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CAMARi DOS SENADORES. 

Scnnuo imperial do ciicrri'nmciito dn c da 
alicriiira da 'la Heaauo dn 12a lcgis«la(nra da as- 
scniblca gcrul legislativa. 

EM 3 DE MAIO DE 1808 
PBESIDENCIA DO SR. TliCOKDK DK ABAETK. 

Ao meio din, reuuidos os Srs. d»pulados e senadores no 
paco do senado, forilo nomeados para a deputacAo quo devia 
loeeber a Sua Magostado o Imiirrador, ns Srs. deputados 
Luii Eelippe, Souza lirandAo, Carvalho Reis, Oarvalho de 
Mendonca, Ferroira da Yeiga, Araujo Barros, bario do Rio 
Claro, Barros Barrolo, Raymundo, Francisco Ribeiro, Pinto 
do Mendonca, Scrapbico, Ferreira Rcbello, Ratitbona, Bar- 
ms Pimeniel, Lopes Nelto, Andrade Pinto, Burlamaquo, 
llorla Araujo, Corrca das Nevos Moreira Brandao, Souza 
Carvaibo, Voriato, Junqueira o Pedro Munii, c os Srs te- 
nadores raarqucz do Caxias, Zacharias, Cunha Vasconcellos, 
Bias do Carvalho, Teixcira de Souza, Araujo Ribeiro, Pi- 
menta Bueno, Pompfin, Silveira da Motta, barao do Maroim, 
Paranhos, e Paranagud; e para a deputacao quo devia rece- 
bor a Sua Magestade a linperatriz, os Srs deputados Macedo, 
Leitilo da Cunlii, AragSo o Mello, Pinto do Mendonca, e os 
Srs. eonadorcs Mcndcs dos Santos e Carneiro do Campos. 

A uma bora da tardo, annunciando-sa a chegada de Suas 
Magestadcs (mpcriacs, sabirao as deputacOes a cspera los a 
porta ilo cdiBcio, o ontrando Sua Magostado n Imporador no 
salio, foi nbi rceebido pelos Srs. presidento c secretarios, 
quc.unindo so a doputaeAo, acompanbarao o mesmo Auguslo 
Senbor ate o tbrono. 

Logo quo Sua Magestado u Imperador lomou assenlo e 
niamiou asseiilarem-so os Srs. deputados e scuadores, ku a 
.seguinte [alia : 

" Auguslos e dignissimos senhorcs rcpresenUnles danacJo 
— Iloje mais do quo nunca 6 vossa reuniflo mclivo de lison' 
gciras esperancas para o Brasil, coino auxilio de muita con- 
Danca para o govcrno. 

« Cbcio de prazcr vos annuncio o nascimenlo do principe 
I). Podro, fructo fcliz do consorcio de minha muilo cara 
filba, a princcza D. Leopoldina com o meu muilo prczado 
genro, o duquo do Saxo. 

« Congratulo-mo comvosco pela tranquillidade publica de 
quo tern gozado o imporio durante a guorra. 

« 0 desaggravo da boura nacional offendida pelo presi- 
dente do Paraguay, ainda nos nilo consenlo largar as armas ; 
alcgro-me, porfim, do rcconbecer quo tern sido incessanle o 
concurso do todos no desempenho do tdo sagrado dever, 

« Um tralado do alhanca offensiva e defensiva foi cck- 

brado entro o imperio c as republicas Argentina e Oriental 
Essa allianca tern sido mantida entre as parlos contratantes 
com toda a lealdade. 

« Invadida a provincia do Rio-Grande do Sul por forcas 
paraguayas, julguei ser do meu dever seguir para ali, aim 
de animar com minha presenca e meu exemplo a defesa da 
integridade do imperio. Meus muilo prezados genros me 
acompanhario movidos da iguaes sentimentos. 

« 0 rendimcnlo de Uruguayana, inutilisando as forcas in- 
rasoras, tornou desoecessaria a conlinuacdo da minba pre- 
senca naqudla provincia. 

« A provincia de Mato-Grosso, com esforco patriotico, 
torn conservado a sua capital e grande parte'do lerritorio 
livre da iovasao inimiga. 

« 0 nosso exercilo, a nossa esquadra, a guarda nacional 
e os voluntarios da patria cada dia proviio mais sen denodo 
e disciplina, mereceado a gratidSo nacional. 

« Deploro profundamente as vidas preciosas sacrificadas 
r.esla guerra, mas 6 indisivel meu orgulbo, contemplando o 
beroismo quo acompanba o nomo bnsiloiro, e a gloria quo 
immortalisa a memoria dc tantos bravos. 

i< As bandeirasalliadas ji trernulAo no territorio inimigo! 
« Mcdiaute a proteccSo da Divina Providcncia, e confiado 

no valor e disciplina do nosso exercito e armada, e dor nossos 
alliados, espero ver em pouco tempo torminada a guorra. 

« Continuao inalteraveis as nossas rolacCos com as cutras 
nacOes do mundo. 

« Eslao restabclecidas as relacbes diplomalicas entro o 
imperio e a GrS-Bretanba. 

tt Com sincera satisfacio voscommuuico cste facto impor- 
tante, devido em grande parte aos esforcoao persevcranca do 
augusto mediador, el-rei do Portugal, "meu muito pre'zado 
sobrinho. 

it Penetrado dc inlimo pezar, comraemoro a morlo do roi 
dos belgas : e um tribato de reconhecimenlo que devo a me- 
moria desse rci conslitucional e amigo. 

« 0 estado do nossas tinancas 6 embaracoso; para eslo 
objecto chamo principalmenle a vossa attencao. Recoramen- 
do-vos, pois, com o maior orapenho, o melhoramento do meio 
circulante, a Grmeza do nosso crcdilo, e o cquilibrio da des- 
peza com a receila. 

<f Aiigustos e dignissimos Srs. representanles da nacao. 
it Agradoco-vos os meios concedidos na sossAo que Bnda 

ao governo para acudir is necessidades publicas; e, contando 
com vossas luzes e palriolismo, espero quo na prescnte ha- 
bilitareis o governo para satisfazer is obrigacdes do servico 
ordinario e extraordinario, lomando ao mesmo tempo cm 
considcrar.Ao os assumplos que se referem a administracAo 
da justica' e ao doseuvolvimcnto da riqueza publica. 
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a Estd encerrada a lerceira sessao, e aberta a quarta da 
duodecima legislatura. » 

Termioado esle ncto, relirarSo-sa Suas Magestades Impe- 
riaes com o mesmo cerimonia! com qua forao recebidas, o 
immediatameole o Sr. prtsideato levantuu a sessio 

scssuo. 

EM 4 DE MAIO DE 18C6. 
PRESIDESCIA DO SR. TISCOfiDE DE ABAETE. 

A's 11 Iji boras da raanhs, achando-se presentes os Srs. 
viscoode do Abaele, Mafra, Ferreira Pcnna, Teijoira rie 
Souza. Almeida e Albuquerque, Chichorro, barao de Pirapa- 
raa, Jobim, visconde de Jeqnilinhonba, Rodrigues Silva 
Souza Ramos. Pimenla Bueno. mirquez de Itanhacm, Araujo 
Ribeiro. Cunha Vasconcellcs Dantas, D. Manoel, Paranhos, 
Zacbarias, bardo de S. Lourenco, marquez de Caxias, vis- 
cnnde de Il>boraby, Caroeiro'iie Campos, Souza Iranco. 
Nabuco, Paranaguu, T. Oltoni, piscondo da Boa-Vista, Sa o 
Albuquerque, Pompeu, Silveira da Motta, Dias Vieirq, 
barao de Maroim, marquez de Olinda, Mendes d«s Santos, 
Dias de Carvalho, Furlado, Silva Ferraz e barao de Muritiba, 
o Sr. preMdente abriu a sessao. 

Compareceu depois o Sr Eusebio. 
FollArSo com causa parlicipada os Srs. Nuoes Goncalves, 

barao de Antonina, barao ds Quarahira, Caodido Borges, 
Paula Albuquerque. Paula Pessoa, Sinimbu, Souza e Mello. 
visconde de Sapucaby e viscoode do I'rnguay ; e sem paili- 
cipacdo os Srs. Siqusira o Mello, bardo de Outcgipe, Souza 
Quei'roz, Fernandes Torres, Fonseca e visconde de Suassuna. 

0 Sr. presidenlo declarou quo ia-se proceder a eleicao da 
mesa na fo.ma do regimento, coraecaodo-se pela do presi- 
denle, Corrido o e.-crutinio, sahirSo elcitos: presidente o Sr. 
visconde de Abaete, com a maioria absoluta de 31^ volos, 
tendo vindo a mesa 39 cedulas ; vice-presidenle o Sr. Ga- 
briel Mendes dos Santos, com a ra ioria absoluta de 31 votos. 
tendo vindo a mesa 39 cedulas: 1° secretario o Sr. Jose da 
Silva Mafra. com 35 votos, e S" o Sr Manoel Teixeira do 
Souza, com igual numero, tendo-so procediilo ao dcsempate 
pela sorts; 2" secretario o Sr. llercul.ino Ferreira Penna, 
com 32 vntos, e 4° o Sr. Frederico do Almeida e Albuquer- 
que com 29, ficando 1' sunpleole o Sr. Tbomaz Pompeu de 
Souza Brasil, com 7 votos, e 2» o Sr. Antonio Coelho de SS 
e Albuquerque, com 4. 

0 Sr. Teixeira de Souza roquereu verbalmenle dispense do 
cargo de 3' secretario, e sendo consullado o sonado, nSo Ihe 
foi concedida. 

For5o lidas o approvndas as actas de 1 e 2 do corrcnto 
mez. ■» 

EXPED1ENTE. 
0 Sr. I" secretario deu conla do seguinto ; 
o offlcios de I do correnlo, e um de 3, do minislctio do 

imperio acompanbando os aulograpbos das seguintcs resolu- 
cSes da assembiea geral legisluliva, nas quaes Sua Magos- 
tade o Imperador consenlo ; 1*, approvando a pensSo con- 
cedida a Bernardino Palavicino ; 21, approvando a pensilo 
concedida a D. Anna Luiza de Mello Barreto, viusa do mare 
chal JcSo Paulo dos Santos Barreto ; 3J, approvando a pen- 
s3o concclSda a D. Rita de Campos Maciel e oulras; 4a, 
approvando a pensao concedida ao major reformado Joaqnim 
CorrSa de Faria ; aa, approvando a pensao coocedida ao 
chefe de divisio Francisco Manoel Barroso ; 0', approvando 
a pensao concedida a D. Maria Renla do Albayde e oulras. 
— F'orao a archivar, communicando se a oulra camara, 

OfBcio de 3 do corrente, do minislcrio do imperio, par- 
licipando que ao ministorio da fazenda foi expedido aviso 
para effectuar-se o pagamento do aluguel da casa cm quo 
reside o emprogado incumbido da guarda e asseio do paco 
do senado.—Ficou o scnado inleirado. 

2 OfBcios do 2 do corronlc, do l' secretario da camara 
dos deputados, acompanbando as seguintcs 

pboposicOes. 
A assembiea geral resolve: 
Art. 1.° Fica approvada a pensao de 504S annuaes con- 

cedida por decreto de 10 de janeiro do corrente anno a D. 
Francisca Thomozia da Andrade Mara, mar do tencnte Feli- 
ciano Ignacio de Andrade Maia, morlo em corabate, com 
sobrevivmeia d.r metade da mesma pensSo para suas fllhas 
D Jacinlha Maria de Andrade Maia, D. Josepbina Carolina 
de Andrade Maia e D. Carlota Candida do Andrade Maia ; 
e a do 5(10 rs. diaries concedida por decreto de 21 do feve- 
rciro do corrente anno ao cabo do esquadra da companhia do 
irmlidos da provincia da Rabia, Joao Raptista Martins, fe- 
rido cm cnmbale. 

Art. 2 0 Eslas ponsCcs serJo pagas desdo a data dos res- 
pcclivos decrctrs. 

Art 3.° Ficao revogadas as disposicoes em conlrario, 
P ico da camara tics deputados era 2 do maio de 18C5. — 

llanio dc I'rados, presidente — Affonso Celso de A'iit Fi- 
gucirado, l" secretario.—Anfoaro da Fonsecz Vianno, 2* se- 
cretario.— Foi a imprimir. 

A asseraldea geral resolve ; 
Art 1 0 Fica o govemo aulorisado para mnndar raalri- 

cuiar no I" anno da faculdade de medicina da cOrle os estu- 
dantes Candido Jose Rodrigues de Andrade Junior, Manoel 
Luit da Silva Santos, Albino Jos6 do Amoral. Antonio Fran- 
cisco de Siqueira, Joaquim Peroira dos Santos Junior, 
Aureliano Pires de Campos, Luiz da Cunha Moreira, Jose 
Ricardo Pires de Almeida, e no 3" o esludante Felix Rodri- 
gues Seixas; no 1° da faculdade do medicina da Rahia o cs- 
tudanlo Josi Antonio Ribeiro do Araujo, e no 2" os eslu- 
danles Joviano Reginaldo Alvim c Antonio de Araujo Basics; 
no l" da faculdade de direito de S. Paulo os estudm les JoSo 
Baptista da Conceicao o Jacintho do Nasr.iracnto Moura; no 
1° da do Recife os estudantes Francisco CUte do Bego Tos- 
cano do Brilo, Jose l.uiz Peixoto de Vasconcellos c Felix 
Ribeiro de Carvalho Junior ; c no 1° da escola de marinha o 
estudanlo Carlos Jose de Araujo Pinheiro. 

Art. 2.' Antes dos rcspectivos actos dcveriS os mesmos 
estudantes mostrar-se Imbilitados em todas as malerias 
exigidas polos estatutos, cujns exames deixdrSo de fazer. 

0 governo levard em conla aos estudantes Candido Jose 
Rodrigues do Andrade Junior, Joaquim Pereira dos Santos 
Junior e Jose Ricardo Pires do Almeida os exames fnilos na 
faculdade do direito do S. Paulo, ao esludante Carlos Jose 
de Araujo Pinheiro os (jue fez na escola central, o ao eslu- 
dante Felix Ribeiro de Carvalho Junior o de ructorica. 

Art. 3 ° 'Fica o governo igualmenlo aulorizado para man- 
di r confcrir o grao de b-ictiarel cm sciencias pbysicas o ra.v- 
Ihematicas ao l" lenenle da armada Francisco Soares do 
Andrea, se so mostrar habilitado em todas as malerias da- 
quelle curse, levando-sc-lho cm conta os exames feilos na 
escola de marinha. 

Art 4 0 Ficflo revogadas as dispcsicSes cm contrario. 
Pace da camara dos deputados, em 5 dc maio do 18BG.— 

Ijard'o de Frados, presidente.—A/fomo Oelso de Xssis Fi- 
gueiredo, 1° secretario.—Anfonio da Fonseca Vianna, 2a se- 
cretario. 

Foi a imprimir 
Em seguida procedeu so A elcicilo das commissflos, e cor- 

rido o escrutinio forSo eleitos : 
Para a da rcsposta afalla do throno.os Srs.bariio de S.Lou- 

renco com .'0 votos, Jos6 Mari* da Silva Paranhos com 19 e 
barJo de Muritiba com 18 ; 

Para a do ConstitUjcJo e diploraacia, os Srs.: visconde de 
Sapucaby com 31 votos, Jose lldcfonso de Souza Ramos com 
29 e bardo de Muritiba com 10,- 

Para a do fazenda. cs Srs. ; visconde de Ilaborahy com 29 
votos, Bernardo de Souza Franco com 21 e Carlos Carneiro 
de Campos com 15 ; 

Para a de legislacJo, os Srs.; bar2o de Pirapama com 23 
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■votos, Josi Ignacio Silvcira da Molla com 20 o D. Manoel 
com 17. 

Para a do marinha o guerra, os Ss.: marqucz de Csxias, 
com 28 votos, Manoel Feiizardo do Souza c Mello com 2li, e 
Lardo do Muritiba com la. 

Passando-se a dogcr a commissdo do commercio, agri- 
cultura, industria o artcs, vier/io 4 mesa 26 cedulas, e veri- 
ficando-se a falta de quorum, inulilisarilo-so as cedulas re- 
cebiaas. 

0 Sr. presidento dcu a crdcra do dia seguinle : 
Contiuuacao da eleiciio das commissSfs. 
Levanlou-se a sessdo' a uma bora e mcia da tardo. 

Z' scsNao. 

EM u DE MAIO DE 1866. 
PnESIDEKCU DO SR. TISCORDE DE ABAEIE'. 

A's 111/2 horns da maoha, achando so prescnles os Srs. 
visconde de Abaelo, Mafra, Ferrcira Penna, Teixeira. de 
Sauza, Almeida o Albuiiuerquo, Chichorro, Cunlia Vascon- 
c.dlns, Mendcs dos Santos. Jobim, Aranjo Ribciro, Danlas, 
barao de S Lourenco T. Oltoni, Dias de Camlho, visconde 
do Daboraby, Souza' Ramos, Uodrigues Silva, Souza Frjnco. 
1). Manoel, barSo de Pirapama, marquez de Olinda, Pimenta 
Rueno marquez do Caxias, barao do Maroim, Zachaiias, (is 
conde da Boa-Vista, Paransgua, Pompeu, Paranhos e barao 
de Muritiba, o Sr. presidento abriu a scssSo. 

CumjiarecerJo depois os Srs. Sa Albuquerque e Euscbio. 
Eallarao com causa parlicipada os Srs. silva Ferrar, Nuncs 
(ioncalves, barSo do Antoiiina. bar Jo de Quarabim Candido, 
Borgos, Carneiro do Campos Paula Albuquerque, Paula Pes- 
soa, Furtadn, Sinimbu, Dias Vieira, Silvcira da Motta, Na- 
buco, Souza o Mello, marquez do Ilanbaem, visconde de Je- 
quiohonba, visconde do Sapucahy e visconile do Uruguay ; e 
som parlicipacJo os Srs, Siqueira c Mcllo, barao de Colcgipe, 
Souza Queiroz, Fernandts Torres, Fonscca e visconde de 
Suassuaa 

Foi lida o approvada a acta de i do corrcnte mcz. 
NJo bouvo cxpoilionlc. 
() Sr. innnjiieT, «lo OliruJa (prciid'nte do ccnselhn] : — 

Sr. presidenlc, cu pcco a palavra para icctificar nm facto 
quo aqui rcferiu o nobre souador por Minas, e que leio boje 
no Correio Mcrcantil. Fallo da asscrcJo do nobro senador 
do ijiio eu iuterviin podcrosamenlo na votacJo da dirrcloria 
do banco para abrir o credito de20,000.00(1,$ a casa Souto. 

0 nobru senador nao csqueccu uma circumslancia, cir- 
cumstancia quo na verdade era podcrosa para fazor acreditar 
esta intcrvcncJo da minha parlo, quo sao as relacoes de 
parentesco quo tenbo com aquella casa Estas relacJcs sao 
verdadeiras; mas minhas relacoes parliculares ate boje, 
louvado Deus, nao me accusa a consciencia de torcm in- 
fluido em meu espirito para poslergar mcus devercs e afas- 
tar-mo do justo, licilo o bonesto. 

0 nobre senador frz me o favor do doclarar/(enfo):... 
<i nao por osto mblivo, sen) duvida, e sim por outros mai» 
« elevados, Ci;nio sJo os motives quo eu rcconbeco quo diri- 
" gem serapre o nobre presidento do conselbo.o Agra leco 
ao nobro senador estas palavras; mas devo dizer que ellas 
nJo sao senao a cxpresslo da verdade. Fallo com o orgulbo 
do homcm que tern a consciencia da sua dignidade. 

Mas vamos ao facto. 
NJo live, dcclaro solemneraenle pcranlo o senado, parte 

nom direcla, non indirccla ncssa votacJo da dircctoria do 
banco; cu ignorava quo o banqueiro liTesso doclarado a di- 
rcctoria quo ia abrir fallencia. 

0 Sr. Dias de Carvauio : — A'Jo dcclarou 
0 Sr. presisente do consemio ; — Fallo nssim, porque e 

o quo leio no discurso do nobio serador. Ale isso en igno- 
rava. 

0 Sr. Zacuarias : — NTem til dcclarajJo tinha feito. 

0 Sr. presideste do cokselho ; — Pois bem ; mclhor. Eu 
ignorava a docisao da directoria, dando o credito do 
20,000:0008. E sdmente na noite daquelle dia e quo eu 
soube. Aconlcceu encontrar-mo com o presidento do banco 
em uma casa, encontro meramonte casual ; note-so bem, 
casual; foi entlo que ello me communicou a ducisJo da 
directoria. Eis aqui, senbores, como eu live parte nesle ne- 
gocio. 

0 fallccido Sr. marquez de Abranles, que era entao mi- 
nislro da fazenda, nunca me tocou cm semelbante objecto, 
nunca me tocou, repito, nunca mo reliriu circumslancia quo 
indicasse ser insinuada semelhanle decisSo. 

0 Sr T. Ottoki : — Kao erao solidarios ? 
0 Sa. presidents do cokselho: — Era natural que algu- 

ma cousa me dissesse a este rcspcito, se para ella bouvesse 
induido, mas guardou scmpro para comigo perfeilo silencio 
e esta silencio, altenlas nossns relacJcs nJo s6 ministeriacs 
senao tiimbem parliculares e de amiz'ade, e bem significalivo 
neste ponlo, e eslou que este silencio era o resultado da vor- 
dade; mas ello esta morto, nao pede bojo aflirmar nem no- 
gar. Noto mais quo este silencio do Sr. marquez de Abraotes 
coincide perfeitaracnte com odo presidento do banco, o qual, 
oncoi trando-so comigo na noite daquelle dia e esforcando-se 
por juslificar a votacJo da directoria. nJo prnferiu'uma s6 
pal .vra de onde se inOra ter recebido insinuacoes da alguem. 

Mas, quanto a mini, declare quo ignorava pcrfeltamonte 
o facto da votacJo da directoria e ale que o banqueiro li- 
vesse dito que ia abrir falieucia, como dissc o nobre sena- 
dor. 

0 Sn T. Otiom: -Mascra prcsidenfe do conselho. 
0 Sn, presidekte do cokselho : - E para dizer toda a 

verdade. accrescentarci que, quanda o presidento do banco 
mo communicou a votacJo da diieclnria, eu dissc-lho; « Ache 
quo lizerjo bem o; poiquo eu era daqurlles quo, como disso 
o nobro senador, asseiitavjo quo se devia cvitar um oata- 
clysma ; se bem ou mal pensado, pensei assim; mas isso dc- 
clarci eu depois do facto consummado. 

Eis aqui, Sr. presidento, a declaracao que eu querio fvzer. 
Agradeco agora ao nobre senador por Mato-Grosso a diligen- 
cia com quo procuroa arrcdar do govcrno a culpa que sobio 
ello procurava lancar o nobre senador por Minas. 

0 Sn. Zacharias ; — Culpa que era da dircctoria. 
0 Sn presidekte do co'siann: —0 mesmo nobre senador 

por Male Orosso cmbece, o raelbor que ningueni, o caracler 
nobre e elevado do Sr. visconde do Souto para empregar 
outros quacsiuer meios quo nJo fossem aquelles quo a jus- 
lica Hie prestava. 

0 Sr. Pabakiios ; — Apoiado. 
0 Sr. presidekte do cokselho : — Nao 56 nesle como em 

oujros muilos negocios, os mais delicados e importantes 
para a sua casa, elle prcscindiu scmnre do lodas as suas 
relacOes sociaes, (iava-so sdmcnle na sua justiea. 

Agora, quanto a parlo quo cu live na votacJo da directo- 
ria do banco, accitando 0 do Pernambuco e fuudindo-o na 
caixa filial, dcclaro ao nobro senador que 6 verdade que eu 
live alguma parte nesle negocio. Julju i que era isso con- 
vcnienle, nJo so ao banco do Pernambuco como ao banco do 
Brasil... 

0 Sn. T. Ottom : — Nao esperava que V. Ex. ncgasse 
isso. 

0 Sa presidekte do cokselho; — .. .porque ambos podiJo 
guerrrar-se c a caixa filial do Banco do Brasil, sendo mais 
podcrosa, poderia sulfocar ao banco do Pernambuco, quando 
a rivalidade assira 0 cxigisso 

0 Sn. T. Ottom :—Muilo bem I 
0 Sn. presidekte do cokselbo : — Em Pcmnmbuco bouvo 

podercsa oppnslcao a essa fusJo, e eu entendi quo era con- 
venienle aconselbar para ali aos meus amigos que a promo- 
vessem. 
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E esse conselho quo dci n5o foi s6 para Pernambuco, foi 
tanibem para o MaranhHo, porquo anu'gos meus daquella pro- 
\incia pcdirdo o meu parecer, o eu rcspondi-lbes no mesmo 
sentido quo o haria feito para Pernambuco. E. quando foi 
votada a uniao, escreTcrao-mo quo, tendo dies seguido o 
meu conselho, csperayiio que eu lizesse as rezcs de bom pro- 
curador: satisfiz seus desejos. 

0 Sr. presideoite : — V. Ex. perdoe me, ja explicou os 
factos quo Ihe erao pessoaes. 

0 Sr. presidexte no coxseiuo : — Nao quero abusar da 
bondade de V. Ex. 

You coocluir, fazcndo, porem, uma declaracSo, e 6 que 
depois eu me arrependi de ter concorrido para essa fusao, 
quando yi a direccSo que se deu aos cegocios da caixa filial. 

ORDEJ1 DO DEV. 
Proseguiu a eleicfio das commissbes, o, corrido o escrnti- 

nio, sabirfio eleitos": 
Para a de commercio, agricullura, iaduslria, e arles, 

os Srs. Jose de Araujo Ribeiro com 23 volos, Theophilo Be 
nediclo Oltoni com 22 e Antonio Coelho de Sa e Albu- 
querque com 9 

Para a de eraprezas priyilegiadas e obras publicas, os 
Srs. Jlanoel Felizardo da Souza e Mello com 2i volos, Jose 
Pedro Dias de Caryalbo com 18 e barSo de S. Lourenco 
com 1G. 

Para a de inslruccSo pnblica e negocios eclesiasticos, os 
Srs. Thomaz Pompeii do Souza Brasil com 28 volos, .Jos6 
Marlins da Cruz Jibim com 20 e Zacbarias do G6cs e Yas- 
concellos com 18. 

Para a de saude publica, os Srs. Jose Marlins da Cruz Jo- 
bim com 29 volos, Antonio Luiz Danlas de Barros Leile com 
28 e JoSo Pedro Dias Vieira com 13. 

ludo se elegcr a commissilo da redaccao das Icis, vicrao 
a mesa 20 cedulas, e verificondo-se a lalta de quorum inuti- 
lisarSo-se as cedulas recebidas. 

0 Sr. prcsidento deu a ordem do dia 7 ; 
ConlinuacSo da eleicao das commissoes. 
Volacao sobro o proj'eclo ("artigo addilivo separado do pro- 

jccto de" lei do orcaraento cm 1S6G), cuja 31 discussao ficou 
encerrada na sessao de I do corrcnle mez, determinando que 
as companhias quo tiverem isencao do direilos do imporla- 
rdo, apresontem ao govcrno os brcameatos das obras e dos 
bbjeelos que tiverem de importar. 

Reslando tempo trabalhos de commissoes. 
Levaulou-se a ses-ao aos Ires quartos depois do meio-dia. 

3a Sessao 
* EH 7 DE MAIO DE 1866. 

PRESIDERCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETE. 
A's 11 e 1/i horns da mnnha, nrbando-se prescnles os 

Srs. visconde do Abaelo, Mafra, Ferreira Penna, Tcixeira 
do Souza, Almeida e Albuquerque, Chicborro, barao do S. 
Lourenco, marquez do Itanbacm, Araujo Ribeiro, Mendes 
dos Santos, Cunha Yasconcellos, Bodrigues Silva, T. Oltoni, 
Pimenta Bucno, Carneiro de Campos, D, Manoel, Dantas 
visconde de llaboraby, Paranagui, Souza Ramcs, Paranbos, 
Jobim, Pompeu. visconde de Sapucnby, marquez do Caxias, 
Zacbarias, barao de Pirapama, Sa e Albuquerque, barao de 
Maroira, Larfio de Muriliba, visconde da Boa-Vista. Souza 
Franco, Dias de Carvalho e Eusebio, o Sr. presidcnte abriu 
a sessSo. 

Ealtarao com causa participada os Srs. Silva Ferrar, Ku- 
nos Gnncalves, barfio do Anlonina, barao de Quarabim, Can- 
dido Borges, Paula Albuquerque, Paula Pcssoa, Furlado, 
Sinimbii, Dias Yieira, Sikcira da Molia, Nabuco, Souza c 
Mello, marquez de Olinda, visconde do Jequilinhonha e vis- 
conde do Uruguay ; o scm participacao os Srs. Siqueira e 

Mello, barao do Cctegipe, Souza Queiroz, Fernandes Torres, 
Fonscca e visconde de Suassuna. 

Foi lida e approvada a acta do 3 do corrente. 
EXPEDIENTE. 

0 Sr. 1° s^cretario deu conta do scguinlo : 
Cinco efficios do 4 do corrcnle dd'minislerio do iraperio 

ncompanbnudo cinco authographos das seguintes resolucoe? 
da assemblea geral iegislativa, nas quaes Sua Magestarfe o 
Impcrador consenle: la, approvando a ponsSo concedida a 
Caspar do Siqueira; 2a, autorisando o governo para mandar 
passar carla do naluralisacao do cidadJo brasileiro ao sub- 
dito porlugucz Actonio Marques da Silva e a outros cslran- 
gciros; 3a, approvando a ponsao concedida a Antonia Ularia 
de S. Jose com sobrevivcncia a seus filbos mcnores; 4», 
approvando a pensao concedida ao soldado de artifices Mi- 
guel Luiz da Purificnc,To; !>', approvando a pensao conce- 
dida ao anspecada Jose Vicente Ferreira da Costa.—Forao a 
archivar, communicando-so 4 oulra camara. 

Oflicio do S do corrente, do 1° secrctario da camara dos 
deputados, ucompanbando a scguintc proposicao ; 

A asscmbloa geral resolve : 
Art. 1.' Fica o governo autorisado para mandar malricu- 

lar no 1° anno do faculdade do medicina da cdrte os esludan- 
tes Candido Jcso Rodrigues do Andrade Junior, Manoel Luiz 
da Silva Sant' s, Albino Josb do Amaral, Antonio Francisco 
de Siqueira, Joaquim Pereira dos Santos Junior, Aureliano 
Pires do Campos, Luiz da Cunha Moreira, Jose Ricardo Pires 
do Almeida, c no 3° o cstuianlo Felix Rodrigues Seixas; no 
1° da faculdado do medicina da Rahia e esiudanlo Jose An- 
tonio Ribeiro de Araujo, o no 2" os estudantes Joviano Regi- 
naldo Alvim e Antonio dc Araujo Bastos; no 1» da faculdado 
do dircito do S. Paulo os estudantes Joao Baptisla da Con- 
ceicSo e Jicinlbo do Nascimenlo Monra ; no 1" da do Recife 
os cstudanles Francisco Clcto do Rego Toscano do Brilo, 
Jose Luiz Pcixoto de Vascmicellos e Felix Ribeiro de Carva- 
lho Junior; e no 1° da escola do marinha o cstudanto Carlos 
Jose do Araujo Pinheiro. 

Art. 2.° Aules dos respectivos actos deverao os mesmos 
esludantes moslrar sc habililados em todas as matcrias exi- 
girfss polos e.-lalulos, cujos exames deixdrao de fazer. 

0 governo levari cm conta aos esludanles Ciaulido Jose 
Rodrigues do Anlrade Junior, Joaquim Pereira doS Santos 
Junior, o Jose Ricardo Pires de Almeida os exames feilos na 
faculdade de dircito do S. Paulo, ao cstudante Carlos Joso 
da Araujo Pinheiro os quo fez na cscola central, e ao cstu- 
danto Felix Ribeiro de Carvalho Junior o de rhelorica. 

Art 3 ° Fica o governo igualmontc autorisado para mandar 
conforir o grao de bacharel cm sciencias pbysicas c malhe- 
mnticas ao 1° tcnenle da armada Francisco Soarcs de An- 
drea, se se mffstrar habilitado cm ludas as matcrias daquellq 
curso, levando-se-lhe era conta os exames feitos na escola 
do marinha. 

Ail. 4.° Ficao revogadas as disposicOcs cm conlrario, 
Paco da camara dos deputados, era ii do maio de 1SGG.— 

bwco dt Prados, presidcnte.—A,fonso Cdso dc Sstis Viguei- 
redo, 1. secrctario.— Anlonio da Fonscca Vianna, 2. secro- 
lario.— Foi a impiimir. 

0 Sr. 211 socrelario leu o scguintc. 
CAREGEn DA MESA N. 48 CE 3 DE MAIO DE 18CG. 

ExpSe n raodo coran a mesa usou da aulorisacTo, que Die 
foi concedida por deliberacTo do senado de 2G de abril ul- 
timo, para eutendcr-sc com o governo Tcorca da publica'cSo 
dos debates do stnado no Diario Official, e da impressTo dos 
annacs c aelus na lypographia nacional, duranta a sessao lo- 
gi.-lati'a de 186G, ou para contratar este service com a 
cmpreza de qualqQer jornal conforme a vantagera das con- 
dicScs, quo se offerecercm, cstabalccidas certas, o determi- 
nadas bases. 



SESSAO EM 7 DE MAIO DE 1866. 7 

Era sessilo de 20 do abril ultimo approvou o senado o 
parecer da mesa n. SO datado de li do mesmo mez. 

I'or forca desta doliberacito ficou a mesa autorisada para 
enlender-so com o poyerno acerca da publicacSo dos debates 
do senado no Diario Oflicial, o da impressdo das actas e 
annaes na typograpbia nacional duranlo a sessSo legislatiya 
do 1800, ou para contratar este seryico com a empreza de 
qualquer jornal conformo a vantagcm das condicdes que se 
offorccerem, cslabelecidas as seguintes bases: 

1" Que a dcspeza com este serviqo nao exccderd a que 
se faz na actualidade. 

2.a Quo os emprezarios torao dous redactores, que assis- 
ISo as discussSes alim do melhor rcdigirem os discursos 
a yista das notas decifradas polos tacbygraphos. 

O." Quo o contrato n5o vigorara por mais do um anno. 
4.a Quo as actas scrdo impressas nos Annaes do senado, e 

nilo em separado. 
U. 

0 primeiro devcr quo a mesa teve de descrapenbar foi o 
do entendor-se com o governo para saber se poderiao publi- 
car-se no Diario Official os debates do senado, e imprimir se 
na typograpbia nacional as actas e os Annaes. 

0 senado havia approvado anteriormente, em sessSo de 12 
de abril ultimo, urn requeriraento do Sr. senador Ferreira 
Penna (documento A), para quo so ofliciasse ao ministerio 
da fazenda, nfim do informar se a administracSo da typogra- 
pbia nacional ji podia see encarrcgada de publican ns deba- 
tes do senado no Diario Official, e cm avulso os Annaes e 
actas pela manoira, o sob as condicffes cstipuladas no con- 
trato colebrado com a empreza do'Correio Slercantil cm 19 
de abril do 18Gli, enviando tambcm com a sua informacao 
um calculo do toda a despeza quo sc deveri fazer com esics 
trabalbos. 

Noste sentido oCBciou-se ao governo no mesmo dia. 
Ko dia 28 do abril, cm que foi approvado o parecer da 

mesa n. 48, dirigiu-so ao Sr. ministro da fazenda o otticio, 
quo se junla por cdpia (documento It), solicitando-se que, 
allenla a urgencia do ohjecto, S. Ex. se dignasse do dar com 
a possivel brevidade a inforraacJo reclamada no cfficio n. 3 
de 12 de abril. 

A informacdo, a que acaba do alludir-se, foi remeltida ao 
senado com o oflicio do ministerio da fazenda n. 5, de 28 de 
abril, lido cm sossdo de 2 de maio. 

Neste officio dcclara-se que a typograpbia nacional n5o 
p6de, nas actuaes circumstancias. tomar sobre si a publica- 
cio de que se trata ; e quo sd Ihe seria isso possivel com o 
augmonto de despeza conslanle da informacao e orcamenlos, 
quo acompanbavao o mesmo oflicio com uma copia'da ordem 
do 11 de julbo do anno passado, em satisfacilo ao pedido da 
ultima parto do officio do Sr. 1° secretario do senado. 

0 officio do Sr. minislro da fazenda, n3o mcnos que os do- 
cumontos a que elle se rofore ( documento C), recommen- 
dao-se A leitura e ao esludo, porque infelizmento poem cm 
rclevo o mdo eslado em quo se acha a typograpbia nacional, 
o fazem sentir a neccssidade urgente de medidas que habili- 
tem o estabelecimento para satisfazer, com alguma utilidade 
para o sorvico publico, os fins para que foi crcado. 

m. 
Ja se vfi, portanto, que nao houvc possibilidade de consc- 

guir-se na actual sessilo logislativa a publicacao dos debates 
do senado no Diario 0//ic»«i, e a impressao dos annaes e actas 
na typograpbia nacional, do mesmo modo que bavia aconte 
cido nasessfio anterior, como a mesa informou aesta augusta 
camara no parecer n. 33 de 28 do abril de 1883, que se acha 
impresso a paginas 138 do tomo 2° da rcspectiva colleccSo. 
■ Foi por isso que a mesa passou immediatamente a dar exe 
cucSo A segunda parto da doliberacSo quo a autorisava para 
contratar a referida publicacSo com a empreza de qualquer 
jornal, conforme a vantagera das condicflcs quo sc offereces- 
scm, mantidas as bases quo tinbao side pelo senado cstabo- 
lecidas. 

Tendo-se mandado publicar no dia 28 de abril os annuncios 
do c.-lylo cm divcrsos jornaes, para que as emprezas a quo 
conviesse dirigissem as suas propostas cm carta fechada ao 
official-maior da secretaria, no prazo de tres dias, a unica 
que se apresentou foi a que se junta por cdpia, datada do 30 
de abril, e assignada pelo Sr. Joaquim Francisco Alvos 
Franco Muniz Barrcto. (Documento D.) 

IV. 
A leitura da proposta mostra quo algumas das suas ccndi- 

cSes nao estao do nccorde com as bases cslabelecidas pelo 
senado, das quaes a mesa nao tem poderes para afastar-se. 

Uma destis bases e quo a despeza com o service nfio cx- 
csdera a que actualmente se faz. 

Entretanto, pela condicSa 10" da proposla, o emprozario 
roclama, alem de 3:800^ mensaes, quo d a despeza que so 
fazia confcrme o ultimo contrato, mais 1:200,9 mensaes pela 
impressSo de 300 exemplares da colleccSo das actas, no 
mesmo formato dos annaes, annexada ao ultimo volume 
defies. 

Outra base d que os emprezarios deveraS ter dous redac- 
tores, que assistuo as discussdes para redigirem os discursos 
a vista das notes decifradas pelos tacbygraphos. 

Entretanto, pela condicao 2a da proposta o omprezario sd 
so obriga a ter um redactor. 

Outra base e que o contrato nSo vigorari por mais de um 
anno. 

Entretanto pela condicSo 13a o cmprezario prelende que o 
novo contrato tenba vigor por todo o tempo da sessao de 
1886, e da proxima legislature. 

Alem destas alleracoes, que contrariao as bases quo o se- 
nado estabcloceu com o fim de limitar os poderes, que dele- 
gara na mesa para contratar, a proposta modifica uma das 
condicOes do antigo conlrato, e supprime outra. 

A condicSo modificada e a 8", em que sc havia estipulado 
que enlre a publicacao dos debates no Correio Mercanlil e 
a impressSo das folba's para os annaes haveria um inlervallo 
de setenta e duas horas ao menos. 

A proposla reduz este inlervallo a quarenta e oito horas. 
A condicSo suppriraida ea 12a do antigo contracto na parte 

em que se'tinha estipulado que o Correio Mercanlil nSo po- 
deria publicar artigo ou corrospondoncia que contivesso 
oflensa pessoal a qualquer dos membros das duas camaras, 
salvo o caso de detesa propria sob a firma do quora tivesse 
de defender-se. 

Y. 
Nao tendo a mesa poderes para contratar Kra das bases 

estabelecidas e approvadas pelo senado, resolveu ella, em 
conferencia de 30 de abril (documento E) nSo aceilar a pro- 
posla, trazendo-a todavia ao conhecimento do senado, e cx- 
pondo sobre ella a sua opiniao, quo vem a ser a que pede 
iicenea para enunciar. 

Como pela condicSo I1 da proposta o cmprezario e obri- 
gado a fazer imprimir no Correio Mercanlil todos os traba- 
lbos do senado, nos quaes estSo expressamente incluidas as 
actas, entende a mesa que nao bavera inconvenienfe cm 
desonerar o emprezario da obrigacSo de dar, albm disto, 
300 exemplares da colleccSo das raesmas actas, impressa 
no formato dos Annaes o annexada ao ultimo volume defies. 

Por este modo bavera para a empreza trabalbo e despeza 
de menos, mas nio bavera para o tbesouro sacrificio pecu- 
niario do mais. 

A concessSo quo se faz nao seni nova. 
Do parecer da mesa n. 27 de 19 do agosto de 1884 consta 

que a empreza do Correio Mercanlil nSo deu em separado, 
por nao ser a isso obrigada, collecqJo alguma de actas nas 
sessqes de 1839, 1880 c 1881, re'eebendo entretanto pela 
publicacao dos trabalbos do senado, conforme os rcspeclivos 
conlratos, a consignacao mensal de 4:300,$ nos dous pri- 
meiros annos, e a de 3:800$ no de 1881, conformo o con- 
trato de 28 de fevereiro. As actas das referidas sessCes forSo 
por dcliberacfio do senado impressas na typograpbia naciona 
em 1865. 

Quanto A reducoAo no numero do redactores, e no inter- 
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vallo de tempo entre a publics c3o dos debates e a impressao 
das folhas para os Annaes, persuade-se a mesa que a dis- 
cussSo e ajuste destes ponlos devem ser deixados ao criterio 
da mesa. 

E', porem, couxiccno da mesa que o senado nao dexe 
dcsistir nem da base'que tern regulado ate agora a duraqSo 
dos coutratos, nem da clausula coutida na segunda parte da 
condinSo 12 1 

Nao so descobre raiao alguma plausivel para que ao con- 
trato, que hourer de celebrar-se, se de vigor por mais de 
uma sessSo. 

A experiencia mostra que desde o anno do 1839 ate agora 
a mesa tem conlratado scmpre com o Comio 3/ercantii a 
publicacao dos seus trabalbos, como consta da tabella n. 4 
annexa 'ao parecer da mesa n. 34 de 28 do abril de 18G3, 
impresso a pagina 131 do torao 2° da rospecliva colleccSo. 
A empreza nao km motives para pedir ao senado arrhas da 
continuacao do contrato. 

As arrhas consislem principaimenle no zelo c exactidJo, 
com que a empreza cumprir as condicSes, a que se obri- 
gar, e essas e a raesma empreza que deve da-las ao senado. 

Nao julga tambem a mesa quo se deva adrailtir a suppres- 
sio da segunda parte da condicao 121 do anligo contrato. 

E' uma condicio esta, que se km eslipulado nos coutratos 
anteriormenle celebrados nao s6 com outras emprezas, mas 
tambem com a propria do Correio Mercanlil, e que igual- 
mente existe no contrato entre a camera dos Srs. deputados 
e a empreza do Jornal do Commercio. 

A razio quo se allege a favor da suppressJo nao e atten- 
divel, porquanto, seja ou n5o dovor o que se estipula, a ver- 
dade e que, se nao se inserir a clausula. a falta de cumpri- 
mento do dever nao constituira uma infraccSo de contrato, 
nem dara direito para rescindi-lo por essa causa. 

Accresceque a suppressao poderia indicar quo a mesa tem 
abusado, ou seria capuz do abusar da taculdade que Ihe 
ficara pertencendo de flscalisar, nesta parte tambem o modo 
como o contrato houver de ser executado. Convem dissipar 
qualquer sombra de duvida dcerca disto, nao se admil- 
tindo a suppressao. 

VI. 
Como conclusao das observacSes que precedem, a mesa 

ellerece o seguinte 
PAHECER 

« 1. A mesa Sea autorisada para aceitar, com as modiDca- 
cdes que indica.a proposta da empreza do Correio ilercantil, 
felaliva a publicacao dos debates do senado 

2.° No caso de'nSo se cbegar a accordo com a empreza do 
Correio ilercantil, far-se-hSo novos annuncios, convidando as 
emprezas que se q'uizerem encarregar da publicacSo dos do 
bates do senado, para apresenlar as propostas que Ihes con- 
vier, sob as condicSes iodicadas pela mesa. 

« Paco do senado, em 3 de raaio de 1S6G.—tisconde de 
A6ock','presideute.—Josi da Silva Mafra, 1° secretario.— 
Ilerculano Ferreira Fenna, 2° secretano.—Manoel Teixeira 
de Souza, S^secreUrio.—Frederico d'Almeidae Albuquerque, 
4* secretario. » 

Doeumentos a que o parecer se refere, e ordem cm que 
estao collocados. 

Doeumentos. 
A Requerimonto do Sr. scnador Ferreira Penna, 

approvado em sessao de 12 do abril de 18CG, 
pedindo ao govemo, pelo ministerio da fazenda, 
certas intormacOes relativas 3 publicacao dos 
debates do senado. 

R Ollicio de 2G de abril dirigido polo Sr. 1° se- 
cretario do senado ao Sr. ministro da fazenda, 
instando pelas informacoes pedidas no do 12 de 

C Officio do 28 de abril dirigido pelo Sr. ministro 
da fazenda, enviando com diversos doeumentos 
que as acompanbaoas intormacOes pedidas. 

D Proposta apresentada a mesa em 30 do abril 

pela empreza do Correio ilercantil sobre a 
publicacao dos debates do senado. 

E Ada da conferencia de 30 de abril, em quo a 
mesa tomou conbcciraedto da proposta, e sob re 
clla resolveu. 

ORDEM DO DIA. 
Proseguiu a elcicSo das commissOes, c corrido o escruti- 

nio, sabirdo eloitos; 
Para a de redaccdo das leis; os Srs. visconde do Sapuca- 

by, com 31 votes;' Jose Antonio Pimenla Bueno, com 28, o 
Firmioo Rodrigues Silva, com 2G. 

Para a do estalbtica, catccbese o colonisacao: os Srs. 
Jos6 do Araujo Ribeiro, com 24 votes; Francisco Josd Fur- 
tado, com 19, c Manoel Teixeira de Souza, com 11. 

Para a de assembleas provinciaes; os Srs. Antonio Luiz 
Dantas do Barros Leite, com 2G votos; Joao Lustosa da 
Cunba Paranagua, com 2G, e Antonio Pinto-Cbichorro da 
Gama, com 21. 

Yotou-se, o ndo foi approvada, a proposicSo (artigo addi- 
tivo separado do projedo de lei do orcamenlb em 1863), cuja 
lerceira discussao ficara encerrada na'sessdo de.l do corren- 
le, acerca das companbias ou emprezas que torn a isencao 
de direilos do importacao. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr presidenle dcu 
a seguinte ; 

3" discussJo da proposicao que manda cspecificar certas 
de.-pezas nos orcamenlos do ministerio da marinba (artigo 
additivo separado do projedo do lei do orcamento em 1SG3). 

3a dita das seguintes proposicOes da camara dos Srs. de- 
putados : 

la, autorisando o governo para mandar proceder a cxplora- 
c3o dos rios Xingii o outros das provincias do Para o Ama- 
zonas. 

2a, autorisando o governo para mandar matricular o cs- 
tudante Vicente Pcreira do Rego. 

3a, autorisando o governo para mandar matricular os cs- 
ludantes Manoel de Assis Pereirp Bueno e outros. 

2^ discussSo do parecer da commissao de emprezas privilo- 
giadas sobre o requerimento de Joao Josd Fagundes de Re- 
zendo Silva. 

0 Sr. prcsidento convidou ainda os Srs. senadores presen- 
tee para occuparem-se em trabalbos de commissOes. 

Levantou-so a sessSo a 1i2 bora depois do meio-dia. 

4.1 bcmhAO 
EM 8 DE MAIO DE 18CG. 

rnEsioEticiA no sr. vixconde de abaete'. 
A's 11 1/2 boras da rnanbS, acbando-se presentes os Srs. 

visconde do Abaeld, Mafra, Ferreira Penna,Teixeira do Souza, 
Almeida Albuquerque, Cbichorro, Oltoni. Mendes dos Santos, 
Carneiro de Campos, barSo de S. Lourenco, Pimenta Bueno, 
Araujo Ribeiro, raarquez de Itanhiem, Cunba Vasconcellos, 
Paranhos, D. Manoel, Silveira da Motta, Dantas, visconde da 
Boa Vista, Dias do Carvalbo, Pompeu, Rodrigues Silva, mar- 
quez de Caxias, Jobim, Paranagua, visconde de Sapucahy, 
Zacbarias, Dias Yieira, Souza Ramos, baido de Pirapama, 
barSo de Muritiba, Sa e Albuquerque, e Souza Franco, o 
Sr. presidente abriu a sessao. 

Comparcceu logo depois o Sr Can dido Borges. 
Faltarao com causa parlicipada os Srs. Silva Ferraz, Nu- 

nes Goncalves, bar5o de Antonina , barao de Maroim, barSo 
de Quar'abira, Euzebio, Paula Albuquerque, Paula Pessoa, 
Furtado, Sinimbu, Nabuco, Souza e Mollo, marquez de Olin- 
da, visconde de Itaborahy, visconde de Jequitinhonha e vis- 
conde do Uruguay; e sem participacio os Srs. Siqueira o 
Mello, barao de Cotegipe, Souza Queir'oz, Fernandes Torres, 
Fonseca e visconde do Suassuna. 

Foi lida e approvada a acta de 7 do corrento mez. 
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EXPEDIENTE. 
0 Sr. 1° sccretario dcu conla do seguinto: 
Oflicio do 7 do correnlo, do 1» secrctario da camara dos 

dcputados acompanhando a soguiiilo proposicSo : 
« A assembl6a gcral resolva: 
« Art. unico. I'icSo supprimido! dcsde jii os logarcs do 

consultorcs das iliversas secretarias do cstado e revogadas 
para csso lira as disposicfles cm contrario. 

« I'aco da camara dos dcputados, em 7 do maio do 18G6. 
Jlardo ae Prados, presidente —Affonso Celso de Assis Fi- 
gueiredc, 1° sccretario.—Anianio da Fonseca Vianna, 2° se- 
crctario. » 

Foi a imprimir. 
Offlcio do mosmo sccretario, participando quo a camara 

dos dcputados proccddra 4 eleicao da mesa, o quacs os mcm- 
bros quo devem scrvir no prercnte mez.—Ficou o senado in- 
tcirado. 

Officio do racsmo sccretario,acompanhando a seguinto pro 
posicSo; 

« A assomblda gcral resolve: 
« Art. I,0 A lei n. 1,21") do 28 de junho do 18GS, decretada 

para o exercicio do ISGii—1806, continuara cm vigor no 
anno financeiro de 18CG—18G7, omquanto nao for promul- 
gada a lei do orcamento desto exercicio. 

« Art. 2.° Ficdo revogadas as disposicdcs em contrario. 
« I'aco da camara dos dcputados, era'7 de maio da 18GG. 

— Bardo de Prados, presidente.—Alfonso Celso de Assis Fi- 
gueiredo, 1° sccretario.—Anfomo da Fonseca Vianna, 2° se- 
cjotario. » 

Foi a imprimir. 
Officio do 7 de abril ultimo, do vice-presidento da provin- 

cia do Parami, remeltendo um exemplar da falla dirigida d 
assamblda legislativa da provincia em feverciro do corrente 
anno.—Foi a arcbivar. 

0 Sr. 2° sccretario leu o seguinto projeclo de rcsposta a 
alia do throno : 

« Senbor.— 0 senado agradeco com profundo respeilo o- 
senlimontos quo Yossa Magcstade Imperial expressou aos res 
nresenlantcs da nacdo, cousiderando que a sua rcuniao e 
hoje mais do quo hunca motive do lisongeiras esperancas 
para o Jirasil, como auxi'io do muila confianca para o go- 
vcrno , e possuido dos deveres de sua missao constilucional 
dlo nJo hcsitaril em corresponder quanto em si couber a 
cxpeclacao nacional. 

« Comprohende o senado o prazer com quo Yossa Mages- 
tado Imperial so dignou do annunciar o nascimenlo do scre- 
nissimo principo I). Pedro, fruclo feliz do consorcio da au- 
gusta o muito cara filba do Yossa Magestade Imperial, Sua 
Altcza a Sra. princeza D. Lcopoldina, com o muito prczado 
gonro do Yossa Magestade Imperial, Sua Alteza o Sr. duque 
do Saxo, o dirigindo suas sinccras felicitacSes ao auguslo 
av6 por acontecimento tao fausto para a familia imperial, 
rendo ao mesmo tempo suas bumildes gracas ao Todo Pode- 
roso por haver concedido ao lirasil mais um penhor de per- 
petuidado para a dynastia do angusto fundador do impcrio. 

« Congratula-se o sonado com Yossa Magestade Imperial 
pela tranquillidado publica do que tem gozado o imperio du- 
rante a quadra excepcional do uma guerra externa que tqinou 
tao largas proporcdes. 12 espera que com o auxilio da Divina 
Prtvidencia, a justica do governo, sabia e enorgicamento 
suslsnlada, fortaleceri cada vez mais no animo do povo 
brasileiro o senliraonlo da conservacSo desso dom precioso, 
tSo nocessario a cstabilidado das instituicoes, ao melhora- 
mcnto o fiel oxocucao das leis, como a soluc.To das graves 
difficuldades que podem aioda perturbar o progress# nacional. 

« Lamenla o sonado que o desaggravo da lionra nacional, 
tao injustaraenle offendida p»lo presidente da republica do 
Paraguay, ainda nos nao cousinta largar as armas; alegra-se, 
porem, com Yossa; Magestade Imperial em reconhecer que 

tern sido incessante opatriotioo concurs# de todos no desem- 
penho de tSo sagrado dever. 

« A communicacao quo Yossa Magestade Imperial so dig- 
nou fazer aos repfesenlantes da nacao, da existencia de um 
tratado do allianca ollensiva e defen'siva, celebrado entre o 
Brasil e as rcpu'blicas Argentina e Oriental, e de que esta 
Iriplico allianca tem sido mantida entre as partos contratan- 
les com toda 'a lealdade, foi ouvida polo senado com o vivo 
interesse quo desperta tdo importante assumpto 

« Invadida a provincia de S. Pedro do Rio-Grando do Sul 
por forcas paraguayas, a resolucao do Yossa Magestade Im- 
pel ial, iado animar com sua augusta presenca o exemplo, a 
defesa da inlcgridado do imperio, foi ado digno de um mo- 
narcha amante e amado do seus tieis subditos. 

« TSo grande e cspontaneo sacrificio augraentou a admi- 
racao com o reconheciraento do todo o Brasil, o dcu novo e 
mais forte inceulivo ao enthusiasmo da populacSo brasileira, 
quo prcssurosa correu para acompanhar a Yossa Magestade 
Imperial nos perigos e fadigas do seu magnanimo esforco. 

« 0 senado scale com todos os brasileiros a mais intima 
sympathia pela dedicacSo dos principes, muito ptezados geo- 
ros de Yossa Magestade Imperial, que quizerao participar 
dos sactiDcios de Yossa Magestade, Imperal naquella memo- 
ravel viagem, movidos de iguaes sentimentos. Fsla acoao, 
Scnhor, que tito grata devia ser ao coracao do pai e do mo- 
narcha, engrandeco as mais caras esperancas da nacSo bra- 
sileira. 

« 0 rendimcnto da Uruguayana, inutilisando as forcas in- 
vasoras, trouxe oulro rcsultado ndo raenos almeiado pslo 
Brasil, o feliz e prompto regresso de Yossa Magestade Im- 
perial 4 capital do imperio, centre-do governo conslitucional, 
dondo partem os raios beneficos de uma solicitude que nao 
cansa, e na qual nao cessa tambem do confiar o senado. 0 
esforco palriolico com quo a provincia do Mato-Grosso torn 
conservado a sua capital e grande parle do sou territorio, 
livres da invasao ininiiga, 6 digno do alto aprcco do Yossa 
Magestade Imperial ; e s6 esta consideracrlo pdde mitigar o 
pezar que sentem todos os brasileiros pela ditUcil e intonsa 
siluacao em que se achao aquolles nossos compalriotas. Ifo- 
lizme'nte o dia da corapleta expulsao dos invasores ja esl4 
proximo ; e 4 de esperar que um futuro mais prcvidanto 
afasto para sempro a repeticSo de tao infauslos aconteci- 
mentos. 

« 0 senado repeto com a mais profunda emocao as pala- 
vras do Yossa Magestade Imperial,reconhecendo quo o nosso ' 
exercito, a nossa osquadra, a guarda nacional e os volunta- 
rios da palria cada dia provao mais seu denodo e disciplina, 
merecendo a gratidJo nacional. 

« Como pai cxtrcraoso, Yossa Magestade Imperial deplora 
profundamenlo as vidas preciosas sacriflcadas na luta mala- 
rial a quo o Brasil foi provocado. 0 sonado lamenta com 
Yossa Magestade fmpcrial os tristes effeitos da guerra, re- 
curso que a civilisacSo moderna nSo tem ainda podido ovitar 
nos conflictos internacionaes; mas, o senado senle ao mesmo 
tempo o indisivel orgulbo de que Yossa Magestade Imperial 
tao palriolicamente se moslra animado ao contemplar o he- 
roismo quo acompanha o nome brasileiro e a gloria que 
immortalisa a memoria de lantos bravos. 

Scnhor 1 o exemplo que desceu do throno nao podia deixar 
de ser dignaraente correspondido pelo civismodos brasileiros, 
que em Vo-sa Magestade Imperial tem o seu raelbor juiz o o 
seu maior eslimulo. 

« Sera recebida com jubilo de uma a oulra cxlremidado do 
imperio, a nolicia de quo as bandeiras alliadas ja tremulao no 
territorio inimigo ; e posto que a nacSo, travada a luta da 
hrnra, se dispozesse a todos ossacriB'cios, quo sua dignidade 
e sua defesa exigissem, ella acolherd com o mosmo contenta- 
mento, a esperanca quo Yossa Magestade Imperial manifesta 
de ver cm pouco tempo tcrminada a guerra; esperanca, com 
raztto, fundada na ProteccSo Divina, quo nunca abandonou o 
Brasil, c no valor e disciplina de quo o exercito o armada im- 
perial e nossos alliadosr tem dado tao brilbanles e repelidas 
provas. 
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« 0 senado compraz-se em sajer quo continuiio inaltera- 
veis as nossas relagfles com as outras nacdes do raundo, 
sendo ha pouco reslahelecidas as relagoes diplomaticas enlre 
o imperio e a GrJ-Bretanha. Este ultimo tacto era descjado 
sem quebra da dignidade do Crasil por todos os brasileiros, 
quo bem comprehendem os inleresses reciprocos dos dous 
paizes; e, pois, sOmos todos profundamente reconhecidos aos 
esforcos e perseveranga empregados pelo augusto mcdiador, 
El-Rei de Portugal, muito prezado sobrinho de Vossa Mages- 
tade Imperial, e chefe do uma nagdo por tantos vinculos 
unida ao Brasil, e da qual tem este recebido testemunhos 
de inequivoca sympathia. 

« 0 senailo so associa aos senlimentos do intimo pezar 
que Vossa Magestado Imperial manifosta pcla morte do rei 
dos belgas, bem como ao tribute de reconhecimonto que 
Vossa Magestade Imperial rende a memoria desso grande 
principe. 0 Brasil co'nserva e consemra sempre a mais gra- 
ta lembranca da benevolencia e dignidade com quo o au- 
gusto arbitr'o em nosso conflicto com uu a nacao poderosa, 
quiz e pflle fazer-nos justica, o nao e manor a suaadmiracdo 
pela fidelidade com que o illustrado o virtuoso monarcha 
demonstrou cm seu longo reinado ser digno do titulo do rei 
conslitucional, com que Vossa Magestade Imperial o deao- 
mina. 

« Reconbecendo a senado com Vossa Magestade Imperial 
que e embaracoso o estado de nossas financas, para o qual 
Vossa Magestade Imperial cbama principalinente a attencai 
dos represeutantes da nacSo, concorreni com o maior empe- 
nho, auxiliando-se das luzes o experiencia do governo, no 
estudo o discussao dasmedidns tendentes a mclhorar o nosso 
meio circulante, a firmar o credito publico e a equilibrar a 
despeza com a receita do estado. Ao mesmo tempo elle tq- 
mani em consideracao os assumplos que se relerem A admi- 
nislracSo dajustica'e ao desenvolvimento da riqueza publics. 

« Senhor ! Contando Vossa Magestade Imperial com a mais 
decidida cooperacSo do senado, para que o governo imperial 
possa occorrer constilucionalmeale as obrigacSes do servico 
erdinario e exlraordinario, e prover de rcmedia outras neces- 
sidades publicas, faz juslica aos sentimentos de que o mesmo 
senado so tem mostrado 'sempre possuido, nunca recusando 
o seu leal concurso em tudo quanta inleressa a folicidadc do 
Brasil, o a gloria do reinado de Vossa Mageslade Imperial. 
Pia presentc conjunctura o senado espera tambem cnmpri-Io 
com a mesma decisao e sem desraerecer a confianca nacional. 

« Paco do senado, em 8 de raaio de 1866.—Rardo dc 
S. Lourenco.—Josi Maria da Silva Paranhos.—Darao de 
Muritiba. » 

Foi a imprimir. 
Foi lida, posts era discussao e approvada, para ser remel- 

tida a camara dos deputados, a redaccao da emonda appro- 
vada pelo senado 4 proposicSo da dita'camara sobro o monle- 
pio concedido a It. Maria A'ntonia da Concekao Pinto Lcitao. 

o Sr. t'orretrn Pcnun ; — Sr. presidcnle, hontem 
foi lido um parccer da mesa, expondo os rnotivos porque nao 
tem ainda conlratado a publicacSo dos debates do senado 
Esta maleria d urgente por isso'que, eraquanlo nilo so fizer o 
contrato, n5o poderSo ser officialmenle pullicados os dis- 
cursos aqui proferidos lendo enlretanto o senado reconhecido 
a necessidade dessa publicncSo e autorisado a mesa para 
contrata-U. A materia e tambem muito conbecida pelo senado, 
que ainda ha poucbs dias a disculiu para estabelecercm-se as 
bases do novo contrato. 

A observar-se rigorosamente a disposicao do regimgnto, 
n5o podera esse parecer entrar em discussdo sendo depois do 
passados tres dias ao menos; mas pelas razoes quo acabo 
de expflr, requeirj a dispensa do interslkio, como permitte 
o mesmo regimenlo, allm de quo possa ser dado para a or- 
dom do dia do amanba, visto que a mesa espera quo at6 en- 
tio esteja impresso. 

Foi approvada a dispensa do intersticio. 

ORDEM DO DIA. 
Entrou cm 3a discussao o projecto quo mamla espccificar 

cerlas despezas nos orcamcntos do ministerio da marinha 
(Artigo aditivo scparado 3o projecto de lei do orcamento era 
1863.) 

O Sr. Fcrrelrn Pcnnn :— A materia dosle projecto 
foi apresentada em 180i na outra camara, por uma do suas 
commissOes, como artigo additivo a lei do orcamento; mas 
em 1863 o senado resolvcu separa-lo, como o'ulros rauitos, 
afim da serem opportunamonte tornados cm consideracao, 
porque nSo Ihe rostava u tempo indispensavol para examina- 
los. 

A necessidade e convenicncia de suas disposicOcs parecem- 
me manifestas, porque delcrminando que nos 'futuros orca- 
mcntos dos ministerios da marinha e guerra se especiBqucm 
em verbas distinclns certas despezas que ate o prosente 16m 
sido calculadas sem a indispensavel discriminacao, facilitao 
as camaras legislalivas a fiscalisacSo que Ihos compete sobro 
aapplicaciio de sommas que importdo annualmento em mui- 
los mil conlos de rois. (Apoiados). 

Tendo, portanto, de dar o mcu volo a favor do projecto, 
julgo lodavia dever lembrar a necessidade do duas pcquonas 
emendas, que talvez possao ser consideradas do mora redac- 
c5o. 

No poriodo terceiro diz o projecto ; [Lendo.) 
« A despeza com material nito especiCcado nas verbas 

actuaes do orcamento daquelle ministerio, etc. » 
Ora, so ndb me engano, a palavra aciuaes referia-se 4s 

verbas da lei do orcamento de quo o projecto fsria parte; 
mas, tondo sido scparado e convortido em lei especial, pa- 
rece-mo quo aquella palavra dove ser supprimida. 

Esta mesma observacao 6 applicavel ao periodo final, que 
diz ; [Lendo.) 

« 0 governo, na dislribuicao doscredilos votados nesla lei 
para os ministerios da marinha e da guerra, leraem atloucSo 
os preceilos desle artigo. « 

Aqui vd-se ainda mais claramenle quo as palavras—nesfa 
lei—, quo so rcforilo 4 do orcamento quando a materia do 
projecto formava um dos sous artigos, nao podem ser con- 
servadas. 

Nao sei so a commissao de redaccao quererd fazcr cstcs 
poquenos retoqucs, ou julgard neccssario uma emonda ap- 
provada pelo senado... 

0 Sr. viscokde de SapucaiiV diz algumas palavras quo nao 
ouvimos. 

0 Sit. baiuo de Pibapama : — Coavbm apprcsentar a 
emenda. 

0 Sr. FcnnEinA Pfkna : — Bern ; aprcsontarci a emenda. 
E' lida, apoiada, e posta cm discussSo conjunclamcnte, a 

seguinte emenda: 
« No periodo 3° do projecto supprima-so a palavra — 

actuaes. 
« No ultimo periodo suppriir3o-so as palavras—nesta loi. 

8 de maio de 18G6.—Ferreira Penna. » 
Fmda a discussSo foi approvada a proposicJo com a 

emonda (nilo dependendo esta de nova discussSo] para irem 
4 commissao do redaccao. 

Entrou Gnalmonto cm 3a discussao a proposicJo da camara 
dos deputados, autorisando o governo a mandar explorar os 
rios Xingu e outros nas provincias do Pard e Araazonas. 

O Sr. Ilnntas : — Sr. presidenle, V. Ex. faz me o fa- 
vor do informar do quando 6 esto pvojcclo 7 

0 Sn. FEnnERA Penna ; — E' de julho de 1803. 
0 Sn. Dantas : — Senhores, eu acho que, segundo o nos- 

so estado do financas, convinha que o senado adiasso todas 
as autorisacOes dadas ao governo o que trazem despezas ; 
enlondo mesmo quo dcvcriamos suspender e cbamar para o 
tbosouro certas concossues quo tocuos feilo, ficando adiada 
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para melborcs tempos ; assim como deveriamos autorisar ao 
fiovonio a vender cerlos bens qua nos trazem despezas sem 
lucro, c quo vendidos IrariSo para o thesouro grande somma. 
Ku nJo me encarrcgo prcsentcmento do mostrar quaes sSo 
ossas concessoes, o quaes sito osscs bens, porque nilo e 
propria a occasiSo ; talvci, quando se tralar do orcamenlo, 
cu lembro alguma cousa ao nobro minislro da fazenia. 

A16m disso, e.u acbo quo estas aulorisacOes sSo desno- 
cessarias. Do ordinario cllas s5o apresentadas por algum 
depulado ou senador, mais como lenibranca para que o go- 
verno as faca do quo com o proposito do quo passem cm 
loi. Eu enteiido quo sito dcsnecessarias, porque o governo 
com os seus recursos ordinarios pode muilo bem fazer estas 
cxploracOes. 

Eu leio nas folhas estrangeiras quo os govornos mandito 
fazer divcrsas explorac5e3,o enlrctanto nunca li a nulorisacao 
concodida pelas camaras respectivas; o a raziio 6 porque 
cssas despezas cstSo nos rccursos ordinarios dos governos. 
0 governo do lirasil, quo lem um corpo cxtraordinario de 
engenbeiros e quo no eslado do paz nito tern nada que Ihedar 
a fazer, o quo v6-so forcado as vczcs de invcnlar commissoes 
nas provincias, commissOes inuteis que so 16m por fim pdr o 
cmprcgado era sorvico aclivo para dar-lhe vencimentos; o 
governo, digo, p6do empregar esses engenbeiros com os seus 
vencimentos da service active o mais alguma ajuda do custo 
para fazer essas exploracfles. I'ara quo passar cm lei ? 0 que 
rosulta? Vai um apparatomuito grande, engenhoiro cm cbefo, 
eogenhoiro secrelario, ajudantos, etc. etc.: alinal voltao, fa- 
zoni um relatorio, o diz o governo — arcbive-so! Os nossos 
archives cstilo chcios do rclatorios, informacSes e parecercs, 
sem proveito nenhum, f6 para satisfazer as reclamacBes de 
alguns membros das camaras, ou para arranjar engenbeiros 
desempregados. 

Mandou-so explorer oalto rio do S. Francisco; sabe V. Ex., 
sabo o senado emquanto imporlou essa exploracito ? Em 
100:0008000. 

0 Su. Joiiui: — Mais. 
0 Sa. Dantas : —Importou cm lOfbOOOJOOO cu mais, e 

qual foi o resullado? mandou-se archivar. Sio milharcs de 
despezas desla natureza que nos tdra conduzido ao eslado 
dcsgracado cm quo nos achamos. Ouco um mcu collega, quo 
so assc'nta atras de mini, fallar na commissao das borboictas. 
Nao quero mais fallar ncssa desgracada exploracao do bor- 
bololas, o doscjava nunca lombrar-nio dclla. Estas autorisa- 
coes nao trazem despezas passageiras; depoisdo entrarem no 
orramento ninguem as desaloja. 

I'ortanto, acbo quo o governo com os rccursos ordinarios 
p6de fazer a exploracao, isto e, materia do administracSo, 
into ba neccssidado do aulorisacSo. 

Nao posso votar, por consoguinlo, por csto prcjecto. Eis 
aqui o quo penso ; 

« Sr. H". OttonS: - Sr. prosidento, eu cstsva cquivocaJo 
suppondo quo cste projeclo enlrava agora cm l" discussiTo, 
o votaria som n monor oscrupulo para que elle passasse ;i 2>, 
ufim do quo fosse convenicntcmente cstudado e cmendado. 
Em 3a discussito acho-mo embaracado sem saber ainda o 
veto que dova dnr. 

Nao obslanto sercm muilo judiciosas o sensatos as obser- 
vacoes do nobro senador quo acaba do fallar dccrca da ncn- 
liuma ulilidado quo so torn tirado do divcrsas exploracoes do 
rios nossos, crcio quo alguma couca do projecto, quo so dis- 
cuto, podia sor aprovcilada. 

0 Sn. I'niENTA liuufio;—Apoiado. 
0 Sn. T. Ottoni : — Eu quereria quo ellefos-o cmendado, 

o talvcz conviesso mesmo quoum esludo mais aprofundado da 
materia so fizessc, afim do vcrificarmos, por cxempio, as fa- 
cilidadcs quo existem para a communiciciio do N. 0. do im- 
porio com o itio do Janeiro per meio do algum dos rios men- 
cionados ou oulros; mas acanho mo do fazer um requerimento 
pedindo o oxame do uma commissito, porque esle expedicnte 
torn sido a morlo dada a uma serio do projcclos, o quo lem ' 

constituido, quasi que exclusivamente, o frabalho do sonado 
na preseme sessao. 

0 Sn. Daxtas E c um service muilo grande esse que 
temos feito. 

0 Sb. Binlo de Firadama : — Apoiado. 
0 Su. Otiom ; — 0 certo e que a culpa nio e do sonado 

(apoiados); mas do ministerio quo lem enganado o corpo 
legislativo prometlendo-lbo desde o primeiro mez de sessao 
que ha da iniciar grandes projectos do retormas e nenhum 
tern aprcseotado. Pareco quo o ministerio quer ir vivendo aw 
jour fe jour, como dizem os francezes, o o senado a espera 
das grandes medidas da reformationa que os nobres ministros 
tdm lito solemneraente anuunciado, nada tem feito na ultima 
sessao, o nosta que principiou estes dias euido quo tambem 
nada fara. 

Eu desejava quo estivesse presenlo algum dos Srs. minis- 
tros,quo tio raras vezes aqui apparecem,para que me dissessn 
a opiniJo do governo sobre esto projecto. 

Sr, presidenle, sem duvida a exploracao de lantos rios, 
como os que eslSo aqui mcncionados, sem um orcamento, 
sem quo se designo uma quantia fixa para osta desp'eza, po- 
dera onerar tristissimamoute os cofres publicos « quando n 
pormiltirem as forcas do thesouro » ; como diz o art. 1°. 0 
quantum nao se raarca e o governo pddo gastar tudo quanto 
the aprouver. Eu quereria portanto ouvir algum dos nobres 
ministros, para poder ao menos limitar o quantum a despen- 
der com os estudos cuja conveniencia a discussao domons- 
trasse. Parece-mo que o projecto foi oscripto sem maior 
esludo. 

0 primeiro rio, que se'nunda explorar, vem a ser o Xingu; 
c um rio, coraporativamento com outros do vailo do Amazo- 
nas, insignificante, nasce dentro ou perto dos lirailes da pro- 
vincia do Para e cntra no iVmazonas, torn uma villota insig- 
niflcanlo junto da barra ; o se bem informado estou, a pouca 
populaciio que tem silo barracas do seringuoiros (apanhadoros 
de borraxa) e finalmenlo nSo torn do navegacSo franca ncm 
30 leguas. Ora, quando teraos esses extensos o caudaes 
confluentes do Amazonas, pareco ate ridicule irmos mandar 
estudar um pequeno ribeiro como o Xingu. 

0 Su. Sodza Fbasco da um aparte. 
Em comparacSo do Puriis, do Madeira e do Rio Negro, 

6 pequeno sobfetudo cm relacSo ds vantagons que da sua 
navegacSo so pdde tirar, visto que as primeiras cacboeiras, 
como acabo do dizer, nito eslao nem a 30 leguas de sua foz. 

A exploracao do rio Puriis, que aqui se decrcta, 6 sem du- 
vida rauis digna da attencio do corpo legislativo  

0 Su. Pimema Rueko : — Apoiado, 
0 Sr. T. Ottoni ; —  mas atd certo ponto osta 

fcita. Nds ja tomos, c foi distribuido, se mo nao eiijano,com 
um dos ullimos relatorios do ministerio do agricuUura o tra 
balho dos Srs. Coutinbo e Amaral, que navegdrSo desemba- 
racadamenle este rio cm um pequeno vapor, subindo 250 le- 
guas desde a sua embocadura no Amazonas. 

Ainda hontem, duranto a licito quo no collegio do )). 
Pedro 11 dcu o dislin.cto hospeilo da nacao, o Sr. Agassiz, 
descrcvendo a « sua utilissiraa viagem o preciosos estudos 
no vallc do Amazonas» •, cu ouvi, com o maior prazer que o 
Sr. Conlmlio e outros esmpanbeiros de viagom d« distincto 
sabio subirio mais de 200 leguas para cima da barra, explo- 
rendo o Puriis. 0 pralico Manoel Urbano, se nao me engano, 
companhciro dos Srs. Tavares c Coutinbo, viajou ainda para 
cima do ponto a quo chegou o vapor quo levou os Srs. Tava- 
res e Coutinbo (nao me reconio agora do norae do vapor 
que "nliio subiu ' o Puriis); Manoel Urbano vinjou mais 150 
leguas, penolrando no coracao da Bolivia. Por conseguinte a 
respeltu do Puriis, quo 6 um dos afllucntes do Amazonas que 
maior coasideracao nos dove raorecer, porque p6de attrahir 
para o Para quasi lodo ou a maior parto do commercio da 
Bolivia, o cuido que tambem mais uma parte do Pcrii; ha 
estudos, ba cxamos, o nao sci so valeni a pona fazor novos 
sacrificios para rcpctircm-se exploracoes, quo supponho terem 
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fido feitas com intelligencia e critcrio pelos dous senhores 
aos quaes me rcfcri, apezar do quo dcssa estudo e explora- 
c5es nenhuma ulilidade pratica se tdm tirado. 

0 Puriis cuido quo, podq tambem servir (seria um csludo 
conveniente se fosse defeoidono projecto) para communicacSo 
do Para com Mato Grosso, uma vez que im dos scus con- 
fluentes da margem dircita se possa prestar a dar facilmente 
transito para algum confluente da margem esquerda do rio 
Madeira, porque neste caso poderiaraos ir alcancar c Madeira 
para cima das cachoeiras e penelrar faoilmeate no coracao 
do Mato Grosso com grande vantagem para aquella provin- 
cia. Mas jadisse nao esta comprehendido no projecto o estudo 
das vantagens que se pode tirar do Puriis, ligando a sua na- 
■vegacao com a navegacao do Madeira acima das 40 leguas 
do ca'chocira que inlerrompom neste rio a navegacSo do Mato 
Grosso para o Pard. 

Eu cntendo, Sr. presidento, que em vista das naraerosas 
cordilheiras que atravessao a maior parte dos nossos grandes 
rios, um dos esludos mais uteis a fazer seria examinar se 
convem ou nao ligar algumas das grandes secedes navegaveis 
dos rios interiores com os centros maritimos, por moio de ca- 
minbos do ferro quo liguem tambem ealre si essas mesmas 
secedes navegaveis ou aquellas quo mais vanlajoso for. 

Neste espirito acredito, por excraplo, que a navegacSo do 
rio de S. 1'rancisco conhccido, estudado, verificado e prali- 
cado, mesmo antes dessas exploracdes de que se nao lem 
tirado partido, c a que se referiu o nobre senador pelas Ala- 
gdas, pdde por este systema facilitar as communicacdes do 
sul com o norte mais especialmente com o noroestc do impc- 
rio de um raodo muilo vantajoso. 

0 confluente do rio de S. Francisco, Prio Grande e seu 
aflluento e Rio-Preto, approximilo-se a 10 leguas de distancia 
da villa de Paranagua, na provincia do Piauby. 

0 nobre senador pelo Piauby, que nesto momenlo pa- 
rcce prestar-mo a sua obsequiosa attcnciio, ja erabarcou, 
cuido que na povoagao de Santa Rita, no'Rio-Prelo, desceu 
o Rio-Grande, e sabe por cxpcriencia propria, a facilidide 
com queo rio de S. Francisco pddo servir come via docom- 
municagSo com o littoral, pelo sertao dii Babia, para sua 
provincia natal. 

0 Sn Pabahagda.— Apoiado. 
0 Sa. T. Ottom : — YC-se, pois, riue chegando a cstrada 

de ferro de D Pedro II ao rio de S. Francisco ou,algum dos 
seus afllucntes navegaveis, segundo o projecto quo esta por 
discutir no senado, projecto de que os nobres minislros nao 
tem feito caso algum, cbegando, digo, A eslrada de ferro do 
D. Pedro 11 ao rio do S. Francisco, nds poilereipos ir em 
vapor desde logo daqui da capital do imperio a um ponlo 
distante so 10 leguas de Paranagua na provincia do Piauby 
scm que para estabelecer-se tal communicacao seja prociso 
quebrar uma pedra^equer no rio de S. Francisco e aliluenles 
aproveilados para o Gm exposto. 

Ora, de Paranagua a beira do Tocanlias, abaixo das ulti- 
mas cachrtiras na barra do do Lourenco Alves, parece me 
que e o nome... 

0 Sit. Pahivacua : — Manoel Alves Grande. 
0 Sr. T. Ottom —,.. Manoel Alves Grande, a distancia 

e do bO a GO leguas de cbapadas, de planicies, ondo nada 
mais resla a fazer senSo eslcmler trilhos para ligar o S. 
Francisco, quo e r.avegavel a vapor e ipie 6 actualmente na- 
vegado por barcos que carregao b 000 arrobas e mais do 
que isso ; ao Tocanlins no ponlo que o nobre senador acaba 
ue assignalar melbor do qua eu a barra de Manoel Alves 
Grande, ondo lem cbegado vaporcs vindos do Para. « 

Essa linha mixta do communicacao a vapor, ferrea o plu- 
vial, lera a grande vantagem de pfir era cominunicacAo 
promptissima, immediata e baratissima a capital do imperio 
co Para, Amazonas, MaranhJo, Piauby, Ceara, Pernambuco, 
Babia, Gjyaz, Minas e Rio de Janeiro. Or*, abi temos um 
estudo digno de toda a altencao, que se prende perfeitamonte 
ao projecto. 

Considercraos primeiro as communicacSes que a linha mix- 
ta ollereco, do Rio de Janeiro com as pfovincias do Piauby o 
doMaranbSo. Sendo menor de 20 leguas a distancia de Para- 
nagua a alguns dos confluontes do Parnahyba, ondeja existo 
navegacSo a vapor, soguo-se que com 30 leguas de trilhos 
onlra a Rio-Graftdo e a rede do navegacSo a vapor do 
Parnahyba, teremos a cidade do Tberesina,"capital da pro- 
vincia do Piauby, em comraunicacSo a vapor com a capital 
do imperio. logo que esliver cons'ruido o tronco principal da 
estrada do ferro do D Pedro II ate o S. Francisco. E sendo 
apenas 14 leguas a distancia do Tberesina a Caxias, a rode 
interna de communicacoes a vapor se estendera por si mcsm* 
a provincia do MaranhSo. Enoto-se qne polo oceano, dobrando 
o cabu do Santo Agoslinho da corte ao MaranhSo, sao 1,874 
milhas, isto 6 mais de 600 leguas, o pela estrada do ferro e 
rio de S. Francisco, a distancia para o canlro da provincia 
vein a ser pouco mais do 400 leguas. 

Passemos a considerar mais em detalho a linha mixta com 
direccSo ao Para. 

0 Tocantins, que alias nSo esli considerado no projecto 
mas quo elTectivamenle e tambem um confluente do Amazo- 
nas, c quo, contormo a sabia licSo que bontcm cuvi no 
coliegio do Pedro 11, o foi oulr'ora ainda mais formalmcnlo 
bem como oulros nos ao sul e oesto ate o Parnahyba. 

0 Tocantins nto ccrlo ponto esta estudado, gracas a rara 
dedicacSo do actual presidento do Para, o Sr. Dr. Coulo Ma- 
galbSes... 

0 Sr. Souza Franco Apoiado. 
0 Sr. T. Ottom : — ... quo, sahindo do modo habitual 

do vivcr dos presidenles de provincia, cstudou pessoalmcnto 
a navegacSo do Araguaia e Tocantins, e assignalou o melhor 
modo do communicar a provincia de Goyaz com a do Para. 
Esli verificado que, mesmo para cima da barra do Manoel 
Alves, apezar do haver uma longa linha do cachoeiras na 
extensao de dezenas de loguas, a navegacSo c grandemente 
vanlajo-a. 0 Sr. Coulo Magalbaes, e depo'isoSr. engenbeiro 
Lavalee, e cm segmda muitos coraraerciantes de Goyaz 16m 
descido o Araguaya e Tocantins atraver dessa scccao do al- 
gumas dezenas do leguas quo cxisto entre o Araguaya 
o o Baixo Tocantins, e descSrao em barcos de uma lota- 
cSo comparativamento imporlante. 0 barco cm que o Sr. 
Couto Magalbaes desceu, lembra-mo bem quo linha GO 
palmos rio quilha, o 18 do boca, linha cobcrla e admiltiria 
o carrcgamcnto do 700 arrobas: desceu tripolada por 30 
homens. Ja so v6. pois, que um barco destcs nao seria facil 
remover no leito do rio, ncm isto foi necossario ; apenas na 
rogiao das Cachoeiras so love de navegarcom mais cuidado. 
S^Coma esto barco, tcm descido rocentemente muitos oulros, 
e eu acredito quo ha de vingar o projecto ja muito adiantado, 
do fazer navegar a vapor o Araguaya c o Tocantins, cstabe- 
lecendo-se uma llnba mixta do vapor e barcacas trabalhando 
um vapor entro Belome a ultima cachocira do Tocanlins, bar- 
cacas cntrc esse ponto e a primeira cacboeira do lado de cima 
e ilesso ponto para cima oulro vapor quo pode cbcgar a 
poucas loguas da cidade de Goyaz. Ja chcgou da loglaterra 
o 1° vapor quo aclualmenle devo ter transposto as cachoeiras; 
o 2° devo fazer o servico do navegacao do baixo Tocantins, 
e ja esta do viagem. 

Aseim os estudps anteriorcs, e cspecialmento aquellcs quo 
forao feilos directamenlo pelo Sr. Coulo de Magalbaes o 
pelos seus commissionados, oslao produzindo um resultado, 
o um resultado que so afflgura quo sera da grandc vantageni 
para o commercio do Goyaz e do Par A. Estudar as facili- 
dades que ba cm ligar o baixo Tocantis na parte que ja lem 
sido navegado c vai ser rcgulannente navegado a vapor com 
o rio de de S. Francisco ouos seus afluenles quo sejao desde 
ja tambem navegaveis a vapor cis abi uma exploracAo quo 
fora da maior iraportancia. Eu estou convencido quo essa ox- 
ploracao convidara o govcrno a eslabcleccr quanlo antes a 
linha mixta ferrea e fluvial de communicacdes a vapor alra- 
vcz da maior parto das nossas provincias, ligando o Rio da 
Janeiro a capital do Para, Uma viagem a vapor pelo centr 
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das nossas protincias desde a capital do impcrio alo Beldm a 
muita penle pareceri siraplesmenlc urn sonlio, mas a.-seguro 
ao seoado quo 6 uma empreza facilima, o espcro mcsmo quo 
dentro cm pouco tempo osla minlia aflirraacSo ha de recebcr 
a sanccdo do um tcstemunho valiosissimo. 

Eu tivo a fclicidado do sor convidado polo muito illuslre 
chefo da commissito scientifica americana, o sabio professor 
o Sr. Agassiz, para cscrever o itinerario, segundo o qual iie- 
veriSo alguns dignos collaboradoros de S. S estudar os rios 
do interior do Jirasil. Aproveiloi a occasiao para um reco- 
nbecimcnto da grande linba mixta do communicacfies a vapor 
a quo me acabo do referir. Os dignos viajantes forao por 
mini cncatninbados ao riodas Velhas, para baixo das ultimas 
cacboeiras a poucas loguas da cidado Diamanlina, mais ou 
menos no districto da beira do rio das Velhas, onde a racu 
vcr torn do licsr a cslacao torminal da eslrada do ferro do 
1). Pedro II se, como dspero, Mr approvado o projecto do 
prolongamcnto da mesraa estrada, quo pendc da deoisao do 
senado. Chegados ao rio das Velhas, do 20 a 00 loguas ahaixo 
ila cidado do Sahara, um dislincto fazondeiro daquella loca- 
lidado o Sr. coronol Domingos Diniz Couto, ao qual baviJo 
sido rocomraondados por mini, forneceu lhcs uma barcaca 
das quo servoin ao commcrcio, quoja se foi aproveitando um 
pouco a navegatao do rio das Velhas, c os manduu trans- 
porter ao rio do S. Francisco. (•) 

Uma vcz no rio do S. Francisco quo actualmenle c sulcado 
por centeaas do embarcacOes com a lotacao do 2,000, 3,000, 
!i 000 arrobas o mais, * seguirao da villa do Guayculiy na 
barra do rio das Velhas atravez dos raunicipios de S. llomSo 
o Januaria, o internando-se na provincia da Bahia chegarao 
a villa da Barra e rio Grande com uma navogacilo franc i 
101 leguas polo leito do S. Francisco, quo nesta scccao al- 
millo vaporos iguaes aos maioros quo sulcao o Mis'sissipi. 
Antes do chegar no S, Francisco os nossos viajantes tinbSo 
navegado fa ccrca de CO leguas no rio das Velhas. Subindo 
(la villa da Barra pelo ri \ Grande, e polo rio Prelo sou con- 
fluente, chogarSo cmbarcados ao nrraial do Santa Rita. 10 le- 
guas aponas da cidado de Parangua, na provincia do Piauhy. 
Passando do vallo de S. Francisco para o da Parnabyba 
na provincia do Piauhy, os viajantes livorao de achar-se com 
poucas loguas do caminho em ponto de conllucotes do Parna 
hyba, quo gracas a Deus ja conhecom a navegatao a vapor, 
pois 6 sabido quo ha annos sulcdo as aguas do Parnabyba os 
vnpores Frussit'iy o Conselheiro Paranagm, subindo pelo 
leito principal 130 logons, e maior extcncdo pelos affluentes. 
JA ve o senndo a grande vanlagem quo' haveria cm lornar 
bom conhecida cssa redo do communicasOes Huviaes a vapor 
doi|uo lenho fallado, oquo ja exisle na jirovincia do Piauhy, 
e quo por meio do 30 leguas de trilhos assenladas nas imen- 
sas planicies do Piauhy, pddo ligar-so a maravilhosa rede 
navegavol da S. Francisco, o A capital do impcrio pela es- 
lrada do ferro do Pedro II. Cuido, pois. quo as redes mvega- 
vois do Parnabyba' c S. Francisco torn mais aclualidado para 
serora do presento esludadas, pn londo-so para csso fim con- 
tar com o accrescimo consideravcl do inforniacdes com quo 
commissilo scientifica norto amoricana vni provavclmenlo 
ohsequiar-nos e quo rcctificadas techinamento podem sor-nos 
do grando ulilidade. 

(*) Nesto ponto do meu discurso pedi licenca no soondo 
para tribular ao coronol Couto a homenagem do meu agra- 
dccimcnto pelo ospirilo cavalbciroso o patriolico com que 
acolheu os meus recommeudados, e do mcsmo mode a outros 
cavalhoiros aos quaos mc dirigi, c cspecialmento ao Sr. com- 
mandante superior da guarda nacional da villa de Campo 
Largo, Manoel Frederico de Almeiiia, o a todas as pessoas 
do sua familia, bom como a f imilia do uobro senador pelo 
Piauhy, quo todos so proslAriio com o maior palriolismo, 
com a maior dedicacao a facilitir a vingem dos uorte-ame- 
ricanos que Ihcs fordo recomrncndados por mini e polo 
nobro senador [lela provincia do Piauhy, hem como ao Sr. 
Manoel do Souza o Silva o outros amigos da villa Januaria 
na provincia de Minas. 

O senado pormilta quo insista sobre a necessidade nSo 
digo do esludar, de aproveitar as redes navegaveis de 
S. Francisco da Parnabyba o do Amazonas, ligando as entro 
si e com a capital do imperio, por communicacoes a vapor. 
No momcnto em que a estrada do ferro chegar ao rio das 
Velhas, tem como ramaes lodo o rio do S. Francisco com os 
seus confiuentes navegaveis a vapor desde ja sera dopen- 
dencia do mais pequeno melhoramento, podenlo o vapor, 
como eu ji disso, chegar immediatamento o mediante uma 
navegacao franca do 270 leguas, aid Santa llita 4 margem 
do Bio Preto. tO leguas distantc da cidado de Paranagua, na 
provincia do Piauhy. Com 30 leguas mais do trilhos estarSo o 
Rio da Janeiro o o vallo do S. Francisco ligados tambem por 
communicacSes a vapor ao vallo do Parnabyba, e a linba do 
navegacao a vapor, que, como ja disso, jaali funcciona a al- 
guns annos. Assim cbogaremos em vapor a cidado Thereisna, 
capital do Piauhy, a beira do Parnabyba, e com 14 leguas 
mais de trilhos nos acbareraos levados sempre a vapor a ci- 
Jade do Caxias, provincia do Maranbao, ligada a capital pola 
navcgacSo a vapor do rio Itapicurii. 

Unu'vez ligado ao Bio de Janeiro por communicacbos a 
vapor o vallo da Paroahyba, em vez do ligar dircctamente 
por eslraila do ferro o Uio-Grando ao Tocantins, podorenios 
ligar antes o Itio-Grande ao Parnabyba nas suas linbas hojo 
oxploradas pela navegacao a vapor, e subindo por aquelle 
dos confiuentes da margem esquerda do Paroahyba, quo 
mais conveniente for, e ate ondo chega ou pdde chegar a na- 
vegacao a vapor, podercmos com outra pequena scccao do 
trilhos passar ao rio Manoel Alves Grande, conflue'nto do 
Tocantins, abaixo das ultimas cacboeiras desle, o em ponto 
onde mais do ima vez ja tern chegado vaporos vindos da ca- 
pital do Para. E estn linba mixta quando puder, servida pelo 
vapor, nos levara da Rio do Janeiro ao Para pela interior do 
Brasil com uma vingem rauilo curia o muito mais rapida do 
que pelo ocoano. Ellectivami nto agora, sahindo enrvapor do 
Rio de Janeiro o dobrando o cabo do Santo Agoslinho, a 
vingem ate o Pari toma do ordinario aos melhores vapores 
Ja companhia dos paquetes 12 dias, Mas lovada ao rio das 
Velbas, como diz o projecto quo pende de decisSo do sonado, 
a estrada do ferro do I). Pedro II, o ligadas as navegacoes a 
vapor de S. Francisco, Parnabyba e Tocantins, para o quo f6 
so terao de asseutar umas GO leguas do trilhos sobre torrenqs 
ja prcparados pela natureza para rccebe los, faromos cm seis 
dias a mais ngradavel viagem do Rio de Janeiro atd BeMra. 
O quo ba do cstradas a fazer 6 ludo cm lorrenos taciliraos, 
como sio cssas immensas planicies do Piauby o do Mnra- 
ranhio. 

0 Sn. Parakaoda ; — Apoiado. 
O Sn. T. Oiiom : —O quo admira Sr. presidenlo e que o 

ministerio era vcz da esludar eslas cousas so occupe cxclusi- 
vaincnte do sou programraa do dobollar nilo sei o quo... 
cuido que os seus inimigos. porque emfim nan 6 a guerra 
que os nobros ministros lorn debellado, se debcllar significa 
acabar, deslruir; a guerra os nobros ministros com as suas 
medidas erradas em vez de dcbollar tem alimenlado ; mas 
eu crcio quo em vcz do cuidar com tanto ompenho em 
debellar os sous adversaries era melhor quo SS. EEx. cui- 
dasscm um pouco dos intcresses roaes desto pobre paiz. Se 
desjes intcresses cuidasscm os nobres ministros tcriao provo- 
cado discussSo sobre um projecto do immensa importancia 
que esta nas pastas do senado, a rcspcilo do prolongameoto 
da qstrada do ferro da D. Pedro 11. 

E se o ministerio nao qucr que se vote esso projecto, ao 
menos paderia solicitor do senado, scnilo 16m fuodos decre- 
tados por outra verba, que fosscm elles decreladqs verl/i 
gratia por meio do uma cmonda ao projecto em discussao 
para se fazerem estulos technicos, nao s6 dosse prolonga- 
mcnto,como tambem da navegapSo do rio de S Francisco,Par- 
nabyba eTncanlins do quo acabei do mo nccupar. No entanto 
ha uma discussiio de.U ordeme nenhum Sr.rainislro apparcco 
na casa! Nio sei o que pretcndem.e eu acho-mo embaracado, 
sem saber como devo votare sem podcr mesmo delibora'r-me 
a propdr emenda que possa uio ser a exprcssio do ncocssi- 
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dades verdadeiras. Em taes circumstancias delibero-mo a 1 

esperar a discussao para Ter se ella me illumina. 
No projecto so falla tambem, alem das exploracSes no rio 

Xingu, nas do Purus, a respeito do qual ji cu disso alguraa 
cousa do Tapajoz, do Japura, do led o do rio Negro. A nave- 
gacao do rio Negro 6 muilo conhecida alo Mandos. a mais de 
ISO leguas acima do Manaos. Ate 6 sabido por tradiccfles c 
raemarias antigas quo o rio Negro so communica ao Ornioco 
polo Cassiquiari, coufluento do Orenoco e Padaniry, con- 
fluente do rio Negro, se e que nSo d um canal quo liga o 
rio Negro ao Orenoco, como o dizem meraorias, trabalhos 
antigos da maior importancia, nas quaes so disculo o modo 
mais facil do communicar-se o Brasil com Venezuela o o gol- 
pho do Mexico, passando do rio Negro por Padaoiri e Cassi- 
quiari para o Orenoco, e do Orenoco para o golplio do Mexico. 

0 projecto mnnda quo se xa estudar o rio Negro, mas quo 
csludo se pode ir fazer no rio Negro tao conhecidb, o sulca- 
do actualraeote por nossos vapores? 0 estado que se po le 
fazer, Tem a ser. cuido, principalmente este a que, acabo de 
alludir, vcrificando-so o modo da mais facil communicacao 
com o Orenoco. Mas sera opportuno, serd conxeniente, fazer 
de prcsente esses estudos? Nao haxcra objeclos de utilidado 
mais immcdiala, raesmo no geuero de quo trata o projecto, 
do quo o estado das communicacSes do rio Negro com o 
golfo do Mexico? Me pareco evidento que ha cousas de 
maior ulilidade. 

0 Sa Pompeu : — 0 Orenoco nao pdde communicar-so 
com o golfo de Mexico. 

0 Sr. Paranhos dd um aparte. 
0 Sr. T. Otioki Bern ; isso e questdo de nome, eu ro- 

feri-me especialmento as communicacfles faceis do rio Negro 
com o Orenoco, o uma xez no Orenoco se passara, como for 
melhor para o golplio do Mexico. 

0 que eu digo e quo ha objoctos de muito maior importan- 
cia do qne actualmente o estudo do Rio Negro, e demuitos 
dos rins mencionados no projecto. E' certo que o projecto diz 
que d para quando o goxcrno puder, ou quando o pcnniltirem 
as forcas do tbesouro. Pecc ao sena lo queallenda ser illinii- 
tado o credito que assim vai xotar. 

E' voto do coufianca que cu nflo dou ao ministerio. 
Demais senito xii'o tor, nem d possixel.que tenhuo appli- 

cacao iramediata, que ulilidade podem trazer esses trabalhos? 
Para esludo simplcsmente ? E para que os relatorios xonhiio 
Bear inuteis dos archixos? Na falta de audiencia do goxerno, 
ca falla de meibores dados o adiamento talxez fora aceilaxel, 
ale porquo nao 6 opportuno que se facao prosentemeute sa 
crificios assim vagamento dccretados. 

Por conseguinte nao xejo scnao objeccScs a oppor ao pro- 
jecto como esla, votarei contra cllesalxo se acaso Mr 
cmendado de modo quo o paiz possa tirar xantjgons dos sa- 
criDcios quefizcr. 

O Sr. Pimeutn ISucno Sr. presidenle, ja fui previnido 
cm parle pelas observacocs offorccidas ao sonado pclo nobrc 
scnador qffo acaba de fallar. Concordo com ello em que niio 
devemos adoptar o projecto ta! qual esla concebido ; farei 
uma breve analyse de suas disposicOas. 

0 projecto manda explorar alguns rios quo j;i cstio conhc- 
cidos, e outros que, alem do coubecidos, sao frcquontcmenlc 
naxegados. 

0 tio Xingii e bem conhecido, povcado o naxegado aid as 
suas piimeiras cachoeiras, que licao poucas leguas acima do 
Sou tel. 

Dahi para o interior sen curso desco de um sertiio xirgem, 
povoado apenas por indios pouco domesticados ; niio ha mais 
povoacOes, e sabo-se que ba rouitas cacbociras. Embora ba- 
ja a crenca de que os terrenos adjacenles sao riquissimos em 
mineracad, so depois que o Brasil tixer mais alguns milhoes 
do habitautes na provincia do Para, e quo podora ser isso 
aproxeitado. 

E tanto mais porque, como bem disse o nobre senador, das 
suas primeiras cachoeiras para ciun ello nio dd transito para 
nenhuma outra proxincia. 

Accresco quo a losto dello corre o importanto Tocanlins, o 
do outro lado o Tapajoz ; d, pois, como jd ponderci, rio para 
ser explorado em sua parle superior quando tivcrmos mais 
populacdo c recursos. 

Em relacao ao Tapajoz ainda 6 mais desnecessario a cxplc- 
racao, 0 Tapajoz d perfeitamcnte conhecido e naxegado ; por 
ello se viaji aid a villa Diamantina, na proxincia de Mato- 
Grosso. Sobo-se por suas aguas, deixa-se na margem diroiia 
o rio das Tres Barras ou S. Manoel; prosegue-so pelo Ju- 
ruena, depois pelo Ariuos. o afinal polo rio Preto ale a so- 
bredita villa, quo dista 30 leguas da cidado do Ouyabd 0 
Juruena e conhecido ate ds suas cabecoiras, que p'roccdcm 
ilos campos dos Parecis, pouco distautes da cidado do Mato- 
Grosso. 

A unica corrcnlo que niio estd ainda bem explorada, d a 
de S, Manoel ou rio das Tres-Barras, porquo, da conBuencia 
dello com o Jurueua, suas aguas desccm de serloes desco- 
nhecidos. como os do Xingu. Portanto, mio ha porquefozer 
reconbecimentos por abi, quando temos outros rios do supe- 
rior importancia. 

0 rio Japura e someihantemente conhecido. Subindo-so do 
suas boca<, no Amazocas, d sabido que as duas margens, aid 
a foz do Apoporis, pelo cspaco de 102 leguas, pertonccm ao 
Brasil, c outro-sim quo por to'da essa cxtensiio d navegaxel a 
vapor. Doze milhas acima do Apoporis cncnnlra-so a primeira 
cachoeira. 

0 que a respeito conxdm, e fixar nossos limites com a 
repubiica de Nova Granada, para que ella rcconheca quo a 
margem esquerda desse no, do Apoporis para cima, contimia 
a pertencer-uns por muilas leguas, aid S. Francisco Solano, 
ou suas yizinhanjas. 

0 lea ou Putumayo tambem d conhecido e navegaxel a 
vapor aid onde nos pertence, que c o cspaco do 40 leguas, 
suinudo do sua foz no Amazoms. Abi ello 6 cortado por nos-a 
linba divisoiia quo so prolonga do Tabatinga ale a boca do 
do Apoporis. 

0 rio Negro, como bem nolou o nobre orador que prccc- 
dcu-me, 6 perfeitamcnte conhecido, assim como o sou af- 
fluento rio Branco, ale nossos limites com Venezuela, e com 
a Guienna ingleza. Exisle com eltoito a ctmnunic-icdo entro, 
o rio Negro e o Orenoco pelo canal Cassiquiari ; o 'que ha- 
veria, pois, a fazer nao 6 rcconhece-lo ; serido sim obras da 
melhoramento dn naxogacilo. Prccisaromos. porem, de mui- 
tas dezenas do annos para isso, como jd disse, de mais al- 
guns milbdes do babitanles; no entrefanto lemos outras 
nccessidades supperiores. 

Pelo contrario, o projecto deixa do fallar de expioracdes 
muito valiosas.Uma dellas d sem duxida a do alto Tocanlins, 
pelo que rcspcita a sens afluenles em dirccciio aos afluentes 
do rio S Francisco; deixa do fallar em outros afluonlei 
muito importanles do Amazonas, como sSo o Jaxary,"o fu- 
taby. o lurua o o Teifd. Eu desejaria muito desdo j.i a cxplo- 
racao do lurua, mas niio proporei, porquo clle ndo vera 
iudicado no projecto, o rac contentarei por ora com a do rio 
Pmiis, que abi estd contemplado. 

Pareco que o Puriis d um dos mais importanles rios quo 
de.'aguao no Amazonas. d lalvoz do um fuluro iramenso, jd 
porquo ostaligado a nossa demarcacilo do limites, jd por di- 
versas outras razoes, quo por brev'idade niio cxporei. Ello 
cstdligado tauibem i quesldo da abertura do Amazonas. 

Como e sabido, o rio Puriis foi explorado par embarca- 
cilo de vapor aid (D.SO' pelo Sr. major Jodo Marlins da Silva 
Coutinhn, babil oflicial do corpo do engenheiros. Ate 6° 20', 
isto 6, aid 240 ou 2d0 leguas da sua foz, clle nao offcrece o 
mais pequeno tropeco, mesmo a vapores grandes. 

Desla latitude austral para o ccnlro ja foi tambem explo- 
rado por um pratico aid as coufluencias do Kixala. Segumlo 
o pratico informa o rio consorva por mais essa cxlonsao do 
1(10 legoas, quasi qne a mosma largura, a raesma profundi- 
dade, e, portanto, a mcsraa facilidadc para a navcgacao de 
um vapor. 

Do llixala para o interior da Bolivia ainda ha talvez uma 
navegacSo a vapor dosconhecida^ porventura extensa. Vd-so, 
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pois, bem quanto importa o complolo roconhecimento deste 
grande rio. 

Bolivia, segundo creio, reconhece como ponto de partida 
do limile soplenlrional do seu lerritorio com o lorrilorio do 
Crasil a confluenoia do rio Beni com o rioJIamore, conflueii- 
cia donda so doriva o norae do Madeira; essa conflueocia e 
siluada cm 10.° 22'. Dahi, pois, so tarn do lirar a liolia pa- 
rallola para igual lattitudo do Javary, qua e o nosso limite 
occidental. 

0 Peru dcve concordar nisso. 
11a pouco li rnna obra intitulada : « Corograpbia do Peru 

do I). Mathcu Par Soldan », publicada por D. Mariano Pc- 
lippo Par Soldan, director geral dos Irabalbos publicos do 
Peru, iraprossa a casta do governo do Peru, Paris, 18G3 ;e, 
pois, um traballio quasi ofllcial, e seguado ella o governo do 
Peru reconbece que a nossa linba divisoria do Madeira ao Ja- 
vary dove ser tirada aos 10° de lallilude. A queslao, pois, 
quando liouvesse, seria do 22"; polo que 6 mais que provavel 
quo o Peru acceda a essa mesma demarcacdo em que a Boli- 
via consented que lem a grando Vantagem de ser assignalada 
pcla dita conflucncia. 

llcsulta do quo tonho exposto o seguinlo ; se o Puriis i na- 
vegavel a vapor ale 6° 20', so com effeito 6 uavegavcl a va- 
por dahi para o interior por mais IfiO leguas, leromos que 
tal navegacilo a vapor prosogue ainda al6m do nosso terrilo- 
rio, que so'limita aos 10" o 22', Com clfeilo, a diflerenea de 
C» o 20' para 10" e 22' 6 do 4° e 2'. Era leguas de 20 ao grao, 
desprezada a fracqilo, serSo 80 leguas ; dando mais raelado, 
por causa da direcqito o voltas do rio, leremos 120 leguas. 
VO-sa, porlanlo, quo a linha quo da foz do Beni for corlar o 
Puriis para ir ao Javary, alcanqando essas 120 leguas al6m 
do logar explorado C" o 20', deixara mais do 40 leguas do 
navegaqdo a vapor para a Bolivia por seu tcrritorio. 

Cumpre ainda notar que subindo dos 10" 22' do lalitude 
austral para as cabeceiras do Puriis, desdeahi amargem es- 
qucrda portcnce ao Peru e a margem diroita ii Bolivia, dondo 
se vc que o comrnercio do uma boa parte do Peru e o com- 
mercio principal do norle da Bolivia talvez n3o possa ter 
canal nenhum melbor do quo o do Puriis, e issocom grande 
vantagem nossa. 

Consoguintemente nossas exploracSes sobro essas aguas 
ICm lins do subida importancia; 1°, reconhocerraos a lalli- 
lude do lO", 22' na margem do Puriis, onde assignalarcmos 
por um marco provisorio a nossa divisa, e ate abi exercere- 
mos nossa jurisdiccdo exclusiva; 2", abi senia s6de do nossa 
fulura alfandega, "quo sirva de fiscal benevolo de lodo esse 
comrnercio do transito; 3", abi serii um dos ponlos de aldei- 
mentos dos indios desso rio, o do aprovcitamento de suas 
riquozas, o produclos cspontaneos. Esse vinculo de rolacSes 
com o Pcrii e Bolivia seni enrao que um vinculo do allianca 
natural e amizado intiraa cnlro os tres estados, e allianca 
duradoura pola identidado do inlerosscs pcrmanontes. 

Peco aosmeusnobroscollegassenadores pelas provincias do 
Amaz'onas o do Paid quo mo auxiliem ncstas considcracdes, 
porquo em verdado essas provincias terdo de auferir gra'ndcs 
vanlagcns. 

Diroi ainda, as margons do Puriis sao povoadas por mais 
do 10,000 indios quasi civilisados quo pedem ajudar a collier 
os ricos fruclos naturaes, quo ali abunddo. 

Pareco, pois, quo basta do indolencia, quo cumpro com- 
pletar a cxploracdo desso rio, para verilicqr-se quanto antes 
so tito bem fundadas bypotbeses silo ou nio rcalidades. 

E' nosto senlido quo, mando ii mesa umr cmtnda sub- 
stilutiva do art. 1", aprovcitando assim a unica idea util, 
muilo ulil, quo ncllo so conlom, e aproveitando poruramodo 
que seja pralioo . 

Asoulras disposicOes do projecto, proscindiado mesmo da 
enumeracSo dos rios, seriao inadmissiveis pclo seu teor. 

0 quo" signiflcdo autoris&cSos indefinidas e credilos illi- 
milados ? 

Diz o projecto que as expIoracOes so farJo quando permil- 
lirem as forcas do thesouro ; — o ja se vC que o governo dis- 
penderi o quo cm sua discricao julgar conveniente 1 
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Por outra laes servicos nunca se farSo ; tal projecto sd 
servo para manter a illuilo do publico. 

Eu coularei uma bistoria ao sonado para elle ver o quanto 
confia na actividade do ministerio a respeito do servicos des- 
ta oniera, quo nao jogao com intcresses do partidos." 

Diroi previamento quo jii outr'ora no sonado pedi a atton- 
c3o do governo sobre a exploracao do Puriis; que o governo, 
ainda quando entendesse quo e'u niio estava bem infsrmado, 
tinha pira resolver-so o relatorio do major Coutinho, e as 
coramunicacdes do nobre senador polo Amnzonas, quando pre- 
sidento daqiiella provincia ; tinha os roleiros, e sabia quo os 
americanos jii se offerecerao para irom reconhecer esse rio A 
sua custa ; portanto, o que disculpa sua indolencia? nSo 
qncr explocar, nem quer que oulrcs roconhecao ? 

Estando eu com o mesmo sabio ;l quern" alludia o nobro 
senador por Minas, o qual torn informacSos sobre o rio Puriis, 
pergua',ei-ibe o seguinte Seria possivel quo nos Estados- 
Unidos liouvesse urrrrio navegavel a vapor por 210 leguas, 
que bouvesse noticias posilivas de que esse rio continuava a 
ser navegavel a vapor por mais 100 leguas, que dahi por 
diante aimla era isso presumivcl pelas proporcdos dello ; 
que de mais a mais essa navegaciio proraeUesso importante 
communicacao e conunercio com dous estados vizinhos, o que 
no entretanto o governo da Uniao, nao fallando do povo, cru- 
zasse os bracos sem explorar, sem aproveitar esse canal, 
iuerle, indolenlo 1 

A rosposta foi a seguinte:—Impossivel; havia competencia 
e concurso em diversas cxploracoes. — Pois bem disse cu, 
saiba que no Brasii, isto niio e bypotheso, 6 um facto. E 
que perdura por annos ; e conclua que tal e o governo brasi- 
leiro. 

Eu referi isto, porque 6 bom que nosso governo seja bem 
conhccido para firmar completamente o credito que ja tem 
de sua perleita indolencia. 

Talvez que quando esso credito esliver bem gencralisado 
elle mude de caminho. Eu quiz addicionar mais uma Obser- 
vacio e e que os brasileiros admirJo os peixes, e se osquecem 
dos rios. 

Como bem nolou o nobre senador por Minas, 6 incrivel a 
indolencia do nosso governo, o a marcba administrativa do 
ministerio. Em todos os paizos que lem illustracSo, quando 
no parlamento se aventa uma racdida de alguina importancia, 
o minislerio se recorda logo que governo quer dizer—direc- 
cao, actividade, inleressc pelo hem publico, que signilica 
sous deveres. 

0 Sr. baiuo de S. Lourent.o : — E' a definieiSo do governo. 
0 Sr. Pimexta Buemo : — Enlre nds nao 6 assim; discu- 

tiu-sc na camara dos depulados um projecto dostes, cuja exo- 
cucSo importaria centenares decontos, affoctaria grandos in- 
ter'esses commerciaes, o ate rclacoos do seguranca do paiz, 
pois quo trata-se da navegaciio do' um rio que deixa penelrar 
vaporcs pelo interior das provincias do Amazonas e Par4, 
vapsres quo podem ser do guorra; disculiu-se um projecto 
que interessa nossos limites, nossas riquezas naturaes, colff- 
nisaciio, etc., o o quo disse la o ministerio? 0 mesmo qua 
diz no sonado, ondo elle nao appareco. 

0 projecto e tal, quo segundo o final do seu art. 1°, do- 
pois do explorados o Xiugii c Tapajoz, seriSo olios aborlos 
as bandeiras oslrangeiras, como so laes rios nao perton- 
cessom oxclusivamente ao interior do Brasii I 

No entretanto o ministerio deixa passar isso, e o sonado 
nem ao racnos sabo o que elle pensa, ou quer a respeito I 
Pergunto, um tal modo de governar, ou adrainistrar 6 ad- 
missivel, ou normal ? 

0 Sr. carao he S. LocRErico; —Naquolles logaros nSoha 
eleitores nem elcicOes.... 

0 Sr. Pimexta Bueno: — E ou acroscentarei que no paiz 
nSo ba opiniSo publica ; o que ha e desmoralisacilo, o pros- 
Iracao era sua vida interior, o por isso o ministerio pode des- 
pre'zar todos os principios o fazer so o quo quizer, visto 
quo niio ha corrective. 

Apezar de serem eslas as nossas condicOes, offereco a 
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minha cmenda, para que o senado em sua sabedoria decida 
como Ihe parecer mais convenienle. 0 art. 1° seri substi- 
tuido pela seguiole disposiciio ; [Lendo.) 

« Fica o gorerno autorisado a mandar proce ler quanta 
antes a exploracSo do rio Puriis ale onde elle for navegavel, 
e a despender com essa exploracSo aid a quanlia de a0;000^. 
Elle deduzira esta quanlia do' fundo destinado para obras 
publicas pela lei do orcamento. 0 art. 2° e o mesmo do 
projeclo. » 

Yd o senado que nao onero o Ihesouro com novas des- 
pezas, considero esta como uraa das obras publicas mais ur- 
gentes. 0 orcamento actual destina para as obras publicas a 
somma de 1.000:000.11.e o projeclo que torn doproroga-lo des 
tina igual quanlia; nao ba,portanto,dif[iculdad8 em tirar dahi 
SO:000S para verificar service ISo valioso. Creio que essa 
cifra ndo e excessiva. Talvez convenha mandar dous vapores 
conjunctamente, urn de maiores proporcOes, outro mais pe- 
queno,clles navegaraS juntos atd onde as aguas permittirem, 
e desse ponto em dianle ira o mais pequeno; e preciso levar 
tripolaqJo sufflcieote para fazer lenha nas marcens; a maior 
despeza sera era vivcres, para quo nao se rcproduza a impro- 
videncia de outr'ora. 

Se com esta quanlia a exploracJo nao se pudcr conciuir, 
esta claro que o governo tirara niais dez ou vinto coutos da 
mesma verba para tao util applicacao. 

Ua, Sr. presidente, outras cxploracoos, ou antes obras 
que estSo em relacao com o rio Madeira, e que sao de uma 
transcendencia immensa, s3o taes que se nds a livessemos 
realizado, a campanha do Paraguay estaria porventura ler- 
minada ba muito tempo, e o nosso exercito poderia cora- 
pleta-la so por si, mesmo indepeudenle de allianca do Rio da 
Praia. 

0 Sn. T. Onoxt;—Apoiado, & exactissimo. 
0 Sr. Piuema Boeso E' mais quo possivcl ir do Pard a 

Malo Grosso em vinte tanlos dias, fazendo-se todo csse tra- 
jecto a vapor com o intervallo somente de 10 leguas de terra, 
Serd uma via militar de primcira importancia ate acima da 
cidade de Malo Grosso. O rio Guapore tem mais de lb pal- 
mos de fundo ate ali, o desse ponto ba um trajcclo de pe- 
qucna distancia para o Jaun'i o outro direclamenlo para o 
rio Paraguay, no porto do Villa Maria. Ja foi essa via um 
peosamento do governo porluguez quo cuidava mais de sua 
colonia, do que o governo brasileiro cuida boje do seu paiz. 
Ndo quero, porcm, tomar tarapo ao senado; talvez que na 
discussao do orcamento eu me refira a essa via militar c 
commercial de ta'o alta monta. 

Foi lida, apoiada, e posta em discussdo conjunctamente, a 
seguinte emenda ; 

« Art. 1.° Fica o governo autorisado a mandar proccder 
quanto antes d explorac.lo do rio Puriis ale onde elle for 
navegavel a vapor, e a despender com esta exploracio ate 
H0;0u0j5. Elle deduzira esta quanlia dos fundos destinados 
para obras publicas pela lei do orcamento. 

« Art. 2.° 0 mesmo do projeclo, etc.—Pimenla Bueno. » 
O Sr. Souza Franco; — Se foso occasiao de apre- 

senlar emendas, quero dizer, se bouvesse esperanca de quo 
as emendas apresentadas pudessem ser approvadas," eu tam- 
bem apresentaria uma ; nao o faco, porem, porque ja nao 
ha casa, e me parece que, seguiido o regimento do senado, 
as emendas ficdo nesle caso prejudicadas. 

O Sr. Ferreira Pex.va : — As quesloes de ordem 6 que 
ficSo prejudicadas; as emendas nao. 

0 Sr. Souza Franco : — Entio a minha opiniio, abfa 
cando a do honrado senador por S. I'aulo, ira mais alem. Eu 
reconheco o servico que o nobro senador quer fazer ao im- 
perio e especialmente as duas provincias do I'ara e Araa- 
zonas na exploracdo do rio Purus; mas esta questao assim 
limitada nao pre'sta todo o servico que se tovo em vista 
quando se apresentou o presente projeclo. 

Ndo me lembro quem o apresentou, nao live parte nelle, 
nJo sei todas as vistas de seus autores, nao posse dar, por- 

lanto, explicacdes sobre o projeclo ; mas 6 facto boje sabido 
que o Amazon'as precise ser explorado. Creio quo deve estar 
muito proxima a abcrtura do Amazonas a navcgacdo de todas 
as bandciras, e entao e preciso apresentar mais conbecido o 
rio o scus allluonles, para quo se tiro de sua navegacSo as 
grandes vantagcns esperadas. 

0 projeclo limita-sc a certos rios, a minha idea sera cutra: 
autorizar o governo para mandar explorar os confluentes do 
Amazonas, como for mais convenienle ; deixo isto a solici- 
tude do governo, segundo as forcas do tbcsouro. 

0 Sr. Pimenia Bueno;—Nao so faz wida. 
0 Sr. Souza Franco;—Nao desconbeco que o nobre sena- 

dor e os outros fallao com razao, quando, 4 vista do que so 
esta passando, roceiao que todos os nossos esforcos dcm em 
cousa nenbuma, porque do facto em uma questao' destas nao 
apparece nenhum ministro ; nbo apparecem ba muilos dias 
na casa, nao so importao com as queslOes da que sobrata; 
e, pois, o quo csperar do minislros destcs? Entretanlo o paiz 
nao pode deixar de contar que ha do vir a ter minislros, ou 
ministcrio quo se inlcresso pelo sou bem estar. Autorisemos 
o governo, e algum ministerio vira que dd importancia a 
questao do grande Amazonas. 

Quando se dao aulorisacfles destas sem determinar o 
quantitalivo das dcspezas, Qca cntendido que na lei do orca- 
mento ba de ser marcada quanlia quo possa satisfazer'as 
neccssidades do servico, o que creio quo eslava no pensa- 
menlo dos autores do'projecto. 

Nao posso deixar do approvar a emenda do nobre senador 
por S. I'aulo, e agradeco-lhe mesmo as poucas palavras quo 
me dirigiu como rcprcsentanto da provincia do Pari, a favor 
do cujos interesses elle raanifcsta as melhores intencfles; 
mas eu dosejaria que fosse um pouco aldm a sua emenda, 
eque o governo, autorisado para mandar explorar os conlluen- 
tes do Amazonas, que o possao ser sera grande despeza, so 
tire da nova epocba as grandes vantagens que todos es- 
peramos. 

Muilos desses confluentes e outros tondem a abrircommu- 
nicacao com os estados vizinbos e a faciiitar as das diversas 
provincias do imperio como as da Goyaz o Mato-Grosso, com 
u Para e com o Oceano. 

A epocba da aberlura do Amazonas seri 4 provincia e im- 
perio a occasiSo de grande augmenlo do rcnda, como ja o 
foi o de sua navcgacao por vapor, quo quadruplicou as ren- 
das publicas da provincia do Para. Alem de que ou nao 
lemo quo a minha emenda, limilaliva ao alcance do projeclo, 
traga comsigo grandes despezas, porque nem d costume dos 
ministerios enlro n6s fazd-las nestas eraprezas materiaes, 
quando.selrala dc provincias poquenas. 

Quando o mundo torn os olhos sobre o Amazonas, e o pro- 
fessor Agassis nos revela novas maravilhas desles lorrDes 
abencoados, nito deve o corpo legislative brasileiro ser o quo 
dolle so esqueca. 

Foi lida, apoiada, c posta igualmente em discussao, a se- 
guinte emenda: 

« 0 governo fica autorisado para mandar explorar os con- 
fluentes do rio Amazonas, quo tornem mais prompta e faceis 
as cdmmnnicacOes com as provincias o estados vizinbos.— 
S. 11.—Souza Franco. » 

o Sr. Ferrclro Pcnna : — Devendo, Sr. presidento, 
u conlianca e gencrosidado dos eleitores da provincia do Ama- 
zonas o logar que tenbo a honra do occupar nesta casa, nilo 
6 possivcl que cu deixo jamais de concorrer com o meu vote, 
com tudo quanto depemtor dos meus esforcos e boa vonlndo, 
para a adopcSo de qualqucr medida que interesse dquclla 
importantiisima parto do imperio. 

Entro essas modidas mereco sem duvida ser considerada 
como uma das principacs a exploracao, regularmente feitas 
das magnifldas o admiravcis, ma; ainda pouco conbecida, 
vias fluviaes, do quo a natureza dotou aquella regiao, para 
franquea-fas 4 agricultura, ao commercio e a induslria, que 
em future mais ou menos proximo dover4(j trazer-lhe incal- 
culavcl riqueza e prosperidado. 
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Ain'la assim, porem, nao posso dar o meu vote a favor 
■(lesle projecto nos tonnos em quo so acba concebiilo. 
porque nSo julgo igualiueuto nccossaria o urgente a explora- 
Cilo do todos os rios quo olio designa, m-ra prudente abrir 
para isso um creilito illimitado, deixando ao arbitrio do go- 
verno a escolba da occasiao quo Ibo pareccr propria para rea- 
lizar a deapeza quando a experieucia nos mostra quo oinesmo 
scrvico pbdo str feito sem grando sacrilicio do tbesouru na- 
cional. 

Desiloa instnllacSo da provincia (om 1832) ate o prosente 
muito so lem adiantado a exploragdo e recunhecimento, nan 
s6 do no Aiuizon.ii, corao do alguns dus seus principaes af- 
fluenlcs, polos exainos o OboOsvafjOes, ja dos coiuraandaotes 
dos paquetes da actual coinpanbia de navogacao, quo nos 
primeiros annos erilo obrigados a apresentar ii derrota de 
cada viagem. jA dooutras iiossoas especialmonte incuinbidas 
desso trabalbo, conio o forao na primeira Imba (do lielem 
ato Manaos) o major do engenheiros Marcos Peroira do Sal- 
les, por determimirjSo do pov. riio imperial, e, na seounda 
(do Manaos ato a piivoarpSo do Nauta na ropublica do Peru) 
o conde Roxwadowski, cm virlnde do ordens quo rxpeJi 
como prosidoute da provincia do Amazonas. 

Km marjjo do 18ai eu mosino tomei Ingar entre os passa- 
goiros do vapor Monarclia para faxor a viagem de Manaos ale 
Nauta, cum o fuu nau s6 do conbocer pur raeus proprius olbos 
a parle principal da provincia ato-a fronteira, mas tambem 
do enlender mo cum o governador do littoral do Lorelo sobre 
a designafliio das cscalas, fixagJo de fretes o passagens e 
outros assumplos coucfinentes ao eervitro da navepanao con- 
tratado com a coinpanbia. como mo havia sido recommendado 
polo goveruo imperial. 

Ncssa viaueni coube-mo a satisfacilo de ler por companbeiro 
o Sr JoSo Wilkens de Mattes, diguo secretario da provincia 
e deputado a asscmblca geral, quo descreveu em um minu- 
ciosu roleiro tudo que observamos do mais intorossanto ; o 
tanto csto trabalbo como os dos engenbeirus Salles e Kozw- 
adowski forao impressos e annexados aos relatorios do minis 
lerio do imperio. 

Nesles uilimoS annos muito maior impulso o desonvolvi- 
menlo tern lido os trabalnos do exploracSo do Rio Negro, do 
Madeira, do Purus e outros. sob a direccao do habil e uctivo 
major de engenheiros JoAo Martins da Silva Coutinbo, como 
se v6 do diversos relatorios sous, que correm igualmente im- 
pressos. 

Quanto A despeza creio quo sendo feito o principal service 
por um pequenu. vapor dos pcrtoncentcs 4 armada, posto'a 
disposiciio do presidento da provincia, porcm inantido pclo 
ministei io da marinba, sendu pagos polo mesrao miaisterio 
ts veucimentos do commnndante, so far eiio oencairegado da 
part i scientiiica da comraissao, c polo miaisterio dagucrra, cu 
da agricultura os dos engeubeiros militares on civis que bou 
verem de son emprogodos, nio poderSo montar a sommas 
muito considcaveis as quantias uecessarias para outros ob- 
jectos, como por exemplo, o jirnal do trabalbadoros que 
cortcin lonha para consumo do vapor, alguraa gralilicacilo is 
pracis da sua guarniciu o a cumpra do fcrramentas, cuuuas 
e outros aprestus. 

Para fazer face a estas dospozas crcio tambem ijiie nao fal- 
tataO ao miuisterie da agricultura os recurtos iudispensav.is. 
dontro dos limiles dos creditus, que annualmente Ino sio 
abortus nas verbas — Obras publicas,— Terras publieas o 
eolonisacSo,— Catecbese o civilisacao drs iniios,— (ramos 
do servico muito immediatamonte inressados na exploracao 
dos rios)", so na sua distribuicio bouvor todo o criterio, aUen- 
deudo-so em primeiro logar ao quo Mr realmente mais ue- 
cossario e urgento. 

Assim mandei eu fazer em (ins de 18G2 e principio de 
181)3, como prcsidenle de Mato Grosso, um reconliecimenlo 
do no Taquary desde a sua fuz no Paraguay ate a batra do 
Coxim, cm cujas immcdiacOes mandei tambem fundar desde 
logo, sob a direccao do capitao Antonio MariaCoelhofojCcial 

digno de loda a conflanca) uma poquena colonia, que promcttia 
grando dosenvplviment'o e prosperidado, podemlo vir a ser um 
importante emporio para u commorciu entre aquella provin- 
cia o a Co Goyaz, quando a iavasao dos burbaros paraquayos 
a destruiu complelameute, afugentando os seus habitantes. 

Esse reconhecimento ou explorucao fui feito. pelo inlelli 
genie c zeloso Capitao Joaquim da Gama bubo d'Eca', empro 
gado na provincia como engeulieiro cm cummis.-,io' activa, a 
cuja diepusioao mandei por o pcqueno vapor Alpha, pertcn- 
ceoto u liolilba da mesma provincia ; c de todo o sen rosul 
tado dei conta aos ministerios da agricultura e da marinba, 
remettendo-lhes um mappa do rio, acorapanbado da eutras 
ioformacOes, quo inoslrio a grande ulilidade i|ue [Ale pro.ir 

u uso daquella iiupoitante via de cominunicacao. A despc a 
porem fui muito pequena, porque, excepluada a ijue o nn- 
uisterio da marinba toria de fazir ainda qua nao so emprc- 
gasse o vapor em tal commissuo, limilou se a alguns dos 
ubjectos que ja meuciouei. 

Com a esperiencia que fonbo destos factos, nio posso co no 
ji disse, dar o men voto a tavqT do prnj.clo tal qual esli 
redigido. porque aldm do nao julgar preciso um credito 
extraordiuario, receio, attenta a iiistabilidada dos nossos 
miniitrus o prosidantes de provincia, qua esta auturisacao 
venba a dar logar a abusos uu desperdicios, como ja obser- 
vou o nubre soiudor pela provincia das Alagoas. 

Adopto porem de muilu bam grado a emenda do uobro 
seua lor por S. Paulo, visto que, liiuilando-se a exploracSo 
do rio Purus polos molivos qua S.Ex. cxpuz c que a toruao 
mais urgenteineuta necessaria do que quid [ucr olltra. fixando 
em uO;0:,OJ? a despeza, e dcterniiuando quo seja feita por 
ooiilr do eredito v-utado na lei do orcamento para obras 
publieas, podo ser considerada como uma tecumm; n la- 
cAo especial a que ueubuin miuistro deixara do atUnier 
[aiioiados]. 

Ijuanto a emenda do nobre senador pelo Para, peco Iba 
perraissSo para ubservar quo pareco mo aimia mais iaconvo- 
niento do que o propriq projecto. porque, alem de nio limi- 
tnr a despeza, mlo desigoa os nos quo dovein ser explora- 
Jos, deixando, portanto, ao govcrnu o mais livro arbitrio cm 
todo o seutido. 

0 Sit. S. cza Fkapco A despeza vein no orcamento. 
0 Sn. Ferheika Pun a a ;— Para Lzec a despeza por conta 

da verba do orcamento nilo precisa o governu de tal auluri- 
sacao, porque sempre sc tern eutendidu que quando a lei nilo 
designa as obras publieas bca-lbo a libcrdade de dar prefu 
rencia as quo julgar mais necessarias ou uteis. DisposicOes 
seme)bsuled as da emenda do inbro souador tambem loin 
sido sempre consideradas como importando a coilcessao de 
um credito especial. 

Por ultimo. Sr. presidenle, pareco rao que, altenlo o de- 
bate que tem bavido, convira reuictler u pnjecto om as 
emendas a uaia conmiissao. 

0 Sr. Pimenta Buexo : — Para quo ? 
0 Sr. Ferreira P^htiA: — Pari cstudar a mnteri i, exa- 

raiiirtndo os relatorios das exploracoes ultiinamenle feitas na 
P'Oyincia dti Ainai> nas, e para propor o que Ibo pttrecer 
mais conveniento subro a sua contiuuacao, bxando tambcni 
a despeza. 

0 Sr. Pimenta ISoro: — Nada aiiianlara. 
0 Sr. Ferueiba Penra : — Jii declarci quo doS o men 

volo a favor da emenda do nobre senador, e so tivesse cci- 
leza de ser ella approvada nenbunia outra roflexno faria. A* 
vista porem da diveroiilade do opinioes quo se tern nianifos- 
tado no debate, creio quoo exanio de uma commifsilo pui'o a 
[Acililar a adopcio da raeMiia emenda, oa do qualipier,ou- 
tra raedida que por ventura pareca mais ulil, nada so per- 
dendo eutrelanlo com a demora de alguns dias. 

Fui lido e posto em discussao o seguinte rcqusrimento : 
"Reiueiro que o projecto com as emendas apoiadas seja 

remctlido ii cuimnissao do commtrcio, apricultura, iudu.-tna 
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c arlog, para intcrpor o seu parecer. 8 de maio de 1808.— 
Fernira Penna.K 

Niapueai pedindo a palavra sobre o requcrimenlo. o n3o 
se podenlo votar por falta de quorum, Ocou prejudicado, 
contiuuaiido a discussao principal. 

Ninpuara mais pedindo a palavra sobro a proposieSo, e nSo 
se podendo votar pela mesnaa falta, ficou encerr'ada a dis- 
cussJo. 

0 Sr. presiaenle deu a ordem do dia sepuinlc: 
Yotaciio sobre o projecto e eraendas, cuja discussao Ocou 

enccrmda. 
'i1 discussao scbre o parecer da commigsao de cmprezas 

privilcgiadas, sobre o re iuCrimeolo de JoSo Jose Fagundes 
de Rezendc e Silva. 

discussao do pareeer da mesa n. 58 do corrents anno, 
sobre a publicacSo das debates, e impressio das actas o an- 
uues do seuado. 

As materias anteriorraenle dosignadas. 
Lcvanlou-se a sessSo A 1 1/2 bora da tarde. 

ACTA DE 9 DE JIAIO DE 1868. 
PBEsIOESCIA DO SR. VICOnDE DE ABAETE. 

A's 11 1|2 boras da manhS fez se a cbamada, e acbarJo- 
?e presentes os Srs. visconde de Abaete, Mafra, Ferreira 
1'enna, Teixcira de Souza, Almeida e Albuquerque, Mendes 
dos Santos, Cliicborro, Ounba Vasconcellus, Ottoni, Araujo 
Bibeiro, Dantas, visconde de Itaboraby Pimenta Bueno, Car- 
neiro de Oanipos, Paranagua, Paranhus, barSo de S. Lou 
renco, Rodrigues Silva, D. Manoel, Souza Franco, barfio de 
I'irapama, Pom^eu. barao de Maroim, Dias Vieira, Zacha- 
rias, barao de Muritiba, o Sa e Albuquerque. 

Faltario com causa participada os Srs. Silva Ferraz, Nu- 
nes Goncalves, bardo de Anlonina, baiSo de Qusrabira, 
(Jandido Borges, Eusebio, Paula Albuquerque, Paula Pes- 
soa, Furtado, Sinimbfi, Silveira da Molta, Souza Ramos, 
Jobim, Dias de Carvalho, Nabuco, Souza e Mello, marquez 
de Caxiis, marquez de Itanbaem, marquez de Olinda, vis 
conde da Boa Vista, visconde de Sapucaby e visconde do 
Uruguay; e ssm parlicipacSo os Srs. Siqueira e Mello, baiSo 
de Cotegipe, Souza Queiroz, Fernandes Torres, Fonseca e 
visconde de Suassuna. 

Nio havendo numero sofEciente de Srs. senadores para 
formar casa, o Sr. prosidente dcdarou quo nao podia baver 
sessSo, e, convidando depois os Srs. senadores presentes 
par# occuparem-se em trabalhos de commissSes, deu a 
t rdem do dia 11: 

As m.tctus ]4 Jedgaadus. 

r,1 Hcsisua 
EM U DE MilO DE 1886. 

PBE-IDEXCIA DO SR. V1SC0XDE DE ABAETE. 
A's 11 1/2 boras da manhS, athando-se preseDles os Srs 

visconde de Abaete, Mafra, Ferreira Penna, Teixcira dc 
Souza, Almeida Albuquerque, Chicborro, Mendes dos Santos, 
Oltuni, barSo de S Lourencn, Dantas, marquez de Itanbaem 
Cunha Vasconcellos, visconde de Sapucaby, Araujo Ribeiro, 
D. Manoel, Pimenta Rueno, Dias de Carvalho, Paranbos, 
Dias Vieira, Souza Franco, Paranagua. visconde do Itabo- 
rabv, barao de Maroim, marquez de Caxias, marquez do 
Olinda Pumpeu. Rodiigues Silva, Zacbarias, Furtado, vis- 
conde da Boa-Vista e barSo de Muritiba, o Sr. presidente 
abriu a ses-:ao. 

Comparecerao logo depois os Srs. Souza Ramos e Sa e 
Albuquerque. 

Fallarao com causa participada os Srs. Silva Ferraz, Nu- 
nes Goncalves, barao do Autonina, bario de Pirapama, barSo 
de (juarabim, Euzebio, C.mdido Borges, Carnciro de Campos, 
Paula Albuquerque. Paula Pessoa, Sinimbu. Silveira da 

Motta, Jobim, Nabuco, Souza o Mello, visconde do Joquiti- 
nhonha e visconde do Uruguay ; c scm participacSo os Srs. 

.Siqueira e M>llo, barao de Cotegipe. Souza (jueiroz, Fer- 
nandes Torres, Fonseca e visconde do Suassuna. 

Forao lidas o approvadas as actas dc 8 e 9 do corrents 
mez. 

EXPED1E.VTE. 
0 Sr. 1° secretario deu conta do seguinle: 
Dt-us ollicios de 1 e 8 do corronte, do minislerio do impcrro, 

acompanbaudo os autographos das seguintes resolucoes da 
assemblea geral legisUtiva, nas quacs Sua Magestade o (m- 
perador conscnte : la, autorisando o governo a mandar raa- 
tricular no 1° anno de qualquer das lacnldades de modicina 
do impcrio os esludanles Luiz Antonio da Fonseca Vascon- 
cellos e oulros; 2a, autorisando o governo a mandar passar 
carla do naturalisacSo do cidadito brasileiro aos sub litos 
portugurzes Joaquim Dias Mcdeiros Junior e oulros.—Fur5o 
a arcbivar, commun cando-so a oulra caraara. 

()ffi:'io do 7 do correute, do minislerio da gucrra, remet- 
tendo a infoimacao, requisitada por deliberacSo do senado, 
o preslada |,elo ajudanto gcoeral iutcrino acerea di la divi- 
s3o dc cxorcilo de operacOes an mando do general Canabar- 
ro, depois de vencida em Yalaby a columna Duarte.—A' 
serctiria, para ser prcser.te a qucra fez a requisicSo. 

Outre do 8 do corronte, do mesmo ministorio,'remcltendo 
um exemplar impresso da proposta de fixacao de forcas de 
terra para o anno flnanceirn de i867-1868, apresenlada na 
camara dos deputados. — Remetlidp A commissAo de mari- 
nha e guerra. 

Outro de igual data, do mesmo minislerio, devolvendo 
competentcmento informado, como foi requisilado por deli- 
beracao de scnado, o requerimento do major Luiz Xavier 
Torres que pede ser Iransftrido para a la classq do exercito. 
—A quern tez a requisicSo. 

Outro de 7 do correute, do minislerio da agricnllura, 
commercio o obras publicas. contendo informacoes requisi- 
ladas por delibcracSo do senado sobre a prop-'sicSo da ca- 
mara dos deputados, quo approvou o contralu foit'o pelo go- 
verno com o barilo de S. Lourenco para a navegacio a vapor 
do baixo S. Francisco.—A quern fez a roquisicao. 

ORDEM DO DIA, 
Procelcu se A votacao, e nAo foi approvada, a proposicao 

da csmara dos deputados, cuja 3a discu-sao ficara rncerr'ida 
na sessao antece. eato, autorisando o governo a mandar ex- 
plorar os rios Xingu e oulros nas provincias do PaiA e Ama- 
zonas; foi approvada a cmeuda subslitutiva do Sr. Pimenta 
Bueno, e foi regeltada a cmentjii do Sr. Souza Franco, Ocaudo 
a emeuda approvada dependei.fo do ullima discussao. 

Entrou em 2a discussAo, e foi sem debate approvado. o pa- 
recer da commifsAo do cmprezas privilegiadas, indefirindo o 
requerimento de JoAo Jose Fagundcs d" Rezende o Silva. 

Eolrou em V discns'So o parecer da mesa n. 48 do cor- 
rente anno, sobro a pi blicacAo dos trabalbos do senado. 

O Sr. JVaistus:—Tenho dc f zcr, Sr. presidente, uma 
poquena observatAo Acerca desto parecer, e mesmo deseju 
mandar a mesa uma emenda. 

0 senado autorisou a mesa para coulratar a publicacao 
dos trabalhos da casa com a [olha oflicial do governo, ou com 
oulra qualquer quo melbores condicOos aproscntasse. A mesa, 
mandando affixar os iinnuncitfs, appareccu u,Coneio Mer- 
cantU offerecendo so a conlinuar, modtficaudo se algumas 
condicoos do conlrato 

A primeira moflificacAo 6 augmento de dinheiro ; a sc- 
gunda (s que se coutralasse a publicacAo dos trabalhos por 
mtis de um anno ; a terceira 6 que so dispensasse um dos 
dcus redactores que existiuo nas condicOes do anterior con- 
trato ; uma oulra condijtAo tambera 6 a de eiiminar-se do 
conlrato a obrigacAo quo tem tido o cmprczario de nAo 
receber correspondencia alguma contra qualquer membro 
desta casa. A mesa no seu parecer podo quo o senado llio 
df faculd:,de\ para conlratar com o emprezario aceitaudo 
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aqtlcllas moitificacJics qnofonm razonveis, mas nHo annue 
dn maneira algum'a a fjua bc dimine do conUatu a obrigaoSo 
(|uo tem o emprezario de nao rocdjer correfpondeacia al- 
guma conlra inenibros deata casa. 

E' prcciso nolar'uma cousa, senhores, o 6 que esla con- 
diiilo foi posla no conlrato por mera lombrania da mesa, 
mas nao ent'ou nas bases eslabelecidas pelo senado. 

0 Sn. FuanEiaa t'liN.aa. — Figura cm lodos os contralcs 
anteriorcs. 

0 Sk. Daktas; — Nas bases qua o seiiado cstabcleccu 
para quo a mesa conlralasso a public icao nunca cotrou esta 
condinao; foi, corao jiidisse, lenibrauca da mesa; entrelanto 
julga se quo, uma vcz estabelecidai a mesa nao pdde cluni- 
na-la scm a faculdado do sen ado. 

Sr. presidento, cu acho quo 6 pouco gcncroso, e mesmo 
pouco digno quo o senado so prevali ca de um contra to ft-iio 
com uma empreza particular para nesso conlrat ) estabetecer 
um privilegto. islo 6, quo so nao receba corrcspondcncia 
alguma contra qualqucr moinbro dcsla casa. So nds lemos a 
faculdado do dizer nesta casa o quo quizcrmos, ju io e que 
tambcm oucamos a defesa do quern se acbar |irijudicado e 
na incsma fdlba onde cmiltiraos nossas opiniOes ou ccnsuras, 
sa publique a resposta. 

Uma resporta p6do Irazcr algum bem nu aigum insulto, c 
ncslo caso eu acho quo so a imprensa abusa nds devemos 
eesuir a sorte de todos os nossos concidaddos, c ate devemos 
sodrer com mais resignnc.lo, porquo fumos os autores da lei. 
Ouercnnos quo todos solfrdo o mai, c abrtgarmo-nos delle 
jior mcio de nsga com o dinbeiro publico e o quo cu acho 
pouco digno de mis. 

Ucconbcco, Sr. prosidenle, que a imprensa Irm muilos 
abuses; 6 uma das libcrdu les que dovo scr inclhormenle ro- 
gulada. Eu qucro a liberdado jilimitada da imprensa, mas 
quero quo so facililo a sua responsabilidade l5o cLeia do cn- 
traves quo cncorajflo o insulto e dcsanimiSo os quo prclendcra 
zelar a sua reputacJo. , 

O poverno nos projeotos quo tern apresentado nao torn 
tido 0 pensamonto de rcpular a imprensa o i|i:o quer 6 matada; 
c por isso nao tem achado apnio naquclies que reconbeccm 
a ncccssidade, do romcdiar o mal Porquo razJo para pui.ir o 
abuso da imprensa ha do ser necessario que so prove quo um 
jornal que tem !! ou 4 O'd) assignantes dislribuiu Hi exem- 
piarcs? Para quo 6 isso, seuhores? Pois quando uma imp:casa 
distribue I! ou 4,000 cxemplares c prcciso provar qua ess s 
improssos forito dislribuidos por mais do lij pessoaal Porqur 
raiilo uao se delerminr. por lei quo qocm fiztr insc; Ir uma 
corrcspondcncia, cu antes que ludo quanlo so publicar scja 
assignado por scu nulor ? 

E* prcciso quo lod-is sijdo cidadaos corajosos qutndo tem 
de defcndcr-so otcnbioa coragem de desprezar o anonymo. 
Esses anonymos cu os ccnsidcro assassinos que se occultao 
detias do um pao para disparar o tiro. Si ja a imprensa 
livre o bem livro, mas adopto ac o syslcma francez; todas as 
corrcspundencias. lodos os artigos, todas as noticias scjito 
assignadas por seus autores; com essa msdida eslou convon- 
cido quo a nicralidade pui lica muito ganharia. Tim se dado 
casos ainda mais escandalosos; um bomem faz uma cor- 
rcspondcncia conlra oulro, o assigna ecu nome, o somlo 
cbamado i responsabilidade, a typegraphia apresenla um 
autogropho assignado por urn testa do IVrro; e d em presenca 
destos abuses que nos conscrvamos indiflVrcnles, scm que se 
lonie uma medida? 

Ndo acbo, pois, convenicnto que so admilla no contrato 
esta condicao. Alloga-se que na camara dos Srs. deputados 
se adoptou islo ; mas, senhores, ncm tod s as lembrancas 
occoncm a todos ao mosmo tempo ; a camara dos Srs. depu- 
tados algum dia se ba do lembrar que nao convcm esta condi- 
cao. quo olla 6 derairosa a quern a osige e aquem a subscre 
ve. E demais, estou convcncido quo quanlas mais condicOes 
bouverom, mais dinbeiro se txigira. Ajusta-se com uma em- 
preza particular o publicar cs trabalbos da casa c iinp6e-se 
mais uma condicao do nalurcza diversa, c 6 do nao recebpr 
Wrespondeacias conlra os mcmbros da casa, Etta condir&o 

diminuo os rcndimenlos da empreza, o por isso Ibc devemos 
dar uma compensacilo, e razao Um ella do pedir mais di- 
nbeiro. 

Sr presidente, cs insultos e as desccmposturas rendem 
muito aos jornscs. 0 povo do Itrasil, nilo digo bem, a massa 
menus illustrada quer antes esse jogo de nirullos do quo ar- 
tigos de fundo, c as typograpbiis, como todas as oulrus in- 
du.-trias, procuriio scm pre mercadorias raoia procuradas. 

Eu vou maudar uma cmeada para (|uc a mesa fnjuc aulo- 
risada para climinar esta condicSo. Acbo que 6 pouco digno 
do senado prevalccer-so da occa'si Jo de um conlrato paia crear 
tm sou favor um privilcgio. Eis o quo liuba a dizer relaliva- 
mento ao final do art. 12. 

Foi lida, apoiada e posta em discussito a seguinte emenda; 
« Que se admitta a suppressJo da 2a p ule do art. 12° 

do amigo contrato, como propOe a empreza. Puco do senado, 
II dem iio do ISfifi.—ffaafas. « 

O Sr. Fcrrcira I'cnna (2° secrelirio); — Sobre a 
convenieocia da publicacSo dos nossos debates nada mais 
julgo necessario dizer, porque o senado ja tem por muilas 
vezese ainda ha poucos dias resolvido a queslJo.creando desde 
o ccmeco da sua cxislencia um diario especial para ossa pu- 
blicacao, e mandando laze la desde o anno de 1833 ate o 
prescnlo em diversas folhas de propricdado particular, sem- 
pre ;i custa do tbosouro nacional, como so v6 mais circums- 
tanciadamcnte das tabollas iinncxas ao parecor da mesa n 34 
de 28 de abril dc 1803. 

0 de que agora se trala A decidir porquo maneira devera 
ella conlinuar. visto quo, tendo lindado o ultimo conlrato com 
a sessSo cnccrrada a 3 do correnle.nSo pfide ainda a mesaco- 
lebrar outro scm afaslar-se dealgumas das bases estabeleci- 
das pelo senado na aulotisacJo que Ibo confer iu, ctmo cxpoo 
no seu parecer que se acbu em discussJo. 

Em quanlo nao se oflVreceu oulro mi io, concorri scmpre 
com o nreuvoto para ooatratar-se a publicacilo diaria dos do- 
lairs, assim como a dos Xnnacs com a unica empreza lypo- 
grapbica que apresentou prnposla, cu com a quo propoz 
con icOes mais favoravcis a fazenda nacional. Dcsde, porem, 
quo sc crccu o Lurio Ofliciul cnlcndi quo so devia dar-lbo 
preferencia, air celebrando a mesa do senado um contrato, 
de qut pud'esse rcsultar qualqucr lucro prcuniaria pata a ly- 
pograpbia nacional, mas cutcndendo-so com o governo paw 
oncarrega-la dcslo traballro, do mcsmo moJo porquo se lire 
iucumhe a imprcssao das leis, dos rclatorios dos minislros, 
e de oulros aotos QfTrciacs. 

I'arecia-niB que deslo modo, alAm do dar se muito maior 
importuncia c circulacSo a fulba official, cuja reccita csla 
aiuda muito longe da cobrir a despeza que com ella faz a 
tbesouro, podcr-so ia conseguir maior perfeicJo no traballro, 
e talvcz nao pcquena economia, ovilan to-se ao mcsmo tempo 
o iuconvenieato, a meu v6r muito grave, do serem publicados 
os debates do senado em uma folba do propriedrdo parti- 
cular, a pur de muitas outras materias inleiramcnle istra- 
ubas, e, o que 6 ainda peior, a par de artigos e correspondcn- 
cias, que as vezes s6 tdin por fim desabafar cm termos incon- 
venicntcs c inju iosos, paixOos e odios politicus, cu pofsoaes. 

Quanlo aos trabalbos do tach'ygraplna o redaccuo tambcm 
me parocia r.ao haver ebstuculo algum, por eslar persuadido 
de que a mesa do senado, o ministro da fazenda, ou a pro- 
pria admiuistracao da typograpbia nacional poderia fazercom 
oslacbygrapbosore lactcrcs. quo tossemnecos-arios, conlratos 
semclhantes aos quo' ato b"je lem feilo as emprezas parti- 
cularcs. 

Nislo ia eu de accordo com as intencOes manifestadas pelo 
proprio crcador do Diario Official, o illuetre viscondc da 
Albuquerque, e para quo fosscm levadas a cftcilo aproveitei 
a printeira occasiao quo so me offercccu, propondo cm cou- 
ferencia da mesa de 3 do abril do 1SG3 quo se pergunlasse 
ao Sr. ministro da fazenda so a lypogrnphia nacional podia 
scr cncarrrgada dcsla larcfa, o qua! a despcza que cm tal 
caso devcr-sc-ia fazer. 

A resposta foi nogaliva, dcclarando o Sr, miuislro, em teu 
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f fficio de il do n-.e?mn mcz, quo, A visti das informacdos da- 
das polo director da folha (■flicial, e adminislrador ilo csla- 
liclecimento, i!ao podia aiiida naqnello anno a mesma typo- 
prnidiia eccarresar te da publicacSo dos Irabalhos do scnarto, 
porijue faUava lite n r.eccsswio pcssoal, e nao dispunha de 
uma macltina e nlensiliof para esse fm aprnpriados. 

Em .12 de abril oltiiuo, depots de decoirido urn anno pa- 
re -endo mo quo. ja previni to por aqualla pergunla da mesa, 
teria o pnerno tornado as medidas convenientcs alTn de 
nulborar o cstirtc da lypographia nacional, fii um reqneH 
menlo, qua o senado divnou-.-e approvar, pam que sa llic 
pe lissom noras informardes, que cfreclivamenla fordo dadas 
nos ( JBcios que aqui tepho presentcs :{Lendo). 

" Minislerio dos negocios da fazcada. — Rio de .ianciro. 
28 de abri! de - lllm. c Esm. Sr.— Itespnndendo ao 
dHci') quo V Ex. dirigiu-mb em ]2 do corrente, sob n 4, 
rcqaisitando da parts do senado que cste minislerio infor- 
me so a administracSo da typograpbia nacional j-i p6de ser 
encarregada de farer pnblicar os rospeitivos debates no 
ff drto O/fr.ial c cm arulso os Anvaes e actas sob as ccndi- 
cAe? esfipuiadas no contrato q :o so serviu enviar por copia 
cidebrado com a empreza do Correio Mercantile rabc n:o 
dcclarar a V. Ex., para os Biis eonronientes, qne a referida 
typograpbia nao podc, nas cirenmslancias nctoaes, lomar 
sobre si tal puh'icarao. c quo • 6 !he seria isso possirel com 
o augmenlo do despoza ronstanteda iidormacao e orcamenlos 
juntos, qne lr,-,nsmii!o a V. Ex. n m uma copia da ordem 
dell de julho do onoo passadd cm satisfacSo ao pedidq da 
nllima parlo de scu ( fBcio.— D-ms guards'a V. Ex.— Judo 
da Silra C'arrdo —Sr. I.' sccretario do senado. 

" N 129.—Typograpbia nacional, em 17 de abril de ISCG 
—lllm. c Kxm. m-.—Em obscrvancia da portaria do V. Ex. 
desta data, tcnho a informar que e.sla reparticao pode ser 
encarregada de fazer pnblicar no Diario Olficial os debates 
da camara dos scnadores, e aceitar as condicSes cslipuladas 
sia co. ia do contrato que dt-volro, dadas previmuento as 
providencias, c feitas as despezas conslantes do tflicio que 
dirigi ao Exm. Sr. e.x ministro da fazenda, em'd de ago.-tn do 
anno passado, dando iiiformacao sobic este mesmo assnmplo 
D u- guarde a V, Ex —lilrn.'e Exm.Sr. conselueiro director 
gcral dos road-.s publicas.— 0 adniinistrador, Jodo Paulo 
ferreira Iiias » 

« K. 169.— Rio dc Janeiro. Typograpbia nacional, cm ~i 
de agosl) de 1867. - lllm e Exm Sr — I'ara a publiCacDo, 
no Diario Official, dos debates do senado e impressSo dns 
respeclitos Snnaes em separ.ido, esbra esta reparticao liobi 
Jitada, mediante as providencias e augmento de despeia que 
passo a exjflr a V. Ex : 

e Acqusi.ySq de u n prelo mechanico,, dcreliracSo. qne xirA 
da Eur pa, com uma macbina de vapor, que sirva para mo- 
ver nSo sA este como os ti es que possue a typograpbia nacio- 
nal, a saber; duus do autor Alaurct e um do (jiramlot. 

ft A despeza a fazer-se com e-sa acquisicflo c a conveniente 
mudanra o collocacao da macbina e prelqs, constante da 
planla jijnta sob n. 1, moot ra cm 11:400{), como do orca- 
mcnlo n. 2. 

n Quinze pores de caixas de cemposicao a 7gl, IOoS. 
« Sli! libras de lyptig a 1^I2' 0, 1;2'!(fji. 
« EdificacAode umacasa, cnlre as duos sola do composicSo 

do cslabelecimento, a qual, nas coadicScs dj orcamento n.'3, 
imporlara em 2:0008. 

« Augmenlo de despeza com o pcssoal e material da folba, 
constante do orcamento n. 4, 2:881^100 mensaes durante as 
sessoes. 

« Impressao em avulso de 1,000 cxemplarcs dos Annaes dos 
Senado. calcoDda ptla sessio de 18C2, 1:309^, confoime u 
crcamenlo n 5. 

« Kuo contei no orcamento n. 4 com a despoza que ncccs- 
sariamente tern de Dzer se com nm redactor e lachygrapbos, 
por nao est .r a meu alcancc avaliar scrvkos lao especiaes. 
Eis o que posso informar a V Ex., cm obscrvancia du por 
t.ria n 38 dc II dc jullio findo. 

« Dcus guardo a V. Ex. - lllm. c Exm. Sr. consclhciro 

Jos6 Ped-o Dias de Carvalho, senad r do impcrio. minislroo 
secrelinn tie estado dos ncgocios da fazenda — 0 adminis- 
trador, Joao Paulo Ferreira Dias. 

n Niio descjo*abusar da atlencAo do senado, mas vejn-mo 
ainda obrigadu a pedi la por mafs alguns momentos para a 
leitura dos orcamenlos ns. 4 c 5, que me parece necessaria, 
poeque espocilicAo as yerbas da parle mais consitleravel da 
despeza: [Lendo\ 

N, 4. _ 
Orcamento do accrescimo de despeza a fazer-se com o Diario 

Offiicial para a puldicacau dns debates do senado, calcnlado, 
sobre um mez de id dias uteis a IjGOd numeros por dia. 

2 rcvisorcs a 80S  ICOjSOCO 
I machirrisla  70,15000 
1 foguista  (ic^OCO 

11 compositores a tiS Cada um 
por dia  1:373^000 

1 tirador dc provas a 18200 por 
dia  SO^OOO 

Mais 18 por dia a cada um dos 
14 compositores actuaes (que 
veneem 48j pcla urgencia do 
trabalho  330,3000 

CarvSo, 18300 por dia  313300     2:0823300 
Dando se, como A provavel, mais 10 supplc- 

meotus de meia falha por mez. para trazcr em 
dia a publicacfio, acrroscento-so : 
13 compositores a 58  0303000 

I tirador de provas a 18200  123000 
Papel, 1(1 resmas a 78100  113,3000 
Tinta, 10 iibras a 800 rs  84000 
Carvao a 18300  liS^OOO 

   79S300O 

2:8813100 

IN. 5. 
Orcamenln da despeza a fazer-se com a impressao cos An- 

rii.es do Senado, calculada sobre 1,000 excmplares dc 3 
volumes pelos de 1802. 

PaginacSo dc 70 folhas cm 8 0 a 23 a fnlha... 1403000 
Papel de 77^37 cents, 70 resmas a 73100... 4073000 
ImpressSo, a .43300 n folha  3133000 
Comjfosicao dc 3 capas, a 33    93000 
Impressfl'o das me.-mas, a 3,3i  9,3000 
Papel de cor para as ditas, rcsma e meia a 103 133000 
Tinta, 30 Iibras a 800 rs  2i3fl00 
llrocbura dos 3.000 volumes, a 100 rs    3d03000 

1:3093000 
VA-se, pois, deslcs papeii qne, alAm da somma do 

14:7033 applicada por uma to vez a acquisicao e colloca- 
cao de rnnchinas, A compra de caixas e typos, e a edilicicao 
do uma casa para a ullicina, a publicacSo dos debates 00 
Diario offiicial, em numero dc 1,000 exeihplares sdmenle, e 
a impressao do 1,000 excmplares dos Annaes, tcriaode cus- 
tar a quantia de 4:1903100 por imz. 

Accrescentando so ovencimento dos tachyarapbos c redac- 
torcs, nao incluido no orcatuerilo do administrador da typo- 
grai hia, 0 que julgo poder ser ctlculado em 1.-2003. tore- 
mos a despeza mensa) da 3:3908100, inferior cm 4098900 A 
de 3:800,1, que ullimamento se fazia; faltondo, pur Am, 300 
cxemplarcs da colieccao das aclas, no mesmo foimato dos 
Annaes, dc quo nAo tratou a ordi-m do ministro da fazenda 
de 11 do julbo, nera por conseguinte a informsrjio do admi- 
nistrador. 

O custo dessa coIIoccSo comprebcndia-se, segundo 0 ul- 
timo contiMlo, naquella'mesma ijuantia de 3:8003, mas hojo 
a empreza do CorrJo tPcrcanlil exige por (lla 0 augmento 
dc 1:2093 mensaes. 

Y6 so oulrosim quo, ainda quando 0 senado julgasso con- 
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vcnioolosutonsar aqiJeUa ilcspcza fxlraoriiinaria iibtS:70o^, 
nao poderia a lypngrapliia nacional achar-se babilitada 
para dar comeco au iraballio no rircurso da actual sessao, 
ten do de vir da liuropa algumas das macbinas. 

Taes eito as infonnac-O's (jiu. nos dd o governo, mas, sc 
nSo mo julgo competenle ncm babililado para contesta-las, 
oaind* motios para coagi-lo a adoplar as minims ■vistas 
sobrc csle assumpto, rcstu me todavia o dncilo de dcclarar 
<]uo rao lico convencido... 

0 Sa, Pojii'KU:—Apoiado ; iiinguftn flea. 
0 Sn PnniiEiRA Pema. ... par qne nao comprchcndo como 

a lypograpllia nacional, ipie com a maior preslezae perfeicao 
faz trabalhos da ordcm dos rclaturins dos mini?tros, com'os 
prandes mappas e lobelias quo os acompanbSo, c que jA pu- 
blica diariamenlea fulha official, porsa precisar de tamanbo 
augmcnlo ilo pessoal o, material para puhlicar os debates do 
senado, do ordinario pouca extensos, e muilas vezes inler- 
rompidns por f.illa do scssiln, dando-se para essa publicacito o 
espaco de Ires c (|ualro dias, e moslrando a experiencia que 
p ira'fozd-la re.pularmcnlo bastard unm vez que so dcixe de 
do admittir outras motcriaa menos interessaates, accresccntar 
ao raesmo Diari' uma on meia folba, ainda conservando-lhe 
<i aclual formato, ccrtio parcce que deve ser conscrvailo por 
facilitar sc nao .>6 a leiluru, como trimbem a encadernocao. 

I'ddc ser quo eu esteja cm cro. mas confessando ma is uma 
vcz, quo niio Pico convencido pelas informacSes do govcrno, 
espero que venha tempo cm que a este e oulros assumplos 
ilo semelhaule nalureza, sc presto foda a atlencao que 
merecom, o possa cntJo real! ar so o melborarnento quo 
lenbo |iroposlo. 

0 Sn. PojtPEti: — Apoiado, 
0 Sn. FEnnEiiu Penea ; —Posta fdra de questito, bem eu 

tnnl, a typograpbia nacional, c o Diario Oflinal, e nao se 
bavendo aprcsentado oulra proposta al6m da da emprcza do 
Cormi" MercanlU. entendd como todos os racus bonrados col- 
legas da mesa, que oonvem aceila-la, ainda com dispensa ou 
inodiQcacao do algumas das condicoes ullimamente prcscriplas 
pelo senado, como dizemos no p'areoer que so acba em dis- 
cussilo E julgando dcsnecessarin acc escenlar qualquer ou- 
tra reflexito para justifica la na pr.rle que nao tern sido im- 
pugnada, trataroi sdmcnlo da 12' condicfto do ultimo con- 
trato, cuja supprcssSo proj.Oe o nobro senadur pela provin- 
cia das Alagftas. 

Nitn 6 a primcira vcz que na case so trata dosto assumpto. 
Em nnnos anterinrcs, outros bonrados mcmbros, sendo um 
dellcs o Sr. CarneirO do Campos, so bem me reccrdu, fizcriio 
nflexflcs eotnelbantes As que ncabamn? do ouvir ao nobre se- 
nador pela provincia das Ahgoas, mas eu cntendi enl3o, 
como cnlendo ainda hojo, quo cllas sd seriSo procodenlcs so 
porventuia a clausula impugnada tendesse a estabelecerentre 
n6s um pi ivilegio semdhante no admiltido na Inglatcrra, em 
virtudc do qual as itijurias dirigidas pela impronsa a qual- 
quer das camaras do pnrlaraenlo cu a qualquer dos scus 
niembros, siio sujeitas a penas mui severas, imposlas pelas 
mesmas camaras, como so observou ain.ta em 1831, sendo 
Condcmnado o impressor do Times, do principal orgSo da pu- 
iilicidado naquolle paiz, a uma mulla de ICO libras eslerli- 
nas, e a pnsao por tempo imleterminado cm Newgate, por 
liavcr publicado um artigo cm que se dizia que o conde de 
OimArick era um enle com prclenc/ies de ser homem. 

Contra um tal privilegio ten«-se levantado na propria In- 
glalerra as vozes poderosas de lord Ifrougban, e de outros 
eminentcs jurisconsultps e puhlicislas que o considerAo como 
uma vi»lacAo manifosta do todos os principios conslitucio- 
nacs; mas' haver;! porvenlura enlra nos cousa semelbante, 
on qucm pretcnila estabelece la? I'ara conhecer-se o con- 
trarlo parcco-me baslantc a simples leilura da clausula do 
contrato cm quesldo, assim concebida {Lcndn) : 

« 0 Corrcio MercanlU nAo poderA pubiicar nolicia alguma 
do quo sc passar em scssAo scereta do senado. Nio poderA 
lambem pubiicar artigo ou correspondcncia que conteuha o(- 
feusa pessoal a qualquer dos mcmbros das duas camaras 

legislativas, salvo o caso do defesa propria, sob a firma do 
quern liver de defender se. » 

E-ta clausula, at6 hojo manlida em todos os conlralos, 
quer desla q-aer da outn camara, torn apenas por fim vedar 
que a folba quo fizcr a publicacao official das seus debalos 
admitla anooymamente contra qualquer dos mcmbros da as- 
scmblea geral aquillo que a I.egislacAo era vigor ja qunlifica 
e manda punir como um crime, islo'e, a calumnia c a inju- 
ria contra qucm quer queseja [apoiados], deixando entretanto 
inlacta tnda a liberdado que a niesma lei pcrmilte a quern 
se sentir effendido por algum senador ou depulodo para, de- 
fender se como Hie convier sob sua assignatura, e ainda 
mesmo scm ella, uma vez que se sujoilo a respondcr no 
juizo competenle pelo aliuso ou excesso quo commellcr.— 
Em tal case o impi-essor, editor ou proprietario da folba 
nada suffrerA em virlude da clausula, de que agora frata- 
mos, se nao a re.-cisAo do contrato como conscqucncia, ja 
prevista, da sua violacao. 

Quanto As outras di'sposicoes do codigo criminal que per- 
mittem a impressflo e a censura em lermos, poslo que vigo- 
rosos, decente-s e comcdidos, das opiniOes o discursos enun- 
ciados pelos senadorcs ou deputados no excrcicio de suas 
funccfles, p irece-me supeifluo demonstrar quo tambem nao 
sAo, nem de.lcve, offendidas pela clausula do contrato. 

Ainda assim nlguns nobres senadorcs enxcrgao nisto certa 
csp-cie de privilegio, eenlendem que cm favor dos membros 
da asscmblea geral nao so dove fazer a menor oxcepcao A 
lei commum, emquanto todos os outros cidadAos Qcao expos- 
tos a semelbantes alaques da imprensa. 

0 Sr. Rodrigues Silva:—Apoiado. 
0 Sr. Ferreira Pewa:—Has, pergunlarei aos nobres se- 

nadorcs, sera porventura obrigado todo o cidadAo a rcceber 
olficialmente o jornal que o injnria. ou offende do qualquer 
modo? NAo; pelo contrario, torn a liberdado de riscar a sua 
assignatura, e de deixar de le-lo, emquanto o doputado ou 
sinador vS-se obrigado a passar pelo desgosto de o rcceber 
diariamente.ou a privar-se daquillo que raais pddei nleressar- 
Ibc no exrrcio de suas funccOes, isto e, a leitura dos debates 
parlamcntarcs. 

Sera isto justo, sera mesmo dccenle dislribuir-se por ordcm 
das camaras, nas proprias casas onde cclebrao as suas scs- 
sSes, o jornal que a par dos debates parlamzntares contiver 
injurias ou uffensas pessoaos, quando qualquer oulro im- 
prcsso, por mais innocente que seja, nao pdde ser aqui dis- 
tribuido scm previo conbccimcnto e pennissAo da mesa? 

0 Sr. Rodrigces Silva : — E nAo tem sido admittidas 
tanlas vezes as injurias? 

0 Sr. Dias ue Carvaliio : — Apoiado. 
0 Sr. Ferreira Penna ; — Na folba que publica os debates 

do senado 7 
0 Sn. Rodrigues Silva : — Pois nao I 
0 Sr. Ferreira Peisna NAo pretendo contestar o facto, 

mas devo observar q le tern sido soropre de um modo equi- 
vtco ou amblguo, sera a clarcza neccssaria para applicar- 
se-lho a disposieao do contrato. 

0 Sr. Dias de Carvaliio Quer mais claro ainda? 
0 Sr. Ferreira Penna:—Se nos casos a que alludem os 

meus bonrados collegas a mesa nao dcu providencias, foi 
certamenle por quo nao Ibe pareccu clara a oflensa pes- 
soal. ... 

0 Sr. Dias de Carvaliio Nao censuro a mesa. 
0 Sa Ferreira Penna:—... posso porAm asseverar que 

se qualquer senador ou deputado, julgando-se uffendido, o 
tivesse declarado a mesa, ella nAo deixaria de exccutar 
lielmenle o contrato. 

0 Sr. Rodrigues Silva :—Talvez nSo fosse isso delicado. 
0 Sr. Ferreira Penna: — Como sAo diversos os modos 

do pensar! Parece ao nobro senador que nio seria delicado 
cxigir qualquer qucixa ou declaracao de quem se julgasso 
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effendido, para base do procedimento da mesa ; eu cntendo, 
pelo contrario, que ella correria o risco da ferir a dignidade 
o moli nlre de certas pessoas, e de incorrer mesmo no seu 
desagrado, se fosse a primeira a aponta-las aos olbos do pu- 
bticoj como verdadeiros alvos da injurias ambiguas ou dis- 
(arcadas. 

0 Sa. Dantas: —Tamos o Codiga Crimiua! : cada um no 
seu direilo. 

0 Sr. Sodza Franco: — Isso 6 se houvessa justica. 
0 Sr. Rodrigues Sii.ya :— Ela para todo o cidadao. Ndo 

devemos gozar de privilegios comprados com dinheiros pu 
blicos. 

0 Sr. Ferre:ra Pekna Piirilegio comprado com dinhei- 
ros publicos ! Confesso mais uma vez que nao sci cqmb possa 
assim considerar-se a simples clausula de uiu contralo, que 
alem de ser juslificada pelo« raotivos que acabo de BApftr, 
iiSo isenla realmente os senadorea e deputados dos ataques 
de qualquer jornal. nem mcsmo daquello que publics os de- 
bates, clausula que nao impoe aos rosponsaveis pelos arligos 
ou correspondencias a menor pens alem das que ja se achdo 
marcadas pel i lei commum, e quo so podcm ser appllcadas 
pclo juiz que ella designs. 

Melbor fundamento teriao a mru ver aquellcs que alacas- 
scm o arligo do conlrato em razao da sua incfDcacia, sendo 
manifesto que elle nao pdde impedir que a calumnia e a in- 
juria se disfarcem sob qualquer dasinfiuitas formas que o os- 
pirito humano sabe inventar para exprimir um pcnsnmonto 
criminoso, escapando d pcna da lei, be, porem, ndo dcfficaz 
e util pira todos os casos, pdde se-lo para muilos, e nao 
vejo razao que nos induza h' je a supprimi lo, depois de ter 
sido mantido per longos aunos nos conlralos de ambas as 
camaras 

0 Sr. Dastas : — Um dia acaba se com as injuslicas. 
0 Sr. Ferreira Pbnna : — Concluirei. pois, rcpetindo quo 

se o senado deixar dependenle do arbitrio da mesa a decizdo 
da queslao, o meu volo continuara a ser o mesmo ja cnuu- 
ciado no seu parecer. 

O Sr. Dantas : — Sr. presidenle, admirou-me bas- 
tantc o discurso do nobra senador, na parle em que S. Ex, 
allegou que na Inglaterra era prohibido a todos os jornaes 
aceitarcm correspondencias iusultuosas contra as camaras 
e contra os raembros das camaras. 

0 Sr. Ferreira Penna da um aparle. 
0 Sr. Dantas : - Mas essa prohibicao, quo o m.bro 

senador allegou exislir na Inglaterra em favor do parlamento 
c seus membros, tambem existe na nossa legislacao a rcs- 
peito nao s6 das camaras como tambem dos membros dellas; 
o nobrc senador achara no codigo criminal disposicOes pe- 
naes contra os que injuriao as camaras e seus membros por 
opiniSes emittidas no exercicio de suas funccoes. 

0 que nao se observa na Inglaterra 6 que as camaras 
facao conlralos com uma empreza para n5o sercm insulladas; 
quandole cbega a esse ponto estd perdida toda a morali- 
dade publica; quaudo se enlra em ajuste com os raalfeitores 
para se nao ser oHendido csla perdida toda a confianca nos 
tribunaes; torno, pois, a dizer, Sr. presidents, nSo e justo 
que o povo esteja sujeito aos abusos da imprensa, e quo ubs 
estabelccamos um privilegio para nos abrigarmos contra os 
males qiie produzem as proprias leis que fizemos. 

0 Sk RonRiGtiES Silva : — Apoiado. 
0 Sr. Dantas : — Porque raz5o njo ha de um senador quo 

soffre um ultraje, ou um insulto, dirigir-se aos tribunaes or- 
dinaries? Para garantia da nossa independencia basla o que 
nos concedeu a consliluicito. NSo acha o nobre senador que 
6 repugnante que n6s aqui possamos dizer tudo quanto que- 
rtmos e que ninguem nos possa rcspondor na folba que pu- 
blica nossos debates? 

0 Sr. Ferreira Penna : — Pode respondor. 
0 Sr Dantas ; — Como? 

0 Sr. Frrreira Penna: - Assignamio. 
OSa. Dantas: — E quern 6 o juiz da ccnsura ou do in- 

sulto ? 
0 Sr. Ferreira Penna: — Estando o arligo assignado, a 

mesa nao tern quo ver com isso. 
0 Sr. Dantas ; — Diz assim o conlrato ? 
0 Sr. Ferreira Penna :—Sim, senhor. 
0 Sr. Dantas ; —- Ainda assim, Sr. presidente, cn acho 

que 6 unproxilegio injusto; enliio facamos uma lei nca- 
bando com os anonymos ; quern quizer defend er-se tenba a 
coragem de assignar-se; visto qua o senado julgou bom 
para si scja gcncralisado a todos, acakm-se as publicacOcs 
anonymas. 

0 Sr. Ferreira Penna ; — Aqui estd. [moftrando o con- 
tratn). 

0 Sr. Dantas;—Poisbem; foi uma olBciosidqde', uma 
lembranca da mesa ; o senado nito a autorisou para.islo. E 
nem a publicacao de uma correspondcncia. apezar de assig- 
nada ou nao asiignada, evita quo se diga tudo quanto se qucr 
de um membro da ca.-a scm fallar no sou nome. 

Disse o nobre senador: « Isto se torn foito scmpro » , mas 
so bojo reconbecemos a injustica e a inutilid ade dessas cou- 
dicfles, roformeraos o conlrato. 

0 Sr. Ferreira Pensai — E' uma clausula do todos os 
contratos anteriores. 

0 Sr. Dantas : — Nao acho convcnicntc quo continue 
cssa condi So. Eu nao sabia que ncsta casa ja so linhSo lo 
vantado vozes contra ella, e lisongeo-mo muito ncsta opi- 
niao ter sido precedido por um collcga liio illustrado, enn- 
fesso que sempre a achoi repugnante ; 6 uma odiosidado 
sera provcito. 

0 que cu achava ccnveniento era uma reforma Scerca da 
libcrdade da imprensa, n5o uma refcrma quo a matasse, 
como aconloceria se adoptassemos diversos projeclos quo 
tto sido apresenfados, mas que facilitasso a responsabili- 
dade que h mailo dillicil e tcra muitos tropccos na nossa lo- 
gislscdo. 

Portanto, inslo para que se proponha a votacao da casa a 
minba emenda. 

Fiuda a la discussao, e posta a votes, passou para 21 o 
parecer, Ccando reservado para esta discussio a emeada offa- 
recida. 

0 Sr Ferreira Penna rcquereu verbalmcnte o fui ap- 
provada a dispcusa do inlcrsticio para a dila diacussao do 
parecer. 

Entrou era 3a discussao, e foi scm debate approvada para 
subir A sanccao imperial, a proposicdo da camara dos depu- 
tados, autorisando o governo para mandar matricular no 1J 

anno da faculdade de direilo do Recife o estudaute Vicente 
Pcreira do 1!-go. 

Entrou em 3a discussSo a proposicSo da mcsma camara, au- 
torisando o governo para mandar matiicular no 1° anno da 
faculdado de medicina da cflrle os esludanles Manoel do 
Assis Vicira Ruono e oulros ; 

0 Sr. presidente;— Nao bavendo quem peca a patavra, 
vou pflr a votes a proposicSo. 

0 Sr. Pomped ; — Nao ba casa. 
0 Sr. presidente : —Devo previnir ao senado que a mesa 

suppba, e devo suppflr que ba numero sufficienlo de Srs. se- 
nadores para se votar. Ilavcudo qualquer roclamac3o, a 
mesa terA de vorificar so existe ou nao casa, mas ne?tas cir- 

i cumslancias ba do mandar procoder a cbamada, que e omeio 
, delcrminado pclo regimenlo para cssa verificacao. 

0 Sr. Rodrigues Sieva: — Apoiado ; ja bouvo uma re- 
clamacao. 

0 Sr. presidente : — Nao farei isso boje, mas previno o 
eenado do qua quaudo a mesa p opSe uma matoria a vota- 
cio, o quo so pode fazcr-sa depuis de abcrla a scssao com o 
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numero legal do membros, porsuade-so e cnlende que a casa 
esta completa, isto d, que ba quonm. llavondo, porem, um 
Sr. senador que reclame, dizendo que ndo ba quorum, neste 
caso, para tirar a duvida cntre a mesa c o nobre senador 
quo reclama, o meio de fazfi-lo na minha opiniio d proce- 
der-so <\ cbamada : boje pordm ndo o faco. A mesa vai veri- 
flcar,se com cfleito existe ou nao numero. (Depois de uma 
breve pausa.) Os Srs. secretaries intormao quo ba aclual- 
monte na casa 30 Srs. senadores. 

0 Sb. Pomped : — Cumparecdrao mais alguns. 
0 Sb. pbesidente : — Portanto vou pfir a votos a pro- 

posi?So. 
Posla a proposicaa a votos, foiadoplada e approvada para 

subir A snncnAo imperial. 
Esgotada a raaleria da ordem do dia, o Sr. presidenle deu 

a do dia 12: 
Ultima discussaoda emenda do Sr. Pimenta Bueno a pro- 

posicao da camara dos Srs. depntados, snbre a exploracdo 
dos fios Xingii e oulros das provincias do Para e Amazonas. 

discussdo do parecer da mesa n. 18 sobro a publicacio 
dos Irabalhos do senado. 

1" discussao da proposicao da camara dos Srs. deputados, 
approvando as pensOes do !i058 annuaes concedida a D. Fran- 
cisca Thomazia de Andrade Maia, e a de 5(10 rs. diarios con- 
cedida ao cabo do csquadra Joao Baptisla Marlins. 

llisoussao dos rcquerimentos ofterecidos e adiados nas 
sessOes anteriorcs. 

31 discussSo da proposicdo da ca.nara dos Srs. deputados 
approvando a aposentadoria concedida a Join Antonio de 
Scpulveda FigueiredOjempregado noobservalorioastronomico. 

Ia dita da proposicao da mosma camara, declarando que 
os filhos dos olliciaes do exercito o da armada tem direito ao 
meio soldo ou monte-pio deixado por seus pais, einbora se 
tenbao casado antes da morte destes. 

Lovautou so a sessSo aos 3il depois do meio-dia. 

O" MCSSUO. 
EM n DE MAIO DE 1866. 

PBESIDENCIA 00 SR. VISCOKDE DE ABAETK. 
A's 11 1/2 boras da manbiS, achando-se presenles os Srs. 

■risconde do Abaete, Mafra, Forreira Penna, Teixeira de 
Souza, Almeida Albuquerque, Carneiro de Campos, Souza 
Ramos, Cbichorro, Mendes dos Santos, Araujo Ribeiro, raar- 
quez do Itanhacm, Jobim, barao de S. Lourenco, visconde 
ue Sapucaby, barSo de Maroim, Pimenta Bueno, Sa c Albu- 
querque, Dias do Carvalbo, Dantas, Rodrigues Silva, Cunba 
Vasconcellos. Paranagua, Paranhos, barao de Pirapama, 
D. Manoel, Ottoni, Pompeu, marquez de Caxias, Zacbarias, 
barlo de Muriliba, Furtado o Souza Franco, o Sr. presi- 
dente abriu a sossSo. 

Falliirao com causa participada os Srs. Silva Ferraz, Ku- 
dos Goncalvcs, bardo de Antomna, bardo de Quarahira, 
Candido Barges, Eusebio, Paula Albuquerque, Paula Pessoa, 
Sinimbu, Dias Yieira, Silvcira da Molta, Kabuco, Souza e 
Melln, marquez de Olinda, visconde da Boa Vista, visconde 
do Itaboraby. visconde do Jequitinhonba o visconde do Uru- 
guay; e sera participacSo os Srs. Siqueira e Mello, bardo de 
Cotegipe, Souza Quciroz, Fernandes Torres, Fcnseca e vis- 
conde do Suassuna. 

Foi lida o approvada a acta do 11 do correnle mez. 
EXPEDIENTB. 

0 Sr. 1° secrclario dcu conta do seguinto ; 
Officio de 9 do corrente, do ministerio do impcrio, parlici- 

pando que Sua Magestado o Imperador ficara iuteirado de ba- Tor a camara dos Srs. senadores procedido a eleicao da mesa 
que dove scrvir na presenle sessilo.—-Foi a archi'var. 

Offlcio dalado de boje, do Sr. visconde do Itaboraby, par- 

ticipando que se achava de nojo por ter fallecido um seu fr- 
mao, pelo que nao podia deixar de faltar a algumas sessOes 
do senado.—Ficou o senado inteirado, emandou-se desanojar 
o Sr. senador. 

ORDEM DO DIA 
Entrou em ultima discussao, e foi sem debate approvada 

para ir a commissdo de redaccao, a emenda do Sr. Pimenta 
Bueno, offerecida cm S," discussdo i proposicao da camara 
dos deputados sobre a exoloracdo dos rios Xingii e outros 
nas provincias do Para e Amazonas. 

Entrou em 2.a discussilo o parecer da mesa n. 48 do cor- 
rente anno, sobre a publicacao dos trabalbos do senado, com 
a emenda do Sr. Dantas. 

O Si'. Per re Ira Pcnun :— Pedi a palavra, Sr. presi- 
denle, com o fim sbmente de explicar uma proposicao por 
mira enunciada na sessilo de hoatem, que o nobre senador pela 
provincia das Alagbas combateu, sem duvida por nao haver 
cu exprimido com bastante clareza o meu pensamento, Ues- 
pondendo As observacdes do nobre senador contra a clausula 
do conlrato, quo ved'a ao jornal era que se publicarem os do- 
bates do senado, a adraissAo de arligo ou correspondencia 
anonyma, que contenha offensa pessoal d qualquer dos 
membros das duas camaras leqtslativas, salvo o caso de de- 
fese propria, sob a firma de quem liver de defender-se, havia 
eu dilo que taes obscrvaciies so seriAo procedentes, se a 
clausula em questiio tivesse' por fim, allerando por qualquer 
raodo & lei que regula a liberdade da imprensa, estabelecer 
cntro nds cousa semclhante ao privilcgio, em virtude do qua! 
na Inglaterra as injurias dirigidas pela imprensa a qualquor 
das camaras do parlamento, ou a qualquer dos seus membros, 
flcAo sujeitos a penas mui severas, injustas, o applicadas por 
acto, sentenca ou deliberacao da propria camara ollendida, 
corao se observou ainda em'1831 a respeito do impressor do 
Times. s 

0 nobre senador pelas Alagbas, raostrando-se admirado 
de haver eu dito isto, e como que duvidando do facto por 
mim citado, observou que nao havia exemplo de haver o 
parlamento inglez feito contratos, como entre nbs, com o fim 
de isentar os seus membros dos ataques da imprensa A custa 
dos dinheiros publicos. 

Pusto que estivesse muilo certo do que bavia dito, nao 
respondi immediatamenle Uo nobre senador, porque atom do 
nao permillir a urgencia da materia que eu concorresse para 
prolongar-se a la discussSo do parecer da mesa, dosejava 
apoiar-me nas proprias rxpressoes de algum dos autores 
mais acreditados, que tem tratado espeei.ilmenla do as- 
SU Agora pois peco pcrmissao ao senado para fazer a iei- 
lura de uma passa'gem da excellente obra de Fiscbel sobre a 
Consliluicdo da Inglalcrra, no capiluio dos pnvilegios do 
parlamento, tomo 2«, pag. 288, edicAo do 1864. [Lendo]: 

« 0 parlamento tem se mostrado sempre cbeio de zelo 
para intentar processes com o fim de obter reparacao em 
casos de libellos contra elle proprio, contra seus membros, 
ou contra outras pessnas quo ibe intcressem. No rcinado de 

, acques 1 condemnou A degradacao a mais infamante, a uma 
multa de 5,000 libras estcrlinas' o a prisAo por toda a vida 
um tal Floyd, que perante elle fbra accusado sbmente do 
ter fallado mal do genro de Jacques, o eleitor Palalino Fre- 
durico, que sua curia realeza na Bohemia tinba feito appel- 
lidar—rei de inverno. 

« Em 1721 a camara dos commnns mandou prciider o 
impressor de um pampbleto jncobita, sem allegar mcsmo uma 
iufraccAo de privilegio contra elle. 

« Todo o libello contra uma das camaras. ou contra um 
de seus membros 6 ainda boje considerado sob esto aspectq. 
Assim o impressor do Times foi condemnado, a 19 do abril 
de 1831. a 100 libras esterlinas de multa, e A prisAo por 
tempo inde.terminado em Newgate ; porque tinba c burn a do o 
conde de Ecmeritk — win enle com prelencoes a ser homem. J« Lord Brougham tem lido certamente bastante razAo para 
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considerar toda esla jutiidiccao de pritilegios como uma vio- 
lacSo de todos os principi'os constilucionaes; vista que a 
pa'rla offendida converte-se em juiz em sua propria causa; 
que o decunciado, privada da assislencia de um jury, e obri- 
gado a accusar-se a si proprio, ou, se quer evilar ii pena, a 
ministrar a prova em centrario, para estabelerer a sua inno- 
cencia; e que a condcmnacJo, emfim, nao se funda sobre 
leis exislentes, mas sobre decretos e resolucOes ex post 
facto. » 

Havera porventura entro nds cousa alguma que a isto se 
assemelbe ? ou poder-se-ba jamais entender que o arligo do 
uosso contrato tcm por flm revogar de qualquer mode a legis- 
lacao era vigor, paia cstablecer a favor dos raembros da as- 
semblea geral um privilcgio da natureza diiquelle de que go- 
zao os da parlamento inglez ? Para conhecer seque a opiniSo 
era contrario e ivideutemonte a unica verdadeira. basla ob 
servar : 1° que por causa da publicacio das iojurbs, ou 
offeusas anonymas, nenhuma oulra peua irapflo o arligo ao 
impreisor, editor ou propriatario do joraal, scnao a rosci- 
zao do contrato, corao ccnsequencia da sua violacJo, re«- 
cisao que aiuda nesle caso nao podera ser immediata- 
mente resohida pelamesa, mas apenas proposta poi alia rase- 
nado , 2°, que quando qualquer pessoa sealindo-se olfen- 
dida por aigum senador ou deputailo, Ihe responder pela 
impreosa, assignaado a sua resposia ou defesa, neubuma 
ingerencia podera a mesa ter na questio, nem dar a 
menor prOvidencia ; S", quo em um e outro caso os res 
ponsavcis pelas injurias so soffrcrao as penas anteriormento 
ccmminadas pela lei commura, e applicadas nio pelas cama- 
ras legislativas, como na Inglaterra, mas pelos juizes que a 
mesma lei designa, e com as formalidades do processo por 
ella estabelecido. 

Limito-me a estas observacbes por parecerem-me sulU- 
cientes para explicar o men pensamenlo e justificar o artigo 
do contrato, cuja suppressSo propfie o nobre senador pela 
provincia das Alagdas. 

o Sr. Dantas:—Quero, Sr. presidente, dizer mais 
alguma cousa acerca deste parecer 

Uontem quando fallei csqueci-me de fazer uma observa- 
cto, e 6 que esse privilegio que crearaos para nds vai se es- 
tendeodo como um contagio a oulras corporacSes 0 senado 
o creou, a camara dos Srs. deputados lambem creou o mesmo 
privilcgio. Consta-me quo a assemblea provincial da provin- 
cia do Rio de Janeiro tambem fez o mcsmo; fa I la agora que 
a relacdo do Rio de Janeiro e o supremo tribunal do justica 
no contrato que fizerem para a publicacdo dos sous trabalhos 
envolvdo tambem esse privilegio. 

0 Sr. barao de Pirapajia:—Onde ird buscar o dinheiro? 
0 Sr. Dasias Onde o vai buscar para a publicacdo dos 

seus trabalhos. • 
0 Sr. barao de Pirapama Para isto damos nds aqui. 
0 Sj, Dantas :—De maneira, Sr. preddente, que a res- 

pe'.to dascamaras, das assembleas provinciaes e dos tribunaes 
nio sera permittido a ninguem levantar uma queixa, fazer 
uma correspondencia aos jurnaes da cflrte, que apenas sendo 
tres, o Correio Mercanlil, o Jornal do Comme do e o Dia- 
rio, podera fazer disso um monopolio o crearem diQculdades. 

0 nobre senador diz que a camara dos lords tem um pre- 
vilegio de julgar as iojurias que Ihe sJo dirigidas pelos jor- 
nacs, e qua nds, como nflo temos este privilegio, devcmos 
preveni-las no jornal em que se publicao osnossos trabalhos 
A constituinflo nSo nos deu esse privilegio; acobertou nos 
com dispositifies severas no codigo criminal, impoudo o dobro 
das penas a'q'uelles que injuriiio as camaras o a seus raem- 
bros no exercicio de suas altribuieOes. 

Portaolo, Sr. presidente, ndo acho do justifia qua nmaica- 
mara possa dizer tudo quanlo Hie apraz em suas discussOes, 
e conlrate com o jornal nao receber correspondencias contra 
os membros da casa. 

0 Sr. Rodrigues Silva:- Apoiado. 

0 Sr. Dantas.— Sr. presidente, se nao passa a mi nil a 
emenda, tempo vira em que o senado reconbejja a sua jus 
tiga, e renunciei este privilegio. Aebo pouco digno que pa- 
gueraos com dinheiro a uma empreza para quo nao aceild 
correspondeucia alguma contra nds 

0 Sr. bai ao ne Pirapama.— 0 Verdadeiro era ndo pa- 
gar-se a publicagao dos debates. 

Pusto a votos fui approvado o parecer, ficando prejqdicada 
a emenda. Seguiu-se em l" discussilo, passou para a 2', e 
desla sem debate para a S*, a proposicao da camara dos 
deputados, approvando as pensSes conce'didas do blli)? an- 
nuaes a D. Prancisca Tbomazia de AndradeMaia, com sobro- 
viveucia da melade para suas filbas. e de 300 rs. diarios ao 
eabo de csquadra Jodo Baptista Martins. 

Entrardo succes.'ivamoiito em discussdo, e fordo sem de- 
bate approvados, os seguinles requerimentos : 

1°. Do Sr. viscuode do Joquitiuhonba,offerecido em sessao 
de 19 da marco, pedindo informacdes ao governo sobre o 
eslado anoimdo da provincia do Rio do Janeiro, sem lei do 
orcaincnto 

2°. Do Sr. Olloni, elferecido na mnsma sessito, pedindo 
mformacBes sobre o processo do general David OanabarTo. 

il0. Do mesmo Sr. senador, offerecido em scssdo de 2(1 do 
marco, pedindo intorroacOes a rospcili do commando em 
cbefe do excrcito alliado em [rente a Uruguayana. 

EntrdrJo conjunclamente em discussSo os requerimentos 
dos Srs. Ottoni e Souza Franco, olfcrecidos em scssdo do 
27 de maico, pedindo infoimacOes e a copia do contrato do 
ultimo eraprestimo fcito em Londres cm ISOil. 

O Sr. iMau tie Oarvulho:—Sr. presidente, pedi a pa- 
lavra sobre o requerimento elferecido a considtracdo do se- 
nado pelo nobre senador pur Minas Geraes, porqui) entCBdi 
que era um aclo de corlezia nao deixar passar sera discussdo 
esse requerimento ; a em seguado logai porque das razdes 
adduzidas pelo nobre senador, algumas me pareccrao dignas 
de reparo da minba parte. Sr. pres'dento, nao tenhu intencdy 
alguma de obstar au fim principal do roqucrimtulo do nobre 
senador. De suas palavras se collige quo o seu fim 6 firmer 
o principio da conveniencia da preferir o governo os em- 
prestimos internos aos externos. Nao conlrariarei o nobro 
senador no juizo que forma a respoita dessa conveniencia ; 
sou, pordm, forcado a fazer algumas observaefles a rcspeito 
do quo disso o nobre senador, era relacdo a rainba pessoa. 
0 nobre senador fui baslanle benigno' para comigo, raos- 
trando quo ainda conserva as rclacfies de amizade que cu 
muito preso, e de quo alias mo vejo privado da parte do 
muitos outros meus antigos correligiunarios. 

Mas pesando bem as palavras do nobre senador a racu 
respeito, eu encontro nellas alguma cousa que pddo parecer 
offensiva do raeu caracler. 

0 Sr. T. Ottom ; — Nao podia cslar nas minbas inten- 
cdes, bem sabo. 

0 Sr. Dias de Carvaluo Acrcdito porfcitimeute, mas 
aquellcs que me 16m julgmlo com tanta soveridado e inju.-lica 
bAo de acbar talvez na maneira porque o nobre senador so 
exprimiu a meu respeito alguma cousa com quo provem que 
eu fui oqne ndo tiuha sido, uem serei jdmais. 

0 Sr. T. Ottoni Cuido quo so toiturando as minbas 
palavras se podera deduzir tal. 

0 Sr. Dias ok Cahvalu i : —Passo a dar as razfles que lo- 
nho para comidcrar que algucm pode julgar suas palavras 
olfensivas, e para raostrar quo o nobre senador ndo teve razdo 
no juizo quo fez a raeu respeito, embora cu deva lisongear- | 
me muito da maneira porque o nobre senador me tratou. 

Disse o nobre senador quo eu, pelo conhecimento que tinba 
dapraca e por outras razOas quo adduziu, ndo podia deixar j 
do pensar que o eraprestimo interno era mais conveniento do 
que o eraprestimo externo, mas que eu tinha cedido a opi- 
nido dos incus collegas a esse respeito. 

Devo dizer ao senado com toda a franqucza que dosde o ] 
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prinfipio pensoi qufl niln era pes^ivel oliter-se urn 
fmpitst'm • lAi) aviiltailo cmnu aquelle que cxiqiJoas necc^i 
ilailrs do sertico da gucrra dentro do pair., Assim conio eu 
t onsri, peiii-Ardo os mrus ix collesjns todoa elle? conconlar.lo 
r' lonnqn em qdc ae dovena conlrahir o emprestima fora d.i 
pair « mlo esrlusixamentH dtiilro do pair. Aqora vou dar ao 
Mioado as raiSea porque apsim pcnsei. 

Nftd d. aeoiioreS, uma ide.i nova, nem so pdde direr quo 
(dla me fflra in-pirada por urn ou outro membro do Kabincle, 
porque ja em iS'id, nil ?esSJo do 1 do julho, lra(aiido-se do 
einpre-limo de 'i8l!3, eu lirilia dilo na cunara dos Srs. depu 
tados qoe f6 aclia^a nos eippre?tiaios extoridis uma vantasem 
qiui c a de fUppiir a dtldicientia quo lemos de fcapitaes. Sc 
i.ds livessertius capilaea em abundancia eu prefereria que o 
belado devc-so a si mefniu, qiio mliica fosse ao e>trang(dro 
p ocurar oa ineios do que careeesge, quer paia suns neees- 
sidades do dia, quer para di graudcs lilelburameiilos luate- 
riacs 

Ed, pois, em (Hese podia pcnsnr e penso que q muito me- 
llior para o pair quo os eriipre?(iinos sejJo coulrajiidus dentro 
nolle; mas desde quo o pair uao pb le fmnocer os reoursns 
necesdarios pafa ns ompreslimos que re bra do cootrahir. eu 
lie certo uSu podia sHbordioar a esla opimao as uecessidades 
do servico. So, pois, em ISlii ja eu dina que preferia o- 
tinp.esliuios iuternus aos exleruos, se Imuvosse abumlaucio 
de eapilaeS e pudeSse o pair fornece-los para as neecssi- 
dados do service, como em INlid, na preseuca de uma puerra 
eslrangeira, na cotilinpencia de despeias li'ioavulUdas, como 
as que se julgavSo indiSpCii-aveis, podei a eu acredit ir que 
(i pu'r est iva nn circnm-lancias de form eer »■> meips indis 
pensaveis p.ra contralur um emprestimo i ilerno di fonifairae' 
r dor f 

JJ vfi, pois, o nobre senndor que a npmiSo que eu live e 
anno paSsadu nao foi umaopiniJo do dia ; era opiniJo de data 
aiilenur. V6 aimla o nobre senador que cssa opiniAo n.lo m 
fin msiininda. Soonobn senador se recordar do alguuia.- 
pulavias quo aqui Ibu disse. >. 

() Sr. T. Ottom;—Eu nJo disse insinnado. 
0 Sr. Pias pe Carvai.ho;-Edcapoa me a expressJo. 
() Sr. T. Ottow: —Eu disse quo 6 um ncisocio que devia 

ter sido resnlvidoim Coiiselbo, esuppuzque tinha pievalecido 
a oatra opiniAo, 

0 Sr. DiaS oe Carvat no:—0 nobre senador disse que en 
pelu euobecimcnlo quo It iha da praea devia peuaar quo eta 
Hielbor um cnipresluuo iuteino 

() Sr. T Ottom: —Apoiado; assim eu suppunha. 
f) Sr. Pias tin 0ARVAi.no; — EstoO prorurando provar ao 

Senado que rtiioba opmtau foi sempre contra ; ja a linha 
fiiunCiadu em IKlii, fundado na persUasJode quo u pair nSo 
liuha capiiaos sullicieates para fornect^los ds iiece>sidader 
de urn einpreslimo consideravrl. Esla niesina opini.Jo live 
o anno passado c n nobre senador ha de recordar-se de qm 
frordmos alpumas palavras a esse respeilo nesta casa. Eu 
disse ao nrdoe senador quo Cstava na iulencSo de cootraliii 
um emprestimo cxterno, c nessa oecasido oJo fatlamos a 
respeilo de eftipreslimo inteino; se oil tivesse b'da dilferenle 
(* nobre senador soOe que pela fontiliai idade com que oO' 
Iralamos, sun duvida eu teria trocado alpumas palavras con. 
S. Ex. a tal lespr-itn, e mesmo procurado ouvir a opinii. 
do nobre senador, mas nJo o fir enlAo, porque eslava mois 
que conveueido do quo era o emprestimo exteruo o uuico 
rtfearso.- 

E, senbores, nSo sb dipa quo eSsa minha o inifio era iso 
lada ; ja mostrei quo tiuba sido, nem podia dcixar do ser 
tuinada do aecordo i om os' metis nobres ex-collej;as do gabi 
no 10. Nao rue recordo de que nessa epocha alguera susten 
tasse a prcferem ia dos emprestimos inlernos ; as vistas de 
touos estavio lancartas para o exterior, e a intsma imprensa. s« prominciara nesse sentido ; uuvi as pessoas tornpelentes 
rto tbesooro eosc respcito e nun umarfellas se pronunciava 

pnr Aemelbanto arbitrio ; lodns est vvan do accordo pa nor 
cessidade de recorrer-so ao inercado estr.ingoiro para obb r- 
mos os mcms do supprir a defiiciencia do oossa renda, afirti 
de farer face as despezas da guorra NSo p6do ser occulto ao 
nobre senador que esluilos se linbJo feito no tliesouro a res- 
pcito deste assuhipto, e algunta eoiiiadisse o m'eu nobre an- 
lecessor no sou lelalOrio. , 

0 Sr. T. Ottom Nunca sotibonada de esiudos do the- 
soiiro. 

0 Sr. Dias oe Carvai.mo Oigo ; tinhSo se feito estddos 
snbre o nielbor nicio de aproveiUr us rer-ursos inletnus 
Houve idea de se dividireiu as apeli es em pequenas fraccdos, 
a<ira que deslo mo'lo ellas pudessem chfegar a um inaior n»- 
mero do po'suideres e por esta inaiielra ohterern-se fundod 
para supprir a ublBciencia que liavia de nieios para as dr>»- 
pe/as do tliesouro. 

No relalurid de 1865 feito pelo illdstre sebador, qiic era 
onlao mioistro da fazenda, o Sr. Carneiro de Oampds, Ifi so 
o settuioto : [l.cndo] 

« 0» erapresliuiOs estrangeiros (fim a vantagem do chanlnf• 
eapilies para o p.>iz. (Js li-iciumics, alfini d.?ssa vaiitagem, 
quo se obtora emittindo titulus ou apolicos Cum o juro poga- 
vcl ao canibio por, podem pro'poTcioiiar emprego a pequeiue 
sommas, pela emis ao "do apolicos de UKH a S003 0 pro- 
ducto deltas servira para fozer face :is despezas exiraord lia- 
nas, o amortizar a somma do bilh. tes do ihesouru quo ac- 
luolnieate txislem na clrcubu Jo, » 

E se o illuslrado ministro, que assim se exprimia, espe- 
rava encontrar oesso meio alguni recursu, nao estava todayiii 
longe do recoohecer a necessid ide que eu tadibem raconbeci., 
Quaiido o nobre senador deixou a pasta dos negucios da fa- 
zenda diripiu me uma cominunioaeSo, de cuja leiiura i <t < 
posso prescindir nesta ocqasiad, para (fiostrar, que se S. K.. 
procurava os nieios de obter reciirsos ueo'tro tfo paiz ja linln 
lanpado miu do recursnS externbs, e, logo que fd-se auto i- 
sadu peL corpo legislalivo, preleudia empregar os moms de 
que me seivi. 

Na carta que n nobre senador me dirigiu, incluiu duas 
proposlas que liavido side fellas ao governo ; umo nara not 
emprestimo prnvisurio de um niilbSu de libras t 6u a pa.a 
concessio de um credito tambeni de um milbJu da libras. 
Da pnmeira pfopusfa uJo se serviu o nobre mmistru por- 
que nao estava compeleiilementd autorisado. mas na sod 
carta me dizia que fOgo que o' fosse laficaria inao dessn 
recurso Ktfipregou, pore In, pnrie do segon'do que (of 
o creititd nlfeieciilo pdo Sr. bafJo de Mniirt ao governo para 
sacar sohre elle ou sobre a siia Casa em Londres ate uat 
mllhJo do libras. 

Eallaftdo dBstes rceursos dizfa-mC S. Ex. ; ff.c ufo) 
k Ertes recurdos e oiitros semelhantes que do certo se had 

de offerecef ; os das feuu'as pubin as, e a emissJo de bilheles 
do lliesoaro, leriJo rle ser por mini empregadas para satis- 
fazer as despezas publicas, emqifanlo as defiuitivas opera- 
eoes do Cied;to se nao reafizassem. 

a Como V. Ex. bem conboee, os dous rnilbSes osterlinns 
juntns aos outrds recursos do que fallei (sendo certo quo » 
tbesoufo acba lacilmente quem lire toino os sous bilbeles), o 
us saljos txisfenfes d.io ao governo a possibilidade de dis- 
pdr nestes mezes uiais proximos de uma somma superior a 
;i«,oop:f)oo^ » 

E depois de dnpimunicir-me quo havia feito uso do criv 
dilo offerecide pelo Sr. barrio de Mau 'i. na ifti^O'lancia do 
E 200,060 e do dostiuo que Ihos dera, concluia com o sc- 
gninte I'ost scriplum : 

<• Incluo tambem Uma cdpia da carta qne o bar.to do Pene- 
do me dirigiu em roposta asoulros que lire havia eu escriptd 
sobre a possibilidade que 0 governo imperial encontraria do 
levantar fumlos por empre-tiffio uas pracas da Europa p ir t 
occorrer as deSpezas extraordioarias a quo torn de acudir. a' 

Eslou, pois. autorisado para asseVerar que das Commtfoi* 
caefles do Unbre senador cs-mini-lro, se devo doduzir Con 
teJu o fundametito que S. Ex. lambem pensaVa que so fora 
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do paiz poderiamos cncontrar os maios lEBnilivos da qua o 
eslailo careeia enlSo para as dospaias da guerra, 

51as eu rreio qua poderoi produzir porante o senado nrgu 
mcntos mais ccnvinccntes. para provar que seria onia teme- 
ri lade do gorerno era 1865 erailhr s6 nos recursus iuternos 
para f^zer face ds dcspezas da guerra. 

0 raeu ncbfe antecessor tinba. para satisfazer as despezas 
previstas na lei do nrcamento, e para as quaes havia clle 
aido aulori-ado a fazer operacOes de credilo oo a emiilir 
apolices; tinba, digo. autorisado' a Ten la particular de algu- 
mas ctntenas de centos de reis de apolices. Apezar de serein 
essas apolices vendidas a pouco e pauco por um estabfleci- 
menlo do credito particular, de conta do go re r no e de- taicm 
eom effeito as apolices oblido bom preco no mercado, quo 
regulou para umas a 93 t|2, para outras a 92 e para algu- 
nias a 9». tcrlaTia o governn nao | o.le entio realizar nerta 
praca a venda de 1,500 apolices. Em junho, n3o eslando con- 
eluida essa operacSo, eu fh recolher ao Ibesouro as apoli- 
ces que restavSo para vender e de 1,509 ainda se recolberilo 
278. Se, pois, as apolices vendidas parciolraente nSo encon- 
travdo ura consumo lali prorapto.como era paradesejar, desde 
que recusasseraos r-ecorrcr aos meios externos, como poderia 
eu esperar fnzer uma operacao Uo consideravcl eomo aquell.i 
nuc era recbraada pelas necessidades publicas, sbmente com 
es recursos do paiz 1 

Senhores, se bem me recordo, o tbe-ouro chegou a ter. 
no maiimo 3o,0n0;000il de bilhefes emiitidos no anno de 
1863; torn) per b.se deminha argumentacao era algariamo, 
e assignalo o como o concorso de capitaes do paiz para o 
tbesouro. Seriilo esses 33 000:000,^1 todos o resultado de 
cconoraias quo procurav.la ivn emprego mais seguro, ain la 
que de menor rcndimenlo Y SeriSo todos esses 33,000:000^ 
tie pessnas que os pudestem empregar na wmpra de apo- 
lices f Eu digo ao aobre senador que n3o. 

0 Banco do Brasil eracredor de 9,000:0001 a 10,000:0001; 
podia o Banco do Brasil com o produclo da emtssilo que tinba 
lancado na circulacSo para coffipra de bilhetes do Ibesouro 
converter essa somma em apolices da divida publica paja 
funda-Ia ? De certo que nSo. O banco empreslava essa 
quantia na cerleza de que receberia a importancia do etr.- 
preslimo, logo que Ibe fosse necessifria, e empreslava a 
prasos que nio excediilo de- quatro mezes. 

O banco inglez chegou a tor talvei de 4.000:000^1 
a 3,(bJC:O00S. Nuo posso agora precisar os algari-mos, por- 
que nJo me prepare! para esse tim, e hoja ser-rae-bia ne- 
eessario solicitar esclareciraentos do tbesouro ; o que digo i 
pela lembranca que conservo do tempo de mhiha admlois- 
IracJo. Suppondo, pois, que o banco inglez cbegou a ter 
de 4,000 0003 a 3,030:0003 do bilheles do tbesouro, alguns 
a quatro mezes e outros atb a dous mezes; com a decla- 
racSu de tfl'ecliva relirada n5o era consequencia bcil de de- 
duiir-se que o banco empreslava ao tbesouro, porquo nilu 
tinba emprego mais lucralivo? dulgava prefarivel rcccber 
um juro oais moderado por essas somraas que Ibe tinbilo 
sido confiadas em deposito, a arrisca-las em descontos de 
lilulos de mais morosa cobranca. I'odia o banco inglez con- 
verter o emprcslimo que htvia feilo ao tbesouro e de qua 
possuia os bilhelas em apolices da divida publica? Acredito 
que nSo. 

0 banco porluguez tambara chegou a ter talvez de 
3.000 000,11 a 1 090:0003, Eslava nas mesmissimas cir- 
cu.vistancias. Era o resultado de depositos qua esses bancos 
ndo podiilo dispfir e que leyavdo para o tbesouro, alim do os 
into conservarera improductivesnos seus cofres. O banco Rural 
tinba tambem mil e tantos contoe pela mesma razSo. A' es- 
pera de litulos de prompla realizacdo elles tmbio seus capi 
taes rendenda no tbesouro urn-juro mais moderado ; no mo- 
aaanto em que qualquer operacdo se lims olferecesse, elles 
tjnbAo a facilidade de redesconlar os titulns do tbesouro era 
qualquer oulro banco e principalmente no Banco do Brasil, 
cbtendo assira com presteza os capitaes do quo necorsitasesm 
para o.seu gyro. 

As cas&s Maud Mac Gregcr e Comp., barJode Maul, Clc., 

chegdrSo a ter dous mil e Untoe conlos ds rdis ; recenwcz 
grandes saques scbre o Ibesouro, c muitas vezes preferinlo 
rcccber em bilhetes do tbesouro as sommas que Hies devido 
ser pagas om mocda correnle ; o essas cases tambem nao 
-upponbo que o-livessem dispostas a empregar om apotico' o 

i valor ilos bilhetes quo possuiao. 
1 Temos, pars, nest is addiccOes 18,000:0003 a 20,000:0003 
foroccidus pelos bancos ; o quo rosta, pois ? No mazimo 
13,1500:0003 ou 17,000:0083, como so ijuiier, mais demos 
15,000:00-13 ; poderia repuUr-so serem esses 13 OOO OliOA 
a somma dos capitaes particulares disponiveis para se Ctm- 
verlorem em apolices da divida publica? A respeito da 
somma de bilhetes que estavilo nos bancos, ccmoou acabet 

.de referir, enlendo que uenbuma pudia ser coavcifidaera 
emprestirao deEnitivo. 

Mas aereditar-se-ha ainda que esses 15.000:00 y todos- 
■ rJo perlencenles a reservas que procuraviio emprego de 

llongopraze? i,irei quo nan, porque alguns dos drposilantes 
me informardo quo bavia capitaes de ontras pracas a es]t»ra 
de emprego mais luerativo. I'o-le ser que algnma" parte fosse 

idestinada para o emprego de apolices, mas nao todo; e os 
quo sd" para nao conservarem iuartivos os seus capitaes os 
tin lido empregados em brlbetes do tbesouro, udo os couver- 
terido naquelles lilulos. 

Mas admiltamis a hypolhese de que 13,000:0003 nu 
17 000:0003 cstavSo'disp miveis para serem couvertidos cin- 
apolices da divida publica ; ainda-assim me parece evidente 
que esta somma uiio p dia Irsnquillisar n guverno para quo' 
elle cunUasse someule nos capitaes do paiz e nio proeurasse 
fora do imperio os meios de quo cutSo carecia. 

O'nobrs senador provalments ba de ter conbecimenlo de- 
que durante o mciielo do ann'i lindo divcrsas propostas fordo 
fcitas an governo para a emissAo do apo'ices; algumas pes- 
soas at6 mo accu.-anlo do nau ter eu fcilu essa operacao. 
de nSo ter convcrtido uma parlo da divida Ducluanlo'cm 
divida fimdada. Dizia se quo eu podia to lo feito com muita 
vanlagem para o tbesouro, mas asseguro ao nobre senador 
que se o anno passado nilo fiz mais que uma pequcna opera1- 
cSo, foi porque todas as propost is que chegario ao meu 
conbecimenlo me parecitio prejudiciaes, ou puuco interessaii- 
tes ao estado. 

Nio e grande, senborcs, o numero das pessoas com quern' 
o governo podia fazer conlratos desla ordem; dos que appa- 
rec8rio cu ainda conservo as propostas. porque ellas nio 
forio resolvidas; o mais que se i.ffcrecia ao tberouro era o 
preco de 83 a 83 o)", cab uladis umas [tor outras apolices ; 
exigia-se alem disso a clausula do nio podcr o governo pur 
algum tempo fazer nova cmissao E a quanto cbegavio e-sas 
propostas?" O maximo era de 10 OOO.-i'OOJi, e isso mesmo 
com grande eslorcb, diziio os proponenles, para podorenz 
tomar a si uma sememanle operacSo. 

Aqui temos, pois, senhores, io,0011:0003 do bilhetes do 
tbesouro, quo eu suppViha que pndenio ser empregados, so 
e que realmente podiio todos se-lo. Temos mais offerlas uo 
valor de 10,000:080^- Sio 23 000:000^. 

Mas accrescenlo ainda : se porventura eu tivesse accilado 
as proposlas. scm cuvida uma parte das operacOes havia de- 
scr paga 4 cusla de bilhetes do tbesouro, porque alguus dos 
propoiicntcs isto mesmo mo annunciavio. 

Eu disse ba pouco quo recusara o anno passado fazer uma 
emisslo do apolices mais avullada, porquo os prccos qua um- 
baviio sido offerecidos nio excediio de 82 a 83 "/o ; e en- 
tondi que, reservando a operacao para o principio desto 
anno, poderia fazi-la de um modo mais vanlajoso. 

I'flizmcnte-o resultado cordou a minha provisio : eu pnde 
esto anno lancar na circulacio 10 500:0003 de apolices a 
90 "(o- Bslou persuadido de quo foi uma operacSo vaiitajosa 
para o tbcsiuro, i vista do estado em que as apolices se con- 
servio. Quando o tbesouro pOJe vediler apolices a 90 o ellas- 
no mercado lem conservado esse preco, o apenas ha poucos 
dias chogirao a 91, sera duvida posso dizer que foi aquella 
uma operacio vantajosa ao ibeeouro. Se olli tivesse sido- 
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fella o nnno passailo, c lliesouro leria ai'lo prfjufiioado, isto 
tcria lido urn projuizo de li a 8 "p,. 

visla, pnis, dfstas cirtUmplancias podia eu cslar tran- 
quillo, qnando o rslatio npr«jait.,vii rte uaia siaanna tAo con- 
fideravd? E poitia cu, iii(;o otar tranqoiio Oe ijue oirttria 
efta fomma deutro do pair? Ef'tiaiarci muilo senli'res. que 
fo as (iccessiilades do servico pub'ico ( xi^ireai ainda novos 
sacrificios da pule do liratil para susli'iitar a caropanlia em 
rpie esta eomproiueltida a «ua lionra, quo o guyemu scja 
niuilo folil o enconlrc esses rcenrsos ilcntro do paw. 

Concordo com o nobre scnador fbmonto cm nma proposi- 
cao : — so porventura o govcrno lecarrcr ao pMiiotismo 
inilividual dos brasi'ciros, c dies se •coiiTonrorcm da quo o 
uoico mcio de mmiler a dignulade do imprno ^ o do faier 
caila um o sacrilicio de parte da ma foituoa, njo duvido. 
senborcs, qua csse sacrifiCffl produza os result i los ncces- 
faiios^ tnas como mcio linancciro ou commercial, euit'iido 
quo uilo e possirtt espera-to Ainda mais, qaaodo fossa pos- 
fi"cl c.-.pcar, j.i uao di«o otter toda a somma de que U'inos 
uecessiilifda, ainda assim ru diria que nao era prudente des- 
viar dos canacs naluracs, desviar da industiia do pair, unia 
somma tilo eonsideravcl para emprcga-la toda em pura perda 
f6ra do impcrio; porqtto infelizmente as despezas com -j 
ptierra ndo aproveiUo em uada ao lirasi!, visto como tnda> 
■cllas sAo fcit.is ou na Eiiropa com o material para « ex< rciln 
e armada, ou no Rio da I'lata com o pessoal de ambus e lam- 
bem com o naiteiial. 

era, pois, seulrorcs, de boa poiilica. ao mcnos ro raeu 
moilo do pensnr, quo o governo, ainda tendocerieza de oiler 

•Cum sacnlicios os rccursos neerssarios dentro no imperio, 
pri fe.isse csto oroio : cmipianlo pa lesse obter fora do paiz 
os recnr.'.os nccessartos pura as despezas da gaeira, eu era 
do opiniJu que se devia preferir esso raoio. 

U, Senbores, nao eerA lao.brm um argumento concludenle. 
a favor da opiniao que sustenlo qaando se consirierava em 
bondrcs, paiz de grand'S copil.rcs, quo a cootraciSo de um 
empreslimo de C.dOb.OOd de libras, como o nos-o de 1865. 
era' um empiesliino nssAs avultado para auuella praca; 
quando o rcccio da sabiila do me.laes correspondenles para 
o Brasil foi considcrado aii como uma das c^usas para a ele 
yacSo da laxa do juro no Banco da lugtoterra ? pod-r se-bia 
■julgar esle empreslimo Cacti e possivel na praca do Bio de 
Janeiro, quando ein Londres o julgavSo tao clevado ? Eu 
<leixo a resposla aquelloa que pensJo cum loda a aileucAo 
nos negccios linanceirug do cslado. 

0 n Joe svnador, sustenlaudo a sua OniniSo, recorreu a 
nrgumentoa, de, cerlo muito plausfvejs para provar qua nos 
pudenamos obter dentro do in'perio esse empreetimo; apoiou 
to na limidez dos capit-es depois da crisc e acredilou que 
tiles, fugindo de empregos mais arriscados, iriaosem duvida 
Imscar oulru mais fegurn. embora menos rendoso, nas apo 
lines da riivida psblica. 9ias eu jA mostrei quo toda a inipor 
tnnci.i qua ,-e podia considerar como rcsulUdo desta parte da 
lunda fluvtuaute eslirva no Ibesouro empregada em hilhclcs; 
c so purvenlura maior fosse a somma dcsles capitaes, olles 
tori.locoriido ao tbesouro, aiim do nao ficarun improductivus 
"us cofros dos eras possuidorrs. 

Depois da crise porque paesamos em I8GA, na qsal.scgun 
do o rclatorio publicado pel a commis.-Ao de inqueiito, se 
nvalia em nilo menos do bl!-000:00!)^ o prejniro quo liverS- 
os possuidores de capitaes quo os b tviao confiado aos ban 
queiros para o scu manejo", pede-se acreditar que-cm menus 
de dous anno9 o Brasil pud eso recuperar lodas crsas perda- 
t ter ainda sommas considoravcis para fazcr um empreslime 
no governo, talvez do Sd.OOOlObd^ a PG CGOUtOu^ ? De 
<5,000:000^1 a 15 OOOidOCl foi o que C"nlrahiinns (bra da 
imperio, e outros tanlos sommio as apoliccs e bilhetes emit 
tides pelo tbesouro. SAo por conscquencia Eu 
"So ci-eio quo nos pudessernos s6, coin o capital fluctuanle 
do paiz, sapprir a t:5o considcravel nacessidadc do e-tado. 

Mostrou o nobro scnador sous rccoios de repelir-se uraa 
"ova operacAo do empreslimo cxlcrno, e para pr veni-la 
^ue ptiiieipilatente apicttutua o seu requcnminto. Eu jA 

disse a principio qua oslimaria muito que o govprno pudcsW 
obt-r os recursos de que carecesso sem recorrer a semo1 

lhanle expedieute ; oslou nesla parte do accordo com o no- 
bre scnador: seria summamente prejudicial que fossemos 
do novo proourar agora em paiz estrangeiro os meios do quo 
houvessemos ainda de carecer para coucluir a guerra com o 
Paraguay. 

Mo tenho, .pois, senhores, era vistas contrariar o pensa- 
ramlo de prevencAo a fuluio a que aspira o nobre scnador 
nas palavras por mim proferidas perante o senadojnemd 
oulro nieu fim que o de juslilirar me do aCto que pratiquei, 
e moslrar que nas circumslancias em quo considerei o Brasil, 
eu nAo [>adia procwlcr do outro modo. 

0 nobre scnador faliando a respeito do empreslimo da 
1863, taxou o de prejudicial ao imperio. 

O Sa T. Ottom:- Ha de pcrdoar-me ; eu disseqae tinha 
sido censurado como prejudicial aoeslado. 

0 Sr. Dias de 0AnvAi.no:—O nobre scnador, refcrindo sa 
ao empreslimo oo 1863, disse que linha sido censurado como 
prejudicial aos inlercsses do imperio; mas acredito quodopois 
da juslificacAo produzida pelo ncgociador, csta accusacAo 
deve coDiiderur-se como destruida. 

0 Sn. T. Onoxi:—Sobretudo depois do emprestimo de 
1863. 

0 Sn. Dies db Carvalho ; — E o facto de nAo lor este em- 
prestimo, desde 1863, lido na praca do Londres scnSo depre- 
ciacSes, de nAo lor podido conservar-sc sequer ao par da 
emissao, e de haver baixado a cerca de^O %. prova que elto 
nao foi coolrabido com lanta dcsvanlagem para o imperio^ 
porque se os tomadores do emprestimo, se aquelles por 
quein forAo distribuidas as apoliccs houvessem oblido os 
lucres quo esperavAo, sem duvida o emprestimo devcr-se-ltia 
conservar acima da emissAo para que te pudesse dizer que o 
Brasil linba sido muito prejudicado. Mas quando o facto 6 
i recisamente o contrario, eu nAo vejo muita razAo para vul- 
lannos as accu.-acfies de 1863. 

Quando se disc'utiu esle requariraenlo, um nobre scnador 
taxou o emprestimo de desgracadissimo. Entendi quo devia 
aprovcitar a primeira occasiAo que Dvesse para no senado 
discutir este assumpto, Nao digo bera discutir, para dar ao 
senado alguraas explicacdes a esle respeito. 

Senbores, quando em junlio do anno passado apresenfei 
ao corpo Dgislalivo a prcposla do governo pedindo um cre- 
dito cxtraordinario para as dospczns da guerra, tinha jA em 
menle conlrahir usi emprestimo exlerno; era esle 1 mbem 
o pensamento do governo. Ainda antes que o corpo legisla- 
livo balilitasse o governo a faz.er as operacdes necessarias, 
para o emprestimo, live eu de pensar no quo mo cumpria 
fazcr. Potleria escolber um homum intciramente allieio 
As Ojieraifles anteriores, para ir A Europa negociar o em- 
prestimo,' cu podcria lancar mao do masmo ncgociador dos 
emprcstimos aiiteriorcs. 

Mas nAo deveria cu com razAo persuadir me de que o mi- 
m'stro brasileiro, quo havia feito deoulras vezes as operacCes 
rant josas ao tbesouro, o minislro quo linha sido consta'nte- 
mcnle cncarregado por uma serie de gnbincles de diversas 
cdres politicas de f- zer operacocs desta nalureza, era o mais 
proprio para tao delicada quaiito importsole commissao, que 
esse ministro, nAo tendo desmcrecido a conlianca que nello 
depositarAo tantos de mcus anlccessoros, era quem ostava 
na- circumslancias de poder melbor realizar a opcracAo ? 

Coafesso, senbores, que o resullado nAo podia scr-me 
s-.lisfscloiio, assi.u como nAo foi ao proprio ncgociador, Ne- 
ohum de nbs disse quo a opcracAo linba sido vantajosa; pelo 
c ntrario, todosreconhccemos "que houve sacrificios. Has a 
lucslAo nAo era esta, a questao 6 Se podiamos dispensar o 
•mpreslimo; e nAo podendo dispensa-lo. cstavamos obrig dos 
a aceitar as condicoes que nos fossem odcrecidas por aquelles 
que lir.hAo os tcus capitaes a cmprestar, 

0 nobre scnador comparando o eraproslimo de 1863 com « 
de 1865 fez ver a maxima differenca entre o preco de um o 
o do oulro. E uma vcrdade; mas a precise qite o aobra 
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fftiador aUfoda a qiif! ^ "fasiAfl nao pra a tnesma. as cir- 
fiimstanrias nao erto irtenlicas. () empresiimo dp 18(id i ra 
a ranevacSn rlr um emprealirmi eaiilenlo na maxima piirle 
()s capiiaps i^ue e-tavflo pmprfjrados cm liinl"» dn lirasil 
JnrSo rpnovailns m 186S. <>a tcriili) de hBfcar o mrMiio em- 
jircpo. ou diripir sa a oulrn dcpliiio; uu primeirn casn nSo 
crdo hotos capilaas due ?P dcsaiaySo do cmpreeo primili»o ; 
prao capitae? i|iie se C "i>ervaTao nos niesipus tilulns; e secon- 
vcrlia em oplro empripliine. comu t'nl jo >.jdo converlidus 
aalcrinrmcule, parcce-me que em 183i qoando se lei a 
nperacSo de proleupar por 10 aunos o rcpgate de«pes em 
prfflimos: no ppgundo caso a massa de capitaes assiro 
iipcrcecidos Jeaia augmeiitcr a denq-nda de rmprego, e au- 
ailiar a oppracdo do empresiimo : as uircnmstapcias pois nao 
erao id'oticcs Edao Iratava se de converter um cmpreslipi" 
eiii ontro ci m um pequeno additamento; em ISflS tratuu se 
de um novo empresiimo quasi cuuivalente a si prma total da 
rlivida do Drasil na praca de Londres ; porque sendo ella 
de sete miUiOes e lanto do librae, o aupmenlo de cineo mi 
Ibdes quasi a elrva a outm lanto dos empres'imns anteriores: 

y.iamlo pois, live de dar execucSo aos riecreto? do eorpo 
legislative, e de resolver snbre o assumpto. e de accordn 
pom os meus collegas no miuislerio enlendi quo a operaeSu 
devia ser confiada ao dislincto cidadao que a dps'empeohou 
i in Londres ; e.-tavamos todos convencidos de que era ede o 
l|om> m mais ap'opriado para satisfazer as vistas do governo 

EnlSo. senhores, eumpre dize-lo. a opiniao pulilica no Rio 
de Janeiro eelava um psuco transviada : ju'gavdo-se as cou- 
sos aqui nSo como ellas er.1o na realida te. mas como ti- 
nhJo fido enWo pintadas. Di»ia-se que era facilimo ao go- 
verno do R-asil contrahir na praca de Londres um empres- 
iimo, n3o so daquella somma, maislalvez de muilo maior. 

Levantou se em Londres uma espieie de cruzada cmtta os 
artiqos eootratadores de emprestimos do Itrasil. dislingniu- 
do-se alpuns hrmens que por sua posicSo faritmcnte inspira- 
*So confianca antes de terem conheeidos. para fazpr-se acie- 
rtitar que nos poderiamos obter ali emprestimos a con lie Ops 
moiln mais vantajosas, e o meio de que se servirSo foj o de 
6;'U arem nnii faceis os emprestimos para o Brasfl e suas 
enmnv'.nicadfl'S para aqui I -duiiraa a crradas conjecluras a 
rp-peito rto pslado vprdadpiro do mprcado monetario do L' n- 
drps. Eu nipsmo rpcobi laes comniunicacOPS, e da parte dp 
jpss ?s sisudas, em que se mo dizia hum o governo do Rrasil 
pulcria eohar em nm eslaheleoimenlo banrario de Lomires a 
somma do 4.006,000 a u 000,000 de libras e a um preco, 
sm.horns, que realmente eta o mais vantajoso que podiamos 
thler. Tinba se olferecidn ao men nobre aolecessor. como eu 
ja live occasido de dizer, um emprestimo provisorio de 
1 COO (ICO He libras ao preco de 07 e com vantageus muilo 
liu iladas para os emprestaiiores 

Sia occasido era que live de resolver sobre o grande em- 
pre-timo, enlendi que o pequeno emprestimo podia ser um 
n curso para supprir as netessidades momentaneas d' the- 
fnnro, o dar tt-mpn a que o negociador pudesse mais desem- 
(uracadinienle sondar p mercado e fizer a milbor opcracdo. 
Nesie iiiluilo. quando live de resolver .icerca da proposla, 
fpndo a ofTcrla simnlesmcnte assignada por um corretor, 
r'nlendi dever prorurar mais alguma garautia ; quiz sa 
her quern era a pessoa que se aprpscutava aqui como 
(uriimbida do Londres de tratar coin o governo. Apreseulou- 
se um negociante resppitavel desta praca. Eoi com pile quo 
Ira lei a realizacdo dpsse pequpno empresiimo Eoi daqui 
cenveecionado qire elle se realizaria em Lmidros, o auto- 
risado o nnsso ministrb a pffpilus-lo. Adru'ltirilo se algumas 
mnuenas modificacfles em bentiicio dolbesourn, e eucontnva 
fdn spguro coin a relaacio rieste pequeuo emprestimo, 
Ci mo cnniava com a graode operarSo. 

Infcli rupote, spohnres, foi a primeira derepciin por qur 
passpj. (J emprestimo que eu suppnnh i que se realizaria dp 
promptoao chegarcra as ordens e instruccdes do goveino a 
toodres, nSo se realizou O estabclicimenlo i|ue ohavia offe 
rprido, ou aquelle que o bavja ollVrecHo em nomo do esta 
bg-lgcmiento, rclrahin aua 'jrcpusto; ficou o ygocio iotei 

rnniPiite maltngradn, Conlaiido n m um rpofirsn desta nnl-M, 
quo tinba o car-'Cter do ncgoein sdrio, quando se me as-pgit- 
rava que os fundos estavao |iroinptOB para sercm pnlrpgij"S ,if! 
governo em Lumlrps, logo que fosse o mioislrn aulorisado para 
celebrar n conlrato, que, fora aqui dilinitivan.eiile ajoslado, 
enlendi que nfto devia conliiuiar a f. zer remessas oa-a Loo- 
drps para mlo gravarou fa er biixar n cambio ainda maii 
do que f l|e eslava na praca do Uio de Jmr iro. 

Ltquidel a oppracao rjue havia sido miciada pelo nieu aiir 
tecessor corn a casa do Sr. banlo rle Ulaiiq 

O mallngro do (i>qneno eu prestimo produziu um 'ice»so 
rle dr bilo oa conta do governo com os spus agentes eiq 
l.oniirps. i-icps-o que nao loria havrdo se porveolura nAo 
occorressp o de-fpcho da que 11/. mnirdo. E porierta en, >e- 
nhnres, aereditar qpe esto Pinpreslimo se nSo realizasse, 
qlinndo tinba em primpiro b par a olfprla fr-ila ao meu ante- 
cessor. o conlrato calebrado coodgo. e de mars a mais uma 
commmiicac.'io do ministrn brasileiro. que me havia side 
traosrnillida pe!" nifu nobre aolecessor, e em que so me dizia 
quo era possivel o |)pi|Upiio emprestimo antes iIp negociar-sq 
o defiuilivo? EAra preciso de-crer de ludu, para nao dar fe a 
tanlas e tio aullii'nticas declaracfies. 

Antes de expedir as ordens para o emprestimo defiuilivo, 
tinba eu olTiciado a 7 de jonliu de IBiiii rempftendo inslruc- 
eftes ao Sr.barSo do Peiiedo, e preveoindo o de que o go- 
verno estava resnlvidn a incumbi In da pperacSo. logo quq 
foss qutorisado pelo enrpo legislatiro ; e emqn nto ndo era 
autorisado, quo elle trafa-ae i|p sondar o mereado para ver 
o melhor modo dp realizar-se a opcracdo. Ouando expedr 
estas inalruceOes irnha prescriplo etnno regra dp que oSu 
deveria afastar so o negociador, que o jmo da emiiresiimq 
oiio cxeedessc de 4 \\i rq,,, e qqe n o fioso elle contrahidb 
a um preco inferior ao do ultimo. 8S ; quando ndu p«- 
desso ser superior, alem de ouiras lecommendarflps. refp- 
rindo n e a todas as que antpriormenle ba'iao sido expedidas, 
p rjue so deviilo ronsiderar como parte inlpgrante no quelho 
fosse apiiluavel, Nao cansarei o seoado fazendn a leiliira rlesl v 
exiensa correspondeucia ; naluralroenle o governo a foriiPCP'ii 
ao corpo legislativo e ella b i do ser presente aos uobres so- 
nadores para a exainiuar m Earei, porpm traiiserever o- pe-, 
riodos da eorrespondpiipia do go'prno de 7 de iunho e 8 dp 
julho, que se referem ao pontu principal da negociacdo. 

« O governo eslA inb rmailo rle quo, alem da praca dp 
Londres. em outraa imporlanles (rracas da Europa, se pode- 
raO negnciar com vantagpm empresti'mes brasileiros, abrindo- 
so deste modo novos niercarlos e mais exiensas relaefies • 
V. Ex., com o spu reconhecido zelo, apreciara estas infor- 
marOes e resolverA o que fdr mi is conyenienle , prpferindo a 
praca onde entender que o emprestimo se uegociara cum 
mais vantagem. N'Ao sendo possivel de lAo tonge p-tabelpcer 
regras invariaveis. quando ha tantas circumstancias que sp 
no momento podem ser dnvidainente nprpciadas, V Ex , to- 
mara rutretanto, em coosi 'erafAo as bases que indico pora 
resolver, cooforme o aconselbarem toes circmnslanci 'S » 

« Seria muito agradavel an gr.verno que o empresiimo quo 
se dove contrahir, vonemdn o jurn iixo de I 112 0i, ba^o 
invariayel da negociacAo, fosse rtnlizado com o menor sacri- 
(icio possivel do capital, e por preco que nAo srja inferior 
ao dos que se negocrurAo em ISOd. e outrosim que os negp- 
ciadoies do e'piprpstimn, a quern sAo concedidas as mesmas 
vantagens dos emprestimos auleiiores, crcas-em na praca do 
Rio do Janeiro uma agencia, com a qual o goyerno poiessq 
entender-se para 8-.lisf.rzer a annuidade e amorlizacAo sem 
ilepemlencia de remessas direclas as pracas, onde deve lor- 
nar-se elfectivb o pagampoto das sommas destinadas aqcellu 
fun A amorlizacAo tariib' ra devo ser dplprmiiiada sobre i\ 
mesma base do que se estabelecnu |iara o ultimo empresiimo, 
sBm de lornar mail suave u cumpiimeuto das ubrigacOes, 
contrabidas » 

Entrelauto, tendo do autorisar definitivamente a cnnlraccS'i 
do emprestimo fu nAo podia de (Ao longe prescrever regraq 
que fossera invariaveis, das quaes o negoriidor sve nao 
podesse afazlar. Havcjia nesie mode de procedero perigo del 
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mailograr fe a operacJo Desie i|ue en ilepnsilava plena cnn 
ti.ncfl, p»ln ccmliniua ilevia scr in niiru>ti<la n i aut»ri»uca<i; 
fni « i)uii fiz, ynando urn mez ilepnis da expedicd" das pri- 
Dieiras in-lnu'tOt'-i tim He remplter os decreloa'autntifando 
an Sr liai'ilo (In I'enedo a contraliir u pmiirerliinn, eu, sem 
deixar de inanife^tar o niesmn de.aejo de que elle se appro 
XiniH>se tan to quauto f n-se posaivei das iii>lrurcOes que eu 
haxia dado, juliiuci tpdavia qu« devia deixar Ihe as mAos 
inle.iraniHote das'mtiaraeadas para que elle pudcssejazor a 
pepouiacAo o niais vaiitajosamento que as Cifcuni.t'iiirias o 
perniilisseni. His o que en disse no men aviso de 8 de jnlho. 

« No men eitadn aviso (do 7 do Junlio) e ihs bases para o 
cinpresllnio. qiiamjo tralava apeuas do iirocnrar esclareciinen- 
tos quo bein puiasscm o govemo oa soluciloiJesie nettoclo ma 
infeslei o desi ju do quo o emprestimu f. sso contrahidn a juro 
quo nao excodeg-e da d 1/i 0/o, e i[uc o valor real do rhesmo 
eiiipreslinio niio fosse inferior a 88 "(j. Nutro ainda os ines 
nios de.-ojos; faro isniesines v-los para que V Kx. n pos^a 
conseguir ; inns declarn a V Ex. que uni assunipto? desu 
ordrm a condanca e ludo; o eua deposito plena, na jntelli 
pencia o na praticu de V. Ex. e sobreludu no sen patriotismo 
que envidara nesla occnsiao todos os e-forcoi para tornar 
niais suave o peso que a furca das circumslancias ms obiina 
» supporlar Eique, purtnito. V Ex. cerlo de que o Rovernn 
lieixando tu In an sen zelo e solicitude pelos int'Tesses do 
Cstado, uBiihum limile pOe quo nbslc a lirre accilo de V 
Kx. ne>to uegeeio dopendente so das circumslancias'da prafa 
B da opportunidade do inomentn.a 

No mez sepuiute (ag' atu) re' ebi a primeira respnsla do 
aviso quo acoinpaiibava as iiistmcedes expedidos a 7 de ju- 
nlio, o quaes fontu as ConsideraJOes do negociatior ? As 
jirincipaes dirigido se a provar quo se o governo suslentasge 
coino condicdo tine qm nun o empreslimo a i 1|i "ji e jielo 
preco anterior, o emprestnno se n.to ooderia contratur f)i 
snrle quo so eu livesso insistido na CondicAo iiir.iii.ivel que 
liiivia eiiunciadu no meu primeira aviso, o emprestimo nao 
fie teria contrahido. 

Poter so ba h ijo dizer; depois do f iCto, quo melbor fdra 
qnoellese into tivesse enntrahido Masaindi estou persua- 
didu do quo, npezar de Icriuos fottu um praiule sacnlicin para 
fontrahir o empreslimo em l/mdres, ainda a-sim o mallogrn 
delle leria sidn niais fatal ao imperio, do que coutrabldo pelo 
})ie{o por que foi 

Niio me demorarei muitn cm oxpdr ao senado o qu» houve 
a respeito do pcqneno empreslimo que eu disse linha sidi. 
ftialtogradu. A correspnndmcia olQcial protara a todas as 
'uzos ao senado qual foi o prucediini nto do poverno e qual 

)i a causa que produ/.in esie resuttado quo eu rieplorei, que 
ainda hoje depliiro, e quo foi teiu duvida uma das occurred- 
das que mnis me nvorlificirSn. 

0 negu'iadnr autorisado para contr.xhir o empreslimo 
Goom eu disse ha pouco, teve do sondar as circumslaocias 
do mercAito, do pesar ludo quaiit<i uccorria. e depois desla 
I'OnileracSn recunheceu quo into podia conlrahir o einpres- 
tnno an pre-u do 4 Iii "(a, que estando eulAo os lilulosuesta 
cla-se ja em grande baixa. se por ventura um no»o erapres- 
I'nio e de uma somma lilo elevaila fosse laocado no m-rcado 
an niBsmo juro, as cotacOes leriiio de descer con-ideiavel 
menie ; o culito julgoil preferivel i|ue n empreslimo fosse lan- 
cado no mercado ao juro oe ii "|o juro que s6 vencia um 
pequena frarcAo dos emprestimos anteriores, e qua se podia 
•lizer estar lora do mercado. 

As apolices respectivas erflo sem duvida cotadas a um 
pfeco elevado na prara de Londros, mas cumpre atlouder a 
"ma circumstancia e o quo estos liliilus existem em mAns de 
Bapitilislas quo nAo os lancAo no mercado porque preferem 
n gozo dos jurns e tem a certeza de que edes serao denlro 
em pouco amortizados ao par; niio era porlanlo a cola 
cAo destes limlus quando viessem ao mercado em peque- 
'ias porcOes o que podia regular a cmissAo dos novos tilulos, 
fiias sim o preco dos outros emprestimos ; e em vista da ele- Vf'cao qno liavia jii solTiido a laxa dos juros e das oulras 
lazOes alley,,das cut sua cortcspoudeucii, cnteudeu o ueyo- 

eiador que o maxirao que poderi* o emprestimo obler nO 
mercado de l.undres seiia o de 74 •/■ 

De um exlracto que mandei Dzer do Times relativainente 
aos precos correnles dos fuudos brasileiros cm Lnndres des- 
de IS de agd-toatA IS de novemhro de ISfiS C"llipe->e que 
o preco dos fnndus de S "|o de 183!) e 18S9 oseillou cm 
aposto entre !)7 e !l!); em setembro entie 92 e III!: eiu 
ouliibro entre !I3 e fl.'J ; e em novembro cnlie "J3 e 95 1)2. 
Os fundos de i 1)2 "[o de 181)2, 58 e GO, no 1 0 periodu 
oscillarilo entre 78 e 79 ; no 2 » entre 70 3)4 e 78 1)2 ; no 
3." enire G7 1)2 e 72; e no 4.° entre G9 e 70 ; e os de 
I8G3 estiverAo no I " pe.riodo entre 78 1)4 e 7!) 1)4; no 
2.° entre 7o I|2 e 79 ; no 3 » entre H7 e 70 1i2; e no 4 ° 
entre K7 1)2 e C8 E os fundos de 5 °io de 18G5 regu'arAo 
em nutubro por 75 3)8 a 7G 1)2 e em novembro por 75 3)8 
a 7G. 

Offerecido o emprestimo a esse preco achou elle prnmpta 
satiida, quero dizer, houve - Ao s6 a cnncurrencia necessaria 
para tomar-se a somma pedida, mas elevoir se a muilo niais, 
a cerra de 18.000,000 de libras esterlmas, coino refere a cor- 
respoinleocia Desla elevacAo tern alguns tiradu aigumenlo 
nara provar que o empreslimo fur.i olferecido a um preco 
muitn baixn, m.s ns que assim |iensAo se recorrerem aos 
faclos b.io de encontrar a prova do contrnrio. Muilos empres- 
timos tAiu sidu laucados rm a.rrcaJo que tAin lido uaeubscrip- 
cAo o quadrupulo, o quintnplo e lalvez mais da somma pe- 
dida. gem qua cointndii dabi se tciiha tirado o argumento de 
que os emprestimos forAu laucados a precos muitn baixus. 

O Sr. Ferreib* Pks.xa : — Na Italia, por exemplo. 
() Sr Dias he Cabvauio : — Tenho aqui a relacAo 

delles. A Franca precisoumi 18G3 de um empreslimo de 
300 000:000 de francos a GG "),, e juros de 3 ')» e as sub- 
scrip Oes cbegarAo a ciuco milban s de francos. 

O Sr. Souza Franco : — Isso era — subscripoAo nacional. 
O Sr. Dias he Carvalho : — JBas precisaodo o governo 

francez de 300,(.00.000 houve su^cripcOes para cinco mi- 
Ibares. O Clnlo conlrahiu ba pouco um empreslimo de 
450,000 a (it! '(n e a preco do 92 por dous auuus e a sub- 
zcnpcAo foi dez votes niaior 

Ainda o ami" passadn a cidade de Paris conlrahiu um rm- 
iire>lirao de 250,000,01 0 de francos, e as tubsr.ii. qOes oUe- 
reci las subirAo a quasi um miihar do francos. O emprestioii) 
de Mairocos de lbs. iiG,000, garantido, p6Jc se dizer. pelu 
governo inglez, emitlido em I8G2 a 85 »/,. a juros deo 
obteve concunenles na importsur.ia de 5 000 000 de libras. 
O da Turquia do valor do 8,0(10 000 de libras, no mesmo 
anno, a G8 '/« e juros de G '/a. teve offertas denlro de 4 a 5 
•lias do valor de 36,000,000 de libra* O de Portugal, no 
iiiesmo anno, do valor de 5,000,000 a 44 "/o e juros 
de 3 "/a, teve offertas do 22 000,000 de libras. 

N6s iiie-inng tenios visto niais de uma vez elevarem-so na 
praya de Londros as subscripoOes para nossos emprestimos a 
sommas muilo superiores as pedidas aos capitalistas mgle- 
zes. Para nAo cilar os dous ulllmos, que tcin tido contra si 
lantos clamores, referirei o que occorreu em 1858, quando 
se levant, u o melbor empreslimo que bavemos contrahido. 
Sendo elle do valor de um miihar e meio sterlino a 95 1)2 "(o 
e a jun.g de 4 1)2 '(a, os pedidog excederAo de 7,000,000. 

NAo se pdde, pois, senhures, pi-lo simples fact" de ter 
havido uma subscripgAo muilo mais elevada do que a da 
somma pedida, provar o baixo pieco do emprestluio uu a ma 
negociacao. 

Os arsuinentos deduzidog do preco do empreslimo depois da 
emissao devent couveiicer muitn mais Aquelles que l6in de 
julgar esta quc-lao. Se o emprestimo live-se sido Como se 
diz, contrahido a preco muilo desvantajoso ao estado, gem 
duvida elle leria side muilo vanlajoso para os tomadores; mas 
o que so oli^ervou? Foi que pourais dias depois da dislribuicAo 
feita o emprestimo subiu entre 3 a 4 '/,> suhida que foi expli- 
cada na praca pelo jogo que e ioevitavel negsa occasiio Mui- 
los subserevein para laes operacoeg alem daquillo que llies 
cabe, fattm veuda desla tubscripcAe, e quando te nAo tealiza 



so SESSAO EM 12 DR MrtlO DE 1866. 

na dijtribuicSo a soniraa tjue elles liaTiSo pcdHo s3o muitss 
'.■faes obriga'dos a ir conijirar no mercado paia poder jaiis- 
f..zer ao? rinpenlios anlerioinienle ccntri-bidos. Mas Vcjamo.' 
posterormeute qual foi o prnco quo o einprestmio c nscrvi u; 
oscillnu stmpre cntre i e ;! % e ullimamenle i r-oioque esia 
abaixo do prcco da cmissSo, dcscoutando-t-e o juro a veneer 
dentro em poucos dlas. 

lia sei qae estou falignndo a aKenoSo de V. Ex. com 
uraa discug.-3o que na verdade i arida, mas eu considero ms 
ohrifjaJo a defendnr-nie e a defender aquelle que cm mme 
do governo fct a operacSo. 

0 Sn. pcesioexte : — Eu tenho de dizer ao mdire senador 
quo lonpe de me wncar, pelo conlri.iio me anima e salisd.jt 
muilo a ditcussSo que estou ouvindu. 

0 Sa. Dias de CanvAiBO: — Apradcco a V. Ex. E' uma 
discossSo cm quo realmeulo nao so pdde allrahir a aUcncao. 
(iVdy cpmados ) 

0 Sa. Z\ceiR!AS:—Os que eslSo tdm ouvido perfeiUmente 
0 Sb. T. Ottoxi :— A matcria t muito imporlahfe, nao 

tanto em relacao ao passado como principalmenle em rela 
cdo ao futuro. 

0 Sa. Dias de CABVAcao:—Scm dnvida, e eu. por conhecer 
mesmo efsa importancia d que quiz aproveirar a primeirn 
occasiSo de dar contas de mim ; ndo as tinha ainda aprescn 
tado, devin pois faze-lo a prlmeira vez, quo se me offered.!. 

0 Sr. T. OtroKi: — Apoiado, e do seu -direito e do scu 
devcr. 

0 Sr. Dias de Cabvalho : — Dando ccnla das diliaencias 
que fizera para realizar o cmpreslimo. o Sr. bardo do Penedo 
era um lonso oflicio expoi tudo quanto tiuha occorrido a este 
respeito. ftdo me farei cargo de ler, por deinasiadamenlo 
iongo, esse cfiicio, mas darei ao senado conhccinienlo das 
indicacdcs feilas por mim e das tespostas que liverdo, Eu jii 
dcclarei la pouco que liuha cbegade ao conbecimeuto do 
governo, por inlermedio de (scssoas respeilavcis, que um csla. 
ielecimento bancario de Londrcs forueccria ao govcrno a 
somma de quatro milbOes de libras com ccudkOes muk» 
vantajnsas. 

Uecebendo esta commuivica-So, algumas pessoas aq«i die 
garaoa perguntar-me, por que razflo naobaMumi contralad.p 
logo o cnipresl mo e aceitauo ? proposta ; a miuha rc-posla 
foi que nao via scnao communicacSes dHciosas, que nao 4ia 
via nada de effectivo, que mlo havia ninguem anlori.-adu 
para fazer semelbante proposta ; e eu de ccrto r3o mo alre- 
veria por uma somma tao consideravel a f.izcr aijui nenbum 
conlroto, sera que eslivesse n eontratador muni'lo de lodes 
os poderes indispensaveis, de modo que se nio compromet 
tcsse de raaneira alguma o crcdito do govcrno. 

Nas comiHunicacSes que cu diiigi ao Sr. barilo do Penedo, 
dizia cn. « Ao governo forSo feilas estas reveladles; as pes 
soas que as tizerSo, merecem-me todo o conceito, portanto 
Irate de examinar se por veutura d isto real, e entSo. debaixo 
desta bafe, faca a transarqSo como mais vanlajosa (or » 
O que resultou, senhores? As pessoas que tinhao feilo de- 
claracOes sob-mnes a pes'oas muilo respeilavcis desle pail, 
« que se diziilo autorisadas. niio o estavao compelentemcnle 
pclo baoco de que se diziSo organs, e de ([ue crdo directorcs 
para fazerem laes offertas Quando prds, nnsso minislro tevc 
de entender-se com aquelle que devia realizar a opcracao. 
achou-se, enmose cu-tuma dit r, in albis;o eslabclecimeuto 
declarou que nunca tinha Ddo semelbante intencao. 

1 u vcja, senborcs, em todo este manejo de rir-rtas ndo 
autorisadas uma circumstancia qua nSo dovidarei revdar; 
desejao a agencia do govcrno . procurao rbtd la ; mas 
o mcio que empregao deve arreda-los , ainda quando in- 
tenedo h iuvessc He aproveitar os seus scr«icos ; propnem se 
a descmpenbar a enmmissao que o govcrno Ihes confiar, 
ronlsndo com as vantagens des.-a commi-sao mas entre esses 
que assim se otferecem, duvi lo que -e enccntrem pessoas 
mds compefeates ou em circum tancias mais favoraveia para 
ser.irem ao governo do Brastl do que servido os actuaes 

agenles. Eu comprehend! que liavia um manojo do torriST 
aos cdbos do govcrno do Brasil suspcitvs osstus agenMs, 
ctTercceodo-se comlicdes que nao podiao ter rcalizadas c quo 
se clle precipilalanicnte aceitasse o talidcariao em emha- 
racns muilo graves, quando elle nao tern scnao uzfes paia 
e.-tar conVcncido do quo os si u^ agcnU's tern desirapcnhado 
u seu mandato com loda a fioclidade, e quando mlo descubro 
por era razao alguma quo demova o govcrno de continuar a 
prcst.ir Ibes a confianca que lent mtiecido ale o prescnte. 

Os ncbres senadoies, depois quo lerem a integra da cor- 
respunddncia, bao ric f.-zer tnmbem um jrnzo, tcuao ideulicu 
an quo faro, talvcz um pouco appn xiniarlo. 

Diversus outras inrliciiWcs tinbAv sido fcitas ao governo a 
respeito da vanlagcm de contrabir o cmpreslimo em oulra 
localiilade, mas lodas csli s mdicacOcs forSo desliuidas cm 
um ollicio do Sr. baiSa do Penedo, de 23 de ngesto de Ibtio, 
cm que elle del conta ao govcrno do modo por que rcalizuu- 
se o intpresfimo. 

0 Sa. Soeza Fbakco : — Agosto ? 
O Sn. Dias de Cartai.uo : — Foi engann meu. 0 clBcis, 

cm que elle da conta da mancira por que rcahzou o empres- 
timo d do '23 de sctcmbro. 0 de agoslo rcfcre as diligcn- 
cias ctnprcgadas na negociacito, e responde uo aviso quo 
acompanln.u a autorisaaio para o cmprolimo. Eu disse quo 
as dilllculdadcs que enenntrou o negociador mi Lpndrcs ti- 
ntntu sido lanlas que, se die mlo iccuasse diaiite dos re- 
sullados que podiao seguir-se de nao uegociar o emprcstimo 
para nao snjcitar-se as couoiifles ofl'erccidas, leria dcixado 
de fazcr a opcracao. 0 senado me permiUiri qua eu Ida 
uma pane dd sua correspondcucia patlicular cm qua clle diz 
o seguiulo : (lendo ) 

" Carl-a dc 25 rle ag do de 1805-—Eslou pessoalmenla 
enmo responsavel pclo picno podcr quo tenbo de oegociar o 
empieslimo do que prccisamns, cm uma letrivel collisAo 
como oBicialmente Hie communico. a saber—nu de causar-lhe 
um grando desapottamcuto, e produzir no Biiisil, wide rcinau 
ideas cxageradas cerroncas ardrca do empiestimos, uma im- 
pressdo cxlraordinariamentO desvanlajosa an negociador da 
opcracao imincnle, ou de ser por im u egoismo e reccios de 
accusaiOes d- s adwrsarios do gabinclo e mcus proprios o 
algoz, ou pclo menus tcstcniuoha indifTereute do graodes 
desarlics quo aticddrAo o nosso Credito. » 

a Entre estes dous cxtnmos nflo ha que escolber ; faroi 
qur.ulo antes o empiestimu, como for possivel b.jd lo. 

« Dcgo a V. Ex. inrlantcmcnle que fnga justica As mor- 
tiGcacOos (tn que me acbo c queira lunar na su'a ccn- 
sidcrarSo tudo qu«nto Ibo comisuoico para devidamente 
aprecia-Ias. 

o Qualquer providencia que V Ex. pudesse tctnar, quanto 
a rccursos financeiros, cbegaria larde para cu dever etpciar 
e adiar a ixccucao do cniiirfftimo Assim, von fazer o i|ue d 
meu pnmciro dtver, |or o governo miperial a ci berlo de 
evenlualidadcs cm um eslado de gucrra, e rcsguardar os 
compromisscs do paiz Dcvsmcs pois contar com grander sa- 
culicios, mas conte tambun que farci o quo for humaua- 
mcnte possivel para allivia-los no que de mim depeudcr » 

0 Sb. Souza Erakco : — Essa carta que data bin ? 
0 Sn. Dias de Carvai.ho : — E' de 25 de agoslo. E' uma 

carla paiticular ; mas posto fazer uso della, 
« Car/o de Sde .<clenil.ro. —Rogo a V Ex queira acredilar 

quando the as.-evero que nunca mo vi cm pisi. ao lAo dilTicil, 
tendo de effccluar uma opcracdo cc credito tao avulladn, sob 
ausprcios tao adversos, como scjAo o eslado de nursos (uo- 
dos no mercado, a conslancia do uma gucrra, o sobretudo 
achar-nre scm liberdade de e colber a opportuaidade. Fico 
entrelanto occupado deste assumpto, e nao doscansarci cm 
quanto o nio tivor concluido.n 

Em oulra. 
Carla dc 23 de se/embro.— da depois de cencluido 0 

emprcstimo, cxpiimiu se u ucgociadot deste modo : 
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« fJ.To f.ili^aroi mais a sua paciencia, yollando aiala afiui 
S semelhanto assumplo (o cniprestimo^; e limito aie aiope- 
fir. Cum plena consc.encii, qua fiz o quo pule, e iiio se 
p6 le exicir i)ue se faca o impossivel. 

« Pflizmenle V. Six., cm sua sabetJtiria ehonranlo-me com 
sua confianca, se «er»iu rlar-nse podefe? scm limitacao para 
proceder eonformc as circumstancias mo aconselfossom. A 
a.lo ser asaiin. oiilra seria a noticia, assevero a V. I!\., le- 
aaila por cste paquelo, islo 6, a impossibHidade da ope- 
ra cdu. 

" Essa mesma autorisacdo illimitada era, eotrelanto, a 
que mais me cnufranuia o espirito e mo fazia seulir ao vivo 
n peso enonne da minlia posicilo ; e preferia. se passive! fosse 
sem sacriflcar os inferesses mais altos do paiz i.a se achavSo 
ma 'isco, o n3u us ir dessa autori-acAo. Era pwein, indecli- 
uavcl o dover, o cumpria subme.Uer me a situacio. 

o Cerlo do tor feilo " que de nrim dopendia para corres 
ponder a confianca de V. Ex., apuardo com igu il coiiBanca 
a sua approvagiio e a decislo suprema do govcroo imperial. » 

Ora. senltores', quando um ageote do governo, depnis de 
ter muito (let ithail iinente dado tmlas as expNcacSes de sua 
eonducla, so cxprima cnnBdepcialnKnto deste modo, poderia 
eu ter uutro procediment > para com elle quo nSo fosse o de 
reconhrcer quo com effeito as rozdes allegadas erdo lodas 
plausiveis o quo eu n.to podia deixar do dar Ihe todo o apoio 
moral, approvando a operacilo conoo lioha sido fcrti? Senlio- 
ros, teria sido muito facil collocar-me era uma b-lla posicilo 
direndo quo o empri'stimir Invia sioo con'rahido ile tat modo 
quo eu n;lo po lia conlrir no ncgociador; fiearia eu assim, 
pddo ser, em coudicao vanlajosa aos olhos de alpnns, mas 
e>ta posicrlo eu n5o desejiiva lemur; desrJe que lioha dado 
plena conlianca ao ncaociador, desde queminha conscieocia 
se conveneia 'de que elle tinba empregadu todos os esforcos a 
seualcanco para que a operacao fosse a mais vaniajo-a ao im- 
pero, eu nSo podia deixar do approvar o seu aelo e conipar- 
tilbar coin clfo a responsabilidade da censura. Acredilo que 
o Sr. bario de Ponedo fez lodos os esforcos para que a ope- 
racao fossearmais vanlajosa ao imperio, e oein posso, senho- 
ros, deixar de ler esta conviecSn. Eu nao posso deixar do 
acreditar quo o Sr. baiao do Penelo no deserapenlio desta 
commissiXo preslou lodos os servicos que tinba prestado era 
oulras occa.-iSes cm que foi iucumbido do iguacs operacOos 
Em bomem quo desemponha por urna longa serie de annos a 
mdsma iiicumboncia, que e elogiado por seus aclos, que ad 
quire uma reputacSo, e quo se juslifica plonameote da ultimo 
eperacdo, este boiuem pdle-sc acreditar quo nio empregasse 
todos os esforcos a seu ulcanco para cunservar a reputacao 
qua tinba adquirido 7 

Sonboros, eu tenbo lido muilas o repetidas accasacSes 
contra o cmprestimo, mas niio vi aiicU provado que elle 
jmilesse ser cuntrabido a condicoes mais vantajnsas, o, ser me- 
"a licito accresccnlar agora que, dcpois do Crasil, diveisas 
oayfles rccoiroriXo a praca do Londfes e a outras Jo conli • 
"cnlfl para contrahir cmpfostimos e todas eKasas freerio sob 
CondicOes ainda mtis desfavoraveis do que o Hrasil. 

0 Sr. T. Gttom : - Que na^Oes ? S6 se foi a Turquia 
0 Sn. Dias ok CARVtl.no : — 0 nobre senailor quer qur 

6" diga quaos ferSo? Uecorrerei its inforraacOes que possuo. 
A Austria fez um emprestimo. dous mezes depois do nosso, a 03 »/„ a juros de !i o amorlizacAo ao par com a commis 

sio do It »/0, c a recober era dez preslacbes, o que reduz o 8ou preco a ecrca do CO %• 
0 Sr. T. Otiom ; — Kio tenbo inveja do emprestimo da 

Austria. 
0 Sr. Dias dk Carvaluo : — Eu nlln estoa aqui agora 

fazendo comparacOos ; est. ii citando factos ; e acreditn i ue 
a Austria, apeza'r de ter dilDculdades financeiras, n5o esti 
cm circumstaucias tao destavoravcis, quo nio possa mauler 
0 seu credilo. , 

0 Sr. T. Ottsm : — Cuido quo nnnca valeu tanto em 
s-oiidres como o Drasil, ba muitos atmos ao mqnos. 

0 Sr Dias du Oarvai.bo : — sNio foi simcnle a Austria 
quo nlto pSjie ubter melborcs termos : f'ltio a Turquia, cujo 
'inpre-timo quasi que nio foi tornado, ojEgyplo, e Hnalmenler 
i K pubJica Argctitioa, cujo emprestimo foi relirado da 
praca. 

0 Sr. T Ottoxi : — Nunca valerao o que vale o Brasil 
na praca de tondres. 

0,Sr. Dias dk Carvaluo : — Q Chile fez tambom um 
emoreslimo, da i'JO.Orrl) libras sterlinas era duas series do 
hunilt de 223'000 a juros de C % 8 a preco de 92 rosga- 

, tavcl ao par e com a hypotheea especial das rendas do mono- 
:oolio do tabico. (> Clnle for sempro a onica republica da 
America quo conservou mollior o seu credito era Londres. o 
ilein disso a sua causa cmilra a Ilespanba era muito popular 
■a lozlaterra ; e todavia sujeituu se a onus pe-adissimoj 
para levantar uma pequena somnia. 

Aqui eslio, porbntu, outras nacbes que depois de n6s forio 
ao mercado e que ctmtrahirio emprestimos em condicOes 
mais desvantajosas do que o Brasil; e se o nobre senador 
acha quo a Austria nio pbde ser citada com) exemplo ; quo 
oio v.ilem os dos outros governos ; sera' dnvida o Egyplo, 
iue 6 uma das potencias quo na praca dp Lnndres tenrgrauJe 

credito, segundo me infonnio, nio sitA recusado. 
U gnvorno desse paiz lanqou ha pouco tempo na praca do 

Londrc) um emprestimo de It.OOO.OOO1 do libras sterlinas na 
firma de nssigoados sobre os caminlros de forro a preco de 
92, juros da 7 o/0', anrortiiavel ao par e ii vista e por series, 
em oito annos; o. segundo consfava, os conlriitadures ha- 
viio tornado esse emprestimo ao governo a preco de 83 J" 

£ ease emprestimo era acompanbado da garanlia espe- 
cial da receita de todas as e-tradas de ferro do Egyplo, alem 
das rendas do governo ; e apezar do todas estas sogurancas 
0 prerui > de seus titulos nio tern passado de I 1(4 na praca 
de Londres. 

Cilarei atoda o emprestimo de 6,000 000 de libras ester- 
linas para os caminhos de ferro do sul da Austria, Lorabar- 
ria e Italia central emrttido em 23 de Janeiro deslo anno 
pela casa Holhscbild, Irmaos, de1 Paris, juros de 6 oj0 e a 
preco de 93 of amorlizavel ao par e por series, em oito 
annos. So todos-estes exemplos nio valem aos olhos do al- 
gun«, para raim forio de gran le peso. 

Urna das acucsarSes que se fez tambera contra o cmpres- 
linro ultimo foi a de ter-se estipulado a condicio de que a 
•mortizicio das apolices seria feita ao par. Pela eorrespon- 
ilencia oflicial, pelo que dizcm os jornaes e pek quo jA 
tenbo cxposto.estou autorisado a declarar ao senadu quo e>ta 
condicio, comquanto muito onerosa seja, nio 6' nova, nem 
foi pela primeira ver eso ao Brasil iraposta; pelo coritrario, 

1 boje os capitalistas que fazom emprestimos a governos eslran- 
geiros exigem de todos esta condicio. Cuncordo que 6 uma 
condicio albeatoria. que i urou especie de loteria ; mas, desde 
que a'quelles que l6ni os capitaes nio os cmprestiO' sem essa 
condicio, nio vcjo motivo para quo se leve em culpa ao no- 1 gociador o nio ler pudido obter que se eliminasse aquillo1 

jue e exigido de todos Do que eslou iofonnado, como disse, 
i que nio so depoi.s do empreslimo brastleiro coolrahido 
neubum outro se realizou na praca de Londres, nem no con- 
tinente, sem essa condicio, eumo anteriormouto a alguns ji 
tinba sido e!k imposla." 

E se e cerlo que a condicio do resgale ao par i onerosrv, 
ha todavia uma consideracio quo modiliea o seu rigor; ell'a 
concorre para que os tomadoros do emprestimo, na esperanca 
■le rcalizarem o recebiraento integra Ido algum de sous ti ulos 
que seja sorleado, os constrvein, o nio venbio elles sobrc- 
carregar o mercado. E a proporcio quo os fundos so acre- 
ditio, mennr i a p' obabili la le de resgata los abaixo do par, 
como succede aos hossos titulos do 3 % quo, se estou bern 
infonnado, jamais se encontrio abaixo do par quando so pro- 
cede a sua amortizacio. 

Creio ler dado as explicacies principaos a respeito da 
questio ; el a 6 muito longa. Eu poderia cansar a pacicncia 
dos poucos Srs. senadores quo mo cscutio, lendo parte da 
corresprndcncia official, que corrobora com araplo desenvol- 
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vimento ninillo (juft rcsumiiiimeote tenho rtito; man recein 
(ornar-me ileiDasind.imMite pn.lixo e cncorainoiliir aos Srs. se- 
nadores que ma preslJo atteiicAo ; creio qua ao raenos o 
e-ijancial ten ho dito. 

0 Sr. Ferrriih Pennx : — Apoiado. 
() Sr. Dus nr. Caryalho ;—Eu resamirei agora os pontos 

principses 
Se antorisei a rnnlraccSo do emprealimo na praca de Lon- 

dri-s, foi por eetar persuadido ds que era esle o meio mais 
conTenienie para sati-fir.er as necessidades quo n eorerno ti- 
nha entao ; porque nao acreditava poder le^antar do pair um 
emnrejtimu de 80 ou 90 OOO.OOO^OOO .. 

Ja deidarci que loraava a resuonsabilidade de«ie arto que 
f6ia praticade pur iiiiciatiTa mhiba, e de a xordo com meus 
ex-c»ilegas do ministerio, e que nilo fOra por riiuples con 
descenteucia para com eMes que eu accedi a esla deliberrt- 
q.lo. yuando a prinr-ira rez se tratou do assumpto eu apre- 
senlei logo no const Iho a opini.lo de que deriamos cootrahir 
um emprestimo extcrno, e desta opiniio furJo tudos os mous 
culle^as. 

Ku disse tamhcm quo tinfii a prinripio estabeledido con- 
dicOes com as quaes desejaya que se fizesso o emprrdtpno. 
e jamais dcixei de manifestar esse deaejo na miuha corres- 
pundencia com o negociador; mas, autorisando-o amplamente 
para realltar a operacdo ndo podia deizar de dar-(he ptenos 
pnileres, porque previa a fitpotbese de poder quatquer res 
triccflo servir de obstaculo A realizacSo do emprestimo, e 
procurei por esle modo removd lu ; alem de que se mo fal- 
tassea plena confianca no negociador, eu nao deveria incuin- 
fci lo de tdo aidui missAo. 

NSo duTido, senhores, quo se pudessem ter tentado oiitros 
mejos que eiles dessem raelbor resultado; mas uio me otcor- 
rfirio. 

Acredito que muitas outras possoas 'So habilltadas como o 
negociador, on mais habilitadas, seqaizejsem, poderiSo appa- 
recer ; mas eu nao as couhecta tod.ts, e dentre as que erdo 
por mim conhecidas, n.lo sei se algumas quereriio iocumbir- 
se de tal cemmissSo, seedo dada por mirtt. 

Assim.pois.desde que dci plena autorisacSn ao Sr bar.lo do 
Penedo, desde qua me convene!, pelas razSes pro luzidas na 
sua longa e muito detalhada correspi ndencia, de que elle ha- 
via empresado todos os melos a sea alonce para fazer a 
operacdo man yantajosa que as eircumstancias permittido,- 
eu nAo podia deixar ue eernpartilhar Com etto a responsabi- 
lidade de tudo quanto se fez ; e entendi que. aid la qoandn 
pttdesse sal tar-me deixando inteiramenle a elle a responsa- 
bilidade. seria de certo um acto pnuco airoso que eu. para 
ndo comprometter a minha pessoa, sacriticasse aquelle que, 
eonS.indu era mim, que aceitando de mim. como governo, 
plenos poderes, havia desempeirtiado a confimrssio do modo 
porque elle a deseittpenbou. 

Julgo na queslio do requerimenlo ter dito quanto me era 
pes«jyel Hizer Dou o med volo a favor do requerimenlo, 
porqua.sou o primeiro inlCressado em que o paiz eonlieca o 
que se fez, como se fez, e as razSes uor qua assim se prnde- 
deu. Se no desfmpenho de uma tarefa tSo ardua eu mo con- 
duzi de modo inconyeniente, a cen>ura, a accusacJo sem 
devida, aproveitari ans que vierem depois de mfm; e faca 
votos para que qnalquer oulro que se ache na posfcAo era 
qtte meachei, possa realizar operacAes mdilo mais vantajosos 
pafa o imperio. 

Longe de raolestar-me com os Irlumpho'a daquellos que 
ebtivSrem essas vantagens, eu ajmlarei a applaudi-las no 
ponlo limitado em que rae acho, e lao limitado que ostou 
boje quasi redutido a miiilade, porque vejo que os maiores 
cnnores de minha admfnislracAo 14m siuo dentre aquelles 
que outr'wa mililarAo comigo, sem duvida porque reennhecem 
eu estAe persuadidos de que nSo me cinduti convenienli- 
mente; e aquelles a quera eu suppunha ter for»ido, parece 
que descontiAo, ou pelo menos de suas palavras se tem 
deduzido iinfuccSos quo eu julgs) offeiisivas do nasu ca- 
rarter. 

0 Sn. T. Ottom Quom sdo esses ?E' bom dizof. Esf 
clafo quo nao so refere a mini nesfe nflioi" pooto 

0 Sn Dias db Cartai.uo :—Se o nobre seaador... 
0 Sr. T. Orrovi ; —Eu nAo tiro essa ill ircAo. 
0 Sr. IIIas Pe Carvai.ho':—Se o nobre senador tivesao 

prestadd um poucd mais de attencAo, veri i que eu me r.-fni 
aos que dedlizem de palavras pronu iciadas a ineu respeflo 
arguraeiifos contra mfim. 

0 Sn. Sooza Fraisco Aquelles a quem V. Ex. entendeur 
servir. 

0 Sr Oias ok Carviliio E de corto nAo foi o nobro se- 
nador a quem servi. 

0 Sr T tfrroisi Eu entendi a«?im. 
0 Sn Dias dk Carvalbo ; Tamhem nAo m' esteu qnei- 

xando dosses ; e-tuu me queixando das illriccO'es que lirarAo 
das suas palavras... 

0 Sa. Snvik Fra'vco : —Esld se qneiSando' de sflas infefi- 
cidades. 

0 Sr. rfl.is n's C>nyA!,[fo : —. .. das palavras por e'let! 
proferidas contra mim. 

Eu fui aecusado na caraara dos Srs. depntados de desleal 
ao Miiidslerio com q'ueirf servi; sdppoz-se qoe eo, retoando- 
mo do ministeriu, linba praficado ura acto indignu do mi if 
caracter ; ni'is declaro so ssottdo quo, qualquer quo m-j . a 
eXpbcacAo i|ue ditni a este respeitu. estou cnnyencido de que 
procedi coni'o detia proceiJer; nAo vejo que haja obrigacdo 
rieiihutn'a de unt nlfinistra, desieque elle enieude qoe soai 
presence nAo c invbin ao gabinete, e que sua siibsliluicdu 
pdde aproveitor mais, Conservar-So na admioislracao e nAo' 
pedir a sua de'uiissAo. 

0 Sn SntrzA FRAfmo : — Mas deve dar parte aos compa- 
nhcirus, e V. Ex nao deu. 

0 Sr. Dias nn Carvai.u'o (com vehemoncia): — Eis o pnntrf 
onde vou, e estirao muito que o nobre senador lire provo- 
casse a fazer uiua declafacAo snlomne peranlo o seuaiiu. Ed 
nAo fui desleal aos meus cullegas. 

0 Sr Fkrrei«a Pksva. — Disso estou Corto. 
O Sr. T. Ottosi ; — E eu tambem. 
0 Sr. D(as dk (".astai.Bo : — Na sexta-feira, 3 de ranrcof, 

dirigi me, an anoitcCCr, 4 casa do Sr. mnrquez de (Jlinda, 
presidente do conselhO, e disse tf S Ex.: « Venho p'edif a 
a Y. Ex. quo soticite de Sua Magestade' o Imperador a 
minha demfssAo de mfnistro da (aieiida, » 0 Sr. niarquez dd 
Olinda pergunlou me se eu nao ia a cmifernicia; respondi Iho 
quo nAo, porque, desde que resolvi pedir minha deinissAo, n; o 
linna mais que assistir a ronfereucias. Fedi a S Ex. q e 
no ilia seguinte mo tizesse a honra de commnnicar a re o- 
lucAo imperial a men respeitu, e que eu esperava sua ri»- 
posla em casa a fim do relirar-irte para f6ra da Ctllade. unde 
tinba entAo minha familia. 

Tanto en nAo me considernva demittidn qua na manFiA de 
sabbado, 3 de marco, reinetti ao Sr. presi lente do conseHio 
dous dccretos sobre negecios que tmhilu side resolvidos peU 
coiCa e'que (iependtAo (lo as.ignalura imperial; e de certo 
eu nAo submelleria a assign.itura imperial esses decretus sob 
minha responsabilidade, se eu eslivesso ja demitlirto ; nao 
feria ousadia pfira appafecer mais peranfe a corOa conlu nn- 
histro, so minha demissAo ja livcs-e sido com edida no di# 
aatecedeiite, Os decrelos fnr.io assignados, e eu os feferen- 
dei. e ainda rtO'se ilia aSsignei o expeitiente. 

No d.imineo, 4 de marco. appareceu em um jernal, parrce- 
mo que no Correiu MertatflU, a nolicia de que ou estava 
denuttido. Recebi depois no dia 5 communicacAo oflicial, 
com data do 4, de quo com effeito linha sido'dendltidu. 
Tenho a correspondencia que entrelive a este respeitu, e 
(Kis.o provar ao nobre senador cue nAo me retirei ue rnn- 
neira inconvenicnte; os nobres minislros t6iii deciarado quo 
anteridnmmte eu tiuha manifeslaiFn desejds de nlirar me, i> 
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Mais, ile rttna y6t 'if dfsse ans mcus callers: qne procora®- 
fsem qii'in puilcsse coadjuva-los melnor do quo eu; pois quo 
ostava iiromplo a retirai1 mo ; deaiorci-mo talvez mais do ([uo 
dr'via Mas quando « oomo devia eu annunciar aos meus co.- 
to^as a m idia ratfrada dcsdo quo nao estava dispo-to a 
aimmpaiina los atd n flm'? PrecisamMte no momeolo em 
quo «u tomas-e t»I resoluCIo. 

Dirizitl .o-mo ao clnfa do pabinete para rojrarlho qua 
Sofitita'sse da cor61 mmha demiss'lo no momento em qur 
ricvulo rounir-se erh enhferenoia oS no^es ministros meu- 
tx eollepas ado cifmprt ile minfia parto qiianto devia ? So o- 
nolnais minislros ndo aouheriTo, so a miidia auo-ncia pnsgou 
rifi^apenudiida na confereneia ndosouou n culpado.(Ap^Tadd*y 
Mis estou persuadido de quo o Sr. rainisUo do imperio na i 
J'indi.i d'ix ir do dizor aos sous onII"pas quo eu tinha pedido 
biiab i domi-sdo nom ns meus ex-onl!esas po iiao isnora la 
no dia spnuiule, quo era do dospioho. o cm quo o meu pe 
di lo devira tor sido .aprosientado a cnrda Oule esia pois 
sooln.rus, a iniiiha f.dta do lealdado? Onde estii a prot* di 
fioe en retire! me sent conlfeciniento prdvio de meus collega '/ 

Parei aiii'dii Hma dfto.laraCdo. 
(Joando mo diri'gi S cas/ilo Sr. marqucz deutinda ia ves- 

(iilii de rrodo qoe S. Kv. rccoulieciu quo eu tinha vindo dp 
S. Chridovdb. I'ni sim, souhares, aS, Ch isloi3o, rnas nan 
I-idri nhngacdn do dizor nom a elles, nom a ningupni o qU' 
fuj fijlor; on'iao cidad.lo, como ininislrn, eu liulia a liberdade 
do cbtnparocor na presenca do tnnnarcha, mas nan disso a 
nineuom o quo la fui fa'zer. So alguem tirnu a illacdo d 
qU'e cd tcria ditn anteriormenlo quaosipirr palavras a oste 
rtfspeiln, i illaiSo sui ; m is nem eu dtsse quo tinha ido po- 
flir rninha doinissdn, nom quo olla me tinha sido cnncadida. 

(Juando me dirigl an Sr. presidenlo do conselhn. dirigi-m. 
In'itlo regularmonto, para que olio pedisse minha demissSo - 
foi p'pr intormedio dolln quo a recrbi. Fui, pois, tdo leal 
fin mnmelito da minha retirada, quaato tiaha sido no temp 
edi quo strvi. 

O Sr. T. Oiloni : — Sr presid '010, ainda quo o men 
foqucrimonto nilo trouxesse nuba vantagem scndo a das do- 
tlararOss quo o nobro e*-mini?tro da fizenda arana de raier 
eu julgaria tor prestado servico provncando esta discussSo 
Kir,ir£ivainonte o senado aCnba do ouvir ao nobro ex ministro 
da fazonda quo S. Fx o Sr. presidente do conselho nan 
rtiosirou foliridade de memoria nas expliracfies quo dera a>- 
s-nado sobre a ultima criso minlsleiial ficando patonte que 
na ..exposlcin do urn mesmu f.uto esido SS. EExs. em 
emitiadiocrio mauifosta. Farece que as faculdades intellec 
tuars, ou'ao menos as faculdades do mcmoria do nebre pre 
sldtliite do consolho t;Io em decroscimcnto, em razdo da sua 
fdade, o S. Fx. ce o' recnnhecerA quo ndo pdle continnar a 
pre.slar ao pniz os servicos quo fern prestadu nos numorosos 
pahinetes do quo torn feito parte. 

Si'4o quo o nodre presidente do conselho nSo esteja pre- 
sente, pnrquo o sena lo sem duvida tern necessidade de ser 
esclarerido sobre este assumplo. Eu, pela regra do quo a 
din.uom so p6le mndemnar sem nuvi lo licarci tambem 
Oqieraudo a defosa do nobro presidente do cortsolho apczar do 
ftitnto qoe vale para mim a (la'avra do nobro ex-mmistro da 
faienda o as suas informatfles. 

0 quo S Ex. acaba do' dizer jusliftr.a as censuras quo 
"e torn fcitn ao nuoisterio, o demonstra a pouca Icamade 
Com quo procedexi para com o sou onllega demissmnario ; 
mas o nobro ex-ministro o os nobres mioistrns disculirao esta 
quesiilo entro si, cspcro quo ella nao acabe, porquo o sma- 
(lo o o pai/, dovem tor infnrniados do mbdo por quo enl sua- 
relacftos intornas preceilem os nobres niinislrns. Deixando. 
pois, a SS. iilixs. oslo incidonte, eu vou prucurar sustenlar 
" requei'imonto quo nll'ueci. 

So acasn n nidire ex-ministro livessc lido a caen.lodas a« 
inslrurcrtes quo deu Acerca do emprestirno de ISHo, que eu 
tUiutinui) a ..crcd tar quo foi infelicissimo; so tivesse lido a 
correspondoncia do ne.gnciador, eu reliraria o meu roqueri- 
monto ; mas, como aorodito que mis pecas a que alludiu o 
bobui smadar nao eslAu on podem nao estar lodus as infor- 

maodes quo pneo, e porqne mnsmo nAn <ei so tndas essad 
po as a que S. Ex. alludiu serAo ineluidas inlegralmenle rrrf 
cu disrnrso. por estes motivss insisto na necessidsdo, do 

meu ro ]iicrimento: porquo as pecas a quo elle so leferd 
levom Ikar nos arctiivoa do senado, e mesino por olla talved 
eu teiih'a do fazcr obra- 

0 nnhre senador pareceu acreditar quo eu tinha defendido 
cm theso a vantagem dos emprestimos infernos sobre os ex- 
ternos. Dis-frtnu edissertnu Inngamcnte para moslr..r a coo- 
venirncia dos emprestimos exleroos, citou mesmo opmifies 
suas anteriores, com quo estava de coherencla, de conbiuacAo 
0 sou prncedimento artual. 

Eu a eslo respeilo nada tonbo quo direr. senAo quo abundo 
uas ideas do nobro senador, quanto 4 vantagc-m de serent 
preferidos aos inlernos os emprestimos externos, vista ade- 
Sciencia manifesta do capitaes no nosso paiz. E poderia lanl- 
iiom citar opinifies minhas anleriores no mesmo senlido das 
op nifles do nobro ministro. Ainda ha poocos annos, em dis- 
cursos quo os jornaes transcreverAo, rclalivamento a vonda 
la estiada de fcrro de 1). 1'edro II, a uma companhia es- 
trangeira, eu abundai nas iddas que desoavolveu o nobro ex- 
ministro da faxenda, demnnstrai jo a grandp vantagem quo 
bavia do imporlarom-se capitaes por aquelle modo. Nesto 
poolo cstimos do perfoito accordo. 7- 

Mas esta regra geralj pergunlo eu, nAo tem oxccpcAo? 
Nas circumslancias difticois cm quo estava 0 paiz, com uma. 
guerra eslrangeira, nAo estaiidq ainda, apagados os vestigios 
do nussas di^sidciicias com a loglaterra, disse eu, nAo smii 
convenie.iite csperar urn pouco; c prucurar rccursos provi- 
sorios n"S emprestimos interims f Era neHa emorgencia ex- 
cepcional, quo eu perguntava so nAo era pos-ivel ter so ap- 
pelWdo com vantagem para us capitaes do paiz. 

0 nobro ex-ministro prelendeu demon<trar quo nAo, mas 
liz 0 conlrario os proprios, ados de S. Ex. S. I x. podo 
lanr.r na praca, depois dos grandes disneniiios quo 0 llie- 
soufo ja tinha foi to nosiil, depois dos grandos sacrilicios com 
que a uacAo estava oneraua. depois da rortoza do que a 
nossa divida publica ia talvez triplicar, 10,000:01)0^ cm apo- 
lices de !)0 "/o- 

Ventlcndo apolices a eese preen dentro do paiz, n nobro 
, ex-ministro obteve diiiheiro a C, (i "(o ao anno quando 0 lu- 
mamos na Inglntcrra a 7 1/4 "/o moiiiiintn 0 imprestjmo do 

1 a juros do 3 Com effeito desconfadas as differenlos 
despezas, as alcavalas, commiesdes. etc 0 emprestirno nqm- 
vale a entrada effectiva ,do diiiheiro a 09 com os pro. do 
7 ICiOO ou cerca de 7 1/4 "/o. 

Tmnamos pois d.inbeiro a longo prazo com 0 f .rlissimn juio 
■Ic 7 1/4% no erifangeiro. quando, sogundo 0 nobro ex-mi- 
nistro nos informa pudemos emittir ao preco do 90 %' 
10 OO'liOOAi deapnlices, oque oquivale a tomardinheiroafi (! n '0 sendo que as nossas apolices serrto aniOrtizadas quando 0 gd■ 
v'erno jnlgar cnvenienlo, 00s titulos de 74 tSm dd aef rosga- 
tados eopar em tempo determiuado yuandod queso deu esta 
circumstancia notavel de ser 0 jurii do dinhoiro mais baralo no 
lt:o de Janeiro do que em Fmidres? Foi sbmonle agora, 0 cm- 
proslimo do Sr. barao do Peuedo que nos trouxe 0 ta nuvi 
dado! Uma das Tanlagcns quo scmpre so te(n reconliecido nos 
emprestimos externos vein a ser a grande dmerenca para menos 
nos juros dos emprestimus externos; ato agora'a divida ox- 
lerua nos era muilo menos oncrosa do quo a intcrna; mas 
110 einnrestirao de 181)3 da so este caso novo pagamos jnro 
mais forte por dinheiro tqinadb no eiiraiigeiro do quo polo 
diiiheiro tornado no intifior ! ') iliu do Janeiro torooU se urn 
niercado monelariu onde 0 govoiho obtein dinheiro mois ba- 
ralo do qua em Londres ! Fu ctiido que -6 e-ta circunistancia 
dem uistra (|uo eu nao fui loviiiio quando ebamoi a operacAo 
drsgrac.idissiiha. . 

Amda io-isto pelas informacOe?, porquo acredito quo 
quan'io cllus vicrem (acredito e descjo o nobro ex-ministirf 
hem 0 sabe) ventioar-so ba que a respcnsabili lado do H. Ex. 
-era meoor; esta mo parccendo, conliiuiq a dizer rmno disso 
no priori,,io, quo as iu-tiucrOes de S Ex. nAo forao desem- 

1 penhadas complelamcnte. 0 nubre mini-.lro - nos disse quo 
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a principio l)a\'ia assipnalado o'minimo do proco por que o 
cmprestimo podia fer conlrabido ; 6 o quo em oulros casos 
lem Nito oulros ministros. 

0 fallecido Sr. marquci de Abrantes quondo mandou con- 
trabir o peoulliiuo eniprestimo laxoo em offieio, se mo nSo- 
eu/rano, de 8 de maio do 1803. o juro He 4 1/2 "/o e o preco 
de 90. 0 ro-so ministro em Londre^, que foi tnmbem o nego- 
eiador desse emprestiino, no momeuto em que soubo que so 
tratava de pedir autorisaeuo ao corpo legiflatiro, cxpoz ao 
governo a conveniencia de serem estrictamenle tasativas 
quaesquer inslruccoes, quelhe houvessemdeserexpedidas, e 
o Sr. marquez de Abrantes, em additamento as instrucjoes 
que ddra, permittiu que fossem considerados como base os li- 
mites dclerminados nas iostruccdes. Em vista dessa faculdade 
que Ibe dcixava o governo, o Sr. barJo do Peuedo contrahiu 
« emprestimo a 88; isto e, 2 "[o menos do que se tiuba deter- 
minado. 

Por conseguinte, actualmente qne o nobre ex ministro nos 
acaba de inforraar que tambem taxou o rainimo pelo qual a 
r.egociacao se podia fazer. isto 4, qne dera como base n 
preco a que se etfectuou o ultimo emprestiino e quo ao depois 
como fizcra o Sr. marque* de Abrantes dissera ao Sr. barSo 
do Penedo que negociasse pelo melbor modo possivel (]a se 
sabe ficavJo como recomraendacSo os limites taxados, ao 
menos assim se enlendea em 1863), estou persuadido, tcnho 
a certeza de que, qoando o nobre ex ministro deu as ultimas 
instruccdes n!io Ibe passava pela mente, (e a uinguem talcon- 
tingcncia teria sido julgada possivel) que o cmpre?timo se 
fizesse a 74 a 5 0|<) com condicOes onerosas, em vez de ser a 
88 que era o preco do emprestimo anterior, e que era o 
niiaimo que o nobre ex-miiiistro tiuba dado, a principio como 
limile e depois como base da negociacao Por conscguinte, o 
m-gociador, quo em 1864 se jalgou obrigado a escrcver um 
livro para juslificar o emprestimo de 1863, so porque, era vez 
de 90 que Ibe tinha marcado o governo, conlratou a 88 com 
o juro dolermiuado, agora deve escrever volumes para expli- 
car a differeuca enorme de 88 a 4 1|2 "q. para 7i norainaes 
verdadciramente 69 a 5 "(k; de sorte que o emprestimo de 
74, reduzido ao mesmo denominador de juros. corresponrle 
a mais de 20 "p* abaixo da cotacao do emprestimo de 1863 
que exigiu uma justiScacao feita por ineio da um livro, que 
anda por roSo de fodos os senadorcs. 

Eu disse quando apresentei o requerimento qua o fazia, 
nSo tanto para discutir o passado, apezar de que n3o precise 
dizer nem ao nobre ex ministro, nem ao senado.qae n3o temo 
esmerilhar esse passado em relatao a 3. Ex.. pois nao re- 
teio enconlrar cousa alguraa que 6 nodOo, e estou ccrto que 
ao nobre ex ministro nuo pdde restar a menor duvida a so- 
melhante respeilo. Discutindo a materia o meu fim principal 
e acautelar o luluro. Dissipacfles cscandalosas na guerra do 
sul continuao a absorver rios de diaheiro  

0 Sn. Pompeo : — Apoiado. 
O Sr. 'F. Ottom ;— .. e teremos de appellar ainda para 

o nosso credito actualmente vacillante em Londres, e (acre- 
dito w) vacillante especialmente pelo desgracadissimo em- 
prestimo de 1863. Em laes circumstancias me'parece que o 
governo deve estudar muilo se pode ou hJo, a condicOes 
mais vantajosas, fazer no paiz um emprestimo ainda'que 
Uniporario seja, ainda que na intencAo de rolirar apolices 
internas quando nosso credito estivef rebabilitado na higla- 
terra do modo quo possamos emillir airosamente novas apo- 
lices externas. E' a neste espirito especialmenic que eu oife- 
reci o meu requerimento e por conseguinte nao podia deixar 
de fazer muita impressdo em mim o que disse o nobre se- 
nador, quando, contra o facto da cmissJo de 10 000:0008 
de a pop ccs a 99, pretendeu demonstrar que havia impossi- 
bilidade de um novo emprestimo interno. 

Eu acreditoque o nobre senadorse engana; n6s naofizemos 
ainda appello para um recurso a que so rcferiu o nobre scna- 
dor: o emprestimo nacionaf, subdevidilas as apolices cm pe- 
quenas f'accSes p6de produzir uma somma mais que sufflci- 
enle, pelo menos para esperara ocrasiSo de se fazer um em- 
prestimo externo que condign com a posicJo de solvabilidade 

da um devedor como 4 o Brasil. E' sabido que na Franca 0 ns 
Italia os empresliraos nacionacs tem mais de uma vez" trarf- 
do ao governo grande soccorro. Ordinariamente o palriotis- 
mo leva as caixas do thesouro mais do que o governo precisa. 

E, senhores-, se acaso sommarmos as despezas quasi fabu- 
losas que o patriotismo brasileiro aqui e all tem despendido- 
com os voluntarios da patria, nor exempto, n5o entra polos 
idhos que so logo desdo o principio para esse patriotismo se 
tivesse appeltudo em vez de dcus. Ires ou qualro mil contos 
(cuido qua em muito mais amlSo as despezas particulares quo 
se tem feito cm tado o imperio comos voluntarios) sese tivesse 
appcllado para esses cidadaos que lem subscripto perdendo 
seu capital, fazendo donativo delle ao goverao; se se tivesse 
appellado para esses cidadaos ennvidando os <S tomarem apo- 
lices pelo preco do mercado a 90, mcsmo a 83, como o nobrr 
seuador veadcu esta anno.., 

O Sr. Dias de Cauvalhg : — NJo, senhor; a 30. 
O Sr. T. Ottosi-: — Eu quoria dizet mesmo a 83, como- 

se oHereccu a S. Ex. o anno passado ; se, offerecendo iguaes 
condicOes, o governo tivesse appellado para o paiz, u5o teria 
sido bem succedido? E o cxpedienle de dividir as anolices- 
era pequenas fraccScs n5o absoiveria uma grande parte dessa 
divida llucluaiite que esti no tbesouro? NJo se estJ vendo 
que 4 o eslado excepcional' da praca, a desconfianca que ex- 
cilou contra os b-mqueiros a criso'de 1864, que deixou des- 
empregada grande somma fluctuaute que se achava em raJo 
dos mesmos banqueiros, e que dahi foi para o tbesouro ?' 
Nao sabemos tambem , por exeraplo , quo uma grande 
parte dessa grande somma pcrtenre a jornaleiros e a 
trabalh idores, era grande parte estrangeiros, que eslao 
fazendo accumulacao de capitaes para os transportarem 
para o sru paiz? Essa grande somma n5o scria trocada eur 
apolices se bouvessem apolices de menor imporlancia que' 
opporlunaraente podiao ser permuladas por diaheiro com a 
maior facilKiade? Me parece manifesto. Porcoaseguinta aiada 
acredito que o governo deve appellar de preferencia para o 
emprestimo nactonal; o patriotismo e as conveniencias parti' 
culares das classes menos abastadas hao de vir-lho eons 
soccorro ; sobre tudo nas grandes capitaes bSo de se vender 
muitos milbares da apolices do 5008 de 2508 o de lOOj. 

lasisto, pois, pela miabaidea, acrcdilaado que faco servico- 
ao paiz desafiando a esse respeito o esludo e alienCaj Jo- 
minislerio que nSo nos ouve. 

O Sir SuBZA FnANBo ; —Apoiado ; quo nao nos ouve. 
0 Sr Pompeu : — Nem tem pressa de vir ci. 
0 Sa. T. Otto.ni : — Pbrtaato, Sr presidonte, nio tonho 

receio dos 70 600:0008 da divida inlerua accrescentada a jri- 
existente, e de que fallou o nobre ex-miaistro. 

Uma parte dessa divida mal ou bem ja 6 divida interna; 
lemos os 30 000:0008, se 4 que ja a esta somma chega a 
divida flucluanle em bilbeles do tbesouro ; mas eu ji disse- 

quo ii vista da origem dessa divida nJo lenho duvida em que 
a maior somm i se ba de converter em apalfces; para o mais 
0 patriotismo brasileiro acudira, e ao meaos poderemos es-- 
pcrar. Apolices mesmo a 83 ddo mais de 7 "p, do juro, e e 
mclbor pagar ao interior 7 0|», a espera de podermos obter 
no exterior juros a 3 vj. (quea. -abe ?) ou a -4 "(o. 

O nobre scnador ponderou as evenlualidades da praca de 
tondres e referiu-se ao caso de haver o emprestimo de 1863 
oscillado de preco depois derealizado.apczar deque 3,300,OOO 
libras eslerlioas que 6 o scu computo ssja somma insigni- 
ficanle para a praca de Londres. A principio a baixa de que 
tanto as fallou era insignifrcanle, era de 1 ou 2 q ; hoje 
ado estou cerlo, mas, seahores, assim como uma alia do 2, 
de 3 ou 4 i' nao demnostraria que o emprestimo de 88 a 
4 1|2 .1' n5o foi desgraeado, assim tambem essa baixa n5o 

1 dcmonslrou que ella fosse uma operacao fnianceira do max- 
mavantageitt. E' preeiso procurar as circumstancias oom 
que alids agora se pretende juslificar o emprestimo de 1865; 
e precise procurar as circumstancias anteriores ao empres- 
lirao de 1865 o as que so Ibe seguiifio, porque nessc mDvi-- 
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Je renrlos na praca do Londres se pode acbar a ex- 
plicacSo dessa pequena tiaixa nos-titulos de 1863. 

I'ara mlm nunca aereditei quo o empreslimo a8S a 4 1)2 
de juros fosse uma operacao desgracada, apoiar de que 

tambtm n3o oslou de maneira algunvj biibilitado para asse- 
vcrap ao senado que nao so poderia obler melhor; silraitt rei. 
porem que fos^e o melho!' possivel na occasiao. Jias, o em 
jirestimo de '4 -eom ccndiciies onerosas para se pagar em 
iongos praros com commissoes quo o reduiiraS a Gb a razdo 
do !» O(o de juros, esse empreslimo c prcciso que seja eslo- 
dado, e acbo quo faco servico ao proprio nepneiador provo- 
cando-o a uma discussSo larg'a aeste rcspeilo I-to nao signi 
fica quo cu tenha infonnacilo ou documenlo reservado em que 
-basfie o men pedilo de informatbes, e as cousi leracbes que 
tenho feito Bstas deduso so dos factos publicos, e elles sao 
quera exige que o ncgociador se jnstifiquo. Espero a publi- 
CajSo das inslruojjdes para saber so o coveruo pbde estar 
comprehendido nas minhas censuras; peio quo disse m-'pa 
reco quo nao. Acredito que o governo devdra antes ter con- 
trabido um empreslimo iuterno ; mas dadas as instruceoi-s a 
que so r feriu o nobre senadnr, quem se acba na precisa 
0brigaj;i5o do justilkar o seu »clo d o negociador. 

Eu n;lo prctendo direr que o nobre ex ministro baja mai 
eollocado a sua confi-inca, porcm acredito quo sendo o mi- 
uirterio solidario, c havendo a reparlicSo das obras publicas 
muito lerminantemanto revelado sua falta do confianca na 
degacilo brasileira era Londrcs, parece que o nobre ex-mi- 
uislro devia procurar inspirar ss nos dados quo porvcnlura 
determinardo essa falla de confianca da parlo da reparticSo 
'las obras publicas para verificar'so a outrem devia com 
tnellcr a commissao de negociar o empreslimo. 

Estou corto de quo o mbre ex-ministro se tivesso discu 
iido com o seu collega da agricullura os motivos por que re 
firou aquella raparligdo a confianga que deposttava em nosso 
uriuislro em Londres, se tivossc pensado bem nasconseqiifn- 
cias que podia ter esse passo na praga de Londres, lalvrz rc 
'Conhccesso perigoem dar ao nosso mini'tro essa comraissSo 
liigo isto Sfin.pretenderirrogaro menor desar ao negociador ; 
fas d manile.-to que o Sr. barJo do Penedo nSo devia ler sido 
encarregado de negociar o empreslimo desde que um minis- 
fro crm quo o nobre senadnr era solidario nao tinha confi- 
aog i nosse funcctonario para negoci.igbes que alias tinhiio 
estido a seu cargo ; fallo das eslradas de terro e mandava 
para Londres um agento especial. 

0 Sit. Dias be Cabvalho: — E' acto posterior. 
0 Sb. Tv Ottom : — Ah 1 se b ado posterior.,. Mas nSo 

estaria esse ado posterior?.. 
0 Sn. Dias de Cakvaluo : — A remessa do agcnle d ado 

Posterior. 
0 Sb. T. Ottoni ; — Mas d ado posterior ao empreslimo 1 chegada do agento 14 ? 
0 Sn. Dias db Carvaluo ; — A saliida dello. 
0 Sr. T. Ottom : — Nesse caso nSo procede tanlo a mi- 

"ua arguraentacao ; eu estava persuadido de que o agenle 
oonfidencial do rainislerio do agricultura linfia sido mandado anl«s do empreslimo. 

V Sr. Dias be Carvaluo : — NSo senbor. 
0 Sr. T. Ottom : — Mas ainda assira 6 natural que a? 

oausas que determindrao essa agepcia especial f issem dc 
longa data, e j4 eslivessem estudadas. Sendo porlanto de la 
Wontar quo o nobre ex-ministro nao livesse confcrenciado, 
com s sen illlustre collega da agricullura para inspirar-se a 
respeito de alguma outra agenda especial ; eslando bem 
oerto de quo se recorresse a nm tal cxpediente bavia do ser 
Dais feliz do que seu collega quo >e viu obrigado a demitlir o 
ageuto, riesapprovando tudo quanto elle fez, prctendendo as- 
^im eliminar de si toda a responsabilidade, o que alias bavS- 
ibos de verificar se conseguiu 

0 nobre ex-ministro prctendcu explicar a facilidado da 
,a«fiociacao de 1863, quando se obleve vender a polices do 

cmprestimo a 88 com juros do 4 1/2 %, pela circumstancia 
de ir aquelle dinheiro subflituir outro emprcstirao que se 
vencia no 1" dc Janeiro de 1864; mas eu pcu.leroao nobre ex- 
ministro em primeiro logar quo o emprojlimo foito em 1863 
vai muito alem da quantia a que cfiegava o empreslimo qua 
se vencia em 1864 ; porlanta nSo bouve permuta ncm podia 
baver (ba-la csle facto) permuta dofundns novos por fuodos 
anligos. A!om da necessidado resultante do vencimcato do 
prazo do empreslimo de 1824. que ms obrigava a mandar 
para Londres cuido qua 2,GG0 000 libras sterlims, baviilo 
novas necrssidades quo clevirao o cmprestimo a 3 300,000 
libras sterlinas; portanto nao bavia facilidado do permuta ; 
tratava-sc de um cmprestimo novo. 

Alem do que acabo de dizer tonbo para provar a rainha 
proposicao as informacOes dadas polo negociador no folbelo 
a que ja me referi, c no qual diz ella ao fallecido -Sr. mar- 
quez de Abrantes que, naquellas circurastancias era impos- 
aivel fazer permuta de litulo por titulo, como em outra era 
se bavia feito, porque o cmprestimo de 1824 estava subdi- 
vilido e espalbado -por iunumcros possuidorcs, e por conse- 
Biiintc essa ciuiversao era impossivel; nao havendo outro 
recurso tcnao fazer-sc francamente um novo enaproslimu. 

Ja se >4, poi«, que as informacoes dadas pdo Sr barSo 
do Penedo destroem aatlcnuanle a quo se procurou soccorrcr 
o nobre ex-ministro, quando disse que em razao de ser um 
eraprcstimo que se vencia, por isso se obtevo um preco mais 
vantajnso. 

Outra attenuanta procurou o nobre ex-ministro era dnfesa 
do negociador, referinio que, cm 1865, se fizeriio nutros em- 
preslimos mais desgracados do que o nosso empreslimospos- 
lerinres ao nosso que coutinuo a considerar desgracadissimo. 
NSo tenho nnticid de tndos o< cmprestimos celebrados cm Lon- 
dres no anno de ISGii, m. s os cxcraplos que citou o nubro 
senador para demonstrar a sua propusicao de modo algura 
s5o coocludentes. 

Em primeiro logar, a Austria nunca tcve muito grande 
credito financeiro em Londres; bouve tempo em quo a divida 
publica da Austria nao podia ser cotada na prarja de Lon- 
dres ; e nessa epocha o lirasil podia levantar quantos milbOos 
quizesse a cnndicOes altamente favoraveis, como estou -cerlo 
que o podera brevemente; e a Austria passava as maiores 
•lifficuldades para uma mcia duzia de milhOes, sendo bem 
sabido o estado desgraqado das finanrjas da Austria. Pur 
conseguinle. se a Austria fez um eraprcstimo a condigSes 
menos vantajosas do que o Drasil, isto nada prova, ou pruvu 
tanto como o exemplo de lluenos Ayres. Mas provaria o 
exemplo do Obilo, ajiezar da luta heroica em que cst4 envol- 
vido com a Hespanha, que 4 o quo explica algura eslreme- 
cimenlo actual no credito daquelle estado, nosso co-irmSo 
pelo qual tenho as mais .vivas sympalbias, e por cujo trium- 
pbo fagn os votes mais sinceros. 

Emli'm, c.iluu o nobre senador o exemplo da Turquia o do 
Egypto. Os fundos cgypcios forSo sempre muito bera consi- 
Jerados cm Londres, e se o nobre senador refarisse as ga- 
ranlias que us protegem, veria o senado quo dessa differenca 
laivez n4o se pudesse lirar grande argumento em favor do 
nosso empreslimo de 1863 com as suas condicdes onerosas a 
preco de "4 o juros de S "p,. 

Para sondar quaclo descemos com o empreslimo de 18G3 
no conceito do mundo financeiro, lerei ao sent do a nota das 
cotar.oes em 1832 dc diversos fundos publicos em Londres. 
E' a seguinle : (lendu) 

Consulidados inglozes  101 1(2 
Brasileiros de 5 0|o  101 1(2 
Ruesos de 4 1(2 "U ...... 104 1(2, que corresponde 

a 116 .(, a juros tie 3 "(o. 
Em 18G3 os fundos russos de 5 '( eslavSo sfimente a 93, 

em vez de 104, que corresponde a 83 de 4 I|2, quando os 
fundos brasileiros de S "(o eslavio ainda ao p-r e os de 
4 se scudiSo a 88 Portanto vfi-se que nos 11 annos o 
ere tilo da Russia dcciinou na praga de Londres , c o do Bra- 
zil subiu. Nilo tenbo aqui todos os dados porque n;Ii> espe- 
, ava que bojo cbcgasse o tetnpo para a discussSo do meu ro 
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fljerlmcnlo. 0 que tenho diio, porem, parocc me que bn?tii 
p'ura-priiYur qulo ait'v odevo collucado em Lomires o creilitu 
gn Mjasil 

' Em I.SC.'J os funHos mo.uriscos de 3 "jo. quo s5o como ja 
iii?$e. rtns mais HCrtditiulos, estavau a 93, corresponJoules a 
83 1 2 do 4 1/4 ♦/„ quando nos fizcnios n'nosso eniprest.mo 
a S8' E se estes fuiulus, dos mais acreditados cm iSCIi, es- 
iavao muilo almixo dos fundos brqsileiroi, e claro que a nos 
sa desgraca Teiu de 1SG3 para ca. 

Ora, perganlo eu, » credilii do Paraguay na Eurapa scrd 
tamai lio que possa desacredilar o Brasil na praea do Lou 
ares ? Ado ; o lanlo se proya que pedindo-se a praca 
iLOiiO.'(0 de libras estorliuas, subiu a fubscripcio do tin 
prostiiiiB a IS.630 0C0. E com razao pnis, bem sabiao us 
loniadorep que era ucgoeio da India. Para o preo.ode7S. 
d/viao barer oulraa c-u-as ; e estas causes t preciso que 
stjio explicadas muilo deseiiTolriilaaiente p-ra qne o senado 
l"ine coubecimciito do tpipreslin.o de 18G3 e uao se repita 
um aclu lao desgracado como erte me parece ler sidu. 

0 Sa. Sooza Fbasco : — Apoiado. 
0 Sr. Oiimi: — Sr. presidenle, a bora vai adjantada e 

per issu 11 co aqui. Podtria contiunar a fazer algumas cimisi- 
(ieraciies mas creio que leulio jusliiicado o meu requtrimenlo; 
o -enado Lira o que enlender. 

Kingnem mais pediudo a p.ilavra e nan je pndendo votar 
por falla de quurum, ficou encuriada a discu>.s3o. 

() Sr. presidenle deu para a ordem do dia 14: 
Votagdo do requerimcnlo cuja discussao tjcou encrrrada. 
3a discussao da pioptsicao da paipaVa dos Sis deputados 

appr.ivaudu a apixeuladoria concediaa a Joan Antoiiio de 
Sepulvcda FigU: iredo, empregado uo ubscrvalurio aslro 
nomico. 

I' discussao da.< seguintes pmpisbfies da mesma camara: 
I.1 Peclaraudo quo as lilbi-.s dos > ffio'aes do exercilo o da 

armada lim dirello an meio soldo on monle-pip deixado por 
sen* pais embora se teiibao cssado aides da morle d'esles. 

2 J Auloiismdo o govsrno'para raandar malricubar no 1° 
anno da raculdade de dirtilo do lieofe os esludantcs Jose 
Vicente Muira de Vasconceljos e oulro 

o." Auleriaando o govr.ruo para raandar m tricular no 
1" anno da faculdade de medicina da cOrle os es udaales 
pimlido Jose Kudriguus de Andrude Junior e oulrus. 

Lcvanlou-se a sessuo as 4 1(2 boras da tarde. 

EM 14 DE MAIO DE 1SG6. 
PRESIUEOCIA DO SR. XIXCOODE DE ABAETE. 

A's 11 li2 boras da manhS . achando-se presentes os 
Srs. xiscondo de Abaele. Mafra, Ferreira Penna, Teixcira de 
Snuza, Almeida e Albuquerque. Mendes dos Saolos. Clii- 
bhorro, marqutz do llaubaem D Jl moel, visconde de Jequi- 
tiuhanlia, Araujo Ribeiro, Cunba Yasconcello*, barSo de S 
l.'juroneo, Ottimi. Dias de Oarvalbo, Carnejro de Campos, 
nouza Ramos, Rodrigues Si va, Sonza Franco, Dantbs, Za- 
cbaii is,'marqutzde Caxias, Su e Albuquerque, Dias Vicira, 
berdo de Miruim, vi.-condo da Boa Vista Paraiihog, Para- 
nflgud, barao de Muritiba. marquez de Oliuda, Pompcu e 
Furtado, o Sr presidenle abriu a sessdo. 

ComparectVao logo dtpois os Srs. barao do Pirapaina e 
bilvtira da Molta. 

Faltarao com causa parlicipada os Srs. Silva Ferraz, 
Piu its Goncalvcs. bario de Antcnina, barao de Quarahim 
Candido 1!urges, fcusrbio, Paula Albuquerqae, Paula Pessoa 
Sinimti), Pimenta Bueno. Jubim, Nabuco, Souza e Mello, yis- 
condo de itabprabjr, visoeinle de Sapucaby e visconde do 
vroauay ; e, sem par icipacao os Srs. Siqueira c Mello. bardo 
^e Ciitegipe .Souza (lueiroz, Feroaudes forrcs, Fouseca e 
yiscon.-le de Suassuna. 

■ F'tii lida o appiovada a acla do 12 do corrcntu mcz. 

EXPEDIENTE. 
0 Sr. 1° secretaiio deu conta de um requmnvnto, datida 

ifo 9 do abril utlinio. em Sanl'. mia do Livramenlo do bn-* 
gadeiru Daxid Canaburro para quo se congie.'iie o conselno 
de inve.-tigacdo, e scjdo nooteados os m mbios ,do cousellia 
rle gutrra, aliin de poocr juslilioar-sc dos cargos qua se lira 
f iz cumo coimuandante da eitiucla 1" divisau ligtiia.—lle- 
lucttido a ounainissao de mannba e gutrra. 

0 Sr. Ojtoxi fez algumas observacOes e cnpcluiu pedindo 
que se inandasse jmprinur eslo requerimento na lolba quo 
publica us liebaibus da casa. 

0 Sr. pbesidbste consullou o senado a rsle rnspcitc, o 
approvnu-se o requerimento vcibal do Sr. Ottoni. (') 

(•) A regfesentacdo a que sc rcfcriu o aobrc se»ad..r 6 a 
stguinle: 

iiAugusto? e dignissimos Srs. rfpresenlantcs da nacao.— 
Ante esta illuslre camara dos Srs. senadmeS cpinparei e 
ievf rente 0 cidaddo Daviil Canabspro, coioutl da gmirda ne- 
ciunal c brigr.dtiro honorario do exvriito, retldenle em 
Sant'Anna do Livramenlo, provincia do S. Pedro do Bin- 
(jrande do Sul, para represrplar contra o procedlinonlo iai- 
qU" que tnn tido para coai elle o governu imptrial, e recl i- 
mar da rtpresfnlacilo nacional ocmprego de quabiuerm dlda 
ira acto UtideiUe a ppr ttrmo ao vtxamc de que o.-la spndu 
viclima o supplicante, cum i passa a demoiislrar. 

« E' publicamente sa'bido que o supplicante Ld sojeito a o.on- 
stlho no investigacao e de guerra por aviso do mmisterio da 
gurira de 27 do setenibro do anno proximo pas-ado, e quo 
no dia 4 de oulubro do mcsino anno, por dciorn imicao do 
cfiminaridanto em cliefe do exercito cm operagdes iiesta pro- 
yiocia, em ordem do dia 3,que deu publicidade aquplie avnt), 
licou tuspenso do commando da I" divi-ao ligcira, seudo Ihe 
facultado vir aguardar cm sua residencia arcuniio do cuit- 
selbo, que funcciouaria na yilla do S Buija.' 

a 0 aviso de 27 de setenibro, que nao vein a proposito « 
ser anqlysado nt.-ta pelicao, iueutca que o governo imperiiil, 
pirinmdo-se o Campe/to do immesse geral do exercito bra-i- 
Itiro, nao qucr quo pairem sobie as cabecas dos cliefe-a 
iiucm tstava conliada a tarefa do defender a digradadc na- 
i ional as tieinendas accusacOes e su-peitas que os desmoia- 
li-ao e Hies tiran toda a furca e confianca de sens subort(i- 
nados e companbciros do armas , e que por isso Ihes formcc 
o governo de promptu o meio legal do sc justilicarun o ic- 
cuperarcm a ptndida (orca "niorai. 

a So tal era sinceragtenle o conceilo do governo; sc, no 
sen modo de ver, eiao os erros e crimts commeilidos pelq 
supplicatik tues que ou uma plena juslificacSo on umsevero 
casligo lornava se de urgenle ifecesstdade ; claro e que Com 
a mesma prompliddo manifestada na resulutclo deveiia o 
goyemo faztr reunir os coaselbos de investigacao e do 
guerra, para que sun lardanca fnsso dada 4 opmiao a satis- 
lacAu iiidispctisayelmento le'clamada pela gravidade das 
accu-acSes. 

0 Isso previa, e com ossa previsSo folgava o supplicante, 
onrioso por desfazer nSo tanlo as parvas accusicfios que, 
stgundo assevera u Sr. mimstro da guerra, se rcpeliao do 
boca cm boca, e sini as arguicfies que aprouve au governo 
nccurmilar sobre a cab-ca do supplicante assinlando as em 
factos. cpja narracao se qmstia recbeiada de exageracpcs, 
de todo ponto imprcpiias do uma peca official do tauta ini- 
portancia. 

a Veiu, por6m, o tempo mostrar no supplicanlef como eriio 
cnoncas as suas rsperancas. e persuadi-lo de quo, lunge do 
empenhar-se o governo em obter ou a sua rebabililacAo pe- 
lanle a opiniao, quando innocente, ou a sua puniciio, no 
caso de ser convcucidode crimes, sose procunira um uieio do 
apresenta-lo ao paiz, e especialmente a sua provincia natal, 
ceicado da odiosidade quo invohem os cargos cuidadosa- 
incnlo arraujados no aviso do 27 de selcmbro. 

« Oulta Ciplicacav uao podc o supplicante Jar it ppocra; ■ 
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OKUEM DO D!A. 
I'nicedcu a valacii). e forSa »pprovado» 05 requerimen- 

tes dos Si's Otluiii e Suuza Franco, cuja discuss-io Bear. 

linacfio t(ue loin liavido na reuniiio do cnnsolbo do inveali- 
jiiroi'io one dovqria funccionar na villa do S. linrja. 

>' IVeti-Uar-so-ba t.ilve/, quo loin hivido falta do ofTiciae- 
Soiior aos em cnasequencia do so tor eximido do faier parlc 
d» oonsnllin um dns vupaes piiniilivaiiiente numeados, o Sr. 
litigiidoiro Jiec I. ni/ jianna liar re In ; nias a isso ubjectara n 
supplicanifl.seni receio do icplica ecria, quo havia na provin 
< iu i nlr .« nllidacs gencraes, e njesnjo no exeicito ostaciona- 
do cm S. Bwja, como scjdo os Srs, marcclial Annda Ca 
niara 0 brigadoiros Aibiuo do Carvalho e (iuncalvcs Funtos 
Uos quacs o ullitno ja all ostaya cmprogado quando pronio- 
vido o os dous primcirus obegarau cm fovoreiro do correnle 
anno, 

« 0 tovcrno imperial, ou molbor o senbof minislro da 
guerra o.n nnme do governo imperial, arroja si!lire o suppli- 
Canlo, no aviso do '27 do sotembro, um ronnidavel anatbema. 
fa/.tndo pezar solne uma rcpatacAo ale o presonle extieme 
do baliioos, suspoitas ignouiiniosas; oSr. minislro daguerra, 
al.dm das graves incrcpacOes quo entondeu c.onvenicnle des- 
liar no ja oitado aviso coiura o supplioaiile, entroga so a li 
Jard-de do afliimar verbalinenle. mosmo nesta provincia, 
mcsino nas proxirpidades do Druguayana, quo o couiman- 
danle da l« divisao ligcira incumbido das guardas das frun 
toifas do Ouurabim o MistOos alraicoara o paiz, pon lo-se 
cm copibfUacao com o elk-fe dos invas'orcs; o depois do ludo 
isso, devendodar seamaior diligoncia, o governo, para con 
fundir o criminoso o casligar a IraiciTo, ve impassivol decor- 
n mn sois longos Inezes sem ter-so ainda reunido o prime.iro 
consodio. quando alias a 27 do solembro, novo dias apenas 
da rendicao do inimigo na Urnguayana, moslrnva-sc impa 
clonlado por nao ler so o suppllcante aprossado a vulunla 
rianienlo juslilicar so polo cadinbo compelento. 

a Tanta solioguid.lo naquella occa-iao, tanto descansn 
depois. uada mais pareccu indicar seuao quo bcrii pouco ini- 
porla ao governo o resuUado dos coosolbos, a quo sujeilou o 
supplioaoto, ou antes quo o governo bjral6j em exlremo ndu 
so a repuUcoao do um bonrado e volbo servidor, mas tambcm 
a maralidado o os bnos do excrcilo brasileiro. 

« 0 supplicanle, no ultimo quartel do uma longa existen- 
cla "Jo do tudo dcscunhocida, nada mais deseja tanto como 
dpix.ir apos do si um nome sora mancba; d6c-lbe. pois. vdr 
quo o governo do sou paiz, a quoin acaba do prestar servieos, 
quo, imbura monos prezados, tern a consclencia do quo forSo 
do alguma valia, Ibo quer tirar ato o direito do defender-se 
das gralultas o injustas aocusacOos ^uo olio proprio formulou 
C(o um ado publico o solemno. 

Koslas ciicuiustancias oulro mcio nJo v6 para obter eQicaz 
rouiedio contra o proco limonto do governo, senao dirigir-so 
dim i o faz, ao corpo legislativo e pedir-lbe quo pelas vias 
dmstitucinuaes constranja o governo a cuinprir o seu dever 
lazoudo quo so congrogue o conselbo do iuvestigacSo e no- 
moando logo 09 raoiubros do conselbo do guorra, afim do quo 0 supplicante pussa juslificar-se Jos cargos quo so Ibo faz, c 
mostrar aos sous concidadSos, o especiainjeiite a sous compa 
"beiios do armas, quo o commandante da oxlincta I*divisfo 
ligeira cumpriu quanto Ibo foi possivol o seu dever e nao dts- 
luero-eu da conlianca quo nolle dopositavSo, nao obslanto 
lo-lo julgado um reprobo o governo imperial, ou antes o Sr. 
Winistru da guorra cousolbeiro Angela .Muiiiz da Silva Ferraz, 

« 0 snpplieanlo podo a esta augusta camara so sirva 
altondor beneyola ao seu pedido.—F. if. M. 

_ « Sdnt'Auna do Liviuiuoulo, 9 do Abril do 18GC. — David 
CamiMirro. 

«N F—paaon 100 rs. iivramcnto, 9 JeAbril do 18CG— 
.'.arrc/o Aguiar. 

" Ueoonbcco verdadoira a assignatura supra do brigadeiro 
David Co na liar ro do quo dou fc.'Villa do Sant'Anna do Li- 
Vraniento. 9 do Abril do )8GG. Em lostomunbq Ja verdado. 
— W labeljiao, Jvsi das Chwjas Guimardes. a 

enccrrada na scssiSo ai.tecedenie, dccrca do ultimo empress 
limo foilo em Londres cm IbG.'i. 

Enlrou cm 3.° riiscussilo, e foi sem debate approvada para 
subir a sinccao imperial, a proposicAo da camara dos dopu- 
l idos approvandu a apposcntadoria concodida a Joau Antonio 
do Sepulveda Figueircdo no logar do proparadur do observa- 
lorio astronomien, 

Seguiu-se era l.a discuss,An a proposiciln da mesmr camara, 
Jcclarando quo as filbas dos ofliciacs docxcrcito o da armada 
lem direito ao mcio soldo ou monto pio deixado pur sous 
pais, cmbora se teuhuo casado antes da morto destcs. 

o .«ir. ImrAo <lc AEurUilra: —Sr presidonte, cslo 
projocto oBtende com uma disposiqSo do lei acerca dos nffi- 
ciaes da armada e do outra sobre os ofDciaes do exercito. 
A lei quo rege o mnnte pis Ala armada mio e a inesnia quo 
regula o meio soldo dns nGiciaes do cxcrcito. 0 mcio soldo 
do excrcilo e uma concessao grae.iosa, on um dom quo o es- 
tado f iz as viuvas e filbas d»s elQciaea do cxcrcito frllecidos, 
para o qual elles nao conlribuem com qnalquer parto dos 
sens vencimenlos s a inslituieAo do monlc-pio dos ofliciaes da 
arm nla, porbm, b uma especio do contrato outre o governo o 
us oiliciacs desta cl isso, quo se fuuda cm certas bases apre-* 
sentadas pelos mesmns cfiieiaos e acoitas polo governo. Ora, 
oma dcslas bates b quo tenbao somenie riirciln ao mcio soldo 
no sous pais as fidias solleiras dos ufiiciaes fallocidos; a ra 
/.So me pareca obvia. 

0 monte-pio da armada b um pcqueno soccorro deixado 
As viuvas e As blbas quo nao Ibm proteceao alguma, para so 
alinientarsm. passaudo do umas pbra outras as quotas quo 
tocavan Aquellas quo fallecem dopois do perceberem o monte- 
pio. Kestas circumtlancias o quo faz o projeeto? Em vez do 
conscrvar e.sa lenue porcao do alimbnlos As filbas quo effec- 
livamente precisao do tal soccorro, quer eslonde-la tambem 
As quo ja tbm um ccrlo palrocioio o pudem subsislir sem esso 
soccorro. 1'ara fazor-se senieihanto alteracAo na loi exis- 
tenlo contra as vislas o IntoncOcs dos instituldures parcco 
neccssario quo livesso ba.idn requcrioicnlo lus ofliciaes da 
armaiia. Este principio ja foi aqui aceilo em outra re- 
soluruo quo mcreceu o assenso da camara dos Srs. depu- 
lados. 0 projocto quo hojese disctite, potum,estabelec0 uma 
dbutrina opposla a CS/O principio, e por tonsegpiuto crciq 
quo nAo pcde obter o consentipicnlo do senado. 

Eu nAo ppetendo applicor cstas rellexflcs era toda a sua la- 
titude aos r.fflciacs do exercito ; mas algumas deltas sao 
tambem applicaveis ao mcio soldo doslcs ofliciacs. porqqe, na 
nail dado a pensSo alimenticia, ou moio soldo quo cabeiia a 
filbas solleiras vai ser lanibem rcpaitido pclas quo sao ca- 
sadas. o soccorro e ja liraitadisiimo ; o meio soldo quo ora 
to dividp por qunlro e seis fill),as, por cxemplo, daqui por 
dianle se repartiiq por maior numero dollas quo alias dcllo 
nAo precisAo. So ao raenos o prejeclo coosignasso alguma 
clausula pela qunl fostcm privadas desse bem-ficio as filbas 
casadas que j.i livissem oulro mcio do subsistoncia, e nio 
pudessem provar pobreza c ueoessidade dosle auxillo, o pro- 
jocto soria talvez aceitavol ua parto relaliva as filbas dos 
, flicioes do exercito ; mas nos termos em que esta conrcbidq 
parece quo o prejujzo resultante As filbas solleiras quo Ibm 
ueoessidade do soccorro e battantc para mover o senado a 
nao allerar a lei quo vigora desdo 1827 ea outra relaliva 
aos ofliviaes da armada desdo 1 <93, epocba em que foi instt- 
tuiilo o raoote-pio da marinba, baseado era um contrato. 

Ha pouco fallei no projocto relatiyo aos filbos menores dos 
i fliciaes da armada quo, a requoriincnto do alguns deslos, 
forao considerados com direito ao monte-pio, no caso purcm 
do u3o exislirem filbas soltelras, as quaes caiba o monte-piq 
era yirlude da respecliva instituicio. ESse projocto em quo foi 
cousigoado o principio, do quo Uz meocAo, tcvo fundamenlo 
plausivel porque veiu equiparar os orpbiAos dos ofliciacs da 
armada aos dos ofliciacs do exercito quo sAo menores quando 
fallecem sous pais ou quando fallecem as mAis que pereebiaq 
o maio soldo ; uAo vai do encontro A iustiluicAo. Mas cssa 
paridado nao se rpaliza no caso verlente, pela razAo qqq 
Jei, do quo umas perccbgm o moio soldo em consequencja 
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•3o sacrificio pecnniario feito por seas pais, as oulras con- 
sepuem o nieio soldo unicamsnle por simples gracado estado. 

Eu, portanto, tenlio duvidas era uceitar o pre jecto da ma- 
neira por (fue esla. parecende-me (jue, ao menus, precisaira 
ser raedilado por alguraa das commissoes da casa. pela corn- 
missio do fazenda, por exemplo, a quern este nogocio per- 
tence, -tanto mais porque islo e um novo onus imposto ao es- 
lado nas circurastancias em que nossas financas rcquerera o 
maior cuidado quando se trata de augmontaf a despeza pu- 
blica. Rigo que e um novo onus, porque a respetlo dos ofii- 
ciaes do exercilo e negocio que ndo soffre a menor duvida. 

Quartto aos ofliciaes da armada, porque a conlribuicno 
mensal de urn dla de soldo apenas cbega para fazer face a 
uma pequem'ssima parte da despeza que aclualmente 6 feita 
com esse servico Ora, quando fallecer algum official quo 
nSo tiver nem filhos menores, nem filhas solteiras mas as 
liver casadas'd eerto que pelo projecto entrardO no gozo 
do monte-pio, que no caso contrario nSo se despendera se 
nao exislirem outtras pessoas a quern igualraente perteoco. 
E', porlanto, nm onus que se faz ao estado em ambos 
os casos,e e por isso que tenho receio de votar pelo projecto, 
nlem da outra razdo capital que expuz, de haver a respeilo 
dos officiaes da armada um contralo sobre esla raatena, o 
qual nao pdde ser alterado sendo com a intervencio das 
partes que prestarao o seu consenlimento. 

Estou, portanto. resolvido a votar contra o projecto se nSo 
apparecer algum requerimento que o mande t commissio do 
fazeuda para que examine e d4 sobre elle o seu parecer. 

O Sr. Paranh-os: —Sr. presidenle, ouvi,com aalten- 
oao que sempre me merecem as reBexOes do nobre senador 
pela llahia, o discurso que eUe-acaba de proferir contra a 
resoluoJo de que ora tratamos, 

Nao posse, pordra, concordar com o nobre senador, nem 
na opposigao que faz ao projecto, nem quanto A necessidade 
que elle nos indica, de ser csta materia estudada por uma 
commissdo da -casa. Entendo que a medida que se conlem 
no projecto e de manifesta equidade, e que em todo caso a 
materia d muilo simples. 

Mais de uma roso ucao a este respeilo, isto^, com relacao 
ao monte pio da marinba, e as pensdes de raeio soldo do 
exercito. tern sido discutidas ncstcs ultimos annos. 0 senado, 
pois, esla ass.is esclarecido, p6de approvar ou reprovar a 
presenle resolucSo, sem sujeita-la a um a diamenlo que pdde 
mata la sem debate. 

Segundo a legislacSo em -vigor, islo e, segundo o piano do 
monte pio da •maririlia, as filhas dos ofliciaes da armada t5m 
direilo a essa pensSo, se, an tempo da raorte de seus pais ou 
de suss mais viuras, se achSo no estado de solteiras ou viu- 
Tas; mas e tambem do monte-pio da marinba que ellas nSo 
perdem a pensAo ainda que mudem de estado. 

0 pensamento do legislador foi sem duvida que as filhas 
dos offl.iaes da armada, que casassem depots de enlrarem no 
goso da pensao, deveriSo ser raantidas nesse direilo, porque 
o beneficio da lei poderia ter sido um incentivo para o seu 
casamento Mas uma razAo de conveniencia publica e de 
moralidade nAo deve tambem pesar em nosso espirito para 
que nAo recusemos As filhas casadas anteriormente esse be- 
neficio? 

0 beneficio ^ tenue, come disse o nobre senador, mas nao 
poderA concorrer para que essas donzellas se casern ? (Apoia- 
dos) Se aquellas que uma vcz eutrAo no goso 'da pensao do 
monte-pio, nao perdem este soccorro, ainda que casern, por 
que recusa-lo as que se casSo antes da morte de seus pais ? 

0 Sb. Ferbbiba Penxa As primeiras gosao da pensAo 
quando nAo casAo com official de mariuha ? 

0 Sa Paraxhos :—Perdoe me o nobre senador; quanto 
As filhas nAo ha esla restriccAo, quanto As mAis viuvas sim, 
porque s6 conservAo a pensAo quando se tornAo a casar com 
militar. 

A medida em questAo i de equidade. E' um incentivo que 
vamos olfetecer para que as filii..s dos cfficiaes de marinba 

pnssAo achar mais facilmenle ca!amenlo. nm amparo quo 
ihes sirva de auxiiio quando Itcs faltem seus pais. 

Observou, por Am, o nobre senador pela llahia.que o monte- 
pio da armada nasccu de um conlrato, e quo as clausulrs 
desse contrato nAo podem ser alleradas e6 por vontade de 
uma das partes. 

Eu peco liccnca ao nobre senador para contestnr esta pro- 
posicao,'q'ae nao o a primeira vez quo se enuncia. Para mira 
e isso muito duvidoso, ou antes eu nAo posso admitlir qne 
se till o caracter de contrato ao actual monte-pio da ma- 
rinba. Creio que esse piano nAo A outra cousa senAo uma lei 
promuigada sobre'bases propostas e pedidasem nome da eor- 
poracAo da armada. 0 governo, quando era absolute, ad 
mitliu quo os tdficiaes de marinba contribuissem com um dia 
de soldo era cada mez, e garanliu ihes aquelbi pensAo dc- 
baixo do cerlas e delerminadas condicOes: nAo fez um con- 
trato com os officiaes da armada, e e por isso que o be- 
nefloio dessa lei (era sido ampliado por disposicOes legisla- 
tivas, som pcjjcAo dos interessades, e sem que se angmen- 
lasse por outro lado o onus que deve pesar sobre os officiaes 
cujas familias sAo assim beneficiadas. 

Nao houve sgora petlcAo dos officiaes da armada, mas 
tambem -A cerlo que esta resolucao foi iniciad.i ha muito 
tempo; se me nAo falha a memona, e a segunda vez que 
volta a esta casa, tendo sido antes rejeitada debaixo de outra 
forma; nAo appareceu ato boje reclamacAo alguma, prova de 
que elles, es offl'-iaes da armada, julgao que esta disposicAo 
de tti Ihes A benefica. 

Eu quizera, so agora pela primeira vrz se tratasso de in- 
novacAcs no piano do monte-pio da marinba, ou das pcnsOes 
de meio'soldo das farailias dos officiaes do exercito, que so 
nAo fizesscm alteracOes parciaes; 4 mAo emendar parcialincnla 
uma lei enjas dispbsicdes formAo um syslema; mas a assem- 
blAa geral tern pensado de oatro modo, e mais do uma re- 
forma corao esla tem sido decretada. 

NAo ha muttos rfias que passou nesta casa uma resolucAo 
alterando o beneficio do monte-pio da marinba, em favor bos 
filhos dns ( fflciaes da armada ale a idade de 18 annos. Os 
filhos dos offleiaes do exercito gozavAo desse beneficio, os da 
marinba, nAo ; n resolucAo veiu dar a c.-tes o favor de quo 
nAo gezavAo, o de que'gozavuo os filhos dos officiaes do 
exercito. 

Ainda cm 18GI, na lei de fixacAo de forqas, passou uma 
resolucAo, tambem ampliando o beneficio do mcio soldo do 
exercito. Segundo a lei de G de nuvembro de 1827, a pensAo 
do meio 'oldo deve ser flxada com relncao ao direito de refer- 
ma pelo alvarA de 17110 que, como sabe o senado, nao dA esse 
direito senao aos officiaes que I6in scrviilo pelo menos 20 an- 
nos A resolucAo de 18Gi dispoz quo o direito a pensAo devia 
ser determiuado sobre a base da lei do 18112. que deu a todos 
os officiaes, assim do exercito como da armada, o direito de 
reforma com soldo proporcional ao tempo de servico. 

Todos estes favores passArAo; porque sAmente este hade 
ser agora impugnado? Nao me parece justo. 

Eu rcconhego que ba conveniencia em tomar-se uma me- 
dida geral, que ba necessidade de uma nova lei de monte- 
pio, quer parao exercito, qucr para a nrmada, conciliando- 
se melhor os inleresses do estado com os interesses das 
familias dos railitares; mas esla lei nao 6 facil, e nAo so 
trata della aclualmente. Entrelanlo, porque nAo estabelccer 
uma alterajio, quo, seoAo foi solfcitada pelos officiaes da 
armada, tambem A certe quo contra ella nao (em elles recla- 
malo, signal para mim indubilavel, deque a aceitAo? 

0 Sr. bar to be Pirapama : — Puis, se o favor, como nao 
bao de aceitar? Tanto nao julgavuo isso necessario que nao 
pedirao. 

0 Sr Paranbos :— A medida, portanto, a mcu ver, no 
meu humildc parecer, o de inconleslavcl equidade. 

Ha ver A todavia necessidade do instituir a respeilo da reso- 
lucAo um exaipe mais profundo c pausado ? nAo podereraos 
desde ji deliberar ? ,6 .necessario quo o negocio seja submet- 
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lido ao exame de uma comraissilo da casa ? Tambera creio 
quo nSo. 

A inatCria 6 simples 0 monto-pia da marinba nlo di esse 
direito As filbas dos ifficiaes da armada quo casao antes do 
fallecimento de sens pais, mas o da as qae ficSo solteiras. 
ainda que depnis venhao a easar. Acaso a ratio qne milita 
para quo a pensSo seja manlida Aquellas que casio depois 
da murto do seus pais, nSo dove mililar para que so eoncoda 
o mesmo favor aquollas quo catSo antes da morle de seus 
pais? Nao cum iucciitivo para que melhoro o estado dessas 
donztdlas ? 

Eis os tormos da questiio. 0 senado pois, pdle deliberar 
desdo ja, pcrjua o assumpto 6 muilo simples e couhecido de 
todos 116s. 

I'or isso cu nem concordo com o adiamento ou remcssa do 
projecto a uma cnmojissio da casa, seja esta a de marinba e 
qucrra, S'ja a do fatenda, como indicou o nobre senador 
ptla pioviucia da Babia, nem tao pouco posso acompanhar a 
S. Ex. na opposiolo que faz ao proieclo, pelo qual votarei. 

O Sr. bm'iio «lc MnrltlhaSr. presidente, eu cer- 
tamento nio mo exprimi com a necssaria claroza a respeito 
do projecto em discussio, porque se o hcmvesse feilo, creio 
que o nobre senador, que acaba do senlar-se, nSo teria im- 
pugnado pelo modo pur que o fez o quo eu disse sobre o 
mesmo projecto. Se em parte fui bem eomprehtiidido pelo 
nobre senador, na paite essencial nao o fui certamenle. 

Eu impuqnei o projecto, porque elle ataca e prejudica in- 
tcresses legitimos de oulros; disse que.se estemler-se o mon- 
te-pio da marinba As lilbas casadas, ncs:e case se reslrmge o 
direito quo torn as solteiras do pcrcobcrcm s6 ollas o monle- 
pio, direito quo e fundado no co;.tralo havido quando insti- 
tuiu-sc o mesmo monle-pio. 

Nao 6 a mesma a consequencia de se nJo dar As iilhas ca- 
sadas o monte-pio, que de dividir o monte-pio das solteiras 
com aquellas, porque nn um caso o limitado elenue soccorro 
que apenas pAde chegar para uma parte das primeiras neces- 
sidades da vida nio prejadica as irmSs casadas, que dove 
suppdr-se terem meios do subsistencia : no segundo case o 
pn-juizo das solteiras que nSo tcmamparo algura redundaem 
proveito das irmAs casadas que jA l6mo arrimo de seus ma- 
ridos. 

Nem supponho, cnmo disse o nobre senador, que a exlensSo 
do raonle-pio As Qlhas casadas faca com que ellas possio 
duranle a vida de seus pais casar-se mais facilinenle por 
causa desse soccorro eventual. Se lodavia assim A, veja o 
lobro senador quo, ao passo que facilila o cansorcio em vida 
dps pais, vai prejndicar, depois da marte desles, o consor- 
cio das Iilhas solteiras, pois quo se Ihes diminue a purcio (|ae Ibes poderia caber, se as casadas nAo cntrassera no gozo 
do monle pio. Qual sera, pois, a sortemais alteudivel, a da- 
quella quo jA estA patrocinada e tern pelo eonsorcio meios de 
Snbsislencia, ou a daquella que ainda precisa desse soccorro 
Para pnder acbar eonsorcio ? Creio, pois, que as circumslan- 
oias do umas e oulras sendo divcrsas, nao p6do proccder 
a razao nllrgada pelo nobre senador para equiparar as sol- 
teiras as Iilhas casadas. 

0 nobre senador entendeu lambem que n.ao havia contrato 
entre o eslado e os contribuintes do moule pio quando ofle- 
'ecbrao o piano: mas,so o nobre senador quizesse recordar-se 
da resolucio psr que foi approrado esse piano, havia de 
eonvencer se que elle iraporta um verdadeiro contrato ontre o 
estado e os olliciaos de marinba, offerecendo uns a contribui- 
eSo mensal, alim de quo o oulro pudesse em tempo mais re- 
moto f,,zer elfectivo a suas familias em casos determinados o 
mcio soldo daquelles quo fallecessera. Assirn, entendu que o 
bobre senador nso pddo recusar o caracter de contrato a um 
actn do semelbanle natureza. 

IMa minha parte, penso que, por se haver dado a forma 
de lei u ossa inslituicAo do monte-pio n5o deixou ella de 
provir de um contrato solemne entre os nBiciaes de marinba 
e o ealado ; e que, por isso mesmo que esse ado foi firmado 
pur lei, deve ter mais forca ainda do que se fo;se garautido 
for outro modo. NAo vejo, pois, razio para se nSo esigir o 

coireenlimcnto dos cfficiaes da armada contribuintes, afim da 
que se faca a alleracio no monle pio, em centrario ao qua 
fui estabelecido. 

0 nobre senador allegou que cxemplos bavia de se ter feito 
alleracSes nessa mslituicSo. Enlrelanlo. eu i pco licenca ao 
ncbro senador para dizer-lhq quo essas alleracSes n;lo p'rejn- 
dicArAo de maneira afguma o contrato estabelecido petos 
inslituidores; furio apenas novos onus que uma paite tomou 
sobre si, sem offensa dog drreitos consignados no mesmo con- 
trato. garautido por uma ler. 

Note S. Ex. que eu falFo a respeito do- monte pio doe 
ofBciaes da armada, abi entendo que exisle contrato ; n5o 
-uccede o mesmo a respeito do meio soldo dos officiaes do o- 
xercito reconhecs, eeu o declarei ja, que e raero benelieio 
Jo eslado, no intuitode reraunerar servicos daquelles quese- 
gncm a honrosa earrcira militar ; mas'algumas das razOea 
allegadas para so n5o alterar o contrato-relat vo ao raonle- 
pio, com violacio dos direitos das Hlhas solteiras,parecera-me 
lambem applicaveis no caso do meio soldo dos officiaes do 
ciercilo ; eu nSo as repetrrei. 

0 nobre senaiJor nAo quiz atlenderaum dos mnlivos qntr 
apresenlei para se nao adopter esle projecto e fui quo eum- 
pria abstermo nos de augmentar as despezus publicas, ainda 
miniraas, como A talvez esta. pois considero que o augraento 
de despeza neste caso nAo sera muito notavel, mas nem por 
isso deixo de1 inrocar a necessidade (k maior paicimonia na 
decrelaeae de despezas. 

0 Sa. Souzx Rmos ; —Prhtcrpiemos pelas maiores. 
0 Sa. babao de Mubitiba : —Concordo com o meu nobre 

amigo em que a resolucSoe porsi simples. So pedi que fosse 
A commissJo, nJo me encarreguei de fazer o roquerimento, 
disse-o sbmente corao lembranca pa-ra que aquelles que. nao 
livessem ultimamente pcesenles as drsposic&cs que regem a 
materia, pudeasem rever a fegislacao e Jecidir a queslao 
como Hies parecesse justo, e isso de cerlo seriafacilitado pelo 
exame da illustrada commissAo de fazenda. 

Ainda suslenlo que a resolucio nao A do utilrdade, como- 
pareceu ao nobre senador, e estou drsposto a aao dar Ibe o 
meu humilde voto. 

0 senado faru aquillo que entender mais acertado. 
Finda a 1a diseussSo, passou a proposicSo para a 2.1, na 

qual enlroa immediatamente. 
O Sr Fcrrelra Pcuua—Dei o men voto, Sr presi- 

dente para que esta projecto pasaasse A 2a discussio, por- 
que observe como rcgra geral, a qttal sA por motivos exlra- 
ordinarios ou muito especiaes poderei (azer oxcepm'-o, uio 
rcqeitar in limine proposiclo a'guma da oulra camara, 

0 Sa Zacharias : — Apoiado. 
0 Sa Febbeira i'enn* ; — Entendo que, em todo o caso, 

convem sujeita-las ao (S me que A proprio da 211 discussio, 
para que o senauo possa melhor apreciar a sua ulilidade, e 
decidir, emBm, se deve ou nlo adopta-las com emendas ou 
sem ellas. 

Assim pedi agora a palavra, nao porque esteja disposto a 
oppfir.me a qualquer beneficio qne se pretenda conceder As 
familias dos officiaes do exercito e da armada, mas porque, 
desejando que islo se faca pola maneira mais justa e razoa- 
vel, precise ainda de esclarecimenlos quo dirijao o meu veto. 

Ouvi as observacAes com que impugnou o projecto o nobre 
senador pela provincia da Babia, assim como a rcsposla do 
nobro senador por Matq Grosso, e a oste bonrado o llega 
peco permisslo para declarar que ella nlo desvuneceu as du- 
vidas que me occorrem sobre a intelligencia o Afleilos do 
mesmo projecto nos termos em que se acba couccbido. 

0 Sr. Zacharias: — Apoiado. 
0 Sr. Febreira Pex.ha; — Esta proposiclo foi apresenlada 

na oulra camara, nlo por qualquer das suas commissOes, 
mas por tres dos sens illnstres mcmbros, em sesslo de 11 do 
sgosto de ISiiG, islo A, ba dez aanes, em circumstancias 
bem diversas das acluaes. 
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ftSo live tempo para verificar se ali Iioutb »nbre ella.al 
jum debate, mas pnsso informar an senadn (jue nSo snfTreu 
a menor mudanca on emenda na redaccdo, que e eiactaraenle 
a mesma com que fof apreseotada. 

Diz o projeelo [Icmlo): "AS (llhas dos oHleineS do exereito 
e da armada tern ilireilo. na /drnfia da lei de G de novembro 
do ISi". ao meio soldo ou monte pio deixado p'or seus pais, 
mbnrd se t«»hSn casaJo notes da marie desies. 

Agona perpunlarci :—Srndo adoptado o prejeolo ne<t'S tcr- 
mos, ndo se podera enlender qne e inlerprelalivo.— e qnc 
por conseeuiHle as pensdes de mc.io soldo' a quo tem di 
rcilo as filbas casadas dos officines militares ja fallecidos 
devem sef-thes pngas desde a data da lei de 6 de novembro 
de 182" que as crtabeleeeu 1 

0 Sn: PvnAMios ; — Kdo ; « ddreitn nnvo (ajfoiadns) 
0 Sr. Ferrkira Pens* : — X propria lei de Gdo novembro 

de 182" pareeia bem cUra qnandn se promulgnu, mas por 
e-paco lie quafro annos ausritarSo-sd dnvidas, quo' tornarao 
necessaria uma ontra lei (a de 22 novembro de tx^'l decla- 
rando qne as familias dos rfliriaes ant-riormente fallecidos 
So deterijo ser pftgas as ifensdes desde aquella data. 

0 Sr. sasquez' ne. Caxias da um aparte. 
0 Sr. Ferreir'a Persa ; — Se On tivesse certeza ()e Serem 

atlendidas pelo governo na intelligencia e execucSo desti 
, nova lei as explicacfles que acabo de ouvir, ficaria mais 

tranquiilo. Quando, por^m observe coma cstas eousas se 
fazem entre nos, quando r> (lido sobre a interpretacJo (|iie so 
lem dado a ouAros actos moitn mais (darns Ho' qne este 
[apbiad'is], receio que appareo.To resnltades inlei'ramonte 
enntrarios a v. f 'adeira inlenqdo do legislador. Entretanto 
eslimo que a minba duvida. assim eomo as explicaqOes dos 
rneus bonrados collegas, fiquem constando dos \nnnrs dit 
Sertada, para que a lodo o tempo se conheija quein' tem' 
razilo. 

0 monte-pin da marinha fundod-se, enmo o'senado sabe per- 
feitamcnte, na forma de um plino que aqui tenbo prescnte, 
proposto psloschefesde todas as classes daarmada portut'tieza. 
e approvado pela rcsolucao regfa de 23 de srtembrn de t7!)'i, 
tendo por base o prnduetn de um dia do saido ptfr mez, com 
quo devem eontribuir ns ofiiciaes durante a sua vidn, e ainda 
depois da morte as pessoas do suas familias a qucm cabe o 
fceneficio. 

As pensSes do meio soldo concedidas pela lei do G do no- 
vembro de 1827 sSo integralmente pages pelo thesouro pu- 
blico iAo e, sem contribuicdo alguma dos ctBciacsdo exercito. 
debaiio du eertas regras e condijoes, que a mesma lei estahe- 
fece, e que em algons pontos essenciaes sao difforentes das 
do piano da marinha 0 que faz agora o projectn ? Sujeita 
a percepcSo das per.sdes do monte pio da marinba 4 lei dd 
1827. ' 

6 Sr. Paramios : = Quanlo X esla disposicao sfimenfe. 
0 vr. Ferreira Penva ; — No que toca sdmente lis filbas 

quo estiverem casadas ao tempo do fallecimcntn de seus |iais7 
'Juanlo as outras pessois da fainilia, conlinua em vigor o 
piano ? 

0 Sr. Parashos: — Esta claro. 
0 Sr. Ferreira Pbmsa; — Embora pareca eUra a dispo- 

ir to, confesso que n;1o comprehendo cr.mn possa ser exeru 
Lida ; e, para justificar a minha duvida, figurarei uma bypo- 
these bem [aril de verificar-sa Segundo o piano da marinba, 
desde que o official tem completado a contribniq.to de um 
anno, que tambem pdde ser paga'anlecip'adamente, e de uma 
s6 vez, fica sua familia com direito a pensao de melade do 
solde, ainda que elle falleca no dia seguintq. 

Segundo a lei lie C de novembro de 1827, corn as altera- 
cOes feilas pelas de 18 de agosto de 1832 [n. fii8) art. 3 
S't", e 20 de jullm de I8G1 (N. 1220) art. 8. as familias sd 
idm direito a metade do soldo com que os cfliciaes pudercm 
ser ou forem elTectivamente reformadns. 

Se, pois, fallecer um oflicial de nmiaha quo cbnle apenas 
am anno ou ainda menos do servico, e que portanlo nao te- 

nha direito algum 4 re' rma, dfixmdo lilba® soltei'as e ca- 
sadas, corao se ha de reparllr entre eilas a pciisAo? As pr'- 
meiras n5o poderao dear privadas da qn t ■ .'. ri. ■!u«a 
cada uma coubcr segundo n piano; mas/iual eera a qne as 
casadas deva caber.segundb a lei de 1827, que o prujecto 
manda applicar lbes? 

0 Sr. Paranuos'—A lef de 1827 n3o eSt ibeleoo di.-pnsi- 
oio em contrario. 

0 Sr. finUtftA Pemxa : — Comd nan e-tabelere, sc So 
concede pensfles torrespon lent'es a metade do soldo com i|ae 
os otlici.ies forem ou pedorem ser refurmados. segundo as 
disposicods do alVari de 11! de dezembfu do 1790 (altTad-s 
pc'a lei de 18 de agnsto do 18'72) qiiando no piano da liia- 
rinlia nap se encontra semelhante di-pusicitn ? 

Para ju-lificar o prnjectd'eb'servon o nnhre senador qne o 
piano du mont'-pio da marinha, que alguns con-iderao cenlo 
um conlrato, ji'i tem sido alterado per diversns ados legis- 
lall os; mas eu, sem pretender de maneira alguma cnntestar 
o facto, devo lodovia declarnr que os precedeutes de quenio 
recordo parecem me mais contrarios do quo f.ivoiaveis a sua 
argumenlag.lo. 

Em 1861, e ainda na actual s'RsSo trnlamns aqui de pro- 
pn-icOes que tinb.to por fim eoncedcr a pensao do nvmle-pin 
a (ilfia.s do ofiiciaes de marinba, quo tendo-so casado'anfes 
do fallecimenlo das viuvas sua< mites, eiiviu>ar.1« depeis do 
psssada muilo pouco tempo, e fici'ir.to re luzidas a miseria. 
Ppslo que Ibes nan fosse favnravel a disposiciio literal no 
piano, rasolveii o poder legislativo, attentas as circumstau- 
cias muilo espcciaes em que cllas se arlnvio, coaceile- Ibes 
it bemifirio do monte-pio. imimndo-lhes tudavi.i n eundiciio 
de provarcm o sou estado do pubreza 0 projeclo,(ior6m,eslac 
helece lima regra geral, nao em favor diVquatsquer oul'as 
que se acbcm enr iguaes eircnm-lancias, mas cm favor (Ids 
filbas quo ao tempo <o fallecimonto do seus pais ja estiverem 
casadas, sem clausula, sem distinccao al uma, sejto rica's 
ou pobres, qucr prccisem quflm nao, Jeslu soccerro do es- 
tado. Sera isto Cnnveniecte ? Sera mnsmo jnslo? N:io desei;-' 
nlieco qne era um ou oulro caso p nicular ou excepcinnal po- 
dera' sd lo ; mas comoregra geral C'eio que nao, porque pru- 
judica o direilo jii garantido pela lei as filbas solteiras o 
viuvas, e aos menores de IS annos, fazendo rep riir pur 
raaioT numero de pessoas as pcnsAos quo possto caber-lbes. 

Tratando se deslc assumptiq parece-me 1^10 0 senado nto 
p6dc deixar de ter tambem em lembranea 0 decreto qq- 
creou os corpus de voluntarios da pat'ria, parantindo as fa- 
milies dos quo falleceicoi no campo do batulha, ou em cori- 
sequencia de fcrimeiifos reccbidos nclla a pen-to ou meio 
soldo, conformo so acha estabi lecido para os (fficiacs e pra- 
cos do exercito. 

0 Sn. Pahavitos : — 0 que j.t cxistia. 
0 Sn. Ferreira Pknna : — A lei n l,2iC de 23 de junh'o 

de iS'fiii em seu art. 2" S3 1", ja cr.nGrmnii :.te certo p nto as 
disposicGes dess'e decrcto, 0 agora que tralamos'de legi-l 'r 
sobro a' rcmuneracito de servicos militaies, ilovem sem duvi fa 
merecer nos muilo' particular iiUencito nquolla promossa, tan 
solemnemente feila cm nomo da nacJo, 0 alcsnce que 1 6'to 
ler, e os meios de dar-lhe fiel 0 religinso cumprimento, para 
qtle nao haja molivo dd queixa, negariilo-sa a u'ns 0 que a 
oulr'fls sc concede. 

Lembrandd finalmente an senado qne nesla rasa exisle, j.i 
approvado em S" discusstn, otitro proji-cto da caiiiara leni- 
poraria, qile aitlorisa 0 governo para o-laficlccer 0 mopto- 
pio mililar, pouho per agora lernto as n.irihas nhservaqOes, 
b-itas sdmeiue com 0 fim do mostfdr a necessidudo de sub- 
meUer-se ainda a materia, quo agora disculimos, an exunio 
de alguma commiss.to, como lemhrou 0 bonrado senador pela 
Babia, para que possumos tomur sobro ella a delibcractu 
mais acertada. 

Finda a 2" discussJo, posta a volns, passou para a 3'. 
EntrXrSo surcessivamentn em la di-enssto, pa'ssi'.to pafa 

a 2", sem debute, pafa a 3*, as veguintes proposicOas da 
mesma camara. 
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1", aulorisando o poverno para raandar malricolar no 
I" anno da faculdade de dirpito do Recife os cstudanles Jose 
Vicente Mcira de Vasconcellos e outrns. 

2a, autorisando o governo para mandar matricuiar no 1° 
anno da faculdade de medicina da cfirto os esludanles Can 
dido Jtisd Uodrigucs de Andradc Junior e oulrus. 

Esgotada a maleria da ordem do dia, o Sr. presldenle deu 
a do dia seguinte : 

I1 discussao da proposicdo da camara dos Srs. deputados, 
determinando que a lei n. 1,243 do 58 de junho de ISBa, de: 
crctada para o exercicio de 18C5 a 1865 continue em xigor, 
aid quo sevote a do soguinte. 

Levantou-se a sessSo aos tres quartos depois do meio-dia. 

S* Ncesno. 
EM 16 DE MAIO DK 1866. 

I'BESIDEKCIA 00 SO. TISCOKDB nE ABAETK. 
A's 11 1/2 horas da manlia, estando presentes cs Srs. vis- 

condo de Abaete, Mafra, Fcrreira Pcnna, Teixeira do Snuza, 
Almeida Albuquerque, Chichorro, roarquez de llanhaem 
Araujo Riboiro, Mendes dos Santos. Jobim. Dantas, 1) Ma- 
nod, Souza Ramns, barSo de S Lourenco, visconde do Sa 
pucaby, Conha Vasconcellos, barao de Maroim visconde da 
Boa-Yka, Raranagua. Carnciro de Campos, Pimenta flucno 
I'aranhos, Olloni, marquez de Olinda, Porapeu, Dias Yicira 
Rodri gues Silva. marquez de Caxias, barSo de Pirapama. 
Dias do Carvalbo, Purtado, visconde de Jequitinhonba Za- 
charias, SA e Albuquerque, barSo de Muritiba c Souza 
Franco, o Sr. presidonte abiiu a sessSo. 

Falldiao com 'causa parlicipada os Srs. Silva Ferraz, 
Nuncs Gongalves, barao de Anlonina, barSo de Quarahim, 
CandidoBorges, EU<ebio. Paula Albuquerque, PaulaPessoa, 
Sinimbir, Silveira da Motla, Nabuco, Souza c Mello, vis- 
conde do Itaboraby e visconde do Uruguay, o sem partici- 
pacSo os Srs. Siqueira e Mello, barao do' Colegipe, Souza 
Queiroz Fernandes Torres, Fonseca e visconde do Suussuna. 

Fui lida o approvada a acta do 14 do cvrronte mcz. 
Nao bnuvo cxpedienlo. 

ORDEM DO DIA. 
Entrou em I1 discussao a proposicao da camara dos depu- 

tados, mandando vigorar a lei n 1,246 do 28 do junho de 
1866, no excrcicio de 1866 a 1867, ate que seja volada a 
respecliva lei do orcamento. 

® Mr. Ii»rao «Ic S. I.ourenco: — Sr. presbiente, pedi 
^ palavra n3,o ja para entrar na discussao da materia, mas 
sim porquo csla resolucilo 6 muito seria, e temos de dirigir- 
mo-nos era virtudo do' doclarafiBes muito explicitas do go 
^Crno que cue outros compaubeiros havemos de pedir;e 
purtaolo ou ortendo que nao podemos discutir esla resolugSo 
sem a prescnca do nobro mimslro da fazenda. [Spoiados)- 

Sr. prosideole, Y. Ex., quandaentrarraosna 21 discussdo, 
"os ha do qucrer cbamar <4 ordem, enlretanlo qtle na 1» con- 
sentirA quo, com maiS alguma latitude converscmos com 
^ Ex , o Sr. ministro da fazenda; portanto, me porece ser 
convenienle, que esle adiamento, convidando-so o nobrc tni- 
Ustro. se faqa ji na 1" discussao, para nos puupar os emba- 
rafios das obscrvaqOts quo V. Ex. costuma apresentar em 21 

discussao. 
Eu pois, peco a V. Ex. o adiamento para amanha ; e 

jjegocio de muita gravidade e talvez esta resolucAo seja a lei 
"e orcamento por dous unnos; e ncsle perigo desejava saber 
Hais alguma cousa do que sei. 

0 Sr. PnK-ioETE : r— 0 preccdcnto que ha d convidar-se 
JlUalqucr ministro quo nao tem assento no senado, em vir- 
'udo de rcquerimento de algnm nobro scnador. 

Conusltado o senado, resulveu afflrmalivamenle. 
0 Sr. presidonlo deu a ordem do dia 10. 

3.a discussao da proposicao da camara dos Srs. depulados 
approvando as pensBcs do 604A annuaes, concedidas a 
D. Francisca Thomasia de Andrade Maia, com sobrevivencia 
da metade as suas filbas; e a de 600 rei: dianos concedida ao 
cabo de esquadra Joao Baptista Martins. 

Estando presente o Sr. ministro da fazenda. 
Conlinuacuo da discus-5o do projeclo quo ficou adiado. 
Levantou se a scssao as 11 3(4 horas da manha: 

O.1 sc.saao, 
EM 16 DE MAIO DE 1866. 

PRESIDEXCIA no SB. VISCOXDB nE ABAETE. 
A's 11 boras e 20 minulos da manha, achando-se presentes 

os Srs. visconde do Abaete, Mafra, Ferreira P.nna, Teixeira 
de Souza, Almeida Albuquerque, Chichorro. Cunha Vascon- 
cellos, Dmtas, Jobim, Olt ni, barSo de S. Lourenco, Car- 
nciro de Campos. Paranhos, D Manoel, visconde de' Itabo- 
raby. ParanagoA, Dias do Carvalbo. Pimenta Bueno, marquez 
de Caxias, Mendes dos Santos, Furtado. Souza Franco, vis- 
conde da Boa Vista. Zachari m, barao de Marohim, Nabuco, 
Dias Vieira, Souza Ramos Rodritues Silva Pompcu. mar- 
quez do Olinda. Si e Albuquerque, barao de Pirapama. vis- 
conde do Jequitinhonba, Silveira da Molta e barao de Muri- 
tiba, o Sr. presidente abriu a sessao. 

Faltara ■ com causa parlicipada os Srs Silva Fcrr.iz. Nu- 
nes Gonealves, barao de Antonina barao de Quarahim, Can- 
dido Borges, Eozebio, Paula Albuquerque, Paula Pessna, 
Sinimbu, Araujo Ribeiro, Souza e Mello, marquez de Ita- 
nhacm, vi-condo do Sapuceby, visconde do Uruguay e Si- 
queira e Mello ; e fern parllcipacSo os Srs. bario de Cote- 
gipo, Souza Queiroz, Fernaudes' Torres, Fonseca o visconde 
de Suzssuna. 

Foi lida e apoiada a acta de 16 do corrento mez. 
EXPEDIEXTE. 

0 Sr. 1° secretario deu conla do scguinte: 
Officio de 3 do corrcnle mez, do vice-prcsidcnle da pro- 

vip.cia de Pernambuco, remcltcndo cdpia do um projecto de 
lei, a que a presidencia da provincia negiira a sanccao, mas 
que a respe- liva assemblea legislativa Bzera adoplar, e cdpia 
de um oilicia em que declarAra a mesrna assemblea que ia 
tazer remessa <fe pi ojecto ao governo c A assemlddn geral, 
para que baja uma decisao de.Bniliva.—Uemettido A com- 
missio de assembleas provinciaes. 

OfDcio datado dn 10 de abril ultimo, em Sergipe, do Sr. 
senador Autonio Diniz do Siqueira e Mello, participando 
que, por coutinuar o seu incommodu proprio, nao tem po- 
dido coinparcccr as sessfles do senado, mas que vira cum- 
prir o seu dever logo quo possa.—Ficou o senado iotel- 
rado. 

® Sr. JoSrim: — Sr. presidente, tenbo informacao de 
boa parte, mas nao tenho cerleza do que seja completamento 
fundada, que o Sr. bispo da provincia do Rio-Grande dn Sul 
exige actualmenle ICjJ por enda casamcnto que se iffoclue 
cm qoalquer freguezia da provincia, alem das defpezas ordi- 
naria ; e que,alem disto, exige mais, quando ba aluum paren- 
tesco enlre os contr^hentes, uma conlribnicdo de 200S a 60(lU. 
Eu nao sei, Sr. presidente, ate quo pouto sejiio exactas estas 
informacoes, creio que o sao ; mas, repito, nao tepbo disso 
cerleza absolula 

0 Sr. Pohped :—Talvez nao sejiio. 
0 Sr. Jobim;—Talvez, desejo muito qoe nao o sejiio. 
AI6m disto d lambem facto constante 6 sabilo na pro- 

vincia do Rio Grande do Sul que S. Ex. Rvm. tem ex- 
cluilo quasi todos os brasileiros rio-grandenses de ordena- 
rem-se; fecbou se o seminario, obrigando a retirarcm se os 
mocos que esludavAo nelle, e quo erSo em numero do 40, 
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pouco mais ou raenos, atormenlados com penitencias exaje- 
radas e insupportavei?, de maneira quo reduzidos dies a if 
ou 3 o seminario (eclicu se e os professores nomcados pelo 
governo fordo despedidos, a prete.\to de gue udo liaviao 
alumnos. 

AISm disto eu creio qne a inlolerancia quo ja so lem ma- 
niftstado contra a eolonisaedo na provincia do Rio Grande do 
Sul tem de nos trazer consequencias funestas. A colonisacSo 
achava se jabem encarrerada, mas, actualmenlo, a retog'ra- 
dacjo e sensirel, baquasi uma parada dessa corrente de emi- 
gracao para a provincia do Rio Grande do Sul, qua me pa- 
rece'devida a intolerancia rebgiosa quo lareina. 

Portanto, Sr. presidenle, vejo-me na necessidado do apre- 
scntar um requerimcnto, para o fim de obter informacOes 
oractas a este respeito ; o senado resolva corao entei'der 
sobre o mcu requerimcnto e por occasiiio da sua discussSo, 
SB for apoiado. direi mais alguma cousa. 

Foi lido, apoiado, posto em discussSo e, pedindo a palavra 
o Sr. A'abuco, ficou adiado o scguinte requerimento : 

« Requeiro que se peca ao governo. baja do informar se i1 

exacto que o bispo do Rio Grande do Sul exige actualmente 
pot cada casamenlo, em qualquc-r das igrejas da provincia e 
antes dc effecluado, a contribuicao do tcj. e de 200Ji ate 
500^ quando enlre os contrabentcs ha algum parentesco; 
qual a lei cm que se fundou S. Ex. Rvma. para, alem do que 
se paga ordinariamenle, fazcr as rcferidas exigencias; e que 
baja mais de informar, qual a raziio porque quasi todas as 
igrejas da provincia cstao actualmente provides de padres es- 
trangeiros, com exclusao dos nacionaes; qual o numero de 
uns e de outros, a vista das folhas dos ordenados e congruas 
da tbesouraria provincial. 

« Pace do senado, IS de maionelSGG.—Josi Marlins da 
Cruz Jobim, » 

ORDEM DO DIA. 
Entrou em 31 discussao, e foi fern debate approvada, para 

subir a sanccJo imperial, a proposiciio da camara dos dopu- 
tados approvando as pensSes conc'edidas: de 501^1 annuaes 
a D. Francisca Thomasia de Andrade Maia com sobreviven- 
cia da metade para suas filhas, e de S00 rs diaries ao cabo 
csquadra Jo3o Boptista Martins. 

Achando-se na sala immediata o Sr. rainistro da fazenda, 
forao sorteados para a deputacilo que o devia recebcr os 
Srs. Dias Vieira, marquez de Caxias e Jobim ; o, sendo in- 
tro luzido no salao com as formalidados do csljlo, tomou 
asscnlo a direita do Sr. presidente. 

Entrou em I1 discussSo a propesicJo da camara dos depu- 
tados mandando vigorar a lei do orcamento para o cxcrcicio 
do 18GS—IbGG, no cxercicio de 18GG —18G7 cm quanlo nao 
for prcmulgada a d'esto cxercicio. 

0 Sr. Pimentn Bucuo : — Sr. presilente, a lei da or- 
camento, em qualquer tempo que seja decrctada, b sempre 
uma das leis mais importantes do cstado; rar circumstancias 
actuaes, porem, esta icsolucSo que vai substiluir a lei espe- 
cial dotnao c mais do que importanle, e imporlantissima, 
porque nds todos conhecemos bem quanto sSo graves as cir- 
cumstancias do nosso paiz, quer cm sua face polilica, como 
em sua face economica ou financeira. 

Pols bem ; nestca circumstancias o senado permiltirS quo, 
para chcgar as conclusfles a que me destino, en recorde algu- 
mas ideas que sSo bem conhecidas dello, mas que por serem 
bem conhecidas nSo deixSo de see focos de luz, garantias 
precicsas. SSo como que ideas matrizes que contfira princi- 
pios fecundos, quo nem nos, nem tao pouco o governo, devo- 
mos jamais olvidar : ellas interessSo mnito aos povos. 

Perguntarei, pois, o que e o budget, o que e uma lei do 
orcamento ? e direi quo c o acto muilo valioso que compre- 
behde cs divcisos services publicos e semelhantcmente 
os recursos do estado, oil por cutra os seus eacrificios. 

Segundo as normas da systcma conslilucional como deve, 
esU lei ou este acto see preparado por parlo do governo ? 
Deve elle apresenlar a sua proposta, o inventario circum- 

stanciado do todas as despozas quo julga necessarias para 
rcalizar os servicos publicos, e bem assim o inventario dos 
recursos com que conla ou presume tor ou haver para o 
cumprimcnto desses servicos. E' pois, uma cxposicao quo 
deve ser ccmpleta, integral,sem excepcao do despeza alguma; 
que dove ser especificada ou delalba'da, o coavenieiitcnicnto 
illustrada com todas as informacoes necessarias, porque lem 
de ser a bare do trabalho legislative, trabalho quo nunca 
podera ser apcrfeicoado ou bem decrctailo scnao em face de 
todos os esdarccimentos precisos. 

0 que 6. senbores, o orcamento em relacito ao parlamento? 
E' uma scrio de aclos do cxamc, de confrontagrio, de fi-ca- 
lisaeao, do cconomia e, emfim, do aulorisarjao das despezas, e 
Com ellas dosncursos correspnndcntcs, meios ou cxpcdicntes, 
i|UO cerlamente devcm ser muito ponderados para quo sejao 
preferidos aquelles que menos sacribcios impmerem ao psiz. 
t' a discussao por ministcrios, do cada verba c do cada ira- 
posto, ou operaqilo de credito de per si. 

Assim e, senbores, quo o orgamenlo esta ligado com as 
necessarias garantias ndo sd da inlelligencia o da crdem, 
como tambcm da vida administrativa e polilica do estado, o 
dos sous grandes interesses. 

Desde, pois, que nm orcamento nao scguir seus tramilos 
rcgulares, que nao tiver roalnJade, quo nao for uma verdaie 
pralica, o quo resultara ? Domirard o alvitro ministerial, as 
despezas scrao discripcionarias, illimitadas e, porventura, mal 
aproveiladas; conseguinlcmcnte os sacrificios publicos serSo 
pesados o inuitas services' convenicntes preleridos. 

Do exposto se ve qiie o budget e lambem o mcio pelo qual 
o parlamento pbde influir na marcba administrativa, ver como 
se torn teito os services publicos, como o minislerio compro 
as leis, como descmpcnba os deveres quo ellas e a bonra Ibe 
impoem. e que devem ser re'igiosamento obscrvados. 

Impcrta, scraelhanlemente, uma garantia politlca. For certo 
que um governo sem recursos pouco ou nada pddo fazer, 
como quo deixa de ser governo. Fois bem, quando o parla- 
mento confere-lho recursos 6 que reconbece e modeflca a sua 
polilica qucr no interior, quer no exterior, quer na paz. quor 
na gueira, quer era relacao Ss lihordades publicas, quer pelo 
quo toca A outras prerogalivas nacionaes E', cntao, quo im- 
pocm-lho condicOes. 

Tanlo e verdallo que o orcamento 6 uma garantia polilica de 
primoira ordem, quo abi esta o povo inglez para attostar quo 
cssa foi a granite e podcrosa mola donde elle derivou as suas 
liberdailcs praticas; foi com csso meio que combatcu 03 des- 
varios de diversos governos, e quo Brmou essa roalidario do 
bem ser nacional, da parlicipacao do povo inglez no seu go- 
verno, que causa inveja a outras nacOes. 

Tanto 6 verdade o quo acabo do' dizer, qu-- todos os ho- 
mens po'iticos repulao que o modo por que uma lei de orca- 
mento e apresentada pelo governo ao parlamento, o modo 
porque ella d discutida e aQnal decretada, altesta evidente- 
mcnto o grdo de liberdades reaes quo o paiz tem, a impor- 
tancia verdadeira das camaras legislalivas, e a inlluencia da 
opiniao publica da nacao no governo de si mesma. 

Compare-se o orcamento inglez com o orcamento da Frussia 
ou de alguns outros estados da Allcmanlia, e ninguem duvi- 
dard de que a asscrcao b real e pratica. 

Para que, porom, um orcauicnto possa correspomler a sous 
tins e garanliruo paiz taos bencficios. o quee necossario? E' 
que, como ja disse, elle seja completo. integral, cspecificado 
ou detalhado, acorapanbado da justificacao de todas as des- 
pczas ou sacrificios que se pede a nacilo, o, emfim, dovida- 
menlo disculido pelos seus roprosoiitantcs. 

Ora, senbores, arcsulucilo, do que trntamos, esta, por- 
ventura, nestas condicOes? Gertamento nSo: ella n3o passa 
senjo de um simulacro de orcamento, 6 apenas uma Dccao, 
oSo b uma verdado. 

0 Sn. T. Ottom; — Apoiado. 
0 Sn. Pimenta Ruexo : — Para que podcrd ella servir? 

Dnicamenle para cobrir o escandalo do que se passe o anno 
sem lei do orcamento. NHo so p6de divisar nclla, pela ma- 
neira que esta concebiJa, outro caracter. 0 proprio minislerio 
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em sua consciencia neccssariamenlo scni o primsiro, pois 
quo ello tem intelligeDcia, quo ha de reconheccr a impossi- 
hilidarle do fazer o smico do novo exercicio com os meios 
quo silo abi consignados". 

0 quo so preleudera enlao? Um protexto para abrir cre- 
ditcs supplementares ou cxlraordinarios quo excedao muito 
do longc a cifra quo 6 autorisada por osla resoluc-lo. Isso 
porcm nio soria verdadeiraraente scpbismar todos os priu- 
cipios conslitucionaes do cstado? Certamcnte. 

Facamos uraa brevo analyse. E-la rcsolucilo autorisa o 
governo a despender no proximo futuro exercicio com as ver- 
bas quo enumera 1)8,690:0003. Deixando de parts oulras 
dospczas, apresentarei s6 trcs vcrbas, quo nSo eslSo con- 
templadas, das quaes so v6 quo, conformo as evcnlualidades, 
0 govorno precisara o dobro de'ssa quanlia. 

0 governo dcvo Irinta o tantos mil contos do reis. quo es 
t5o represenlados por bilhetos do Ihcsouro, ja do dinheiros 
quo tem recebido cm deposito a proraio nos cofrcs publicos, 
ja por bilhetos quo ello torn de--conlado por anticipacao de 
renda. Fstes trinta o tantos mil contos de rcis do uma'divida 
flucluantc c exigivel, desdo quo a confianga publica por am 
pouco vacille, podcm sor demandados no proximo futuro 
exercicio. 0 governo, porvonlura, nao prove essa eventuali- 
dade? Seria uma injuna ncgar issoasua intelligencia. I'ois, 
dada ella, era face desta previsao, do quo meios pretendu 
sorvir-so ? De raoios n5o autorisados? 

A lei, quo so manda prorogar, destina a impcrtancia de 
oilo mil o tantos contos para o smico dos juros e amorti- 
zaclio da divida extorna e da divida inlerna tundada ; mas o 
Roverno niio ignora quo csta sorama tem de serclevada quasi 
an dobro, bavcra um accrescirao maior do o.000:000^, por- 
que so tem do pagar a amortizacao o juros do empreslimo 
ultimamente conlrabidoem iondrcs! se (era de pagar os juros 
dosses trinta o tantos mil contos, do quo ha pouco fallei. 0 
quo pretonde, pois ? Fazer o milagro dos cinco pars e dous 
pcixos? I'rotendo com 8.700:000,^ pagar corca do 15.000:000^ 
ou 1!) 000:000^ ? Ou ha factos que'eu ignoro,ou isto e inex- 
plicavcl. 

A 3.-a vcrba, a quo alludirei, respeila as despezas da 
Ruerra. Presume o governo quo antes do 1° de julho proximo 
futuro a guerra paraguaya estcja acabada7E' um ficlo 
muito eventual, depende da lenacidade o mesmo da habili- 
dade do diclador do Paraguay, quo tem tins condicScs do scu 
paiz muitos meios do procrastinar a lula c, lalvcz, Hie con- 
venha mesmo isso para vor so duranto o dccurso della pode 
cutrar em alguraa ncgociacdo, quo melhoro a sua soite 
Em todo caso duranto o futuro cxorcicio teri o govciuo de 
1 ccolher o scu cxercito com muito avultadas despezas nao 
to para trazcr parte a cdrlo, mas para lovar os rcspeclivos 
batalliOes para suas provincias; tera de rccniher a esquadra 
o mantel-a, por algum tempo, antes de reduzil-a, tonide pagar 
monto-pios, moio-soldos o pensOcs quo vao accresccndo, cm 
fim, tera avultadissimas despezas a satisfazcr. 

. Estas tres addiccbcs dobrSo, so njo cxccdcm o dupio da 
cifra de S8,000:0003. Ora, reaultara, ealdo, quo a resolucao 
quo disoulimos sera o accossorio, quo os credilos supplemen- 
lares serSo o principal. E', porvonlura, admissivel nma pre- visao disciicfonaria semelbante? Crcio quo nao. Enlao porque 
Oslo acodamento do docrotar-so j i e ja csta autorisacao, e 
por um mode imprcvidente o bcra diverso do quo faz o par- 
lamento porlugucz? 

itestao ainda ,'t mczes do sossilo alem da faculdade quo o 
governo torn da prorogacao; porquo niio osperar pcla lei or- 
idnaria o especial do anno cm quo, medianto os devidos cs- 
clarecimoptos, tudo iidde sor previsto ? 

Kilo fazomos quostao de dar meios ao governo, fazemos, 
porcm, ou devemos fezer quostao do principios cardeaes do 
nosso systcma, para que so niio sophisme tudo. 

So tratassomos dc uma lei de orcamento onde cada ser- 
vico viesso contemplado por sua vcz ou rubrica, o senado 
tefia por meio do uma discussSo regular tempo e opportu- 
pidade para examinar tudo, e para determinar aquillo que 
jalgasso convenienlc ao paiz; mas, em vez dessa discussSo 

detalhada, desso exame especial, cxige o miuisterio quo vo- 
temos englobadamenle em um arligo toda uma lei de orca- 
mento ! Teremos de prcscindir de nossos direilos, ou antes "do 
nossos doveres ? 

Eu lerei as resoiuCSes legislativas quo forSo decretadas 
pelo parlamcnto porlugucz no anno do 1SG1, o csta leitura 
demenstrard ao senado como este parlaraento sabo zelar do 
suas prorogativas o com ellas dos inleresses pubiicos, 

Estava a sessao do parlamcnto portuguez no mcz da 
junbo do ISfil,* ia entrar era movimonto o novo exercicio, 
disculia ella a respectiva ioi do orcamento; mas, nao po- 
dendo lermina-la em tempo, decretou a seguinte disposicSo 
[lendo]: 

« D. Fedro, etc. 
« Art. 1.° E' o governo aulorisado a proceder a cobran- 

ca dos irapestos e mais rendimenlos publicos rospectivos no 
anno economico de 1881 — 1862, o a applicar o seu pro- 
ducto as despezas do cstado corrcspondcntes ao mesmo anno, 
segundo o disposto nas carlas do lei de 28 de julho de 18GO, 
e mais disposicSes legislativas cm vigor, salvas as alteracSes 
estabciecidas ncsta lei.» 

No art. 2.° em diversos paragrapbos detorminSo quaos 
erf.o essas alteracSes. 

« Art. 3.° Esta autorisacSo durara aU 31 de julho do 
corrente anno, se antes nao esliverem votadas as leis da 
receita c despcza para o referido anno economico. 

« Art. i.» Fica revogada a legislacSo em contrario. (27 do 
junho da 1861) » 

Decrclada em 27 do junbo, tinba por periodo do cxistencia 
pouco mais de um mez. 

QuanJo soapproximnuo dia 31 de julho, o parlamento por- 
lugucz, nao tendo podido ainda ultimar a ioi, adoptou a se- 
guinte resolucdo [lendo]: 

« D. Pedro, etc. 
« Srt. 1.° E' prorogado at6 20 de agosto proximo fuiuro 

o prazo estabelecido pela carta do lei de 27 de junho ultimo, 
para a cobrauca dos impostos o mais reudimootos respectivos 
no anno economico do i861 —1862, e applicaciio do seu pro- 
duclo as despezas do estado corrcspondcntes ao mesmo anno. 

« Art. 2.° Fica revogada a legislacao em contrario. (27 do 
julho da 1861).» 

Em 31 de agosto, nSo lendo podido ainda concluir a lei, 
promulgou 3a resolucao, que ampliou o prazo estabelecido 
pela carta do lei de 27 de juubo, para a cobranqa dos im- 
postos e mais rendimenlos respectivos ao anno economico 
de 1861—1862, c applicaciio do seu producto as despezas do 
estado, ate que'fossem votadas as leis do rcceita e despeza 
psra o referido anno economico. 

Y6-se, pois. queo parlamcnloportugucz, consciento do quo 
vale a lei do orcamento, nao demitto da si, ndoabdica o seu 
dircito. E' discricDo parlamentar quo iraporta muito, porque, 
desdo que se adopta uma aulorisacSo como esta quo discu- 
limos, u ministerio niio lem mais fnterosse em activara pas- 
sagem da lei especial do anno ; sous amigos podem entender 
conveniento faltar as sessSes, para quo as camaras niio tenhilo 
tempo de decretar essa lei; outros podem desviar a attencilo 
dellas com outros cbjectos de interesse secundario, para qiie 
a sessao se feohe e ogoverno fiquearraado do uma autorisacao 
que Ihe da mais liberdade, sobretudo, em relacao <1 abertura 
do creditos. Eis porquo o parlamcnto portuguez n5o facilila 
resoiucoes desta ordem, nao abdica suas prorogativas, zela 
dos sacrificios do paiz. 

Nem se diga, quo pode dar-so o caso do ministerio julgar 
conveniente dissolver a camara, scm que ella lenha tempo do 
decretar a lei ordinaria. Ninguem denegard ao governo esse 
direilo, e faculdade essencial da corOa; mas, eu quoreria que 
em til caso imitassemos o ministerio inglcz. Dirijio-so os 
nobres rainistros a camara dos deputados e Ibe digao ; « 0 
governo julga conveniente aos publicos inleresses dissolver a 
camara: como niio ba tempo para decretar uma lei ordinaria 
ello convida o parlamento a volar uma resolucSo, como a 
que so discute, ale quo se reuna a nova camara*; por conse- 
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quencia \oi vfedes que nJo Hcveis tratar de outra cousa se 
lSo facilitar esta accao, este direito da coroa. » 

Qiial seria a cam ira aue n5o so apressasse a dar esse meio 
de governo, a respeitar es^a attribuicio essencial do poder ? 
Creio que neubuma. Em taes circimstancias eu nSo teria 
duvida do votar por csta resolucdo. porque cstava manifesto 
que r5o havia tempo para uma lei ordinaria ; mas hojo que 
restdo ainda ra^zos, porque ndo hei de esperar rela lei 
ordinaria ou especial do anno ? Entao tcremos oporlunidade 
de dolar o governo de todos 03 trie's sufficirntes nao so para 
0 serYico iiitcior do iraperio, como para sustenlar a gloria 
do nnssas relacOes cxterinres, e do nossas armas. 

Nera se diga. Sr. presidente, que ha precedenles, que mais 
de uma vcz as caraaras I6ra adoptado resolucfies semelhanles 
Primeiramcnte, eu notarei quo, ainda quando houvesse esses 
prccedentes, 0 ministerio actual nao deviaservir-so delles, 

Porque o parliJo ccnservadur foi removido do governo ? 
Porque se dizia quo elle nao manlinha, nSo desenvclsia, 
como devdra, as libcrdades publicas; quo nao activava 0 
progresso. como cumpria. Pois bem; 0 ministcrio actual 
nao e so liberal, e progressista. 

0 Sr. Rodrigues Suva Apoiado. 
0 Sr. T. Otiom e alodss octros sns, SE.fAboRES: — Nao 

apoiado. 
0 Sr. Pimenta Bue.vo ; — Eu repito o que elle diz. 
0 Sr. T. Ottom : —Ah 1 isso sim. 
0 Sr. m:msiro da jusiiga :—Nosta malcria e o quo cada 

um diz. 
0 Sr. Pimexta Buexo : — 0 minislerio actual, pois, d libe- 

ral e progressista. 
0 Sr T Ottom : —E' liberal nvoue. 
0 Sr. Pimema Beeao : - Resulta dahi, iogicamcnle, que 

elle nao devc adoplar precedeales que forao censurados, pre- 
cedenles que nao sao conformes com as vistas que se apre- 
goavSo e, inuilo menos, cum as ideas do progresso. 

So uma opiniao pulilica liberal e progressista procura e 
sobe ao poder, uJo para corrigir os defeitos que antes 
existiJo. e sira para acceit.i-los nu perpetua-los. pddo uma 
tal cnndncla aulorisar o paiz a pensar que nSo foi o amor 
das liberdades publicas, m is sim a ambiclio ou avidez do 
poder, que a dirigiu: o que resulla dahi, senhores ? A des- 
crenca da opiniao publica em relacjSo aos honieus o aos 
principios; e islo d urn grando mal. 

Mas, senhores, nem estos precc.lentes exisliao; o se exis- 
tirao, limilarao-se a circnmstancias ordinarias inleiramentc 
diversas das actuaes. Concebo-se quo so possa prcrugar uma 
lei de orcamento deum exercicio para oulro quando o estado 
se acha em circumslancias nonnaes apoiados), quando a in 
telligencia punlica e legislativa vd que no movimento dos 
services do anno poucas alteracfles havera, poucas nio liGca- 
cSes comparadas com o exercicio anterior : mas as circum- 
staocias actuaes siio, porventura, laes? ila pouco acabei de 
demonstrar quo muito provavclmenle os rervicos do future 
exercicio hao de iraporlar em mais do dobro d'a cifra que d 
autorisada. Se ao menos esta rcsolucao cm urn ou mais arli- 
gos dissesse que a lei do orcamento anterior seria prorogada 
para o novo exercicio com taes e taes additaraentos, amori- 
sacoes ou creditos, emfim com as alteracdes ao menos essen- 
cia'es, eu comprebenderia; mas, tal qual esta redigido o pro- 
jecto, nao comprehendo. 

0 ministerio cunhece bem qual a modibcacio ou aperfei 
coameuto que a Franoa deu aos seus orcaraentos. Ainda em 
1881, para crear uma urdem permanento, um systema escla- 
recido de suas financas para guardar sempre nao sd o equi- 
librio material, mas o equilibrio moral das despezas publicas 
com os recursos do eslado. eila devidiu a lei de budge' cm 
budg&t ile receila e despeza ordinaria e budget do despeza 
extraordinaria. Eu tenbo aqui a lei que 6 precedida do uma 
uminosa exposicSo de motivos; e de 2 de julbo de 1882 : 
onlem alem de outras as seguintes disposicdes ; 

« Art. 1.° Alem do budget ordinario dofEstado sera creado 
urn fundo affeclado especialmenlo as despezas da budget 
extraordinario 

« Art 2 0 Este fundo sera flxado cada anno par nma lei que 
aulorisara ao mesmo tempo as despezas a que esse fuudo 
for affeclado, etc. 

I'orquco gnverno nao imilou, ao menos neste anno, tno brm 
Conselbo ou tao esclarecido extmplo nas circnmstancias da- 
'las, que certamenle demanddo um orcamento extraordinario? 
porque a par desta rcsnlugio nJo so apresonta nma proposla 
adequada a taes circnmstancias, ocompanhando c complc- 
tamio este projecto de lei ordinaria deorcnmcnto? porquo 
nao se prcviu ou calculou convenientemenle'o que se gastari 
com a cltimacilo da guerra, com o regresso do cxercilo e ar- 
mada. com a guanncSo quo provavelmento sc ha de deixar 
por a'gum tempo cm occupacao no Paraguay, emfim com 
dospezas ja conhecidas e nao contemplndas, qae scruo ou po- 
J-rSo ser exigidas duranle o novo exercicio ? porque esta 
proposla nSo vem esclarecer as camaras ? Cerlamente que, 
a.-sim informodas, elhs nSo denegardo meios ao governo. 

Assim provaria elle o sou re.-pcilo As inslituigSs que nns 
tegem, instituicOes qua elle devo considerarcomo realidailes, 
e n3o sdmento nominaes; o, direi mesmo, senhores. tamlera 
o respeito que o parlamento tcra direito a oxigir do minis- 
terio, porque nos oulros nSo estamos cncarregadus pcla na- 
glo do homologar os pedidos ministeriaes; temos o direito 
de cxainioa-los, de rejeila-los, e, emfim, detrrminar tudo 
aquillo que considerarmos de intercsse publico, nem de outra 
sorte cumprircmos os devercs de represenlantcs do paiz. 

As-im d, Sr presidente, quo o meu pcnsamcnlo, a minba 
CouclusSo logica seria volar contra a resoluciio, o esperar quo 
o ministerio aclivasso na camara dos deputados a hi annua, 
a lei especial quo a constiluicao manda decretar para reger 
o exercicio futuro e, cntSo, dar ao governo todos os meios; 
mas, eu nao deduzirei esta conclusao, alias vignro-a, darei o 
mru voto para que a rosolucSo pa-se a 2a discussio. na es- 
peranca que o senado, conscio do seus deveres e a elles fiel, 
com a illuslracJo, dignidade e honra, que sao delle insepa- 
raveis, em stla sabedoria determine o que julgar mjis con- 
veniento. 

Sr. presidente, terminarci com uma dbscrvacao. Nilo ba 
muilo tempo 11 em um publicista inglez, algumas observacOes 
que me fizerio baslantd impress,To; propunba-se eile a demons- 
trnr a grando diffcrenca qae hacntre o governo que nos cba- 
mamos constitucional o representativo, e o governo qoc e 
reatmcnto parlamentar. Elle dizia que sao duas enlida 'es 
peifcitnmenle distinctas, que 6 crro confundi las. 0 governo 
da Inglaterra, assim como o da lielgici, 6 um governo parla- 
mentar ; o governo da Franca, do Brasil, do Portugal, da 
Hespanha, as outras monarchias couslitucionaes por sua 
marcha, n3os5o taes.A theoria tem muita importanciae me- 
reee a reflexiXo dos hmuens polilicos. 

Porque vingou na Belgica o na Inglaterra enm tanto bri- 
ihanlismo o governo parlamentar ? E' porque ellonSo A con- 
tradictorio, tem uma supremacia sd, um sd pen^amenlo, uma 
sd cabega, e essa d a da nacio. Porque nSo tern vingado, 
nunca vingou na Franoa e ne'sses outros panes'? Porque no 
Brasil nao d uma verdade, mas sim uma flcgSo e uma flcqSo 
quo se istraga cada vcz mais? Porque cm oulros paizes elle 
tem cabido? Porque vegcta arruinado na Hespanha e em 
oulras paries? E' porque so apresenlao duas entidades que 
mantem guerra conlinua, aid que uma supplsnte a outra. 

Nao osta na ordem pbi.-ica, nem na ordom moral, a por- 
manencia ou vidi barmoniosa do duas entidades que se ba- 
lera; uma ba do supplanlar ou nbsorver a oulra. Sd' ba 
govorno parlamentar, quando o poder executive, quando os 
ministros rcconhecem quo, quern tem direito iuaufedvel de 
governar o paiz, e o proprio paiz... 

0 Sr. T. Otiom.—Muilo bem. 
0 Sr. Pimenta BuEno:—... e consequcntemcnlo o com- 

plexo de seus represenlantes, que sao as camaras legislati- 
vas e a corda. EutSo o paiz, por seu parlamento, di impuls3o 
edircccao a polilica interior e exterior; o governo nSorepelle 
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essa supremacia, pelo contrario, sepue-a, como faz o poverno 
inglez, quo 6 um lypo iligno do imilagSo, lypo do sabedoria, 
quo causa a admiraqSo do raundo. 

K, entrelanto, 6 porventiira um governo fraco ? E' uma 
nacSo poderosa e brilliants, uma Oas quo occupdo, nuo o se- 
gundu logar, mas.conjunctiiraonte com algumas outras,o pri- 
ineiro cntre as poderosas do mundo. A tbcoria nao eiicrva 
os govcrnos e demanda prufun la meditocao 

Era Eianpa a luta era constaule: o parlameulo quena a 
' fuprcmacia, o poder executizo, os rainistros denegavSo ibe ; 

dabi os vai-vens dos sous deslinoj. Ifuja estabelcceu-se um 
governo do outra ordera, mas o problema tevs delioiciio, e 

. f»i uma s6 supremacia A resoluqiio sera scmpre essa", uma 
direccao nio contestada. 

Couvido, pois. o minislorio actual para quo, fiel asua qua- 
.liflciclo, descmpenhe real o pralicamente eslcs principios 
jibe raes quo sdo inscparaveis da legilima c muito legilima 
iofluencia do parlamento. Para isso, porcm, e neccssario quo 
txista um parlamento. 

Approximao-se as futuras eloictftj: como se porlara nellas 
0 governo ? Como nas elek'des'passadas ?... Sim, so qui- 
xer a dcsgraca do cstado. Quereis a felicidade do firasil ? 
Dai um cxemplo do moralidade, respeitando vossa bonra. e 
com ella as Ids deitoracs; fazei com quo venha para o par- 
lamento a expressSo lid dos dcscjos, dos volos da naciio. e 
jlcpois, csclareccndo-a com voss.as informacOes, sejaii tam- 
ncm um dos phardes da boa dirccciio dos negocios e de-tinos 
mi paiz. 

1'ondo dc parlo, scnborcs, eslas proscripciles odiosas de 
! nsmens intelligcnles o bonrados (apoiadosj.'quaesquer que 
j scjao os partidos a quo pertcncito (apoiados): ellas deshonrao 

um governo, quo desde entao nao so apoia mais na inlelli 
fp'ncia c na probidado. mas sim cm mesquinhos interesses de 
mosquinhas iudividualidades (mnilos apoiados) ; desde qne 
osse governo avilta, dogenera tudo. 

E quo figura rcpresenta entao em si mcsmo, no paiz e no 
cslr.ingeiro ?... 

Erafnn, scnborcs, lendo fcito estas consideracScs, tendo 
dmgado a minhas coaclusoes, guiurci o meu volo' na segun- 
ua discuss.ao cm face dos osclareciraentos. que teremos, c 
608undo os dictames da sabedoria do senado. [muito hem) 

"t' Sr. hiiraa de Si. Louronco: — Sr. prcsidcnle, 
y?ii fallar com meu natural acanbamento, c dcsla vez rnaior 
a'uda aid que so conclua a discussSo do voto de gracas por- 
lue mo considero reveslido do um certo caracler official, me 
Ijureoendo devcr alb entao ser antes echo d , sena lo do que 
' c minhas opimoes. 0 senado 6 dealguma sorle responsavel 
(lu pupel quo represento 

0 Sn. PiUBNTA Bueno : — E 1cm razilo, 
1 Ea bahao de S. Loueekoo : — Ksla ciicumstancia me 
vaibra uus versos orphicos que' 11 em algum tempo. 

" Jlcaucoup prennenl c le Ikyrse 
" Mais peu sonl inspirit du Dieu » 

0 senado com effeilo onlregou-me o tbyrso, mas nao me n>Pjrou sufflcicnlemcnto ; arvorou-me politico, tmdo eu ne- 
fiaeao decidida, para tal cousa. Dcvc, pois, ser benevolo para 
oomigo^ como complice do culpa ; assim larabem cspero de 

Ex., que retemperou sun merecida popubiridade na pra- xjnia passada eleicao, (rise) um pouco mais de bumanldade 
Bara minba fraqueza. 
„ 8r presidenlo, a discussito que nos occupa passa por ser 
bnauccii'd, mas eu nao a repute tal... 

0 Sn. Pimenta Bue.xo: — E' ampla, geral. 
. 0 Sn. baoao de S. Lounnxco.— Nas poueas Enbas dopro- 
Jooto que discule nada vejo que nos faca apreciaras cir- 
uumslancias do paiz, nem regras e prcceito's sobre a rcceila 
® xespcza do impcrio; vejo apenas um acto legislativo de 
■""a conbanca... 

0 Sr. Pimenta Bueko.— E premalura. 

0 Sr. barao de S. Lourent.o.— Pedo-so_ ao parlamenlfl 
uma dicladura financeira ale quo se faca a lei do orcamonto, 
que deie crear a receita doimperio eaulorisar sua'despeza. 
Eu disse —dicladura—, porquo nao obstante refcrir-se a ro- 
solucao. so uma determiuada lei anterior, comtuao niSo es- 
tan to abi previstcs e acautelados os successes e emergen- 
cias postcrioros que consliluem bnja uma situacSo extraordi- 
uaria e excepcional do paiz, indispensavelmente o corpo le- 
gislative armara o governo de podercs extraordinarios em 
relacao iis innovacOes, porquanto, a socicdadendo pbdo ficar 
em posicSo de abandono ou sem rccursos. 

Collocado o senado ncstis circumstancias, creio que se Iho 
niio pbde negar o direilo do apreciar escrupulosamente seu 
acto de confianca, c do pcrguntar ar.s Srs. ministros, se cs- 
tio no caso de 6 exigir ou pedir; se conflito em sua propria si- 
tuaeiio; se contao contiuuar a gerir cs negocios A seu cargo, 
nJo se illudindo cm sua boa 16, o com esta illudir o senado. 

Antes de eontinuar por dianle, peco a Y. Ex. Iiccnca para 
fixar minhas idbas sobre um ponto por vozes discutido, sem- 
pro conlestado: o a meu ver muito claro e muito conslitucio- 
nal : se o senado c coiupetcnte para discutir um voto do con- 
fianca, ou apreciar questfies de seraelbante ordera. Sr presi- 
denlo, o seiiado nao faz politica, on antes nao joga a polilica, 
m.-s, sem alguma duvida, marcba e nbra com politica... 

0 Sr. Pimenta Bueno Sem duvida. 
0 Sr. rarao de S. Lourenco : — 0 sonado n5o admitlo a 

vclleidado de um miuistro, de querer levantar nesta casa 
queslOes de confiauca sobre assumptos a seu arbilrio ; porera 
ha de repellir sempro a doutrina que conteste a consciencia 
dc sues deliberacdes na formacAo das leis, com o espantalho 
da confianca. Eni sua marcba con'titucional, sendo um corpo 
politico, ba de tar uma polilica livre, applicada, e nao abs- 
tracla e de ostontacio ; nunca afiancaodo um npoio anteci- 
pado, e menos pes'soal, Soria desconhecr os fins sabios e 
previdenles da coustiluicSo do imperio, so o senado, que 6 
um rarao do corpo legislativo, igual a camara dos deputados, 
e ainda com encargos do excepcional confianca para as cpochas 
de crise, consentisse tornar-se um accessor'io apenas, ou um 
auxiliar secuudario. Se, pois, aqui vier um projecto de lei, em- 
bora solicilado pelo governo c votado pela outra camara, que 
entendamos prejudicial, qualquer quo seja a politica das cir- 
cumstancias Ice negaremos nosso conseutimento. 

Na hypotbese em questJo cu cnteudo' prej idici l aos inte- 
resses do paiz. que a resolucAo que se discuto seja ou so 
tome a uuica lei financeira dc duas sessfles legislativas Nao 
desejando privar o gove:nido3 meios de vida, sem querer 
examinar agora quem e o culp.ado desta urgencia, oudo alra- 
so de providencias, eu coneederei meu voto so o gabinete 
puder afianrar-me a conclusilo da lei do orcamentoem discus- 
sao na camara temporaria ; o nue mo parece nao poder fazer 
era consciencia por quanlo nSo podo mesmo conlar com sua 
propria exislcncia. 

Sr. presidento, lenho ouvi.lo muitos boatos, a que receio 
dar credito | o que me recordo do adagio muito vulgar,—em 
tempo de guerra mentira como terra - e o paiz into sbmente 
torn guerra extorna, mas guerr.a interoa e nao pequena 1 Km 
tal e.is i me lembro do ped r iuformacBes ao nobre minis'.ro 
da fuzenda, que acredito ser mais siucero... 

0 Sr. minlsiroda justica ;—Muito ebrigado. 
0 Sr babao no S. Lourenco : —Rcputo-o mesmo o Abel do 

ministeiio, cu o mais innocenteda responsabilidade, que vein 
offerecer-se em sacrificio a seus amigos cm uma situacSo 
gasta e jA nos ultimos apuros; n5o tendo adquirido ainda 
esta cslrategia 

Vozes : — Oh! Oh I 
0 Sn. barao on S. Lourenco: — Sim, o nobre minislro 

lem nma longa vi la parlamentar. mas a do ministro ensina 
mujlo mais, e desta conta poucos dias. Pederia portanlo 
a S. Ex. i-.formacao sobre a situacSo do gabinete, e se csto 
podo prometler a noya lei do orcamento ? 0 minislorio aclual 
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f tera elementos tilo dissolventes, quo admira tor podido con- 
scrvar uma existencia tao prolongada. 

0 Sn . Pimenta Bueso : —Apoiado. 
0 Sr. barao de S. Lourenco : — Occorro mo nestc mo- 

menta a anocdota quo so conli do um certo duquo de 31os- 
covia, antecessor dos poderosos autocralas russos, o qual. 
havendo domeilicado uma aguia (ave), a moslrava certo dia 
aos diplomatas do sua cdrte, chamando-lhes a altencao sobre 
a intelligcncia do animal, o accroscenlou: « Eanub duviia- 
ria faze-la meu minislro, se nao fosse a conviccdo em que 
cstou deque osminislros, scjao quaes furem as formns dos 
govenws, nunca decem ser cguias. » Achava ello do extroma 
inconytniencia quo uma aguia fosse minislro, e o quo diria 
do quo se passa nesto msmento cnlro n6s, quo muitas aguias 
compO.m o gabineto? [UHaridaie.] 0 raini-lerio, portanlo; 
ndo poda marchar btm. Sabo V. Ex. quo a Grecia tove sou? 

t'jsete sabios. cada um dos quaes fid legislador do sou povo, 
que felicitou; o quo succederia, poroin, se todos sete fossom 
chamados para governar uma so nacno'f Grandes soriao a 
balburdia cconfusdo do infeliz povol'Eis a razdo por quo rc- 
ceio do tao notavel reuniiio de nnlabilidades, ondo vejo qua- 
tro orgsnisadores de gabiuele! 0 mats raoeo dos sete, o que 
tcm um passado menos salicnle, a.-severou em sua camara 
que era possiyel (ainda possivel) quebrar, porem lorccr nun- 
ca 1 Com laes eleaientos come se modificarcm para cbcgar a 
um accordo 1 

Talvez sdmente por cstas consideracSes e que so cspalba 
haeer profunda desintelligencia em're os Srs. ministros, que 
clles nem mais so rcunem em conferencias, que cada um go- 
verna independente sua reparticAo, emfim, quo ha ministros, 
por^m, que naoba mini.-torio ! I Assira, como aflancarS. Ex. 
a couclusao do orcamento ? 

0 nobre presid'enle do cons-lho, sem embargo de sua 
importancia, seus grandes services^ consnmmada expcrica- 
cia, considerado por mim um xulto dcstacado do seus no- 
taveis collegas, so tern deixado de algumn maneira. . . . 
nJo posso acertar com o tcrmo prnprio. . . . sorprehenderj 
o que ontros so avaatagem, e avultem a cusla do S. Ex. 

O nobre prcsidento do conselho, como disse, e um cidadAo 
nota»el, que pu lemos collocar na catcgoria dos ncssos 
geaios brasileiros. dizendo o celebro philosopho Godlbc 
accrca desto gencro do enlcs escolhidos, que tern elicj uma 
segunda puberdade, e que remocao. Creio que irto succedeu 
a S. Ex.; mas dizia o referiilo pbilesopho, a tnl segunda jni 
berdade i apenas passagcira, porquc e muito differenta ter- 
se o corpo por auxiliar, on com) udcersario. Sem duvida 
S. Ex. csta faligado e quer descancar, o abusa-se deste 
seu e-tado, 

0 primciro erro politico do nobre presidente do consclho 
foi conseatir quo circulasso o Loato da cxistcncia de um 
celebre memorandum que Ibe t^m feito muito m il. . . . 
Soubo o paiz que se tinha feito uma peca declaratoria do 
principios, de promessas, e portanto de seduccio popular, e 
quo ficou inutilisadapor cpposicao do S. Ex., q'uo desdo logo 
foi re£Utado emperrado, relrogrado. e iniiaigo deste in-~ 
cognito, quo agrada seftipro as eiluagOes desfavoraveis; la- 
crando o nobre minislro da juslioa a gloria do um libcra- 
lismo, elaslico porquo e incognito. 

0 Sr. MiMiiro da jostica : — Ob I senhor ! 
0 Sr. barao de S. Lourexco Eu soffri ja alguma coasa 

de scmelhanto, quando mo sbrprendSrio aleivosamente uma 
carta, que nSo publicarao, mas quo autorisava mil intrigas 
e compromeltimeDlos, fazendo sc-me passar por raaldizento 
c calumniador de grande numero do mcus comprovincianos, 
o que me obrigou a reclamar sua publicacJo, quo nunca 
texe logar. Como temlo soffrido o mesmo mal, lamenlo a 
sorle da S. Ex ! dove estur muito intrigado com os diversos 
grupos e differentas opinioes, que o rcpuldo um obslaculo a 
seus triumphos. 

Como fallei em grupos polilicos, desejo dar uma idda do 
quo sou provisoriamenie, duranlo o mez da discussao do 
volo de graca-com licenca do senado. Apezar do nao amar 

a imitacAo, que considcro um dos grandes Qagellos de nossa 
politica' desta toz, por ser programma provisorio, adoplei 
obra fcita, o copiei-a do mesmo philosopho jii cilado — 
Goethe, quo so dofrniu « progressista theorico, con'crvador 
historico, pouco sensivel as cbimcras scntimentaes do direilo 
divine, adversario irreconciliavel dos baix.s (supprimo este 
lermo) inslinctos de uma deraocracia que explora on espo- 
cula com elles. » NAo k um programma perfeito, eu 
reconheco ; mas c seir/prc mais claro o possivel do que o 
do nobre minislro da justica — sfafw gun progressista. Con- 
fesso ao senado qua nunca pudo comprcbender este pro- 
gramma do S. Ex.; e sempre que o ouvia, involuntariamenlo 
mo vinha .a Icrabranca as vozes do um certo sargenlo quo 
ensinava recrulas cm um largo cm frcnte do minha residen-' 
cia: pe direilo firme, o csquerdo nao se move, dobrado, 
marche! [Iliiaridade]. Creio quo Qco dispensndo do combatcr 
semqlbante programma. {Conliniia a hilariiade). Tambem 
tern circulado boatos ... 

0 Sr. mixistro da justica : — Boatos... 
0 Sn, barao de S Louresco ; — Nao sAo elles de peque- 

na monta accrca da dissolucao da camara dos deputados, por- 
quanto, conheco senadores'e depuraiins quo tcm se doixado 
ficar nas provincias com receios Jo sua verificacAo... 

0 Sa. Zacuahias S6 nAo lAm vindo os que quasi nunca 
vem ca. 

0 Sb. barao de S. Eourexco : — Esses boatos de dissolu- 
cAo augmenlAo mais minha desconfianca para negar a appro- 
vacAo pura e simples A resolucAo qua se discuto, I'or outras 
consideracSes pordm, Sr presidente, me pareco pouco pos- 
sivel uma dissolugiio has circumstancias actuaes; o nobre 
presidente do consul ho c pni desta situacao— paler est qaem 
jnsx nuptia:demonstranl—{[Iilaridade)] co Palinuro quo di- 
rigiu a barca dos novos nrgouiialas ale o grande ocoano, para 
descobrir ahi a esperancosa ilha da — Liga — ondo fundas- 
sem elles seu impcrio exclusive ; e o Moy-es que conduziu o 
novo povo judcu ii essa terra de promissdo, ende haveria 
carae sem osso, c peixo sem espinba [HUaridade. Portanto ■: 
a situacao ou a camara e (ilha do nobro ministro, e rcpug- j 
nante a' idea de ser S. Ex. o sou matador. 0 nobre minislro | 
da justica no seu vflo de aguia alto o rapido a'preciou mall 
a situacAo, quando; achando a camara dllacerada, a accusou 
de ha»cr tragado ileus fillros, e de perlcnder ainda tragar um ,> 
tercefro, Tal nAo succsdeu : esso atlcnlado pr.ilicaria o nobre ; 
presidente do consedho se dissolvcsse a camara, so matasse ' 
essa filha, ainda accusada do pretenciosa. Embora o illustre 
o respeitavel aaciAo, rlepois do a haver preduzido, qnalmar 
encapellado que depois de arrojar a praia colosso cstranho i 
recria como amcdrontado, livcsic tambem recuado com des- { 
confianca ; embora, a zemelhanca do cstatuario que depois 
do haver fdbricado um Jupiter c'aho rlejoelbos espavorido do j 
seus raios, tivesse S. Ex. abandonado o gabiuele ante suns | 
ameacas; eomtudo qutm terA melhcr dircito a rua condcs- 
ccndc'ncra e ao seu resptilo ? 

Eu sempre acrcditei, Sr, presidente, que so algum novo 
Alroo bnlasso exciter o atiprtilo do nobre estadista para 
rcalizar um scmcllianlo crime, com qucbra dos scnlimcntos 
da naturcza o S. Ex. quizosse ccdesso, o Sol do Brasil, i so- 
melhanca d'eulr'ura, rotiraria seus ruios benelicos paraevilar 
a ropeticAo da scei a da nova sxva mesa de Thyesie. 

0 Brasil nao ficaria certamenle abandonado a uma impru- 
dente situacao sem as leis annuas que a conslituicao cxigo, 
hoje mais indispensaveis pelas circumstancias excepcionaos. 
Uma dictadura nestc paiz, sem alguma ju-tiOcacao iraperiosa, 
seria mais do quo impnrdencia ! Esta uacSo brasileira nAo 6 
a Prussia; ella nAo rcconh^ce o dircito drvino. nem tern cm 
scu scio rostos feudacs quo sustcntem a audacia de um mi-j 
ni-tro I Quero, pois, do nobre ministro da fazeuda scguran- 
ca quo juslifrijue o veto quo desejo dar-lho, de que o corpo 
legislatiYo centinuara a funccionar; sendo indecoroso quo, 
duranle uma guerra estrangeira, quando lodes os brasileiros 
corrcm a porfla para desoggravar a bonra nacional, fosse a J 
camara dos deputados suspeita ao governo, que dii let tornado 
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sobre si o dosfecho da lula. Nesta inissao de bonra e corpo 
Icgislalivo 6 o mais po ieroso auxiliar, dillcrcntemcnto do que 
po lo succodor em qucslOes iaternas; e cumpro reuni lu, te 
o nao cstd. 

Eu pcco permissuo ao senado para voltar aindi a am as- 
sumpto, quo rcputo do muita sravidade, cm qus luquei ja, 
mas uio lanto quo me tranquillisasfe : a situacSo politica 
desleramo do caipo lepislalivo. Os ncgocios do'paiz tom3o 
uma direccao iao aprehcnsiva para mim, quo sinlo poder 
tornar-so ainda nccessario corroboarar a conviccuo nacional 
sobre a missao do senado brasileiro Nao so acredilo na nu- 
sencia de lodo veceio por nossas cousas: E cu fui ja cba 
raado—Camndra—por um amigo e collcga nesta casa, e 
por conseguinto nao direi com Andromaca— PIH a Dieu 
}iie je craignisse : eu tenho medo 1 direi porem accrca do 
KOiaaw—l'lul a Dieu qu'il craignit—pm quo scja previ- 
dente. 0 senado nJo reprcsenta ceittmonto as oscillacocs da 
opiniao no paiz, nera a acompanha em sua cspanlosa 
mobilidado 1 rortenco a camara teraporaria essa rcprcsen- 
'ocao immediata do movimento popular ou do pensa- 
rasnto dos differentes circulos. Ello rcpresenia a conve 
"iencia da nncao. EWitos sens mcmbros separadamente, em 
dilferentes logarrs e tempos, debaixo do impressdes va 
''iadas, sob a influcncia do govcrsos diverges o de parlidos 
oppostos, sao ainda anrosentndos a corfla mediante condi- 
fdos especiacs do elegibilidade, nao se permittindo ao povo o 
livre arbitrio, mas so llio recommcndando as qualidades dos 
ologivnis, services e virtudes ilestas list-is lao caulelosa- 
menle formudas, a corOa tern ainda o direiln de cscother o 
scnador cm uraa apresentacao triplice, para apartar o in- 
dovidamenle ou com menos merito incluido. Eslo corpo cr- 
Ranisado por om proccsso tao sabiamenle concebiJo, nao 
dove representar uma opinido de circumslancia, porcm cstd 
mtbiliiado para definir com calma a conscioncia do paiz. c 
acei tar no camlnho do sua verdadcira gloria o felicidade. 
Elle exprimira, repito, a cousciencia da nacao como uma 
Rrommatica a theoria de uma lingua, e nao dos jargdos e 
potois das difforontes scccocs da mesma nacdo: nao e a 
unagcm do quo se passa no paiz, porcm deve ser sua direc- 
S^o, como li em um dislinclo escriptor.... 

Uma voz : — 0 quc 6 patois? 
O Sn. habao dp S. Louoenco :— Cbamo—patois —a lin- 

Rdagem peculiar quo se falia cm certas localidades menos 
ooraniunicativas com o corpo da nacio; e no nosso caso os 
soutimentos raesquinhos do localiJade, quo tern scu fuuda- 
wonto no egoismo individual. 

Ao senado, pois, conlinu a consliluicao uma boa parte de 
oo guarda, no quc 6 clle larabem rauito c particularmenlo 
nterfssado para tornar-so mcro auxiliar. Os polilicos que 
ostumSo a procurar cxemiilcs Mra de uds, e os que reco- 

.eccm por mestra a Inglaterra cm quesloes constiluionacs, 
oooarSoahi, apczar dadifferenja para menos nas inslituicdes, 
o qifanto torn podido a camara dos Lords, e quae< *crvico- e|n prcslado A corda e 5 con-titaicdo. Ali verao um Jorge III 
ecorrouda A seus Lords para salvar sua corua e as insti- 
utfoes da poderosa coalisao nos comraunns. dos pruaos— 

■ d'dli o box—e sendo ostos ainda sous minislros! I E nSo 
Podedar-se neste paiz caso scmolbanto cu aproximado, tncsmo 
osultado de casamcnto tdo cxtraiiboo rcpugnanto como fui o 

daqueiles dous chefos? Parece-mo que ja houvo allianga 
®Uspcita, quo a ler sido casamcnto devera intervir o papa 
P0r baverem impediraentos rosemdos. Talvez pcla nallidade 
j10 coiilralo se tenha scguido o divorcio on separanao, cspa- 
"'ondo-se que um dos conjugos consumiu o doto, o solicita 
"gora outra allianga com oulro doto... 

0 Sn, babao BE Pibapama:—E acharA outra noiva? 
0 Sb. babao nn S. Loubenco : —ILa do acbar sem alpuma 

' uvida No Itrasil mesmo nao se tem ja colhido o fruclo llfsta bella instituicAo? Nao tern o senado mtis de uma vez 
Jo'vado a bonra do paiz, o talvez a constituicfio, que so pro- 
tendia mutilar? Ja lemos vislo a camara com o govcrno pro- 
P01' o quo nao pudiamos cm consciench accitar 11 Governis- 

mos democralas, como na Russia o imperialismo deraocrala, 
podem resurgir enlre nos, que exijAo estorcos deste corpo 
politico para fazer entrar no eslado normal'o mscbinismo 
nacional. Ouom esperaria da Russia a amoaca do socialismo, 
olhando para a civilisacSo do occidento, c de doulrinas das- 
truidoras de toda a sociedade ? 

Conscio porlanlo da missAo do senado brasileiro, entendo 
que elle nAo dove jogar com a politica, mas obrar com esla 
no exerciciu de suas aUribuicfios. So o ministerio nao puder 
subsistir com a regeicAo do alguma medida proposta, rctirar- 
se. perquo a corda q'uebra peln parte mais traca ; o so pddo 
conlinuar nem por isso s;rA accusado de nAo ser parlamentar, 
cemo succedc quando sua dosintelligencia e com a camara, 
onde o remedio e effijaz 

As circurastancias do paiz sao ainda cxcepcionaes nesta 
sessSo porque a legislatura vai (indar, e tornar-so dispensa- 
vel o apedn da camara temporalia, quo nao e competenlo 
para regular a futura politica da nova legislatura; invol- 
vendo a doutrina contraria uma cspecio de pecrpctuidade de 
influencia, attento o cstado censtrangidissimo da nacao. Uoje 
nAo se p6de dislinguir ou separar a vontade do governo e da 
camara, porque A sabido quo o governo tem feito as camarasl 

Quem pdde doscnnbecer esla mobilidade universal por quo 
esla passando o Urasil ? So comparavel a que vi um es- 
criptor descrevcr da Russia , onde d (alia mesmo da 
pressdo do govento ba-ta a mais love iniciativa dos scus 
agentos para apparccer em seguida uma unanimidadc quo 
espaula ; e logo depois uraa outra em seatido contrario 11 0 
quo digo, Sr.presidcnte, nao quero que scja ligciramenlo 
acreditado porquem nao tivor csludado nossas cousas; mas, 
depois dos prccisos exames, eu quero sujeitar-me A pena de 
calumuiador, se o facto puder ser dosmenlido, o so esle des- 
menli-lo vierdaednsciencia nacional. Em lacs circurastancias 
euconlro uraa razao de mais para aprociar a garanlia do se- 
nado era bem de todos. Scgundo as crencas vulgarcs, o as 
rcflectidas mcsnn, o governo A quem faz' a camara A sua 
imngem o scmelbanca ; o a situarAo ou os bomens quo a di- 
rigem provarAo ja que a nao sabe'm fazer, por quanto o nobro 
rainist-o da justica a achou ai'acerada o feroz, quo tragou os 
proprios (ilbus 1 "(f/i'artdadc). So a camara que funcciona, 
e lucsda pelos ho mens da situacAo, nao apresontou propor- 
coas para rcalizarcom o nobre mlnislro dajustica, as grandos 
refonnas que tern cm mente, no sentido liberal, como con- 
senlir-se prudentoracnla que clles tornem a formar uma outra 
camara, s: tem hojo do mais graves rcscnlimentos, deser- 
c5es, abandoao e contrariodado dos proprios amigos da maior 
passada intiraid ide? Sera mesmo sensalo quo se nos diga 
que ties polilicos, so tem pcrdido cortos amigos, procurAo 
alliciar outros para sustenlar uma siluacAo de forga, qual 
se faz necessaria ? NAo quer isto dizer vingangas, persogui- 
cAes e satisfagAo de novas ambigOes ; eraCm, rcpeligAo de 
iulas que so perpeluAo neslo pobro paiz ? Quem em ludo islo 
vird a ser o rcsponsavel t Na criso quo o Brasil vai alravessar 
na proxima legi.-falura, tanto per exigencia de suas flnangas, 
quo tocAo o cxtrcmo da gravidade, como de uma situsgffo 
nova de instrumentos do trabalho, medidas que devcm ferir 
e sffeclar lantos interesses, e que eu mesmo receio mencio- 
nar tndas.... 

0 Sb. Rodbigues Silva: Estao na consciencia do todos. 
0 Sa. babao de S. Loubexgo :—Como quercr que o gorcr- 

no carregue com toda responsabilidade? Venha a nacao por 
seus represenlantcs, desta vez livremento eleitos, partilhar os 
onus e alliviar os cncargos quc ameacao seu fuluro. I'dde ser 
qui genios melbor inspirados, mas atA agora desprotegidos 

-senao contrariados apparocAo para nos ajudar. Um governo 
quc tem i Imigos apcrseguir, e amigos a protegee [apoiados] 
nao deyo funccionar nesta quadra mclindrosa. So outra cousa 
so pralicar, receio muito qae os minislros descubrAo o qua 
deve for inviolavcl mesmo As ccnsuras populares I Fiquom 
cm disponibilidado provisoria esses polilicos quo podem fazer 
para seus proprios tumulos o epitapbio quo Scyla mesmo 
compoi para o seu; 
Ningaemfez maismalaseusmmigose mais bem aseus amigos/ 
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Prevejo bem que se objeclara com a difficuldade de achar 
homens imparciaese tao justos qua satisfacSo, e o—nonpos- 
sumus cort> tadas as quesldes, Eu acradita facilso o gcvsrm 
quizer sinceramente on se for obriqaio a querer ; se cs a- 
gentes subalternos adquirirem a certeia de uraa rcsponsabili- 
dade real e sfficaz, em vezdc'premios e recompensas ale hoje 
prodigalisadas. Se 6 possivel veneer tantos embaracos para 
fazsr o mal, come nso pode o horaem obrar o bem, fazer 
justica com igual esforco e sem responsabilidade ? EstarSo 
com elleito o apaiz e a humanidade tie corrompidos 1 vale a 
pena experimcnta-lo. 

0 que parece certamente ler rauito decahido enlre nfis e 
concom'do para tanlo desanirao, 6 a admiracdo pclo mcrito, 
que ja Monlesquien acbava ter baixado muilo era seu tempo, 
porque nao conhecia esla nova sociedade ! A' se acrcdilar qs 
correspoudentes do Jornal do Commercio, c o Brasil o paiz 
mais rico da estadistas e adminislradores de grande forca : 
cs Pombaes formigSo a cada canto ! 

Apenas tnma posse da administracSo de uma provincia urn 
novo enviado do govorno, as column'as do Jornal exaltao seu 
tino. sua actividade, justica, e urn patrioli-mo cxcepcional ! 
0 correspondenle rendcgracas ao governo imperial pelo acerto 
da escolba. Succedo-lhe ou'tro na feliz adminiflracSo o o in- 
cansavel corre.-pondente, o mcsmo ou oulro, comcca por 
diztr que somcnto tao acertada sub.-tituicSo podia mitigar 
as saudades, e encher o vasio da retirada de seu antecessor. 
o qual emfim acaba ji'.r ser melhor aimla 1 0 govcrno sem- 
pre louvado, sempre bem dito por tao fclizes nomcncOes. 0 
que me admira somente, Sr. presidente, e a babilidade ou 
fortuna com que os nossos governos, a cabra-ccga, lem o 
tino de agarrar ds escuras esses Pombaes ?! Mocos inexpe- 
rienles, desconhccidos ainda do paiz, e mais do seus admi 
nistrades. podem apenas ler moslrado algum talenlo ; porera 
a mais bella arvore p6Je ndo dar fructos ; e mesmo bonitas 
lldrcs produzirem frutus amargos : faca-se a experiencia ! 

0 Sr. Jobm E na volta silo ministros. 
0 Sr. brbao or S. Locrebro : — Eu live occasiilq. Sr. 

presidente, de veriQcar era miuha provincia esta mobilidade 
contraditoria da admiracdo: um presidenlo ali foi quo go- 
vernou t-5o acertadamento (nao tenbo iiada_ a dizer em con- 
trario), que mereccu ser chamado o — rei dos presidentes 
oa o presdentc rei. Se csse administrador presidissc a clei- 
5ao da provincia faria todos os depulados. Tevo porera o 
infortuuio de incorrer no desagrado do influencias mais po- 
derosas, as quacs o accusSo agora, segundo o dito do nobre 
ministro da marinha, de ler side muilo parcial cm favor dos 
lifceraes genuinos! Succedeu-lhe porlanto oulro novo admi- 
nistrador, o qual seguindo caminho diHereoto. o com diver- 
sos araigos, mereceu tambem um apoio geral, como S. Ex. 
confessou cm sua camara, fazendo justica a seus adminis- 
trados. Acredito que se p-residisse tanrbem a futura eleicao, 
bateria cbapa, com exclusiio mesmo do seu anteces^o!, nao 
cbslante a gloria que -este havia adquirldo. Ja la esta um 
terceiro com igual prestigio. e promeltcndo o melhor resul- 
tado de sua patriotica administracSo. 

Em um paiz, Sr presidente, tao rico de capacidades, com 
u:n povo Uo docil, e com a admiracdo tao facil de conquis- 
tar, sdftmnte 6 diQieil fazer o quo e'justo e regular ? deixe 
pois o governo, per esla vez somente faca uma experiencia, 
que a eloicao se faca livremente, prcslando atlencao ao fu- 
ture compficado, e' talvez amcacador, afim de quo a nacao 
parlilhe a.responsabilidade dasfiiluras e graves medidas que 
se icra de adoplar. , . 

Eu ndo fallo das adminislracScs provmciacs porque alguma 
me lenha vexado, ou porque o interesse proprio a isso me 
leve Vivo hoje em mcus Clhos, e nenhum de-tos tem pre- 
tendido os favores das urnas, netn para a assembler geral 
nera para a provincial; accreditando cu alias.queos tenbo fe- 
lizmeute babililado para algumtf cousa. Dous engenheiros 
com algura merito dedicuo se aos Irabalhos da vida pnvada, 
e quando empregados pclas admimslracOes, um delles muilas 
vezes, prest;lo-se gratuilamente a qualquer service, nada 
podem, e nada mesmo tem querido, 

0 Sr. Sa e Albuquerque. — Apoiado, 
0 Sr barao de S. Lourenco : — Se Ihes toca servir na 

guarda nacional, para niio se rlis'pensarem do dever commum, 
qualquer que seja o favor de suas posicoes, quo a outros 
confero pestos superiores, rcsignao-se a pat-nte de alferes, e 
se cbegao a lenente e por escala regular. Por este lado vi- 
vemos todos contentes o nada se ambiciona. Tenbo, porem, 
Sr. presidente, devercs de consciencia a preencbcr come mem- 
bro desta casa, c, porlanto, nao basta qua viva cu s.atisfeito 
ou nada prelenda, para que guardo silencio sobre os aconto- 
cimenlos que se succedem, IIei de conlinuar a combaler essas 
exclusfles odiosas, esses patronatos cscandalosos, tudo sem 
alguma justilicacSo, nem phusivel 1 Jefferson, que tinha sido 
chefe da opposicio a seu antecessor, o illuslre Washington, 
apenas chegou ao poder reconbeceu logo quo outras idtas 
devem prevalescer nessa posicao do responsiibilidado, o 
em seu discurso de inauguracio'd presidi ncia da republica, 
disse: Nem loda di/ferenca de opinido i tambem de princi- 
pios. Nds femes baplhado cum names ditersos irmdos filhos 
das mesmas crengat, sendo todos republieanos e federalistas. 
E nds brasileirus' ndo seremos por vcnlurn todos monarchis 
tas o constitucionaes? I Porque entSo essas injustas perse- 
guicdes; o porque cidadfios tdo dislinctos per talsntos expo- 
rimentados e por services iraportantes, so acbdo apartados, 
para se ir procurer as escuras, era crise tao grande, servi- 
dercs inexpericntes, ou de habilitacOes ainda desconhecidas, 
qne, pelo incnos. ndo podem inspirar conCanca, csse grando 
elemenlo dos bons governos ? Euesporo, Sr'presidente, qne 
Algum no paiz Im de emfim elovar sua uoc puderosa com a 
escriptura, e repolir; Mei cnim sunt servi filii /srael —todos 
os brasilciros sao meus subditos e tambem mcus (iltins. 

Sr. presidente, quer V. Ex. saber como se goverua desto 
centre essas provincias distantes? lira cidadao de boa fo, um 
represenlante mesmo da nacio, quo cuida qeu ha ainda jus- 
tica, dirigo-se a um ministro para fallar-lhe sobre negocios 
do sun provincia ou localidade, e que Iheresponde o ministro? 
« Dirija-se n fudo que inosso amigo, e por cujo intermedia 
fazemos tudo que diz rcspeilo a essa provincia; elle i quern 
faz para ahi tudo I » 0 Brasil, porlanto, 6 hoje um governo 
iafeudado 11 So os ministros obedccesscm ao menos a uma 
mfiuencia real, teriao uma desculpa attenuante, posto que 
«ma in/fuenci» nao 6 sempre uma direccdo ; mas nem isto I 
Essa confianca illegilima. csse palronalo injustificavel 6 qua 
crfia essa influencia, e que a sustenta, toda official, loda 
ficticia. 

Eu,Sr.presidente, desde muitos annos que me acbo retira- 
do das cousas publicas: naufrago sem tcr perdido meu navio,; 
som clinica sem mo haver morrido doenle que curasse nu tra- 
tasse! acredito terprestado alguns services navida militantc 
longa e laboriosa que alravessei, e mesmo ter moslrado al- 
gumas babilitacfies; prestei sempre scrvieos iraportantes a 
minha provincia Assevero porera a V. Ex. que mcus suc- 
cossores na vida militante, quaesquer quo fossem suas rela- 
coes comigo, nunca me consultario sobre os negocios dessa 
terra quo tanto tonho amado 1 Esse isolamento, quando sinto 
em mini bater o coracilo pelo meu paiz, o vigor nos meus 
brncos, mo tem amcsq'uinhado. aid a mcus proprios olhos, 
diaiito de minba consciencia I Eu pois, quizera uma discus- 
sao sobre este ponto, o que meus defeitos apparecesscm. 
Ate boja entendi devtr calar-mo, por^m ouvindo roncar a 
temposlade que so approxima a passes largos, vendo mal di- 
rigidos os negocios publicos, nio qucro mais flcar na muda 

■admiracdo dos modernos Pnmhoes. o ser tcstemunha silenciosa 
do patronatos injuslos. Entendo que devo ser franco, apezar 
do ler lido em algum livro, que consullo ds vezes, com espe- 
cialidade os antigos, que muito aprecio, que dous romanos, 
Scevola o Varron, diziao: « que o povo devia ignorar 
muitas verdades, e accreditar mesmo muilas f Isidades » 
dito este quo Santo Agestinho acbava digno de estudo, e 
asscverava quo nolle eslava todo o segredo da politica I 
digo pois qus apezar disto estou resolvido a ser franco. 

Ealla-se na reorganisacio do actual minislerio, da qual 
hade ser chefe o nobre ministro da justica.... 
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0 Rr. ministro da iusxica.—iMuito obrigado. 
0 Sr. baiiao dk 9. loorekco. — Eslo rumor e sem Juviila 

uma espcoic do tribulo puo paga o paiz aos gramles talento? 
do nobro ministro, a quom uesta occasiuo ouso dirigir-iae 
especialmento por duas razOos nao desagradaveis 4 S. Ex. 

A 1' razio 6 porquo considero o nobre ministro o sol que 
surge ao nascente, qm cujos beneOcos raios descjo aquecer- 
nie: a 21 4 por considerar eu S Ex. raonos vingalivo, de um 
caracter mais ameno.da quom menos me recciarei.se por Ven- 
tura Ibe desagradar, porquo mo hade pcnlnar qualquer dos- 
niancho. (Hilaridme). Eu poderia acharaiada uma 3a razao. 
a do ambus soguinnos em busca do mesmo flm, posto quo 
por caminhos differcntes. 

0 Sr. ZAaAniAs:--QuDr ser presidento do consclho. . 
0 Sr. barao de s. LouhencO: -Nao6 eslo o Bin 4 que aspi- 

ramos, ou 4 quo face allusio, e sim ao do gloria c prospcri- 
dsde do paiz. Oonsiuta pois o nobre presidente do sonado quo 
eu faca uma comparacilo, poslo que arrejada por minba 
parlo: Eu mo Couduso come S. Jeranymo, e o nobro ministro 
da justica como Santo Agostiuho. [Hilaridade ) S. Jerouymo 
procurava a verdadt ira philosophia na biblia, ou na revela- 
pdo, o n;ula admiltia f6ra dahi; assim cu procure os melho- 
ramcntos e reformasdentro da consliluicao. Santo Agostinbo, 
ussu aguia cbrisla, osso genio poderoso da igreja, como o 
nobro ministro da justica o e do parlamonto brnsileiro. esvoa- 
cava liyro poresso muniio.buscava a pbilosopbia extra-muros, 
o dopois do a oncontrar, csforcava-se por faze-la enlrar na 
biblia. [lliiaridade). Assim procode S. Ex, quando quer ro- 
lonnar o paiz: no sou v6o ouzado saho extra-muros, e depois 
quo qncontra a desejada perteicSo quer faze-la enlrar na 
nonslituicdo, e so islo nito 6 possivel, n2o duvida alargar o 
Ipmnlo dosta, removondo sua muralba para maior distancial 
b>o os dous santos cbcgarao ao ceo por caminhos Uo desen- 
Contrados porquo nSo cbegarei cu cum o uobre ministro a 
"in igual dcslino? 

Desdo que citoi o voneraoilo nome de S. Jcronyrao, veio- 
•no a lembranca uma aprcciacao espirituosa dcsle grande 
padro da igreja sobro a velba intriga quo alguus sustontao 
w existido entro os dous primeiros apostolos, S. Pedro e 

I'aulo, quando o primeiro apadrinbava os cbristaos juuoos 
luo conservavilo os rilos da anliga lei, o crdo denominados 

Nazarenos—tolorancia quo S. Paulo corabatia. Dizia S. 
Jeronymo—quorido os Nazarenos ser christios e JudSos ao 
mesino tempo, e nito erSo nem uma cousa vem outra. Eu 
p'uto o nobro ministro da justica o cbefe destes novos Na- 

dores"3' ^ue"'os' 1U0 ,luercm' ser I'beraes o ccnsorva- 
, 0 Sr. mixistro da justiea ; —P6Je-so deixar do ser uma 
4^ duas cousas. 
0 Sn. barao de S. Lodrekco: - Eu digo crmo S. Jero- 

"Sfflo, quo nem uma cousa nem outra. S Ex.. velbo c di,-- 
I'Rclo conservador, tem ultimamenle descnvolvid? um amor 
p'a liberdado quo excila a admiracao ger.il 1 Nao so irrita 
P1) na aprcciacao do suas retorraasj quo so note dcfeilos de 
lualquer natufosa, comtanto quo nao so duvide de sou espi- 
' ' liberal 1 Lendo ha pouco um discurso do nobro minislro 
I? "itra camara, deparoi logo com um trecho, no qual S. 

diiin ■. fuilo podem dizer de minhas reformas, menos 
ffie ellas nao sejdu liberass, istonao conHnto I E', pois, o 
Pisadclo do S. Ex., quo conbcce a moda do tempo e so con- 
d/na cora e"a ; 00,110 succcdia om Portugal, no absolulismo /' Miguel, ondoo povo so atirava aos mathados, nomo «oo ontao aos liboracs, para os cobrir de injurias e pedra - 
j" 8 quando cbogavao presos. Em certa occasiao cbegavSo 4 
niist a Srsnda numero do prosos criminosos e liberaos de 
dns ^.^uBlumcrando-so o povo em roda para cs cosluma- tcompnmentos, dous notavois saltoadoroseassassinos quo 
imp Por sua3 P0880"18- grilavao : nds dous somos assassi- 
mn,0 ',1 i100 malkados 1 Eslas qualidades irritavio 
(in-,10? a P0l,u'a55011 N"8 temos chegado a uma imilacao, uanuo reputamos tolcraveis todos os defcitos nas leis, ino- 

03 quo nao contonbao nma ostonlacao do liberalism® em 

moda I ! (/dilarufade.) Asseguro entretanto 4S. Ex., quo 
suas reformas nao resistem, nesto mesmo particular, ao 
oxame de ura quarto do bora, teito por algum jurisconsulto 
ex.jerienlo. 

0 Sr. Zacharias : — Polo lado quo presta nao resiste a 
uma argumentacao do ura quarto de bora? 

0 Sa. Barao de S. LoDRErico:—Polo lado liberal. Sr. presi- 
dento, eu mo havia preparado para discutir o volo de graca, 
sondo surprebendido com esta intrusao de uma resolucao 
financoira, e havefido, como pouoojiratico nestas lutas parla- 
mentatares, coordenado mcu pequeno exorcito de aponta- 
menlos com a frento para aqueiie lado, a mudanca do fuco, 
de lerrcao, e do inimigo mo dosorientou, e mo obriga nesto 
raomento a suspender minhas observacSos, ale reunirnova- 
menle mcus soblados, os tars apontamentos, de raaneira 
aos poder consultar ; o que nao pude fazcr desta vez, como 
viu o sonado. Hei de, como disse no principio do meu dis- 
curso, voter pcla resolucao, so oblivor certeza de que o or- 
acmento sera voluio esto anno, ainda com sacriOcio; sem 
esta certeza, apezar do reconbectr a urgencia da modida, 
sem cxi mioar a culpa da demora, votarci per uma emanda 
quo limite o tempo da autorisacao, para qua fiquo a necessi- 
dade da so conlinuar na discussao do orcamenlo. Tcnbo 
concluido. 

O Sr. ministro tin (azenda:—0 nobro e bonrado se- 
nador que encctou o debate concluiu o seu discurso de manetra 
que parecia dispensar-me do oppOr algumas consideracflos a 
tudoquanto disse; mas o respeito que tributo aosenado' o ao 
mesmo nobro senador, mo obriga a fazer algumas observa- 
cSes, ainda que sucCintae. N'flo onlrarai, pnrtanto, em uma 
discussao longa sobro ludo quanta S. Ex. disse, sbmenle op- 
porei, como ja declarci, algumas observacSes. 

Disse o nobro senador que esta proposicao que vciu da ca- 
mara dos dcpulados, nio podia ser rcgulannonte aceita, por 
quanlo (foi o quo conclui do suas palavras) ella nan continba 
os meios precisos para quo o governo podesso fazer faco as 
despczas, c nao continba alem disso outros recursos quo as 
necessidadcs publicas podessem cxigir. Paroco-rao quo ba 
niiso perfeita illusao ; essa resolucao proroga a lei do orca- 
menlo actual, e esta lei contem recuisos seiao elles do quo 
natureza forem, e contdm babililacOes ao gpverno para fazer 
o service do cxercicio. 

Eu pzco a atlcncao da bonrado senador para a lei do orca- 
mento vigente que so proroga no futuro cxercicio; esta loi 
contem os meios precisos para fazer faco (is despezas da 
guerra. A lei da fixacao do forcas para o exercicio quo vai 
comecar cleva a forca om caso' extraordinario a 00,000 pra- 
ens; a lei do orcaraonto quo so proroga doclara que o gover- 
iio esta habiiilado a fazer as operacOcs do crodito nccessario 
pira occorrer 4s despezas votadas para o exercicio. Note bom 
o bonrado senador; a lei nao babililou o governo a fazer uni- 
caniente as operacSes do credito para as despezas nella vo- 
todas, e sim para as despezas votadas para o cxorcicio. 

0 Sn. Puienta Bdeso:—Esli enganado o nobro ministro. 
0 Sr. ministro da fazbnda:—Nao estou enganado, e peco 

ao bonrado senador que, quando fallarna segunda discussao, 
conformo promelteu, examine esta questao com alguma calma 
e com o lalenlo o inslruccSo que todos Ibe roconhecem, quo 
a illucide melhor, c cntao'eu ficaiei babilitado para Ibo ros- 
ponder convenientemente; mas por ora cstou convencido que 
a lei do orcamento vigenlo da recursos ao governo, afim do 
(ffoctuar toidas as despczas vola las para o exercicio. Assim 
pcrtanto, segundo a aprcciacao do governo, esta argumenta- 
cio do nobre scnidor j4 cnfraquece muilo. 

(jcanto a outra sua argumentacao, islo e, quo o governo 
parecia considerar que os recursos ordinaries votados na loi 
do orcamento erao sccundarios. ou quo a resolucao era um 
aceossorioe os credilos extraerdinarios erao oprincipal; direi 
ao bonrado membro que o miuisterio actual n5u tem culpa do 
que os uossos orcamentos fossem votados quasi quo goral- 
menta com deficit: o orcamento vigente tem tambem deficit, 
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e tainbem o apresenta o que sa discute actualmenle aa ca- 
mara dos Srs. deputados. Mas deva dizer ao bonrado senador 
que, embora o governo n5o possa apresentar propostas Sobrc 
impostos, porqae a iaiciativa dellas pertcnce a camara dos 
Srs deputados, e ba quern entenda que o governo, fazendo 
propostas, exerce iniciativa ; todavia no relatorio que eu 
espero que amanha sera distribuido as duas camaras, vem 
alguma cousa a este respeito, nSo Bma proposla, mas uma 
exposicJo sobre a creaciio de recursos para augmenlar cs 
nossos meios. A commissdo respectiva da camara dos depu- 
tados estuda csta materia para propdr uma medida augmcn- 
tando alguns dos impostos actuaes c eslabelecendo outros 
novos. Nio se pdde calcular ao certo cm quanto sera aug- 
mentada a renda com os impostos que se vao crcar por falta 
de dados estalisticos, todavia algum augmcnto de renda bade 
haver, e talvez no fuluro possamos ten meios para fazer face 
ao deficit ordinario do orcameulo. 

Pondere o honrado senador que. se eslivesso noministerio, 
havia de lutar com as mesmas dilDculdades com que o mi- 
nisterio actual luta ; bavia de lutar com a falta de escla- 
recimentos, com a falta do eslati licas. com a falta de dados 
para a creacSo de impostos. Se ba alguna responsavcl nisto 
de certo nio e o ministeiio actual. 

0 Sr. Souza Franco: — Enlio e o passado, 6o anlsrior? 
0 Sr. jiinistro da fazekda : — Dados que fossem esclare- 

cedores e completos nio poderiao ser organisados dentro do 
um anno; por consequencianio posso saber por quo o nobre 
senador quer applicar a rosponsabilidade ao minislerio an- 
terior. 

0 Sr. Pompec : — Quom d o culpado? E' o pair... 
0 Sr. mimstro da fazknda: —NSo deixarei lambem, 

Sr. presidente, de charaar a atlencio do senado para uma 
proposioio do honrado senador, quan lo disse quo o governo 
podia m'uito bem fazer ainda volar a lei do orcamento para o 
futuro exercicio, porquanto tinhamos Ires mezes do scssao e 
poderiamos obter prorogacao, inutilisando-so por essa forma 
aresolucao que se discuto. Concordo em que o governo possa 
obter da' camara dos Srs. deputados e do senado a adopcio 
final da lei do orcamento quo la se discule ; mas qual so'ria 
a lei que o governo executaria de julho proximo em dianle? 

0 Sr. Pimbsta Bueno : — Uma resolucio temporaria mar- 
cando o prazo. 

0 Sr. mimstro da fazesda Bem ; uma resolucio tem- 
poraria e muito possivel, mas nio sei se sera admissive! nas 
circumstancias actuaes. 0 nobre senador sabo quacs sio as 
circumstancias do pair, sabc qual e a razio nor quo jamais 
se adoptou um expedieate tal ; o nobre senador sabe que em 
188i aqui no senado se votou uma resolucio scraelhante a 
csta, sem limilacao do prazo, o nio foi julaada inconstilu- 
cional; o nobre senador sabo oplimamenle que nds nua po- 
demos inculpar ludo a camara dos Srs. deputados. Se se 
tern vialado um pnncipio coustilucicnal, adoptando-se rcso- 
lucOes semelhantes, a responsabilidade d do lodos; — da 
camara dos Srs. deputados, do senado e dos ministerios. 

Maj, Sr. presidente, note Y. Ex. que eu nio sei positiva- 
mente qual seria o prazo que o nobro senador marcaria, sem 
perigo para a lerminacao da resolucio. 

0 Sr. Pimenta Bceno : — Setembro. 
0 Sr. mimstro da tazikda : — Bem ; terrainaria em se- 

tembro. 0 bonrado senador julga que ate setembro p6de-se 
fazer adoptar em ambas as camaras a lei do orcamento fu- 
turo? Concordo que sim, concordo que a lei passasse, por 
exemplo, no fim de agosto ou mais brevemenlo, se o senado 
rio quizesse discuti-la, mas o honrado senador sabe quo o 
senado sempre discute pelo menos um mez ; mas em emfim 
concordo em que a lei passasse em agosto ; julga o honrado 
senador que o prazo de um mez seri baslante para o governo 
organisar o service, expedir ordens e fazer com quo elias 
cheguera a todas 'as extremidades do iraperio afira de que em 
principio de outubro possa a lei ser executada ? AlBrmo que 

nio ; talvez, alo, quo era algumas das capitaes das ptovincias 
tacs ordens nem podessom chegar. 

0 honrado merabro sabe que ha raaterias na lei do orca- 
mento que devcm ser annualmenle votadas, c quando nio o 
sio, o governo so pdde fazer os services que Ihe sao rela- 
tives por meios extra legaos, que eu nio daria a governo 
algum, ou pelo menos nio procuratia collocar o governo na 
posicao de prccisar delles. 

Assim, pois, se o nobre senador me assegurasse quo o 
prazo de um mez era suflioiente para que a lei livesse exo- 
cucio talvez eu pudesse acoitar n seualvitre; mas noto 
que nio convom fazer isso, quo a muitas partes nio poderifi 
chegar as ordens; c, nesfe comonos como se fario as des- 
pezas nosses pontas ? 

Recontieco, Sr. prcsidenle, que segundo a nossa conslitui- 
cio e direlio publico o governo nao necessita para ctbrar 
impostos que elles sejio votados annualmenle. 

0 Sr. Pimenta Doexo: — Nio 6 idea libiral, nem con- 
sliluicional. 

0 Sr. mimstro ua fazemra : — Eu estimarei uma discus- 
sio sobro islo, o ji que o bonrado senador condemna esta 
minba proposicio, espero quo a combata. 

0 Sr. Pimesta Buexo : — Protestamos contra. (Apoiados) 
0 Sr. mimstro da fazenda : — Podem protestar, mas nio 

protestio contra os principios consagrados na nossa consti- 
luicio. Eu estou babiluado. ou polo menos pcrlcnco a uma 
esc'ola quo procura interpreter as leis pela historia dellas, 
pelo nosso diroito o nio pur um direito estranbo. Se eu me col- 
locasse em outre paiz, na Inglalorra, por exemplo, eu teria a 
opiniao do nobre senador, eu diria quo o impusto nio pdde 
ser cobrado sem ser votado ; mas, sendo brasileiro e reco- 
nhecendo que foi outro o principio adoptado na conslituicio, 
que bavia circumstancias qne obrigario o legislador con'sli- 
lucional a adopta lo, eu nio posso deixar de repellir seme- 
lhante opiniao. Todavia 6 uma queslio incidento; natural- 
m. nto na segunda discussio o bonrado senador por S. Paulo 
discutira esta materia, e cntio respondcr-lbe-hei. 

0 bonrado senador, Sr. presidente, disse que talvez volas- 
se pela resolucio tal qual, so o governo declarasso quo prc- 
tendia dissolver a camara dos Srs. deputados; parece que 
foi esta a proposicio, segundo pudo comprcliendcr. 0 bon- 
rado senador qua acabou do fallar disse a mesma cousa e 
accroscentou mais uma condicio a que eu nio pude prestar 
muita attencao; nao me lembro qual tlla foi e pcco a S, Ex. 
quo lenba a' bondade de repetir-m'a. 

0 Sr. rarao de S. Locrenco : —Eu disse que V. Ex mo 
desse a palavra do que o minislerio conlimia. 

0 Sr. Zaciuiiias : — E que nao dissolve a camara. 
0 Sr. mimstro da fazenda; — Quanto A declaracio quo 

se prctende que o governo faca, se clle inlenta disso'lver ou 
nio a camara dos Srs, deputados, declare francaracnte que 
por era nem nos conselhos da corOa nem nas conferoncias do 
minislerio so tratou disto. 

0 Sr. babao de S. Lobrenco : — Enlio ba confercncias ? 
0 Sr, mimstro da fazenda:— Posso assegurar ao bonra- 

do senador que c-love raal inforimdo quando disse que nio 
temos confercncias; afianco-lhe que lerao-l'as. 

0 Sn. rarao de S. Lobrenco : — Nio tenbo precisio ne- 
nbuma do acbar menliras; que'ro a verdade. 

0 Sn. mimstro da fazenda: — Direi ao honrado senador, 
que uma declaracio qualquer que se fizesse agora seria 
uma declaracio muito anterior is circumstancias que po- 
desssem motivar o facto a que se refero. 0 governo nio 
pddo dizer quo provocara este ado do poder moderador, 
porquanto tal provocacio sd poderi ser feita pelo governo 
quando so dercm circnmslancias que possio detcrmina-la, 
o aclualmente nio ha circumstancia alguma. Tambem 
por este motive o governo nio pAile declarar quo em 
caso algum solicitarA da corOa a dissoluclo da camara dos 
Srs. deputados; csta declaracio nio so'pdde fazer e seria 



SESSAO EM iG DE MAIO DE 1866, 51 

ale anlipolitica. Porlanto ja v6 ohonrado membro per S.Pau- 
lo quo niio ha logar a uma declaracao previa, o que a fua 
condicao para a approvacao da rcsoliicio nao pode ser sccila. 

Ao mesnao tempo digo ao nobie senador que pondcre hem 
quo nao & possivel que o senado queira ligar o govcrno de 
mo lo lal que elle nAo tenha meios de accao. Sei quo em 
todos os tempos tern o senado dado provas' dc moderacao c 
prudcncia, rcconbcccndo a importancia de quo so acba re- 
veslido, o rcconhecendo os melindres da situacao cm que se 
acba collocado no meio dos poderes publicos"; e per isso o 
governo conta quo o teuado manteni as suas Iradicoes anti- 
gas o nSo pord cmbaracos d accdo governamental." 

Pareco-mo, Sr. prcsiilcnte, que as simples observacbes 
quo opponbo as quo fez o nobre senador por S. Paulo sdo 
bastantcs para rosponder as proposicdcs quo S. Ex. aventou, 
mas come S. Ex. disso que cm 'segur.da dbcussao teria 
do disculir minuciosamcnte o orcamcnto, tambem rescrvo 
mo para ncsta occasido d.^r-lbo rcsposla convenieulo. 

<) far. rnranlioM Senbores, todos dizem qua as cir- 
cumstancias do paiz sao gravissimas; pela minba parleestou 
tambem convencido dosla proposicdo.e, lolavia.cu muitas ve- 
zes cliogo a duvidar do que coiu'effeito as circurastancias do 
paiz sfjio taes. Eslamos cm guerra com a republica do Para- 
guay,os nossosbravosnos campos dc balalha esldo morrendo 
c vooccndo com gloria; d de presumir que o terrao desta guer- 
ra csteja proximo, mas ninguem o p6de assegurar. Esta 
gucrra quasi quo tem exhaurido os rccursos do tbesouro; o 
oslado iinancciro do paiz 6 melindroso, reclama providen- 
cias; o meio circubuilo eslu dcpreciado, a fullado tbrono nos 
pedo providencias a cste respeilo, pede que o mclboremos, 
duo firmemos o credito publico ; o cnlretanto o que temos 
feilo duranlo dous mozes e meio de sess.do ? ! 

Vcm ao senado uma rcsolucSo quo tcm por fim habilitar o 
govcrno para cobrar imposlos e salisfazer as despezas publi- 
cas no cxorcicio proximo futuro : e como se apresenta esta 
rcsolucao ? 

Quaes sao os csclarccimenlos prcstados A assemblea gcral 
ou polo menos a esta camara ? Ainda nao conhecemos o cal- 
culo do nobrc ministro da fazonda quanto a receila o despeza 
do futuro txcrcicio; a sua proposla nAo esta publicada, pelo 
menos cu nao a vi; o seu relatorio tambem nao i conhccido ; 
nio sabemos a quanto raontaraO as despezas no excrcicio 
corrento, nao sabemos qual 6 o algarismo das despezas ex- 
traordinarias da guerra, se os credilos, se as f.iculdadcs ex- 
Iraordinarias cnncedidis ao governo ja fordo empregadas ato 
■10 ultimo ceilil. E o governo cm taes circumstancias nao ms 
babiiitou para que podessemos volar, coma agora deseja. 
sobro esta resolucao, prescindindo do todo examc, b vando- 
"os (ao somenlo pela confianca que dove inspirar o governo, 
'luaesqubr quo sojJo as pessoas quo o compoem, ou mcsmo 
lendo em cousiderac5o a confianoe do que 6 digno cada nm 
dos mombros do gabinelo actual por sua illustracSo e por seu 
Palnotisrad. ' 

E' possivel quo o senado annua a taes dcscjos da governo? 
I1 possivol quo volemos a resolueJo tal qual ella se acba, e 
eobreludo quo nos cbntenleraos apenas com as ligeiras obser- 
vacfies quo acaba do fazer o nobre ministro da fazenda 7 

. 0 minislcrio commelteu um erro, cujos inconvcnientes pra- 
I'cos cllc mcsmo esta scnlindo comnosco, enlendcu que, man 
dando a lei ordinaria quo os ministros da corba apresentem 
As camaras at6 o dia 111 do mnio relalorios em quo informcm 
A assemblda geral sobro o eslado geraldos ncgocios do paiz; 
cntendeu, digo, quo nSo os devia aprcsentar quando se reu- 
"irSo as camaras esto anno no dia 0 de marco. 0 governo 
sacrijicou a grande conveniencia desle preceito, sacrificou o 
cspu ilo da lei A sua letra : nSo cslavamos em maio, cstava- 
mos cm marco, logo o governo naa tinha obrigacao do apre- 
sonlar relatorios, logo a assemblea geral nao carccia dc es 
claiecimeUos. 

EnlreWnlo dava-se a racsma razJo, digo mal, dava se 
maiuna de razao, para quo os relatorios fossem immediala- 
niento apresenlados: o intorvallo enlre a reuniio do anno 
Passado o a desto anno era de oilo mczes, pouco mais ou 

menos; nesle largo inlcrvallo derao-seacontecimentosimpor- 
tantes, a gucrra progrediu, o governo usou de creditos cx- 
traordinarios, que Ibo forAo confiadamento volados : toda a 
populacao estava prooccupada pola idea de urn grande de/i- 
cif, todos desejavSo saber qual o estado do tbesouro, quaes 
as vistas do govcrno para occorrer a cstas grandes necessi- 
dades. 

0 governo, porAm, infelizmente, eutendeu quo,tends adia- 
do as camaras o anno passado, devia cste anno tambem adiar 
os relatorios para a Apocha ordinaria. 

D'aqui vem que nenhura do nAs pode em consciencia dizer-so 
habilitado para votar uma resolucao que A primeira vista 
parcco muito simples, i^uo vem salisfazer sdmonle uma ne- 
ccssidade urgente o indeclinavel, mas que, como bera ponde- 
rario cs nobres senadores quo mo prccedorao. pAde ser a lei 
do orcameiito no excrcicio futuro do 18GG—1807. E o nobre 
ministro nos revelou ja o seu pensamento a esto respcito, o 
nobre ministro nos disse, contra a intelligencia aqui venti- 
lada o anno passado, reiativamcnte ao art. 15 da lei do or- 
cameato vigente quo cilo julga estar o govcrno por esse ar- 
tigo sufDciehtemento auturisailo para quaesquer despezas do 
excrcicio. 

0 Sa. Pimenta Bueno ; — Apoiado; para creditos illi- 
mitados. 

0 Sn. Pahashos : —.. .de maneira que as oporacOos ali 
autorisadas para occorrcr someute ao excesso das de-pczas 
votadas sobre a receita tambem votada, segundo o nobre mi- 
nistro, podem ser operacbes do credito para quaesquer des- 
pezas exlraordinarias 1 

0 nobre ministro da fazenda d;i, pois, A lei de orcamenlo 
vigente, e que se trata do prorogar para o exercicio futuro, 
unn intelligencia lal, que, segundo cila, o governo nSo pre- 
cisa de lei de orcamento, niio prccisa do auturisacdes espo- 
ciacs, pode fazer'quaesquer oporacdes de credito ; tanto mais 
quanto nSo se trata de augmentar a receita do outro raodo, 
visto quo S, Ex nos disso ao mesmo tempo que nSo pddo 
pensar na creacao ou alleracAo da imposlos. do augmentar 
a ixceila do estado polos mei'os norraacs, parque Ibe faltSo 
dados cslatislicos, dados que cs ministerios passados n5o lo- 
garao ao actual. 

Senbores, eu conheco a difficuldade da questao de imposlos, 
mas nio posso deixar do lamentar dentro d'alma, nio posso 
deixar de maravilbar-mo com todo o paiz, ouvindo quo, em 
meio de circumstancias tio graves, quando fomos aos mcr- 
cados es'rangeiros podir um cmprcstimo avultsdo, quando 
temos ainda ncccssidnde do rocorrer ao credito do estado, o 
nobre ministro da fazonda nos declara quo, a respeito de im- 
poslos, nada podemos rcsolver, porque nio ha clemenlos com 
quo possaraos deliberar alguma cousa a cste rcspeito ! 

En tio o que fez o governo deste paiz durante oito mezes, 
com os stus recursos proprios, com o auxilio que poderiacn, 
contrar em todos, porque nesta quadra todos so torn mostrado 
voiuntarios da patria ? Nao devia cuidar somento de mandar 
soldados e raunicOes para o Bio da Brata, mas tambem de 
veneer a quostio interna, a guerra inlorna quo, como disse 
o nobre senador pela Bahia, o mais grave do que a outra. 

Nio temos esclarecimentus ; e o nobre ministro da fazenda 
nos acaba do dizcr quo a respeito de impostos seus esforcos 
nio podem ser applicados efflcazmento. 

0 Sr. mi.mstro da fazenda; — Nio disso isto, perdoe-me. 
0 Sa Paranuos ; -Bern, ouvirei do novo a V. Ex. A res- 

peito de receita e despeza do estado nio temos as informa- 
cBes officiaes indispensaveis; e o nobre ministro entende a 
lei do orcamento actual por modo, que com esta resolucao 
nio carece mais de nenbuma outra para^cobrar impostos, fa- 
zer despezas e negociar emprestimos. Como, pois, votarraos 
esta resolucio tal qual ? 

Sem duvi'da o futuro exercicio estA a comecar, e para os 
pnmeiros mezes desto exercicio o governo carece de autori- 
sacao ; mas a resolucao como esta coucebida marca um prazo 
iu iefintdo, pddo vigorar em todo o exercicio fuluro. 

Ora, de duas cousas uma : ou o nobre ministro nio 
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tcm esperanca de que a lei de orcamento ordinaria possa fer 
TotaJa na oulra camara, a tempo de ser discutida o tambem 
volada nesla duranle a presenta sessilo, ou elle e'spera de 
scus esforcos o da numerosa maioria que o apoia este resul- 
lado. Se d nobre ministro conta com a passagera da lei do 
orcamento, por que exige umaresolupao tal qua! se acha esla 
concebida ? per que nilo concorda com o nobre scnadcr por 
S. Paulo em quo so raoJifi)U0 o projecto, de maneira quo 
salvemos nossa conscioncia e nossa rcsponsabilidado na ob- 
servancia dos principios conslilucionaes ? 

0 senado nao pbdo ser levado de enlhusiasmo como a 
maioria da camara, quo 6 composla de oulros elomcntos. 

Se, porem, o nobre ministro ndo espera quo passe a lei do 
orcamento ordinaria, porque nio b fsanco ? Nosle caso a re- 
soiucilo doveria sor approvada, porem mais larde. o com ou- 
tras'disposicOes, xisto que nos termos actuaes nJo permilto 
ao governo acudir a todos os encargos do future excrcicio, 
ou 6 governo tera de proceder discricionariamenle, adospeilo 
do to to da assemblea gcral. 

Todos comprehendem quo o orcamento de 18Gi a 1SCa, 
quo foi estendido ao exercicio dc 1861) al8GG, nSo pdde cor- 
responder is necessidades do serrico publico no do 18GG 
a 1SG7; 6 urn orcamento evidoiitemento inapplicavcl a 
este exercicio e inapplicavcl, infclifmente, por muito defi- 
ciente. Ha despczas accrescidas, despezas consideravcis c 
conhecidas, que nSo esl3o ali previstas, e quo nfto o podiao 
ser; entre estas despezas conta se a nmorlizacao e juros da 
avultada divida externa ultiraamento conlrahida. 

Como p6de, pois, o nobre ministro, com a lei do orca- 
mento vigento, entendirta scgundo a sua Ictra c espiri'to, 
prover as necessidades do futuro exercicio duranto todo o 
sen curso 1 

0 arligo citado pclo nobre ministro, como cnvolvendo au- 
torisacao ampla para quaesquer operarOcs do credilo, nSo 
pods ter esla intelligencia. 

Oart. 13 da lein. 12io de 28dojulho do 1805 diz o so- 
guinte (/.endo): No caso dodeCciencia de renda para occorrer 
as despczas voiadas para este exercicio, o governo fica auto- 
risado a fazer as opcracOes do creJito ncccssarias para pre- 
encher o deficit. » 

0 Sn. P/jiexta Bubxo:—DoSciencia de renda para occorrer 

a despezas votadas. 
0 Sn. PiBAxnos: — No caso de deficiencia do renda para 

occorrer ds despezas votadas para este exercicio, diz o ar- 
tigo ; o que imporla dizer despezas contempladas nesta lei do 
orcamento, e nao, despezas allieias a esla lei, outras despe- 
zas extraordinarias, quaes as da gaerra. 

Isto foi aqui muito discutido o anno passado; csse art. 13 
tinba o n. 81 ou3j no projecto primitivo, era um dos addi- 
tivos do projecto vindo da outra camara cm 18G8. 0 nobre 
visconde de Itaborahy procurou lirmar a intell'gencia desta 
importante autorisacio, pravocou explicacfles do nobre cx- 
miaistro da fazenda, conteslaudo-lbe a intelligencia conlra- 
ria que parecia deduzir-te de um discurso do mesmo nobre 
ex-miaiitro da fazenda ; e esto so mostrara sorprendido do 
que o illustre visconde snppozesse quo elle dava uquolle ar- 
tigojama intelligencia diversa, e tao extraordinaria, qual a 
que o nobre senador pelo Rio de Janeiro figurdra, pcla aprc- 
ciacao que fez de algumas palavras do nobro ox-ministro 
Ass'im, pois, o art 15 autorisa operatScs de credito para 
saldar o deficit que rcsultar das despezas contempladas na 
quella lei de orcamento... 

OSn. Pijiexia Bbeno:—No caso de dcliciencii do renda. 
0 Sn Paramtos; - Se a rcceita ali votada n5o for sulDei- 

ente, se houver desequilibrio catre a despoza e a receita ali 
votada, o governo podera, para restabelecer o equilibrio, 
recorrer a operacflesde credilo; nao pcrmiita,pordm, o artigo 
que o governo possa fazer operacdes de credito para quaesquer 
culras despezas, nio contempladas naquella lei, o embora 
consideraveis. 

Nao obslante, o nobre ministro da ao arligo uma intelli- 
gencia muito diversa. Jd se vG, pois, o perigo que ba em 

concorrermos por nossa parle para que este anno nio haja 
lei do orcamento. 

0 nobre senador p^r S Paulo aproscntou um argumcnto 
quo o nobro ministro nio lomou cm considoracio, talvez por- 
quoo argumento 6 irrespondivd : votando-se osta ro-olurio, 
ozel;). nao direi do miiristerio, porque e grande a responsa- 
bilidade quo sobro o governo pesa nestes momentos, mas do 
sens araiges pode entibiar-se; as dilficuldades, que elle, 
apezar do ter uma maioria numerosa na outra camara, 
esta todos os dias alicxperimontando, podem croscar, eenlio 
6 quasi certo quo nio teremos lei do orcamento, Mas se os 
amigos do gabineto virem que o governo careco dc autoti- 
sacio legislativa para occorrer ao service publico no exer- 
cicio futuro, o seu zelo, longe deafrouxar o sera cada vez 
mais desperlado, e ciitio podcremos ter lei de orcamento, em 
que so considercm bem as circumstancias do estado finan- 
ceirn do paiz, cm que possamos ouvir as reflrxOos do nobro 
ministro da fazenda o do sens collegas, cm que possamos 
tambem otferecer a aprcciacio do governo o fruto do nossas 
obscrvacaes. 

Eu, pbrlanto, nio estou inclinado a votar pola resolucSo 
tal quil se acha, Conhcco quo o governo careco do uma nio 
dida provisoria para occorrer as despezas dos prinn iros ma- 
zes do'fuluro exercicio; masespero quo nasegunda discussao 
este projecto seja reduzido a termos mais razoaveis. quo, sa- 
tisfazondo os legitimos desejos do governo, resalvem tambem 
a rcpulacio desta casa. 

0 Sr. Pisienta Rueko Apoiado, 
0 Sn Piramios Tendo a palavra ncsta occasiao, e lendo 

a bonra do achar-me em face do nobro ministro da fazenda, 
creio quo davo pergunlar a S. Ex. quaes silo as intencfies do 
governo a respeito da sua proposta relativa ao Ranco do 
Brasil. 

Considerou-so medida urgenlc a que o nobro ministro ofTa- 
receu d camara dos Srs. deputados na proposta a quo mo 
rcfiro; esti na consciencia de todos quo e prcciso tomar pro- 
videncias a este respeito, mas nbs vemos por outro lado quo 
negocios tiio urgcnles, o mais urgentoi depois da iniciativa 
do nobro ministro, pela razio quo logo darei, nio t6m tido 
andamcnto; o tempo corro o nio so sabe qual sera a ultima 
palavra do governo c das camaras sobro tao melindroso as- 
surapto. 

Eu riisse que o negocio se torncu mais urgento depois da 
proposta, o a razio 6 ohvia : se o governo se apresonlnsso 
dizondo—eu tenho no circulo do minhas allribuicfics meins 
snllicientes para melhorar o nosso meio circulanto," para mo- 
Iborar o estado do Banco do Brasil — a questio nio seria 
too grave, ncm tao urgento, sendo ao mesmo tempo aquellas 
palavras acompanhadas das quo proferiu o nobro ministro na 
outra camara, assegaramlo que aquellc estabclrcimonto nio 
dove inspirar desconfianca, quo nSo 6 um cstabelecimento fal- 
lido, como eu tambem creio, Mas, apresentar uma medida 
daquella nntureza o olcance, suspender uma cspada de Da- 
mocles sobre o Banco do Brasil, e ficar a questio assim sus- 
pensa, dando logar a qua os receios de uns e a malovolencia 
ue outros levantora questoes importantissimas a respeito do 
estado do nosso primeiro cstabelecimento de credito, o conti- 
nuem a abalar cada vez mais a confianca do comraercio e do 
publico era geral, 6 de certo um estado de cousas quo dove 
merecer muito seria atlcncio da parlo do governo. 

Esto assurapto 6 para m'im tio melindroso, quo nio desrjo 
profunda-lo nesto momento ; cnUndo que, quando se trata de 
adoptar raodidas a respeito do urn estabelecimento daquella 
nntureza, & prcciso que so faca isso com promplidio, para 
quo todos saibio logo o que rcsolvem os poderes do estado. 
A incerleza aggr'ava o mal, aggrava a dcsconBanca que, como 
sabe o nobre minislro, cxislo desde a criso de'setembro, o 
pode d ■ um momento para outro ter consequeucias funestas. 

Aprovoilarei ainda a occasiio para pedir ao nobre minis- 
tro da fazenda alguns esclarecimenlos sobre o seu dccrelo 
n. 3,G31 do 27 do marcq ultimo, quo franqueou a navegacao 
do cabotagem As bandeiras eslrangeiras at6 ao lim do anno 
de 18b7. 
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Cnusou alguma imprc.-siln fura dcsla casa quo o scnado 
rrjeilasse em priracira discussdo o projeclo vindo da oalra 
camara relnlivainonlo a cabatagem ; mas qucm bom aprcciar 
03 faclos nSo pfido deixar do dar raz-io ao senado. 

0 So. FEniiKinA Penka : -Apoiado. 
0 Su. Paraehos : — 0 projecto Sniciado na outra casa foi 

ncsta. victuriosamcnlo combalido polo nobre scnador o Sr ba- 
rao do Muritiba : ncm Hraa voz se levantou para detendc-lo, 
a voz do governo tambem nilo so fez cuvir; pois um projeclo 
lilo victoriosamcnto combalido, o quo nao acba um sd dofcn- 
sor, d projeclo quo deva passar? 

llavia aiada mais uma man para quo oulra cilo pudcsss 
scr a volacio do senado ; estava pcndcnte e?sc projeclo cm 
Ida so Iratava do franquear a cabotagcm ds bandc.iros es- 
trangeiras, do abolir o cxclusivo do quo torn gozado a ban- 
doiru nacional na industria marilim.a, quando o nobre minis- 
'fo, poucos dins dcpois do cntrar para o minislerio, por 
fneio do um dcoreto rosolveu a quesl.io alb 1.SG7. 

0 nobre minislro fez o quo nao quizera fazer scu anleccs- 
sor o fallecido raarquez do Abrantes; e.-le, quo foi quem 
fbtovo autorhacao das camaras era 1SC2, nio^ se animou a 
n-ar plenamonle dossa autorisacSo, nao so animou a abolir 
do todo o exclusivo do quo gozava a bandeira nacional. 0 
successor do illustre marqucz, desso nosso collega do saulosa 
nicmoria, c ale o nnbro cx-rainislro da f.izenda do gabineto 
do 12 do maio, tambem nao cntendcrao convenienlo franquear 
do lodo a cabotagcm as bandeiras estrangeiras; os propugna- 
dorcs da medida na. oulra camara entendcrao mosmo quo niio era possivel fazer innovacJo t.Xo ampla, scm quo ao mesmo 
'"m(in so concodosse algurii auxilio a pobre marinba mercanlc 
bacional.., 

0 Sa. Pimekta Cueno;—Apoiado. 
0 Sn, Pabashos: —... sem quo a alliviassemos dos onus 

luo sobro clla pesSo. 
, I'lds, scnlioias. pendonto csla queslao, lanlo no.seu prin- 

"'I'io capital, como no quo diz respciloaos nreios pcr quo clla 
devia sor levada a clfeilo, devia o nobre minislro, scm soli ci'ar a decisao do projeclo no senado, rosolver por si a mcs- 
I,,', queslao como resolvcu nesso dccreto ? 
, 0 senado dovia cror, portanto, quo o governo n.lo prccisava 
do sou concurso, quo nao estava pelas suas idbas a esse res- 
peilo, o quo linha um pensamcnto fixo, do qual ningucm po- 
deria demove-lo. 

.t's-aqui por quo o projeclo cahiu iramediataracnle ; cpor- 
dnHa o nobro minislro quo cu nai acompmhe a S. Ex., nao 
'•'go na precipitacilo, mas na brcvidide cm quo quiz ..doplir cS3a innovaciio. Tovo o nobro minislro para esta medida clc- 
d'ontos estali-licos mais cxlensos o mais perti.ilos do que 
d'ldolles quo ihe faltio para qualquer alleracao ou croacJo 
dbimpostos ? 

I'rocodeu so a um inquorilo, dclcrminado pcias crnsidera- 
de prudoncia o do patriotiimo,que furSa produridas nosla 

'' "a outra camara. quando lal rneclida so iniciou ; pois bem, ''■so mquerito, comquanto habilmenlo relatado por um dos 
"inccionarios do Uiosouro, mlocffcreco base segura e portcila Sl)"re o qual possa assentar o dccrelo do nobro minislro. 0 
'juo quer mosmo dizer o decreto ds 27 do marco, scnao um 
"saio cm larga escala ? 

U governo, e as camaras-com o governo j-i tiubdo conce- 
"Wo aos navios c-trangeiros, pelo rogulamento das alf inde- 
Kjis do )8G0, uma parlo do service do cabotagcm, por exem- 
1' o o Iransporto do gonoros alimcnticios e de oulras mcrca- 
"onas nacionaes o estrangeiras, nao s6 em casos extraordi- 
aims, mas ate como medida ordinaria. Pcrgunto, esta 

wodida quo tesullado deu? Os fretrs dosccrao por csso coa- 
uiso da bandoira estrangcira com a nacional? Se os frctcs 
'0 descerJo, modiante csssa concurrencia, ja aberla por 

('0 gcerno, qua razito love o nobro minislro para reditar quo, franquo.indo da tudo a cabotagcm aos navies 
"Wangeiros, conseguiria melbor resuludo ? 

i-u sei, Sr presidenle, quo a Iranqucia da cabotagcm e 
^ das modidas quo cstAo cm mods, sei quo quem nJo 

pensa a este rospeilo entro nbs como os propugnadores da- 
quello projeclo nao e liberal ; mas eu consolo-me com a 
conviccdo que lenho do que, pelo meuos, d5o linbamos fun- 
damenlo bastanle para uma inuovacao dossa natureza ; ccu- 
solo-me ainda, recordando quo oulras nacSes Iflm proccdido 
de mode muilo diverse, nJo abolindo o priviligio do sua 
bmdeira scnSo dcpois 1]o longe cxaipo e rcuhidos debates ; 
consnlo mo ainda com a opiniao de alguns fednomistas, que 
o nobre minislro conbece, dos que professao doulrinas mais 
liberaes, os quaes fazem uma cxcopciXo a esle rospeilo, como 
scjilo Stuart Mill e Maclcod. Em uegocios quo iateressiiq a 
defesa do estado e ao sen futuro C preciso niio levar a logica 
dos principios liberaos ullimas as suas consequcncias. 

Tem-se abasado da palavramonopolio, appiicando-a a csso 
exclusivo do quo gozava a bandeira nacional. Pois ba mono- 
polio ondo ha coacurrcncia iivre entro todos os nacionaes ? 
0 exclusivo era relative as bandeiras estrangeiras. Se a coa- 
currencia d por si bastanle para baratear o preco dos pro- 
iluctos ou dos scrvicos, porque a concurro cia' Iivre que 
cxisto entre os nacioiiaes nSo lom produzido este resullado ? 
E' este o pouto quo o nobro minislro dovCra tor oxaminado. 

Para o Rio da Praia tenibs a concurrencia cstrangeira, os 
nossos navios uiercantes concorrem ali coni os de oulras 
nacOes, e por venlura os frelos tdm barateado? Por veatura 
os carreteiros eslrangeiros exigem fretes monores do quo os 
dos nossos 7 

0 commcrcio do Rio da Praia para os portos do Rio do 
Janeiro, Babia e Pernambuce 6 imporlanto, o o que abi ve- 
mos? Quo os freles, sendo o (ransporte feito por navios na- 
cionaes e eslrangeiros, sio mais altos do quo os do comraercio 
enlre o porto do Rio do Janeiro o o do Uio-Grando do Sul, 
omle nao se da a mesma concurrencia. Eis outro faclo que 
o nobre minislro nao aprcciou do ccrto. 

Erci-i o nobre minislro que divirjo de sua opiniao com pe- 
zar, porque re.-peilo muilo suas luzes e faco inteira juslica 
ao sou patriolismo ; mas e esse um ponto grave, o baslava 
sua gravidade para quo o nobro minislro mXo o resolvesso 
Uo acodadamente. 

Dird o nobre minislro quo 6 uma cxperioncia em larga cs ■ 
cala o quo cllo decreteu ate 1867 ; mas cntretanto faz-so a 
cxperioncia, adraiuo se 4 concurrencia cm larga escala as 
bandeiras e.-trangciras, scm quo por oulro lado seolbo do al- 
guma sorto para a bandeira nacional, sobre a qual pesa o 
onus do que esla livro a bandeira estrangcira 1 

0 projecto da camara dos deputados Irazia ao monos estas 
disposicdos, quo atlenuaviXo muilo os effeilos d.i medida, se 
dies p'-id.-m sor taos quaes cu reccio. Esse projeclo procu 
rava diminuir as despezas do cuslo da nossa indoslria mari- 
lima, offorecia-llic iscnciXo dodireitos para as materias primas 
0 onlros fav ires. 0 nobro minislro no seu ensaio alo ao flm 
do 1807, nesto ponlo aparlmdo-sc iistciramento de seus an- 
lecessores desda 18G2, nao julgou coovcnicnte ncm ao menos 
toraar medidas rcgulamtntiiros que facilitem o nos=o com- 
mcrcio de cabotagem, ucm ao mcnos julgou convenienlo 
remover os cmbaracos quo por acaso existuo, o que moti- 
vao qusixas dos iulcressados, nos despacbos de cabotagem. 

'fenbo, pnrlanlo, razao para pensar quo cssa medida n.Xo 
c um Ttrdadciro progrcsso, c quo, ainda quando o nobre rai- 
nistro tenha r.izSes muilo poudorosas, o laes, quo possao 
(razor ao nosso cspirilo, como cvidencia. o acerlo do sua 
medida, S. Ex. niio devia procodcr como fez, n5o solici- 
tando a discus-Go do projeclo que pendia da apprwaeJo do 
senado. nao dizendo uma palavra sobre elle, mas sim do- 
crctando em nomo do governo. em virtudo de uma anlorisa- 
ran quo foi dada a rnsilo cuslo, o dcpois quo o governo em 
1802 dtclarou qne niio so tratava de abolir o exclusivo da 
baudeira nacional (sSo pilavras do flnado marqucz de Abran- 
tes) mas sim de um ensaia quo scria feilo com muilo t" nto. 

I'or ultimo v-m dirigir um pedido ao nobro minislro da fa- 
zenda, c creio quo nesso ponlo niio serei lio desagradavel a 
S. Ex., e poderei mosmo obler o seu pleno assenlirnento. 0 
meu pcJido diz rospeilo a provincia do Mato Grosso, que 
tenho a bonra do represenlar. 

1 0 governo conbece os soffrimentos por que tem passado 
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aquella provincia; sabe 03 cstragos que a mao do invasor ali 
1cm causado. Per outra lado saba lambem qua a provincia 
c uraa das mais pobres,queja o era antes desta catastrnpho. 
Creio, pais, qua convem desdo ja pensar nos auxilios do qua 
ella carece a qua o estado Ilia possa prcstar. [Xpoiados) 

lisistia do porto da Corumba uma alfandega, qua foi abo- 
lida pelos paraguayos, digo abolida, porqae ha um anno quo 
dies ali domiaao. A renda dassa alfandega era insignificanle, 
coma o nobre ministro poda reconhccer pelas csl'ntislicas do 
Ihesouro ; nao produzia mais da 100:0003 ; a as despezas do 
arrecalacSo nionta?ao a mais dc 30 0|o. So nns quadros quo 
acompanbiio o relatorio do ministcrio da fazenda deduzirmos 
os depositos e c.ilcularmos o custo da arrccadacao em re- 
laoSo a reiula propriamenle dita, vcr-se-ba quo esta despeza 

-subia a mais de 30 °|o. 
bias irirtissimas circumstancias em quo fica a provintia 

de Jlato Grosso depois desta guerra, convira por lao pouco 
manter a alfandega de Corumba? Creio que c de convenien 
cia. e scm nonhura prejuizo para o estadOj sem destalque 
sensivel nas' rendas publicas, que, pelo menos, dunnte einco 
annos concedamos aquella provincia isencjo dos direitos de 
imporlacSo e export, oio. 

V. Ex., Sr minislro, sabe que ali vigorava uma tarifa 
especial decretada em 18C0, a qual concedia urn abalimcnto 
de 20 '[o sobre os direitos de consuma e nddtcionaes estabo- 
lecidos ni tarifa geral: nSo obstaate, as mercadorias impor- 
tadas pela alfandega de Corumba pagavJo direitos do 10. 20, 
30, 40 o SO •!„, cumo eu podcria raoslrar, so n5o recciasso 
aborrecer o scnaJo. 

Essc decrcto do goxerno, que tern forca de lei, dispOo que 
a tarifa especial dere ser clevada no flii da anno liuancciro 
de 18C5 a 18GG, elevad i gradualmento, fazendo-se uma re- 
duccSo cada anno de 5 "lo no abatimcnto primitivo, ale que 
ella'se nivele com a tarifa geral. 

Por cousequencia cslamos cbtgando ao lermo marcado no 
decrelo n. 2.(184 de 3 do novembro de IS'JO ; o anno finan- 

' ceiro de 18G3 a 18GS esta a findar, o a tarifr especial, se 
conlinuasse , teria de ser elevada na razio de 5 "[o annual- 
menle. Eu creio, porem, que, longe do elevar-se a tarifa 
especial, e longe de maate-la tal qual, o caso c para alli- 
viar se inleiramento a provincia de Mato Grosso dos direitos 
de imporlaeao e axportarao, pelo menos, duranlo cinco 
annos. 

0 Sn. Febreiba PENrii ; — Apoiado. 
0 Sr. Par Annos: — A provincia dispGe do pcquenos rc- 

cursos, comquanto a nalureza a do.lasso protusamente: o 
seu commercio, a sua navegacao, a sua industria cm geral 
carecem de animacdo; falla-lbeate escnlas para a instruccao 
popular. Depois dos estragos quo Hie causou a cmsa a in- 
vasSo paraguaya, d claro que ella Heard intoiramonle pros- 
trada, c que, portanlo, e preciso qua as suas irmiis, quo nao 
sotfrprao tanlo, e que sao mais ricas, vdo em auxilio della. 

Eu proponho csto alvilre; elle nao resume em si todo n 
arjxilio quo a sabedoria e palriotismo d .s podcros do estado 
(lictardS a respcito daquella infcliz provincia. mas olTerece 
algum allivio a populacao de Mato Grosso. IVflicla o nobre 
miuistro que, so Ibe negarmos csse auxilio, teremos dc dar 
algum epuivaleato por oulro modo, Ao mesmo tempo que a 
isencilo proposta e um conforto a provincia, livra o governo 
por a'gura tempo de um erabaraco, qual o de manter uma 
alfandega com todo o pessoal qua tinha a de Corumbd, onde 
mais de um cooflicto, mais do um succcsso desagradavel teve 
logar. Por isso mesmo que na provincia ha.-ia o desejo de 
obler uma tarifa mais favoravel, desejo fundado na coavic- 
cdo de que a tarifa especial estiva dqucm do auxilio do quo 
a provincia carecia, por isso mesmo o povo lulava com os 
iiscaes, da parle dos quaes ncm sempro bouve a nccessaria 
prudencia e zelo; do sorlc que a poqueaa alfandega de Co 
rurabi incoramodou mais de uma vez o governo. Enlretanlo 
a sua renda nao passava de 100:0003, e a sua arrecadacdo 
eicedia a 30 "/o- 

Por conseguinte peco mui pouco ao nobre minislro da fa- 
zenda, e elle quo se m'ostrou Uo liberal no decrclo de que ha 

pouco qucixci-mo, espera quo nao seja menos liberal para 
com a provincia de Mato Grosso. Ja que nao pudemos ir era 
auxilio della duranle a iavasao, ao menos depois da invasSo, 
quando lenha ccssado a guerra actual. levcmosGho algum 
remedio que cicatrize as feridas ISo profuudamento abertas 
pelo ferro do inimigo. 

o Sr. ininifitro (!n fazenda:—Sr. prcsidente, come- 
carei respondendo :i ultima parte do discurso do nobre sena- 
dor que acubi de fa lar. Eu cslou certo que a sua opiniao 6 
uma opiniao que njluralmontc ha d» ser geralmcnte acoita, 
quo todos quo pensao nas circumstancias cm qua se acha a 
provincia de Mato Grosso assim opinarao; o mesmo governo 
ja tern pensado nisto, ja torn um triibalbo relalivamcnte as 
circumstancias locacs da alfandega do Corumba, o qual 
nlo posso ainda apresentir ao corpo legislalivo. Todavia 
direi que nas condicSes r-m quo so acba aquella provincia, 
depois dos padccimcntos quo tem soffrido, 6 cssencial quo 
alguma cousa so faca, e eu me congratulo muito quando o 
nobre scaador entcn'do que o bcneficio 6 tirado das disposi- 
cfies donda nasceu o decrcto de 27 do marco do corrento 
anno. 

Dizendo muito succintameato islo, charaarei a altcncao do 
nobre senador tambem, n3o para a nossa marinba me'reanto 
sbmcnto, mas tambem para a nossa industria c para o nosso 
commercio maritimo. Eu pcrgunto ao nobre senador quo 
censurou lao acremente o decreto dc 27 de marco.... 

0 Sa. Paramios Acremente, nSo. 
0 Sr. mim-tro da fazenda 0 nobre senador atlrfbuiu a 

sua origem a preeipitacGo, ao assodamento, a br6vidado,seja 
o quo for. Mas, pergunlo eu: o nobre senador o o senado 
nSo sio tambem complices com o governo actual? Por quo 
razao votou em 1832 essa aulorisacio? Porquo o po lor lo- 
gislativo, que dcu cssa aulorisacio, conservou-a na lei sera 
doroga-Ia ? 

0 Sr. Paramios: — Meliante declaracGes que entio fez o 
governo, o porquo acabavamos do duas crises. 

0 Sa. mimstro da fazenda : — Eu nio sei quaes sio as i 
declaracOes quo fez o governo que nio so comprebondem na 
legislac'io, nio sei quaos sio os pensamentos occultos quo ' 
p6de le'r o governo. Eu comprehendo a existeacia da lei, a 
auloridadc do podor legislativo, e, so moreco censura, elle e j 
tambem men complice, o nosto caso acoilo-a, 

Disse, porem, S. Ex., censurando do um modo quo parcca 4 
primeira vista lor procedencia: nSo havia um projecto pen- 
dente do discussio no sonado sobro esta malcria, porqae ex- 
peJisles csle decrclo.» Direi ao honrado senador quo o pro- : 

joclo que estava cm discussio continha como uma das mato- 
rias esta queslio de cabotagem, islo e, a arredacia dos; 
obstaculos a marinba cstrangeira para fazer a navegneio por 
cabotagcm nos portos quo 14m alfaadegas, mas continha 
outras muitas providencias. 

0 Sr. Paramios: — Favorcs a marinba nacional, 
0 Sa mimstro da fazenda : — Por conscquencia, pcr- 

gunto : se o senado por um motivu qualquer rccusassc, como" 
depois rccusou, csse projecto, a aulorisacio que tinha o go- 
verno cm 18G2 para a conccssio As cmbarcacflcs estrangciraS 
para fazer o commercio do cabotagcm, nio cm lodus os 
portos do imporio, inas cm portos quo torn alfandega, dci- 
xava do cxDtir? Acaso a deliberacao do senado nio appro- 
vando um projecto revoga uma lei? 0 bnnrado senador vcja 
quaes sio as conscquencias deste piineipio. Apezar da rc- 
jeicio desso pnjccto quo o senado julgou dever votar, o 
priiicipio da aulorisacio legal subsistia e subsislo, o note o 
nobro senadur que o projecto era muito mais amplo do qu? a 
aulorisacio ; se o projecto contivcsso a mesma cousa, era um 
projecto inulil. 

Agora, recordo-se mais o nobro senador quo a opiniio 
publica se manifestava contra csse projecto, porqae julgava 
quo ellq continha aulorisacio sobro a rnateria mais esscncial 
quo exislia na occasiio, que era a arredacao dos obstaculos 
as cmbarcacGes eslrangeiras, alim do transportarem generos 
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nos portos ijuo 16m alfanJegas denlro do imperio. Portanto, 
parooeu a mailos pensadores quo o projeclo era quasi dcs- 
nocessario, quo elle eslava conlido na autorisacio de 18G2, 
quo deu-lhe orijcm. 

Assim, pois, so o nobre senador julja quo houve prccipi- 
tac;To no governo, dovo tambem ostende-la ao poder logis- 
lalivo em dar assa autorisacio. Quando acbei na legislacio 
nina autorisacio tal, eu devia enteuder, como eutend'o e 
boi de conlinuar a entender, quo elli era util, quo o princi- 
pio quo a nujorisacito consagra era urn principio de juslica. 

So o nobre senador julga quo a marinha raercanle nacioiial 
esla era mao estado, cu'diroi quo ella conlinuara a estar cm 
■nio estado, corao ha 300 annos lem estado. 

0 Sa. Paraniios : — Tom tiJo progresso. 
0 Sa. MiMSTno da fazkmda ; — Sem duvida ; pelo aug- 

tiento de populiicio. 
0 Sr. Paranuos : — Voja V. Ex. o nosso commcrcio com 

0 Hio da Prata, quando nos diz que a nossa marinba vai em 
decadencia. 

0 Sn. mikistro da fazknda : —Nio digo quo xai em deca- 
doncia, digo que, apezar dcssa legislatio muito protectora 
fue existiu em todo o tempo, nio cresceu tanto quanto pensa 
0 nobre senador que dovia crcscer. E depois, declaro fran- 
camcnte ao nobre senador, os f ictos de oulros paizes me 
hizcm crer que cssas leis do pnteccao, em logar de serem 
'vantajosas, suo verdadeiramente piejudiciaeS. 

0 Sr. Paranuos : —Nio cnlondcu assim a Franca, ncm 03 Estados-Unidos. 
0 Sr. mimstro da fazekda : —Scm duvida nenhuma ; mas! 
nio eslou na Franca, nera nos Estados-Unidos. 

0 Sr. PARAfmos; —Nem enlondeu tambem a Inglalerra. 
0 Sr. mimstro da fazknda ; — Porquo o bonrado senador 

"ao ha de julgar quo a Inglalerra agora com b6a fe entendeu 
910 esla doulrina 6 verdadeira ? 

" Sa. Paranuos ; — Porque acredito na boa fc dos oulros 
luo enleudem o contrario 

Sr. ministro da fazenda : — Pois bem, o bonrado sc- 
"ador deve notar quo, so quizer fazcr com que a nossa ma- ri|iba mcrcanto va crescendo por si s6, scm csso auxilio que 
"marinha cstrangoira ha do dar, ella ha do crescer muito Vagarosamonto; o meio sera augmentar o ccmmercio, do ,lugmento do commercio viri o augmento da pnpulacao, e 
icsso augmento da populacio viri o augmento da marinha. 

Uovo dizcr ao bonrado'membro quo no regulamento das 
" ""degas o dccrelo posterior so consagrava csle principio, e 
yrdade, muito limidamenle ; era precise que so podisse uma 

cenca no govcruo, ou aos presideotcs de provincia. Ordina 
mmeiite o govcrno dava, mas declare francamente que nio 

r" luaes erio as razOes que o governo dovia considerar para 
onceder semelhantcs autorisacoes. Eu fui presidente de pro- mcia, live licencas pedidas, e" vi que nio havia nala scnio 
athitrio para ossa concossao do licencas ; somento scrvia 

Para moslrar quo era urn acto do pode'r, mais nada. 
^,0 Sn. Paranhos:— As condicfles eslao eslabelecidas na 

0 Sn, mikistro da fazenda : — E' vcrdade, quanlo a ccr- 
03 generos do tarifa ; e por quo razio os outros geneios 
19 estariio no mosmo caso ? 

1 iliis, Sr. prosidcnlo, ja vO o bonrado senador que havia lRis acio ; logo ha do rcconhecer necessariamente a neces- 
"ade de qualquer medida nesle senlido. 

.i^utorisacio de 18G2 foi votada aqui, c passou sem grandc 

: — Ao contrario; com grande discussio, wnn fortes reclamacOcs sob proteslo. 
0 Sn. mikistro da FAZENDA : — Mas foi approvada. 

eti'- IbMENTA Eueno : — Cora promessas do governo, que BSwo nos Annaej. 

0 Sr. mimstro da fazenda : — Promessas de qucm ? 
0 Sr. Pimenta Bueno : — Com promessas do finado mar- 

qucz do Abrantes, que declarou nio cxecutaria essa autori- 
sacio sera sati-fazer a lodos os dados estalisticos. 

0 Sr. presidente ; — Altencio ! 
0 Sr. mimstro da fazenda : — Direi ao bonrado senador 

quo esses dados forao procurados, o quo parte existe no tbe- 
souro ; mas existem esses dados, como todos os.dados esta- 
listicos, incorapletos, imperfcilos. 

E demais o governo nio proraulgou um decreto com auto- 
risacio indeDnida, aqui ha um limito. So o senado entend0 

que'esse decreto e prejudicial na permissio que da as embar- 
cocies estrangciras para fazcr o coramercio do cabotagem, 
esla no sou direito revogando-o; foi consequencia de uma 
autorisacio dada pelo poder legislative; portanto o poder 
legislalivo pode revogar o decreto, quo nio c um acto nascido 
do poder cxeculivo, das suas faculdadas especiaes; mas 6.. 
extraordinaiio e ainda na lei do 18G3 nio se tratou da rovo- 
gal-o; e em summa um acto quo pode sor exercido pelo poder 
legislalivo muito livrcmenlo. 

Devo fazcr uma ponderacao ao nobro senador. Quando eu 
disso quo cm um arligo do rclatorio, que espe.ro quo amanhi 
seja distribuido no senado, eu buvia exposto a rainba opiniio 
sobra o augmento de impostos e a creacio doTtovos. accres- 
centci que nio podia asseverar que o prbducto desses impostos 
Bzesse face ao deficit, por falta do dados estalisticos, diffici- 
limos no nosso paiz. So o bonrado senadur, que uio faz muito 
tempo ainda era ministro da fazenda, recordar-se de tudo 
quauto observou durante a sua administracio, ba de afflrmar 
ao senado quo ha uma grande falta ni 'administracio do 
nosso paiz do dados cstatisticos regularos. 

0 Sn. Paranuos:—Apoiado. 
O Sn. ministro da fazenda: - Mas cu disso que havia falla 

desses dados estalisticos, e quo por essa falta eu nio podia 
calcnlar exactamente o quantum dos impostos que parecia-mo 
que podia ser cobrado. Ha um grandc inconveoiente em afflr- 
mar isso peranle o parlamer.to ? Mercca o governo censura 
quando vein declara-Io ? 

0 Sn. Paranuos:-Nio ceasurei por essa declaracio. 
0 Sn MiNismo da fazenda!—Parcceu-mo quo era uma cen- 

sura do bonrado senador. 
0 Sr. Paranuos:—Snppuz que V. Ex. julgava que nio 

era possivel tratar de impostos por. essa razio. 
0 Sr. mimstro da fazenda:—Nio, tanto quo dcclarci quo 

a commissio rospectiva da camara dos Srs depulados tratava 
desta malcria, o que brevo apresentara o projeclo a mesma 
camara, a qucm competo a iniciativa. 

Devo dar uma explicacio ao bonrado membro na parte em 
que se reforiu ao governo icerca da proposta bancaria. Devo 
dizer com franqueza que todos os ministros estio accordes 
cm uma mesma opiniio. 

0 Sr. T. Oitom:—Todos os ministros estio accordes? 
0 Sr. mimstro da fazenda: — Devo declarar e lenho o direito 

de ser acredilado... 
0 Sr. T. Oito.m:—Apoiado; por miin ospecialmente. 
0 Sr. mimstro da fazenda :— ... que todos os ministros 

estio accordes em quo 6 precise regularisar o Banco do 
Brasil, faze-lo cbegar is condicSes anteriorcs a crise. P6de 
ser que haja uma pequena difTcrenca no emprcgo dos meios, 
mas diffcrenca quo nuo prejudica a'idba capital; mas creia o 
bonrado senador que o governo insisto na discussio e adop- 
cio da proposta nas suas ideas esscnciaes, nas suas ideas 
capitacs. 

Devo tambem dar uma explicaci® ao bonrado senador so- 
bre a causa porquo a proposta iiio teve um andamento ra- 
pido na camara dos Srs. deputados. Kecorda-se S. Ex quo, 
apenas a proposta foi apresentada, alguns negociantes cou- 
vocario uma reuniio quo effectuoit-sti no Club, Quaudo eu 
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live noticia desta reuoiSo, para que tinha sido cbanaada uma 
praatie parta do coramercio da praca do Rio de Janeiro, liquei 
muito salisfcito, porqueum dos meios que ha neste regimen 
para escl.arecer o g07crno sao esses meetings, essas nullifies; 
nellas se raanifestio as necessidades, c lalrez se considerao 
os negocios por uma face que nem scmpre o govenin pfide 
considorar; por consequencia trazem scmpre luz ao governo. 
M is infelizmenlc o honrado senadorsabe quo essa rcuniio nao 
deu fruclo nenhum ate hoje. 0 governo esperava quo appa- 
recesse uma representaeito que se dizia devia haver  

0 Sa. Paranuos ; — A directoria do banco ja reproscnloa 
0 Sr. jiimstro da fazevda:—... e depois soubo se quo 

tudo linha abortado. Deploro quo no nosso regimen uma opi- 
ni5o convocada para csse Em tivesse tal resullado. Era mo- 
Ihor quo o commcrcio do Rio do Janeiro livesso disculido e 
formulado a sua opiniao e a Ezesse ouvir do governo e do 
parlaraenlo ; mas emfim... nao foi possivel isso. 

Immediatamente fal!ou-se na ropresentacao da banco ; os- 
perou so e ella foi apresentada. E' uma represenfaciio que na 
minha opiniao moreca ser considerada, pois vem do uma cor- 
poracao que exerce alguma autoridade moral sobra o com- 
mcrcio ; rans declaro francaracnte que elia nilo suppre a rc- 
prcsentacao que cu enlcado que os commerciantes do Rio do 
Janeiro dtviao aprescntar. 

Depois dislo appareceu o requerimmlo de umhonrado depu- 
tado, pediodo quo fosse nomeada uma commissio especial ; 
por consequencia, a coramissdo da casa julgou que nao devia 
tomar eonhecimento da materia. Esti questao nao levo solu- 
cJo alguma,mas dcclaro ao honrado-enador que o sen mosmo 
aulor vai lomar hoje uma rciolucJo, talvez a e.-ta bora ja so 
tenba requerido na camara dos Srs. deputados c ja se lenha 
resolvido que ella entre na ordem do dia do amanha. 

Assira, portanlo, ja v6 o honrado senador que o governo 
considera que e essencial que uma proridencia se tome. Di 
rei mais, e aqui repetirei o que disse a seccio da conselbo 
da estado, quando foi consullada a este respeito ; quando eu 
apresenlei a propo.-ta nao havia todas as informacfies pre- 
cisas. A nobre seccao do conselbo de estado ja declarou que 
nSo tinha todos os dados, todas as informacfies qua pudes- 
scqi esclarece la; eu declaro que, apezar de alguma diligen- 
cia que tenho feito, ainda nio me tern sido po-sivel colher 
as informacfies todas, necessarias para, poder apreciar o 
Banco do Br'asil; todavia, espero oble-las, INAo sSo informa- 
cfies do que o governo precise senao para um Era legilimo ; 
no banco nio pfide haver segrodo para o governo, nas caixas 
filiaes tambem nio. 

0 Sn. T. Oiiom E o governo nao esta ali representado 
pela pessoa do prcsidente ? 

0 Sr. Mixisino da fazenda Por isso mesma ; jd quo esta 
la representado o governo, examinando e inspcnccionandotodo 
o scrvico do banco, o banco o obrigado a dar conta ao governo 
de tudo quanlo ali se passa. 

0 Sr.. T. Oitom : —0 presidente sabo de tudo quanta ba 
no banco, nio ha segredos para elle. 

0 Sn. MixiSTRO da fazenda :— E os deve haver para o no- 
Terno ? f b 

0 Sa. T. Oitoxi . Salvo se o president® os tern para o 
governo. 

0 Sa mmsTRO da faze.vda : — Mas o governo nio pfiJe 
precisar de informacfies ofiiciaes.... 

0 Sr. T. OiTOiM: — As do presidente sio officiaos. 
0 Sa. mi.mstro da fazesda : — ... para serom, por cxem- 

plo, transmittidas ao conselbo de estado ? 0 nobre senador 
sabe que, no caso de haver necessidada de segredo. <> con- 
selbo fie estado, nio o divulgaria. 0 governo nao pfij® exigir 
que essas informacfies lenbio o caracter official? 

0 Sa. T. Oitosi: — Podem ser dadas pelo presidente. 
0 Sr. mimstro da faze.nda ; — Verbalmeulo ? 
0 Sa. T. Otto.vi; — 0 presidente nio as pode escrever? 

0 Sr. ministro da fazfsda : — Pois hem; quero essas 
informacfies officiaes; porque, conforrao as circumstancias, 
talvez possio sor elks Iransmitlidas ao corpo legislativo, sem 
as inconvenioncias quo a directoria do banco paroco receiar. 
0 govcrim, pfide ministrar ao corpo legislativo todos os clc- 
mentos de informacio ; o o corpo legislativo podera formar 
por si uma opiniao", sera que o modo por que se apresentem 
ossas informacfies traga embaracos ao banco. 

Parcce-me, Sr. presidente, qiio o nobre senador devo Hear 
salisfeito com estas broves consideracfies; mas, so as quizer 
mais minuciosas, estarei prompto a da-las. 

O Sr. Somr.n Fvajico:—0 senado comprebende quo, 
obrigado a fallar depois da bora cm que ordinammonlo 
se encorra a discussib, eu nio posso fnzoz senao ligeiras 
obsorvacfies sobre a materia d® quo se trala; o, comecando 
peks ultimas palavrus quo acaba de profarir o nobre minis - 
tro da tazenda, deploro que a questio mais urgente da ac- 
tualidado. a qucstio da reforma bancaria, vi ser procrasA 
tinada como to deduz do quo S. Ex. acaba de dizcr, Nio 
faco carga desto facto a S Ex , mas tinto quo o nobre mi- 
nistro nio tenhs a forca precisa, nio disponha dos meios 
uocessarios, para cbamar a discussio o soiucio uma ques- 
tao tio importante como esta quo oecupa todas as alloncfies, 
e do enja demora os resullados bio do ser o augmento dos 
embaracos, que so ostio senlindo. 

Na minha opiniio (continuando ainda sobro esta topico) a 
reforma bancaria, entendida como ou a cntendo, nio como 
roforma parcial da caixa matriz, mas como reforma quecom- 
prehonda todo o systema bancario era geral, deve trazercom- 
sigo a cessacio de muitos dos inconvenientcs que soestiosen- 
tindo. E' ffira do duvida que a falla do trocos depoodo 
principnlmenle da dosorganisacio cm quo ostio as caixas 
filiaes das provincias e do sua dependencia da caixa central; 
e por consequencia a reforma deve comprebendcr cm grande 
parle todas essas quellffes; epor mais cslfrazio cu deploro qua 
ella flque demorada, porque flea tambem demorada a soiucio 
das duas grandos qucslfics — reforma da caixa malriz o filiaes 
do Banco do Ilrasil, e melhoramenlo da situacio, quanto a 
trocos miudos, que so nio ba de poder obtcr,"sonio quando 
se refundir osystema e melbora-lo, do sorte a podercm haver 
entro as provincias transaccfies livros o francis quo nio torn 
podido haver. 

for osta occasiio, o visto quo nio tralo do fazer grande 
discurso a esta bora, perguntaroi i S. Ex. se ainda contimia 
no systema seguido pelo sou antecessor de procraslinar as 
mcdidas necessarias para subslituir a moeda actual do troco 
por outra mais convenicnle. Desde dczcmbro de 18118 quo, 
sendo eu ministro da fazenda, comecou a edificacio da casa 
da moeda, tendo em vista as vantagens do um estabelcci- 
menta habilitado para cmiltir moeda do cobre em substilui- 
cao da actual, c tambem para eraitlir moeda do prata quo 
possa eonservar-se nos merendos da imperio; cntretanto, Id 
se vio oilo annos, o a casa da moeda, que devia bear prorap- 
la em tros. nio tem sido concluida 1 Qucm 6 o culpado desta 
demora ? Quo circumstanciafe podcria fiaver para que um edi- 
ficio que cu contratci fazer-se em trcs annos nio csleja feito 
em oilo ? 

Ainda mais, quo razio se pfide adduzir para juslificar a 
applicacio especial que so esta dando a esse edificio, quo 
era con-lruido para servir quanlo antes do casa do cunbar 
moeda ? Nio sei bem comprohender as vantagens quo podem 
haver em cstar-so preparando esso edificio para uma exposi- 
cio industrial. Ainda quo da exposicio so espera grandes 
vantagens, enlendo quo nio so devia ter dado prtferencia a 
este service, quo nio ha quern ignore quo se poderia rcpetir 
com muito mats facilidades para o publico no logar onde se 
fez a anterior. 

Mas, porventura, serio esses os unicos embaracos que 16m 
provindo da demora da conclusio da casa da moeda ? Se- 
nhores, em 1858 eu domonstrei, na sossio do dia G do julbo, 
apresentando ao senado um projecto,que era conveniente mo- 
dificar o valor da moeda de prata, o o valor e materia da 
moeda de cobre. modificada a moeda do cobre no sonlido 
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que entSo propuz niio oblivesEemos toilas as facilidades para 
os trocos, teriilopelo monos diminuido muilo as difBculdades 
quo temos seutido at6 agora. 

A principio pflz-so em duvida a bondade da coraposicao 
do cobro com o eslanho e zinco, em que afinal concordou-se, 
porquo a que eu propuuha era eMCtameele a composicSo 
que se usa boje nas raoedas da Franca,e do alguns outros pai- 
zes; sem que comludo se tomasse dolibcracio definiliva. A 
respeito da moeda do prata nao'se quiz altender ao meu projec- 
to, e pflz-seiio parte a salisracio desta urgente necessidade. 

Em 18G0, na sessSo de II de julbo, disculindo se a ques 
t5o bancaria, cu demonstrei do novo a conveniencia de 
modificar-so a moeda de prata, para que o tbesouro publico 
nao estivcsse perdendo soramas considcraveis. 

NSo se attenJeu ainda entao 4s minhas rellexbes, e tendo 
docorrido seis annos aiuda a moeda de prata contimia a 
tor o mesrao peso qua tinlia antes, perdendo o tbesouro al 
gumas conlenas, ou mesmo atom de milhar de contos de rbis 

Ellimamente appareceu publicado no Diario Official urn 
olllcio do provedor da casa da moeda demonstrando que no 
cunho da moeda de prata se esli perdendo cerca de 14 "p, e 
propondo quasi que exaclamente o mesmo peso que era 1838 
eu ontendia que so dovia dar 4 moeda de prata, que cu pro- 
punha fosse para a do euro na razio de 13,333.-1 em logar 
de li.Si:!'" porque ainda se cunha. 

Entretanlo, nada so tern feito a esto respeito. QueslSes 
tao sbrias, como esla da subsliluicao da moeda de cobre tao 
•ncommoda nas IransaciOos; questbes tJo graves, como fessa 
da mudilicacSo do peso da moeda do prata que est4 causando 
arultada perda aos cofres publicos, forSo poetas de lado, e 
devo temer que ainda continue adiada, nSo obstanle a repre- 
sentacSo da casa da moeda, que oilo annos depois adopla a 
ffiinba opiniSo. 

Nonbuma questito s6ria foi adiantada nesles ullimos tern- 
fas, viveu-so sdmonte de cxpediente, e tanlo que na questao 
bancaria, por exemplo, em que os males sao anteriores 4 
bi'ise de 1864, nem so cuidou do os prevenir antes daquelle 
'Wrivel desfecho, e nem de prevenir os que do novo nos araea- 
P'"10, e torn exactamente a mesma origem o causas. 

Sinto dizo-lo na presenca do Sr. ministro da fazenda. Elle 
respondor4; « Rio 4 do meu tempo » ; ao que eu poderia 
retqrquir que S. Ex., entrando para o ministerio do 12 de 
"•aio tomou parte na responsabilidade que pesa sobre seus 
■neinbros, nio pdde dizer que a culpa nio 4 sua, mas dos 
^us collegas, que sondo solidarios com o Sr. ex-ministro da 
•azonda Hie transmittirio parte da culpa no abandono dessas 
qaestgcg em occasj;j0 e,n qUe podiio ser tratadas mais con- 
'bniento e opportunamente. 

I'assados os primeiros mezes depois da crise de 18ul, nos 
quaes seria perigoso suscitar dilBculdades ao Banco do Brasil, 
bonvmha ter tratado das questOes que haviio dado motivo a 
cnso, e regularizar a administracio do banco. Os ministros 
satuio qua! o sou ostado, alguns' erio ou forio depois seus 
a'rectores, conhociio exaclamente as circumstancias em que 
I bstabelecimonto se acbava; e nio podem escapar a impu- acio do lorem deixado passar todo o anno de I8G3, assira 
wnio vai passando o de 18GG, sem tomar providencias, que 0m o tempo lornio-se cada vez mais difiiceis. 0 qua pide o 
''aiz esperar de administracio como esta? A continuacio do 
Jjiesino abandono de suas queslfles mais vilaes, que a demora 

a solucio vai de dia cm dia aggravando. 
o. Ex. o Sr. ministro da fazenda mesmo nos veiu inculir 
ceios do novo abandono da queslio bancaria, que alias pa- C|a eslar em vias de solucio. 
^ Sr. mikistrd nx fazenda : — De mode algum. 

g 0 Sr. Souza Franco : — Examinemos as palavras de 
cnir*'1 "jA quostao esti dependenle de informacies que 
tr-.i'J0'ie ra noille.a00 do uma commissio que ha'de ainda 
in,..ar l'cs'en0(j0ci0 Colbem se as informacies, vai-se no- ar a commissio interns e externa da cqjnara dos depu- 
KmU3 e- e,1'r'u' bbi trabalhos. Emquanto islo se faz, e ella da ""a opmiio sebro o prujecto, a sessio osta concluida I E ha 

de a questio mais importante da actualidade fiear assim sem 
solucio I 

As' demoras na solucio dos negocios sio o mal principal do 
Brasil; cada ministerio deixande para o futuro as queslfles 
de solucio difficil, vio-se ellas amontoando, e o paiz chegari 
a situacio muito difficil, de que com muito custo e sacribcios 
podcra desembaracar-se. Se nos ultimos annos so tivesse tra- 
tado da substituicio da moeda de cobre, se se tivesse tratado 
di modificacio d'o valor da moeda de prata, se se tivesse 
tratado da reforma do Banco do Brasil e das leis bancarias 
nio teriamos chogado ao estado em quo nos acbamos. 

Entretanto, quando todos esses factos estio na consciencia 
publica, o nobre ministro da fazenda vem pedir ao senado 
uma nova prova de conlianqa, da inaior conlianca que podem 
merecer ministros cujo zelb, e ar.tividade sejio attestados por 
(ados que o actual ministerio nls tem em sou favor quanto 
a gestio financcira ConBanca quo o nobre senador pela 
Bahia classificou dictadura financeira. Em verdade, para 
que uma Jei de orcamento preparada em 18G2, discutida 
para vigorar em 18Gi—18C3, e applicada ao exereicio de 
18G3—18GG, va ainda servir para 186C—1867, era circums- 
tancias muito diversas, 4 preciso confiar muito nos seus 
executores. 

Eu nio concebo no governo representative prova de maior 
confianca do que seria a de dar a urn ministerio em cir- 
cumstancias muito exlraordinarias, e do despezas muilo con- 
sideraveis, a execucio de uma lei, que nio acautelando as 
hypotheses occurren'tes como que habilitaria o governo para 
as resolver a seu arbitrio. 

Senhores, eu admitliria tal conlianca em um ministerio que 
nos pudesse dizer: « Tenho feito to'das as diligencias para 
regular as despezas publicas, e conseguido quo ellas nio 
excedio as necessarias, as indispensavcis.» Quando, por4m, 
4 voz geral qua taes providencias nio tem sido tomadas, 
para que as despezas da guerra sejio fiscalisadas... 

0 Sr. T. Oitom: — Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco : — Quando 4 voz geral nio contes- 

tada que se estio gastando sommas muito avultadas... 
0 Sr. T. Otioni ; — Est4-se dilapidando, 
0 Sr. Socza Franco ;—...superiores 4s necessidades do 

service ; a confianca no ministerio nio pdde ter base. Ale se 
diz, que al4m da "somma tio consideravel de 3,000 000 de 
libras esterlinas tomada por empreslimo em Londres, da qual 
muilo pequena parte veiu remetlida para o imperio, ja se 
tomio saques para os gastos que ali se fazem. 

O Sr. ministro da fazenda: — Quando? 
0 Sr. Souza Franco ; — Os jornacs ha dias o publicirio. 

Em todo o caso o facto 4 que as sommas tomadas em Lon- 
dres t4m sido despendidas pela m4r parte na Europa em en- 
commendas, o que revela despezas superiores a toda a nossa 
cspectativa. 

0 Sr. T. Otioni : — 140,000 espingardas, por exemplo. 
O Sr. Souza Franco i—Falla-se cm 150,000 espingardas, 

falla-se em despezas exlraordinarias, enormes, e o uoverno 
nio tern nrocurado desvanecer estas vozes, informando o se- 
nado qua! 4 a despeza que tem feito, quaes as providencias 
tomadas para diminuir, senio para evitar, os desperdicios, 
a malversacio de agentes infieis. 

Senhores. eu sou da escola dos que pensio, que nio 4 coa 
a miilliplicidade de novas leis, com a msdaaea frequente da 
legislacio, que melbor se regulio os negocios publicos. 
(Apoiados.) E' no zelo da administracio que o governo podia 
ter eucontrido meios de dimiuuir as 'despezas e de augmen- 
tir a receila. Se o senado me permitto, Ibe citarei um 
•x^mplo. 

Entrando para a presidencia da provincia do Bio de Janeiro, 
fui-me encontrar com uma eleicio, e com os trabalhos gabidos 
para fornecer tropas para a giierra do Prata, queslfles quo 
embaracio muito um prcsidente de provincia ; e al4m disto 
com uma divida fundada do 4.005:3003, e outra fluctuanto 
de 2.183:3193173, da qual 1.737;«3i3900 aos bancos doBra- 
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sil e Rural. No relalorio apresentado a assemblda provincial, 
em 9 de outubro, poucos dias antes do minha posse, havia 
meu antecessordito qua a provincia, n5o podcndo com suas 
despezas, era preciso converter a divida fluctuante era divida 
fnndada, porque nSo podia ser paga, e a commissio de fa- 
zenda da assemblea provincial dispunha-se a autorisara pre- 
sidencia para fazer a conversao. 

Mao era esse o meu proposito, e sera alteracdo na legisla- 
ciio consegui pagar, deutro em dous mezes, 100:000^ da di- 
vida, em vez de fudda-la, e antes de urn anno estavao pagos 
SOO-.tiOOiJ; depois soube com prazer que seguindo-se minhas 
ideas e a fiscalisacSo que levei a todos os pontos tem-so pago 
aos bancos do Brasil e Rural mais d37:OOOJl. tendo-se assira 
amortizado em menos de 18 mezes y37:()3ifi9O0, sbmsnte da 
divida bancaria. 

0 Sr. T. Oitom : — Muito bem. 
0 Sr. Souza Fninco: — Se sao milagres; rstes milagres 

se pcdem fizer na administracao publica. Com diligencia, 
com a certeza de que o rainist'erio e vigilante e ndo supporla 
as fraudes, a receita augmentaria o a dcspeza devia ter di- 
minuido. Islo so deu na provincia do Rio de Janeiro, o mes- 
mo pode fazer se na administracao geral do eslado. 

Nito se venha dizer; « E' porque as despezas dirainui- 
rio com a retirada do corpo policial para a carapanha do 
Sul-» A diminuicao quo podia ter havido por osta ntirada 
do corpo n5o chegava a 100 000,2 no anno inteiro, por quo 
parte do corpo ficou na provincia, e com os preparos para a 
marcha o substiluicao do servico pcla guarrla nacional, 
gastou a provincia sbramas avultailas A necessidade da des- 
peza nao diminuiu, a receita foi menor era razSo da cessacSo 
dos trabalhos que as providencias para a guerra motivarilo, 
o por ser muito pequena a safra do cafe ; c comtudo a Gsca- 
lisacdo deu aos cofres provinciaes um grande saldo. Isto 
prova quo o zelo da administracao pode fazer milagres, que 
debalde oulros flngem buscar na apresentacdo de repctidos 
projectos de lei, e alleracSo dos regulamentds. 

0 ministerio actual (e o nobre ministro da fazenda ha de 
permiltir que eu o considere ministro do 12 do maio, por ter 
com sua entrada tornado a responsabilidado de todos cs seus 
actos) o que tem fcito nesto ponto, para quo moreca a nossa 
conSanca? Eu teria muito prazer, S. Ex. o sabo, era Ibe 
prestar'o meu voto em qualquer outro ministerio e circum- 
stancias diversas das era que e-ta o Brasil. Nao o posso 
agora fazer, porque nao conheco ministerio que menos zo- 
lasse os interesses da fazenda publica... 

0 Sn. T. Otto.m:—Apoiado. 
0 Sr. Soczi Franco : — . e fossa mais disperdicado. 

Se S Ex nao so lisesse ligado a esle ministerio era certo 
que eu Ibe fivesse dado o meu fraco apoio. 

0 Sr. T. Ottoni : — Eu igualmentc. 
O^r. Souza Franco : — Mas o ministerio de 12 de maio 

levou a extrerao o disperdicio cm todas as reparticOes ; c 
levou sua bonhomia,'ou indifierenca ate ao ponto de carre- 
gar cosi a responsabilidade de actbs que nao sendo seus ap- 
provou, e o nobre ex-ministro da fazenda ate so cmpenba cm 
ju>lifica-Ios. 

0 empreslimo feito em Londres, o meu nobre amigo se- 
nador pela provincia do Jlinas-Geraes disso ha poucos dias, 
colloccu o "egociador na obrigac-io de se justiBcar. Nao 
entro desde ja no exame dessa que'stJo ; espero a sua jusli 
ficacdo. Emquanlo ella n5o apparecer o paiz, que sabo quo 
seltie contratou o mais desgracado de todos os empreslimos 
que tern tido, precisa ser esclarecido sobrc as causas que 
fizerSo juntar mais esta calamidade as que Ibe trouxo a po- 
litica de 12 de maio. . u ,. . 

Ha circumslancias quo me/ecem de ser bcm discutidas; 
uma deltas seria a dos meios empregados para sustenlar cm 
Londres os croditos do imperio atacados em alguns jornaos, 
e eu pedirei ao nobre ex-ministro da fazenda, ou a qualquer 
de seus amigos, quo me apresentem os arligos cscriptos em 
Londres por occasitto do empreslimo ou antes delle, para 
moslrar a boa posicSo do imperio do Brasil; cm resposta ao 

muito que se escroveu no senlido de mostrar quo estavamos 
desmoralisados, e perdidos, para assim justilicar o empres- 
limo, salvando a responsabilidade daquelles que no descre- 
dito do Brasil procuravao basear o mao exito da negociacdo. 

0 Sn. T. Ottoni Triste agiotagcm ! 
0 Sn. Souza Franco 0 nobre ministro da fazenda (creio 

que esta quasi a findar a bora) aventurou uma proposicSo 
que senli muito ouvir a S. Ex.: « disse que se podem cobrar 
impostos no imperio sera votacSo annua das camaras. » So- 
nbores, primeiramente a constituicilo do imperio tem tido 
uma intelligoncia pralica muito conirariaa esta. (Apoiaios). 

0 Sr. visconde be Itaboraiit: — Ha 10 annos. 
0 Sr. Pompec — Protesto om nomo do partido liberal 

contra essa idea da dispcnsa da volacao annua. 
0 Sn. T. Ottoni ;— Todos proteslamos. 
0 Sr. Souza Franco : —Mas qual 6 a legislacJo a e:80 

respeilo? E' o § 10 do art. 13 da constituicSo: (Le'ndo) « Fi- 
xar annualmonto as despezas publicas o rcpartir a conlri- 
buicao dirccta. » Yamos ver o artigo corrclativo da fazenda: 
[iendo] « 171 Todas as contribuicflcs directas, d excepcao 
daqueilas quo liverera applicacio 'ao juro e ainorlizacao'da 
divida publica, serao annualmebte e.-tiibelccidas pela asscm- 
bl^a geral, mas conlinuaraO al6 quo so publiquo a sua dero- 
gac;lo. » 

0 quo estas palavras querem dizer simplesmenle, 6 que as 
contribuicOos directas, sondo estabelecidas annualmenlo, po- 
dem continuar; mas, ndo se p6de entender dabi quo as indi- 
rectas nSo dcyem ser estabelecidas annualmenle. 

Se so quizesso dar a entender que as indirectas, uma vez 
estabelecidas, podiao continuar sem votacSo annua, teria ha- 
vido uma disposicdo especial, assim como' ba uma disposicSo 
especial a respeilo das directas. 

Diz outro art., o 172: (Lcndo) « 0 ministro de estado da 
fazenda, havendo recebido dos outros rainistros os orca- 
montos relalivos as despezas das suas reparticOes, apre- 
sentara na camara dos depulados annualraente, logo quo 
esta estiver rennida, um balanco geral da receita e despeza 
do thesouro nacional, do anno antecedcnle, e igualmente o 
orcamonto geral do todas as despezas publicas do anno fu- 
turo, e da imporlancia de todas as contribaitOes e rendas pu- 
blicas. » Desta disposicao se v6 que a assemblea geral toma 
conbecimento annual, tanlo da receita, como da despeza, o 
quo autorisa ambas. 

Quando so promulgou a constituicao partiu-se do principio 
que, laucando as contribuicoes indirectas o nao cbfgando 
estas para cobrir as despezas devia haver uma contribuicSo 
directa ropartida polos districtos, ou individuos, a qual vi'ria 
saldar os deficits ; o na pratica entendcu lancar as contribui- 
edes indirectas todos os annos Qual a razao porque a con- 
tnbuiclo direcla 6 repartida todos os annos? I'elo simples 
raotivo de quo havendo deficit e podendo ser muito maior ou 
muito menor em cada anno era necessario quo o seu coraple- 
monto fosse tambem annuo. Islo se usa na Franca, por 
cxemplo, com os crntosimos addicionaes. 

Entro nds nao se tem lancado mao desse meio ; mas, peg'I 
guntarei ao nobre ministro da fazenda: como orcaria a receita1 

do anno sem quo, conbecendo a quo provem ilos impostos 
indireetos, pudesse dclerminar a repclicao de contribuicJo 
directa ? Todos os annos o paiz tem modiBcacoes ou deve lct: 
na sua renda, cm consequcncia das altoraefle's atmospbericasl 
que diminuom ou augmenlao a sua produccao e do outraJl 
causas; dado islo, as taxas indirectas nao pbdem dcixar de 
ser revistas o aulorisadas todos os annos. 

Nio h modificada todos os annos, porque tern um quantum 
que ifD suppSe poder bastar; mas supponbamos a hYpotheso, 
contraria, a do augmento da receita indirecta, quo nSo havia 
de/icit a teraer, quo nao havia portanlo nccessidade da re-- 
particdo da contribuicSo direcla; nesse caso c que faria 1 NJO 
so tralaria nem de uma nem da outra ? A haver excesso da 
renda sobro o qual nSo se disporia'cousa nenhuma, tirariamos 
sem necessidado da bolsa dos contribuintes fundos quo, se fer* 
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tilisasscm as fontes daproducc5o,pro(luzmJo rauitomaiorre- 
sullado do quo nos cofros jfublicos. Eis mais uma razSo para 
a votacdo annua. 

Estc's sao os principios da sciencia; nos quacs eras licflos 
da pratica o dictaraes da legislacao o nobre minislro nSo'fn- 
coulra fundamsnto para quo a loi do orcamentu possa deixar 
do ser votada todos os amios. (Apoiudos.) 

A lei do orcamenlo 6 tio essencialmcnte annual; a consti- 
tuicdo tanto quiz quo fosse votada lodos os annos, quo ao 
niinistro da fazenda marcou espeeialmente um dia para apre- 
sontar o rolatorio e a proposta aocorpo ieKisialivo. Anrescn- 
tado o rolatorio e a proposta, o quo so vai fazcr ? Yotar a 
teceita o a despeza. 

l'6de passar sem nltoracSo a receila das taxas indirectas, 
mas nito sera vota-la todos os annos; c tanto islo A veruade 
que, repito, a pratica, desdo o principio do nossa emanci- 
pacao, desdo que oxisto em vigor a constituicSo do imperio, 
o votar-se todos os annos a receita pubiica; e a intelligencia. 
quo hoje se viesso a dar em contrario, scna uma intelligtncia 
quo nio podia tor fundamcnlo nem na constituicSo que nSo 
a autorisa exptessamente, nem nos faclos, que sio em con- 
trario 

Note agora S. Ex., o grando pcrigo dessa sua opiniSo 
rnyelaria da parte do ministcrio (o so n5o 6 esta a idAa 
do nobre ministro da fazenda, pbdo S. Ex, eslar revelando 
opinifies ou intencOes do seus collegas) desejos de prescindir 
da rouniSo do cofpo legislative, dispensavel desdo que podes- 
somos passar sem lei do orcamento, 0 llrasil julgaria em 
perigo as suas instituifOes so' pudesse crer que o mioisterio 
fern, ou lia nelle quern tenba taes intencOes. 

Peco ao nobre ministro que ponse'nesla materia, que 
nttonda bom que p ministro que nito tern a opiniiio pubiica, 
que um ministerid que nito tem a conflanca pubiica (o que 
crcio quo esla na conscieneia do lodos), cada vez mais a 
pcrdora se so vier a cntender que busca desembaracar-se das 
Pdas que Ibe poem a influencia do corpo logislativo na go- 
■vcrnacito do paiz. Em tal rainislerio em uma criso destas, 
cm c'ircumstancias tiio exlraordinariaS, nao poderA con- 
scrvar o prcstigio scm o qual neuhum minislorio pdle gerir 
hoje o paiz. 

Soria, polo contrario, mostrando so muito obediente aas 
principios da constituicSo, seria, pclo contrario, procurando 
apoio no corpo legislativo que olio poderia governar. Afas- 
tando-se delle, nao pddo deixar do fazer recahir sobre o paiz 
calamidades que eutendo quo s6 a idea deve incommodar o 
nobre ministro da fazenda, ainda quando nSo incommode a 
slguns de sous collegas. 

0 Sn, ministro da FAZENDA: — Eu disse quo quanto a re- co'la, quanto 4 despeza, nao, quo deve ser flxada annual- 
monlo, segundo a constituicSo. 

Tcndo dado a bora ficou a discussJo encerrada. 
Uetirou-se o Sr. ministro com as mesmas. formalidsdes 

com quo fpra recebido, o o Sr. presidente deu a ordem do 
<ba seguinte; 

1 .a discussSo do projeclo do scnado derogando o juizo arbitral necessario. 
A' cbegada do Sr. ministro da fazenda. 
ttontinuacSo da discussSo adiada da proposicSo da camera ('os Srs. depulados prorogando a loi do orcamenlo. 
Levanlou-so a sessAo as 3 1/2 boras da lardc. 

I01 scssSo 

EM 17 DE MAIO DE 1860. 
mESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETK. 

A's 11 boras e 10 minutes da manhs, acbando-se prcseu- 
les os Srp. viscomle de Abaote, Mafra, Ferreira Penna, Tei 
xeira de Souza, Almeida Albuquerque, Chichorro, marquez 
do ltanhaem,Daut(is,OtlQni, Mendes dos Santos, Jobim, Sou- 

za Franco, visconde do Sapucaby, Cunba Yasconcellos, vis- 
condo da Boa-Vista, N-ibuco. barSo do Pirapama, Rodriguos 
Silva, Dies de Carvalho, visconde de Ilaboraby, Eusebio, 
Pimenta Bueno Sonz-i Ramos, Carneiro de Campos, D Ma- 
noel, Paranhos, Zacharias, Dias Yieira, barSo de Maroim, 
Sa o Albuquerque, Paranagui, o barSo de S. Lourenco ; o 
Sr. presidente abriu- a sessSo. 

ComparecerSo logo depois os Srs : barSo de Muritiba, 
marquez de Caxias, marquez de Olinda, Pompeu e visconde 
de Jequitinbonha. , 

FailarSo com causa participada os Srs: Silva Ferraz, Nu- 
nes Goncalves, Siqueira e Mello, barSo de Antonina, barSo 
de Quarahim, Candido Borges, Paula Albuquerque, Paula 
Pessoa, Furtado, Sinimlii, Araujo Ribeiro, Silveira da Mot- 
ta. Souza e Mello, e visconde do Uruguay ; o sem partici- 
pacAo os Srs; barSo de Cotegipo, Souza Queiroz, Fcrnandes 
Torres, Fonseca e visconde de Suassuma. 

Foi lida e approvada a acta de 16 do corrente. 
EXPEDIENTE. 

0 Sr 1° secrctario deu conta do seguinte; 
Dous cfticios de tfi do corrente, do minislorio do imperio, 

acompanhando dous autographos das seguinles resolucOes da 
assembles geral legislativa, nas quaes Sua Magcstade o 1m- 
perador consenle : la, approvando a pensAo concodida a D. 
Carlota Carolina Dias Beilegardo. com sobrevivencia da mo- 
tade 4 sua Blba, e oulra 4 baroneza de Cacru; 9.1, appro- 
vando as pensdes concedidas a D. Virginia Zenando e outras. 
— Forao a archivar, communicando-sa 4 outra caroara. 

Officio lie 13 do corrente, do ministerio da gueira, con- 
tendo a inforniacio, requisilada por deliberacAo do senado, 
a respeito do commanJn em chcfe do cxercilo nlliado em 
frcnle a Uruguayana.—Reraeltido 4 secrelaria para ser pre- 
sente a quem fez a requisicAo. 

Foi lido e remeltido 4 commissAo de constiluicAo o se- 
guinte requerimento . 

« Tendo urgcnle necessidado de fazer uma viagem para 
tratar de minba saude, requeiro ao senado se digne conce- 
der-me licenca pelo resto da presente'sessAo na fdrma dos 
precedcnles.—Em 1G de maio de 18G0.—F. J. Furtado- » 

ORDEM DO DIA. 

Enlrou em 1 1 discussSo e passou sera debate para a 2.'1 

o projeclo do senado derogando o juizo arbitral nccossarioi 
e-tabelecido no codigo do commcrcio. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da fazenda 
forao sorteados para a dcputacAo quo o devia receber, os 
Srs. visconde do Sapucaby, Ouoni o D. Maneel, o, sendo 
inlroduzido no salAo com os furmalidades do estylo, tomou 
asscnto a direita do Sr. presidente. 

I'roseguiu a t1 discussSo da proposicSo da camara dos 
depulados, prorogando a lei do orciimouto vigcnlo, aid que 
scja promulgada a do exercicio de 18GG a 18G7. 

O Sr. zacharias pronunciou um discurso que puhlica- 
remcs no appendice a isle volume. 

O Sr. visconde dc Itnboruby : — Sr. presidente, 
o discurso do nobre senador pela Rahia, na parte em 

que S. Ex procurou defender, sem a menor alleracAo, a pro- 
posicSo que discutimos, induziu mo a lomar a palavra mais 
depr'essa do que lencionava, Digo mais deprossa do quo 
tcncionava, porque, julgando conveniente offerecer ao illus- 
trado juizo e cnterio do senado uma emonda, quando se 
tratasse da 2* discussao, para entAo rcsorvava dlzer as ra- 
zaes que lenho para justifica-la ; todavia os arestos quo 
citou o nobre senador e o ler fallado em racu ncme a res- 
peito de um delles flzeraq-me pedir agora a palavra. 

Serei breve, e desde ja lomo a liberdado do dedarar ao 
nobro senador pela Babia, quo nAo posso por era annuir ao 
convile que me fez para disculir os negocios relativos ao 
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Banco do Brasil. Enlendo quo aoccasiSo opportuna paraesta 
discuJs5o sera, quando Tier ao jenado a proposta do nobre 
minislro da fazenda. Tenho para mira, quo todas as discus- 
sSes quo versarem sobre o banco, sem darera em resultado 
alguma providencia que reraedie os males resultantes do 
estado em que se acha aquelle eslabelecimonto, lerio 
muito mais inconTenienles do que yantagens (apoicdw) ; 
que cumpro nSo augmentar os receios, as inquielacSes, a 
incerteza que ji exislem e podera avullar, com grave damno 
publico, do que ji se lem dito a esse respeito : nSo podendo 
ningnem prever ate agora qual sera o deslino desse estabe- 
lecimento, e qual o da proposta do nobre minislro, porque 
mesmo S. Ex. declara que esld disposto a altera-la, acei- 
tando as emendas que Ihe quizorem fazer as cameras, e nin- 
guem sabe quaes sio as ideas que ahi predominSo, e nem 
por conseguinte qual o resultado das discussSes, nem as 
id^as em que insiste o nobre ministro. 

0 Sr. misistso da fazenda Nas ideas capilaes insisto ; 
nas secnndarias nao. 

0 Sr. tisconde de Itaborahy : — Direi todavia alguma 
cousa a respeito dos inconvenientes que me parecem re- 
sullar da demora que tern barido na discussSo das medidas 
indicadas ou propostas pelo nobre ministro. 

0 Sr. T. Oitoni. ; — Apoiado. 
0 Sr. tisconde de Itaboraht : — Sr. presidente, a cons- 

tituiCcio do imperio da i assemblea geral a attribuictto de fi- 
xar annualmente as despezas publicas, e, cm qua' pese ao 
ministro da fazenda, tambem a do autorisar annualmente a 
cobranca dos imposlos que sao necessaries para fazer face ao 
pagsmentodessas mesmas despezas. Esta altribuicao envolve, 
no que diz respeito a ordem politica. o direito de' examinar, 
de apreciar todos os servicos publicos, de compara-los com 
os onus quo desses servicos podem resultar; de diminuir, 
portanto, os services, de a'ugmenta-los, como parecer justo 
e vantajoso, e atb'de supprimi-los ; envolve, portanto, o di- 
reito que temos de tomar parte em todas as questdes que 
digio respeito aos mais altos inferesses do estado  

0 Sr. Plmenta Bceno : — Apoiado. 
0 Sr. tisconde de Itaborary: — .... porque n5o ha talvez 

nenhum desses interesses que mais on menos directamente 
niotenhSo relacAo com aquelles servicos. Envolve ainda, em 
relacao aos con'tribuinles.o dever que iem sens representanles 
de nilo consentircm que so faca despeza alguma que nao scja 
juslificada pela utilidade qne'della resultar. As despezas do 
estado redunddo sempre em onus para os conlribuinlos, em 
sacriDcios muitas vezes dolorosos. Envolve, fiualmente, em 
relacSo as garantias dos direitos polilicns e individuaes, o 
meio mais efficaz de impedir os excesses do poder,, do contfi-lo 
na orbila do suas attribuicdes... 

0 Sr. Pimenta Bdeno: — Sem duvida. 
0 Sr. tisconde de Itaboraiiy:—... E' pela exercicio dessa 

attribuiciio que as camaras legislalivas assegurdo sua in- 
fluencia e participacSo nos negocios publicos; que derribSo 
os ministros infensos as opiniOes que ellas represenlJo, e fa- 
zem nomear os que julgAo mais dignos de occupar essa aha 
posicJo. 

E'" esse artigo, portanto, no meu eonceilo, a pedra angu- 
lar do nosso ediflcio constitucional [apoiados), porque conlem 
a mais imporlanto de todas as atlribuicdes da assemblea 
geral; e, como bem disse o honrado menibro quo fallou na 
sessSo de hontem, foi ella a arraa mais poderosa de que se 
serviu a Ingla'erra para conquistar e sustentar o governo do 
paiz pelo paiz. 

0 Sr. Socza Franco:—Apoiado. 
0 Sr tisconde de Itaborauy:—A' vista, portanto, da im- 

porlancia que tem esse artigo conitilncional, cumpre que a 
attribuicSo que elle nos confere se mantenha em toda a sua 
plenitude, que nunca desistamos dolla para outrega-la ao 
govtrno em qualquer circumstancia que seja; quo nunca se 

possa executar uma lei de orcamento que nao seja a expres- 
sS.o da vontade, das intencBes' do poder legislativo. 

0 Sr. T. Ottoni Apoiado. 
0 Sr. tisconde de IrABOBAnYConcorde cm que ha cir- 

cumstancias Blbas mesmo do jogo de nossas instituicOes, cm 
que e forcoso conccder ao governo como que urn veto de con- 
fianca, para conlinuar a cobrar impostos o applica-los a des- 
pezas autorisadas sem previo e circumstanciado cxame ; 
mas em todo o caso deve a autorisacdo ser concedida por 
prazo curio, e b6 emquanlo as camaras legislalivas nio pu- 
derem desempeohar cs deveres que a constituicSo Ihes pres- 
creve. Acontcce isto, do ordinario quando nio b possirel votar 
um orcamento a tempo da ser posto em execucao no exercicio 
quo tern de comecar pouco tempo depois 'da reuniSo das 
mesmas camaras. 

Temos muitos exemplos da semeibantes autorisacBes; e 
n3o sdos temos n6s,mas ainda podemo-los apontar nos' paizcs 
que sSo regidos pelo systema representatiro como a Ingla- 
terra, e oulros. 

Eu disse que temos usado muitas vezes desto arbitrio, isto 
e, dado ao governo a faculdade do fazer despezas e cobrar 
impostos sera exame previo dos servicoi, nem da neces- 
sidade das quanlias quo para elles sao destinadas. 0 l" 
exomplo que encontrei na colleccao de nossas leis, e o do 

A resolucSo n, 283 dejunho desso anoo autorisou o 
governo para pflf em vigor o orcamento do exercicio anterior 
no anoo fioanceiro do 1814 q 1815; esta resolucSo tovc vigor 
sBmente por 3 mezes e 20 dias. 

Em 1815 votou-se uma semelhante resolucBo; a de 21 de 
maio I que limitou a prorogacao a seis mezes, se antes desso 
prazo a lei do orcamento nJo fosso promulgada; o tevo 
vigor durante dous' mezes e 17 dias. 

Em 1846 votou-se a resolucSo de 23 de maio, limitando 
tambem a prorogacSo a seis mezes, e teve vigor sBmente 
por dous mezes o um dia. E aqui seja-mo permiltido obser- 
var que o nobre minislro da fazenda nSo teve razao, quando 
assegurou hontem nSo haver enlre nBs cxemplo do se limilar 
0 tempo da prorogacSo de taes resolucSes; temos dous 
exemplos nos annos de 18S5 e 1846. 

Em 1817 tambem se volou a resolucao de 24 de sclcmbro, 
a qual teve vigor durante 3 mezes e 27 dias. 

Em 1830 (o foi um dos exemplos a que se referiu o nobre 
senador pela Babia) votou-se tambem a resolucSo de 13 do 
maio desse anno, a qual nSo cbegou a ser posla em execucSo, 
porque cm 13 de junho do mesmo anno se pronsulgou a lei 
de orcamento para o novo exercicio. 

Em' 1838 bouvo a resolucSo de 13 do setembro, que tevo 
vigor por 2 mezes e 3 dias. 

Em 1861 a resolucao de 21 de setembro quo teve vigor cm 
todo o exercicio de 1862 o 1863. Nao altribuo csto facto 
senSo a um simples descuido, por quanto o que b verdade b 
que nesse anno se decrctou a lei do orcamento ; mas cm 
logar de, em uma disposicSo geral dizer-se que o ella leria 
vigor nos dous exercicios" de 1862 a 1863 c 1861 a 1863, 
apenas se disse que teria vigor em 1864 a 1863 ; mos o 
faclo e que o orcamento se fez, e que so a resolucSo, de quo 
acabei de fallar, vigorou durante todo o exercicio de 1863 a 
1861. nSo foi portanto esta irregularidade duvida a proposilo 
do governo nem das camaras, mas a um simples descuido. 

Em 1861 votou-se a resolucao de 16 do abnl, a qual tevo 
vigor era Udo o exercicio de 1861 a 1883. 

Este exomplo, Sr. presidente, fez-me decidir a nunca mais 
dar o meu assentiraento a resolucBes concebidas, nos termos 
em que se acba a que agora discutimos. E' fbra de duvida 
que, votando a resolucSo de 16 de abril de 1861, cada um 
de nos o fez no inluito'o com a conviccSo deque ella so leria 
vigor emquanlo nao fosse possivel decretar a lei do orcamento 
daquelle exercicio, e que ninguem cogitou enlSo no facto de 
uma resolucao que decretava despezas consideraveis, sera 
exame e verificacSo das camaras, set convcrtiJa por simples 
arbitrio dp governo em lei de orcamento. Entretante o facto 
1 quo assim aconteceu, A peiar do eslar ji o orcamento nosta 
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casa, o cm 31 discussJo, cncerrarSo-se as camaras no dia 
em que terrainarao os I mezesde sestSo. 

So tivesse havido 8 dias de prorogacao, nao tcriamos visto 
eslc facto anormal. [Apoiados], 

Tamhcra 6 f6ra de duvida que, sc nas duas ultimas reso- 
lucOes de que fallei, sc tivesse limilado o tempo de sua du- 
racJo a quatro ou seis mczes. nem se teria lalvez dado o 
desouido quo nolei, nem o govcino deixaria de prorogar as 
camaras em 1861 para obter a lei do orcameuto. 

Nao pretcndo attribuir o facto de 18Gi ao desejo ou pro- 
posito do cercear as attribuicfics do poder legislalivo, nem a 
qualquor outra m4 intencdo'; mas a verdade i que, em 
logar da lei do orcamento' regeu o cxercicio uma resolucdo 
provisoria quo foi'volada, como sHo todas as rosolucOes "se- 
melbantes, scm cxame, sem avoriguaciio da necessidadc ou 
sufliciencia dos servicos, sem exorcermos, nem podermos 
exorcer a (iscalisacao quo cm tacs casos nos compete, e do 
que nSo tomos dir'eito do prescindir. 

Confesso, Sr. presideuto, que, cstando assim rcsolvido a 
propdr aqui uma cmcnda limitativa a resolucao quo discu- 
times, pcnalisou-rao ver que na outra camara so tinba aprc- 
senlado essa emenda, como urn voto do desconfianca ci nlra 
o governo. Nao sei so os Srs. nrnistros procederao bera ou 
mal, ropellindo a omenda por causa dos tcrmos em que foi 
aprcseutada ; lalvez que, so eu tivesse a Uonra de sentar-me 
nos conselhos da corda, nao duvidasso riizer a camara que 
aceitava a omenda por ser ulil e vantajosa, e porque ndo 
reconbecia em ningucm o direito de fazor voto de descon- 
fianca contra o governo da uma idea que olle adoplava, re- 
conbecia necessaria, porque na minha opiniao, temlc a fir- 
mar um dos principios roais vilaes do systema reprosenta- 
tivo. 

Uesilei, pois, em reproduzir aqui a emenda; mas consi- 
dcrandfl quo havido cessado os molivos que levardo cs Srs. 
mioislros a rejeita-la ; quo eu nSo a aprcscntava, como ndo 
prcleudo apresenta-la, por espirito de opposicSo, mas conio 
medida ulil o necessaria para firmer urn principio de direito 
conslilucional ; lembrando me mesmo de que, sendo um dos 
pontos do prograrama do nobre minislro a regeneracdo do 
systema ropresentativo, do bom grado aecitarao dies uma 
id6a que concorre para a realizacao do teu prograinma, ro- 
solvi-me a apresenta-la. 

(Oorador jicdc permissuo para conlinuar a fallar sentado 
e o sen ado conscnte.) 

Eu disse, Sr, presidcote, quo nao e minha inlenc5o, apro 
sentando a emenda quo annunciei ao scuado, faze'r opposi- 
cSo ao ministerio.Dcclaromuito exprrssamcnto, que nao sou 
opposicionista, mas tambem nao sou ministerial querodizer, 
ainda ndo me alistei em nenhuma das fraccOes que aspirito 
cu podem, na minha humilde opiniao, aspirar ao poder, nas 
circumstancias em quo nos acbamos.Nao alistei-me ainda cm 
nenhuma dellas, porque, Sr. presidenle, Y. Ex.hade permit 
lir-me que ou o diga scm araenor iulencuo, nem desejo r'e ma- 
gear aos nobres minislros, nem a nenhura dos bomens 
Polilicos do nosso paiz; porque nilo euchorgo nas ideas 
hue lem eido aprcsentadas como programma se nSo « Far- 
pados restos de bandcira rota » Nao sigo nenhuma das par- 
cialidados a quo mo refiro, porque vejo que. pleilcando o 
Poder, cllas porfiuo era moslrar aual mais servicos tcm feito, 
Procurando expellir da vida publica, das posicOes officiaes, 
esses reprobos (apoiadosj, a quem pareco nao se dar o nomo 
do conservadores, senSo para serun viclimas daquelles quo 
procunlo occupar-lhos as posicOes. (Apoiados.) 

Ainda ha pouco tempo li ou ouvi fazerem-se grandes clo- 
gios ao prosidento do uma das nossas provincias por tcr lido 
n habilidade, o merito, o grande palriotismo do, havendo de 
escolhcr 300 ou 400 substflulos do juizes municipaes, nilo 
fer deixado entro ellcs um sO quo, ain la de longo, pareccsse 
ser ou ter sido conservador, [Apoiados). Li tambem algum 
on alguns artigos elogiando a esse mesmo presidenle e pcr- 
guntando quo crime tinba die commcttido aos olhos des libe 
raes, quando n5o tinba feito na prosidoncia mais do quo 
defender a todo o transo os iutercsses dos mesmos liberaes. 

Ora, como entendo que um presidenle de provincia no 
exercicio das funccOes do que esla encarregado nao deve ser 
instrumenlo de paftides (apoiados), nem proteger os direitos, 
os iuleresses legitimos dos membros de um so partido poli- 
tico, nJo posso concordar, nem ligar-mo com quem pensa o 
procedo de modo differenle. Mas nao se segue daqui que eu 
nao dd meu fraquissimo apoio a qualquer ministerio quo 
moslrar por actos, e nSo s6 por palav'ras desmentidas de 
obras, qae qucr sincere e rflicazraente executar e fazer exe- 
cutar as leis e a constituieao do imperio ; que se esforcar 
por manler, firmar eiroleger os interesses individuaes de 
lodos os cidadios brasileiros, qualquer que seja a denomina- 
cSa que se Ihes dd; a vida, a seguranca, a propriedade e 
sobretudo a honra c a moral publica. 

NSo conceba cousa qua mais degrade um govorno, que 
mais Ihe faca pcrder o respeito e a consideracao do seus go- 
vernades, do que praticar ou permiltir que as autoridades 
suas suballcrnas praliquem impunemente injusticas, violcn- 
cias e actos que revoltao os sentimcntos mais generosos do 
coracio humano. Acredito raenos, muito menos, nas prelen- 
didas reformas do nobre ministro da justice ; tenho muito me- 
nos confianca, digo, nas suas reformas do quo na vontade sin- 
cera, manifestada por actos em quo elle mostro quo quer 
que as autoridades suas subalternas mlo continuem a praticar 
o sem numero de tyranni is, de violencias, de abuses que 
estaraos testemunha'ado todos os dias. 

Acredito ainda que o poder, ocredito dasnacOes dependem 
menos de suas iustiluicSes governamentaes, que da energia, 
do respeito a lei, dos costumes, da moralidado dos bomens 
que a compSe ; mas estou tambem convcncido de quo os 
exemplos, mormente os exemplos dos quo dirigem, dos quo 
goveruao, dos que estlo collocados nas posicdes-clevadas, 
tern muila force, quar para forraar o caracter nacional e 
dar ao puvo licfles proveitosas do amor a justice e das demais 
virludes sociae's quo conslituem a vcrdadeira force dos es- 
lados, qucr tambem para corrompo-lo, para fazd-lo indilT#- 
rcnte A honra, a dignidade possoal, as id(Sas do justice e de 
verdadeiro patriotismo. 

PossS porventura, Sr. presidenle, dizer quo o governo nos 
tern dado exemplos ediflcantes daquellas virtudes ? Citarei 
entre muitos outros um unico facto. 

Na camara dos deputados relatou um dos dignos represen- 
tanles pela proviucia de S. Paulo quo so recrutara all certo 
individuo que estava tisico, quo o recruta fdra acompa- 
nhado por sua pobre mil a presence da autoridade incum- 
bida do reerutaracnto, para cxpdr-lho seu estado de miseria 
e o em quo se acliava o filb'i, alacado do uma entcrmi- 
dade que Ihe ia incurlando os dias e que o tnrnava incapaz 
de ser soldado. Esta autoridade, de coracio impedernido, 
insensivel As rogativas o lamentacSes da misera mai, nSo fez 
caso nenbum do sua supplica, nib mandou ao menos exami- 
nar se o recruta estava ou nao docnte; fe-lo algemar o 
marchar para a capital da provincia. Poucas leguas dislan- 
te esse desgracado cahiu morto de cansaco e de molestia e 
exhalou os ultimos suspires, ainda com os braces agri- 
Ihoados 1 

Nio quero asseverar, Sr. presidenle, quo esto facto seja 
verdadeiro; elle fcz-me arripiar de tal sorlo as carnes que 
julguei quasi impossivel que em um paiz cbristlo houvesse 
uma autoridade tie brutal, tie distituida de sentimentos de 
caridade e de religilo, que pudesse praticar uma atrociJado 
semelliante, a qual nos envergonbaria mais perante o ostran- 
geiro do que milbares desses outros que forao indicados pelo 
illustrado senador que mo precedeu. 

Acredito muito ca palavre honrr.di do illuslre defulado fju» 
relatou o facto, na outra camara, mas poderia elle es- 
tar mal informado; mas em quo paiz civilisado do 
mundo, Sr. presidenle, nao se apressaria o governo a mandar 
examinar, proccder as mais minuciosas pesquizas para reco- 
nhecer se tal arguieAo era ou nio fundada; e se o fosse, 
punir, quanta em si coubessc a autoridade que tivesse prali- 
cado esse crime ; o so o nio fosse, fazer publicar por loda a 
parts, em todas as provincias do imperio que tal facto nSo se 
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dtira; que as fardas dos ministros da corOa nao estavao man- 
chadas pela convivencia em semelbante atrocidade ? Entro- 
tanto fez-se isto? Nio. Qual e portaulo o interesse quo o 
rainisterio moslra era quo so faca justica, em que sa respeitom 
tisdireitos dosciiladiosbrasilefros, em queo caractcrnacional 
nuo seja deshonrado, em quo n5o so dem exemplos taes a 
outras autoridades do imperio ? 

Eis, scnhores, as razoes por que eu n3o posso sor ministe- 
rial, se-lo-hei, porem, do muilo boa vontada quando eu vir, 
como acabei do dizer, que o^overno qucr sinceramente cum- 
prir os deveres do quera governa ; proteger efBoazmeute os in- 
tcresses legilinios e os diroitos do todos os cidadSos: e essa 
csndicSo essencial que Ibo dara direito do ssr govcrno. 
(Apoiitdot). 0 governo que nao faz executar as lois, que 
deixa impunemente commoner ados da injustica e atrocidade, 
que cruza os bracos e moslra-se inseosivel a xista do narra- 
i5es semdbantes, nio tem direito de ser gorerno ; p6de so lo 
ue facto, mas de direito nao o e. 

Deixando agora estas consideracoes, voltaroi a raataria da 
proposicSo que discutimos; e ponderarei outra razilo por que 
tencionp emeuda-la. 

0 nobre ministro da fazenda dissa-nos bonlem que a lei do 
orcamento de 1863 a 1866 Ibe da os meios de fazer o ser- 
vico public* sera necsssidado do ncnhnma outra lei; e que 
portauto, approvada a resolucao, de quo trafamos, e Gcando 
cm vigor aquella lei no anno financeiro que vai comecar, 
Ccava elle fambem habilitado para ncudir a todas as necossi- 
dades do servico publico, e para bavcr os recursos pecunia- 
rios que ellas exigem. 

Nao entrarei por era na queslao suscitada pelo nobre mi- 
nistro, que o art. 13 da iei do 2S de juubo de 1863 Ibe 
da direito para fazer opcracOes de credito, afim de occorrer 
as necessidades dos servicos extraordinarios que nao forao 
contemplados na raesma lei ; deixarei por ora de parte esta 
estranha prelencao, mas observaroi que, ainda quando assim 
fosse, o nobre ministro nao podia estar autoiisado a fazor 
todas as despezas creadas porleis posteriores aqaeila. 

Citarci por excmplo o subsidio dado a linha do paquetes a 
vapor americanos;se bem me rccordo, na lei do anno passado 
autorisa o governo a fazer com a respectiva companhia urn 
contrato, e a dar-lhe a subvencao de 210:000^ ou 200:000(J 
annualmenle. 

0 SR. FenREiaA PE.VKA: — 200:000^000. 
0 Sr. viscome de Itaborahy : — 200:000,3 annualmenle 

Sci que este contrato se fez; qual foi a quantia que se fixou 
para a subvencao, nao o sei. 0 contrato nao fci puhlicado, 
naturalmenla ha de constar dos relaforios que bavemos do 
roceber daqui por diante. Mas o facto c que qualquer que 
seja a rcferida quantia, nSo estando a despfzi compreben- 
did.i na lei do orcamento, nao se tondo aberto credito espe- 
cial para ella, nio p61a o ministro da fazenda paga-la a vista 
da disposicao do art. 1i da lei de 9 de setembro de 1862, 
embora seja approvada a resolucao 

Ora.estara owbre ministro resolvido a nio fazer adespeza, 
a nao cumprir essa condicao do contrato? Nio, por certo, ba 
de cumpri-la, Mas,como vamusnbs volat uma resolucao para 
d.ir ao nobr j mioistro da fazenda meios depagar o servico pu- 
blico no anno fioanceiro que vai comecar no'l" do jullib pro- 
ximo future; na ccrteza ja do que tem"ella de scr ncccssaria- 
nienlo vinlada por nio autorisar o pagamonto de despezas 
rosul tantes de um contrato? Esta rcsolucio nio ba de ser exe- 
cutada? E' isto licito, e decoroso para 6 poder Icgislativo o 
para o governo? 

A resolucio, nos lermos em que se acha concebida, nio 
pode, e nao' devo satisfazcr aq governo, se este qufzer cum- 
prir com seus deveres; nio podo e nio deve satisfazor ao se- 
nado, se este nio quizer autorisar desdo ja a su\ violacio. 

Cumpro, portanto, emenda-la, e e o que pretendo pr'opOr 
ao senado na segunda discussio. 

I'm decreto publicado, ha dtas, pelo nobre ministro da fa- 
zenda impflo-mo o daver de cfferecer a consideraclo do se- 
nado outra emends que terei tambom a bonra de apresentar 

em segunda discussio, seo nobre ministro nio desvaneccr os 
escrnpulos que me determinirio a fsze-la. Befiro-me ao de- 
creto n. 3,638 de 27 do abril do 1866, autorisando o trans- 
porte de 2,233:3338333 de umas para outras rubricas do or- 
camento do minkterio da fazenda no oxercicio da 1863—1866; 
a rubrica de que se foz c fransporte e a que assigna 2,009:0008 
para o resgate do papel moeda. isto e, retirado da circula- 
cio pelo Banco do Brasil; resgate que so nio fez, e quo oste- 
ve suspenso durante todo o anno do 1863—1866 ; e o Sr. 
ministro julgou-se autorisado a passar os 2i000;600fj para 
outras rubricas eapplica-los consequentoraento a outros ser- 
vicos decrefados ou nio pelo poder legislativo. 

I'arece-mo haver, noste decreto duas violacfles de lei ; a 
primeira por ter o Sr. ministro applicadd as quantias 
destinadas a um servico quo nio so fez a outros servicos de- 
cretados ou nio em lei; a segunda em ter faito o transporto 
por um decreto do governo acbando-se reunidas as caraaras. 
Vou ler a lei a que so referiu o nobre ministro o mostrar ao 
senado os fundamcratos que tenho para julgar illegal esse 
decreto. 

Diz o art. 13 da lei do 9 de sebmbro do 1862: (lendo.) 
« O governo poderd applicar as sobras resultanlesdas eco- 

nomias feitas na sxecucdo dos servicos, do umas a outras 
rubricas da lei do orcamonlo, quando os fundos votados em 
algumas dellas nio fdrcm baslantes para as respcclivas des- 
pezas, e bouver preoisio urgento de satisfaze-las. » 

A lei, portanto, suppfle quo o servico se executa ; e o quo 
se economisa, o que sobra depois dello feito 6 que o governo 
estd autorisado a passar para differento rubrica, afim do 
supp ir a deflciencia da quantia assignada abi para oulro 
servico. 

Or'a, no caso a quo se refero o decreto, nio se cxecutou o 
servico, nio se foz o resgate quo a lei autorisava, nio so 
pagou o.=sr parte fladivida; nio houve portanto ccoanmia 
na execucdo do servico, para que a lei destinara a quan- 
tia da 2,000:000ij; logo o govcrno nio podia fazer o trans- 
porte desta somma. So o licito applicar assim a outras 
despezas as quantias destinadas pela lei a servicos que o 
governo deixa de fazer por sou mere arbitiio, nao ba meio 
de evitar quo se com iiettio os maiores abuses. 

0 Sr, ministro podo boje, por exomplo, ou no principio do 
anno financeiro delorminar qne nio se faca amortizacio da 
divida extorna, considerar os fundos destiniidos para lal Dm, 
como uma economia na cxecucio desle servico, e applica-los 
a despezas quo nio ostiverern'suflicientemenie dotadas na lei 
do orcamento. E' possivel que as camaras logislalivas pro- 
curando em 1862 evitar os abusos quo nsullavio da facul- 
dade do gbrir creditos supplomentares o extraordinarios, desse 
aq govcrno uma faculdade muito mais perigosa ; que o auto- 
risasse assim a nio fazer cerlas despezas, a nio executar 
alguns dos servicos quo q poder legislativo decrelara, e a 
considerar os fundos destinadds por eiies como economia ou 
sobras que podem ser applicados a outros servicos? Em tal 
caso ficaria trausferidi para o poder oxeculivo a attribuicio 
qub compote a assemblea goral de dosignar os services, o con- 
signor para cada um delles a quantia qua o governo pddo 
despender. 

Digo tambem que o governo nao podia fazer o transporte, 
ainda que nao bouvesso o obstaculo quo apontei, scm obter 
previamanto autorisacio das camaras legislativas, visto es- 
tarem ellas reunidas na data do mencionado decreto. 

A lei a que ja me refcri determina quo o transporto sera 
feilo por decreto rcferendado pelo ministro, a cuji ronar- 
licio pertencer a despeza c seguindo-so as outras forniali- 
dades prescriptas nos g§ 6° e 7» do art, 4° da lei do 0 de so- 
tembro do 1850. Estes pnragraphos sao assim concel)idc-s: 

« ^ 0° 0 minislro da fazenda aprosentard ao corpo legis- 
lativo, com a propostx da lei do orcamento, uma outra quo 
comprebenda todos os creditos aberlos pelos diversos minis- 
terios no intervallo das sessOes, afim de quo smao cxaminados 
e, quando approvados, convertidos cm lei, quo farci parte do 
orcamento respectivo. 
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« § 7.« A referida proposta sera instruida com uma expo- 
sicSo e dsmonstraciio feila por cada urn dos rainistres a quem 
folem abertos croiiitos no intervallo das sessues do corpolc- 
ijisiativo, quo justifique e prove a necessidado das despezas 
por c-lies natorisadas, » 

Assim, a lei niio trala senao dos creditos abertos nos in- 
tcrvallos das sessoos das camaras legislativas ; na preseocv. 
dellas nem a lei de 18o0, nera a de 1882 confcre ao governo 
a faculdade de abrir crcditos, ou tazer transportes de umas 
para outras rubricas, som quo vcuha pedi-los ao poder legis 
lalivo Soria possivol quo a lei deterwinasse quo os creditos 
abertos no intervallo das sossoes fossem dopois apreseotados 
as camaras para quo cstas os approvassem o fossem consi- 
derados legaes, e nao exigissera a mesma cousa daquclles 
quo fossem abertos na presenca das camaras, ou quo estando 
ellas reunidas permittisse ao governo o exercicio do uma 
attribuicao quo compete ao poder legislalivo ? A lei nao o fez 
por cert'o, nem podia fazc-lo, e o nobro ministro da fazenda 
decrelando o transporto de quanlias quo ndo erao sobras de 
servicos executados, e fazendo-o, quando as camaras estavdo 
ji reunidas violou duas vezes os arligos a quo rac lenbo ro- 
ferido. 

Para que essas violacOss nao continurm, para quo te- 
nhamos, ao menos quanta as despczas publicas, as garan- 
tias da lei, para quo possamos algum dia ter a faculdade e 
pleno direilo de rostaurar os bons principios do governo re- 
presentativo era raateria do flnancas, bei do offerecer a con- 
sideracito do senado uma emen'da nOra do quo fiquem bem 
claras as disposlcfles logislativas que acaboi de citar. 

E' aqui ainda o logar do fazer cu algumas observacOes a 
rospeito do que o nobro ministro da fazenda nos disse hontern 
para recusar-nos a attribuicao do votar annualmenle as con- 
tribuicoes publicas. 0 art, 15, g 10° da constiluicao do cs- 
tado diz : « E' altribuicito da assombloa geral Gxar annual- 
mento as despezas publicas e repartir a contribuicio directa.® 
0 nobro ministro fundou-se, segundo me pareccu, nestas ul 
timas palavras para suslcntar que a constituiqSo apenas qucr 
quo repartamos annualmenle a contribuicio directs, mas 
que n5o oxigo quo autorisemos tambem annualmenle a co- 
b ran fa dos demais imposlos. Ka minha opiuiao, o nobre 
ministro comprehendeu mal o artigo da constiluicao. 

0 que dd as camaras o direilo ou antes impOe-lhes a olri- 
gac5o de votar o autorisar a cobranca dos imposlos annual- 
mento mlo d o segundo membro do artigo a que acabo de 
referir-me, 6 o primeiro membro ; porque, como muilo bem 
disse o nobro sonador pcla Bahia que fallou antes de mim, a 
attribuicSo, o encargo quo lem as camaras do fixar annual- 
menle as despezas publicas, e o que Ihes incumbo tambem o 
do autorisar annualraente a cobranca dos imposlos. Se uJo 
bouvesso despezas, ndo havia direitu para cobrar imposlos. 

0 imposto d a prestacao com nuo cada contribuinte con- 
corro para as despezas do ulilidado geral; 6 csta uliiidade 
quo aulorisa o juslifica o direilo quo tem n poder publico 
no lirar da algibeira do contribuinto uma certa o determi- 
nada quota de sua renda cu do sua fortuua. So tal mlo 
fosse o dostino dos imposlos, se tivessem de scr eraprcgadns 
de outro mode, a obngacfio de paga-los scria uma extorsSo, 
uma iniquidade quo mlo podcria scr sustentada, a vista das 
Ibeses do nossa constituicilo e das rogras do mais simples 
bom senso. So as camaras' tdm o encargo de determinar an- 
nualraenle as despezas, tint tambem o do determinar an 
nualmonte as contribuicfles; so tdm de diminuir ou aug- 
menlar umas, tdm o do diminuir ou augraenlar as cutras. 
A altribuicito, porlanto, do decretar annualmenle as imposi- 
udes, 6 consoquencia do direito de fixar as despezas annual- 
msnto ; site duas allribuicOes corrolativas. 

Deixando, por6m, esta argumentacSo quo ja foi lucidamente 
Jxposla polo lionrado senador quo me precedeu, direi ao no- 
bro ministro quo elle nio p6de deduzir nenbuma argumcn- 

para fundamentar sua theoria da disposicio do 
2° membro do paragrapho a quo me refiro. A constiluicao 
quiz ncsto ponlo estabcleccr uma precaucao de future, nSo 
uma regra para a occasiio em que foi prbmulgada. Todos 

sabzm o que silo contribuicfies directas o cnntribuicfies in- 
dirccla?: as contribuicBes directas silo aquellas que se cobrilo 
por uraa lista norainaliva o que so pedem ao contribuinte 
directamente; as indircctas sau as que nao se pedem a pes- 
soa delerminada, mas a materia tributavel. 

Em alguns paizes as contribuicBes directas divijem-so 
ainda cm duas classes; contribuicBes chamadas de reparti- 
cio e contribuicBes a que os francezes chamSo iequotiti, quo 
podemos traduzir por contribuicBes do acontiamento, terrao 
anligo, mas muito expressivo. 

As contribuicBes directas de reparlicSo, ou a importancia 
da somma quo' devem produzir, flxa se na lei; a lei deler- 
mina, por cxemplo, cm franca, quo o imposto territorial 
seja do 108,000,000 de franco's ; a mesma asserablea legisla- 
tiva que dscreta o imposlo, ilivido-o proporcionalmento pelos 
differentes deparlaraentos; cada concelho deparlamenlal divide 
a somma que Ihe toca pelos sous arrondissmcnt; os concelbos 
do arrondissement dividem ainda as sommas quo devcm pa- 
gar proporcionalmenlo polas communas, ou mnnicipalidades; 
e por fim os officiaes cbamados repartidores e que vilo pedir 
a cada individuo a quantia que Ihe deve tocar em virtude da 
somma distribuida a respeeliva municipalidade em con- 
sequencia do quo foi dislribuido ao respectivo departamento 
pclo jiodcr legislalivo geral. Eis-aqui o quo B conlribuicao 
directa de reparlicao. 

Quanto ds contribuicBes directas de aconliamento, essas 
cobrao-se de cada individuo em certa proporcio, como co- 
bramos aqui a decima das casas, o imposto do lojas, etc 
A'o primeiro case a quota quo tem do pagar cada contribuin- 
te, resulla da importancia total do imposto, fixada pelo legis- 
lador; no segundo, a somma total do imposto depends da 
quota que pnga cada contribuinte. 

Quando foi promulgada nossa constituicilo, uao havia, come 
ainda hoje nao ba enlre nBs, contribuicBes directas de rcpar- 
tiijao ; mas quiz o legislador constitufnto estabolccer desde 
logo que, quando fosse eslabelecido esse imposto, a teparti- 
eilo delle fosse feita pela assemblea geral legislaliva e nao 
pelo governo ou per qualquer outra autoridade. Nao ten 
tido, pois, cxecugJo esso artigo, porque entre nos nao ha 
conlribuirjOes do reparlicao ; emquanto nBo as tivermos o 
artigo da constituiqao nSo podo ter applicagSo nenbuma. 

Querer, pois, derivar delle que as camaras nao tem neces- 
sidade de autorisar annualmenle a cobranca de todas as con- 
tribuicBes, isto e, os impostos que fazem parte do orcamento 
de rcceita, e cm meu conceito uma pretencao iusustentavol 
[apoiadosj-, digo mais: esta pretenciio se'ria insustentavel 
ainda quando nao se deduzisso loglcamente do primeiro 
membro do art. 15 que compete d assemblea geral legisla- 
liva votar annualmenlo os impostos. 

Ha 40 annos que fazemos leis do orcamento, ba 40 annos 
que esse principio lem side entendido'da raanoira por que o 
entondemos hoje [apoiados], e o no fim de 40 annos que o 
Sr. ministro da fazenda pretende arrancar mais esta prcro- 
galiva a camara dos deputados e ao senado para enlrega-la 
nio sti a quem; ao governo sem duvida 1 

Com que vantagens ? Se o nobre ministro reconhece que 
is camaras compote o direito de fixar annualmenle as des- 
pezas publicas, quo inleresso teria o governo em ficar autb- 
risajio para cobrar impostos do que nao poderia fazer appli- 
cacao? Qual e a vantageraAmontoar no thesouro o pro - 
duqto dos impostos ? (Apoiados). 

.Mas o quo aiuda mais admira e quo seja um ministro 
intilulado liberal que veuiia sustentar semelbante doutrina... 

0 Sr. Socza Fraxco : — Mas do um ministerio quo nao e 
liberal. 

O Sr. visco.xde de IiAnonAuv : —.... doutrina quo priva 
o poder legislative de uma de suas mais importantes allri- 
buicBes! So esla pretencao tivesso sido cnunciada nor al- 
gucra que uSo hcuvesse ainda rccebido o diploma de liberal, 
cslou certo que nosta o na outra camara so levantariio 
altos cljmotes e reclamacOes contra o quo me parece, 
a mim, (perdBe o nobre ministro e o senado quo mo sirva 
fiesta palavra) uma boresia eonslitucional. 
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0 Sr. simsTRO da fazenda:—Y. Ex. me enlendeu muilo 
raal, e5t4 IcTaHtando um castello no ar, hei doresponder. 
Eu nao qoiz arrancar das camaras esse direito. 

0 Sr. tiscoxde de Itaborady :—Estimarei maito ver quo 
o nobre ministro desiste do sua opinijo. 

D Sr. msisiao da fazbsda ; — iSao desisto do qua disse, 
perdfle-me. 

0 Sr. tiscoade de Itaborahy: — 0 quo mais notei, per- 
doera-me esta declaracao alguns illustres collegas, foi que 
depois dessa e outras proposicScs que da boca de qualquer 
outro o teriao feilo passar por um rstrogrado, por um abso- 
lutista, por um iniraigo do systeraa represenialivo, ainda as- 
sim o nobre minislro foi tratado com toda a brandura, com 
toda a docura, e se Ihe declarou que so Ihe nao davao apoio. 
era sdmente porquo elle estava ligado com outros que, por 
mais que se esfalfam por parccer liborass, ndo tem podido 
ainda obler o necessario diploma! [Kfoiados). 

Sr. p'esidenlo, nao posso terminar racu discurso sem dizcr 
alguraas palaxras sobre uma questao que honlem foi sus- 
citada nesta casa : 6 o destino que o nobre ministro da fa- 
zenda pretende dar ao projeclo que apresentou na oulra ca- 
mara em nome do governo a respeito do Banco do Brasil. 

Nao entrarei na analyse desse projecto ; n5o procurarc' 
examinar se elle satisfaz ou niio ao fim que se propOe ; se e 
vantajoso ou nociro aos inlercsscs publicos : o quo por ora 
digo i que esta questJo deve ser quanto antes deoidida. 
Obamo para este panto a altencSo do nobre minislro da fa- 
zenda, e appellarei, se necessario c, para seu patriotismo, 
pedindo-lhe que attenda ao eslado de desconfianca, de in- 
cerleza, em que todos se acbao a respeito nao so da sorle 
daquelle estabclecimento, mas ainda do que podem Yaler os 
empenhos que elle tem ccntrahido, e que dessa desconfianca 
e incerteza podem resultar, de um dia para outro, conse- 
qusncias bem desastrosas. 

0 quo e verdade, e que essaquestSo nfio tem merocido a 
devida altencilo do governo imperial. Em 1864 publicou-se o 
decreto quedeu curso forcado 4s notas do Banco do Brasil e 
o aulorisou a elevar a emissdo ao quadruple do seu fundo 
disponivel; desde enlSo, Sr. presidenle, erao de prever as 
consequencias que resultariSo do cstado anomalo cm que G- 
caraa circulacao monetaria : e devia esperar-se que logo que 
se reunisse as'camaras era 18G3, a primeira cousa que faria 
o governo fdra dar conta desse decreto, pedir um bill de 
indemnidade e autorisacao para continuar o regimem creado 
por elle, e propflr as medidas convenientes ou indispensaveis 
tanto nesse caso, como no da revogacSo do mesmo decreto. 

Passarao-se porem dous mezes, seni se tratarnem na outra 
caraara nem ncsta, de tao importanle maleria. 

No fim de dous mczes de sossfio forSo as camaras adiadas, 
e estiverSo encerradas oilo mezes. Duranle este longo cs- 
paco comecario a apparecer e a avultar as consequencias 
gravissimas que deviao resultar daquelle decreto, e que 
tornario mais urgenle a necessidade de medidas que as ro- 
mediassem. 

Estamos reunidos ha mais de dous mezes; o nobre minislro 
apresentou sua proposta no dia 9 de abril proximo passado, 
e essa proposta nem sequer foi submeltida ao exarae da com- 
missSo que tem de dar seu parecer sobre a materia dclla. 
Estamos. pois, ameacados de ver encerradas as camaras-sem 
que nenhoma providencia se dd sobre um ponto que na minlia 
humilde opiniao nao so embaraca todas as transaccdes com- 
merctaes e financeiras, mas pddo ale pflr em perigo a ordem 
psblica. 

lofelizmente appareceu como uma das consequencias desse 
estado de cousas, a falta de trocos, resultante da difficuldade 
do movimento de fundos de umas para outras provincias. Os 
qucixumes da populacao do norle que nesle ponto tem toda a 
razao de reclamar piovidencias {apoiados), e quo sem Juvida 
merece elogios pela longanimidade com que tem soffrido todos 
os males que resultSo do eslado anormal da circulacdo mo- 
netaria, nao tem sido altendidos; na cflrle a populacao mais 
pobre ve-se privada de moeda com que possa fazer suas com- 

pras diarias; e o governo, quo niio teve a previdencia de 
propdr em devido tempo as medidas necessarias, que parece 
nao ter previsto esses males, nao podendo remedia-los por 
outro modo, recorreu e esta recorrendo a um expedients que 
me parece funesto, e 6 allentolorio da constituicilo do eslado; 
isto b, a emissao de papel moeda, que vem augmentar ainda 
mais o cahos de nosso systema flnanceiro, e os suslos, e a 
desconfianca do publico. 

0 governo dcclara por todos os raodos que nio deseja 
autonsacSo para omiltir papel moeda, e entrotanlo vai erait- 
lindo papel moeda sem ter para isso autorisacSo do poder 
legislative [Apoiados] Oh! senhores, ate que ponto tem 
chegado entro nos o abuso 1 Se se duvida de ter o governo 
recorrido a esse fatal expedienle apresentarei os documentos 
quo o altestSo; nem ha no Rio de Janeiro quem n5o o saiba. 

Rogo, pois, instanlemento ao nobre ministro da fazeuda 
e aos seus illustrados collegas promovSo alguma medida que 
ponba termo a esses males e ao suslo quo dahi resulla e que 
os aggrava consideravelmente. NSo faltao ao ministerio os 
talcntos, a capacidade necessaria para remediar os males de 
que nos queixamos; mas nao sei porque fatalidade uma reu- 
mao de tanlos talentos, do tantas capacidadcs, tem pro- 
duzido, quanto a este ramo de servico, nenhum resultado sa- 
tisfactono. 

Terminarei Sr. presidenle, declarando do novo que, se os 
nobres ministros recuarem do caminho que levSo, so delibe- 
rarem manter sinceramcnte os principios esseneiaes do nosso 
governo, se moslrarera por factos que estfio resolvidos a pro- 
teger os direitos de todos os brasileiros, e oppOr barreira ds 
injusticas, 4s persiguicOes iniquas, 4s alrocidades, aos in- 
sullos 4 moral publica que sao tantas vezes comraetlidos por 
seus delegados, sem que ao menos pareca que se procura punir 
severamente taesatlenlados, euserei ministerial; concorrerei 
com mcu fraquissimo voto para que o ministerio viva longo 
tempo; nSo tenho em vista, fazendo as observacflcs que acabo 
de expor, senao o bem do paiz (apoiados}; desejo ardenle- 
mente que nossos filhos, achcm uma patria menos infeliz do 
que se me afigura que olla tem do se-lo [Apoiados. Sluito 
bem.) 

« Sr. KMiuenta Bncno ; —Pela consideracSo quetri- 
buto ao nobre ministro da fazenda, julgo dever desenvolver um 
aparle que hontcra dei a respeito da cabotagem, e terminarei 
com um pedido a S, Ex. 

Partfiho as iddas cnunciadas pelo nobre senador por 
JIato-Grosso, e per isso mesmo obaervarei quo o nobre mi- 
nistro apartou-se das ideas e promessas leitas a lal respeito 
ao parlaraento por seus illustres antocessores, nSo s6 deixando 
de dar 4 bandoira nacional a proleccSo que Ibe estava asse- 
gurada, como eslendendo a bandeira estrangeira favorcs que 
nio estavao na menle desses raesmos anlecossorcs. 

J»to se deduz nao s6 das discussies queestio nos Annaes, 
como do additamento apresenlado em 1864 ao relatorio da 
reparticao de fazeuda de 1863, no qual o nobre ministro 
node, procurando o artigo que trata da cabotagem, ler o 
seguinle : 

" Parccendo, pordm, ao governo que a refdrma, que se 
fizosse nos lirailes dessa autorisacio, nao seria completa sem 
comprehender algumas providencias, que excedem a alcada 
do poder executive, julguei do mcu dever apresentar-vo's as 
seguintes bases do um projecto de refdrma. 

« As medidas que vou submetter 4 vossa illustrada consi- 
doracio sio as que, no cuteiider do governo, melhor preen- 
chom os fins pretendidos, e por meio das quaes se harmoni- 
sa o pensamento da franqueza da cabotagem facilitada 4 
bandeira estrangeira com uma ccrta animacio e auxilio 
que convem conceder 4 navogacio nacional.« ' 

Deixando de parto os favores relatives 4 navegacio es- 
trangeira, eis o que se promeltia 4 navegacio nacional : 
[Lendo). b • 

v 3.' Os navios nacionaes, que transportarem generos o 
n.ercidonas nacionaes, serio isentos da caucio da condicio 
1,°, e da apresentacio do ccrlificado de descarga exigldo 
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pclo url. 192 do citado regulamcato do 19 do sctembro do 
18li0. 

« FicariS, pordm, obrigadas a todas as formalidailes da 
condicao l.», quando transpnrlarcin gencros o moicadoiias 
estrangoiras sujeitas a direitos do consuiuo. 

'«• 4.11 Os genoros u meroadoriaS Jo praduccau e manufac- 
tura nacional, tranjportados om uavios nacionafs ocrSo 
isentos do pagamoulo do expecienlo do 1/2 "j,. a quo UcaraO 
ubfigados os quo so tfanspurlarom em uavios eslraugpirus. 

« Id.' Os diroilos quo aclualmoute pagao pola tarifa em 
Vigor as amarras, ain.irrolas, aucurns, aucoratos, (atoixas, 
curdoallia's, iouas o meias Iouhs, o outios tecidos para vela- 
lues, Ciibre balido para furros, pmbo o oulrus objoclus. 
quaudo iinporlados para soroiu empregados ua cou-LruccAo 
o apparolbo dus uavios uaciouaos, sorao reduzidus a 10 
e 15 0(o. 

« M * Os individuns quo curapuzorem as tripolacOes dus 
Uavios uaciouaos do cabatugeni. emquauto eslivereiu cinbar- 
Cados o em effectivo sei vico, sorao isoutus do recrulaiueuto 
para o exorcito o do servioo aclivo da guarda nacional. 

« 13.u Na cidado do Uio do Janeiro as cunlribuicoes para 
a Sauta Casa da Misorioordia, do cada viz quo as embarca- 
iOos sahirom, serdo : 

« Do cada uma pessoa do equipagem das embircacoos 
quo navogSo b'arra [6ra para os pjrlos do muaicipio e pro- 
Viucia do Uio Jo Janeiro, 200 rs. 
. « Idem das embarcacOes quo uavegio para os oulros por- 
los do imperio : 

« Sou Jo uaciouaos, 20 rs. por tonelada do arqueacSo bra- 
sileira ; sondo Colraugeiras 90 rs. 

« 1G 1 0 guvoruo, uo regulamonto quo expedir para exe 
uucSo dalei do cabotagcm, podera modificar as formalida- 
des cxisleules uus tribiiuaes do comuiorcio, nas alfandogas e 
uapiianias dos portos para a matricula, registro o despaclio 
das embarcacOes do cabotagcm, uo seulido do simplifica-las, 
altiviamlo us mosmas embarcacOes das multas e conlribui- 
t'Oos a quo sdu sujoitas, o quo julgar prtjudiciaos ao desou- 
VoUimoulo da navcgaciu, uu dosuoceosarias aos iuloresses 
"iCaes. » 

V(5-se, puis, quo os illustres aiileccssores do nobre miuislro 
bfoiuottiio u5o pequeua protoccio a bandcira uaciuual, pro- 
leccio fccni duvida polilioa, jusla e uul. 

Quanlo a baudeira ostrangeira, outoudiSo olios, era quo 
uuuvinba lazer a seguiuto concossdu : 

" l." As ombarcacOos estrangeiras poderao livremenlc fa- 
^ o tcrvico do trausportes costeiros do todus o quaosquer 
Goiioros e mcrpadorias do produccSo nacion d ou eslfuogoira, 
^uire us porlos do imperio em (|uo bouvor alfaujegas. » 

.liutrotautu ossa coucossilo era limilada pola seguiuto re»- 
U'tccau : 

« 10.11 0 quo so acba osUbolocido nas condicOes prece- 
donlos nSo ubrange o trauspoite das morcudorias e opjectos 

- qualqucr naturo/a pelus rios, lagdas e aguas iiiteriores do 
"upoiio, o qual sO podcra sor clTecluado cm uavios nacio- 
uaes. » 

Do surto quo uio so promsttia a bandcira c>lrangeira a 
"svegacuo do cabolagom ontro as alfandogas ou ajjuas iuler- Uas riB unu mojiua provincia. 

V6-se ainda, domais, quo em ISGi o nubro autecessor do 
p- Ex. assovorou no paiz c us caiiiarus quo, e/nquanlo nao 
"sscm adoptadus aquellos fuvores ou prottccao a cabotagem 
'^eiunal, nao so serviria da autorisacOu, neui concederia us 
.'"""leiras estrangeiras semlo aquellos favores quo ja eslavao 
au,

(qrisados no regulamonto das alfandogas. 
Eis o quo all so 16 : 
" Uoveudo, porem, torminar no ultimo dia do anno passado s favores concodidos prlu decroto do 2S do setembro do 1839, 
"tit. g jo (ju regulamonto do 19 do setembro do 18GU, 
(fovornOj quo lovo por mais acortado nao servir-se por 

^ 11 quanto da autorisacao contida na lei n. 1,177 do 9 do 
winbro Uo 18G2, o aguardar a udopcAo dus bases quoacabo 

." ''bresentar-vos, ou quaosquer oulras modidas. quo A vossa 
'ttstrarJo parorao mais couvcnioutos, euloudeu devor expedir 

o docrolo u 3,184 do 18 do unvernbru proximo fmdo, proro- 
gandu ato o ultimo dia do corronto anno do 18G4, us diS|0- 
sicSes do citado art. 480 § 2' do regulamonto das alfando- 
gas. » 

0 nobre ministro da fazenda, puis, separou-so inteiramenlo 
das iileus quo duminavao o espinto do sous untecossores, 
serviudo-se da autorisacao na parto rdativa as cunccssdes 
as bandoiras estrangeiras antes no nulorgar a baudeira na- 
cional us favures quo Ibo e»tuvSo prometUdos. 

Nao para uUto a liissidoncia; deu a baudeira ostrangeira 
favores mais amplos. 

A inteiicau do sous aulocessores era pormittir a navegacSu 
do cobulagoiu as bandoiras estrangeiras tan somonto ontro as 
aif.mdegas do proviucias divcrsas, o nau geralmonte outre 
tudas as alfandogas. 

b' ponsavio bom us illustres anleriures minislros; porquo, 
uio pole tor boa signidcacao, em face do qualqucr consido- 
raciu adiHinistraliva, imrmittir-so a bandcira eslrangoira a 
cabotagem dentro do aguas puramonte inleriores. 

Cirlamonto, quo significacAo pole ter ossa cabotagem es- 
lrangoira ontro us alfandegas do Rio-Grande o S. JosO do 
Mortc, quo dislAo duas loguas uma da outra, ou ontro Oslas 
duas e a do I'orto Alegro ? I'urquo ueui issu ao riieuos so 
quer deixar aus uaciouaos, neia atteador quo isso domanda 
regimen econuiuioo especial ? 

Rarece qua o nobro ministro nao tratou senao do apniar 
e satisfazor as ideas ecouomicas, quo ultimamenlo so torn 
dtsenvolviJo,coucedenilo favoios iilimitadus aus oslrangOirus, 
embora com grave prejuizo dos uaciouaos: e mao caminbo. 

Eu prucurarei asbignalar rapidamcuto alguinas das contra- 
dicOes e resultados prejudiciaos, quo procedordu desSas ideas 
e medidas, quaulo i cabotagem. 

Allega-se que e urn moiiupulio, e portaato prejudicial; nio 
se attendo quo prol'ge urna iudustria, o quo so identifica 
Cam um priucipiu do uacioualidado : e u quo sc quer subsli- 
tuir ? H'.cusla a crer. u moiiupulio ostraageiro 

Cum elfoilo olio sera a coutradieAo o o resultado infallivul, 
desdo quo nem,uu racaos.so quer do auteinSo babilitar a ban- 
dcira nacional para quo possa entrar em cuncurrencia. A 
baudeira estrangeira ha do tomar conta dossa uavegacau, cx- 
cluindo o fazeudo desapparocor a uaciou&l. 

EntAo os defensorts dessas ideas ficnraS contontes, porquo 
Oslara aCabado u moiiupulio uacioual, onibura ti iuiupbe em 
vez dello o mooopulio estrangeiro. Do sorto quo bnja embo- 
ra mouopoliu, uma vez quo uio seja paia os brasitoirus uem 
mesino em sou pruprio paiz ! E' admiravel I 

Alloga-se quo, augmeutando-so por essO meio o capital, 
a populacAo e a iudustria, crescora a uavogacio nacional. o 
i.evipparocera enlao a ostrangeira. Este ponsaraonto, poiem, 
nao osta do accordo com Os factos realizados om Oali'Os pal ■ 
zes, uuiu tio puucu cum a roflexio madufa, uu com bs priu- 
cipios soiiamenlo moditados. 

Riimoirameuto diroi quo, rocorrendo-so aos dados oslatis- 
ticos, faruocidos polo propriu goveroo, uellos so vo, quo tu- 
mos 190 embarcacOes urasileiras empregadas na cabnlageai. 
.\osso quadru uAu CstAo iocluidas as embarcacOes drs pro- 
viucias da I'eruambuco, I'ara 1'aranA e outras, do uianeira 
quo podomos eonlar com muilo mais do GOO. 

Cra, leudo ja mais do GOd ombarcacOos, quo valeiu sem 
duvida um capital muito avuuado, quo represenlAo uma iu- 
dustria que alimouta tailhures do brasiloiros, sera justo o 
cunveniento eslragar, arruiuar isso'/ Deveromos prucodor 
assim em vez do animar uma iudustria do lal ordem, do tanlo 
alcauco assim para a riqueza nacional, como para a segu 
ranca Jo estado? dim vez do animar-so a'bandoira nacimial 
previamonto, para quo,assim auxiliada, possa,no menos .entrar 
cm Cuncorroncia com a ostrangeira. cuuviiA mata-la, para 
quo depuis res5uscilo ou so resUuro? 

Nao procederao pur certo assim oulros paizes quo kojo 
tim uma marinba morcauto Nio derao a sua cabotagom. 
nAo dosistirAo do sou munopulin a favor do oslraugetro, nAo 
esperirAo enriquocor ^o pur osso muio p-.ra depots cuidarom 
desso clcmeulj. Nao e, cerlamento, uao 6 sacrdicaudo a ma- f / 
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rinlu nacional, que se proraove o augmenlo della. 
Nao basta ver o quo a Inglaterra ou algura cutro paiz ul- 

timamenle tem feito, e essencial estudar o porqus. 
A verdadeira doutrina ou theoria a respeito ado p6do ser 

melhor caractorisada do que pelo iltustre estadista da GrS- 
Bretanha, principal autor desse liberalismo ou concurrencia 
opporlnda. 

fdedite o uobre ministro. c tambem as opiniSes exageradas, 
sobre as seguintes memoraveis palavras pronunciadas por 
sir Robert Peel, ua camara dos coramuns, na sessSo do 1G 
de fevereiro de 181G. 

«N63 estamos, disse ello, collocados na exlremidado da 
Europa occidental, como o. principal annel quo liga o antigo 
ao novo mundo. As descobertas da sciencia e os aperfeicoa- 
menlos da navegacao nos tSm posto a dcz dias de S. Petcrs- 
burgo, e pCr-nos-hao, era breve, a dcz dias de New-York. 0 
ferro e o carvSo, estes nerves da industria, dSo 4s nossas 
manufacluras grandes vanlagens sobre as manufacluras de 
nossos rivaes. Nosso capital sobreexcede iquelle de que elles 
podem dispor. 

nPorventura, urn tal paiz pode lemir a concurrencia?... Eu 
vos aconselbo que deis aos outros o exemplo do liberalismo 
ou liberalidade. . Obrai assini, ev6s tereis feito ludo quanlo 
a sagaHJade huraana p6de fazer em favor da prosperidade 
commercial!...)! 

Ja se ve que isto refere se 4 Gra-Brctanba. 
0 Sr. Firmixo e octros : — Apoiados. 
0 Sa. Pkesta Bueno : — Estas m»moraveis palavras 

merecem, scm duvida, ser bem mediladas Esse liberalismo 
imitado pelos que nao 16m esses nervos da industria. nem 
esse capital, o que produzira? Dara o monopolio a Ingla- 
terra e a outros que os possuirem; e um monopolio tao 
prospero quanto a sagacidade humana p6de conseguir 1 

A Inglaterra quaado, e porquo assim procedeu? Quando 
ja nao temia, e porque j-i dominava na concurrencia 0 re- 
sultado que antevia, pelo contrario seria e sera a supremacia 
dos sens interesses. 

0 que acontecera, pordm, a nosso paiz, qncrendo imita-la? 
Temos porventura, a idea da nao temer a concurrencia, ou, 
ao menos, a pos^ibilidade de entrar nella? Nao. 

Desde entao tratemos ao mcnos de limilar essa concessao 
ao eslrangetro, e, como a prudencia aconsclha, concedamos 
favores a bandeira nacional, espereraos pelos resultados dessa 
animacao, e, conforme elle fflr. tomemos entao medidas mais 
amplas. 

Cumpre que rcconhecamos exactamente nossas circumstan- 
cias, e certas consequencias que sao resultados naturaes e 
necessarios dellas. 

Nosso commercio, por ora, 4 nequeno, como a nossa indus- 
tria e produccao. Em muitos de nossos portos os barcos de 
cabotagem diiranle nma parte do anno nao achao carga com 
facilidade, sem demora, e esta importa despeza, e portanto 
alguma aj^a nos fretes. E' somente durante a safra, que se 
da alguma accumulacao de generos, e que as embarcatdcs 
auferem alguns interesses, que equilibrSo os sacrificios do 
intervallo, e deixiio pequcnos lucros. Entretanto, succede que 
a agricultura e o commercio contdo com esses barcos. 

0 resultado pratico das medidas que se protendem p6do 
ser bam prejudicial. Durante a safra a bandeira estrangeira 
ira lomar os carregaraontos, mas finda clla nio voltard. As 
embarcacoesbrasileiras, quo faziao esse servico annual.assim 
desanimadas e prejudicadas desappareceraoe aliaal o res- 
pectivo commercio e agricultura durante o resto do anno 
sollrerad, e nao terao outro remedio sonSo o de sujeitarem-se 
ao preco quo a bandeira estrangeira irapuzer-lhes. Em vezde 
um bem, far-se-ha um raal 

E' por estas e outras consideracdes que disse que tinha 
um psdido a dirigir ao nobre ministro. 

Esse pedido e que, visto S. Ex, ter-se ji aproveilado da 
autorisacito que Ihe foi conferida, prescindindo das ideas de 
seus anlecessores, procure ao menos por seus amigos, pela 
maioria que tern na camara dos deputados, fazer realizar 

quanlo antes as vistas e promessas que elles tinbao feito aft 
paiz. 

0 Sr. ministro da fazsnda 0 projecto cabin no senado. 
0 Sr. Pimenta Bueno:—S. Ex. esta enganado : as medi- 

das promettidas nSo vinbao couvonientemonte formuladas no 
projecto quo cabiu. 

Uma das razSes pof quo vote! contra semelhanto projecto, 
foi justamente essa. Estudado elle, via-se que se deslinava 
como que somente a favorecer a navegacao estrangeira, nao 
dava 4 nacional alguma cousa se nao de envolla com aquella. 
Nem ao menos isentava a cabotagem nacional do imposto do 
1/2 "/o do expediente. Lendo-secom attencaodo primeiro at4 o 
ultimo artigo nSo se descobria senSo o p'cnsamenlo dc favo- 
recer a bandeira, ou navegacilo do estrangeiro. 

Promova o nobre ministro' uma resolucao que favoreca sd 
a cabotagem nacional, reserve para projecto scparado 6 que 
julgar conveuientc em relacSo a bandeira estrangeira, o vcra 
se o senado tern duvida de dar-lhe a approvacilo geral da 
medida. 

0 Sr. Paiundos ; — Isto era inJispensavcl antes do de- 
creto ; porem, ainda mais depois. 

0 Sr Pimenta Bueno : — Eu considero esse decreto, so 
nSo f6r attenuado por esse meio, como bem prejudicial, polo 
que tenho oxposto, o atd mesmo porque, se nilo fere o or- 
gulho, fere^tocerto ponto o espirilo nacional, esso amor quo 
convem captar do paiz a seu governo, quo se anima, quando 
o paiz v6 qua se cuida primeiro delle do que dos ostrau- 
geiros. 

Certos principios cconomicos adoplados scm conlraste sao 
bem perigosos.So o principio de que convem adoplar ou preferir 
o que se f iz mais bem e mais barato, mlo livesse liraitacdes, 
33 nSo respeitasse as relacdes da nacionalidade e de sua 
honra, porque nao so manilaria engajar estrangsiros para 
servirem de ministros-de estado no Brasil ? 

Scm duvida que a velba Europa tem em maior quantidade 
do que o Brasil homens habilitados para estes importantes 
cargos. Ila a'i mais tacilidado para aprender, thealro muito 
mais oxtenso para a conffoiitacilo do estudo com os factos 
ou acontedmentos. Entretanto, nitose engajao,porque o prin-- 
cipio do nacionalidade nao toleraria. 0 quo digo do ministros 
poderia dizer de muitos outros empregos ou cousas. NSo d 
sdmente o que fdr mais barato, uem mesmo, em certas con- 
dijdes, o que fdr mais bem feito, que deve dorainar o pensa- 
mento do bomem de estado. 

Querer que o joven tenha desde sua juvenludo forca para 
lutar com um bomem j4 feito e robusto, cm vez do alimen- 
tare desenvolver primeiro esse joveu dacabrunha 11. 0 Bra- 
sil d esso joven quo ainda nio pddo soffrer o peso da com- 
petencia, ou rivalidade, mdrmenle no meio dos cmbaracos 
que o peiao. 

Tenlio de-envolvido o men aparte, e dirigido o mcu pe- 
dido ao nobro ministro. 

Accrescontaroi poucas palavras sobre algumas outras iddas 
produzidas na discussio. 

Disse o nobre ministro quo.se so marcasse um prazo 4 reso- 
lucao, por exemplo, o mez de selembro, elle nio loria tempo, 
aiiida que a lei do orcamento estivesse decretada em agosto, 
de communicar 43 tbesourarias as rcspcctivas ordens para a 
execucio dossa nova lei. A argumentacao,porem, nio tern pro- 
cedencia, visto quo emquanto 14 nio chegassem as ordens de 
S. Ex.. a integra das disposiedes do novo orcamento, neccs- 
sariamente tenio as tbesourarias que regular-se pela rcsolu- 
cio ; os services so fariio nos tcrmos della. 

Supponha-se que a lei foi decretada em tempo; mas, que o 
correio, que seguiu para Malo Grosso, morreu no caminho 
ou que por qualquer outra circumstancia nao chegou a tempo; 
pararia o servico ? Nio ; pois no mesmo caso est4 a hypo- 
these figurada jielo nobro ministro : emBm pdde-so cspaca-Ia 
por mais algum tempo. 

S, Ex. deve approvar esta e outras ideas, que suslenta- 
mos, porquo nao s6 sio filhas da coustituicio.como liberacs. 

E' vordade qua a familia liberal tom-so dividido do tal 



SESSAO EM 17 DE MAIO DE 186G 67 

sorto quo c forcoso onriquccor a sua nomenclatura para vcr 
quo idias s5o u'a ni5o aceilas. 

Essa extonsa familia torn liberaes hisloricos, genuinos ou 
nJo, progressistas... 

0 Sa. Souza IIaiios ; —Liboraes deQnidos. 
0 Sr. Pimenta Bueno;—Liboraos dofinidos ou indeflnidos. 
0 Sr. Ferreiiu Pen.na : — 0 quo ndo ha, 6 yerdadeira li- 

ber Jade. 
0 Sr. Pimenta Boem : — Emfim ha ale liboraes rene- 

gados. 
0 Sr. Jobiii : — E ba liberal qui donne un ceuf pour 

avoir un bwuf. [IHlaridade.} 
0 Sr. Phient* Bueno: —Pois eu creio qua ha tambcm 

liboraes directos e indireclos. Os direclns sdo aquelles quo 
eeguem a conslituicflo, o nos termos dslla querora dar ao 
paiz a liberdade, as'sim corao a riqueza direcla ou imroedia- 
tcmente. Os indireclos sao os quo entendem quo convem 
preforir ideas estranbas A conslituicio, ou o inlermedio es- 
Iraogeiro. 

U' distinccao derivada por semelhanca da classificacao 
das cuntribuicfies directas o indirectas. A directs 6 lancada 
som ifilermediario, a indirecla torn intsrmodiario. 
. Prefiro os liberaes directos, as iddas quo etlSo do accordo 
inimediato com a conslituicdo, assi.u como as quo promoveiD 
o desenvolvimento do paiz' e da su* riqueza, sem o inlerme- 
dio de eslrangeiros a respeito do certos services... 

0 Sr. Paranuos : — Em 1818 quoria nacionalisar so o 
commercio a relalho ; hoja nio so qu'er o exclusivo da ca- 
bolagem. 

0 Sr. Puiesia Bueno: — E' por cssas e oulras quo nJo 
sympatbiso com os liberaes indireclos. 

Njo tcrminarei rein responder a urn topico do di^curso do 
dobre scnador pola Babia, quo precedeu-me, 

, Em um discurso, quo ha poucos dias prof^ri no senado, 
disse quo, tendo a satisfacSo da estar conversando sobre o 
Afflazonas com o mo-mo sabio, a qucm havia allu lido o nqbro 
senador por Minas, quo pouco antes tinha qrado, pergunlara- 
'be—so seria possivol qua nos Estados Unidos houyesso um fio navegavd a vap ir por 210 ou 200 leguas conhocidas, qua 

soubesso quo esso rio conlinuava a dar essa navegacSo 
siada por centenares de leguas, quo elle penelrava polo trr- 
'ilorio do paizes visinhos, oilereocndo imporUnles relacOes 
de commercio, e quo apezar disso o govcrnn rios Eslados- 
'•■ddos, ndo fallando do povo, dcixasso de explorsr e rcro- 
"bocer um tal rio? E, accrescoritci, quo esse sabiq rcsponJAra 
"~spria impossivci, haveria concurroncia ni prioridado. Disse raais quo i vista do semelhante resposla, eu replicara, - pms 
no Brasil niio c uma liypolliose, 6 nm faclo, e issq prova 
Ouanla d a indolencia do goveruo deste paiz, iodolencia, quo se porpetua por annos. 
, 0 nobro ronndor pola Babia entendeu quo um senaoor 
brasileiro, um consclbciro de estado, usando dessas paUvras, 
abatru a repulacSo do paiz; qua nio devSra dizer isso a ura 
estrangeiro. 

. Eonsinla o illustro senador quo eu n5o partillio sua opi- 
diSo, o mcnos admitta a consura. Por isso mosmo, que sou 
brasileiro, como tenho a consciencia de quo sou muito, como 
d5o toiiho id6a do quo ninguem duvide disso, ou de meus 
sentimentos do nacionalidudo, julgo-mo o julgar-mc-hei au- 
Wrisado a cxpressar-me com franqueza, e a fazor grande 
d'uerenca enlro o meu paiz e os orros do sua administracao, 0d ministros. 

, Amo a minha patria, c dcteslo os orros dalles, quo contra- r|ao sous grandes intcresses. 0 meu brasileirismo ndo chcga 
•j ponlo do tolerar tal indolonc'a; sou mais intolerante nisso, 
110 quo serA o proprio eslrangeiro. [kpoiados.] 

Aom eu saberia amar mou paiz so mo mostrasso ignoraote 
Uos males quo assim Iho fazom. 

0 Sr. baiiao de S. Lourekco : — E' um mcio do pro- 
gfesso. 

0 Sr. Pimenta Bueno : — Conversaya com um sabio, e o 
sabion5o e eslrangeiro, e cosmopolita. Ainda, porera, quo 
fosse um simples eslrangeiro, nAo yejo dondopossa yir o es- 
crupulo do nobre senador; parece-me mal cabido. 

Em um paiz em que a tribuna e aimprensa fallJo ao mun- 
do, aos nacionaes, como aos eslrangeiros, o qucsignifica esso 
escrupulo, que yalor pAJe tor essa restriccSo ? 

Veja o nobro senador o exemplo quo d'erSo os ingloies e 
seus homens do estado nas camaras na imprensa, para com 
nacionaes e eslrangeiros, como censuravSo yigorosamerilo os 
orros do sou goyerno, os abuses ou defeitos de sua adminis- 
tracao mililar duranle mesmo a guerra da CrimAa. 

Deraais, e donde vinha esso sabio? Ylnha justamenlo do 
Amazonas, yinha desde la scicnte do que A o PuriK o Jurua 
e culros rios imporlantissimos, e hem conhecedor de quo 
ainda nao estayao exploradcs. Pois bem; eu niio queiia que 
se pudesse pensar que tal indolencia pesay.a sobro m?u paiz, 
o sim que se reconbecerse que provinha da administracSo, 
era culpa della. Soubcsse elle, ao mcnos, que os brasileiros 
sio os primeiros a reclamar contra ella. (ApoiaJos) 

Mais um pequ-no deseuyolyimento, e yeja o nobre senador 
se tambem A ccnsuravel. Deixeraos o caractcr do sabio. e 
ycjamos nolle por um pnuco so o eslrangeiro. Nao causa 
algum pejo cousiderar que nosso governo e tal, que se faz 
necessariu quo yenhAo e>trangeircs ao Brasil, para rcvcl- 
lar-lhe o que A o rio Amazonas, e sens aflluenles ? Nao causa 
algum pejo quo isso seja necessario para quo elle adquira 
nocoes sobre essas importantss aguas brasiieiras nao so no 
seiitido da sciencia, como ainda em simples exploracdes? 

0 Sr. Jobim : — Apoiado ; e n6s com uma academia do 
engenbeiros. s 

0 Sr. Pimenta Bueno ; — Ullimamente, ouvi, que um ci- 
dadao inglez a sua custa penetrou polo Purus. e foi ate saas 
cabeceiras ; pois um simples eslrangeiro pode ter a vontade 
e os mcios de accSo ou recursos, quo o governo deste paiz 
niio tcm? Estes e outros factos sio quo desmoralisao a ad- 
ministracao, e nao as juslas ccnsuras que Ihe dirijo para 
que cornja sua indolencia. a, oulr'ora, red iraci em vAo ' 
contra clla nesta tribuna. 

Ja quo fallo sobre u Amazonas dirci que, a tespeito delle, 
esse n3o e o unico dcleixo, ba outros ainda mais prcjuJi- 
ciaes. Yeja o nobre senador como aggravoa culpa. 

0 que prelende o governo; abre, ou nao abre o Amazonas? 
Annunciou que ia abri lo, via passar ua camava dos depu- 

tados uma siugela resulucAo, decretando essa abertura. Esse 
acto era preraaluro. porquo o goyeruonao tinha ainda tornado 
as providencias preliminares iudispensaveis, para quo se nio 
oslragucm os inleresses do Brasil. Oumpro, sera duvida, abrir 
o Amazonas, mas c precise proceder com juizo. 

Como dirigiu o governo ossa discussio? Que desenvolvi- 
mento de yistas, que ideas, que systema mmifestou? Ncm 
umas. 

E' o caso dos liberaes indireclos, o dosejo de fazer alguma 
cousa que appareca, algumi innovacao quo pactuo com o 
grupo, quo sustenta as innovacAes; o isso a par da indolencia 
quanto as precaucoes que rosguardem os grandes intorosses 
do Brasil, cousa muito secundaria em face da conveniencia 
politica do partido, ephemera, momeatanea, mas quo e 
tudo. 

Em verdade, como abrir-se o Amazonas sem que so saiba, 
e Bxe primeiro os limiies de nosso torritorio ? AtA omlo se 
recqnbece, que nos perleucem as aguas do Japura, quo nos 
dividem do Nova Granada? AtA o Apoporis ambas as mar- 
gens sio nossaS, dabi para cima possuimos sA uma ; 
mas, onde lermina esta posse? Precisamos, som duvida, obter 
o reconheciraento dossa republica. 

0 nosso uti possidelis nos afianca muitas dezenas do leguas, 
mas ba conleslacOes quanto ao liraite. Ora, antes de Gxa-lo, 
como so dirigirA o governo do Brasil ? Konuncia o direito de 
jurisdiccio, de policia, do conservacio que por sua parto 
lem scbie cssas aguas, sobre sua morgem, sobre sous fructos 
naturaes o valiosos, como a gomma elastica, cravo, baunilba, 
salsa, o ricas madeiras ? 
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On du f umn mi deixar;i CFtr^jrir cfftf riqiifzn=, on cn- 
trara e<n confliclns com a Nova Granada, se elia n3o recnnha- 
cer nossa possn. 

0 quo di(t» a resneito do Jipura torn applicacao a oulros 
rioF, como depoi< obFGrvarei. 

O nnbre miniFtro dm ncnocio? r?lrapoeirns diFFo na co- 
irpn rios depotados. nao puvida a gfsp resppito unu fgcgSo 
du cnnFelho oe eftado opinava pelo abortura do Ammonps, 
map quo indicon pro'idpnciap proliminarps tops qui) v-ileriSo 
o ar untampnt) por muito tpmpo. Perdoo S. Ex. a qi)eet:lo 
n'o 6 ps-a da tempo, 6 nutr . As providencias preliminares 
indiradas siio, on ndn fSo e-penciaes, on valiosos? So s/io 
importantes para o Imperio 6 ssm duvida preciso attendfi-las 
previamenta 

<J quo an ceio 6 qac o minisferio t°ni Fidn mnito nopli- 
qeotc, quantn as providancias qua devem precoder a abor- 
tura do Amasonas nopois dp prometlido asse acto A« mcfies, 
n quo F" tern feitn para preparar a realiiacSo? 0 quo re 
sulto ? F." qua refirctindo. o miniatario Fobra fur indoleneia o 
lempn pordi lo, quer, porventura, apnra abrir brnsca a irre- 
fsectidomente esso importante rio, compromeltendo grandes 
mteressos brasileirns. lApoiados.) 

() qua ha pnueo disse sohra n Japura, vpriSea-FO tambem 
eom cutr-'s rios, como o Punis, o Juruo, o Madeira etc.: ate 
onto e>ia reccnierida a iiosfa linha dirifona a rr?peilo 
d-Ucs ? 

TemoF aind i eutros ir.torasse' a resenardar, dorromos obler 
."ntoriormente do Pcu qde dilute nns«o navpgacSo por fuos 
acuaF. para que possarnoF romme.rriar com a republica do 
Kqnador : temos de obter desta e da Bolivia, qu" por ja«ta 
reriprocidade nos franquecm fpiis rios; temos, emfim, rie 
fhar a'guns onlros princjpios vaiiosns 

Utmpre, domai-', altDnder quo nnssos Iratados com Vene- 
zuela e com o Peru nan ennsontem quo abramos caminhn 
!!iivi 11 para esses estadps sem intelligeneia prtvia e regula- 
toento de mdo oommum I'retenderia S Ex. violar essas e« 
I'pulaeCes, e dirpOr do aguas eslrangciras '! Ha mnito mais 
a dizer a esfo respoito, mas. por agora, hasla. 

Ja re, pots, o nobre senador pela prpvincia da Baliia, qu" f 
esse mosmo brasileiri«mo esse mesmo amor ao paiz, quern 
rqe anima a censurar mais eslasin tolAeias da administracSo; 
so. n nSo amarFP, ser-me ia indiirerpntp. 

Sp o nobre senador quizer ver mats rie urn excmplo de cen- 
sura aos erros da adraiuislracao de nm paiz ou mesmo desle 
por sous bomeus do estado, ha do acoa-lo nas discusFdes, nos 
e.FCriplOF, nos enngresfos de sabios. em ludn qua d expresjdo 
rcciprrca de intelligeneia quanilo a maloria cahe snhre o exa- 
me : terd riiversos exemplus na Franca, na loglaterra e em 
outrns estados. 

S6 em uma cousa pndcria concur lar e d que. sc fifFenm 
estrangeiro, que sem n menor pr cedenle arguiFse rie indn- 
lente a administracao do paiz, talvez en ndn goslasse ou 
tolerasse sem rpsposta. 0 estrangeiro niio tern o direito do 
dizer .is=o ao brasjieirn, no menos quo a pnnver«acao o nHo 
autarisc. 0 brasjleiro, pordm tern de sobrn esse direito, a 
quern quer qne 16-', embora eFtrangeire, 0 naeional pride sem 
(tiivida Gensurar o governo de seu paiz. e mesmo este, mas 
neturalmente n:to gusta. n-lo quer quo elle seja censurado em 
sua presenca, sem seu accordn e sem licenea ma. Ndo artopto, 
pots a npiniiio do nobrn senador, e menos a sua censura. 
(Apoiarlos. muito btmrj 

leudo dado a bora, iieou a discu'sSn adiada. 
liidiron se o Sr miaistru com as mesmas formalidades 

com qoe foi recebido, e o !rr presi lente deu a ordem do dia 
seguiote : 

raiaremA PiiiTR. 
;!' di-'Ct:FsSo das seguinfes proposicflcs da enmara dos Srs. 

depot idus. autnrisando o governo : 
i. I'.ira mandar matrieular no )" anno da ficuldade de 

riiriiiu ili Becifo os pstud ntes Jo«ri Vicente Jleira e oulrn. 
d.1' I'ara maud tr matrieular no I" anno da f-ieuldade de 

ip uiicina da cfl'le cs esiudattes Candido Jose Bodrigues de 
A idrade Junior e outros. 

3« dita da prnposieiio da mestna camira, dedarando qttfl 
as ti'has d is officiaes do overcito c da armada tern direito ao 
raein soldo ou monle-iii deixado por sous pais, embora se 
tenbiio casado antes da morte destes, 

A' rhegada do Sr. ministru da fazeoda : 
EontioiiacSo da la diseiissgn Ca prnpnsieao da enmara dos 

Srs. deputados, prorogando a lei do orcaniento. 
Levant,u-so a sessao as 3 boras e 10 m inutos da tarde. 

tSS1 sosniio 
EM IS DE MAIO DE 18GG. 

rrxsmzbCiA no sn. vtscoxne nu abaete, 
A'i 1' horns n 2." minu'ns da manbil., arliandn-se presen- 

tes os Srs. viscondo de Ahaefri Mafra, Ferreirn Penna. Tei- 
xeira de Ronza, Almeida Albuquerque, Eliu bnrrn, T. Otl»ni, 
I'aranagua, Souza Franco, marqucz de Itanhacm, Mendes 
dos Santos, Dantas, Araujo Ribetro. hardn do S. Loimenco, 
1). Manoel. Eunba Vasconcedns, vimnndo de Ilaboraby, 
marquez dp Caxias, visconde da Boa-Vista, baron de Mun- 
lihe, Carneiro de Campos, barrio de Pirapama, Zaebarias, 
Bodrigues Silva, barrio de Maroim, viFconile de Sapucahy, 
Dins Vieim, Dins de Jjarvaibo, Si e Albuquerque, Pnmpeu, 
Piraenta Bueno, Par.tiihqs e Souza Ramos, o Sr. prcsideule 
abnu a sessiln. 

Omparecririn logo depois os Srs. viseonde dc Jcqniti- 
nbnnha, maruuez de Olinda e Rilveira da Motta. 

Faltrirrin eom eausa psrtieipada ns Srs. Silva Ferrnz, Nu- 
nes (ioncalves, Siqueira e Mello )i rrio de Antonina, barrio 
de Quarahim, Candido Borees, Eusebio, Paula Albuquer- 
que. Paula Pessoa, Fartadn, Rinimbii. J ibim, Kabuco, Souza, 
e Mello e visennde do Hnieu-j; e sem parlicipacrio es Srs. 
barrio de Cntegipc, S uiza Queiroz, Fernandes Torres, Fon- 
seca e viiconde de Suassuna. 

Fii lida e npprovada a acta de 17 do corrcnle mez. 
Krio bouve expedienle. 

ORDEM DO DU. 
Enlrrirrin, sncecssivamente, em diseussuo, e foriio sem, 

debate apprnvadas para snbirem a saner,an imperial, as se- 
guinl-s proposicOes da eamara dos deputados, nulorisando o 
gnvernn : 1«, a mandar matrieular no I" anno da fictildade 
de direito do Roeife <> esludanle Josri Vicente Meira c outro ; 
2J, a mandar matrieular no 1" anno da faculdado de medicina 
da crirte o esludanle Candido Jo'ri Rodrigues do Andrado 
Junior o outros, c a mandar conferir o grrio de bacharel cm, 
sciencias physicas e mathemalicas no 1" tcnente da armada 
Francisco Snares de And ca, mostrando-sc babilitado nas 
raate'ias daquelle ourso. 

Achando-se na sale immediali o Sr. mini-dro da fazenda, 
farrio sorleados p,ra a deputacrio que o devia reccher os Srs. 
barrio de Pirapama, barrio dc S. Eourenco e Dias Vieira. p, 
sendo inlroduzido no salao com as formalidades do c-lylo, 
tomou assenlo ri direita do Sr. presidenln. 

Prospguiu a I* discussrio da propnsicrio da eamara dos de- 
putados, prorogando a lei do orcamento vigente. 

O Sr. f'ari iio [ministrn da fazenda) prnmmciou um dis. 
cur-o quo publicaremos no appondice a psle volume. 

O Sr. Cnrnctrn rfc Cnsnpos pronunciou um discurso 
quo publicaremos no appendice a este volume. 

O Sr CnrriJo fminislro da fazenda] pronunciou um dis- 
curso que publicaremos no appendice a este volume. 

o Sr. Tisromlc i!p -JcrjuitlnhonEin : — Eu nrio ten- 
cionava tomar apalavran respeito desta resoluorio, cmquanto 
ella nrio ptiFsaFse para a 2a diseussrio. 

Entendi sempre que um acto do governo, desta nalureza, 
que assitn o considern cu, nrio podia Ferposto em duvida, pelo 
que 6 relalivo A sua ulilidadc o imporlincia. E como tamlcm 
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entCTKiit, l)"m qiio o noss" ropimcnto nUo o declare, que a !» 
clifCiKsao fd deve Tcrsar robre a utilidade e imporlancia do 
projccto. jnlgava qoe o prcscntc dehalc ndo podia tor lopar 
e (pin a rcsolucilo passaria rapidamcnte pnra a 2» discu5?<io. 

Declarn. portantn an fcnado quo (iquei attonito, tornado 
complelamenln do improvifo, quando soubo que o projorto 
linha pnlfrido lima raatippima c. difTicilima diecureSo; c aid 
mais—quo na 1n discussilo se-ba'vi.lo annunciado eraendas e 
rieponrolvidn cspas cmendas, quero direr, o mndo como ellas 
poriao concebidao, ?ua utilidade c im.'orlancia. a noccssi- 
dadc do sorem nffprecidas an peuado na 2a di?cu?slln e adop- 
tadas. Dosta fbrtna, Sr. nrG«idento, ndo haverA, pern duvida 
alguma, projocto que n5o nop arrcbalo semanas e semanas 
dp dipcuppjn. 

Ibi, Sr. presidente ja fir npposicilo ; crrio mosmo que cm 
loda a minha vjda tcnho feiio mais oppopicSo do que pido mi- 
nisterial. NePta parte, parcce-me que ndo sou como o bonrado 
sonador pcla minha provincia, iupu dipno amipn, que torn 
pido mais ministerial do que opposicionisla ; tanto que V. Ex. 
ouviu n nnbre scnador declarar hontem quo era ministerial ; 
mas orpin quo n d de modo especial, para n3o direr in 
odium Icrlii... Pois, sonborcs, n3,o me recordo do fazer op- 
posirSo depte penero. 

A discussSo quo torn bavido, Sr. presidente, tornou-se 
tanto mais notavel, quando ainda ndo se discutiu a resposta 
A iilla do thrnno; o nessa discussao temns n6a a melhor 
nccasiSo do expdr as noocssidades d i pair, ccnsur.ar os actns 
da adminislracSo e manifestar a politica que o senado deseja 
quo o governo'adopte. 

Temos tambem do discutir muilo brevemenle o projecto de 
lei de orcamentn ; e ahi, como V. Ex. o o senado pabem, 
podem scr ventiladas todas as mapnas qnestdes da cpoclia, 
ja polo qne dir. respeilo a nos«a polit.ca externa, ja pelo 
que dir respeilo A nossa politica interna. 

One necessidade pois, havia. pergunto a mim proprio, 
dosta discussSo de, omni re scibili?... 

Trata-so, Sr. presidente, de urn projecto quo nem apenas 
se p6de direr que involve quesl.lo alguma importantc, per 
isso que, como n senado reconheco, ella nao lem por fim 
senSo prtr cm vigor uma lei que ja foi (omada cm consideracSn 
por ambas as cameras, sanccionada pelo poder moderador, e 
quo por consequcncia tern o concurso dos tres ramos do 
poder legislativo. 

Kan veiu emenda alguma da camara lemporaria, para ser 
altcndida e considerada na camara vitalicia ; se exislisse 
uma emenda a essa lei, concebo que o senado podessn acha- 
'a mcnos propria, menos vantajnsa cm relacSo a'>s interesses 
taeinnaes; isto, pordm, nan acontecs; a resolueao que se 
discule niio quer oulra cousa mais do que—pflr em execucSo 
•a ullimn lei de orcamento quo foi votada peia assemblda ge- 
ral e sanccionada pelo poder moderador. 

Que duvida pftdc haver Accrca desta rcsnlugSo? Novas nc- 
eossidados? hem; ellas serSo tnmadas em consideracSn 
quando tratarmos das leis annuas. Necessidade de censurar o 
governo? Scja; mas abi esU a discussSo da resposta A falla 
do tbrono; nella, os senadores, com aquella indcpendeucia 
quo os caracterisa, se cxplicarAO peranle o senado e peranle 
a naglo. 

Quacs sSo on polem scr, pois, os inconvenientcs de passaf n rosolucSo? 1'or mais, Sr. presidente, que eslude, por mai9 

fine as tome em consideracSo. na minha acanhada intelligcn- 
fio, nio dcscubro fundamento nas razfles offerecidas pelos 
nobres senadores que (Cm tornado parte nesta discussSo, nSo 
quero direr (longe do mim semclhante pensamenlq) que era 
um pruriilo que mortiticava o senado, lendo visto passar 
Parte de um mer scm poder abrir as valvulas de seguranca 
urn proveilo publico. NSo. Sr. presidente, nSn me passa pela 
Cabeca direr que a opposicao, nao tondo ale hoje molivo al- 
Rum, nem meios do poder cxpriniir-se, desejava tomar a 
•fianteira, perenrrer asavenidas, ir cxplorando » terrcno, para 
j'or se ainda nesta casa i possivel fazer-se um novo consorcio 
'(fual Aqucllc que, me parcce, jA nao p6de vingar... 

Digo, Sr. presidente, quo tacs cousas me ndo passSo pcla 

cabeca, por isso que o senado sabe qual e a minha posicao 
nesta' casa: constantemente admirador dos talentos queoriirio 
o Areopago brasiloiro, nunca nutri pensamento algura sinisr 
tm, que pudesse desdourar, ainda que de leve, o caraclcr da 
bomens lao abalisadns na politica de mcu pair 1 

Tenbo demais, Sr. presidente, uma circumstancia quo mo 
dirige nesta occasiAo ; niio sei se por fatalidade: nunca per- 
lenci a partidns  

Jsolado arabio no descrto, vivo com as minhas idAas, com 
as minbas inspiracfles, recolhido a mim proprio, s6 procuro 
poder examinar e' comprehender o pensamento de meus col- 
legns. 

Entao, Sr. presidente um membro desta casa, que assim 
se exprime e assim se comporta, nao e muito que tenba a 
franqueza de direr aquillo quo acabo de expor ao senado. 

E, Sr. presidente, nAo dissimularei a meus nobres collegas 
aadmiracAo qne me causou, quando aqui ouvi atA suslentar- 
se quo as emendas de tempo, quo se pretendcra propflr a cs- 
te pmjectn, tem por fim obstar um acto sA c lao somente fa- 
cultado a coroa pela nossa lei conslitucional I quo e preciso 
impAr este freio, niio dar meios ao governo para poder ad- 
ministrar o pair no caso de que a coroa entenda, em sua 
sabedoria, que deve usar daquella faculdade I... E'isto 
possivel, senbores?... No senado brasileirotaes pensamen- 
tos podem entrar ?... Podem elles servir do prctexto para 
dirigir-nos ovoto nesle on naquello senlido ?... 

Senbores, se recorro a bistoria de Inglalerra vejo que ua- 
quclle pair sA uma vcz a camara dos communs empregou 
meios para pfir um veto a corfla, no uso c exercicio dessa 
faculdade conslitncinnal; foi nA anno dc 1831, sendo ministro 
lord Grey. 

Mas qual era entao a siluacito daqnelle pair, Sr. presi- 
dente? Nessa epocbaextraordinaria, nessa Apochade commo- 
cfles publicas. o povo ingler diria : <t JA nao podemos tnlerar 
a lei de eleicAes; A preciso acabar com ella ; ha uma massa 
de cidadAos'que nao tcm vote, que nAo tomao parte no go- 
verno. que nAo conbecem o que sAo direitos pnliticos; A no- 
ccssario, por consequcncia, quo a rcforma so faca. » 

E o partido que dominava enlAo na camara dos communs, 
levado, arrastado por este eentimento universal do pair, 
julgou de seu devcr, receiando o exercicio dessa faculdade 
constilucional da parte da cnrAa, obsta-lo, cmpregar meios 
para que elle se nao realisasse. 

Em outra occasiAo, Sr presidente, nao me consta qne 
assim tenba procedido a camara dos communs, ou o parla- 
mcnto da GrS Brctanba. 

Ora, perguntarei eu cstamns nAs cm taes circnmstancias ? 
E' essa a situacAo do drasil ? Quaes sAo senbores, as grandes 
mcdidas que se pedem agora e que o ministerio pretende que 
nAo se adoptem ? 

Pelo contrario, senbores a ouvjr-seos nob'cs senadores, ou 
os membros da assemblea genii (comprebendcndo uma e oulra 
camara) ao ouvir-se os nobres parlamenlares que farem oppo- 
sicAo, parece que o defeito da adminislracSo e—querer mar- 
cb'ar de mais. E, na verdade, lu rarao... porque nAs atA 
hnje temos vivido parados, eslacados, sem darmos um passo; 
natural e que, querendo-se dar trcs ou quatro, os que nao 
estao acostumados com essa marcba, a cslranbem e oppo- 
nbao-«e a ella... 

IHaa, meus senbores, fique o senado certo, fiquc a assemblAa 
geral convencida de quo, jA nSo A possivel governor os bo- 
mens por oulra fArma.O progresso A uma necessidade abso- 
lula dos povos; as nacAes hSo de marchar infallivclmcnto, e 
nAs que somes os gui'as naluraes o constitucionacs do povo, 
nAo temosqutro remedio, para o guiarmos,senAo collocarmo- 
nos a frente delle. E sc o nAo fizermos, o resulladq sera quo 
essas medidas, que esse progresso sera desvairado, mal 
guiado, e, por fim de contas, perdido. 

Entre as medidas com que so occuparAo os nobres sena- 
dores que (Am tornado paite na discussAo, tigurAo as linancas; 
e ultimamente, na sessAo passada, crcio que tsmbcm occu'pou 
a attcncAo do senado um objeclo quo lem sido discutido na 
imprensa, e que parcce-rae estar ja plenaraente concebida 
pelo pair. 
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A este objccto, Sr. presilento, quanJo se discutiu da pri- 
meira vez nesla casa, oppuz-mo, e ainda nSo tenho razao 
para mudar de opiniSo; todavia se eu allerar, senhores, a 
minha opiniSo a esse respeilo, se rae achar em circumsUn- 
cias de uao fazer hnje os mesmos eslorcos quo tiz, nessa 
occasiao, para susleular a proposicao que entao fez as- 
sumpto do meu veto, responderei com os grandes estadistas 
de paizes muito civilisados e inteiramente parlamcntares — 
que a polilica 6 sciencia de observacio e expcriencia; que 
o homem publico tem necessidade abs'olula de Ihe abaixar a 
cabeca, porque tem necessidade absolute de comprehender 
bem o qua o paiz precise, e, depois de exame maduro, votar 
de accordo com isso. So tal discussSo apparecer do novn, se 
o objecto for ainda uraa vez tratado no senado, eu com fran- 
queza exporei aqui minba opiniao. 

Nao entro, Sr. presidente, na analyse das emendas em que 
fallou o nobre senador pela proviocia do Hio de Janeiro, pa 
sessSo do hoolem ; so lembro ao senado que uma desps 
emendas, aquella qua tem por flm a restriccao do prazo, foi 
ji yotada duas vezes na camara dos deputados e reieitada 
0 senado, approvando a, tem de inventar ou descobrtf um 
meio dedesatar o conflicto... icerca do que eunSo estoU pre- 
parado para dar minba opiniao, 

Como S. Ex. o nobre presidente do senado consentiu na 
exposicao das emendas e no seu desenvolvimento, eu nilo 
pretendo desenvoher meu volo ja, porque espero que cllas 
apparecao ; mas do passagem direi que os nubrcs sena- 
dores nio toraarao em consideracao quo daqui a menos 
de mez e meio tem de entrar era execucao esla resoluciio ; 
que deve barer tempo para se fazerem as' comraunicacSes a 
prorincias mui longinquas do imperio,e que d justamenle por 
essa razao que o ministerio pretende, creio eu, conscguir do 
corpo leghlatiro a rcsolucdo de que tralamos. 

Responde se: « esta emonda da quatro mezes.» Concorde; 
mas se tal razao justiiica a cmeada, entao sem duvida ne- 
uhuma justiiica tambcm o votar-se contra a mesma emenda ; 
porque supponhamos que ha tempo para se votar a lei do or- 
camcnto, e para se fazerem as comruunicacoes As pro'.incias 
longinquas; bem, se ha tempo o que d q'ua se segue? Se- 
gue-se que a resolucao nao tem efTeito, e entao ha de acon- 
tecer este anno, com'esta resolucSo, aquiilo que o nobre se- 
nador pela prorincia do Rio ile Janeiro, na enumeragAo 
dos casos analagos, referiu, islo 6 : o ter se rotado uraa re- 
soIucSo destas, e nSo ter sido ella posta em execucao, porque 
nSo foi preciso. 

Creio que tenho prorado complelamente que a razdo mais 
foite para a justificacJo da emenda, e exaclamente aquella 
que justiiica lamhcm o'meu roto contra ella. 

Sr. presidenle, devo seguir inteiramente a opiniae do nobre 
Senador pela prorincia do Rio de Janeiro, quando se referiu 
ao que se havia aqui dito relalivamente ao Banco do Rrasil. 
S. Ex. declarou que nilo entrara nessa discussSo, porque 
tem de entrar nella quando se discutir a proposla do gorerno 
a esse respeito.-^Nada mais sensalo, nada mais proprio de 
tao eximio parlameutar Eu, portanto, sigo a mesma opiniSo 

Mas o nobre senador pela prorincia da Bahia, meu digno 
collega e meu amigo, no seu illustrado discurso proferido 
hontcm, quiz honrar-mo mais uma vez, tomando em consi- 
deracao aquiilo que eu havia dito no conselho de estado 
relativaroenle a queslao bancaria; e, com aquella illustracilo 
que Ihe d propria, disse: « Nao ha nem um economista poli- 
tico que arance a proposicao que o risconde de Jequitinho- 
nha arancou no seu parecerdado ao conselho do estado. » 

Eu n5o pude, nessa occasiao deixar de defender-me com 
um aparte, porguntando a S. Ex.: «setodos?)> porque S. 
Ex. tinha assira se exprimido; e S. Ex. dignou-se de sus- 
tentar quo —todos,— A excepcao taliez daquelle que eu 
tinha risto ; mas cujo nome e insigniflcanto e de tao pequena 
monta que na realidade nao ralia a pena ter sido risto e 
examinado pelo nobre senador, men digno amigo e collega, 
pela prorincia da Babia. Os meus dous apartes juslilicao 
exaclamente isto que eu estou aqui dizendo. 

0 senado ndo espere do mim rira esla casa, corporacjo 

de sabios, fazer uma preleccao de economia polilica; nao 
sou capaz disto ; a tanlo nab chegara minha falta de juizo ; 
sei respcitar os logares onde me acho, conheco a regrinha 
de Quintiliano que manda rcspoitar aquello quo oure, o logar 
onde se esta e a propria pessoa. 

Por isso tenho unicamcnt.', Sr. presidente, de podir ao eo- 
b'-e senador quo tenha a bondads de loro iusigniQcanle autor 
Macleod 

0 Sr. Zacuahias ; — Esse eu ja tenho Ude. 
0 Sn. viscomde de JEoniuxnoNBA : — .... na sua rasta 

obra  
0 Sr. Zacharus : —Ja !i. 
0 Sn. visconde de Jc^uiTixnoNHA: — .... e la achard 

as palarras.que rou repetir. 
Eu hem suhia quo S. Ex ja tinha lido a obra do Macleod, 

tanto que, fallando a rerdado, julguci quo S Ex e^tara em- 
pregando um chasco parlameutar, um gracjo ; oulra cousa 
q5o se deria suppdr. 

Senhores, esse eximio ecrnomisla, que tem na realilado 
foito no mnndo actual uma rerdadeira rerolucao, nilo s6 por 
essa obra, mas ainda pelo diccionario do economia politica 
quo estA publicando, o muito principalmonte pela sua opiniao 
relativa ao crodito considorado como capital, o que tem sem 
duvida nenhuma lerantndo um alarido enorme no mundo ci- 
vilisado, porquo a doulrina inrersa e a que era seguida aid 
hoje ; esse eximio autor, depois de mostrar as inconvenien- 
cias das deflnic0e3,o cuidado que dere haver era da-las com 
rauita cxactidab, considerando quo da falta de exactidSo ro- 
sultilo graves o importantes erros para a sciencia, resulta 
do mais a mais nao se descobrir bem quses sao os remedios 
que derem ser ndoptados para curar os males produzi d 
pela moeda, estabeleceu a regra da sciencia monetaria nas 
palarras que passo a cx|i6r [lendo): If money or currency en- 
creases further than capital it immediately causes a diminu- 
tion in Us value. If capital encreases further than money or 
currency then the value of money is raised. 

« Se a moeda ou o meio circulante augraenta mais que o 
capital, isto immediatamcnte causa uma diminuicao no valor 
della. So o capital cresce ranis quo a moeda ou o meio cir- 
culante, entao o valor da moeda augmenta » 

Tratando da opiniio de Adio Smith, que cuidou que a 
quantidade da moeda estavaem relacrlo com a produccSo, e 
per isso procurounoseu livro S", capitulo creio cuque unde- 
cimo, qual seria essa relacao, se era de 10 %, se era do 20, 
se era de 30, e nao a achbu, o quo mlo e de admirar naquelle 
patriarcha da scicucia, porque, ao tempo cm quo elle escre- 
via, ella ainda est iva no berco, diz M.icleod : « Aqiclles quo 
nssim pensao sao vcrdadeiros discipulos do escosscz Law, ou 
seguem suas doutrinas tao prcjudic aes Asociedade.» 

Antes de Macleod, Sr. presidente, ja Simonde tinha dito 
o seguinte.... Tambcm creio quo o bonrado memhro pela 
prorincia da Bahia, meu digno amigo, nao levara a mal que 
eu assevero quo Simonde 6 um distinclo economista. Diz 
elle na sua obra (lendo): ie numeraire est commc une assigna- 
tion que le capilaliste donne d i'ouvrier sur le Ooulangsr, le 
boucher, et le tailleur, pour qu'ils lui ilrrent les denrees 
consommables qui appartenaient dejd en •ptelque sorte au 
capilaliste. 

De maneira quo, segundo a doutriua de Simonde, segundo 
a doutrina do Macleod, a moeda nao re pro  '-a cousa 
mais do que a produccao ateumui .: oi i. , i Ja; por 
outros terraos, o capital, porque o capile! nJo e mais do quo 
aquella parte da produccao quo tribuida, quo se 
acha ainda em ser: a moeda repwe'-i pane; nJo 
tem nada com a produccao. 

E 6 esse um erro, Sr. presidente, que le e que torn muibs 
vezes arrastado homens alias emln.-i. v quando tem tratado 
de reconhecer as difflculdades e,. , so . o bar o paiz a 
quando procurao os meios do remedia las; a maior parte das 
vezes, por essa razao tomSo a nuvem por Juno, isto 6, o 
effeito pela causa o a causa pelo clteilo. 
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Ora, senhoros, no consdho d« oslado nilo live por fim se- 
nSo o sesuinte : c '' .I 'r a opinuio do (jue era e oxcesso do 
meio circidnnto fj" f prodo/ia o- roaics do quo so queixaya 
a illustrada « • mi., i tmda secciio do taienda. Diiia eu : 
« Scmpre quo, o ipilal ertiver om 'dooproporcio com a moeda 
ea mooda'em M-.-por-Ho com o capital*de mineira quo 
um so destrua, vloando 6 oulro o memo, as consequeucias 
deyom de ser essas. ■> 

EntSo porguiitei eu a mim mesmo (para poder yolar com 
a singeloza, tranqueza c Icaldade qua me competia como 
consolheiro da corda) so nossas circumslancias de ha muito 
linhSo sido favoraveis a consolidacdo e accumulacao de ca- 
pilacs?... 

Nao 6 necessario, Sr. presidente, quo, nesta occasiSo, eu 
pretenda domonstrar ao senado brasileiro uma proposicio de 
intuicdo, isto 6, quo ha muitos annos nito s6 o capital quo 
cxistfa no Brasil so tcm evaporado, como nem urn ceilil, se- 
nhoros, so torn nodido accumular. Nossas circumslancias nio 
sdo como as daquella nacilo importantissima por todos os 
titulos; o Brasil ndo i como a GrS-Bretanha, quo todos os 
annos accumula uma somraa extraordinaria de capilaes, ac- 
cumulacilo, sonhores, quo faz com quo, por assim dizer, os 
capitalistas daquolle paiz n5o saibao como hdo de empregar 
sous recursos fabulosos, permitta se qua use desta expres- 
s5o: o monslruoso do seu' capitaes. 

Enlre n6s ludo lorn sido pelo contrario. Ultimamenle o quo 
6 quo vemos, senhoros? A dosgracada situacao em quo nos 
collocou a maior das crises comrhcrciaes talvez quo tenha 
apparccidoem paiz algum domundo, a de 18G5, oumaguerra 
quo torn obrigado o thesouro publico a consumir sommas enor- 
missimas do capital do paiz. Como se tem accumulado esse 
capital para poder eslar proporcionado com o meio circu- 
lante ? 

0 remedio, porventura, 6 tratar-se da refopraa do Banco 
do Brasil ? NJo. Dcclaro formalmente perantea nacSo, e de- 
sejo ser dosmenlido ; esse meio 6 complelamenle'lateral, e 
complclamcnlo secundario ; o meio verdndeiro d acabar-se a 
guerra, e, terminada ella, cuidar-so de fornecer ao thesouro 
ronda solida quo dd ao goyorno os necessario recursos sem 
se impedir com imposicOcs a ncssa nascenle industria. 

0 Sr.visconde oe Itaboraut: — ffoc opus, hie labor est. 
0 Sr Visconde oe .Iequitinhonua .-—Nao e Sr. presidente, 

diDicil; o honrado senador pola proyincia do Bio do Janeiro, 
permitta que Iho diga, quo ale onde S. Ex. vai eu nilo o posso 
acompanhar: tenho fd nos recursos do mcu paiz c tenbo raais 
do que tudo fe na illuslracao dos dignos estadistas, que se 
occuparJO da tarcfa de co'nsolidar as uossas cousas. 

N5o dosmaieo senado; o desmaio do scnado, Sr. presidente, 
iraporta o desanimo nacionale odescredito do paiz. E' assim 
flue hayemos de proceder? Se o senado disser hoc opus hie 
labor est, qucm dir'i o contrario? 0 senado, que c a reuniJo 
da sabedana brasileira, o comploxo da oxperioncia, da ob- 
servac5o adminislraliva, onle reside a prudcncia e todas 
essas'qualidades que conslituem o yerdadelro estadisla, nao 
Pdde dizer isto, mlo, Sr. presidente; permitta o honrado mem- 
tee pela proyincia do Bio de Janeiro que eu contcste a sua 
opiniao, nao estando aliis, como S. Ex. saba, no habito de 0 fazor, antes, pelo contrario, sempre desejoso do acomp-anhar 
S. Ex era suas opiniOes, tomando-as muitas yezes por dog- 
Has quanta as materias sobre as quaes tenbo de exprimir o 
eocu yoto. 

Na situacao, portanto, cm que osta o paiz, em que se tem 
aehado o constituido anacao brasileira, nao e muito, Sr.pre- 
I'dento, quo ella soffra a especio do cataclysma que a morli- 
bca; mas 6 precise comprehender as causas; e, senao, di- 
ga-meV. Ex., como 6 quo se podem explicar os phenomenos 
Wonomicos que obsoryamos ? E perinitu o honrado senador 
pela proyincia da Babia, men digno araigo, quo cu tambem 
P^rgunle ; como 6 que S. Ex., a nao ser pela doutrina que 
?pabo de oxpdr, pdile explicar os phenomenos quo cbservamo-, 
Jn em relacSo ii renda publica, ja em relacSo ao cambio ; ja 
pelo estad'o do nossas relacfles com as na'cOes estrangeiras, 

ja pelo estado do nosso commercio, ja em relacSo 4 nossa 
industria agricola e assim per diante ? 

S5o phenomenos esses, Sr. presidente, que cumpre bem 
exrminar a attender, para nao tomar a nuvem por Juno, o 
elleito pela causa, e para que fiquem bem ayaliados, bem 
ponderados e nos saibamos realmenle onde exisle o mal, para 
q irmos curar ; qual d a enfermidado do corpo social, para 
irraos applicar nao s6 o remtSlio que a materia medica indica, 
com i applica la no logar onde deye ser applicada. 

Nao quero dizer, Sr. presidente, que o Banco do Brasil nao 
deye ser retormado ; foi minha opiniSo que e deye ser, mas 
eu disse logo que nunca deyfira ser liquidado. 

0 nunca, Sr. presidente, qte proferi agora, quor dizer 
— aid que se termine sua carta, os annos da sua conces-' 
s3o; — porque enlSo disculiremos... Se eu for yiyo para la, 
mesmo porque o honrado senador pela proyincia da Babia 
ja se admirou muito que eu yiesse da minha yiagem a En- 
ropa com uma tal ou qual juyentude 1 Isto creio que inc m- 
modou a S. Ex. (Hilaridade.) A fallar a yerdado nilo pude 
concebor em que consistia a rnorlificacao do honrado sena- 
dor. .. Sera porque S Ex. enlende que eu sou desde ja um 
concurrente a essas appeteciJas e dosejadas pastas? Serd por- 
que S. Ex entende queeu, morto e. talyez no juizo de S. Ex., 
sepultado, nao deyo mais pretender cousa alguma, porque os 
titulos de cidadSo brasileiro estSo exlinctos para comigo ?.. 

Fecho aqui o parenthesis, mas foi um arrebato d'alraa. 
Se eu Mr viyo, Sr. presidente, para essa dpocha, e ainda 

puder emitlir minbas opiniOes, como estou fazendo agora... 
posto que tambem o-honrado senador bontem acbou que eu 
ja propunha ao senado a iimitarSo da oratoria, ou censurava 
que os honrados senadores orassem seis, oito e dez boras, 
porque achaya-me incapacitado de o fazer.... 

Mas torno a fechar o parenthesis. 
So eu for yiyo para essa dpocha, enliio disculiremos o 

grande principio: conyem quo o Brasil continue a adoptar a 
unidide bancaria, ou que prefira a liberdade bancaria ? Con- 
yem que o Brasil continue a ter um s6 banco de emissao, ou 
que estabeleca regras geraes , as quaes todos os quo quize- 
rem exercer essa industria se deyem sujeitar, e possSo entao 
estabelecer-se bancos parliculares nos diyersos logares do 
paiz onde forem necessaries ? 

Sr. presidente, a queslSo em quo eu aponas toquei agora, 
V. Ex. sabe que n5o 6 queslSo de lana caprina, que nao e 
queslao noya tambem ; 6 queslao yentilada ha muito tempo, 
e hoje mais do que nunca; quasi todos os escriptores sus- 
lentao agora a pluralidade dos bancos, ou a liberdade desse 
genero de industria, oppondo-se A unidade bancaria. 

Mas como V. Ex. tambem sabe nSo d um objecto esse para 
se tratar agora. Enlretanto, direi que seria promoyer uma 
especie de dissolucSo commercial, so se prelendesse actual- 
raenle liquidar o Banco do Brasil; 6 esta a minha opiniSo 
humilde. 

No conselbo de estado eu lembrei (e yem tambem no meu 
parecer) o dccreto do Sr. D. JoSo VI, do 22 ou 23 de marco 
de 1821, no qual, tratando elle do estado do anligo banco do 
Brasil, exprirae-se de uma fdrma que s6 lido o decrelo ; se 
V. Ex. me di licenca eu pedirei ao continue que mo traga a 
colleccilo de 1831. '{Depois de alguma pausa, vendo que nao 
tem o decrelo pedido.) 

Proseguirei porque nSo desejofdemorar os honrados sena- 
dores. 

0 Sr. D. JoSo YI, nesse decreto, declara que se yA ao 
thesouro e se tirem todas as joias; que se yA a sua casa e 
se tirem todas as preciosidades, e que com ellas se yA soc- 
correr o banco. Tal foi a imporlancia que nessa occasiSo o 
monarcha deu a existencia do banco do Brasil I 

E, Sr. presidents, flz entio mencio do decreto que acabei 
decitar; n5o digo que se faca o mesmo hoje; mas o que 
suslento e que a liquidacio forcada do banco necessaria- 
mente acarretarA grayissfmas consequeucias, tristes resul- 
tados. 

Senhores, eu disse que nSo tralaya da queslSo bancaria 
na presents occasiao, porque a reseryaya para quando yiesse 
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a proposta do governo; mas dcsejo desde ja responder a 
algumas proposicdes do Lonrado seaador ptla proviacia da 
Uahia. meu digno amigo. 

S. Ex. quando deseoyolveu os seas priocipios economicos, 
comparaado-os com os mous, perguntou-mo a qua escola ea 
perteacia. A fallar a verdade, aao tenho escola ; mas podia 
tambem perguntar a S. Ex. qual e a quo elle segue. 

Achou S. Ex. notafel. juslilreando as suas proposicOes. 
que o meio circulante da luglaterra fosse meaor do que o da 
Frauca, quaado as transaccdes da luglaterra sao muito maio- 
res do que as da Franca.0 senado ha de permiltir que eu 
declare que S. Ex. nao attendeu, nao prestou sufficients con- 
sideracao ao modo como se fftem as traa»acc5es na lugla- 
terra." 

Na Inglaterra, senhores, ba um capital que os inglezes 
costumdo chamur invisible capital, capital iimsivel; este 
meio circulante e formado pelas letras da terra e camhiaes, 
pelos cheques na sua mais iata extensao ; c deste capital que 
um dos escriptores mais notaveis da epocha uo B'ackwood's 
Edinburgh Magazine calcula por esta forma. Depois de mos- 
trar o modo como na laglat-rra so fazem as transaccdes com 
merciaes, diz elle ; (Lendo) « Se u6s estivessemos'nas con- 
dicfies dos nussos anlepassados, ha dous seculos, o montanle 
da' moeda metallica agora requerida seria enorme ; nos re- 
queririamos iOO 000 000 lihras do meio circulante metallico, 
para representar nossa reserva- de capitaes actualmente re- 
presentados pelos nossos depositos haucarios, e o montanle 
da moeda, ao mesmo tempo requerida pela circulacao do uso 
diario, que presentemente nao excedem de 80,000,000 lihras, 
seria xinta vezes maior do que esta quantia, isto e, seria 
1.600,000,000 lihras. » 

Ja xe.por,tanto,o honrado senador o que se deve enlender 
por capital invisivel, como esse aulor cbama; capital que 
ndo apparece, capital que esta justamenle envolvido nas 
proprias transaccSes; e muito grande parte delle explica-se 
por aquella maxima, por aquelle axioma exposto por Gilbert, 
na sua obra, quando assevera que nSo sdo somei.te os bun- 
cos de emissao que podem augmentar o meio circulante; 
que tambem os bancos de depositos o podem fazer, por que 
accelerar o curso do meio circulante equivale a augmentar 
a sua quantidade ; ora, e o que fazem na Inglaterra ludos 
os meios adoptados para facilidade das transaccSes. 

Assim, nao se admire o honrado senador que, nSo tendo 
estes meios sido adopUdos na Franca, diffenndo em muito 
as transaccSes da Franca do modo como ellas sSo realizadas 
na Inglaterra, tambem os resullados sejSo differenles; que 
all, comparadas as lransacv0e5 com o capital, necessaria- 
mente deve-se exigir mais ileste do que na luglaterra, por 
falta das facilidades que acabo de expur ao senado. 

Sr. presidente, se eu accrescentar mais duas palavras, ve- 
nho a desmeatir aquillo que dissa ao senado — que nio tinba 
a idea, que nho me passava pela cabeca a audacia de fazer 
uma preleccao economica. — Isso, Sr."presidente, so podem 
fazd-lo aquelles honrados membros da casa que s5o autori- 
dades, quo fallao, permitta-so que eu diga.imperativameulo. 

Mas ncm V. Ex^ nem o honrado membro, nem o senado 
querem que eu me seute sem dizur alguma cousa relativa- 
mento ao Banco do Brasil. 0 nobre miuistro, apezar de ter 
adoptado a opiniao do honrado senador pela proxmcia do Bio 
de Janeiro, de nio discutft esta materia agora e guarda-la 
para oulra occasiao. todavia ja disse ao senado cousas im- 
portantes a este respeito; eu, senhores, nio posse deixar 
tambem de dizer pouco. 

Principiarei por agradecer ao nobro ministro da fazenda 
todas as expressOes benevolas com que elle me honrou na 
preseate sessao. Todas ellas recahera em favor do nobre mi- 
nistro, porque se eu tenho as qualidades que S. Ex. me at- 
tribuiu, pelo menos elle teve a agudeza de as conhecer e tam- 
bem a justica de as empregar; e se nao as tenho, entdo as 
expressoes de S. Ex. sao devidas a sua bondade; por conse- 
quencia agradeco-lhe em um e outro caso. 

Sr. presideole, eu cuvi bontem uma proposicio proferida 
pelo honrado senador pela provincia do Rio de Janeiro, que 

nSo me pareceu exacta ; eslou persuadidq que e erro men ; 
mas S. Ex. pareceu-mo dizer, on disse quo o dccrelo do Sr. 
i-x-miaistro da fazenda tinba concedida o quadruplo... S, Ex. 
faz signal de qne assim fui. 

0 Sk. xiscokbe nu Itaoohauy : — Pouco mais ou menos. 
0 Sr. visconue de Jequiiisboxua :— Ora, tenho esludadu 

e examinado esta proposicio, e nio acho seniu o ti iplu E' 
muito provavel que o honrado senador pela provincia do Bio 
de Janeiro, era alguma occasiio nos riecifro tsso enigma, 
porque na realidade ainda para mini e um enigma ; o vou 
dar as razfles em que me fuado. 

Senhores, a emissao do banco rcfero sa ao fundo disponi- 
xel; aquella concedida polo decreto tambem se refore a ello: 
o banco tem a facubiade, na forma do decroto, de emittir d 
triplo do seu fundo disponivel o mais a importanciu da divida 
do governo, resultante do resgato do papel moeda, qua moa- 
ta a 11,000.000^. 

Eu faco xer ao senado o estado da circulacio. No dia 10 
do correnlemez a circulacio do banco moutava a 43 010:7108'; 
os depositos em Conta corrente subiao a 1,151:0403; sotuma- 
va, porlanta, em 10 de maio de corrente mez a emissio. Se- 
gundo o decreto de 14 do novembro de 1804, a 45,002:350,3. 

O senado ouviu o honrado senador pela provincia do S. 
Paulo expOr o qne entendeu quando referenduuo decreto que 
acabo do citar ; e S. Ex. dara licenca que eu repita nesta 
occasiao pouco mais ou menos os mesmos termos. O nobre 
senador disse que a circulacio real era aquella que e ell'ecti 
vamente feita cqpio emissio ; esta era,portanlo,43,010:7103; 
e quanta a outra no valor das contas correntes simples, esta 
S. Ex. considerou boje emissio licticia, foi o tcrniu do que 
usou. 

Estou Concorde com o honrado senador pela provincia de 
S. Paulo, mas deliro de S. Ex. a respeito dos molivos quo 
julgou ter para decretar essa medida. 

Seja, porem, como fur, lemos uma emissio, comproben- 
dido o valdr dascontas corrontes simples, de 45,000:0003. 
Devo uotar ao senado quo estas contas correntos simples ja- 
diciosamente entendeu a directoria, ha poucos dias, termi- 
ua-las, isto e, tornar a resoluciu de nao receber mais quan- 
tias em conta corrente simples. Acabou-se, portanto, esse 
accresaimo de emissio ; os 2,000:0003 a quo monlavau estas 
contas correutes simples, eotio boje reduzidos a quantia que 
o senado acabou de ouvir, porque eatao seudo ifeliradas e em 
poucos dias creio que se tera termiaado o pugameuto dessas 
contas correnles. 

Nos temos um fundo disponivel, como os nobres senadofes 
sabem pelo ultimo balanco, que seapproxima de 15,000:0033; 
ora multiplicados por 'ires sao 45,000:0003 : lemoi, pois, 
quo na zona da caixa nntriz a emissio ja cbegou a collo- 
car se dentro da lei, E isto, seja dilo Sr presidente, cm 
abono da directoria actual, que tem feito ultimamente, e 
antes, todos os esforcos para canseguir este fim. Eu sou 
obrigadu a fazer esta declarucio para acabar com todas as 
calumnias que se tem levantado contra homeus lio uignos, 
como os actuaes directores do banco. 

Senhores, para se comprebender aquillo que digo basla so- 
meute referir ao senado o que dosda 13 do juubo do aiino 
passado tern aquella directoria trabalhado para cbegar a 
esse fim. Em 13 de junbo do anno passado ella tomou a deli- 
beracio de obrigar todos os seus devedores a uma amortiza- 
cao do 3 %; esta amortizacio tem sido feita rigorosamento, 
e s6 neste mez, ale o dia 12, tem dtminuido a emissio cerca 
de mil duzeutos e tantos coutos. 

Ora, perguntoao senado, se dentro do seis Inezes, se quando 
t-rincipiar o anno de 1867, continuando a directoria a proceder 
pela mesma forma porque tem procodido ate boje, nao estara 
o banco nas condicOes legars as muis solidus que e pussivol 
considerar-sc. so sorao nacessarias as medidus de que actu- 
almente se laz-tanta celeuma, e com as.quaes so espera sahur 
e tirar do abysmo o nosso paiz ? 

Repito, Sr. presidenlo, nio sio roedidas relativas ao banco 
que bio de salvar o Brasil, e o empenbo do Sr. ministro da 
fazenda de consolidar a renda publica dc um mode estavel o 
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tiigno da uma nacSto cmliiaik. Solo ltn minislerios passi 
(loj livcssera feito. Sr. |iresidsnla, acuillo cm quo seempcnba 
actualmcnte o nobre minislro, i?to e, mclborar o tystema 
das impoficOes do pair, oslou convencidb do quo nSo teriamos 
chegado a posicdo era quo nos achamos. 

Ora, dizia e"u, Sr. presidentc, quo tinhamos o Iriplo 0 
scnado vS qw cu nosto calculo, ulu loraei era considoraciio 
cs II.OOOAOO^ quo o governo dove ao banco pelo reagalo'do 
papcl moeda. Tomo-os, Sr. presidenlo. mas para quo ? Para 
quando eu avaliar a cniissdo geral, quern diier, a emissSo 
reuuiila da caixa matrir o das caixas fiiiaes; cnldo sim, 
cnlJo fnrcosamcnlo devo lomar em consideracao a emissdo 
quo o banco p6de fazer dcsses 11,000:000^ qiie o governo 
Ibo devo. 

E nosto caso digo eu, com cxictidJo, temos da (undo dis- 
ponivel: 

Ka caixa matrix  1! 2i!):7:J7An00 
Was caixas liliaos  7,8Ui;732A >00 

Total do fundo disponivel  22,OiiK:3o!)AOOO 
Elevailo ao triplo, esto funlo dis- 

ponivel, da   GGjiSOioiTAOOO 
Divida do governo, pelo resgale 

do papcl moeda.  II 000:000^000 

Base para emissdo  77,289;82'JA0IJ0 
Vejamos agora a circulacito: 
A circulacSo, cu acabei do dizcr uue, na zona da caixa 

matriz era do cerca do 13,000:000/), porque nio conto os 
1,200:000,3 das conlas corronle! simplices. 

Qual c a emissdo das caixas liliacs ? Era 1G do raaio njo 
(xceliade 37,311:0805000. 

Dospresadas as fraccdes , lemos 37.000:01103 com 
13,000:0005, somma 80.OOOMiOUS; portanto, a emissdo geral 
oo Imperio nio excodo do cerca do 80 000:0003 Mas n6< 
temos cerca do 7S 000:0008 ja do fundo disponivel elcvado 
ootiiplo, ja dos 11,000 0005 do rosgale do papcl moeda, quc 0 governo devo ao banco, e qua dao ao banco o direito de 
fniiltir valor igual. 0 quc sc segue d quo. aunica difforcuca (iua bavera, sera do cerca de 'l.000 0003 

Para socegar, porein, os espiritns dos nobrcs sonadoros, 
•"u direi quo cm caininlio... digo em caminho pnrque ja as 
crdens forio rcmcltidas para Londres muitn antes de see eu 
"onieado prosidento do bane ; tuilo isto reliro, porque e pro e'sq dar a cad i um aquilln quo ii scu ; 6 precise dar a direc- 
'oria aquillo quo na rcalidade Hie pertouco. Muito anlerior- 
'uento a niinba enlrada para o banco tinha a directoria 
Hindado to our na fiahia lelras sobro Londres, aprovcitando 0 cambio acima do par, o creio que virJo por alii uns dous niil o tantos contos. Ora, dous rail o laulos conlos com se- 
'wta e oilo, sdo oitenta. 

Perguuto cu agora —so csla o banco denlro da lei ou nilo Cs'a ; muito mais diminuinds constantemento nsutcarleira 
0 a emissuo, lanto quanto podo, na mesma raz'io ? 

Eis-aqui como, Sr. presidenlo, creio que faco vor com os 
^'garismos como uma directoria hone.-ta e zelosa pode con- Sl!RUir os mesmns lins sem melldas exlromas nu violcntas. 

Senhures, fallei na delibornciio tomada em 13 do abril quan- 
a amorlizacSo, Aqui no scnado, nito em discursos, quo eu 

''So ouvi, mas em conversacOos; fdra doqui, na praca e em 
outros logares, tem-so asseverado quo a directoria a cab a do 
fovogar osla disposi^io. qucr dizer. quo acaba do alliviar os scus davedores da amorlizicio do 3"(«. 

E' nccessirio quo aproveito a tribuna cm quo mo acbo. 
P^ra expdr a verdade; nao posso fnzer inelhur do que lendo 
a "Ppia cxacta e autlientica da acla dessa sessio. Peco ao 
®cnado quo so digno allender-mo, porque 6 bom que esta 
"laleria liquo elucidada para so dar a cada urn o que d sou, 
8 "J?.0 prevalccerem as intrlgas dos intcrcssados. 
. Eis&cop'a da acta.O Sr.director Erancisco Josd Gonealvcs, 
beniem quo na praca do Bio de Janeiro 6 couhocido comb um 
do seus muis Uourailos nogocianlcs... 

OSi.T.OricxiApoiado; e amaior de lodi a exceprSo, 
OSn.vi-cosoE uz JisQDiTixaiMU .. men anfigo conhe- 

ci lo e amigo, propoz o seguinto : [Lendo] « Proponho que, 
apoz toda a diligcncia quo cumpre as commissOes do dos- 
ccnto f izer para a effecliva amorlizacilo resolvidapola directo- 
ria, do todos os doveuoros quc ostiio fdra do cadnslro, seja 
lambom facullado as mesmas comraissGes o poderem relevar 
temporariamonle a nfendi amorlizacSo a algum dos ditos 
devcdorcs. quando emergencias dadas aconselliem e>ta pru- 
dento mcdida. Bano do Brasil, 1 dz main da 18GG. Gun- 
falect. 

« Subraeflida i discussSo, dopois do fallnrcm varies Srs. 
direclorcs, fui a proposta unanimemenle approvada. » 

0 senado creio quo sabo que o presideiilo nSo turn volo, 
na forma dos eslalutos, o proddento s6 tem voto do qualidado 
no caso da empale; empatada uma delibcracio ora um din, 
torna-se a disculir na sessio seguinta, e, so fica de novo em- 
patada, u presidenlo tem o veto do qualidale; mas antes 
disso nao tem voto, senio aqudle de que fallio os estatutos, 
quo e oulra cousa [Continuando a ler ) 

«Coin relacio ao objecto o Sr. presidsnto lembrou a enn- 
veoieocia do exigirera-so dos dovedores caucrtes de titulog nu 
reforco de garanlias, com respon-abilidade do outras tirmas ; 
encurtarem so os prazos das lelras, troea los, para quo og 
venciraenlos caiSo na epocha da forca da safra do eafo, o uma 
obrigacio assignada pelos devedores pela qual so compro- 
metlao a tuer uesta epocha uma amortizacao maior, isto o, 
do 6 a 8 "lo. » 

Ji se vfi. portmlo, que nem a directoria, nem o presidenlo 
pretendo ou pretendeu dimiuuir a elDcacia daquella decisSo. 
desconbecendo a necessidade da dimiuuir so a cartoira, o por 
consequencia a emissSo. 

E' verdaie quo o banco devo as caixas filiaes, nio ha du- 
vida ; com excepcJo da do Maranbio, parece-mc que devo 
a quasi lodas. ( Depots de examinar suat nolas). Eu disso 
mil: devo 4 caixa do Maranbio uitocentos e tantos contos; ha 
outras a quern deve muito mais, mas esta caixa tem mais da 
fundo disponivel, do quo de emissao; as outras, pela razio 
da divida da caixa matriz, achio-so lendo maior eraissio do 
quo fundo disponivel. Mas, como o senado comprebendo 
perfeilameale, toda essa divida importa emissio, e tod* 
essi emis-io fui conleroplada, como acabei de fazer, nos 
37,000.0005 das caixas llliaes em todas as provincias, para 
puder corapletar-se a quaulia do 80,000:0003 de emissio 
ger.,1. 

O Sn, Souzv I'rikco Tirario-so 4s provincias esses 
fundos, quo serviao para o sen gyro. 

O Sn. TiseonoK be JEQumxnoxua A esto aparto cu nio 
queria respondcr ; mas o nubre senador 6 tao conspicuo para 
raim. e de mais a mais e tio instruido em raaterias finan- 
ceiras, quo vejo-mo na necessidade absoluta de dizer alguma 
cousa; vou respnnder ao honrado raembro. 

Nio pense S. Ez. que eu deixo de reconhecer o mal qua 
dabi resulla, assim como nio desconheco o roal que resulla 
ao B inco do Brasil de achar-se om circumslancias taes quo 
poucas freguczes novos p6Je adquirir. 0 senado sabe quo a 
Indispensavcl, para que o commcrcio seja aluuentado, que 
os descontos v.iritm, o para que elles variem, ou para quo 
se distribuio bem, 4 indispensavel que nio baja freguezos 
quo iibsorvio grandov sommas do capital do banco. E' 
por isso quo cu tenbo susteniado perante a directoria a ne- 
cessidade de amortinrem-se, tanto quanto fir possivel, as 
dividas antigas, porque desta firmi podemos alimentir o 
conimercio ; do outra maneira nio pole ser. So nio se pro- 
ceder desta forma, aquillo que se fixar na seraana para fazer 
face aos descontos seri enormo ou nio so lirailari senio 
aos veocimeptos e por consequencia nio so poderio adquirir 
novos freguezes. 

Dito isto, pelo quo respeiu 4 caixa matriz, lem toda a ap- 
plicacio aquillo qua o nobre senador pda provincia do Para 
acaba de dizer : som duvidaalgunia egseseinprestimos fazem 
mal 
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Mas, seiibore!, estau aturJido ! Y. Ex. penioe-me, Sr 
preniticrite v»«u ouxi o aparto tlu nobre senaiior, e, apezar 
tiisso, c=t4 mo parecemlo quo nilo foi elle qupm o deu. Poig 
nSo foi o nobre sena tor pela profincia do Pari quem nesta 
casa susteiitou a neeessidade de um meia circulanle tal quo 
natisfirosso a todas as precisCss do commercio e da indu»- 
tria?NSo foi ello quo quando mioislro da fazenda, sus- 
teotou proposicSes taes, havendo aU aqui quem tivesse a 
audacia de charaar o sea syslema, o syslema do papelorio ? 
Uealmenle estou confuao, porque estlo quasi trncaodo os pa- 
peis; veja V. Ex.; eu eslou agora alargando as minhas con- 
niccOes, o nobre senador estA as estreitando ! 

Mas, senbores, eu sustento o sustentarei quo o noire se- 
nador tem raido ; quem e, porem, a causa disto ? Dando a 
resposla ao nobre senador, coino eu entendo, creio que lam- 
iem respondo a outros nobres senadores, que boutem to- 
mdrSo parto nesta discussdo. 

Sr. presidente, Dio 6 o banco que tern sido a causa; sus- 
tento ainda hoje que o banco nSo tem usado e abusado do di- 
reito de eraisslo, como se entendeu no conselbo de eslado. 
AISo. As circumstancias do pair, erao crilicas; o banco 
foi chamado para soccorrer a praca em um estado calaml- 
toso ; o Banco do Brasib Sr. presidento, foi obrigado a fazer 
com que um i casa tomasse os freguezes deoutras qua haxiao 
quebrado, porque esses freguezes achar5o-se em situacao 
tso precarta que quefcrariJo tambem, e o cataclrsma se tor- 
uaria immeaso se nao se procedesse por essa f6rma. 

E foi porrenlura o Banco do lirasil que tomou esta 
medida por si sd ? nSo foi com o apoio do gorerno ? nSo foi 
« proprio goveroo quem chamou a altencSo do banco, quem 
(ez adoptar essas medidas, quem Ibe de'u o triplo da emis- 
sio, quem suspendeu o troco de suas notas em ouro; em 
uma palavra, quem entendeu que aquelle eslabelecimento 
cujos tilulos, permitta-se-me a eipressSo, estavio coma que 
endossados pelo governo, nao devia ser sbandonado naquella 
crise, porque seria arrastado pelos outros e o calaclysma 
absorveria tudo ? Sr. presidente, sSo factos estes porvenlura 
que occorrerSo ha dous seculos ? nlo os presenciimos nds 
lodos, que aqui nos acbamos ? 

0 Sn. Sobza Faiaco : — Para isso esgota as caiias das 
jiroriucias todas. 

O Sr. tiscorde de JsQuiTiNnoRHAt— O nobre senador pela 
prosincia do Par4 que me da este aparte ntto se records 
que, sendo ministro em 1857, S. Ex. foi i casa do ban- 
queiro Souto, sabendo que havia um panico horriyel, a que 
foi dizendo aos lamancos que la hariJo, aos pobres que li 
apparecido pedindo o seu dinbeiro : 

" V.lo, o Sr. Souto tem muilo dinbeiro, nio desconflera, 
d3o pecSo o que t®«u aqui, porque elle b capar do pacnr, e 
xejdo que aqui cs'.uu »; e appareceu em uma das janellas do 
escriplorio ? 

0 Sn Solza Faixeo : — Appareci sfimente ; nSo diese 
Kma palarra. « 

O Sa. Silteiba da Motta : — A apparicSo ezplieava 
muito. 

0 Sr. tiscords de Jeoditirhorua:—N3o procedeu assim 
S. Ex.? Como pfide hoje levantar a pedra contra alguem?NSo 
tem baxido outros ministros que empreslArSo dos dinhciros 
yublicos, dos cofres do estado, sommas aos bancos para os 
aoccorrer em crises ? 

Sr. presidente, V. Ex. permitta que eu diga que todos nds 
samoe complices, e o corpo legislativo i mais do que nin- 
giiem. Tiresee elle tornado as medidas que devdra toraar, li- 
xesse collocado o pail em siluacdo diversa daquella em que 
estava em 1837, e depois em 1864, que nSo ocqorreria a 
arise que lodos nCs laslimamos. 

Qual tem sido a nossa legislac3o relativamenle aos bancos 1 
Vorventura a legislacSo de 22 do agosto de 1860 era alguma 
kgislacdo salvadora ? Er3o medidas; mas o que conlinhlo 
alias ? fi o gorerna nio se viu na rigorosa necHsidade de i.. 

terprelar dexidamenlo algumas das Jisposicoci d.ssalci, para 
por cssa fonna salvar o piiz? 

Eu digo i,to, Sr. presidente, porque live muilo prnzer a 
binro-me com a defesa que Hz ao miuisterio que pralicou 
esse acto. 

E lisxemns de xir hoje dizer que d preciso qnanlo antes 
salxar o p it, quo d preciso lemar em considtracSo o eslado 
ao banco? 

to is bem ; a situac3o do banco d a que eu acibci de do- 
clarar ; e se o mal que snffrem as proxincias d graode, peco 
ao nobre senador quo Ibe dd remediu ; d legislador, tem aqui 
uma cadcira, tem papel, torn pemia, pdde fazcr a scu pru- 
jeeto, aprescnte-o. 

0 Sr. Soiac Fsanco Dispense-sa o banco das caixas 
filiaes; deixe-se cada uma a si. 

0 Sr. xiscoroe de JEijUimmRiu : — V. Ex. enlra em 
uma qucsldo na qual eu ji toquei; mas ao nesmo tempo 
disse que mio era tempo de o fazer; porque nds nSo temos 
dircito, seria uma immoralidade publica, de quebrar um 
contrato bilateral feilo enlre o goxerno e o banco. 

Sr presidente. euslenta so quo o goxerno, cm 1861, obrou 
mal em conceder o triplo. Eu nao loco emjiutra medida, 
porque contra a outra medida eu fui; pordm, a respeilo desla, 
da emissSo do triplo, declaro furmalmento a Vi-Ex , prrnnte 
o senado e o paiz, que xolei por ella como conselbeiro de 
estado. 

0 Sr. xiscorde he [rinoRAnr:—A"3o se tratou no couselbo 
de estado desla queslio.' 

0 Sn. viscorde de Jesuitixiiomia:—Eu creio quo cm uma 
consulta tratou se. 

0 Sn. xiscoxnn de Itaboraiit:—Perdoe-mo ; Y. Ex estb 
enganado; na questio de 1861 nSo foi ouxido o couselbo de 
estado. 

0 Sr. xj-fcosoK de JEOtaiiRfiONnA:—Quando bouxe aqaelfa 
sessSo na casa do Sr. ministro das obras publicas, do qus 
se tratou ? 

0 Sn. xiscorde de Itaborahi:—NAo gc tratou disso. 
0 Sn, xiscorde dk .Ieouiiiriiorda: —Entbo nSo set; em uma 

palavra, nSo sei; supponhamos quo foi como dii o nobre 
senador, quo esti mais lembrado do que eu. 

Mas o que i xerdade b que approvci e>!a medida da con- 
cessSo do triplo ; entendo quo o governo ntlo podia obrar 
differenlemente, c nesta occasiJo chamo a altencSo para o 
que diz este mesmo livro que teebo nas m3os, Biackmod's 
Magazine, fazendo n bistoria dos bancos da Escossia da 
taxa dos dcsconlos e das emis-Oes. 

Diz elle, Sr. presidente, que em todas ns crises que tSm 
haxido na Inglaterr , em diiferentos epocbas, nunca via o 
povo pedlr Iroce de ouro : viu sempre o poxo pedir notas do 
binco. Aqui estio as suns proprias palaxrss : [Lendoj VFticii 
did eicr a drain of specie produce, um Ihe part of the com - 
munity, a toss of faith in the bank-noles, and a demand 
upon the banks to pay their notes in gold? Wc say distinc- 
tly, neoer. During the worst monetary crises w; have ever 
experienred, the sole cry of the community has been for 
notes. 

« Duranle as mais terrixeis crises monctarias, nis temos 
sempre apreciado que o ultimo giito da socledade tem sido 
— for notes — d6m-me notas. » 

U poxo pedc notas, porque 6 o mais bnrato; porque (i aqulllo 
que todo o muado p6do ler, porque i aquillo que se Ibe pdde 
ministrar, porque o ouro n5o p6de do forma alguma ser mi- 
nisliado ao poxo nessas occasiCes com a mesraa farilidade ; 
to do o mundo recollie o sen ouro, a falta de coufknca faz 
com que desapparecflo os ca pi taes; porque o credito, stnho- 
rca, esUi por tnl fdrraa, cm consorcio com a contianca qu® 
ainda nilo consla que cm cpocba alguma. cm paiz. dob hum. 
livpfco logar o divorcio colro estes conjuges. 

Ac^bo ds raostrar ao senado quo se isso aconteee sorapro 
na Inglalerra sem duvida alguma aconteccn no Brasil; i>3o 
era posiiYel que se uio concedosBe o triplo das ; a 4#- 
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r,A;rei lamheM qye a ropra mais salutar p mai? propria 6 
l»fer uma lei qac refp1 naaliilijo forleincnte o Lanqueiro, po- 
itfb qoe llio dfi toda plenitude rdalivaraciite dsua emiasSo. 

0 govcrno nSo deve recebcr nolas de banqneirBS. porquc o 
(joverno ndodeve endosfar aanotas do paiticularalgum ; e aa 
endoasa dflrdo quo as reccbo nas roparticoes publicas o paga 
cc m cllas. Nan posso concebcr que a moralidade publica 
admilta oulro principio, e por isso c que sustont i a inter- 
vencdo cdmpletamcnte illiuiilada no manejo de um banco de 
eniissJo nas circumstancias daquelle quo, no nosso paiz, cha- 
Bif mos Banco do Brasil. 

0 governo lem o direito do inlcrvir, de vigiar, do relar, 
porque all cslA depo.-ilada a foituna publica ; o' governo 6 en- 
dossante daquellis notas c por consoqucncia nio pdda deixar 
de inlorvi;, de vigiar, de zclar. 

Aa-im, Sr presidente, creio que tenho re^pondido ao 
nobre scnador polo 1'ani qne fez censuras ao Banco do Brasil, 
em conseqnencia de se a harem suas caixas (iliaes credoras 
da caixa nialriz 

Quando so tralar da reforma da carla do banco expendcrci 
ao bonrado mcmbro as niinhas opiniOc# a esle respeilo, e creio 
que nessa epocha acbarei o paiz em circum-lancias taes quo 
poderei salSfazer a miaba consciencia volando pela plurali- 
dado des bancoa. 

0 Sr. Souza Fbasco :— Ainda esle onno 7 
0 Sr. viscomir nn JsjjjjimaoKnAQando sc acabar a 

tarta do Banco do Brasil. 
0 Sn. Souza FiuacoDaqui a 18 annos! .. 
0 Sn. TiscoNDE no JEQmTISBostu : — F.' verdadd, e PC o 

lobre senador nio t ni pacieucm de espcrar aid la poderei 
dar-Ibo alguns conselbos a e.-se respcito (llilaridade ] 

0 Sr. S<uza Frakco : — Tenho... Esperar ale 1883 !... 
0 Sn. viscorde nn Jbpuitimioaha : — Sr. presidenle, ja 

quo encetei esta discussflu,devo dizer duas palavras n.ais ao 
nobre senador o v6m a scr : quo a camara temperaria, p se- 
nado brasileiro, o paiz iulciro estdo desejosos de ver (crnii- 
oada cssa qucstdo, para saber qua! e a sorte dcliniliva do 
primeiro eelabelecimenlo do cremto do Brasil. 

0 nobre minislio apresenlou ja no parlamenlo uma pro- 
posla ; o o modo como S Ex. linje se cxplicou satisfaz me, 
® creio quo salisfarA o paiz. porque de suas palavras resulla a prudencia, o descjo de consopuir oseu lira, levadr ao ulti- 
mo grao ; mas fique ce-rlo o nobre ministro quo nada se con- 
'eguirA; niio se lira o pair do pelago em que osld relativa- 
S'enlfl 4j fmancas, A lavoura, e no mcio circulanto, srm a 
®feacSo cu detfoitiva, ou temperaria do credito territorial. 

14 tenho scbre isto estudos, porque gesto de cstudar, hem 
quo, fujue retlo o eenado, gosto de estudar como discipulo e 
"Ao como cbefe do seita. como quiz o honrado membro pela 
Pfovincia da Bahia, meu digno amigo, inculcar brBlem ; nAo, 

esludo como discipulo ; c hoje. po'a cxperiencia que tenho 
desses dias do banco, qne l6in sido para mim mais do que 
"terns, eslou convencido que onecessario tomar uma medida 
" esle respeilo : ou a creacSo temporaria ou deliniliTa do crc- 
dito territorial. 

Se nds cslivessemos cm oulras circumstancias, so o nosso 
Pdiz tivrsse um pouco mais da conflanca em si proprio (pe- 
sem-fe bem as minhas palavras) eu diria quo nAq era o ere 
J'lo territorial sd, mas erao os bancos de credito mutuo, 
"i.ncris que lem feito prodigies na Allemanha, Idm os feito 
em Wurtemberg principalmenle, e na Belgica; mas nossas 
tfcumstancias silo oulres; d indispensavel Sr. presidepte. 
que o credito territorial seja creado, porque lodas a queixas 
quo apparecem prdvem do cslado cm que se acha a lavoura. 

Na realidado, a lavoura 6 horrivelmcnto vindimada ; paga 
cnorines juros sem proveito dos bancos'que recebcm e des- 
eontilo as suas b tras. 

A creacSo de lelras hypolhecarias 6 do uma absoluta nes- fessidado. So se pudesto fundar no Banco do B asil uma 
^aixa complttiraento separada, com um gerente nomeado 
""■eela o immediataiflente peb governo, responsavel ao go- 

verno por toda saa gcrSncia, essa caixa, IpnJo fundos sens, 
que so podem obter por meio de venda do accOca, podia em- 
pregar esso capital formado peias accdes em letras bypothe- 
carias, tomando a si do Banco do Braril aquelles tituloa 
que, permilta-se me quo o diga, o assoberbSo. 

Creio podcr dizer, sem mndo de crrar, que deste modo o 
Banco do Brasil em poucos annos vcr-so-hia denlro do da- 
plo, e trocando suas notas em ouro sem o menor constran- 
gimento. 

Se esle meio, senberes, nio 6 efllcaz, entio recorrs-se A 
creacio formal e definitiva do credito Territorial; nio ba 
outro meio. 

KAo sSo os abusos ncm os us's do Banco do Brasil; nSo 
rJo scus riesvarios, se os lem lido; nao 6 sua adminislracAo 
pouco habil, como se disse, que tem produzido os maleflco» 
clfeitos de que todos se qutixao ; quem os tem produzido aio 
as necessidides e vexamcs da lavoura. 

Creio que tenho salisfeilo o meu dever. 
Ninguem mais pedindo a pnlavra, o nio so podeado volar 

por falta de quorum, ficou a discussAo enccrrada. 
Betirou-se o Sr. ministro com as mesmas tormalidades com 

que foi recebido, e o Sr. presidente deu a ordem do dia so- 
guinto: 

3' discussio da proposicio da camara dos Srs. deputados, 
declarando que as Gihas dos btliciaes do cxercite e da armada 
l6m direito ao meio soldo ou moule-pio deixado parseus pais, 
cmbora se lenhio casado antes da morte destes. 

Discussio dos requerimentos adiados nas sessdes anle- 
riorcs do Sr. Zachanas, ufferecido em 19 de ahril, e do Sr. 
Jobim, em IC do corrente. 

A' cbegada do Sr. ministro da fazenda: 
il discussio da proposicio que prnroga a lei do orca- 

mento, depots de vutada cm I1 discussAo, que ftGOti en- 
ccrrada. 

LavanUu se a sessio is 2 a 3(1 horas da Urd«. 

S3 ueattusi. 
EM 19 DE MA 10 DE 18«G. 

CaESIDEXCIA DO SR VISCODDF. DE 1BAETK. 
A's II 1(2 boras da manbA, acbando-se prescntes os Src. 

viscoude de Abacte, Mafra, Ferreira Penna, Veixeira de 
Souza, Almeida Albuquerque, Cbichorro, Oltoni. Mendos dos 
Santos, marquez de Itanhacm, Danlas, Arauja Bibeiro, Sou- 
za Ramos, visconde de Sapucaby, barao de S. l.ourence, 
Cunha Vasconcellns, barAo de Muritiba, Dias de Carvalbo, 
Bodrigues Sdva, Pimenta Bueno, marquez de Caxias . barAo 
do Pirapama, visconde oe llaborahy, D. Manoel, Pompcn, 
Zacharias barAo de Jlaroim, Paranhus, Souza Franco, barin 
de Antonina, Dias Vieira, visconde da Boa Vista e Jobim , o 
Sr. presidenle abriu a sessAo. 

ComparecArAo depois os Srs. Paranagui Sie Albuquerque, 
Silvcira da Motla e visconde de Jequilinbonha. 

Faltirao com causa parlicipada os Srs. Silva Ferraz, Si- 
queira e Mello, Nunes Goncalves, barao de Quarahim, Can- 
dido Borges, Carneiro de Campos, Eurebio. Paula Albu- 
querque, Paula Pessoa, Furtado, Sinimbu, Nabuco, Souza o 
Slello, marquez de Olinda e visconde do Uruguay; e sem par- 
licipacAo os Srs. barao de Cotigipe, Souza Ou<!'roz» ^er' 
nandes Torres, Fonseca e visconde de Suassuna. 

Foi lida e approvada a acla de 18 do corrente mez. 
ExrEDIEDTE. 

0 Sn. 1" secbe'tjxbio deu conla do scguiule : 
OfEcio de 18 do corrente, do l" do secrotario da camara 

dos deputados, acompanbando as seguintes propostcfles; 
" A assemtWa geral resolve 
« Art. 1." Pica o goveroo autorisado a mandar aatrictilar 
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no 1° a b ' ila faculJaiie de mfditina da cflite o esludanle 
Qjioliliauo Pachnco Feneira Lefsa, ;«iida para irso aciiUs 
us txaraes teitns pelo mefnio esludanle na escola ccnlral. 

« Art. 2.° Ficao retogadas as dispo»ir6e8 nm contrario. 
«PaCO da camara dos drputados, em 18 demaio de 186G.— 

Jlarao de Prados, ptesidmle.—Afr-nso Celso de A-'tis Fi- 
gueiredo, l.^ccretario.—Anter.io (;a punseca Vianna, 2° se- 
crelario. » 

Fui a imprimir. 
» A assemblea geral rerolre: 
« Art. 1.° Pica o goTerno autonsado a mandar malricular 

na escola central ou mililar da cdrle o csludante Francisco 
'fherezio Pinto Nelo, quc. por circumslancias independentes 
de sua vontade, s6 pfldc solicitar a dila matricula depois do 
praio marcado pelo regulamento respecliiro. 

« Art. 2.° ficao reTogadaj as disposi.Ses em cnntrario 
« Paco da camera dos deputados, em 18 de maio de 18GC. 

— Her an de Prados, presiJento.—Affonsn Celto de Arsis Fi 
gueircdo, 1° secrelario. — Antonio da fonseca Vienna 
i secrelario. » 

Foi a imprimir. 
« A assemhMa geral resolve; 
« Art. I." Pica o governo autoriaado a mandar malricular 

na escola central da cOrle o esludante Agostinho Luiz da 
Gama Junior, levando se Ihe em conla os eiamcs de francez 
inglez, latim, philosophia. tiistoria e geograpliia, feitos na 
academia de direilo de S. Paulo, so estiver dentro do prazn 
marcado para sua validade. 

« Art. 2.» Ficdo revogadas as dispoeicdes era ccntnrio. 
o Paco da camara dos deputados, em 18 de maio de I8GG 

— Bario de Prados, presidente. - Affanso Celso de Assis Fi- 
gueircdo, 1* secrttario.—Antonio da Fonseca Vtanna, 2° se- 
crelario. • 

Foi a imprimir. 
OCkio de ignal data, do mesmo secrelario, acompanhando 

as eeguintes proposicdes; 
«A assemblea geral resolve: 
•Art. 1 • FicJo approvados os decretos de 1i de junho do 

anno proximo passado. pelos quaes foi concedida a cada um 
dos soldados Ignacio Alves He Carvalbo, Antonio Raymundo 
das Chagas e Francisco Manoel Joaquim da Conreicio a 
pe isao de 400 rs. dinrios, por tcrem ficado aleijados no ata- 
qu-de Paysamlu. Estas pensOes rerAo pagas desde a data 
dt 8 respectivos decretos. 

•Art. 2.'' FicSo revrgadas as disposicfles em contrario. 
• Paco da camara dos deputados, em 18 de maio de 18GG 

— Bar'do de Prados, presidente.—Afonso Celso de Assis Fi- 
gueircdo, t" secrelario.—Anfonio da Fonseca Vianna, 2° se- 
cielario.a 

« A assemblia geral resolve : 
» Art. 1 0 Os eleilores da parocbia de Valenca, da provin- 

cin do Piauby. votarafl no collegio da cidade d'eOeiras, com 
os eleilores da mesma cidade. 

• Ait. 2.° Os eleilores da fregnezia deCampestro. da pro- 
vincia da Rabia, marad no collegin da cidade dos Lencoes. 

« Art. 8 • Fica creado um collegio eleitoral na villa de 
Santo Antonio da Barra, da provincia da Rahia, em o qual 
votaraO os eleilores das freguezias do municipio, 

• Art. 4 • Ficio revogadas as disposicO'rs cm contrario. 
• Paco da camara dos deputados, em 18 do maio de 1SGG 

—fiaruo de Prados. presidente —Affanso Celso de Assis Fi 
tjaei edo, 1° secrelario. — Antonio da Fonseca Vianna, 2I> 

secretario. • 
Foi a imprimir. 
• A assemblda geral resolve: 
• Art. l • Fica o governo autorisado para conceder carta 

de naluralisaciiode cidadAo brasilciro aos sobditos allcmaes, 
Laiz Fernai.do Wolf, residents nesta cfirle, Luiz Henrique, 
barao de Holleben, resideale na provincia do Parana ; aos 
subdilos italianos padre Pascoal Alloli, residents na de Jli 
nas tieraes, padre Paulo do M -yo, vigario de Cabo-Verde. 

rosidento na mesma provincia, padre Ificolio Luiz, rcsidenle 
cm Santa Luzia do Carangola ; aos subdiUis portuguczcs JnAo 
Antonio Percira deMallos. AntoniodeSouza Silva Brito 81a- 
noelGoncalves das Eiras, Josb deSouza Soaies Jo.lo Gomes 
da Roclia e Arcvcdo, Josd Maria Campo Verde Junior.llanoel 
Joaquim de Souza c Olivcira, Elizabelle Jlaximo BraudSo e 
Castro c padre Manoel Joaquim Ferreira, residentes na pro- 
vincia do Minus; Francisco Trllcs do Nascimenlo, Simao da 
Cunha Vieira, Josd Alves dos Santos Oliveira, Ri nlo Anto- 
nio de Castro GuimarSes, Anlern Rodrigues da Silva, Hen- 
rique Pinto da Costa. Dr. JoAo Jacques Anatolio Ramaugd, 
rcsidonlcs na provincia de S. Paulo ; Alberto Alexandre da 
Silva Salgailo, widente na villa de S Josb dos Barreiros 
da mesma provincia; bianoel Francbco Cruz, e Domingos 
Barbosa de Brito, residentes nesta cflite; 51,moel da Silva 
Passos, Pedro Lopes Ribciro e Mariano Jm-fl do Canto, resi- 
dentes na provincia do Rio-Grande do Sul; Luiz Antmio 
Fernandcs, residente na do Para; Antonio Jusfl Ribeiro 
Vianna, residente cm S. Joilo do Principe ; Antonio Jose do 
Azevedo, Antonio Josfl Leonardo da Silva, llbaldo Alves da 
Cruz, Antonio Jose VicenteMarlba ; ao subdilo francez Char- 
les ilercier, e a bollandeza Elizabeth Barbe Schaar, ambos 
residentes nesta cflrtc. 

• Art. 2 » Fit So revogadas as disposicfles cm contrario. 
« Paco da camara dos deputados, cm 18 demaio de 18SC. 

— Barao de Prados, presidente.—A//miso Celso de Assis Fi- 
gueircdo, 1° secrelario. - Antonio da Fonseca Vianna, 2° se- 
crelario o 

Foi a imprimir. 
Ofiicio de igual data, do mesmo secrelario, acompanbando 

as seguinlts ptoposicfles; 
«A assemblea geral resolve: 
•Art. l.« Fica approvada a pensflo de 120^1 mensaes.conce- 

dida por decreto de 23 de marco desle anno, a D. Candida 
Alves Valenca, lilha do coroncl da gnarda nacional da pro- 
vincia de S. Pedro do Sul, Josfl Alves Valenca, morlo em 
campanha ; a de 4?D mensaes, concedida piir decreto da 
mesma data, a U Vilalina Fcrnandes Fortes, viuva do le- 
nento do corpo proviscrio da guarda nacional n. 22, Leandro 
Rodrigucs Fortes, morlo em combale ; a de GOO rs. diarins, 
concedida por decreto de G de abtil do mesmo" anno, a cada 
um dos 2" sargenlos do 3* e !i» batalbfles de infantaria, Lan- 
rcnlmo Quirobino Ferreira Pacs e Rufioo Jlendes. feridos em 
combate ; e a de SOO rs. diarios, concedida por decreto da 
mesma data, ao anspccada do 3'> balalhao de infantaria, 
Agoslinbo Rezerra, ferido tambem em combale. 

«\rt. 2."' Estas pensfles scrflo pngas desde as datas das 
respectivas concessfles. 

• Art. 3 0 Ficflo revogadas as disposicfles em contrario. 
• Paco da camara dos deputados. em 18 do maio de 18G6. 

—Bar'do de Prados, presidente.—A//"on,so Celso de Assis Fi- 
gueircdo, 1° secrelario. — Antonio da fonseca Vianna, 
i' secrelario » 

Foi a imprimir. 
•A assemblfla geral resolve : 
• Art. 1 0 Fica approvada a pensao do 500 rs. diarios, 

concedida por decreto de 13 do Janeiro ultimo, ao ex-soldado 
do 3° batalhio de artilharia Jacinlho Joso Ferreira, nor ler 
perdido o bra»o direito cm consequencia da explosio de uma 
peca no dia 13 de junho do 185i na capital da provincia do 
Pari; a de 20^5 mensaes, concedida por decreto do 17 de 
fevcrciro, ao guarda nacional do batalhio de artilharia da 
capital da provincia de Santa Catharina, Antonio Rodrigues, 
por ler perdi io o braco direito em c.,nsequencia da explosflo 
de uma peca, de cuja'guarnicio fazia parle; c a de 4u0 rs. 
diarios concedida por decreto do 0 do marco, an soldado do 
4" batalhio do artilharia a pc Joaquim Dias Collaco, por 
ler ficado aleijado da raio dircita em consequencia da explo- 
sio de uma peca no dia 2 de dezembro do anno passado, na 
capital da provincia da Rahia. 

• Art. S.« Ficio revogadas as disposicfles em contrario. 
« Paco da camara dos deputados, cm 18 de maio do 186S 
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—llfji-fl) tie PraJos. presi'lento.—S/funso Cehnde Assu Fi 
y'lcireJe, 1° sccietario.-An/onio da Funseca Vianna, 2" fe 
tretiirio.u 

Toi a imprimir. 
<i A asffmbloa geral rcsohe : 
" Art. 1.° Pica approvada aponfSo annual de CflO^ conce- 

dida por docreto do 3 do dezemhro de 18(>a, ao 1' lenenle da 
armada Ju?tino Jodde Mncedo Coimbra, fcrido cm Combate; 
a de 4808, tambem annual, concedi'da por dccrrlo da 
mesma data, ao 2" tenente da armada Manocl Nogucira de 
Laccrda, fcrido em con.bale; a de 3(>0S, igualraenle annual, 
ao guarda marinha M .noei do Nascimenlo Casio e Silra. 
fcrido em C('uibale;e a de 3(IJ mcnsaes, concedida por 
decrclo de 27 do marco do corrente anno, ao alferes do 
commando do 16° corpo de voluntarios da palria Salvagai 
Francisco, fcrido em cumbalo. 

« Art. 2 » lislas pensSes eerSo pagas desde as dalas das 
respectivos concessftes. 

<• Art. 3." FicSo re'vogadas as disposifOes cm contrario. 
<i I'.ico da camera do< deantados, cm 18 do muio de 1SGC 

— Hard'o de I'radus, presidenle.—Afmuo Cclso de Assis 
Figiuiredo, l" tecrcturio.—Xnlunio da Fonseca Vianna. 
2" sccreta'io. » 

Foi a imprimir. 
e A asscmblda geral resolve: 
« A't 1.0 Ficaapprovada a pensJo annual de SGS.concedida 

por decreto de 23 de marco do correnle anno, aos iniperiacs 
marinbeitos de 2a classo Manocl Jeronymo da Silveira e Vi- 
cente Fereira de Souza, fcridos cm combale ; a de 42S men 
sacs, concedida por decreto do 27 do mesmo mez c anno,a 
1). Bernarda llosa de Jesus Simfies, viuva do tenenlo do C' 
corpo provisorio de cavallaria da guarda nacional, Joaquim 
Lopes SimOes, morlo em campanha ; c a de 42A lambcm men- 
sacs, a D. Maria Amalia Marques de Soura. viuva do tenente 
do 34° corpo de voluntarios da palria,JoseThomar de Souia, 
morlo cm naufragio nas costas do AlbardSo. 

" Art. 2,° Estas pentOes serio pagas desde a data das 
rcspeclivas conccssSes 

« Art. 3.° FicSo revogadas as disposicSes em contrario. 
« Facoda camara dos doputados, cm 18 do maio de 18G(>. 

~llaraide Frados.prcaiilenle,—Alfonso Celso de Assis Figue- 
redo, 1» secretario.—Anfont'o da Funseca Vianna, 2" se- 
crelario. » 

P'oi a imprimir. 
« A asscmblda geral resolve : 
« Art. 1 a Pic* approvada a pensSo concedida por decreto 

de 21 de sclembro do 1863 a I). Virgllins Thomazia de Aze- 
Tedo da melade do soldo quo percebia seu marido o tenente 
do 7 0 batalhSo do infantaria Oollatino Tcxeira do Azevedo, 
morlo em cousequencia de fcrimentos rccebidos em combate, 
sem prejuizo do que por lei Iho compete; a de 720S annuacs, 
concedida por decreto de 7 do oulubro do mesmo anno, a 
1). Maria Perreira de Olivcira, viuva do capitSo da guarda 
"acional daprovincia de S. Peilro do Rio-Grande do Sul JoSo 
Antonio Frestes do Oliveira, mortn cm consrquencia de fcri 
menlos reccbidos cm combate ; a de 100 rs. diarios,concedida 
por decreto de 29 de novembro do 18C5, a D Aurora Jaciutba 
de Lima, viuva do musico rio 2 a clas?e do 3.° brlalhAo dt 
infaniaria Manocl Tiburcio Valeriano, morto em combate : 
a do 720jiS nnnuaes. concedida per d'crcto de -3 de jnieii,. 
ultimo a I) MarceiindaUaradeMelloCni volho, viuva do )." 
tenente da armada Alvaro Augu-lo de Carvalbo, morto em 
toi sequencia de ferimcntns reccbidos cm combate; a dc 81^ 
mensaeSjConco lida por dccrcto de 10 de feverciro ultimo,a I) 
Maria do Carmo Perreira, mSe do capitSo-tenenle Bonifacio 
Joaquim de banl'Anna. morto em consequcncia de ferimentos 
feccbidos em combate,com snbrevivencia rta motade da mesma 
I'enslo a I). Escolastica Maria da Couceicilo, filba da pensio- 
uaria; a de 720^1 annuses, concedi la por decreto da mesma 
uala a D. Maria Dcolinda de Carvalbo Monbiury, viuva do 1" 
tenenlo JoSo BaptUla Montaury, falleeido cm consoqueacia 

!o molestia adquirida cm campanha ; a do S0i£ aunuaes, 
scm prejuizo do monle-pio que pcrccbe, contetlida por de- 
crclo da mesma data, a D. Anlonia Maria dos Santos Gar- 
rdebo. inie do tenenlo do I'" batalhito de infantaria, Fcr- 
namio Martins Gnrrftchn, fallocido em ccmpanba; a do 39^! 
inensaes,concedida por dccrcto de 17 de fevcreiro destt anno, 
it !). Uelmira do Amor Divino Finlo.viuva doalfcies do 5° ba- 
lalbSo de infantaria. Anlonio Gregorio Finto, fallecido em 
companba ; e a de SljJ mcnsacs, concedida por dccrcto da 
mesma dala, a D. Carolina AIvcs Perreira, viuva do cirur- 
gido mdr Dr. Jo.-e Sergio Perreira, fallecido em campanha. 

« Art. 2 0 Estas pentOes serio pagas desde a dala das res- 
pectivas concessOes. 

fi Art. 3.° Picio revogadas as disposicSes em contrario. 
« Faco da camara dos dcputados,cm 18 de main de I8GG,— 

Barao'do I'rados, prejidcnle. - Ajfonsn Cchn dc Assis Fi- 
gaeiredo, !• tecrelario.—Anlonio da Fonseca Vianna, ^ 
cccrctario. » 

Foi a imprimir. 
Fclo Sr. 2' secretario foi lido o segniote 

mECEn ; 
n 0 Sr. scnador Francisco Josd Furlado. allcgando neces- 

sidade urgenle de farcr uma viagem para tr.itar de sua san- 
ds, requcr ao scnado licenca, pclo resto da presents sessio, 
na fdrma dos prccedenles." 

a A coroniissao de consti'uicio, a qucm foi remettido o 
requcrimento, para dar sobre c'lle scu parecer, atlendendo a 
causa allcgada que obriga o Sr. senador A privar-nos de sua 
valiosa cooperacio, e observando que ellc csta em circums- 
tancias semelhantes As dos outros membros da casa que lirn 
nblido favoravel dcferimenlo, 6 de parccer quo sc couceda a 
licenca pedida. 

« Faco do scnado, 19 do maio de 18GG.— Visconde de Sa- 
pucahy.— Bario de ituriliba. — Souza Bamos. » 

Bcservado para cntrar na ordem dot trabalbos. 
Foi lida, posla em discussio e approvada, sem debate, 

para ser remettida A outra camara, a redaccio do projecto do 
scnado, dcplarando que o simples legado ou doacio do sor- 
vico sem ccrlas clausulas expressat, conslilue livrc o venire. 

Foi lida a rcdaccio do projecto do scnado delermiuando quo 
dos orcamentos do miuisterio da marinha sejio certas des- 
pezas espccificadas em verbas distinctas. 

0 Sr. pbesidemf. Esta rcdaccio 6 a de urn arligo que 
se destacou do projecto da lei do 'orcameulo de 18G1—63, 
que vein da camara dos Srs. depulados. 0 scnado destacou 
o arligo para depois toma lo cm consideracio; foi tornado 
em consileracuo, approvado o convertido cm projecto de lei 
ou propnsicio' do senadu. Como sobre este tuodo de proce- 
dcr se lem bavido duvidas, que aiuda dependem do parecer 
da commissio de contlituicio, (ica sobre a mesa a redaccio 
para o scnado resolver com perfcilo conbecimcnto. 

A duvida que ha, A sobre se os artigos additives As lei's 
do orcamento enviadas pela camara dos Srs, deputados, que 
aqui "forem dcstacados para ser depois tornados cm conside- 
racio. devera, sendo approvados, converter-se cm proposi- 
cOcs do seuatio, e vi liar como lacs A camara dos Srs. de- 
putados. For esta rifiio c que convern que fique sobre a mesa 
a rcdaccio visto como eba se prcude a uma questio qua 
pedo uma solucio qualqucr per paite do scnado. P'rca, por- 
tanto, sobre a mesa a redaccio. afin, de ser dada para ordem 
■lo dla. 

Picju a redaccio sobre a mesa para enlrar na ordem dog 
t aballiot. 

Foi tambem lida a redaccio da emends do scnado no pro- 
jecto da camara dos deputados.que aulsrisa a cxploracio dos 
rios Xingu e outros, uas proviucias do ParA e Aumunas. 

0 Sn pbesideste : Esta redaccio c feita sobre uma 
emends olferecida por um nobre senador por S. Faulo,a uma 
pioposicSo que veiu da camara dos Srs. deputados. 

0 Sr. Pimema Bdeko N'io e um artigo dcstacado da 
iei do orjamente ? i 
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0 Sr. PREfins.MB:-N.lo, seiihor; reiu uma prnposicSo 
da camira dus Sr«. doputados conccbida uos senaintes 
lerraos [lendu]: « fica o govcrno anlorisado a mandar pro- 
coler a fiplaracSii dos ri s Xitipu, clc. » 0 nobre senador 
pela previncia de S. Paulo mandou A mesa a seguiute 
tnicmla, qua [oi apprnvada pelo sen do [lenio]: 

a Kraenda subsiiluliva Fica o govtrno aulnrisado a 
irandar proceder qnanlo antes A eaploracJo do rio Punis, 
etc » A commissao do redaccao r< digiu esta emenda. apre- 
sentada como sulstitutiva, pelo modo quo so arabou do ler, 
islo 6, por meio de ad liccfles sub-tiluicdes e outras cmen- 
daj pnrciaes, quo fez a proposicao original da camara dos 
Srs. doputados. Como tambem eobre isto pd ie haver o 16m 
havido algumas duvidas. posto quo a mesa esta inlcira nenlo 
de accordo com a redaccdo aprcsenlada pela respectiva com- 
mi.-sao, fica sobro a mesa a redaccSo para o senado to . ar 
na ordem era considcracao 4 maleria. 

Ficou esta redaccSo igualraente sobro a mesa para entrar 
des trabalbos. 

ORDEM DO DEV. 
Enlrou em 3' discassfio a proposicao da camara dos dopu- 

tados. declarando que as (ilbas dos ofiiciaes do exercilo e da 
armada Wm direito ao roeio-soldo im monte-pio deixado por 
scus pais, embora so tenbao casado antes da mono destes. 

O Sr. Ferpelra Prnna pronunciou um discarso que 
publicaremos uo appcndice a esto volume. 

O Sr. I**ranho9 Sr. presidente, aldm do respeito que 
sempre tribute as opinides do nobre senador pela provincia 
do Amazonas, a bundade que etle tevo para comigo no 
preambulo do sou discurso tolhe-me de alguma sorte a li- 
berdade que eu quizera tee para conlcstar alguns dos scus 
argumentos 

U nobre senador, em ludo quanto luminosamenle expflz ao 
senado, nSo fer senilo demonstrar a minha proposicio ante 
rirr, que a materia nio tem complicacdes, que o projeclo 
podia ser considerado e resolvido pelo senado sem a dilacao 
do exame por uma das commissjes da casa. 

0 que eu lamento e que o nobre senador, fazendo nos uma 
exposicao minuriosa, assim da lei do G de noveinbro de 1827, 
como do piano do montepio da armada, em vez de concluir 
eilerecendo algumas emendas ao projeclo (creio quo elle niio 
o combato radi almente), deixasso de o fazer. Depois de um 
estudo tAo aturado, depois de uma exposicao tAo minuciosa 
feita ao senado, eu esperava que o nobre senador procurasse 
reformar o projeclo. visto que, segundo eu creio, o nobre 
senador nAo rejeita in limine a idea que se quer converter 
cm lei. Porque razio o nobre senador nAo coneluiu como as 
illustradas commissAe? de fazenda e de marinba e guerra, 
pondo alguma restnccSo ap novo favor que se concede as fl- 
Ihas dos ofiiciaes da armada e do exercilo ? 

S. Ex , porem, na longa explanacJo qua apresenlon, pro- 
curou crear duvidas, nAo so a respeito desle projeclo, senAo 
tambem a respeito das disposicfies ulliraararnte votadas. e 
que hoje sAo leis, a respeito das pensAcs do niviite pio da 
tnarinha e das pen^oes de meio soldo do exercilo. E ate creio 
que algumas observacAes do nobre senador vAo mais longe, 
elevanlao duvidas si b're a execucAo da lei de 1827 e do 
piano do monte-pio da marinba 1 

Quando vi o nobre senador accumular tbdas estas dilllcul- 
dades na presente disoussao, eu cobrci animo, e disse comi- 
go: o projecto lem alguma cousa do utrl. sua ulilidade nAo 
pode ser absolutemente conlestada, c 6 por isso que o espi- 
rito lacido do nobre senador pelo Araazonas fez uma digres- 
sAo tAo larga para poder concluir contra o projeclo 

Seria longo discutir quaes as bases mais racionaes quer 
para as pensAes de meio soldo do exercilo, quer para as do 
monte pio da marinba. yuem reflectir sobre as bases estabe- 
lecidas na legislacAo vigenle podera tambem censurar muilo, 
assim a lei de G de novembro de 1827, conio o piano do 
rnoute-pio da marinba. As redeiOes do nobre senador, se elle 
se propuzesse nolar anomalias e desigualdades nas dispo- 
skSes vijentcs, segaratnenlo dariAo ctq restiltAdt. •.. 

0 Sn. FntREtrA I'e.vxa: — Apontei ns difforencas. 
0 Sn. PAn*xnos: —., .quo as duas leis, quer a da mari 

nba. quer a do exercilo carecem de reforma. Nao so trala, 
porem, agora, do unm reforma geral c radical; trata-sc de 
uma disposicAo parch 1, a imitacAo de outras que jii 14m pas- 
sada e passado nesles ullimos tVmpos. 

Apreciemos se ha alguma razao de ulilidade nesta maleria. 
Se a coiicessi o nio deve ser tAo ampla, seja rcslringida; 
mas as refiexAes do nobre senador deixao tudo cm duvida, o 
o sen discurso prova cor.trn ludo. 

Fvlizmente, para mini, o nobre senador dcsla vez mudou 
a base de sua argumentacAo. 0 nobre senador jit admitte, 
que a lei do monte-pio da marinba, nAo lenha por origem um 
Contrato. 

0 Sn. FBRREinA Pekma:— Nunca suslenlei cssa opiniao. 
0 Sn. Paoamios: — E, portanlo. o nobro senador admitle 

que possamos legislar a respeito das pensAes do monte-pio 
da niarinha, sem n consenliincnto de todos os ofiiciaes da 
armada. Na colleccAo das leis de 1832 annexe ao regula- 
mento concernente As pensAes do monte-pio da marinba, tern 
o piano de.«to monle pio; e basta lei o piano do monte-pio da 
marinba, o a rcsolucAo real qne Hie deu vigor, para so 
conbecer quo suas pensAes nAo dcrivilo de um coulralo, mas 
sira de uma lei feita por quern enlAo a podia fazer. que era 
governo absolulo. Os olli iaes da armada formaiao o sen 
piano e o offerecArAo A approvacuo do governo ; o governo 
aceitou o piano e por esta resolucio o mandou obscrvar 
[lendu]: 

<• llei por bem approvar o piano proposlo pelns olTiciaes da 
minba armada real aqui inserto ordenando quo hnj i de tcr o 
scu devido cumpriraento 0 conselho de alinirShUdo man- 
dara passar em consequencia as ordens necessaiias para a 
sua fiel exccucJo Palacio de Quelux, 23 de stlembro ue 17D3. 
—Cum a rubrica do principe regento. 

Erti plaoo, pois, i uma lei, nAo A um contrato. 
0 Sn. Ferheiha Pexxa ; — Nao disse que era contrato. 
0 Sn. J'ARAxnos : — Quando muito pm'er se-bia cbamar 

um quasi contrato. E e por isso que a a-semblAa goral jAlcm 
fcilo innovacAes no monte-pio da marinba ; o nobre senador 
pelo Araazonas cilou nos algumas. 

Mas, ainda quando o munle-pio da marinba fosse um con- 
trato, quo escai asso A faculdadc que pela constiluiiAo tem a 
assemblea geral, que nAo pudesse seralterarlo sem convocar- 
mos todos ns olliclaos do marinba, para que, por si ou pnr 
inlermedio de scus procuradores, prc^lnssem o scu nssenli- 
mento.o rcmedio, se tal fosse o monte-pio da marinba, estava 
no ine.-mo piano ; porquanto n governo se rescrvou o direito 
de fazer cessar o monte-pio ; e e claro que desde enlAo tam- 
bem cessaria, como all esta cxpresso, a conlribuioao quo 
para csse lim pagAo os ofiiciaes da armada. 

Da redaccAo do piano do monle pin iniciado pelos ofiiciaes 
de marinba e qua alguns tem concluidu que hnuve contrato, 
sem alteuderem aos tcrmos da resolucAo quo Ibe deu o ca- 
racter o forca de lei, sera o que nAo leria i xecueAo. 

Truta se agora de um direito novo ; se bouvesse contrato, 
se prevaleccsse esta opiniao, o quo se seguiria c que ou os 
officiaes da armada eslariAo pela alleracAo, ou nao ; no caso 
de ncgaliva lambem terir o governo o direilo de usar da- 
quella faculdade quo Ibe da o piano do monte-pio da mari- 
nba bem enlendido, em relacAo ao fuluro, respeitados os 
direitos adquiridos Quando dlgo aqui ■ governo—A naaccep- 
cio geral desla palavra ; esta subentendrdo que essa decr- 
oao deponderia da asi-ernblea geral. 

Mas o nobre senador nAo so encarregon de sustentar seme- 
Ibante proposicAo, 

0 Sa. Feriieira Pexna :—Pelo conlrario. 
0 Sr. Parashos E os faclos das medidas I»giflaliv3S vo- 

tadas nesles ullimos ennos, e em epnebas anleriorcs, a res- 
peito do mouto-pio da marinba eslAo fallando a mcu favor 
neste ponlu. 

0 Sr. FerreirA Pesxa : —Quem deve rcspomlet a isso bSa 
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.v.u eu t.1'8 m Iionradus mcmbros das commisiucs do iutuin 
c do niariiiha o guerra. 

0 Sr. Paramiosi—0 monlo-pio da marinlia niio dara aos 
lillios inwiores dos oflkiaes da arfiiada direito a pensdo; 
onlretanto quo a lei do G do novemliro do IS2" conlemplava 
n.sse dircito os filhas menores dos unieUcs do cxercilo ; vciu 
uma resolucao c eslcndeu aquelle beneScio aos (illios me 
nores dns oiDciacj do marinlia, com a clsusula —se n2o hou- 
aerein flihas soltciras ou viims — De-la naidida lirou o 
nolire senador polo Amazonas um arfruinenlo. c disse no? 
quo por eslo raddo so procurou desf.i/.er a desiqualdade quo 
so dava enlro a lei do cxeroit') e a da marinha, mas quo o 
projui'to actual udo tern por iiai a igualdade, o sim a des 
iguildade. 

iiu nao live em vista, nem creio queosautorcs do projecto 
livessem em vista, nem creio quo o sen<dn pretenda agora 
nivel.ir complfIimente as disposicOes daquella lei do eiercito 
com as do nionto pioda marinha. o o nobre senador mesrno 
deu uma raado quo justifica a desigualdidc, aimla quando o 
projecto ndo cnmprehendesso tambem as filhas dos (jOlciaes 
do eicrcilo ; e c que a pensili das f.imilias dos olTioiaes do 
exercito 6 conco li la a lilulo gracinso. pois para essa pen-,to 
elles nao contribuem coin um real; enlretantn que a pens5oda 
marinha d dada mediante uma coulnbuicSo pecuniaria paga 
Polos cheks das familias, ou por suas viuvas, quaudo esta.- 
goi.to da pensSo, quo depois dellas c transmillida a suas filhas 

0 projecto, portaoto, nSo dove scr considerado no ponlo 
(le vi^ta da igualdade entro a lei do exercito e a da marinha ; 
deve ser considerado cm relacao ao monte-pio da marinha, 
'|ue nan p6 le scr cidloca'lo ex ictamenle sobro as mesmas 
bates di lei do exercito, pela raido quo ha pouco pondere.i e 
que tambem fci peso no espirito do nobre senador pelo Ama 
Jonas. Ora assim considerado o projecto, em relacSo ao 
piano do monto-pio da marinha, elle vein cstabelece'r uma 
iguaulade quo n.lo existo nesse mesmo piano. 

Segundo o piano do monte-pio do nurinlia, as filba" sol- 
kiras Idm dircito a pensao, ha perfcito igualdade emquanto 
'in solleiras ; mas, se uma casa ante- da morle de sea pai. e outra depois da morte dosle. aquella uio lem pensiu, e 
i6'" tem. Aqui csta a desigunldade. 
, Ndo procodc a ranlo que em particular me foi dada para 
J'Jstilicar csta desigual lade e d que ndo so lira o alimenlo a 
'luem uma vez o percebcu; porquanlo, segunlo o piano do 
monte-pio, a viuva quo, depi i- de entrar no goio da pensio, (b nio casa com ollicial roilitar, pcnlo esse alimento. 

1 projecto, pois, torn por fim resl ihelecer uma igualdade ; 6 nSo raciocinemos a este respcilo como o nobre senador. 
0 nobre senador pelo Amazonas figorou nos um exempl" 

Ijutbetico do desigualdadc enlre os pensionistas descendentes 
l". mesmo ollicial do marinha Eu tambem pnsso, contra a 
Jjpmiao do nobre senador, descrevcr uma scena palhelica 
"upponhamos que a lilba de um nlUciol de maiinha casa 
"I'ks da morte desle. o casa pobremenlo e que outra filho 
lufa depois da morte do seu pai. c casa bem. tem fortuoa : 
"qo obstanle a desigualdaile de coudicOes, nJo obstnile pre- 
eisar a printeira o ter a scgun la nieios dc sobra, a segunda 
'Beebe a pcnsSo, oa priraelra n.lo a roccbe. E o coracao do 
S'lbre senador pelo Aniaimias tambem nao so ha de mngoar 
aptecsta dcsjgualdade ? I'orUnto, taos raciocinios prov.lo de- 
mais, provao uo, qse quiiormos uma lei casuislica, quo nao 
I'ossa apresentar incdavenientes nunca a Icremos. 

A desigualjade quo ora existo na lei tem inconvenieDles 
Manifestos. 

Os oQiciacs do marinha e do exercito sSo em geral pobrcs. 
. Pensao do moio soldo d um precioso beoefioin para suas 
amilins; o assim como a lei manldm eslo heneficio as filhas 
tue casio depois da morlo de sens pais, som indagar se ne- 

ssuio ou nio. assim tambem o coucedamos aquellas que 
jSarem "'lies da morte do seus pais, porque este benbucio l uilo ser nm iueenlivu para ocasamento dessas doniellas. 
(if, os,n,'brcs senadorcs consuitarcin a opiniio dos otflcises niarmhii a este rcspcito, on creio quo eMes estario de 
♦Wrdo ctm a modidi do projecto. c i por isso que senhnms 

representacio appareceu, tendo dies o direlto de pelicao ; e 
longe de mini o querer advogar uma medida que os pr'oprios 
inleressados tivessem por nociva. Elles desejao a medida, e 
a experiencia dellos falla mais alto ante minha raiio o no 
meu coracio do quo quantas rcQexSes, alias muito lumino- 
sas. como sao lodas as reQcxOss que partem do espirito do 
nobre senador pelo Amaionas, poderio conseguir nesla 
occasiio. 

0 m.bre senador procurou inferpretar a resolucao por tal 
modo, sujeita-Ia a uma prova de interpretacio tie forte que 
realmente a resolucio nio p6le resisrir Ihe; mas eu creio 
quo. se o nobre senador applicar csso instrumenlo de intcr- 
pretacio a qualquer lei que tome ao acaso, ella Ibe ha de 
olfereccr as mesmas duvidas. 

Assim. o nobre senadoe comecou pelas palavras da resolu- 
cio — Tim dircito—, e destas p Oavas —Tim direlto— nas- 
cirio mil apprehensOrs p'.ra o nobre senador. "Tim direilo», 
— logn baieri clfeilo retroactivo, logo ser.l preciao applicar o 
beneficio a todos os casos anleriores. Lendo-se, porira, a re- 
solucio, som estar com o e-pirito preveni do contra ella, vi-se 
logo'que se trata de est.belccer um dircito novo, e qu<, 
portanto, este benelic.io nio pi le ser applicado aos casos an- 
leriores, islo 6, a filhas de oflkiaes da armada ja fallccidos, 
e que se leahio casado antes do (oilecimento de seus pais. 
Eara que esla lei, no seu novo beneficio, livesse clleilo re- 
troactivo, para que Ibe dessemos lanlo alcince, fira neces- 
sario que a propria lei o declarasso. 

A resolucio nao interprela uma lei existenle, caso em 
que leria ill'eito retroactivo; e sim legisla para o fuluro ; 
logo, o perigo de que a lei seja exlcnsiva a todos os casos 
anleriores nio procede. 

A cUusula ou condicio do art. 1° do projecto—na finna 
da lei de G de novembro de 1827—tambem suscilou mais do 
uma duvida ao nobre senador, a quem tenho a bonra do 
resoonder. IVrguutou S. Ex : « lem applicacio a e.-to 
ibjeclo a disposicio do piano do monte-pio da marinha quo 
pcrmilte ao ollicial entrar immediatamente no direito da 
pensio para sua familia, remind) a contribuicio do um 
anno?» A lei de 6 de novembro de 1827, accrescenlou onobie 
semdor. nada dispie a este respeito. 

0 Sn. EenaEiSA Pehxa—Funda-se na reforms. 
0 Sa. PiBAxnos:—Evidcntemente essa condicio do art. 1' 

nio se rcf. re senao aos casos em quo a lei de G de novembro 
do 1827 (art i'J nio concede a pensio do meio soldo aqucm 
j.i goia lie outra pensiu ou merci pecuniaria pelos cofres pu- 
ulicos. 0 quantum da pensiu nio p6do ser regulado por esta 
lei, pira as blhas dns cfliciars da armada porquo trata-se na 
presente resolucio do raeio soldo do monte-pio da marinha 
pel ) que toca aos nfikiaes da armada, o do meio soldo do 
exercito dado pela lei de 0 do novembro de 1827, no tocaule 
aos cffl i.es do exercito 

0 quantum da pensio deve ser regulido, para as filbae 
dos offlciaes do exercito, pela lei de 1821, combinada com 
a lei n. 1220 de 2(1 de julbo de 18Si art 8", e para as filhas 
dos nfikiaes da armada, pelo piano do monte pio da marinha; 
mas, como aqui se accrescenla um bencfluo novo, a reso- 
lucio quii reslringi lo, negando a pensiu is Glhas casadas 
quo por outro litulo ja goiem de pensio ou mercfi pecunia- 
ria pelos cofres do eslafu 

A'io lem. pois, a resolucio quo discutiraos quo enlendcr 
com a di.-posicio do piano'do monte pio da marinha a quo 
se referiu o nobre senador, nem com outra qualquer de 
suas disposicOes exceplo no direito que dd as Qlbas casadas, 
que boje nio tOm o mesmo direito, segundo o piano da- 
quelle monlo-pio. 

Como 0 que) tralando-se de cstendor a pensio de meio 
soldo do exercito o a do monte-pio da marinha, aquella as 
filhas cosadas dos offlciaes do exercito, c esta is filhas casa- 
das dos offlciaes d» armada, pide entrar cm duvida para o 
executor desle artigo. se as pensdes das filhas casadas dos 
offlciaes da armada devem sor regul idas no seu quantum pela 
lei de 6 de novembro de 1827, ou polo piano do monlo-pio da 
mifishi e vice versa, se as pentdes das filhas casadas dos 
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bfliciaei do Mercita dovtm wr rcg«lu(l»8 no sea quantwn pe- 
lis lois do exercllo ou pelo piano do monto pio da marinha ? 

0 projeclo rtfere so a duas leis vigentes, uraa relaliva ao 
eJercito, oulra relativa d armada, e dd o mesmo direitn as- 
sim 43 filhas casadas dos ofliciaoa do exorcito. como as filhas 
casadas dos olBniaei da armaila, scm aiterar o modo par due 
o quantum dorc ser fnado, seguiido as his anhriores. Esle 
quantum ha do for Biado para o exercito pelas leis respecli- 
vas, para a armada pela lei respectira: Lto parece-me claro. 

0 Sr Ferbeiri Pe.n.vi : — Para mim nJo e. 
0 Sa. P*RAxa s: — A apontada condir.do vem ali, s6 

porque a lei do G do novembro do 18i7 nega a pens Jo a 
qucm ja goie do qualquor raercd pecuniaria pelos cofres do 
estado. 0 pensamento, pois, do legislador, looge do ser 
nesla parte muito liberal, i restriclivo; texe em xisla a eco- 
nomia bem eotendida dos dinbeiros publicos 

A unica obscrtacilo do nobre sen-,dor que fei peso no men 
espirilo foi a seguinle: o nobre senador tecordou nos os 
lermos da resolucao de abril deste anno, que hi xotida 
nesla casa, sobre o luminoso parecer das commissJes de fa- 
lenda e de marinha e guerra; eslendcn lo o benellcio do 
monte-pio da marinha aos filhus menores, com a clausula — 
s« nJo bouver filhas solteiras on yiuxas. 

A disnosicJo actual nJo contem a raesma clausula, 4 mais 
ampla. Pois, senhorcs, harmonisemos esta medida com a 
oulra, fac.mos a mesma cxcepcJo. Eu desejo concilisr-me 
com u nobre senador pela proriiicia do Amazonas ; il) S- 
rarei satUfeito se. nesla queslJo que elle estudou Uo pro- 
fuodamente, eu tixer de volar em completa desharmonia com 
elle. Portanto, para conciliar o voto do nobre seoador pela 
provincia do Amazonas, e para carear-ma o apoio do nobre 
senador pela Bobia, o Sr. barjo de Muriliba, apoio que nJo 
aprecio menos do qua o do nobre sens dor pelo Amazonas, eu 
offerecerei uraa emenda, addicionando a esle projeclo a mes- 
ma clausula do outro que approvimos em abril deste anno 

A emenda 6 concebida nesle senlido: Que se conceda o 
benefido 4s filhas casadas, se nJo existirem filhas solteiras 
ou viuvas, nem filbos menores de 18 annos. Deste medo a 
differenca que nolou o nobre senador cnlre cste projeclo e a 
resolucJo anterior, e a argumenlaclo de mais forca que 
apresentou o nobre senador pela Babia, de quo as filhas sol- 
teiras e as casadas posteriormente 4 morte de sens pais fi 
Carad preju iioadas no direito que teem pela legistacJo rigente; 
cstes argumentos desapparecem. 

Pur consequencia eu dou aos nobres senadores uma prova 
do quanto desejo proceder sempre de acflrdo eom suas illus- 
tradas opinifles, e por oulra parte tambcm manifesto ao se- 
nada que quasi sempre deseonlio da minba exigua intelligen- 
eia, e que para consegnir uma medida que no fumlo me 
parece de utilidade, contra a qual vsjo que se levantio mui- 
tas prevencfles.... 

0 S*. Febbeirx Pexra; —NJo lenho prevcneJoalguma. 
0 S«. Panixnos; - nlo durido eeder ate o ponlo 

em que oJo sactifico de todo e fim essencial da mesma me- 
dida. 

Foi lidi apoiada o posta conjunctimente em discuss Jo a 
seguinte emenda addilira : 

« Se nJo houverem filhas solteiras ou viuxas, nem filbos 
msaores do 18 annos.—Silva Paranhos. » 

Nesta occasiSo o Sr. 1' sccrelario leu um officio datado de 
hoje, do Sr. ministro da fazsnda, partieipando ao senado que 
nJo podia compareccr por achar-se mcommodado, ua presen- 
ta ssssJo.—Ficou o senado inteirado. 

0 Sr. pbesisextb Este officio j4 se achaxa sobre a 
mesa ha mais tempo ; nio foi lido logo para nJo interromper 
os Srs. senadores que eslaxJo (allando. Contioua a discussJo 
da materia que se estava discutindo, visto o Sr. ministro da 
fazenda nJo poder comparecer 

Proseguiu a discuss lo do projeclo. 
O Sr.barAode Murltlba Sr. presidente, cumpro 

um dever de cousciencia, Itvaulamlo-me ainda esta voz para 

impugnar o projeclo que se Jiscule; pnsto que a questJo 
tCnha aid cerln ponlo mudado do face pela apresentacJo da 
emenda do nob e senador que com sou bello talento proeurou 
sustenta-lo. 

Digo qua a queslJo tern mudado de face, porque o nobre 
senador reconheceu com sna emenda a innonvem'eneia do 
eoncurso das fi b is casadas com as solteiras, nu com os (ilhos 
menores: e assiw a emenda offerecida por S Ex salifaz de 

alguma maneira iexigencia que fez o nobre senador pela pro- 
vincia do Amazonas ; quanto a mini, pnrfim, pes o ainda quo 
a idda essencial do projeclo nJo foi suffie.ienleeiL ite su>leii- 
tada ; e quo pois, nJo pfiih mereeer o asseneo do senado so 
quizer attender ao esjiirito de toda nossa lonislacJo acerca da 
peosdes, e compara-la com as das oulras nacdes a este mesmo 
respeito. 

IXJo pile merocer o asseneo do senado comparada com a 
nossa legislacJo, porque tanto na lei do monte-pio da muri 
nha, como na lei de 1827 quo conceleu o meio soldo as fa- 
railias dos nfflciaes do exercito, so consagra o principio do 
que nurica 4s filhas casadas sa dovo o soccorro que 6 conce- 
dido por essa lei. 0 mesmo acontece a respeito do pensOes 
cixis concedidas as families de outras classes do ci did Jos om 
xirlude de quaesquer servic s. Apenas so encoiilrara uma on 
oulra pensJo em eases e'xlraordinarios ou exeepcionaes a 
favor das filhas casadas; mas enlao sempre se tem em visti 
a hlla de meios de subsistencia das agraciadas. 0 principio, 
portanto inooncusso da nossa legislacuo, 6 que. as lilbas ca- 
sadas ou sejJo dos officiaes da armada e exercito ou do ou- 
tros servidores do estado nJo se concede pensJo, salvo u caso 
que flea mencionado. e isso por merce especial. 

E' certo que, as filhas dos officiaes da armada e do exer- 
cito quo t6m meios de subsistencia, s6 pelo fdcto de serem 
solteiras, porcebem a pensJo;mas, noto-seque, o legislador, 
estabelecemlo o principio geral, guiou se poraquillo quo or- 
din riameiite eoslurna acontecer, prasuppomlo quo as filhas 
solteiras necessitJo de tal soccorro, por nio lercu meios do 
subsistencia; nJo tratou do quo uma ou outra vcz suceode: 
isto as lois nJo previuem—quod semel aul bis procterunl 
leijis. 

Em harmonia com a regra geral de quo, as familias dos 
officiaes quo fallecem fieJo em pobreza. foi inslituido o piano 
do moole-pio da morinha, e confeccionada a lei do 1827, de- 
hrminamlo que se nJo dem pensOes sen.lo us blhas solteiras 
o as outras pessoas desiguadas nessas leis. 

E' portanto manifesto que a nossa legislacJo nio apad. i- 
nhi o principio que ora 4 defendido pelo nobre senador pela 
provincia de Malo Grosso o adoptado pelo prujecto era dis- 
cussJo. 

Vejamos agora so por ventura a resolucJo merrce ser ap- 
provada pelo senado comparada com a legislacJo de outras 
narjOes sobre malcria identica. Seja que se con'sultein as leis 
da Inglaterra, seja que se vu procurar o que 4 feito na 
Franca, na Belgica, na Hespanha, cm Fortugal c nos Es- 
tados-Uuidos, era nenbuma dessas najdes esta consig- 
nado em lei outro principio que nao seja ponco mais ou me- 
nos aquelle que so acha em a nossa de 1827 e no piano da 
raonte-pio da marinha. Nesses paizes nunea as fiihas casadas 
concnrrem para a pensio do seus pais hllecidos, ou seja oin 
service de guerra no campo de ba'.alha e cm consequencia 
de ferimentos ahi recebidos. ou de outra maneira I'ara quo 
so nJo diga que esta proposicJo nJo lem fundamcnlo. cita- 
rei as leis do^sas nacSes que sanccionJo o principio de quo 
acabo do reforir. 

No reguhmenlo da marinha de Inglaterra do l" de Janeiro 
de 18il S S" n3. 0 e 7, 4 cxpressa a condicJo de pensJo dos 
officiaes falhcidos em combate ou em consequencia de feri- 
mentos recebidos ou por occasiJo da doenca e oulros desaslrcs 
no soryico, ds vmvas e filbos que sJo menores. 

0 digesto de Gordon, como lodos sabem, contem a legisla- 
cJo dos hstados Unidos e abi so v4 eshbelecido principio 
idenlico; tambera 14 se prohibe que as Glbas casadas con- 
eorrJo com as vmvqs dos officiaes ou com as filhas menores 
para a pensJo, 
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Na HelRica, pela lei de 21 do maio de 1838, arts. 8° e 11, 
so diz tfimbem (|ue sd oerceberdo as pensSes as viuvas e os 
orph.los dos oflioiaes qno [alloccrem na gue^ra ou em conse- 
quencia do ferimenlos o por occasiao de scrvico. 

Na Franca, pela lei de 23 do junho do 1831 o 2G de abril 
de 1803. que siu as ultimas, o por oulras anteriores quo 
y&m citadas no excellenle Iralado do legislacao o adminis- 
tracio militar do Richard, esta consagrado o mosmo prin- 
cipio adoptado na Inglaterra o nos Estados-Unidos, assim 
come entre nbs, excluindo-se sempre o concurso das fllhas 
casadas com as Eolloiras, o quando nao oxistem viuvas ou 
filbas solleiras e filhos raonores, nSo se concede a pensile. 

Escuso dizer quo Portugal se rege pela mesma legislacjo 
do nosso monle-pio, ainda nao a altorou. Consta-mo que o 
mesmo suocedo na llespanha. 

Em prcsenca disto ondo se vai acbar o lypo do principio 
consignado na rcfolucao'/ Seremos nds os primeiros qua va- 
mps eslabelecfi-lo. 

Se o nobre senador qucr estabelecer oste principio novo, 
devo ao nienos raostrar fundamento solido para adopta-lo ; o 
quo allegou m i.1 discussiio fica aniquilado pela cmonda. 

Quando fallci nessa discussao procnrei demonstrar quo 
o principio do projecto e oneroso para o thcsouro ; o que nas 
circurastancias acluacs convcra ndo gravar o estado com 
uma despeza quo se p6de charaar menos ulil; sendo ao 
muito urn favor concedido a pcssoas qne clteclivaraente 
dello nilo nccossitau o ds vczes aconleccra quo prejudique 
os quo se achilo em circumstancias diversas, come jior 
cxomplo, so houvcr mdi neccssitada. 

Eu, por isso oppoubo-me ao prop-io principio do projecto e 
nao me satisfaco com a eraenda do nobro senador, porquo 
osso principio 6 em si vicioso, desconbecido ou antes repid- 
lido pela nossa legislacao o pelas leis das nacfios a que me 
refori. 

No caso, pordin, quo o projecto mereca o assenlimenlo do 
senado, 6 melbor quo passe com a eme'nda do que corao se 
acha. For outro lado a redaccao do projecto so mo figura 
defoituosa o susconlivel das muitas das duvidas expostas 
pelo nobro sonador polo Amazonas. 

Nlo obslante os osforcos quo fez o nobro sonador pela pro- 
vincia do Mato-Grosso, 8. Ex. nilo pdiio doixar de rcconhc- 
ccr quo a intorpretacio supposta polo nobro senador, pelo 
Amazonas pddo sor corn razSo roproduzida na execucao da 
lei o produzir ombaracos no sou cumprimeuto. 

^Uopetirei, quo a cmonda olferocida pelo nobro senador, 
nilo deixa do ferir dircitos do possoas quo devera sor consi- 
jleradas nas mesmas circumstancias quo os menores o as U- 
Hias solloiras ; taes silo as miiis dos olTiciaes fallecidos quo 
entrrlo no go/.o da pensao do monto-pio no caso de n5o exis- 
tirem filbas solleiras o filbos menores, principalmenlo quando 
nlimentadas por sous filbos. 
.Eu cuido, Sr. prosidenle, quo o nobre senador pola pro- 

I'incia do Mato-Grssso, defendendo a resolucSo foi levado 
Tola bondado do sou coracao a applicar ao caso sujeilo as 
fogras communs da successib legitima. 

Todoa sabcm quo a nossa legislacjo charaa indislincta- 
mcrito os filhos casadus ou solteiros (filhos ou Dlhasj a herdar 
ne bons deixados por sous pals ; Otta idea encarnada em nos 
desdo os primeiros annos actua com lanta forca quo custa- 
nos baslanlo admillir outro principio; o e por isso quo nos 
Paroco menos rcfloctida a instituicuo do monto-pio o a lei do 
" do novembro do 1827. 

Eorca 6, pordm, roconhccer quo a successilo legitima tern 0!Rros fundamcntos quo nao os soccorros dados pelo monte- 
Pm do niarinha e pela dila lei do 1827. 

0 nubro senador pela provincia do Malo-Grosso fez outras 
Wnsideracoes sobre a maleria; mas eu liimlo me ao que aca 
no do dizcr, porquo pareoe-me quo o dignn genador po^o 
Antazouas deseuvolvou bellamenlo as objeccOes que cuivinba exPOr. Enlendendo eu quo o principio do'projecto 6 vicioso em sua ossencia, ncm mosmo a cmenda posso aceitar, porquo 

o sancciona; porem, se o sonado fflr do outro parecer, 
enlJo 6 mclhor quo passe a cmenda. 

0 Sr. Ferbeira Penna : — Apoiado. 
0 Sr eabao oe Mdritira ; - Finglmente, ponso quo o 

senado nSo p6de votar por este projecto; porquo ha pouco 
approvou outro, quo agora d lei a respeito dos filhos meno- 
res, c ahi reconheceu o principio do quo se devia observar a 
instituicao do monto-pio da armada, e nilo alterar esta insti- 
tuicuo contra as vistas dos insliluidores. 

Contento-me com tor manifostado a minha opiniSo, accres- 
centando algumas reflexoes as do bonrado senador pelo Ama- 
zonas, que mais amplamente disculiu a materia com a illus- 
tr.icao que se Ibe roconhcce, o demonstrou niuitos inconve- 
nienles que se seguirao do projecto. 

Yoto, portanlo, contra olio e contra a emenda. 
Ningucm mais pedindo a palavra, e nao se podendo votar 

por falla do quorum ficou oncerrada a discussao. 
0 Sr. presidente deu a ordem do dia 2l: 
2.a discussao do projecto do sonado, dorogando o juizo 

arbitral—necessario. 
Discussao das redaccoes quo ficarSo sobro a mesa. 
Votacio sobre o projecto, cuja 31 discussao ficou oncerrada. 
A' chegada do Sr. ministro da fazenda. 
2a discussao da proposicao que proroga a lei do orcamonto 

depois de voiada em l» discussao quo ficou oncerrada em 
sessao do 18 do corrente: 

Levantou-se a sessao as 2 boras e 20 minutos da tarde. 

is1sessao 

EM 21 DE MAIO DE 18fifi. 
PRESIREKCtA DO SR. VISCONDE DE ABAETE. 

A's 11 horas e 20 minutos da manba, acbandp-se prcsenfes 
os Srs, visconde do Abaeld. Mafra. Ewreira Penna Toixeira 
do Souza, Almeida Albuquerque, Chicborro, Araujo Ribeiro, 
marquez do Itanhaem, Dnntas, Cunha Vasconcellos. Jobim, 
visconde do .ltaboraby. Paranagud, Souza Ramos, Carneiro 
de Cbmpos, Pimeuta Bueno, Dias de Carvalho, bardo de Ma- 
roim, 1). Manoel, marquez do Eaxias, Nabuco, Zaeharias, 
Mendes des Santos, bardo de Muritiba, Paranhos. Dias 
Yieira, Larilo de S. Lourenco, Souza Franco, visconde da 
Boa-Yista, Pompeu o Rodrigues Silva, o Sr. presideata abriu 
a sessAo. * 

Comparecerao logo depois os Srs marquez de Olinda. vis- 
conde de Jequitinhonha, Oltoni, barAo do Pirapama o Sa o 
Albuquerque. 

FallArao com causa participada os Srs. Silva Forraz, Si- 
queira e Mello, Nunes Goncalvcs, barao do Antnnina, barao 
de Quamhim, Candido Borges, Euzebio, Paula Albuqusrque, 
Paula Pcs<oa, Furtado, Sinirabu, Silveira da Slolta, Souza 
c Mello, viecondo de Sapucahy c visconde du Uruguay; e 
sem participacAo os Srs. barao de Cotegipe, Souza Queiroz, 
Fernandes Torres, Fonseca e visconde de Suassuna. 

Foi lida e approvada a acta de 19 do corrente mez. 
EXPEDIENTE. 

0 Sr. 1° secretario deu conta de urn cfficio, de 18 do cor- 
rente, do minislerio da guerra, contendo informacSes requisi- 
ladas por deliberacAo do sonado, o remettendo c'dpias, cons- 
tuntes do uma rela'cao assionada polo consolheiro director da 
directoria central da respcctiva secretaria, da corrcspondencia 
relativa ao con-elho de investigncAo c de guerra, a quo so 
mandou submettero brigadeiro honorario Davi.l Canavarro. — 
Remellidu a secretaria para ser presente a quem fez a requi- 
sicAo. 

0 Sr. 2.° secretario leu o seguinle : 
PARECER DA MESA N. ifl. 

Publicaremos no appendice a cste volumo. 
11 
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Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos trabalhos. 
ORDEM DO DIA. 

Entrou era 9 a discussao o projecto do senado derop;ando o 
juizo arbitral—necessario —, estabelecido no-eodigo do com- 
mercio. 

For3o approrados sem debate os arts. 1.° e S.0, entrando 
em discussao o art. 3.° 

O Sr. Fi-rpelra Peuna:—Entendo, Sr. presidente, que 
este arligo, se nao lem muito maior alcance do que a primei- 
ra vista parece,e ialeiramenle superfluo. e nao devo portanto 
faier parte do projecto, ate porque pdde em algum caso ser 
invocado para outros fins o mao precedenle^ue agora estabe- 
Icccrmos pela sua approvacao. 

Sendo uma das attribufcOes que a constituicSo confero 
expressamente ao podcr execulivo a de expedir os decrelos, 
instrriccOes e regulamentos adequados a boa exccucao das leis 
nao sei' como possa o nobre minislro da justiea, autor do 
projecto, julgar nccessaria esta autorisafao especial 

Se, porcm, o artigo tem por fun auloiisar o governo para 
expedir sobrc esta materia um regulamento decaracler legis- 
lalivo, regulamento que excciia as faculdades do poder cxe- 
cutivo, torna-se a questao muito mais importanto... 

0 Sr. T. Ottom : — E' um voto dc conflanca quo cu ndo 
dou, e uma deiegacao que njo posso dar. 

0 Sr. Febrbira I'exxx ; — Para saber,pois.como dcvo vo- 
tar sobra o artigo espero obteralgura esclarecimento do illus- 
trado autor do projecto. 

O Sr. Xabnco (ministro da justica] : — Sr. presidente, 
muito claro que o regulamento para o qual e aulorisado o 

governo neste projecto, e um regulamento de natureia legis- 
laliva. 

0 governo pedo esta autorisaciio somenle para por em har- 
monia a disposicSo da nova Ici com o titulo de — juizo arbi- 
tral —, que se acha no regulamento n, 737 de Iglifi, o qual 
tem fcrca de lei. 

Neste titulo estSo confundidas, e em commum, disposicOes 
que se referent ao 'juizo arbitral necessario, e ao juizo a'rbi- 
tral voluntario. Seria convenienlc exlrahir desse titulo as 
disposicOes quo se rtferem ao juito arbitral voluntario que 
ficflo cm vigor, considerando-sevlerogadas as demais. 

Alem disto, o projecto eslabelece uma idea nova quo 6 a 
dos —amigaveis composilores—, e cssa idea carece de pro- 
cess o. 

Creio que o senado n3o p6de presumir que o governo 
abuse desla autorisaeao, que tende simplesmente a regubiri- 
sar a fdrtna do processo, cm harmonia com as novas dis- 
posicOes. 

S.'nJo aquelle regulamento de 1839 de nalureza legisla- 
tiva, s6 por outro regulamento legislalivo dove ser alterado 
ou modificado, auas podem os tribunaes, duvidando da auto- 
ridade do guvcrno, considerar cm vigor o que o governo con- 
sider.i derogado ou viee versa. Convem prevenir essas con- 
troversias, esses confliclos. Todavia se o senado enlende 
quo o miDiiterio nao merece confianca para um objeclo que 
nao lem nada dc politico, simplesmente para um trabalho 
que e priucipalaaenle do redaccao, que suprima o artigo. 

o Sr. Ferrclru Pcnna:—0 nobre ministro da justica, 
autor do projecto, acaba de declarar que o arligo em dis- 
cussao tem por fim antorisar o governo para expedir um regu 
lamento de naltreza legi-ltliva, isto e, um regul imento que 
cxcede as faculaades conccdid..6 pela conslilukAo do eslado 
ao poder executivo ; cbiervando outro sirn que se o senado 
n5o ccnfia no governo, ou reccia algum abuso da sua pane, 
pode regeitar o arligo. 

Ora, eu que nao pi sso conformar-mo com a disposieSo do 
nrtigo, davo tamliem explicar quo n3o d porque n3o deposite 
toda a confianca nas iuzes e nas inlencfits do nobre ministro 
da justica, neiit porque receie abuso da sua paite, mas tint 
porque entendo quo devo pugnar pela manutencSo dos prin- 

cipio= constitucionaes, que nao permiltcm quo a assemblea 
gcral dclcguo ao governo o poder de fazer regulamentos lo- 
gislativos, sem que ao inenos Iho prescreva as bases reals 
essenciacs. Bern sei que islo se tem fcito por divorsas vczcs, 
mas a propria cxperieocia do passado, « que tenbo visto pra- 
licar-se em alguns casos, c que me tem convencido da ne- 
cissidade do maior escrupulo o c;.a ela cm laes aulorisacoes, 
ate porque no moraento em que ellas so cor.cedem ninguem 
p6de saber com certeza quern sera o ministro que tonba de 
fazer use desse vote de confianca. 

0 Sn, T. Ottoki ; — Nem se pdde dar voto de confianca 
ao ministerio, porque cstd cm crise ; nao cxislo mais, so- 
gundo dizom. 

0 Sr. mixistro ba justica : — Tcmos o regulamento hy- 
polbecario c outros de grande importancia. 

I'oslo a votos, foi approvado o art. 3°, c passou o projecto 
para 3a dncussao. 

Entrou cm discussao a redaccao do projecto do senado, de- 
terminando quo nos orcamentos do ministerio da marinbaso- 
jilo certas despezas especificadas em verbas dislinctas. 

0 Sr. presidf.xte : — Eu ja preveni o senado, na scssao 
de sabbado, de que esta proposicdo foi na sua origem um 
artigo addilivo ao projecto da lei do orcamrnlo, quo veiu da 
caroara dos deputados, e quo so desticou para formar um 
projecto especial que, segundo os preccdontos, tcrA de ir a 
camara dos deputados, como proposicao do senado, se o se- 
nado nao quizer resolvcr por outro mbdo a questao, quo esta 
pendente. 

Submetlida A vctacSo, foi approvada a redaccao do pro- 
jecto para scr reractlido a outra camara. 

Entrou em discuss3o a redaccSo da emenda do senado a 
pn posicSo da camara dos deputados sobro a explcracuo dos 
lios Xingit e outros, nas proviucias do ParA e Amazo'nas. 

0 Sr. i'residexte Ji preveni ao senado, na sessiio do 
sabbado, que a emenda, que foi offereeida ao projecto quo 
veiu da camara dos Srs deputados, lioba sido uma emenda 
substituitiva, formando como que um novo projecto. Como 
podcria haver duvida se a emenda offereeida podia ser 
adoptada, como tinha sido offereeida ; ou ser redigida nos 
termos em quo o lot pela commiss3o do rcdaccito, por isso 
is que chamei sobre a redaccSo npresentada a attencao do 
senado. A mesa entende, c lem entondido por diversns'vezes, 
que um projecto substiluilivo nao esta nos termos das 
emendas, ou addicOes, qua o senado pdde fazer a qualqucr 
projecto da camara dos Srs. deputados; d um projectoTiovo 
quo fica sm logar daquelle quo veiu; a constiluicSo autorisa 
o senado para emendar os projectos da camara dos Srs. de- 
putados, comUnto quo so conserve o quo deve consliluir a 
base do projecto; Idra disto parece que nSo ha emendas, ha 
rejeicSo. 

Submetlida A votaciio, foi approvada a redaccSo da emenda 
para ser remcllida a outra camara. 

Yotou-se, em S" discussao, quo Ccara encerrada na sessJo 
do 18 do correnle, e foi approvada, a proposicao da camara 
-dos deputados sobre o dircito que tem as filhas dos ofliciaps 
do cxercito o da armada ao mcio soldo cu monlu-pio de scus 
pais, embora se tenhao casado antes da morlo destes. Foi 
t imbem approvada a emenda do Sr. Faranbos, fie mdo, porem, 
depondento de ultima discussao. 

Yolou-sc, em 1a discussao, quo ficou encerrada na sessSo 
antecedente, e passou para a 2", a proposicao da camara dos 
deputados prorogando a Ici do orcamento vigento. 

Achando-se na sala immcdiata o Sr. ministro da fazenda, 
forSo sorteados para a depntacSo que o dovia receber os 
Srs. marqutz de Caxias, Dias Yifira e D. Manoel, e sendo 
inlroduzido no salAo com as formalidades do estyl'o, tomou 
assento A direita do Sr. presidente. 

Seguiu-se a 2a discussilo da proposiclo que proroga o or- 
jaraento. 
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O Sr. Diui<nsSr. presidonte, creio quo ninguem tcin 
a palavra prescuteraciilo.o eu desejava quo nao se cncerrasse 
a 1« discussSo .. 

0 Sn. ParanBOs: - Jd ostamos em 2.s discussito. 
*t) Sn. Damas:—A 2.' discussao sera dizer alguma cousa. 
Sr. prosidento, persuado mo do quo os represcntanles da 

nacSo ifiai um unico (im ; fim quo aspirao todos os homens 
do bem, todos os amigos das nossas inslituirfies, i.-to c, cha- 
mar o governo a uma execucAo sinccra o leal da consliluicao. 
A divisao dcs poderes, as altribuicOes das camaras sao 
ineios para conscguir-so o grande fim : a execucuo fiel da 
conslilui;jap. 

Todas as vczss quo trata-se aqui do ccnsurar o gorcrno 
por uma infraccdo da conslitaiqao, creio quo csta casa mc 
f ira justijja, teoho mo tcmpro ligado com aquelles quo a 
defendem... 

0 Sr. T. Oitoki : j- Apoiado. 
0 Sr. Dantas : —... ponho do parto todas as considera- 

05(6, todas as amizades; raaj tambem nilo me declare contra 
am ministerio, nao me collocq em opposicilo permanent^, sd 
porquo commetlcu um crro em sua administracilo; vou 
marchando o meu caminho, dando ao govcrno aquillo quo 
precisa para bem do scrvicd publjco. 

Quando so traluu aqui do uma lei quo se dcnominou 
corta caboca — , V. lix. recorda-se quo me uni com 

aquollcs que defcnddrao a consliluicao ; achavao-se no mi- 
nuterio pessoag da minha araizade,' enlendi que vio'avao a 
eonstiluicao porquo queriSo arrnncar uma classe do bqmenr 
do Mro commum para sorem julgados por leis cxcepcionaes. 
Jalguei que era inulil, quo o governo nao precisava disto, e 
"a verdade a experiencia o mostrou. 

Quando so aposoutou magistrados, porque tal e tal sca- 
lenca nSo agradou ao governo, ou mo uni com aquellos que 
defendiSo a constituicSo; mas passadaa questao fui apoianda 0 governo nai|uillo quo achavaju-to. Quando se tratou ulli- 
■noinonlo das aposentadorias fcitas a minL-tros do supremo 
'ribunal do juslica para chamar pessoas nSo por antiguidade, n|as escolbidas a dedo, cu mo uni com aquelles que defendi.'.o 
a eenstiluicSo. 

Jrata-so' agora, Sr. presidente, do uma quostdo que nao Se' so 6 classilicada como inconstilucional. Esla resclucSo 
310 so discuto d conlrariu ou nao a consliluicao ? Creio que 
d^sla casa ninguem ainda afllrmou issn, ni;is sim a desconvo- 
mencia de maftdar-so vigorur uma lei do orcamento sem que 
sa bxe um tempo certo a sua duracAo. Senh'orcs, quando se 
'pe'aia na rcsolucao quo ella tori vigor aid que passe a lei 
' ? orcamento, quo' se disculo na outra camara, nao so pode 
'zer (juo essa rcsolucAo content a clausula de uma durncao 

"'imitada. 
n6s podemos marcar um prazo do tros mezes, se pode 

""rs marcar um do seis raczes, tambem podemos dctermiaar 
Jjus a Iciduro por um anno, on ato quo passe a nova lei,e i,-lo 
'r|"a mais o conhecimenlo que o governo torn daauloridadc 
"o poder legislativo; isto salva-nos do uma dictadura, quo e 0 luu nds qucremos, o pugnamos para que o govcri;o nunca 
jance mao dclla. Mas quaes sao os argumcntos do desconvc- 
mencia? Sr. presidente, cu doclaro a V. Ex. que nunca ne 
-ucarreguoi do defender minislros, muilo principalmenle 
luando elles cs.lSo prcscntes. 

Emiit,, as minltas opinifles para jusliftcar o voto quo pre- 
'eniJo dar em favor da resolucAo, o contra qualquer cmenda 
se yjev a casa. 
lu^ Sa-s'e quo pide ser que o governo, passando csta reso uVao, procure entraves na outra camara, afim de que nAo 
j's? a lei quo aclualmente la se discuto. Sr. presidento, cu 
o fli0 3"° a'lael'es que afgumentao assim voltcm a medalha 
lu •• 0 r.',vei''0 1 eu reccio que, nAo passando aqui a reso ia'', scj i isso um molivo para so protclar a lei do oica- 
o-i ,0 llUt,. 80 discuto o forcar o governo, collocado em um a . o vacillanlo sem resolucao e sem lei de orcamento, a 
e'xar o poder, ou usar do uma dictadura. 
oenborcs, eu nAo approve todos os ados do rainislcrio ; 

pode este ministerio (er sens crros, mas quando eu vejo quo 
so apoiou cm todos os pontos a politico do um ministerio 
que comprometteu o paiz com duas guerras, quando cu vejo 
que se proclama como o melbor dos rainisterios o que sus- 
pendeu um codigo, por um decroto, e accu?a-so o presente 
ministerio como o mais fatal ao paiz, por causa do capotes o 
pennas de aco... 

0 Sr. T. Ottoki : — Bagatelas 1... 
0 Sr. Pompeu ; — Cento e tantos mil contos. 
0 Sr. presideme : — Lerabro ao nobre senador que esla- 

mos na 2.a discusiAo ; e preciso ser um pouco mais rastriclo 
a maloria. 

0 Sr. Damas: — Pois bem, perdoe-me V. Ex.; aqui cn- 
tra muita polilica. Sem apoiar todos os ados do ministerio, 
cu qucria mostrar que nab ba governo bom quo nSo lenba 
feito nlgum raal, e nao ba governo mdo que nAo tenha feito 
algum bent ; e enlrando neslo calculo pn tenderia mostrarse 
eu deveria ter conliauca ou nAo no ministerio. 

0 Sn. presideme ; — Isto seria na l.a discussAo. 
0 Sr. Damas: — Perdoe mo V. Ex.; guardarei todas 

eslas obsemcOes para quando vicr a emenda, mas creio quo 
posso fallar sobre outras cousas. 

0 nobre minislro da fazenda, que foi escolbido para assis- 
tir a esla discussao, parcce-me que da sua cadoira representa 
todos os minislros auseutes. 

Tenbo de fazer algumas observacScs, primeiraraenle acerca 
dos novos tributes quo S. Ex. prctendo impor. 

Eu acho, Sr. presidente, que na verdade ostamos em cir- 
cumstancias muilo criticas, que precisamos fazcr grandes 
sacriBcios, mas eu quizera lembrar a S. Ex.. que, antes de 
lancar mao de um meiu qua me parece pouco ju.sto, do redu- 
zir os ordenados dos empregados publicos, antes mesmo de 
impor tributes sobre materias que acho cm minha opiniao 
que nao suo tributavcio, digo, acbo conveniente que seosgotem 
alguns recursos que a nacao tern a sua disposicao. 11a bens 
nacionais de que a nacao pouco provoilo lira, mas quo os 
queddles se acbao de posse prpcurab compra-los com grande 
vaalagem para o tbesouro. 0 governo tern a seu favor uma 
lei que detcrmina que possao scr alionados terreuos perlen- 
cenlcs a alddas, abandonadas pelos indios. Creio quo b a lei 
do oicameiilo de 27 de setembro de t8G0. Na minba provin- 
cia e" cm outras ba terrenes desla natureza ja occupados, o 
na capital da provincla do Uio de Janeiro existo um litoral 
todo ediBcado cm lerrena do indios, o de que os proprictarios 
pagJu foro; o pagamento do Wro nao e pesado aos proprio- 
larios, mas as pendencias que acompanhAo este onus poora 
os proprietirios cm desespero, muito principalmento quando 
se quer transfcrir o prodio ; a qualquer pas so quo o emiihy- 
teuta quer dar faz-sc necessario a iotervencAn do escrivAo o 
do curador. do juiz o da fazenda, o com despezas; o todos 
esses cmbaracos dos cmpbyteusas muilo dcpreciAo os predios 
e e um obstaculo aos seus raeliioramcntus. Eslou pois, con- 
vcocido que o the-ouro muito ganharia com » venda dosses 
tcrrenos o daria um descanco aos-donos daqudles predios. 
Cosso ale aDrraaf quo da venda desses terrenes tiraria o tbe- 
souro para cima de 300:0008, fe a sua extonsao b tal como 
eu supponho. {Ao Sr. prssidente.)\. Cx.'acba quo e occa- 
siAo do tratar disto ? 

0 Sn. Presideme : — Acho que b permitlido, b materia 
de Doancas. 

0 Sr. T. Ottom : — Proponha uma emenda. 
0 Sr. Damas : — N'Ao proponho emenda, nem e pre- 

ciso. porque o governo esta autorizado a faze-lo pela lei do 
27 de setembro do 181)0, que aulorizou o governo a alicnar 
terrcnos de indios. 

Eallo tiiinbem das lotcrias Eu acho quo o nobre minislro 
da fazenda poderia pedir ao corpo legislativo aulorizacAo 
para chamar ao tbesouro todas essas lotcrias que se tbm cim- 
cedido, com eicepcao das concedidas'a casas de caridade; 
porque, Bquo V. Ex. certo, a maior parle do producto 
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dessas loterias reverlcm em proveito particular, e pouco 
aproveitao a obras pies. 

Quaniio falla se em arrancar o p3o de tantos.empregados 
pobres ecarregados defilhos, quando so diz quo se vai jegar 
Iributo ale do ar que se respira, recolhSo se ao thesouro 
todas essas loterias que DaO|Sao concejidas para objecto de 
primeira necessidade. 

Sr. presideBlo, rou mndar de assumpto. 
Chamo a altencao do nobre ministro da jHflica, que tam- 

bcm se acha presente, sobre o que passo a diz'er. Sr. pre- 
sidenle, sinto profundamento trazer a esta casa factos que 
dizem respeito a prelados de uma gorarcbia muito elevada, 
e que merecem todos os nossos respeitos.... 

0 Sb. Pumpeu: — Apoiado. 
0 Sr. Dantas : —... que merecem ser roderfios de to do 

prcstigio eVeneracao, tanto mais quanta essas auloridades, 
nio lendo forca pbysica cocrciliva, precisao do toda a forca 
moral, para bem dirigirem a consciencia dos fieis; mas, se- 
nbores,_se eu sou catholico, tambera sou cidadao brasilciro, 
selenbo o dever de defender aigreja eas rainhas crencas ca- 
tliolicas que as recebi de meus pals, tambem tenbo d dever 
de defender a coastituiciJo que jurei, e que, fazendo a felici 
dade da nacan. deveser respeitada pela igrejacomo inspirada 
pelo propri'o Deus. 

0 Sr. Poupeu : — Quern as atacou ? A igreja 7 
0 Sr. Daktas : — Altcnda o nobro senador ; peco-lho que 

leeha paciencia e que mo euca. 
0 Sr. Pomped : — Ouco-o scmpre com prazer. 
0 Sr. Dastas Senhores, a primeira cousa que tcnho de 

observer, e que vai apparecendo uma conspiracdo surda que 
■vai minando o poder civil e resistiudo ao exercicio dos dirci- 
tos da corOa, que sSo da naeao. 

0 Sr. Pompeu: — Ao contrario; Y. Ex. esta enganado, 
0 Sr. Daxtas : — Tenha paciencia o nobre senador, dei- 

xe-me dizer aquilio que penso, e se nao flcar convencido tera 
o direito de me cocleslar. 

0 Sr. Pompeo: — Nao digo mais nada. 
0 Sa. Dastas : — Sr. presidenle, espero em Deus nao 

offender oera do leva os dogmas da igreja ; se cu o fizcr, V. 
Ex. me cbame a ordem ; pretendo fallar contra abusos na 
disciplina. contra usurpacSes nos dircitos raagestaticos, con- 
tra perochos estrangeiros, contra o odio que alguns bispos 
do IJrasil, fazendo cdro com a curia romana, mauifestio 
contra o governo representalivo. 

Digo que vai apparecendo uma resistencia surda, e a tole- 
rancia criminosa do governo bade nos trazer um fuluro em- 
baracoso. Aqui era um bispado declara-se que o direito de 
nomear parocbos foi uma conccssSo da Santa Se, e quo ella 
pode cassar quando quizer ; e as igrcjas nao vao aconcurso, 
nomeuo-se parocbos estrangeiros, e o monarcha e privado do 
sea direito migestatico.Era outro logar disse-seque ocliefe da 
Igreja e soberano em todo o mundo, e que, por consequcncia 
os seusdecretos e bullas podem entrar no imperio sem bcne- 
piacitos. Em outra parle disse-se quo todus as conccssOes 
feiUp aos moiftrcbas, por graca da Santa Sd, n5o devem 
conlinuar no governo representalivo. 

Senhores,para que q nobre senador qne me da apartos sai- 
baque nao falto a verdade no quo digo, apresenio trcs folbe 
tos; o primeiro, dizcm, que cobra dos jcsuilas de Caracas pu- 
blicado por um anonymo em 1858 debaixo dos auspicics de 
uma autoridado apostolica; o segmi'lo fidheto e uma pastoral 
do Sr. bispo do Ceara cu para melhor dizer duma declaracao 
da guerra; o terceiro folbeto 6 uma carta do raesmo Sr. bispo 
ao Sr. marquez de Olinda. 

Chamo a altencao do Sr. ministro da juslica e do senado. 
0 Sr. Phaipeu ; — Os negocios cclesiasticos pertencem ao 

ministerio do imperio. 
0 Sr. Daxtas Chamo a aliencao do Sr. ministro do im- 

perio para o quo tou dizer. Eu logo tratarei dos bispos, vou 

primeiramente ier aqui o que diz o primeiro folhelo escripto 
pelos padres do cnllegio de Caracas, segundo allirmou quem 
mo'nnviou esto folbeto. Attenda 6 senado : 

Quo as constituicSes e leis temporaos contra os canones 
sao nullas! 11. i. Demaneiraquo anacSoque so quizer cons- 
tiluirha de mandaroseuprojecto decoiistituicao ii Uoma para 
quo suas eminencias vcjdo so esta ou nSo conforme com as 
suas vontades. 

Diz-se mais que so de«obedeca aos principcs, que nao 
oblocem as leis da igreja, (1. 4. 

Diz-se mais que, se os principes tdm alguma ingcrencia 
no governo temporal da igreja, 6 por permissao da santa So, 
fl. 5 Concorda o nobre senador com isso 7 

0 Sr. Pompeu faz signal negativo 
0 Sr. Daxtas: — Estes folbetos sito preciosidag'es que 

guardo na minha bibliolheca. posso-lho conliar, mas ba de 
me'restituir; conservo os para provar a dootrina que presito 
os padres estrangeiros. a ponlo do pcrvertercm os proprios 
bispos. Chamo a altencao do Sr. ministro do imperio : nos 
nossos nrcamentos vota-so umagrande quanlia, para detacao 
do clero, nris a uacao nao pode querer quo se fechem os so- 
minarios aos brasileiros e seja ella dostinada para padres 
estrangeiros. 

0 Sr. Pompeu:—Y. Ex. csld exagersndo muito. 
0 Sr. D. Manoel di um aparto quo nao ouvimos. 
0 Sr. Daxtas : — Diz o nobre senador que e uma mania, 

digo ao nobro senador que 6 uma thoocracia, quo balida na 
Europa pretende estabelecer-se e (irmnr-se na America para 
partilliar o poder, e minar as nossas instituicoes. Senhores, 
e infeliz a uacao quo nSo tem um clero nacional. 

Ouca mais o nobre ministro o quo diz esse escripto : quo 
as norae.acoos de parocbos, divisoes do freguezias, honras de 
conegos, o p'flcef, os rccursos da corda, sao usurpacOes do 
estado, 11s 5 e C 

Que essas concessaes nao devem conlinuar no governo re- 
pre-entativo, II 5. 

Quo todas as gracas concodidas pelos papas nao estao su- 
jeitas a licenca do governo, 11. 9. 

Quo os pro'vimentos das igrejas sendo concedidos aos reis 
pelas papas para evilar conflictos, nao podem ser converlidos 
em direitos raagestaticos, fl. 12. 

Ouca o senado mais esta. d a pielhor do todas, c uma 
finfarronice de sacbristia ; que Roma esta longo, o 6 fraca, 
mas que com uma so palavra ao povo far.'i cahir os thro- 
nos!!l Eu podia cilar ncsta occasiSo uma passagem de Pas- 
chal nas suas carlas provinciaes, mas o negocio 6 serio. 

0 Sr. Pompeu : — V. Ex. esld certo de quo 6 um com- 
pendio disclpliuario,? / 

0 Sr. Daxtas: — V. Ex. quer dizer que isto n3o dsenao 
uma opini.To o n2o um compcndio por quo so ensina. Sim, 
senhnr, nilo 6 um compendio mas s3o as opiniSes dos quo 
ensinao. Cousas ba quo.valem mais que um compcndio; aqui 
esld uma_ pastoral do Sr. bispo do Ceara que partilha as 
mesmas iddas, o o nobro senador nao pode dcixar de con- 
coder-me que eu diga quo uma pastoral e mais quo um 
compendio. Vejaraos o quo diz a pastoral: Nega ao governo 
o direito de flscalisacJo suprema nas exlerioridades da igreja 
e na administraeao dos seus bens fls, 33 Diz mais que em- 
quanto o Espirito-Santo nao vier dizer quo os princi|iC3 e os 
magistrades podem (iscalisnr essas cousas ello nao concede tal 
poder ao eslado, fls. 33. 

Nega ao chefo supremo o direito do rover e dar benepla- 
cilo aos decretos dos concilios e letras aposlolicas. Aprc- 
senta o eslado rcvoltado contra a igreja, isto 6,a guorra entre 
o reino do Deos o satunaz. 

Isto. senhores,6 desvairar a mocidad0,(5 proclamar ao povo 
a desobediencia das leis o da constituicdo ; e serBo estas 
quesldes objecto do uma pastoral que 86 deve comprehender 
as maximas do filho do Deus e recommendar a caridado o a 
fralernidado a todas as suas ovelhas? 

Sonbotos, aqui cstd utn terceiro folbeto, 6 uma carta do 



SESSAO EM 21 DE MAIO DE 1866, 83 

Sr. Lispo do CearA dirigida ao Sr. marquez de Olinda, 
qucixando-se das usurpacoes feilas A igroja. islo d, o ylacet, 
o recurso a corfla: o dfreito do crear e dividir freguezias, 
licencas aos parochos, prohibioao do novicos nos convenlos, 
intorvenpao nosotninario, etc., etc. Sinlo, Sr prosidente, ndo 
puder expdr as minhas npim'Oos sem tocar no nomo do nm 
prclado tao inslruido o lao virtuoso; mas, S. Ex. principiou 
o sou opiscopado do uma maneira bom estranha ; cm vcz de 
pregar a suas ovelbas as vantagons e os triumpbos da uossa 
santa religido, ao ccnlrario declara-llies qua ha 19 seculos, 
cssa roligi-io abracada quasi por todo o inundo, tcm sido 
perseguida, calumniJda o (tlirajada por stus proprios (ilhos! 

A pastoral do S. Ex. d uma decloracJo do guerra; 6 um 
syslema do defender a igreja, quo ninguem podo approvar, 
declarando aos sous freguozos, quo todo o inundo e.-la con- 
spirado centra clla. Dizia Eendlon quo osso era o pcior meiu 
do defender a igreja. Seria umavordado, so S. Ex dissosse, 
'luc ha 19 seculoa. os soberanos do mundo, os melhores fi- 
'bos da igreja suslenlSo a cadoira do S.l'odro o combatem 
os abusos do sous succossores. 

.0 mcio mais proflcuo quo so pdde adopter, para defender 
o igreja, d raostrar quo as conversSes sdo irauieusas, que a 
feligiiio calholica augmenta, qud lodos a abracao que clla 
"os aperfeicoa, quo nos conduz a uma rnelbor vi la. e que 
■tuxilia'a so'ciodado civil; mas quorer fazorda religilo catbuli C1 uma machina da guerra para conservar a humanidade di- 
vidida em judcos o samaritanos, 6 um systcma contrario ao 
goo eminou Josus Cbristo o quo o estado nSo dove consentir. 

Sonlurcs, existcm por alii muitos escriptos espalhados 
quo pregito a mosma doutriua desta pastoral; eu mesmo igno- 
fava a sua cxistcncia, o foi um ministro dacorOa quo cbaraou 
a minha attenclo sobro ella, o na oceasiao em quo deixava 
0 Ppder; disso-mo olio : «L6a, 16a, e vera boas doulrinas.n 

Senhorcs, bojo senao folia em padroado, nem real, nera 
occlesiastico e nom leigo; c um dircito da cotda noraiar bis- 
pos e prover os empregos ccclosiasticos quo e cousa lenipo- ral; oste direito nafoo com a soberania, o 6 tdo anligo como 
11 propria realeza. 0 direito do nomoar pastures, do f.ize-los 
ooraprir as suas obrigacOes, do rover as Icis da igreja quo 
onlrilo no estado, do ftscalisar todas as tempsralidades da 
'gfcja sS.o direilos hienarchicos, isto c, de conservar a or- 
"S"); sao direitos inherentes a soberania, sao direitos do su- 
tjfenia inspeccflo, 6 o jus cavenili el omnia videre dos cbcfes 
•ms nacbos, sera dies mlo ba soberania. sem dies nao pu- 
"''m os governos rospemder pela tranquillidade da nacao 
Vuando so conquista ou adquiro so por qualquer meio um 
j'-'frilorio vcm com die o dircito raagostalico do nomear pa- 
jichos ; aprcsentem as bullas quo quizcrcm, os reis as acei- 
•orao por veneracao o nao por obrigacio; foi o partido 
I'to toinou a curia' romana, do dar aquillo quo nio podia 
conservar. Senhorcs, os reis de Portugal tiverSo scmpro 

uireito, nao siio direitos creados por uossa conslituirao, 
'junca ninguem o contestou; os reis do branca,' de Inghte'rra, Ui Uespanha o do todas as nacOes catholicas o tiverao. seuf- 
l0i P consdbo do estado na Ilespanba declaroua Edippolll 
quo esso direito devia ser a pupilla dos ollms dajnou.irchia. 
'• iolo li, seiulo instado por Innoccncio \111 para quo aca 

^jtssc com o placet, consultou a todos os jurisconsultos e sa- 
i'08 do rciiio, o todos Iho dissordo quo so nao dcslituisse do 
molbor brilhante da sua cord i, e que o ici nao podia abdicar 
"esso direito, e quo som elle a realeza scria uma pbantasma- 
^0ria. Carlos U, rei do Eranca, foi instado por A-driano II 
Para quj rovogasso a capitular que prohibia a entrada do 

atlas no rcino sem rcvisdo do poder civil; o rci consultou a 
"memar, arcebispo de Reims, seu cnnsclboiro, em quem de- 
POsitava uma conflanga illimitada. Esso digno prelado, fiel ao 

monarcha, diye: « Sonbor, dcixareis de ser rei, deixa- 
p18 do fazer bcmlios vossos povos so eonsentirdes em tal— 

ex eris si rede fades, si non fades rex noneris » e o rei 
^racou a Hincmar. 

senhores, so o direito canonico considcra a historia como 
'n cxcellenle priucipio do doraonstrar, esla jirovado que os 
I's exercerail sempro jure proprio esses direitos, e que as 
Wstdcs do lloma ndo passarao do prctensoes. 

E quaes as razdos quo so allogao para quo sejdo cassadas 
cssas cbamadas conccssfies aos rets ? E' porquo ellas fordo 
coucedidas aos reis absolutes, mas quo em governo consti- 
tucional nio 6 possivel I 

Senhorcs, esla prerogaliva da corfla do nomear pastures 6 
cousa indifferenle ? Nao, quem dirigo as consciencias dos 
bemtns governa osbomens, quem Ibes dirigo ao outido todos 
os seus passos, todas as suas accfles, precisa ter amor ao 
paiz, cbedicucia aos reis e as auioridades e interesso polo 
nem das suas ovelbas. Os paslorns nao pfldem deixar do ser 
da conDanca do chefe da nacao. E eslarafl nestas condieOes 
padres c,-trangeiros, que servem de obstaculo a colonisa'cao 
e a todos os progressos do um paiz novo, quando so pretende 
acabar com os seminarios subvoncionatlos'pclo governo? E 
crcarcm so nnvos, impondo-sa tributes aos povos, verdadciras 
simonias afim de os cnlregar a reitores e mestres ostran- 
gciros ? 

Yeiu i mesa um rcquerimcnt!), quo ainda se niio discutiu, 
pedindo iuformacflcs acerca do direito por quo o bispo do Rio 
Grande do Sul tem cxigida por cada casaraeulo 1(1^ ou 18^1. 

0 Sr. Pompeu : — Etto facto esla voriBcado? 
0 Sr. Dxktas : — Quem apresentcu o requcrimento o dira. 

' EnlSo permitta o nobrn senador que eu apresento um oulro 
facto, quo me foi reforido por pessoa quo viu. 0 Sr. 
bispo do Cesrd, na visila quo fez na sua diocese, mandou 
lancar um provimento, na maUiz de S. JoSo do Principe, 
cm Inhumerim, no qual so dizia qnenuo se concedesse liconca 
para casar homen quo furtasse racca sem pagar 7$. [Ilila- 
ridade). 0 nobro senador uega? 

0 Sr. Pomreu : — Y. Ex. "esla bem informado deslo 
facto... 

0 Sr. Dantas:—Nao mo pcrgunlo so estou informado, 
Y. Ex. 6 qqem me deve dizcr so o nega. Sr. presidento, os 
preladas nao podem impflr (ributo, nao podem mesmo rece- 
bcr os sous benesis sem lei civil; o quo e do dircito divino 6 
que e'les sejSo alimentados pelos scus' freguezes por meio de 
esmolas; o Evangelbo nao ibes deu forca cocrcitiva, nao 
podem obrigar, c, como nao podem obrigar, a b i tem csta- 
belccido o meio de serem manlidos era com pattimonios, ora 
restabelecendo os diiimos, ora acabando com estes moios e 
impondo direilos sobro os ados que praticarera em seus olli- 
eios. 

E' preciso, Sr prciSdonte, quo o Sr. ministro attenda a 
iito, porquo tributes sobro casamcntos impostos pela igrcjss 
prnvocflo a necessidade dos casamonlos civls. 

E' uma crueldado, senhorcs,quo um cidadSo vcnbaperanle 
o seu governo, pcranto a tocied de, e diga-: « Eu quero li- 
gar me com esta muliier que ineroceu minba alfcicSo, cssa 
unido Irazcr-me-'ua um fuloro fcliz, quoro que o governo do 
meu pail confirmo esla allianca... » 

0 Sr. pompeu. — Do governo ? 
0 Sr. n vktas i — Ouca, senbor, 6 uma bypotbcsc. 
« ... quero quo o governo tirma esla allianca, que di- 

me o direito sobro minha mulber e sobro os seus bens, quo 
lirma a paternidado; quero quo o governa firme esta allian- 
ca, que e-tabelcca a naturalidadede meus filbos, que Ibes da 
o dircito de succossao;quo Ib^jdi osdireitos politicos e civis; 
quero que o governo regulo todas essas relacflos quo v5o 
existir enlre mira, uieus filbos c minha mulher, c enlre cs- 
les e a socicJade; mas dii o governo ; «N'Jo posso, 6 preciso 
uma ici. » Diz a igreja veuha para ca, e um sacramonto.» 

Pois bem, senhoies e um sacramcnto: eh quero casar-me, 
mas diz o pastor: '< Yds baveis de dar-mo 7jl. » Ob, senho- 
rcs I eu procuro a religiao de Jesus Cbristo para casar-mo, 
Jesus Ch isto declarou : — dai de graca o que recebeste do 
gruca—, e vos pondes obstaculos pedindo dinheiro ? Yfls 
ine impondes condicfles quo eu as'nSo possocuinprir e que de- 
gradao a magestado do sacrarnento ; quoro tjua o ncbre sc- 
uador pelo Ceara faca bomjuiza a meu respeilo. 

Fallo destes abuses, senhorcs, com quo estao lulando todas 
as pacSes, como por exemplo a Franca, a Belgica, a Italia o 
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a Auslria, etc., e esses abuses tern side falaes a Jgreja ealho- 
lica. Sou catholico, apostolico romane, quero a religiao de 
nicus pais, mas deplore esses abuses, condeamados pelochris- 
lianismo. 

0 christianismo, senhsrcs, nSo tern iniraigos, e uma reli- 
giao conservadora da bumanidade, elle nasce com o homem 
desensvohe se com a sua razdo, elle falla ao coraciio do ho- 
mem todos os dies, todos os raomentos. por nossas sonsacOes, 
iisicas e moraes, c nao ha portas do inferno que pdssito 
prcvalecer contra elle; as portas do inferno sao os pbariseos, 
que quercm dividir a bumanidade para a governar ; quern 
destruisse o chriilianismo destruiria a natureza bumana, 
conspirava contra sua propria existencia Deus fez uma roli 
giao que se coaduTia com a natureza do homem. sua'conser 
vacaooperfeicao. Amelbor religiao, Sr. presidenle, 6 o chris- 
tianismo, porijuo d a roligiio que renuncia o dominio desle 
raundo, forliSca a autoridade e aperfeicoa o cspirito, ella 
falla aocoracao do homem; hem disse Jesus Christo : « Eu 
sou o bom pastor, minhas ovelhas conbecem a niinhaToz.» 

Passo, Sr.presidente, a tralar de uma sociedade de coloni- 
sacSo cujos ostatutos forao approvados polo govorno, c quo 
mereceu as censuras do nobrc scuador pela Habia. 

Sr. presidonte. louvo ao minislerio der dado o sou apoio a 
esta sociedade que se organisou nesta cdrte para a cole 
nisaciio. Consta-me que os sous ostatutos forao conbrmados, 
ostatutos muito simples. 

0 governo nao so eaxolveu era materia de religiao, e cu 
creio que nem os ostatutos Iratao disto ; o ncgocio e mu to 
simples; formou-se uma sociedade para a colonisacao, a 
qual creio quo nSo exigo subvencilo do tbesouro; por con- 
sequencia nao pdde ser melbor. Podo ser que a sociedade. 
nada consiga, mas o governo nao deve embaraca-la; ao can 
trario deve anima-la, e nos lodos devemos fazer votes pela 
sua prosperidade. 

A primeira censura que fez o nobra senador pela Bahia foi 
qua o Sr. minisfro da agricullura bavii f ito uma carla ao 
Sr. general Loth.na qual'vinhSo expresses que depremiSo o 
caracter da naqSo, e o argumenlo quo trouxe o me'u nobrc 
amigo, seuador pela Bahia, foi em minha opiniSo a melbor 
arma qua podia escolber para corabater o Sr. ministro da 
agrienltura. 

" Qual foi a accusacilo fella a esta carla ? Senbores, se on 
tivesse de censura'la seria para exagerar as vantagens 
que offerece o Brasil, de seguranca individual, de crcncas e 
de casamcntos, etc. ' 

Disse o Sr minis ro da agjricultnra que os brasileiros ti- 
nbao uma docura que degenerava em vicio, isto e.que dege- 
nerava em preguica.. Sr. presi ienls, quem esta na allura de 
subir ao poder,a cada momcnto deve ser recto na apreciacbo 
dos ados dos outros para que goze do mesrao direito; se 
Lojo o nobre senador interpreta mal a palavra de um ministro 
amanha tors quem Ibe faca o masmo. Senbores, pdde se no- 
par quo a docura dos brasileiros chega a ponto do virem 
colonos da Europa sahirem a pedir esmol.is pelas ruas e 
acbarem mais cowenicncias nessa docura viciosa dos nacio- 
naes, do que podiyiao achar no trabalbo ? Basla que 
em cada rua se Ibe dd um vintem; esta caridade a 
gransl c mal entendida, e quo e um obstaculo ao tra 
halbo, to e propria da natureza brasileira. Quem na Buropa 
abrira a snaoporli a um homem desconbecido para agasa- 
Iba-lo, do que so soguem muilas vezes assassinates? l-lo 
so se encmitra na condescendencia, na docura brasileira, 
que ja degeuera cm vicio. Eis a razSo porque foi accusada 
a carta do Sr. Paula e Souza; mas eu faco uma idea tdo 
clevada da illustracSo do nobre senador, que me persuade 
que t6 tiouxe esta' accusacao como um preparalorio para 
passar a outra. 

Ilouve um follielo que se imprimiu, chem de impicdades, 
e que a sociedade de colonisacao o n andou dist.ibuir, mas o 
governo teve parto nisto? com approvacSo dos ostatutos 
forao approvados as opinioes do Sr. Dr. Macedo Scares ; 
que culpa tem o governo em quo se publique^ um folbelo? 
NJo ettamos em um paiz conslitueional'! Nossas leis nao 

dizem qu6 lodos podom escrever, cxcepto contra a exislcncia 
de Doos o a immortalidada da alma? porque cstas duas 
crcncas servem de apoio a moral. 

0 Sn. Pompeo : — So os padres Caracas nSo podem es- 
crever o quo quizerem. 

0 Sn. Dakt.ss ; —Senbores, os padres do Caracas n5o po- 
dem ser chamados a tribunal algum, porque usarao de um 
direito comraura, podiilo o fazer. Eu so cbamo a allencSo do 
governo acerca das ideas daquelles que sdo destinados ao 
ensino, ao pulpito c ao conBssionario, o as pastoraes; a im- 
prensa 6 do direito commum, o pulpito e o conBssionario sJo 
privilegios e um raandato e polo abuso desse mamlato dove 
ser responsabilisado. Esta foi a resposta que deu o tribunal 
de CassacSo ao governo franccz quando o consultou acerca 
dos ataques feitos no pulpito contra o governo do paiz e con- 
tra as autoridades. So, quando um ministro da religiao pro- 
gasso de um pulpito ideas subvorsivas pudesse tnnbem subir 
a elle outro cidarlio e contraria-ias, enlito gozariamos todos 
de um direito commum. So o padre sabedo mandate do Jc-us- 
Christo «fazoi tudo quanto mo visle fazer, ensinai luio 
quanlo vos ensinei », elle se torna retponsavol por oxcesso 
do sou privilegio. Sao I'.iulo diz quo aquello quo quer tor 
direito as temporalidades dove sbsemear as espinlualidades. 
0 pulpito e do padre s6, a imprensa b de todos. 

bias note o nobra senador quo e isto quo se vai eiifinar ; e 
lanlo mais perigoso quanto u Sr. bispo da Ccara declara na 
sua carta ao Sr.marqu"z da Oliuda que, a exccpcJo do Roma, 
no Brasil nao ba tribunal quo possa conbcc'cr dos seas 
abusos. 

I'dde-se vivcr em um paiz oude os bispos declarJo que nSo 
16m superior? 

0 Sr. Macedo Snares usou de um direito commum, e pcr- 
miita o nobre senador pela Bahia quo eu uso dos mesrnos or 
gumcntos do quo usou o ministro francez na camara legisla- 
tiva quaudo os bispos pedirao que Mr. Uenaud fosse metlido 
em processo. 

Senbores, v6s tendes mcdo de um folbeto do Sr. Macedo 
Soarcs? Eazeis uma idea a mais desvantajosa da nossa reli- 
giao. Em um paiz onde ha lantos bispos, lantos padres, tnntas 
aulas theologicas, tantas sociedades rcligiosas ; em um paiz 
onde se crgue Uma associacao para man Jar vir colonos calho • 
licos e so catlinlicos, em um paiz onde a sua constiluicSo dd 
sumenlo ;i religijo calliolica o privilegio de ser raantida a 
cusla do tbesoaro, e nc-lo paiz tao roligioso o Uo catholico 
quo vos vos encbcis do mtdo polo folbeto do Sr. Dr. Soarcs 
Macedo; fazcis uma idea trislo da nossa s.mta religiao. 

Aiiiila disse o nobro senador pela Bahia—So vier uma im- 
mensidado de prolestanles, derramados por eslas provincias, 
a religiao catboliea fiend cm minoria, o cortameulo suc- 
cumbira. 

Senbores, cslou persuadido de quo o nobre senador pela 
Babia n5o 6 mais catholico do quo os. bispos calhalicos da 
luglaterra, nao e mais calholico do que os bispos catholic is 
dos Estados-Unidos, nao 6 mais catholico do quo a propria 
igreja catboliea, entretanto, aehando-se o citbolicismo em 
minoria naquollcs paizes, sao os proprios bispos quo atteslao 
que o calholicismo cresce progressivamente, quo as conver- 
sOes s5o innumeraveis ; e so nos paizes proteslantes floresco 
o calholicismo. porquo razdo e6 no Bxasil podo die ser suc- 
curabido? No Brasil, onde as ideas catbolicas cstao enraiza- 
das por qualro seculos, ondo p! la nossa constituicao 6 a unica 
raantida. Nao digo mantida no scntido do excluir c gcerrcar 
as outras, como cntendem os intoleranlcs. 

Senbores, as conslituicCcs modernas ou as que so vao refor- 
mando nao failao cm religiao, 6 ncgocio de consciencia, uma 
constituicao polilica nao tem nada quo ver com a consciencia 
do cidadao; senbores, os cstados tem seguido um dos tres sys 
temas.ou mauler todas asteligiOes,ou nao s.istenlsr nenhumu, 
ou cscolbor aqiiella quo 6 seguida pela maioria dos cidadaos; 
a constituicao do Brasil preforiu o systema do mantcr uma o 
certaments nSo podia dcixar do scr outra sendo a religiao 
catboliea o aposlolica romana, por ser a religiao da maioria 
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(ios Lrasileiros, E' esta a reliRiao qua a nossa conslituicao 
manlcmjsto (S,alimenta os pastores, reedifica os Icmplos, paga 
o seu ensino o da unicamonto assenlo na camara dcs deputados. 

Efta foi o senlido qua deu a palavra—manler—o congresso 
do Vienna, quando ea'aboloceii-fe tal provincia perlcncerA 
a tal Cftado; a igreja tal sera mantida polo ettado cu polos 
sens mcmbros; os Estados-Unidos ndo mantem religiao al- 
guma. 

A Franca segue o systema opposlo ; ali lodas as religiOes, 
inclusive a judaica,tSin uma quota no orcamento. 0 governo, 
pelos cofres publicos, mantera todos os psstores das diversas 
confissdcs, di-lhes acadeniias tbeologicas, ajuda a reparacao 
ilos lomplos, etc. 

Eique o nobro sonador certo de quo a religiao catliolica 
romana ha de exislir no Ilrasil scmpro, e sempro ; e ha de 
Pqreccr seja qual for o numcro dos protestantes. 0 seu maior 
inimigo sao os abuses e as pcrscguiciies; tireni se esses 
abuses o essas porscguicOes quo cessarao tpda a desbarmo- 
nia o doscoiifianca, o cada um vivora conlenle e satisfeilo 
com as suas crcncas. 

Antes de terminar, Sr. presidcnle, quero moslrar ao nobrc 
winistro da justica a ingerencia que tinha o governo portu- 
guez cm dotesa de scus subditos nao sd sobre os dircitns pa- 
tochiaos, como sobre os direitos episcopaes. c ate mesmo 
sobre os da nunciatura. Eerraitta V. Ex., Sr. presidenle, 
due cu lea uma ordem do rei acerca da nunciatura, passada 
Pelo socrctario do estado Marco Antonio de Azeredo Couti- 
pho, dirigida ao inlcrnuncio l.ucas, arcebispo de Nicomedia: 
(ieudo): oEl-Rci lliem'anda declarar que para nao alterar a lei 
ocoslumesdo reino, n3o dovenio os juizes eofficiaes da lega 
t'a levar maiores salaries o esportulas de quo justamenle" so 
Wstuma lovar nos auditories da cftrle, o na expedicjao dos 
"Sspachos da justica o de graca se dovorao observar as taxas 
®3labelecidas, evitando se toda a otcasiao do queixa o escan- 
dalo. Tambem manda Sua Mageslado lembrar a V. Ex. que 
Jevo nomear promotor nacional como se coslumou ale agora. 

14 dc junho do 1744. » 
'lesposta.—« Kogo a V. Ex. de assegurar a Sua Mageslade 

f voneracao que professo a sua soberana pessoa, e de minha 
lontual obediencia a suas supremas ordens.n 

Combine o seoado oita respeitosa rosposta deumaautori- 
dada estrangeira com o proeedimento do alguns bispos, a 
''aspeilo das ordons do governo em nomo do chefe da nacSo. 

Senhores, vou concluir o meu discurso : o que o JJrasil 
Pfccisa e da lolorancia, a toljurnncia nao iniporta o reconae- 
^nienlo do que lal ou tal reli^iSo ou seita e verdadeira, a 
wlerancia 6 a caridado para com os outros, c um conlrato 
'ecito entre as diversas crencas; respcitai as minhas crcncas 
j?ara quo cu respoito as vossiis, vivainos cm paz, o lolerahte 
J5 um soldado intrepido da civilisacSo, o intolerante e um 
jyranno eslupido ; pregue-so esta doutrina, seja considtrado 
p) de lesa humanidadu lodo aquelle quo pregar que se deve 
eyantar um muro do bronze cntre calholicos, calvinistas, 

julheranos, judeus, abraccmo nos todos. Em Jesus-Oliristo 
p ha nem judeus c ueni samarilanos, clleso escanJalisaTa- 

0
1?03 pharisous c dos hypocrilas. 
Jenho concluido. 

t, ' Sr. ministro da justica d muito illustrado, prouvera a 
eus quo ou tivosse a sua illuslracao ; ello o o scnado (arfio 

Justica aos mcus sentimentos. 
^ Sr. T. ottonl: - Sr. prcsidente, para fallar nesla se- 

MmJa discussSo do prnjeclo ou quizcra primeiramente ouvir 
.® uobro ministro ou a algum nobre senador, quo por acaso 

'enda o art. 1°; paroccndo-me, porem, quo a discussSo ia 
CfW-se oacredilando quo esta resolucao 6 daraaiortrans- 

^'i'lcncia nao pudo deixar do adiantar-me ecnlrar no debate. 
.i^Perava discutir diante do outro gabinelo, pois que, cm 
cj i , ''''s nolicias quo cstos trcs dias tdm corrido por toda a 
sol i Parec',!-mo que o ministerio de 12 do maio Cilavadis- 
Um' •0'• circunl8laiicia me acanhava para discutir. Via Uj ministerio morto, como esta o actual na consciencia pu- ^ ca ocomo todas as vozos aprogo5o,espccialmenlo em rela- 
•'0 ao nobro ministro da fazonda^ue so diz sera lancado pelo 

mesmo postigo por ende foi lancado o nobre ex-minislro da 
fazonda,antocessor de S. Ex. 

Esla discussao so tcria actualidade em relacao as pessoas 
dos nobrcs minislros, se acaso estivesse na cadeira como mi- 
nistro da fazenda o nobre ministro da justica, porquo corra 
geralmeute que S. Ex. e o reorganisador do gabineto... 

0 Sr.. MiMsiao da justica: — Sio historias. 
0 Sa. T. Ottom :—... pois qne o gabinelo vai soffrer 

modificacues, xai ser deputado do dous ou tros dos acluaos 
ministros. , 

0 Sr. mimsiro da justica : — Silo hislorias. 
0 Sr, T. Ottom: — Bom; cu ja ouco a dcdaracilo do 

nobre ministro da justica, de que sao hislorias as noticias a 
quo mo acabo de referir; mas o scnado quo tome nota, nao 
ha projccto do recompucse o gabinete, ficando o nobre mi- 
nistro da justica como teorganisador, o nobre ministro da 
fazenda continua solidario com os seus cullegas. 

Esla declaracao do nobre ministro da justica me anima a 
entrar um pouco mais na discussao, visto que ji sei quolo- 
mos um ministerio com vida, — que nao ha crise— quo o Sr. 
ministro da fazenda n.to esta, por assim dizer, preparando a 
trouxa para sahir contra a sua vontade, como parece que 
sahiu o nobre cx-ministro da raesma pasta. 

0 Sr. Dias du Carvalho:—Nao apoiado. 
0 Sr. T. Ottom : — Quero Gear dentro do regimonto, e 

porlanlo a occasiilo nSo e propria para discutir o — nuo 
apoiado — do nobre ex-minislro da fazenda ; discuti-lo bei 
opportunamente, isto e, depois que o meu convile feito ao 
nobre presidente do conselbo for salisfeito, quaado.o nobre 
presidenle do conselbo explicar a contradiccAo flagranlo do 
suas declaracoes com as do nobro senador. Entito discutirei 
esle.nao apoiado ; discussao que por ora o debate nao com- 
porta. You entrar em raaleria. 

Eu ji disse, a resolucao d da maior iraportuncia, sobre 
tudo era vista das declaracoes que o nobro ministro da fa- 
zenda fez na la discussao q'uanto-ao modo por quo enlende a 
constiluicao relalivainenfe aos orcamentos. 0 nobre ministro, 
e por consequencia o ministerio", acredila que mesmo nao 
havendo lei do orcamento o governo pdde cobrar impestos. 
Esta opiniao de S. Ex foi na I1 discussSo combatida do 
modo o mais viclorioso que e possivel pelo nobre senador 
pelo Bio de Janeiro que fallou sexta-feira. 

Mas, Sr. presidenle, eu acredito que o nobre presidenle do 
conselbo actual e o nobre presidenle do conselbo quo esta para 
ser devem explicar-se para Iranquillisarcm a consciencia do 
senado, devcm dizer se aarcditao que, no caso de niio passar 
nem esta resoluoSo,nem a lei do orcamento,estSo aulorisados 
para conlinuarc'm a cobrar impostos, devem declarar se a 
conslituicSo nao o veda. , 

Na discussao quo tevelogar ultimamenle, quando em apoio 
da opiniSo de S. Ex. ouvi' cilado o trisle exemplo de 1829, 
anno cm quo se nao volou lei de orcamento, e cm que, ndo 
obstante, os impostos forao cobrados, protestei em aparte, ex- 
clamando : Contra 1S29 protesla 1831. 

Sr. presidenle, cslou persuadido de que com effeito foi a 
tcnacidade do governo de entao, tralando com mcnospreco a 
represenlacao nacional, endorrandq a sessao de 1829 sent 
uma prorogacSo, quando pendia da votacSo do corpo legis- 
lalivo a lei do orcamento, o aggravando' ainda o cscandalo 
com um discurso de encerramento laconico c de uma sobran- 
ceria singular: — Esta encerrada a sessSo legislativa —, o 
nassando a cobrar impostos sent quo para isso houvesse lei, 
Sr. presidenle, foi esse. proeedimento de 1829 quo.produ- 
ziu 1831. 

E nao foi sfi no Brasil quo assim acontccou ; na Franca 
tambem se pretendeu cobrar impostos sein ser por virtude do 
lei de orcamento, e 1830 rcspondea ao altentado do governo. 
E' sabido que alguns boraens distinctosda branca, protestando 
contra a inconstitucionalidado de se cobrarem impostos sera 
lei de orcamento, cfIerec6r.TO A penhora suas mobilias 
quando o fisco foi arrecadar as imposicoos que Ihes estavao, 
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assignadas. Assira o pralicdrSo Hyde, Newille e Chateau- 
briand Pequenino como sou, se acaso o governo calender 
que pode continuar a cobrar impostos sem lei de orcaiaento 
bei do resislir; e, obedecendo somarite ao mandado judicial 
que me vafazer penhora, eotrcgarei o relogio, entregarei a 
mobilia, mas nao pagarei voluntariamauto impostos illegaes 
que sao verdadeiras extcrsOos. 

Sr. presidente, se niio fosse esla thsoria nova que apparc- 
ceu no senado, cu votaria pela resolueao convcnienlemente 
emendada; mas, em vista da theoria do raioislerio de 12 
de maio, que nos esla declarando pela boca do nobre minis- 
tro da tazenda que ha de cobrar os irapostos, ainda que 

'n5o tenba lei, porque para isso nao precisa de lei de orca- 
mento, acredito que o senado devo rejeitar o art l" e todos 
csoutros. Tem-se dito com toda a propriedade, quo o senado 
e a camara dos Srs. deputados s5o os primeiros consolheiros 
da corfla; a rejeicdo da' senado serA um apello para a sabe- 
doria da coroa, aiim de que acuda a coustituicSo, chamando 
a seu conselho ministros quo a respeitem. 

Pretendeu-se defender a theoria de que a deeretac.ao dos 
impostos naoe annua com o § 10 do art, 13 dacoaslituicaq. 
porque ahi se falla em Dxar annualmenle as daspezas publi- 
cas e reparlir a conlribuicSo directa ; preteudcu se deduzir 
desta ultima parte do artigo — o reparlir a conlribuiciio diJ 

recta — que somente esta era a obrigacao annua, como so 
fosse possivel decretar despezas sem decretar os meios para 
fazer ostas despezas A origem do seguudo membro deste ar- 
tigo toi aqui explicada cmi a maior clareza pelo nobre sena- 
dor a que rae reflro. Ouvindo a explicacao do nobre senador, 
eu fui procurar estudar a queslSo em algum autor da direito 
publico, e o primeiro com que logo deparei foi o diccionario 
de Garnier Pages, o qunl concorda perfeitamente com o que 
disse o nobre senador pelo Rio de Janeiro, 

Coraecando por explicar o que e reparliniio, o diccionario 
diz; « £' adistribuicao do imposto diroclo'entre os depirta- 
meulos e os distnctos ». As camaras francezas, quando de- 
cretio a coolribuicuo directa, tomno em consideracdo que 
neste deparlamenl'o ou nesto disiricto ha mais ou raenos ri- 
queza do que n'aquelle outro, o proporcioniio o imposto as 
forcas de cada um ; lirando ao governo toda a inlervencSo 
nesta reparlicao, diz : « Km tal depart-imento on cm tal dis 
tricto o impo'slo sera de tantos centimos, em tal outro de 
tantos centimos », cooforrae as riquezas o as forcas de cada 
dopartamento e do cada disiricto. 

Esta disposicdo' nasceu sem duvida do odioso que existia 
na Franca a respeilo de cortos impostos, que pelo governo 
e pelos sens delegados erao repartidos pela populacao com 
o maior arbilrio, com a maior dcsigualJade e.por consequen- 
cia, com a maior injustica. Para resguardar dessas injusticas 
a p- puiacao Jfranceza, estabeieceu-se a regra da reparlicao 
de contribuicdes directas o sobre ludo dos impostos sob o 
nome de Dnta3.*No3 tempos coioniaes estavSo muilo em uso 
entre nos. Sobre a prorincia da Minas 6 sabido que o governo 
lancava o que se-cbanpava finta, por exemplo, uma hcuve de 
100 arrobas de omo, 0 capitao general reguiava o raodo do 
pagamento destas lintas odiosas, tjio odiosas como as quo de 
raqorigem as leis francezas, segundo asquaes o corpo iegis- 
lativo tomou a si a reparticilo da contribuiiSo directa. 

Bern sabido os redactofcs da constitni'cao o odioso das 
fmtas ; foi uma finta como esta de 100 arrobas deourolancada 
sobre a provinm de Minas que produziu a inconQlenciajque 
prcparou rovolucao prcjectada em 1790, cujas rccordacOes, 
mostrando aos autores daconslituicao como erao ao paiz odio 
sas as fintas, os aconselhardo para na constituicao adverti- 
rem aos povos que ficavao iivres daquello Dagello, porque 
a conlribuicao directa ou a finta" ndo seria mais como no 
tempo do regimen colonial,visto como a repre>entacao nacio- 
nal havia de roparii-la prcporcionalmente as forcas e rocur- 
sos da cada provincia e de cada disiricto. 

Admira quo uma disposioSo de cautela, uma garanlia con 
cedida por de mais aos contribuintes se converti agora em 
argumeoto para provar que e possivel na falla de lei de or 
camento ficar o povo a discricdo do governo para pagar todos 
os oulros impostos. 

Acredito que o que acabo de dizcr prova a fraqueza do 
argumcnto principal em que se estribou o nobre munstro da 
fazenda; mas o que disse o nobre senador pela provincia do 
Rio de Janeiro por si so resolve a questao : fallo da intelli- 
gcncia constante que por 10 annos tern dado o poder legis- 
ialivo a esta patio Ja conjtituicao. 

0 Sr. Sodza Franco : — For o senador pelo Para que 
trouxe esla argumento, 

O Sr. T. Ottoni Vejo quo o nobre senador pelo Parii 
meu amigo, ja havia arguraentado scmelhantemento, e quoi 
porlanto, podia eu abster mo de repetir o que bayiJo dito 
vozos tdo autorisadas em tudo, e principalmente nesta ma- 
teria. Peco, porem, licenca aos nobres senadores para accres- 
centar alguma cousa ao' quo disserao. Dosdc 1828 o 1829 
appareceu no corpo lagislalivo a idda crronea de quo o im- 
posto,uma vcz decreta(io,perdurava eraquanto nao fosse revo- 
gado o que as imposicocs podiilo niio ser annuas; tal idea, 
porem, dosde essa epdeha foi combatida victoriosaraento e o 
argumento que acabo de citar dos 40 annos do interpretacJo 
constant?, tern ainda mais forca, pgrquo deriva do delibera- 
cio reilectida do corpo legislativo. 0 erro que ora surgo ja 
pretendeu erguer o collo em 1829, mas foi cnlio profligado 
por uma flas intelligencias quo mais honrarilo esla casa, 
por uma intelligenoia excepcional, como a do fallecido Sr. 
Bernardo Pereira do Yasconcellos. 

Aqui esta o quo disse, em voto separado na camara dos de- 
putados o Sr. Vasconcelios : a raatcsia^ 6 importanta, por 
isso peco licenca ao senado para iocluir no meu discurso 
todo o voto em'soparado do dislincto parlamenlar, o agora 
|erei sftmento um topico em que se resume a questao. 
jtentio,) 

<f A emenda que mais revolta 6 a que raanda pagar im- 
postos, ainda que nao haja lei do orcamento : a camara dos 
deputados se cobriria de ridicule se a nao rejeitasse, quaes- 
quer que fossem as ncssas circumstancias. E' incrivel que, 
sanccionada doulrina diversanas duas antcriores leis de orca- 
mento, que, consagrando-se nellas o principio do que o pa- 
gamento dos impostos dependo de uma Iqi annual que au- 
torisi sua arrecadacdo, se queira hojo o contrario; fdra 
retrogradar no camfnho constitucional a adopedo de scmo- 
Ihante emenda. » (Parecer da mesa n. 30 de 28 de abril de 
1863.) 

For conseguinlc, eu espero em Deus quo ndo seri no 
anno de 18GG que o corpo legislati»o brasileiro, tendo per- 
sevorado coustantemento nesta boa'e sa doulrina, possa con- 
sontirnas invasOes que eu antovejo em presence das declara- 
cfles do gabincte de 12 do maio. 

O Sr. ministro da fazenda:—Fui eu s6. 
OSr.T.Ottom:—Eu suppunbajque o ministerio era solida; 

rio n'uaaquestao destas, o hei do continuar a suppdr quo o e 
emquanlo os collegas do nobre ministro niio se cnunciarem 
prolestando contra as paiavras do nobre ministro. A doulrina 
d do govorno, sooretudo na occasiao actual, em que se trata 
da discussao do orcamento para todos os mioisterios. Nesta 
tccasiao o nobre ministro representa todos os seus collegas. 

E eu devo accrescentar, senboVos, que mais estimaris 
corabater um tal erro nas pessoas dosoutros nobres ministros 
do quo na de S. Ex. 

0 Sn. Sotiz.A Fiuiao:—Apoiado. 
0 Sr. T. Ottoxi: — E' sabido que os collegas do nobre 

ministro crcario um partido novo, a qua cuido que o nobre 
ministro nao pcrtenee; ao monos bei docrer que nao perlcnce, 
emquanto S. Ex. nao dcclarar o contr.lrio : os collegas do 
nobre ministro creariio um novo partido liberal a Rouuer, ou 
o partido liberal road, quo prclendo tirar todos os corollarios 
do novo liberalismo, mas cuja bandeira ainda esta enrolada, 
porque uns taes projectos que a liaviSo do deseubarrnais cla- 
raraentc o que estao promeltidos desdo o primeiro dia de ses- 
sSo,ainda n3o apparecer3o,e um que appareceu protesta con- 
tra o epitheto de liberal que os patriarchas da seita pretendcra 
monopolisar. E' certo quo entro os collegas do nobre mi' 
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hislro eu vejo, verbi gratia, o nobro ministro de eftranf>eiros 
(jue da tribuna previniu o corpo logijlalivo e o paii que nSo 
pensassfni quo o minislerio era represcntado pelas ideas do 
Sr. presidento do conselbo.... 

0 So. pbesHTestb : —Parcco-mo que com.cssas considera- 
cOes o nobre senador nSo se cinge 4 materia de que se 
trata. 

0 Sn. T. Ottom : — Obedeco a V. Ex , f, acabarei fim- 
plesmento a phrase. . visto que [covtinuando] a idade do Sr. 
presidento do conselbo mio llw permittia acompanhar os v6os 
liberaes(4 Uouher) dos outros sous collegas. tgora obedecea 
do a V Ex , vou entrarna materia. 

Sr. presid6nte,eu li porfuactoriamente o relatorio que apre- 
senlou a nobro ministro, o prociso de explicacoes para votar 
pelo projdeto, no caso do quo venbao emend'as taes quo o 
possao lornar acuitavcl. No rolatorio do nobre ministro se 
oroa a despeza do 18C7 a 1888 em 87,000:000;?, mas esle 
algarismo nao tem relacdo aiguma com as despezas acluaes. 
Sogundo o relatoriodo nobre ministro (supponho quo nilo es- 
tou engaaado, porque tomsi o algarismo) na demonstracio 
do despendido o a despender do anno corrente, teremos o 
sacrjficio do 15B;081:7448; o arrecadado, inclusiye os 
emprestimos intevuo e cxtorno ja realisados, ja raonta a 
111,393:683^530 ; portanto existe um deficit no exerci- 
cio actual da 43,586:0608778. 
,0 Sn. MitiiSTao da fazenda : —Passando a proposta do cre- 

dito pedido para a marinha e guorra. 
0 Sir. T. OiToar; —Por consequencia o deficit i maior. 
0 Sb. ministbo da fazenda:—Comprebcndido ease credilo. 
0 Sn. T. Oitoni:—Portanto, existe no orcamento corrente 

0 deficit, quo cilei, o qual tern de ser preencbido por mcio de 
eperarOcs do croJito. Mas, pargunto cu, e peco quo em sua 
fespnsta seja n nobro ministro muito explicit'o : segundo os 
debates quo torn havido estes dias.pareceu me quo, passando esla rosolucSo, o nobre ministro so considorava autorisado a 
Ontrahir os empreslimos que fossom necessaries para as 
despezas occurentes ; perguato cu se elTectiyamente S. Ex aSbini o entende, 

0 Sn. ministro da fazenda : — NSo para o excrcicio 
actual. 
„ 0 Sb, T. Ottoni : — Ndo para o excrcicio actual, diz 

Ex., mas dahi claramento so conclue que a respeito do 
Pcoxiinn exercicio o nobre ministro julga que a resolucSo Ibo 
"ara o direito de tazer operacOis do credilo para supprir as 
acccssidades reclamadas pelas despczas. Mas entendamo nos 
'""da, quedespezas? As dospezas decretadas na lei. Guide 
luo s6 essas. 

^ Sb. Souza Fbakco ; — Apoiado. 
, 0 Sr, X. Oitoki: — Supponho que estou argumen 
tando regularmente, quando peco que V. Ex. nos cx.li- 
""e se entende quo a resolucdo daria ao governo faculdade 
para levantar sbfnenle a quahtia do deficit que se verificasse 
, 0 d, a dilVorenca enlro GS.OOO.-OObSOOO e a receita crca- 
ba pela loi e Vcrificada no exercicio, ou se ua opini.to de 

Ex. ba autorisacao para raais. • 
"0 excrcicio presenle estamos gaslando 155,081:7448 

luo (icaraO legalisados uma vez que so conceda ere lito para 
"conchimcati) do deficit do 43.580:0608778 quo sepedo, e 
i"" o govcrno gastou porque julgou que podia gastar, sem 
fiue eu saibaondo eslava a autorisacao, a n3o sera do sa'us 
7'0pu!i, alias ja admittido para o exercicioj corrente^a parte 

,,s creditos vot.idos, reconbocendo SS Elfx. aobrigacio em 
tf« estavlo do respondcr pelos actos de dictadura que pra- 
4."yaopor effeito do emergencias do Torca raaiur.posteriores 
dei ' ls' s® para o exercicio future SS. EE. uSo podem 'yar de reconhcccr desde ja quo prccisavSo quanlia 
den 0 ma'or t'0 6"° a quecstana loi, comp d que nilo pe . que se decrelo essa dc-peza o julgio-se autorisados a 

■a-1", quando a lei d assira limitada ? 
presidenle, eu acrodito quo o senado dove ser tanto 

mais rostriclo na deliberacJo que tr.mir a respeito desla 
resolucSo, porque no progresso em que vai o crescimenlo da 
divi la' publica nSo ha recursos que possSo salvar-nos da 
banca rota. Eu fiz um apontamento da divida publica em 
despezas perdilas, e o senado vai ver que, seguudo o pro- 
prio relatorio do nobre rnini-tfo, do anno de 1869 para ci, a 
aossa divida punlica consolidada cresceu, aldm da cxistente, 
4 gemma de 93.533,000$, a saber: 

Divida intcrna  13,339:0003000 
Dita exlerna  78 503:0908000 

Tot-.l  93,S62;O0O$0ilO 
.... afbra 05 43,000:0008 do deficit quo estd reconhecido 
no relatorio, e para o qual bemus de votar credito. 

Para queo senado comprehenda todo o horror desla situa- 
<dio fi lanceira. eu peco licenca para estudar um pouco nos 
relatorios e doenmentos a origem o progresso da nossa divida 
publica, cemparando com a bpocha actual as anteriores. 

Em 1823, depois de conquistada a nosso incbepcndcncia, 
verificou-se que o ministerio da indcpendencia tinha apenas 
recorrido ao credilo, tomando de cmprestimo 2.000:0908 e 
que ao sabir do ministerio o veneravol compatriola do nobre 
ministro da fazenda, seu muito illustre antecessor na cadeira 
do ministerio da tazende, dizia que psra pagar esse poquc- 
no empeuho deixava noscofrespublicos 380:0008, remeltid s 
para Londrgs, 6 000 quilatcs do diamunles, 49,000 barbata- 
nas e 4,000 quintaes de p4o brasil. Eis abi os unicos cot- 
promissos a que sujeilou o paiz o pal iotico ministerio a 
indcpendencia. Nao se pode fallar em divida publica des^ 
sa bpocha gloriosa, porque se bouve o ernpreslimo de 
■2.900:0008, ficarSo recursos para Ibo fazer face. 

Em 1827 6 verdade que ]'4 a divida se elevara a 
40.305:608,?; mas em 1827 linhAo-se j4 pago rauitas des- 
pezas indevidas e quo livcrito origem ou pretexto na guerra 
da independenoia; linbSo se j4 feilo despezas enormes era 
consequencia da revolncSo do Equ idor provocada pela in- 
constilucional dissolucjo da assomblda coostituinto, e li- 
ohamos ja dous annos'de guerra do sul; entrctauto, a divida 
publica era apenas de 40,060:000^. M s os dcsperdicios 
crescerio por tal modo nos aimos seguibles, que em 1831 a 
divida publica era n seguinte, come se p6de ver nos documen- 
tos que existem no senado, e quo podem ser per todos con- 
sultados: 
Divida interna fundada  15,233:318$0fl0 
Dividi exlerna  53)3|7:000$090 
Divida (luctuante e cobre  38,639:800$000 
I'rcsas do l\io da Praia  7,000:000$0o0 r -  

Somma  114,250:1|S$000 
Augmenlo nos tres annos yi.OOOiOOe^OOO 

Entretanto, senbores, tivemos a continuacSo da guerra do 
sul e o pagariiento de presas, algunpis feitas irrogularmenlo, 
masoutras bem feitas. mas que nao puderao prevalecer.porquo 
tivemos de ceder 4 fnrca.pagando ao almirante lloussin o que 
ellc quiz cobrar, entra'ndo com os morrOes acesos nesta balna 
do Uio dc Janeiro e outras reclamacfles 4 sombra das fran- 
cezas. 

Assira, senbores, a guerra Ja indcpendencia, a revolucSo 
de Pernambuco, a'do Rio da Prata, o pagamento dss presas, 
nove annos depois da indcpendencia, linbao elevado a divida 
(mblici ao que entSo se considerou uma divida cnorme. 4 
-omma de 114,000:0068; e per tal modo parecerAo e crAo in- 
juslifieavcis os despcrdicios representados naquella divida, 
que sAo juslamenlo aponlados corao causa da revolucAo do i 
le abril. Pois bem, Sr. presidenle, nos onze mezes do minis- 
terio de 12 de maio de 1865 tem-se gaslo raais do quo se 
gastou em nove annos doPrimeiro reinado, isto e, lom-se des- 
pendido, nao digo bem, tem-so esbanjado mais : na outra ca- 
uara se esl4 rcvelando a raaneira porque correm os dmheiros 
uublicos por todos os rios e lagoas do Rio Grande e Rio da 
i>rata 

Mas conlinuemos a confrontacilo, quo acho d« ulilidacle 
para p6r diante dos olhos do senado c do paiz o espinto de 
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dissipacao, qua e a feicuo caracterislica do ministerio do 12 
da maio de 1863. 

De 1831 a 1837 tivemos um periodo em que se fez pausa 
nas dissipacOes, a divida publica dSo augmentou; e um pa- 
queno credilo de 2,000:000^1, pedido era 1837, foi motive nao 
so para a queda do gabincte, como ate para uma mudanca 
radical na admiaistracao do paiz. E.V. Ex. bem sabe, Sr. 
presideBto, que o periodo de 1831 a 1837, talvez porque 
eutSo se gastou assim pouco dinbeiro, era cbamado por 
irrisao o da monarchia dos cbinellos: no entanto que os ser- 
vicos que as financas e ao eslado fez quern governava nesse 
periodo s5o manifestos. V. Ex., o nobre visconde que tSo 
scnsalamente falloa na la discussSo desle projecto, e que 
annunciou uma emenda que espero com anciedade, o outro 
nobre visconde que se scnta era uma cadeira que fica pos- 
terior a este banco, o nobre visconde que se senla na outra 
exlreraidade do mesmo banco, e o meu nobre amigo que 
so senta aqui a minba direita (o orador designa successiva- 
menle o Sr. presiiente do senado, visconde de AbacU, e os 
Srs. visconde de Itaborahy, visconde de Sapucahy, visconde 
de Jequilinhonha e Chichono) sao cinco illustres ex-ministros, 
que Um parle na gloria de uma ad-ninistracSo economica, 
que no raeio dos perigos provenientes de mais'de uma revol- 
ta interna e de ameacas externas souberao poupar os cofrea 
publicos, tiverJo d6 desle pobre paiz e o nao sobrecarrega- 
r3o de dividas. 

Mas de 1837 a 1847 (de proposito comprcbendo periodo 
mais largo, e abrangendo administracbes de diversos matizes 
ediversasfeicfies politicasjjmas depois de nao ler-se conlrahi- 
do nenhuma divida publica no periodo de 1831—1837, vemos 
que em 1847, isto 6, dez annos depois, a monarchia jd nio 
eslava de cbinellos, mas sim de cothurnos. porque a divida 
publica ja se elevava a cerca de 139,503:623^. 

Essa somma era assim composta : 
Divida externa (6,187.030 L) ao cam- 

bio de 27  54,996:0008000 
Divida interna fundada  48,231:2008000 
InscripcOes  862:1938000 
Notas em circulacilo  49 898:1308000 
Divida fluctuanle."  3,483:8008000 

Somma  139,493:6238000 
Ji se vS, pois, que de 1837 a 1847 o progresso contimia, 

mas, apezar de que nesse periodo bouve diversas revoltas in- 
ternas, apezar de que nesse periodo bouve sobre tudo a revo- 
l.ic-lo de dez annos na provincia do Uio-Grando do Sul, a 
differenca b a que vai de 114,230:118$ ~a 139,493:623$, em 
um periodo de mats de dez mnos e no meio de difflculdades, 
como essas a que acabo de referir-me. 

Tomando tambem um periodo mais largo, de 1847 a 1864, 
acbaraos que a divida fundada externa e interna, e o papel- 
moeda erao assim representados em 31 de marco de 1864: 
Divida externa  7I.006:514$000 
Divida interna fundada  76,777;400$000 
Motas e divida ao banco (resgale do pa- 

pel-moeda)  47,399.860$000 

Scmma  'l93,383:710$000 
Nolarei, Sr. presidente, quo nesse periodo bouverJo des- 

pczas consideraveis, verbi gratia, com o armamento contra 
u Paraguay, empreslimos no llio da Praia, etc., e que por 
conseguinte ndo e uma epocba isenla de embaracos e diflicul- 
dades" No entanto, a divida nesse largo espaco' de tempo s6 
crcsceu 33 930:087$ (divida fundada), somma e^la que em 
maxima parte, como hei dedemonstrar em outra occasiao, foi 
empregada produclivamente e esta representada em meluora- 
mentos materiaes do paiz. 

So passamos de 31 de marco de 1864 o abrimos a tabella 
n. 7 do relatorio da fazenda "este anno, veremos que a diffe- 
renca entre a quantia votada para o exercicio de 1863—1866 
ea'quaniia orcada para o exercio de 1867—1858 eumex- 

cosso de despcza que, como c facil de calcular, corresponde 
aos seguinles augmentos ; 

Divida interna  43 339:000$000 
Divida oilerna  78,503:000$000 

Somma... 93,303 000$000 
O Sn. Souzx Fbanco Falta ainda mencionar o cofre dos 

orphSos e os depositos publicos. 
0 Sr. T Ottoni ; — E ainda outras dividas. 
0 Sr. Sobza Frabco : —A de ausentes, por exemplo. 
0 Sr. T. Oitosi : — Eu podia cila-la e tambem a dos 

depositos. 
0 Sr. Pimenta Bueno : — E o papel emitlido ? 
0 Sr. T. Ottom : - Nos outros aponlamentos quo fiz eu 

inclui o papel'emiltido. 
0 Sr. Paranbos ; — Mas nao incluiu o emittido de 

1831 - 1837. 
NJo verifiquei bem es^e panto; a emissSo de que me re- 

cor.lo 6 a de 6 000:0008 autorisada pela lei de orcamento 
de 1839. 

0 Sr. Souza FRAucoj-Ilavia ja alguns bilhetes. 
0 Sr. T. Ottoni:—Sim senbor, por exemplo, se nSo me 

engano, os que fordo emittidos para substituir o cobre que 
se retirou da circulacSo, mas eu estava considerando sbmente 
a divida consolidada externa e interna, qua cresceu a quantia 
de 93,303:0008 de 1860 a 1866. 

0 Sr. Teixeira de Souza:—Em seis annos! 
O Sr. T. Ottom : — Enganei-me , o accrescimo de 

93,503:0008 6 de divida fundada, tcve logar como eu dizia 
ha pouco e consla da tabella n. 7 do relatorio, sbmenle no 
actual exercicio, e e o que ja esta realizado sem fallarmos 
em divida fluctuanle e outras adlicbes menorcs. 

O nobre rainistro no seu relatorio rae- 
Ihor explica a siluacio, inforraando que o 
despendido e por rfespender no exercicio 
quo vai findar eleva-se a somma de  133,081:7448483 
E quo a receita, incluindo o producto dos 
empreslimos ja realizados o consumidos, 
mouta sbmente a  111,393:0838403 
Ihvendo, na forma do quo diz o relatorio, 
sb para o exercicio corrente, ainda um 
deficit do  43 880:0608778 
E acredito que para esta quantia o governo teri de pedir 
credito. 

Ora, se tal 6 o'eslado horroroso do exercicio corrente, o 
quo nos espera no exercicio future ? 

O nobre minislro que nos diga se no exercicio para que 
pede a lei espera que com 68,000 0008 possa fazer face a 
lodas as despezas; que nos explique isso, dada mesmo a by- 
potbese de que o flagello da guerra cstrangeira tenba cessa- 
do ; 6 preciso quo o corpo legislativo saiba quaes s3o as des- 
pezas quo o governo lem de fazer, e que o governo n:lo se consi- 
dere diclalorialmente autorisado para decreta las. E, cspecifl- 
cados que sejio os sacrificios que se tbm de decrelar, e ainda 
preciso quo o nobre ministro nos diga o eslado da sua proposta 
sobre o banco ; se pretente lomar a si e pagar as notas do 
banco; se o governo, como se escreve, se julga compromel- 
tido pelo que o banco deve, se pretendo liquidar aquelle esta- 
belecimento; se suas vistas actuaes sSo as raesmas que reve- 
lava a proposta que dorme na commissSo da camara dos 
deputados, ou se essas vistas eslao modificadas. 

A discussSo bancaria que se tem suscitado na casx ro® 
obriga, Sr. presidente, a dar uma explicacSo pessoal a 
um nobre senador que fez-me a honra de oe'eupar-se con> 
algumas consideracfles que expendi icerca do Banco do Bra 
sil. 0 nobre senador leve a amenidade de comparar o meu 
comportamento, na qualidade de director daquelle esta bele- 
cimento, na occasilo do credito excepcional concedido a 
casa de A J. A. Souto e Comp., com o comportamento d0 
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I'ilatos quamio lavou as mJos da senlenca qua ia assignar 
condemnando o Salvador. 

Sr. presidanto, eu nao eei porque o nobre senador me 
u roa assim am tcird pcrmanenle. 

0 Sr. Zacharias —EstA enganado. 
0 Sr. T, Ottoni NSo posso emillir proposicSo alguma 

nesla casa, embora o que diga nio tcnha a mais remota relacSo 
com a pessoa do nobre senador, sem qne S Ex.. com a ame- 
nidade qae Ibe 6 habitaal, nSo cahia sobre mim, chamando- 
me.acontas. S. Ex. vai aid fazor escavacOes nos annaes da 
camara dos dcputados, afim de lraz6-las a esta casa e... 

0 Sr. Zaciurias Nao escavci nada. 
0 Sr. T. Ottoni :—... entregar me ao ridiculo. 
Sr. prcsidente, a minba inlervencSo, como director do 

Banco do Brasil, naquesldo de augme'nlo do credilo concedido 
a casa de A J. A. Soulo o Comp estd siifficienlfmerte 
clucidada. Quanlo A intervcncAo do nobre presideole do con- 
selho nesle negocio, S. Ex. jA confessou. nao que. como eu 
suppunba, quo livesse dictado, inspirado, ao presidente do 
Banco para que isto acluasse sobre a direcloria do banco 
afim de arrancar-lhe aquelle augmenlo de credito, mas, com 
louvavel franqueia, S. Ex nos disso quo approvou o que o 
presidente do banco havia fcito. 

JA se vd que, se nao linha havido inspiracSo anterior houve 
fpprovacao posterior c as relacfles aid de parentosco do nobre 
Presidente do conselho com o chefe d'aqudla casa podcm 
Mplicar atd certo ponlo as condesccndenci is do cnlao presi- 
dente do banco, cujo nome mo d doloroso trazer para a dis- 
^ussAo, mas que o nobre senador meobriga aindaa declinar. 

. Bado o facto como foi deraonstrado ao senado, ten do o pre- 
sidente do banco reclamado esse augmenlo de credito, e 
bavendo eu proietlado e procurado pdr toda a sorte de emba- racos, A realizacSo do favor, como consta de documentos 
fiue li nesta tribiina, bavendo esso augmenlo do credito pas- 
sado por um volo, estando na acta consignada a m;nha op 
pesicao, como 6 que o nobre senador pratica a injustica, a 
Jniqaidade de dizcr quo laveias mios, que fui o Pilatos do 
Banco? Oomo? 

Em priraeiro logar mo admiro que o nobre senador, de 
cuja palavra cloquente trescala pereonemcnte a unccao da 
Hais devola religiosidade, trnuxesse para aqui uma cumpa- 
racio que estA cm contradiccilo com a piedade e devocAo 
fine seus discursos, nJo direi' inculcSo, mas revelSo. I'ois 
'lie relacAo tem com a paixSo de Jesus Cbristo os soffrimen- 
los dos a'ccionistas do Banco do Brasil? 

E, Sr. prcsidente, nAo e so a triste inconveniencia da com- 
ParacSo que ha a notar, d tambem a injustica das applica- 
E'es. So se pudosso dar a comparacilo do banco on dos seus accionistas como Justo por e'xcellencia, quem era 
P Pilatos? Evidenlcmento o governador daquella Judda 
"fncaria ,■ mas erto governador tern mais descu'pa do 
1ue. o anligo governador da Judda. Effectivamcnlo diz a Bistoria, e alguem com cssa circumstancia prelendeu 
•Utenuar o horror do procedimento de Pilatos, quo elle 
estava debaixo da pressSo do rcccio do governo romano, 
P fiue por isso se proslou, lavando as mAos, a condemnar o Juslo. Os phariseus o os scribis intimidavSo a Pilatos, al- 
'egando que o Justo so proclamava rei dos jodcus, que era 

competidor do Tiberio, e quo, sc acaso Pilatos se oppu- 2,Csse a sua condemnacao, teria do ser cbamado a Roma para 
a'' contas do sou procedimento. 
Alguem pretendo cnxorgar uma altenuante ao prqeedi- 

Udo'0 <'0 governador romano nesse receio que Ihe foi incu- 
Mas no caso da nossa Judda bancaria oPilatos.... Doc mo 

sar dcsla phrase cm relacao a urn homem respeitavel, como 
fa pela sua intelligencia o pola sua honestidade o fallecido 

jresnJentedo banco; mas nao sou cu, 6 o nobre senador que 
'Sim vcm a designaro fallecido presidente do banco. 0 go- 
ernador da nossa Judda bancaria maior dcsculpa tinha, 

BOfquc se Sejano nito aconselbuu, approvou inimediatamenle 
sou procedimento Logo se bavia Pilatos no banco, devia 

cllo estar certodessa approvacSo do Sejano; cportanto, cbe- 
decia as inspiracSes desle, e'em todo o caso setvia os seus 
interests. Portanto, Sejano que rcsponda ao nobre senador; 
eu, se pudesse admitlir uma tal comparacao, estaria antes 
no caso dos juizes de direito judaicos, como Arimathea, que 
protestou energicamente contra a condemnacio do Justo, o 
que depois foi cbamado para seulado. 

Conlinuando a dar me provas de suabondado paracomigo, 
o nobre senador citou uma opiniSo minba na camara dos 
deputados, dizendo que eu tinha declarado que, se livesse 
uma filha, n3o admittiria que ella se casasse com protcs- 
laute, que nJo quereria para minba filha um casamenlo 
mixto. 0 nobre senador assim empresla me opinioes que nao 
sSo minbas. 

0 Sr. Zacarias : — NJo tenho lembranca de haver lido 
isso. 

.0 Sr. T. OnoM Sr. presidente, cu sustentei na camara 
dos deputados a necessidadc do casamento civil na sua maior 
gp.neralidado e enunciei francamenle as regras que no meu 
espirilo pareciAo mais plausivcis. Pensava cu quo regulaila 
civilmento a sorte e os direitos dos conjuges e de sua prole, 
o le.'islador devia reconhecer para os effeilos civis como le- 
gitimos casamenlos todos aquelles que ( satisfeitas as 
condicOes de cautela que a lei civil devia dccretar) fossem 
declafados validos pela autoridade eccle-dastica, qualquer 
que ella fosse, catholica, prolestante ou judaica ; c, no caso 
dos casamentos mixtos, admillis eu quo bastava para screm 
reconhecidos validos que fossem como taes considerados, 
segun'do os rcgulamentos ecclesiasticos da religiao do um 
dos conju.es. Caido que assim eu expunba a que.t o com 
toda a lealdade e aceitava na maior general!dade a sua solu- 
cAo, deixando e reconbecendo a liberdado de consciencia a 
iodos. 

Mas eu live a fortuna de nascer o do ser edacado na reli- 
giAo catholica, e por consequencia nao ba que admirar que, 
apezar de serem os meus principios quanto A toleraucia 
religiosa taes como os tenho manifestado, eu dosejasse, no 
caso do ter uma filha, que ella casasse de prefercncia com 
algum seu corrcligionario, isto 6, com um catholico; foi unica- 
mc to o quoasscverei,possuido dos senlimentos religiosos quo 
bebi na pia baptismal; mas isso nAo quereria dizer quo eu 
e'tigmalisasse, como o nobre senador procurou dar a enten- 
der, citando minba fraca autoridade, os casamenlos mixtos. 

0 nobre senador trouxo essaminba opiniao para cmnprovar 
a predileccao que tem por uma cerla colonisacAo; cuido quo 
quer s6 a poiaca; cu qucro lodas, preferindo a colonisacAo do 
cbristAos.especii.lmente, mas nao rogeitando nenlmma iodos 
devem tcr e tem pela conslituicAo o direito de entrar no 
Brasil e de praticareru ludo quanto a lei nao prohibe, profes- 
sando o culto que sua consciencia e sua educacAo Ibe acon- 
selharem. 

Edacado, cimojadisse, na religiao catholica, apostolica 
romana. o symbolo que desde os mais tenros annos ouvi con- 
stanlemente de labios, cuja memoria venero quanto se pode 
venerar, esta nestas palavras : « A raisericordia de 'Jeus e 
muilo grande », ou por outra; « Deus 6 todo puro amor » ;. 
these que parapbraseada deu um prficioso livrinho do Ekarts- 
housen, traduzido por C. A. de Moura; posauido do taes 
doutrinas k natural que eu procure antes iaspirar-me nos 
exemplos dos Vicentes do Paula, dos Franciscos do Paula, 
(apoiadus) do que nos exemplos dos Loyolas e Torqudmadas. 

Julguci nccessario dar estaexplicacAo as palavras qucdisso 
o nobre senador, porque, intcrcaladas como forao no sou dis- 
curso, podem revclar que eu tenho a respeilo da colonisacAo 
preiuizos que nAo sao meus. , . 

Eu quizera que estes meus senlimentos de tolerancia reli- 
giosa achassem echo no coracAo do nobre senador, para me 
tralar mcnos desapiedadamen'te. Mas, cmfim, nem sempre o 
nobre senador foi lAo inexoravel comigo como agora... 

0 Sr. Zacrarias ; — Nem acredito que o seja. 
0 Sr. T Ottom : — ... o nobre senador deve lembrar- 

se que se costuma dizer que nos, uma vcz ncsla casa,quel>ra- 
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mos as escadas par onde subiinos. Eu acrediUva que o no- 
bie senador, a respeito das escadas porquesubiu, uJo pio- 
cederia assim. 

O Sr. Zaeharus ; — Conserve-as 
0 Sr. T. Ottom : — Mas esta escada que aqui csld o no- 

bre senador quebrou-a com .o maior desamor. 
0 Sr. Zacbuhas : — Nao subi por Y. Ex. 
0 Sr. T. Ottosi : — Nao quero discutir se subiu, mas 

sem duvida houve tempo^sm qne o nobre senador me consi- 
derava escada. You refeiir-me a uma pessoa quc nilo esta 
na casa e de qnem nao tenho aulorisacilo para dizcr o que 
vou relaUr; mas, se o r.obre se iadof contestar-me, estou 
ccrto qne rssa pe^saa terii o cavalbcirismo necessario para 
por as cousas como ellas forao. 

E'triste oser sena tor, V. Ex. bem sabe, que as aves 
agoureiras, os corvos, muitas vezes ervuacSo sobre as cadci- 
ras dos miseros senadores... e ndo faltdo sonbos dos futures 
herdeiros. Em um amigo que tudo me merece, procu- 
rou minba casa para rogar mo da parle do nobre .-enador 
qne eu advogasse a candidatura de S. Ex. pela provincia do 
Parana. Eu, que n5o tinba noticia alguma de que houvesse 
fa'lecido o digno senador por aquella provincia. a quern Oeus 
conserve aindapordilatados annos, (npotados), fiquei espanta 
do com o pedido;mas era occaziJo em que ea,( smado me per 
mitta aptrase, estava p'ssuidode monomania sen .loria, linha 
assenlado com os meus botdes que havia de se isenador. e 
appellava p ra todas as provincias onde lobrigava probab li- 
dade de triumpbo; por conseguinte, no momer.to era quo se 
mo disse que o nobre senador era candidalo pelo Parana e 
pedia o men apoio, fui replicando ao amigo, que me veiu 
procurar. « Nao posso. porque tambcm sou candidato pelo 
Parana.—Oh I Pois vocd sabia do fallecimenlo do Sr. barilo 
de Antonioa ? Niio sabia, mas vocd acaba de me r> ferir da 
parte do Sr. conselheiro Zacharhs e se o Sr. Zacbarias, 
deputaa'o por aquella provincia, appella para mini e porque 
valbo ali alguma cousa; porlanlo, tou candidato pelo Parana 
vou apresentar-me. » 

0 Sr. ZxenARUSflistorias 1 
0 Sr T. O.ioni;—Hei de provar so si!o hislorias. No 

priraciro dia o men amigo aceilou a minba escusa, mas no 
dia seguinle, sempre da parle de S. Ex., vnltou a carga e 
ponderou-ine que eu linha muitos amigos no Par, na, ale me 
recordo qbe me disse, nilo sci se de ouvido ao nobre senador, 
que urn trade vindo do Paranb linha vi.-to ali em rauilas ca- 
sas o men retralo, e que porlanlo eu era lb muilo popular, e 
podia ser candidato e reconmendar o Sr. conseibciro Zicba- 
rias. Que S. Ex. cstimava moito que eu fosse candidato, 
raas que nao poitia recamn.eniar-me oslensivamenle, em 
raiSi da posicSo cxcepcional em que S, Ex. me consii'ciava 
... mas quo e'u havia da ter os vutos de lodos os intimos de 
S. Ex. 

Fiquej Uo agradeaido ao nobre senador, que respom'i no 
mru amigo " Pois bem nao serei caodidato pelo P runa » ; 
e ui com elle pessoalmentu a casa do nubre senador dizer 
<iue darfa a desgraca do fallecimenlo do nobre senador pelo 
P, rani eu aceitaria pora e simplesmenlo a candidalura do 
nobre senador, sem fallar mais em mim. 

Porlanlo, se *ilo chcguei a servir de escada, insignifl- 
cante como sou, prestava-me a queo nobro senadur me eucos- 
tasse as paredes decta casa para subir. M s agora S. Ex. 
nao precisa mais 'de mim, quer quebrar a escada... Eu 
poderia citar uinda fades analogos, mas coutonto-me com 
este, e per elle explico a mtmeira desabrida por quo o nobre 
senador me. Iran sempre quo po le. 

0 Sr. Zaouarias : — Uistorias! Hislorias 1 
0 Sr T. Oito.ni : — Posso provar o que disse. 
O Sr. tiscunde dc Unbornby:—Pedi a palavra.Sr 

presidente, para mand ;r a mesa a emenda que promelti offe- 
recer, quando lomei parte na primeira discussio desta reso- 
lucao Deicnlau a ratio porque a apresenlava, porlanlo, nio 
trataiei agora de a juailicar. 

Compremelli-me lainbera a mandar outra emenda, mas 
cstv dependia das cxplieacfies que mo dis>e o nobre ininistro 
da fatenda, e como S Ex. na primeira di.-cussio nao tratou 
desso objeclo, reaeivo-me para d pois qua S. Ex. der iufor- 
macfies a esse respeito. 
••Foi lida, apoiada o posta conjunclamentc em discussio a 

seguioto emenda : 
a Substitutivo ao art, 1 »—A lei n. 1,2ib de 2S de junho 

de 18HS, continuari em vigor ale o (im de dezembro do anno 
corrente, se antes desle prazo nao fir decretada a do orca- 
meulo do exercicio de ISBG-186'J; considerando-se como 
pa-le daquella lei as despezas quo tiverem sida crcadas de- 
pois de sua data pelo pnder legislativo, e ficando, outrosim, 
autarisado para paga las, nio obslanle a cUusula li da loi 
n. 1,177 de 9 de selcmbro de 18112. 

n Paco, em 21 do maio do ISOti.—Visco'nJe de Ilubora}-y » 
O sr Carruo (ministro da fatenda] pronunciou urn 

discurso que puhlicareinos no appendice a esto volume 
O Sr Dins de Carvalhu: — Sr presidente, eu nio 

tinba iiitencio de fallar hoje sobre o projecto que so diseute, 
raas tendo' V. Ex. annunciado que vai encerrar-se a dis- 
cussio, eu fallaria a um di ver de lealdade se me conscrvasso 
cm silencio dianle da manifeslacio dealguns do incus nobres 
collegas, a respeilo da inlelligenciado arl lii da lei de 28 do 
junho do anno passado. 

Sr. presidente. a intolligcncia que eu dei a esse arligo, 
a vista das observacOes do nobre senador pelo Uio de Ja- 
neiro,esta escripta: eu dissoo seguii)lo:(bendo )"S6 discordo 
do nobre senador na pa lie era que suppOe quo o governo (lea 
autorisado a despender quauto qui/.ir. Nio, senboros, en- 
t-mdo que o governo nio pbde despender mai- do quo aquillo 
que esli aub-risado na lei do orcamenlo, daquillo para que 
se abririo credilos extraordinarios neste exercicio. » 

Se, pois, eu dei esta inlelligencia an arligo, quando no 
senado so disputava a respeito dellc, nio podia proceder do 
outro inodo, nio podia boje ter inlelligencia diversa. Entre- 
tanto, do calculo que o nobre minislro acaba de fazer, ns 
nobreg senadores liraraO sem duvida a illaciovde que nio 
guardei este principio. 

0 Sr. viscosde de hABOBAnv; — Nio eu. 
0 Sr Dias de Carvilho : 0 nobro ministro disse que o 

seu antecessor tinba cdotrahido tm Londies um emprestimo 
no valor de quan nta equatro mil e tantog contos; disse 
que havia bilhetes na circulacio no valor de 31,(100.(1009 ; 
a|ui estuo se.lenla e cinco mil e tantns contos; disse mais 
quo linbio sido emillidos 10,000 0009000... 

O Sr ministro oa r- zebda;—9,460:0009. 
O Sr. Ferrira Pesxa:— Produclo real. 
O Sr. Dias deCarvalbo:—Aqui temos,porlanlo,31,000:0009 

pouco mais on meoos. 
Eu desejo fazer uma cor'cctio ao calculo do nobre ministro, 

para provar que at6 a occasiio de minba sabida eu estava 
denlro dos limites da lei. 

A lei do orcamenlo do anno anterior tinba sido augmcntada 
com a somm'a de doze mil e tanlos contos; tenho aqui entro 
meus papeis o algarismo certo, mas nao desejo tomar tempo 
em prncura-lo Vulou so mais um credito extraordinario 
de 10,700:0009. Aqui tcmos !i3,000:0009. pouco mais cu 
menos. 

A lei linha autorisado o governo a fazer operacOcs do cre- 
dit) para preencber o deficit do 1804-ISlili e do corrente 
exercicio. Ndo tenho proscnte a importancia desse deficit 
para inclni-lo no calculo das aulorisacOes; mas suppunho 
quo nao sord inferior a 8,000:0009. O governo estava auto- 
risado a emillir 8,000:0009 de bilbetes do tbesouro nc:te 
exercicio,o no anterior igual aulorisacao Ihe havia sido dada. 

0 nobre ministro calculou e calculou com cxaclidfio cm 
quarenta e quatro mil quatro e tantos contos o em 
prestimo de Londres, mas eu peco ao nobro ministro quo 
attenda a uma circumslancia, e e'quo o emprestimo nao foi 
recebido immediatamcnte na sua lutalidade, quo tcm de 
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entrar para o llwsouro em fraccfles, e que quando cu mo 
retirei do ministerio lihria ainda era Londros o saldo de 
um milhiio de libras slerlinas, pouco mais-ou menos, que 
o governo uSo tinha despendido; nao tenho presente o alga- 
rismo com loda a exactld.lo. 

Deduza-so dos 8i OOO OOOi; quo o nobre ministro calculou 
aquella addicdo, quo i do cerca de 9,(r00:i)00S ; deduzao-se 
!),850:0!)(iji de apolices uUimamente acgociadas por mim, 
cujo producto ciitrcu para o thosouro depois da rainha reti- 
rada, o quo podia ter sido destinado a araortizar uma parle 
doa bilheles quo eslavdo na circulacio, cu para continuar a 
fazer as despezas da guorra, se ellas o exigissem imporiosa- 
meote; mas neste caso eu n5o diria que dava a lei divorsa 
inlelli.:,encia do quo ll;o dei ; mss diria ao corpo legislativo : 
« EsgolarSo-se os meios que tiuha a minha disposicao ; era 
itidispensavel fazor as despezas da guerra (aptAaiUs)'\ cxcedi 
o credito ; suj ito o meu aclo a apreciacSo do corpo legis- 
lativo o submello-mo a responsabilidade'delle. » 

la-rao desviando do mcu proposito, quo era provar queeu 
estiva deutro dos limiles da lei. 

Jilimioando, pois, os 8,1)00:0001000... 
0 Sr. ministro di fazbkda ;— 9.000:0008 de Londres 
0 Sr. Dias ok CAnvALno.- -Tomarei 9.000:0008 de Lon- 

dres, quasi 0,000:0008 das ultimas a polices, lemos cerca de 
15 000:0098 a deduzir dos 8i,OOO.OCO^; restar-nos-lido 
09 000:000^. Se o governo estava ouiorisada a despender 
40.000:000jd do credito exlraordinario pedido pelo mini-lerio 
do 14 do maio, o doze mil o tanlos coulos do credito extranr- 
dinnrio decrct-.do pelo gabinfte anterior para o cxercicio de 
1865—1803, cujas addicoes equivalem a quasi 59,000:0008; 
^9 juotarmos 8,0!!0 OOO'^J de bilhetes do thescuro que eu po- 
dia emiltir no excrcicio corronte, e mais outro tanto do exer, 
cicio anterior, quo ainda ndo tinbilo podido converter-se em 
divida fundada, tercmos cerca de 30,000:000,$. 

O Sr. ministro da pazskda .-—Dos 40 000:000$ applica- 
fdo-se para esso deficit, como a mesma Jti diz. 

O Sr. Dias de CARVirno : — Kilo trato dessas applica- 
56es, quoro provar que a autorisacSo n5o foi cxcedida ; crSo 
dnus oscredilos volados o anno passado; urn de i0.700:000g 
6 outro de doze mil e tantos contos. e estes juntos ao dtlicil 
doexercieio anterior aos 8,000 000$ debilheles que eu podia 
dS'itlir no actual excrcicio, dilo-nos 69,000 000$ pouco mais 
"u menos. Agora accrescentarei que ndo d nova no corpo legislalivo a declaraciio teita pelo governo de que nao po- 
dendo retirar os bilbe'tos cm cirtulacrio do cxercicio anlerior, 
Conserva os no cxercicio seguinto," atd que faca operacocs 
Pfoprias para rctira-los. 

lleunindo se, pois, todns estas addicOes o senado conhe- 
Wra que, se alguma dilferenca cxiste," o que sd pdde ser 
»em aprcciada sommando-se com cxactiduo lodas as addic- 
P503, essa difforenca 6 muitn pequena e a favor das autorisa- 
Mes entre o que estava elTeelivainento dispendido eos empe- 
•mos quo o governo tinha conlrahido, Ja vC o nobre ministro 
fine o producto do rrsto do emprestimo, o producto das 
aPoliccs quo fordo negociadas por mim nos ultimos dias do 
"leu ministerio, silo quanlias que ficirao <1 disposicdo do go- 
Terno para continuar as despezas da guerra. 

Sr. ministro da FAZERDA :—A questao 6 essa mesma 
"p a autorisacSo o a sorama cbtida pela autorisacao —; eu 
"efendi o nobre cx-minislro. 

*4 Sr. Dias de CAnvii.no : —Eu nSo digo que o nobre mi 
"stro me censurasse ; mas, como de suas palavras pdde re- 
°ultar a inlelligencia do que eu tauto me julgava autorisado 
■J cxcedor o credito, a emiltir quanto me pareccsse, que fiz 
, ssas opcracOes, cu (|uoro inostrar que uma parle dos bi- nejeg do thescuro que estavdo cm circulacao dependia da 
"alizacjo do emprestimo definitivo interno, du externo, para 

Pbdor ser retirada. Se eu o pudesso fazer scm prejuizo do 
n

ervico publico, o tcria feilo ; mas, nao podendo fazel-o. 
jjeste caso eu tomaria francainenlo a responsabilidado, como 
na pouco disso, pcranto o corpo legislalivo, declarando: 

« Excedi porque ndo pude deixar do faze-Io em altencSo ai 
ci'cumslancias em que se achava o governo. » 

Ja que toraei a palavra, Sr. presidente, quero dizer mais 
afguma cousa ; nao desejo collocaf a outro meu collega na 
condieSo de fallar como eu, embora era bora ISO adiantada, 
e sem ter tencao de tomar parte no debate 1 

Desdeo priocipio eu declarei a alguns dosmeus collegasque 
njo solaria por qualqucr eraenda quo limilasse o prazo desta 
resolucao ; que estava disposto a dar-lbe o meu voto sem 
que nelle influisse outro raolivo que nao fosse o de conside- 
rar a resolucito como uma necessidade do service. Eu disse 
mais qne liio poderia ser contradiclorio comigo mesrao. 
Quando em 186i, na presenca de uma igual difficuldade, isto 
i de approximar-se o excrcicio future sem lei de orcamento, 
eu me tinha apresenlado perante o corpo legislative e soli- 
citado delle a medida que ora o actual gabinele solicita. n3o 
podia pois hoje recusar o que hontem havia julgado neces- 
rario. 

Slas a emenda do nobre senador pela provincia do liio de 
Jaieiro contem duas paries. Na primeira p6da-so dizer que 
ella contim um priocipio de desconfianca; nJo acompanho o 
n bre senador nesta paile, e ji dei a 'raz3o. Jlas nao posso 
deixar de declarar (|ue bei devotar pela culra parto da emen- 
da do nobre senador, porque me parcce que ella contem um 
princip'o governativo muito convenienle o quo nao p6de ser 
rejeitado. 

O nobre ministro sabe que pela lei do orcamf nto de 1852, 
que estaem vigor, o ministro nao node dispemb r legalmente 
al^m daquillo que esla Dxado, ainda raesmo para pagar des- 
pezas dccretadas pelo corpo legislativo, mas nao incluidas 
na lei do orcameqto. Foi uma falta, senbores, confessemos, 
que a propo'sicio vinda da outra cimara, que proroga o 
orcamento, nad contenha esta disposicao ; ella devia ter in- 
cluido lodas as despezas, posterionnen'te autorisadas, porque 
ha despezas avultadas que o Uim sido neste inlersallo. For 
consequeocia a emenda neste ponto nao pode deixar de ser 
approvada pelo senado. 

Eu, pois, negando o meu voto & parle da emenda em que 
s: propOa que a resolucSo dure somente por seis ir.ezes, 
porque quero deixar ampla liberdado ao governo nos limites 
da coDSlituicSo, isto 6, quo clle denlro do tuturo exercicio 
possa pagar'as. despezas e arrecadar a receita, ou seja por 
uma lei completa que deve ser decretada e de que o governo 
ha de promover por todos os meios a decrctacao, cu quanlo 
nao possa ter logar, porque isso ncm sempre depende do 
'esejo e dos esforcos do governo, eu nao quero deixa-lo sera 

cste raeio conslitucional de fazer as despezas publicas e ar- 
recadar as lendas do imperio. 

Nao estando, porem, nas mesmas circumstancias a outra 
paite da emenda, cuhei devotar por ella. E, senbores, ainda 
aqui sou coberente, porque o senado ha de recordar-se de quo 
em 1861, Undo cu solicitado da camara dos Srs. depulados 
uma resolucio scmelhante, e tendo-me ella sido concedida, 
m a vista das observacdesque mcforao feitas nesta casa pelo 
meimo nobre ministro pela provincia do Rio de Janeiro, au!or 
da emenda, reconbeci que elle tinha razao, aceitei a emenda, 
a qual indo para a outra camara, tambem passou, e fez 
parle dessa lei. Por consequencia, sou nesta parle coberente 
com o procedimento que live em 1864. 

lla, senhores, alguns pontos qne tem sido tratados e que 
sou obrigado a enlrarnelles; mas na hora adiantada em que 
nos achamos, nSo posso tocar em todos elles, e assim hojo 
mo limitarei ao seguinle : 

Eu respeito, como o senado e testemunha, a opiniao do 
nobre senador pela provincia do Rio do Janeiro ; n3o posso, 
porem, acompaohar o nobre ministro na inlelligencia que da 
i lei do orcamento, quanto i ficuldade conccdida ao go- 
verno, para o transporto de sobras de umas para oulras ver- 
bas, porque eu ja dei a mesma inlelligencia que o nobre ministro deu d lei, isto d, subscrevi ou rofetendei em 1864 
um decreto quo fizia umlransporle de credito de umas para 
out is verbas no ministirio a meu cargo, e concordei no 
con elho cm o itro igual aclo referendado pelo meu nobre ex- 
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collega minislro dos negocios da agricultura ; parece-me que 
ambos os decretos saode abril. Estava entSo rcunido o corpo 
legislativo, e eu direi a razao cm que me fundei; ella nSn 
sera procedenle, mas camprc-me da-la ao senado, porquo foi 
negocio que se estudou e examinou no thesouro. 

A lei do orcamento de 18G2 dia o seguinte; nao tcnho de 
niemoria as suas palaYras, mas o senlido e este : « 0 governo 
e autorisado a f izer o Iransporte das verbas em que houver 
sobras para aquellas em que houver deficit, depois do 9" mcz 
do exercicio, seguindo se o disposto nos arts. (! e 7 na parle 
cm que Ihe for applicavel. » Confesso ao senado que nao en- 
tendi, como o nobre senador; julguei que a aulorisacilo 
legislativa era concedida ao governo para que elle pudesse 
fazer do mez do exercicio em diante os transpones das 
verbas, mas que paraisto nSo dependia de autorisacdo do 
corpo legislative quando este eslivesse rcunido. 

Suppuz que era uma f iculdade dada ao governo sem essa 
dependencia, e s6 sujeita i condicdo de solicilar-se a appro- 
vacao do corpo legislativo, por isso que as palavras scguin- 
do se o disposto nos arts, (jo e 7° na parie em que the fur 
applicavel me pareceu que de algum modo declarav.ls que as 
disposicOes dos arts. 1° a U» nao se e.itendiSo hoje cm vigor 
a respsito do transporte de creditos. Eslou dando esla razSo, 
nSo porque seja minha intencS'o conteslsr os argurae dos do 
nobre senador, mas porque qiiero justificar perante o senado 
o men procedimento. 

E confirmei-me ainda mais no juizo que bavia feito sobre 
a intelligencia deste artigo quando, tendo levado ao conbeci- 
mento do corpo legislativo, em cumpriraenlo dos arts. 6° e 7", 
a proposta para approvacdes daquellcs transporles, uma lei, 
de que nao me lembro a data, os approvou. Entendi desde 
entSo que a opiniio do corpo legislative, que nao se linha 
alids manifeslado em sentido contrario, confirmava aopinifio 
que eu tinha seguido.e por isso nSo teria duvida de prcceder 
do mesmo modo a respeito desses transporles, se porventura 
me achasse nas circumstancias em que o nobre ministro se 
achou. 

Dou esla expIicacSo, porque nao tenbo por costume enco- 
brir mens actos, nem eu o poderia fazer ; elles s5o palenles, 
e por que julgo que me corrc a obrigacSo de, lanto quanlo 
possa, justificar os meus actos perante o'senado, edar as ra- 
zOes que tive quer para pensar que podia usar daquella fa- 
cutdade, quer para confirmar-me no juizo de que ndo bavia 
procedido erradamente, quando o corpo legislativo approvara 
actos que eu e mens collegas linhamos praticado. Por isso 
eston ainda na opiniao de quo ao governo 6 licilo praticar o 
ado que o nobre ministro pralicou. 

Liraito-me a estas explicacoes; o senado as tomara na 
consideracSo que merecerem. 

Tendo dado a bora, ficou a discussao adiada. 
0 Sr. presidente deu a ordem do dia seguinte: 
Ultima discussao da emenda feita aproposicao da camara 

- dos Srs. deputados que concede a pensao do monte-pio ou 
meio soldo as filbas dos officiaes do exercito e da armada, 
embora casadas antes do fallecimento de sens pais. 

I1 discussSo do parecer da coramissSo do constituicSo 
sobre a licenca pedida pelo Sr. senador Furtado. 

A' cbegada' do Sr. ministro da fazenda: 
Continuacilo da 21 discussao da proposicio da camara dos 

Srs. deputados, que ficou adiada. 
Levantou-se a sessao as 3 e 1/2 boras da tarde. 

Il1 SCS8UO. 

EM 22 DE MAIO DE I8C6. 
PHESIDESCIA DO SB. VISCOKDE DE ABAETE. 

A s 11 boras e 23 minutos da manbS, achando-se presen- 
tes os Srs. visconde de Abaete, Mafra, Fcrreira Penna, Tei- 
xtira de Souza, Almeida e Albuquerque, Chichorro, Mendes 

dos Santos, Araujo Ribeiro, Danlas, D. Manoel, Carneiro de 
Campos, Dias do Carvalbo, visconde da Itaborahy, Cunha 
Vasconcellos, barao de Maroim, Pimenta Bueno, Jubim, Zi- 
charias, bariio de Pirapama, barSo de S. I.ourenco, Dias 
Vieira, Paranbos, Rodrigues Silva, marquez de Caxias, Souza 
tranco, visconde da Boa-Vista, Furtado, barSo de Muritiba, 
Nabuco e Paranagua, o Sr. presidente abriu a sessao. 

ComparecdrSo logo depcis o's Srs. Souza Ramos, Sa e Al- 
buquerque, Oltoni, Pompeu, marquez do Olinda e Silveira 
da Motta. 

Faltardo com causa participada os Srs. Silva Ferraz,-Si- 
queira e Mello, INunes Goncalves, banlo do Antonina, ba- 
rJo de Quarahim. Candido Borgcs,Eusebio, Paula Albuquer- 
que, Paula Pessoa, Sinimbu, Souza e Mello, marquez de 
Ilaohaero, visconde de Jequilinhonha, visconde de Sapucahy, 
e visconde do Uruguay ; e sem parlicipacSo os Srs. bar Jo do 
Cotegipo, Souza Queiroz, Fetnandes Torres, Fonseca e vis- 
conde de Suassuna. 

Foi lida e ajiprovada a acla de 21 do corrente mcz. 
Nao houve expediento. 

ORDEM DO DIA. 
Enfrou em la discussSo e passou para a 2" sem debate, o 

parecer da commissSo de constituicao sobre a licenca pedida 
pelo Sr. senador Furtado. 

Seguiu so a ultima discussSo da emenda offerecida pelo 
Sr. Paranbos a proposicao da camara dos deputados, em.3a 

discussao, declararulo o dircito que tem as filbas dos officiaes 
do exercito e da armada ao mcio soldo ou monte-pio deseus 
pais, embora casados anus da mnrle dostes. 

O Sr. SVcrrelrn Penna :—Quando se tratou deste 
projecto cm 21 e 3a discussSo, eu esperava que o nobre sena- 
dor pela provincia do Mato-Gros-o, attendendo Ss observacOes 
feitas nfio so por mini, mas lambem, e principalmento, pelo 
honrado senador pela provincia da Bahia, reconhecesse com- 
nosco a necessidade de submetle-lo ainda ao exame de algu-- 
ma das" commissdes da casa. 0 nobre senador, pordm, jul- 
gando islo desnecessario, por parecer-lbe a materia rauito 
simples e facil, alom do scr ja bem conbecida pelo senado, 
clfereceu desde logo a emenda, que ontra agora em ultima 
di cassJo. 

Em taos circumstancias vi-me obiigado a volar contra o 
projecto ; mas desde que o senado o approvou, outra cousa 
nSo mo cunipria senao dar tambcm o meu voto, como.dei, a 
favor da emenda, vislo que ella faz dosapparecer cm parte 
os inconvenientcs e maos effeitos quo poderia ter a proposicao 
lal qual se achava concebida, como recouheceu afinal o, 
illustrado aulor da mesma emenda. 

Agora, pordrn, que se trata da final adopcSo ou rejeicSodo. 
projecto, com a emenda, ouscm ella. sinlo diz'er que do nenbum 
modo posso dar-lbe o meu voto, 1« por quo ao mesmo tempo 
qne tende a augmenlar adespeza publica prejudica o direilo. 
quo a lei cm vigor garante as viuvas, mJis dos officiaes mili- 
tares, dando prcferencia is filbas casadas para o gozo das 
pensOos; 2' por que se pode cm algum caso tacilitar o casa- 
mento das filbas durante a vida de seus pais, tambem p6,de 
difficulta-los ouande forem orplffis; S" por quo manda abonat 
As filbas casadas, ainda que com paisanos, as pensOes de 
que as viuvas dos officiaes DcJo privadas por esse mesmo. 
molivo, segimdo a IcgislacSo em vigor... 

0 Sa. Pabakuos : — Segundo o piano do monte-pio a filha 
que sc casa com paisano-nuo pcrdo a ponsao. 

0 Sb. Febrbiba Penka : —NSo fallo das filbas, mas aim 
das viuvas dos officiaes que, casando so com paisanos, per- 
derao as pensOes de que gozar0m,pa£sando,entretanto, aper- 
cebc-las, cm virlude da disposicSo deste projecto, as filbas 
casadas, ainda que seus maridos sejJo tambem paisanos. 
Nisto paroce-me baver n5o s6 incobcrencia, mas lambem in- 
juslica manifosta. 

0 beneficio que se prclende' fazer seria, k meu ver, ra- 
zoavel e admissivel, como urn ado de equidade, so o projecto 
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conlivesse a clausula do sd poderom ser abonadas as pensdes 
as filhas casadas era vida de seus pais, quando provasscm a 
falta da outros meios de subsistencia depois da morte delles. 

Foi esla a deliboracSo quo ainda ha poucos dias tomou o 
senado como ji raos'rei. n;lo a respeito de fiiiias cesadas, 
mas sim de viuras, qua haviSo perdido os maridos dejois do 
fallecimento da suas mais tambem viuvas; e co estou per- 
suadido de quo se fosse ouvido sobre cste projecto. como foi 
entda, alguma das commissdes da casa, uao dana boje outro 
parecer sobre ponto Wo essencial. 

Devendo, Sr. presidente, restringir-se ncsta discussJo a 
malaria da emenda, nSo reproduzirei agora as objeccdes qua 
ji fiz a redaccao do projecto. Nesta parla refiro-me'inteira- 
mcnle aos meus anteriores discursos, e appello para o tempo, 
osperando que elle veuha mostrar qucm tem razSo, se eu qua 
julgo obscuro e deteituoso o projecto quando manda obserrar 
sdmente a lei de C de novembro do 1827, sem atlender 4s 
disposicdes do piano do monte pio e das leis de 18 de agosto 
de 183i e 20 de julho de 1881, que boje reguldo a malaria, 
ou o meu bonrado collega, que o acha muito claro, e portan- 
to improcedqntes tudas as minhas duvidas. 

O Sr. PnrauhoM : —Sr. presidente,eu ndo lomarei mais 
tempo ao sonado, sustentando o projecto contra as obsorva- 
cdes do nobro senador, porquo todus ji tern a sua opiniSo 
formada. No ultimo discurso jjue tivo a honra do proferir 
sobre este assumpto, eu disse quanto me pareceu que pdde 
juslilicar o meu voto a favor da resolucdo. 

Agora o nobro senador levanta ainda uma objeccSo, objec- 
CJo quo ndo 6 nova, que ji foi considerada na dis'cussio an- 
terior, mas que, profenda nesta occasido como o nobre 
senador a proferiu, pdde induzir em erro, suppoudo-se que o 
projecto consagra doutrina que nao d a do monte-pio da 
marinba. 

0 ncbre senador disse quo, segundo o piano dcsse monte- 
pio, a viuva do ofllcial demarinlva que casa com paisano, ou 
que, para sorvir-me da expressao da lei, n.lo casa com offi- 
cial militar, perde a sua pensio ; e quo todavia o projecto 
permitte que a filha do official de marinba, que casou antes 
da morte deste, receba a pensdo ainda que leuha casado com 
paisano Mas 4 esta observacSo responde o piano do monte- 
pio da marinba, dizendo ao nobre senador quo as filhas sol 
teiras que recebem a pensao, ainda que casern com paisano n5o a pordcm. 

0 Sr. Ferreira Penna : — N3o perdem, de certo. 
0 Si> Paranuos ; — Se, pois, tratamos de estabelecer al- 

Ruraa igualdade de condipao, posto que nSo perfeita, entre 
es filhas dos offlciaes de marinba, quer casern antes, quer 
cosem depois, como quer o nobre senador que as filhas ca- 
sadas com paisanos percSo o direito 4 pensao, quando, se- 
gundo o piano do monte-pio da marinba, as outras nJo o 
perdem? 0 projecto vai nesta parto de accordo com o piano 
fio monte-pio. 

0 nobre senador o que quer 4 estabelecer agorauroa legis- 
'acio toda especial, o restrictiva, Scaquelle principio e mao, 
"no 6 menos certo que elle esta consagrado no piano do 
monle-pio.Por consequencia, parecc-me que, se as outras ra- 
shes do nobro senador nSo foremsufficientes'para fazerem ca- 
hir o projecto; esta unica obsorvacao em que o nobre sena- 
fior insistm boje n5o tem forca alg'uraa. 

Finda a discussfio, procedeu-se 4 votacao, e foi approvado 0 projecto com a emenda, e remetlido 4 coramissdo da re- 
daccao, 

Acfiando-se na sala immediatao Sr. rainistro da fazenda. 
forao snrteados para a depulacAo que o devia receber, os 
?rs. barilo do Pirapama, Souza Franco e Chichorro, e, sendo 
'utroduzido no salao com as formalidades do esljlo, tomou assento a direita do Sr. presidente. 

Iroseguiu a 2.a discussio da proposicSo da camara dos 
heputados, prorogando a lei do orcamento vigente, com a 
emenda offerecida pelo Sr.visconde de' Itaborahy ao artigo 1.° 

O Sr. niar<|iicz <Ic Oliixln [presidente do consdho): 
"~Sr. presidente, eu restringir rae-hei 4 materia da resolu- 

cio. Muitas questdes Idem sido trazidas por esta occasiSo ; 
comquanto versera sobre objeclos rauilo iraporlantes, todavia 
eu prescindo dellas porquo nao vem para o caso; limito mo 
4 resolucSo. 

A resolucao 4 muito simples, manda observar a lei do 
orcamento vigente, no anno futuro at4 quese publique a nova 
lei do orcamento. Fis aqui, o de que se trata sdmente. 

No enlanto, invocSnlo-se os principios da forma de governo, 
espoz-se a importancia da lei do orcamento. Admitto, so- 
nbores, todas estas explanacdes; sJo'verdades eternas que 
nioguem contesla, mas a quc'stio 4 seestos principios geraes 
teem applicacdo ao caso de que se trata. 

0 Sr. Ottoni Oh 1 se tem 1 
0 Sr.. pbksidexte bo cosselho iPorvenlura ncga-se 4 

assemblea geral o direito de investigar os meios que o go- 
veruo tem posto em pralica na exccucSo dos seus deveres ? 
Senbores, 4 uma questSo que 4 ventilada a proporcJo que se 
discute o orcamento ; mas, tratando-se de uma resolucSo 
provisoria qua manda pdr cm execuctto uma lei anterior par 
certo e determinada tempo, uma resolucdo destas pdde acar- 
retar as questoes importantes da lei do orcamento, os exa- 
mes a que esla lei d4 logar? Entretanlo lirm4rSo-se argu- 
mentos nesle principio para se votar contra a resolucao. 

Se estes argumentos teem algum valor 4 com elfeito para 
»otar contra a resolucSo, mas nao para ella ser emendada. 
E se casos ha em q'ue se prescinde destes principios de 
largo exame da administracao, como reconhecerao os nobres 
senadores que impugnarSo a resolucSo, uns dizendo que vo- 
tariSo por ella se o governo declarasse que queria dissol- 
ver a camara, outros emendando-a, ludo isto mostra que 
estes principios sofTrem modificacSo na sua appIicacSo. 
A questSo, pois, 4 saber se o caso em questSo 4 daquelles 
que soffrem modificacSo ou nSo ; e argumentar hoje com a 
vantagem da discuss'ao da lei do o rcamento 4 nSo concluir 
cousa nenhuma na materia de que se'trata. 

Argumenta-se com os exemplos da Inglalerra e de Portu- 
gal. Fallando agora da Inglalerra, sem se verificar a hypo- 
these que o nobre senador exigiu, de se declarer a necessida- 
de da dissoIucSo, 4 exaclamente o caso em que estamos,coma 
eu logo raoslrarei, 

Os exemplos em Portugal sSo em favor do que acabo de 
dizer. Em Portugal puzerSo-se nesse anno a que se referiu o 
nobre senador limites 4 resolucSo do orcamento, o mesmo se 
tern feito entre nds; mas a queslao 4 saber quaes as circums- 
tancias em que se puzerSo estes limites em Portugal e se 
essas circumstancias sSo as mesmas em que nos acbamos. 
Kestaria ainda saber uma cousa ; se esses limites forSo pro- 
postos pelo mesmo governo ou so foi arbitrio das camaras; se 
forSo proposlos pelo mesmo governo perde toda a forca a ar- 
gumentacSo. Mas por fim o que fizerSo as camaras? D'erSo fa- 
culdade ampla quando virao que nio cabia no tempo fazer-se 
a lei. 

Ora, o que faz esla resolucSo ? Marca um prazo incerlo, 
mas prazo que 4 aconselbado pelas circumstancias, at4 que 
se promulgue* nova lei. Que se argumenle contra a re- 
solucSo em geral, quem se contentar sdmente com os princi- 
pios* bem, mas p4r-lhe uma emenda, como fez o nobre sena- 
dor, dando sete raezes para a sua execucSo, 4 o que eu nao 
entendo. Com todo o respeito que consagro ao nobre senador, 
autor da emenda, confesso quo nSo entendi a appIicacSo do 
semelhanle doutrina. 

0 nobre senador da o prazo at4 o ultimo de dezembro 
deste anno ; senbores, este prazo ou 4 de menos ou de mais. 
A resolucSo diz— ate que se publique a nova lei.— Quando 
e marcSo prazos, estes sSo sempre marcados segundo a pro- 

bajiilidade do tempo necessario para se fazer a lei; limila se 
como se fazia em Portugal, quando se suppunha que a le'i 
podia ser concluida em lal e lal dia Ora, marcar o prazo 
de sets raezes 4 suppor que p4de a lei deixar de ser feita 
al4 csso mez e suppor tambem que a assemblea geral ha de 
trabalhar at4 esse tempo; e enlretanto reconhecendo-se a 
impossibilidade dislo, manda-se fixar ahi o prazo. D4-se pois 
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tanto tempo de mais porque de certo a lei ha de estar feila 
antes de dezembro. 

Di-se tarabem tempo de menos, porque na hypothese de 
nao se fazer a lei, ficara o governo sem orcamenlo por todo 
o tempo que decorrer de dezembro ale maio do anno (uluro. 
Da se um lato arbilrio para os ullimos mezes do anno ; e 
por que se reconhece a necessidade disso ; e ao mesmo tempo 
nega-se este arbitrio para o tempo a que elle e mais neces- 
sario ! Confesso que n5o entendo esla emenda ; nJo sei o 
que e que ella significa, qual e o seu fundamento. 

0 prazo que se costuma dar e ou determinado, mas con- 
tando-se scmpre com a probabilidade de se concluir a lei, ou 
um prazo incerto ate a publicapHo da nova lei: assim se tern 
feilo em Portugal, mas assim tarabem se tem feito no Brasil, 
senhore®, nisso nao ha novidade. 

Pode-se marcar o p-azo em tempos ordinaries; nisso n3e 
ha inconveniencia nenhuraa ; e entao olhe-se soraente para o 
tempo necessario para fazer a lei. Mas no caso presents ha 
uma circumstancia especial para nSo se poder determinar o 
prazo senSo aquells que esta na mesma resolucSo, isto e, 
ate a publicacao do noro orcamento. Senhores,temos um facto 
hem moderno"; h do anno 'passado. A assemblea geral foi 
adiada sem que o governo pensasse era semelhanle cousa, 
foi uma deliberacSo lomida pelas circumstancias. 

0 Sr. T. OrromSem o governo saber. 
0 Sr. presideste do cox3Ei.no : — Se no anno passado 

hcuve uma circumstancia que obrigou o governo a adiar as 
camaras, circumstancia igual pdde apparccer ainda hoje, ale 
de dissolucao, porque o governo n5o pode prever os aconte- 
cimentos. A guerra ainda continria... 

0 Sr. T. Ottosi : —Por culpa do governo. 
0 Sr. presidexte do coxsecho: —... e de esperar e ludo 

concorre para fazer crer que nSo durari muito tempo; mas, 
senhores, nao esla acabada, nao sabemos as cvenlualidadts, 
os acontecimentos, as necessidades que ella trara. 0 go- 
verno nao p6de arriscar a administracao a ficar sem lei, 
porque ndo tem em suas maos os acontecimentos; se aconte- 
cer uma hypothese destas o governo nao sera responsavel 
por ficar a administracao sem lei, porque nao eoube prevenir 
isso na discussao ? Declare, pois, francamente que o governo 
nao toma sobre si a responsabilidade de um acontecimento 
que pdde sobrevir; nao digo que vira, mas a prudencia 
aconselha que nos acautelemos. 

Pois entao flcari o governo sem lei ? Eis aqni, senhores, 
o exlremo a que nos veremos levados se passar esta emenda. 
E', pois, cbrigacao do governo impugnar esta idba porque 
ell'e nao tem na's suas maos a serie dos acontecimentos, e e 
na presenea destis consideracSes que o governo impugna 
esta emenda. 

E aqui cabe tomar era consideracao a referenda que o 
uobre senador fez a pratica ingleza Se o governo nao tem 
a intencao da dissolver a camara dos depulados, nao p6do 
affirmaf que a tem. Agora observarei que aquella mesma 
pratica nos esta fazendo ver corad as camaras ingltzas en- 
carao a necessidade da lei do orcamenlo; e enlre nos 
exige-se uma declaracdo que o governo nao pdde fazer e ne- 
gar-se a lei ainda na presenea de guerra, a qual podcrd exi- 
gir a dissolucao. 

Eu disse que n3o me occupava com outros objerlos que 
forao trazidos a discussao, mas ha um sobre o qual tenh i 
de dizer algumas palavras. 0 nohre senador pelo Rio de Ja- 
nriro noton duas transgressdes de lei pelo nohre ministro da 
fazenda a respeito do transporto que fez da economia deuma 
vet ha para outra. Ja foi tornado este objecto em considera- 
cao ; eu nao sei o que e que se disse e per isso nao prescin- 
do de dizer duas palavras a esse respeito. __ 

Aprimeiraobservacaodo nohre senador e que naose pdde 
fazer transporte senao das economias quo ha cm uma verba 
para outra. E' uma verdade, suppde-se que ha resto de des- 
peza de uma verba que se possa applicar a outra; mas der- 
xando de se gastar absolutamente em uma verba nao e isto 
uma economia que so veriflca? 0 nohre senador nao chama 

economia o deixar de gastar absolutamente? E' a maior das 
economias. 

0 Sn, RoDmctJES Siwa Nao fazendo o servico dscre- 
tado pela lei. 

0 Sn. presidexte do coxselho : — Porque nao so tornou 
necessario. E entao a questao, pois, reduz,-se a uma questao 
de palavra : o que d economia ? nao se gastou nada do uma 
verba e nao ha economia? d linguagem nova, o eu quizera 
que o nohre senador ma declarasse ondo estd determinado o 
termo de economia, o que d que se pdde chamar economia em 
uma verba ? Eu nao sei que seja se olharmos para a questao 
de palavras, senao deixar do gastar em todo ou em parto. 0 
transporto das economias vorifica-sc em toda a sua cxtensao 
no caso do ou gastar-se em partu ou em todr; o grrverno pdde 
deixar do gastar cm um objecto do proposilo para'aproveitar 
aquella verba cm outre objecto cuja necessidade de servico .0 
manifesta. " , 

A outra razao porque o nohre senador impugnou o proce- 
dimento do nohre ministro da fazenda, e que os transporlos 
eslao sujeilos is mesmas condicdes dos creditos. Isio d, que 
eu impugno ao nohre senador: manda applicar as formali- 
dades, mas nao d preciso que so diga que Ecu cnlendido — 
naquillo que epossirel—; esta applicacao salva sempre a 
hypothese do se fazer oa nao a cousa. Era todos os casos em 
que na legislac'o ha essa applicacao generica, entendc-so 
sempre subordinada 4 esla condicao. E v, mos ver quald o re- 
sultado desta hypothese do nohre senador, isto d de applica- 
rem se aos transportcs a mesma legis'acao dos cielilos. 

A hei de 18'iO no § 6° diz -do nono mez por dianto,— 
Teraos, porlanto, livres os mezes do abril, maio e junho, que 
poder-se-hia levar talvez ao mez do maroo, mas pouco im- 

■porta se acaso so quizer dar a intclligehcia do inclusive ou 
nao inclusive. Mas se, conforme a ir.teliigencia do nobre se- 
nador, se applicar aos transporles a doutrina dos creditos, 
temos quo sd resta o mez do abril o talvez os primeiros dias 
de maio ; mas d preciso dar tempo ao cnlculo do ministerio 
rospectivo ao ministro da fazenda, impressao, etc. ; pdde-se 
dizer que sd resta o mez do abril o ficao inutilisados os 
mezes de maio e junho, isto 6, ficao inutilisados aquellcs 
mezes em que se podem fazer os calculos, pois que e exac-' 
tamente no fim de junho que se pdde saber qaacs sao as 
sobras que ha nesta ou naquella verba ; por este mode esta 
faculdade fica reduzida a um sd mez. Basta esta considera- 
cao para raostrar quo nao d esla a intelligencia da lei, e de 
facto nao se tem dado semclhante intelligencia. 

Sr. presidente, volto a questao geral. 0 governo nao toma 
a responsabilidade da hypothese que pdde verificar-se de 
uma dissolucao , 'o governo nao tem a intencao de dissolver 
a camara, mas tambem nao liuha intencao 'do a adiar o 
anno passado, e viu se obrigado a fa'ze lo. N'.lo posse, 
porlanto, ndmittir a hypothese em que so possa verificar 
este caso, e o governo seria muito responsavel se deixasse 
o corpo logislativo fazer uma lei com oste defsito. E cunsi- 
derom os nobres senadores nos resultados desta emenda se 
ella for approvada ; os nobres senadores podem ver es ctm- 
sequencias: o ministerio demitte re se ella for approvada na 
camara dos Srs deputados; havera a hypothese que esta 
emenda traga comsigo ficar o paiz sem ler... JNao digo 
mais nada ; tenho exposto a roinha opiniao. 

0 Sr. rarao db S. Lourenco : — Nom 6 precise, basta 
uma reticencia para nos comprehendermos. 

« Sr. tImcouiIc dc Itaborahys—A impugnacao que 
fez hontem o nobre ministro da fazenda, da emenda que live 
a honra de olferccer a consideracao do senado, delerminou- 
mo a tomar de noyamento a palavra nesta discussao. Nao 
pedcrei, porfm, deixar tambem de, era consideracao ao no 
bre presidente do conselho, fazer algumas rcficxOc's sobre o 
discurso que S. Ex. acqba de pronunciar, ou antes sobr^ as 
razSes porque elle insiste em regeitar a emenda quo anre- 
senlei. 

Sorprenderao-me, Sr. presidente, as primeiras palavras 
do discurso quo hontem pronunciou o nobre ministro da fa- 
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zemla. No dia cm quo fallei pda primeira, vcz sobre o objecto 
do quo nos occiipamos, difso S. !!x. quo os Icrmos com quo 
eu tiavia justilicado a cmendalhe davno uma signiflcacSo 
muito difTorento da quo tinba tido na outra camara; e quc 
por isso procisava coasultar com sous collexas para declarar 
se a aceitava ou riSo. Hqntem, pordm, allcgou o Sr. raini?- 
tro quo as razOos com quo foi fundamenlada a dila omenda 
s3o indecorosas ao goTorno, a camara dos depulados, e quo, 
portanto, niio podia doixar do repelli-Ia. I'arecc-me liavcr 
contradicciio noslo modo do ponsar; mas nan insisto nel a : 
S. Ex, nun aceila a emcnda, two a quer, julga-a inconveni- 
cnto; pcis bem, esla no sou direito combatcndo-a, e pedindo 
a sous amigos quo a rogeitem. 

A raziio por quo o nobro prcsidcnto do consolho enlcndcu 
quo a emenda dcvo scr rejoilada rao parece especiosa e in- 
concludeula. 

0 Sr. barao dr s. Lcurexco:—Apoiado. 
0 Sn. viscoxnE be Itacoraux;—S. Ex. diz quc a appro- 

vac3o da emenda pdde pdr o governo cm grandes embaracos, 
Privando-o da faculdado do dissulvor ac.mnra, ou ni».-nio 
'lo adia-la, porquc, cm tal caso, arhar sc-hia sem lei quo o 
uutorisasse para fazsr o servico publico, e quo, portanto, nao 
I'd I! carrcgar com a responsabilidado do aceita-la A resc- 
mtao quo satisfaz ao Sr presidente do consolho apenas 
uutorisa o governo para p6r era vigor no exercicio do 
'Slid—18G7 o orcamenlo votado para o do 1863—1860; 
0 csto s6 autorisa o governo para despendcr em todos o.- 
famos do servico a quantia da 38.000:6003, (apoiados). 
"ra, a proposta apresentada polo Sr. minislro da la- Jcuda para o exercicio do 1807 —1868 eleva a despeza onli- 
"jrla a 68,000:000^, e como as despczas do 1866—1867 
"uu podem scr inforiores is do 1867 — 1868, nao fallando ji 
'•as, despczas extraordinarias quo ainda torn da conliuuar em 
'"66—1807 a quo bio dcser avultadissimus, segue-se qua a 
fcsolucAo 6 insuOicienta para aulorisar as dcspezas do anno 
"Qanceiro quo vai comecur em julho proximo. So ella passar Sl!|n novas providencias'legislativas, o governo ficara dnsar- rnado dos moius da fazer nao s6 parlo das dcspezas ordinal ias, 
"'"s ainda as despczas extraordinarias o urgentcs. Quereri 
ontJo recorrer a dicladura? (Apoiados), Se pretendo a dicta 

uro, em materia do financas, diga-o claramente; mas nan 
P'ocure cobrir-so do urn voo, aliis muito diaphano, para 
upoderar se dessa nrrah pcrigosa. 

Ereio Lem quc tal 6 a intencilo do governo, a vista da in- 
'"I'scncia que o Sr. minislro da fazenda, da ao art 13 da 

ue 58 do junho de 1863. 
Wscutirei logo oste ponto mais miudamente, mas nuo 

POdendo conccder ao-governo, acreditando mcsmo quo nem 
senado, ncm a camara dos doputados 16ni o direito 

^ oonceder-ibo credilos illimilados (apoiados), niio posso 
'■Pprovar semclhanle arbitrio quo ataca de frentea constilui- 
sao do estado. 

. '' Sr. prcsidcnto do conselbo culonde quo silo contradict i- 108 os qua suslentito a emenda, porquo, so a resolucao 6 
ot'lraria A constituicilo , cumpre votar contra clla,'mas "w omenda-la. 
•"enhorcs, eu nao disso, o ostou muito longo do acreditar, 

fluo a resolujjJo quo nos foi raandada da outra camara c quo 
, da presonto discussio, scja contraria a consti- 
'''I'-io ,lo imperio apoiados); o quecu disso 6 quc nresolurao 

uebida nos termos cm quo esla, p6-to dar logar a abusos, l"l) contrariito um prcceilo da conslituicild (apoiados). Esses 
S3,08 uao so tinbilo ainda dado aid o anno do 186i; padena 

' 'cr-xios occorrido a possibilidade ou probabilidado delles; 
infn V » nao iinharnos at6 entSo cogitado tios raeius de 
Vor , j 'os; mas logo quo o abuso appareceu. logo quo par 
la 'ro l'0 8ov<)rno so convertou urna lei pravisoria, ess- i •0 do nobro presidcnto do consclbo, era lei definiliva, 
Peln orcamonto, quo nao foi discutida e exuminada 
Peri rcPre3(:nlantes da nacao, ontendi quo seriaraos culpados 
cur 0 P8'7" 0 orrariamos aos nossos doveres se niio pro- 'issemos pdr cslorvos a abuses semelbantcs. (Apoiados.) 

Disso ainda o Sr. presidente do consclbo quo, so a cmonda 
tem o lira que indiquci, c demasiado o prazo de sete mezos 
quo ella marca; que bastaria o tempo indispensavel para 
votar-se a lei do crcamento dc 1866 a 1867, Rcspon lerei a 
S. Ex., emprimeiro logar, quo a resolucao nao pddo comccar 
a ter vigdr fcaSo do I' de julho em dianto, e por conseguin'te, 
o prazo que ella Dxa 6 de sois e nao de sete mezos; o, cm 
segundo logar, que quiz conformar-mo com os arestos osla- 
belecidos peto poder tegislalivo, quando em 18i3 e 1S4G, ap- 
provando semelhantes resolucdes, limitou o prazo dellas a 
seis raezes. 

Demais, allcgou-se aqui que alimitacSo tinba o grave incou- 
voniente de nao dar tempo ao governo para distribuir os 
creditos pelas differentes provincias; o, comquanlo ostou per- 
saadido quo esta raziio nenbuma forca tem (apoiados), onten- 
di, todavia, para desfazer essa objeccito, dar ao governo nio 
si o prazo necessario para que o orcamento definitive pudesse 
ser votado polas camaras, mas ainda o tempo precise para a 
distribuicio dos creditos. e para chegarem as ordens do Ihe- 
souro is provincias mais afastadas da capital do imperio. 
Suppondo quegastariamos ainda com o orcamento o reslo da 
sessao, e que a lei fosse pnunulgada em sotembro ou outubro, 
ainda ussim baveria o espaco de mais do Ires mozes para co- 
raeco de sua exocucio. Don um prazo que parece cxagorado 
para discntir-se a lei do orcamento, porque enfendo que ella 
deve ser miudamente exatninada. Nas circumstancias em quo 
nos acbamos, essa lei tem a maxima impoitancia. 

Poder-se-ba, quando muito, dizer qua fui exageradamonto 
caulcloso, que dei a rcsoluciio raaior prazo do que A neces- 
sario e do quo precisa o governo; mas, como meu fim 6 
sdmente "impadir que o ministerio-repita o que ja se fez ; 
islo e, quo, para niio prorogar as camaras por oito ou dez 
dias, dcixe de concluir-se a lei do orcamenlo, c por sua pro- 
pria vontade e arbitrio, e de seu propiio raalo, convertauma 
rcsoluca.) provisoria r-m lei definiliva de orcamento, tauto 
rao faz prorogar o de 1863 a 1866 por qu-.lro, como por 
cioco ou seis mezes, uma vez quo cosso assim o arbitrio quo 
Imha (icado ao governo ale agora. 

Disse so Inmrcm quo a limilacSo proposta por mini lem 
por flmcoarct.ir as prerogativas da'corOa, porque a inhibo de 
dissolver a camara dos deputados. Se este argumcnlo n;Io 
foi produzido pelo nobro presidente do conselbo, ao menos 
trausparece nas palavras que ella enunciou. 

Pela minba pnrle, enteudo que a arguraentacilo prova de 
mais. So a resolucfio limita a prerogativa da curia do dis- 
solver a camara dos deputados, esta prerogativa eslalimita- 
da pela constituicilo c pdde si-lo pelas leis ordinarias. 
(Apoiados.) V. Ex. lembra-se quo nos primeiros annos em 
quc so reunirao as camaras legislativas, a anlecipaciio com 
que se fazi .o as leis de orcamenlo n;Io era a mesma dehoje. 
Ani 31 ou 32 (nio pudo Verificar as dalas) o orcamento do 
cada anno financeiro, quo principiava om Janeiro'u acabava 
em dczembro, so comecava a ser disculido na sessao ordina- 
ria do anno anterior; assim, nenbum dos orcamontos desse 
tempo dava ao governo maior anlecipaciio do" quo a emenda 
buo propuz. A discussao dosses orcamealos nunca terminava 
antes do lim de scterabro; de mod'o quo a camara dos depu- 
tados nunca podoria ser dissolvida, senJo de outubro a de- 
zembro do cada anno. E ninguem nos negara u direito de 
decretar novamonte que cs anuos financoiros comeccm cm 
Janeiro, c as leis do orcamento sejilo disculidas e votadas 
nas sc-ssucs dos annos anloriores. 

Par outra parte, se a approvacilo da emenda inhibo A corda 
dissolver a camara dos deputados, ctaro c que desilo o como- 
co do m irco ate agora, ou aid omomento em que a resolucao 
que disculiraos fur convertida era lei, eslava « estarA a coroa 
irapedida de exercer aquclla prerogativa Ninguem m-iis do 
que eu respeiu as prerogativas da coroa. Keconbeco quanto 
ellas sao indis: ensaveis para que nossas insliluicOes funccio- 
nem reguhrmenle o produzilo todos os benclicios que dellas 
so podem derivar; mas tambem nao recouhecu poder absoluto, 
faculdades srm iimilc, ou restriecAo, nem mosmo na corda. 
(Apoiados) Ella tem incontestavelmQnte o direito de dissolver 
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a camara quatriennal, naas sujeita, lodavia, 4 cbrigaciio tie 
fazor com quo governcm legalmenle os ministros que respon- 
dera pelos sous actos. (Apoiadosi.Emquanlo nao ha lei que os 
autorise a cobrar os impostos e fazerem as despozas puiilicas, 
a corda deve attender a esla circumstancia qu-ndo tratar de 
resolver se as camaras dezera ou n3o ser dissolvidas, procu- 
rando assim couciliar as differontos disposicSes da conslitui- 
cao para n3o exercer as suas prerogativas' com offensa das 
prerogalivas da nacao, ou de seus representaales. 

Dir-se-ba que polo dar-se o caso da uma camara do depu" 
tados facciosa, e que Gque a corfli inhibida de dissolve la. 
Kilo, senhorcs. a bypolhese, por ser rauilo pouco provavel, 
b5o fui prevista pela coostituicao. Se ella desgracadamenle 
■viesse a realizar-e; se os ministros responsaveis'da corfla 
reconbecessem que a camara era realmenle facciosa, c puoha 
cm perigo a orilem publica o as insliluicoes do paiz, podcriio, 
e raesmo deveriao aconselhar sua dissolucao, cmbor i licas- 
sem privados da lei do orcamento, ou do autorisacSo para 
arrecadar os impostos e acudiiem as necessidad-s do service 
pubbco, assumindo a responsabilidade qua dahi Ibes havia 
do resuilar. (Apofalos). A nova c,.raara teria de enlrar m 
ezame desse procedimento, o de punir ou absolver os con^c- 
Iheiros da corfla que aconselhassem o ado, ou aceita--sera n 
pouer, para excrce lo de urn mode contrario as regras pre- 
scriptas na coosliluicao. N.iu levaria eu a mal i|ue o mi'iisle■ 
rio salt sse por cima da lei fundament'il, quando a salvacao 
publica evidentemenle o exigisse, sojcitando-so as peuas cm 
que incorressem c apresentando-se peranlo a nova camara, 
logo qua clla se rcunisse, para cxplicar e justiGcar o sen pro- 
cedimento e pedir ao poder legislativo urn hill de indomnidade, 
ou a escusa do crime quo tivessem commeltido. 

A emenda e ainda repellida pelos Srs. ministros, porque 
cnvolve, segundo dies,urn veto de desconliancarQuando apre- 
sentci cssa emenda, declare! nao ser minba intencao mostrar- 
me infeuso ao minisierio; que nao o fazia por espirito de op- 
posicuo ; que apenas tinba em virta Grmar um principio que 
mo parece essencial na nossa forma de goveruo ; e lanto di 
rcito tenho eu de declarar quo a minba emenda nao e um 
voto de desconGanca como tevo o illustrado membro da ca- 
mara qualriennal que a apresentou como um voto de des 
confianca; e nem se pense que procure! por este modo enco- 
brir o raeu pensamento; nao coslumo, nem linha necessidade 
de faze lo. 

Disse se tirobem que a emenda seria olfensiva a oulra 
camara. Se assim fosse, seriao igualmente ofiVnsivas lodas 
as emendas que fazemos as proposicfles ou projectos que nos 
sSo enviados por ella. (Apoiailos). Se a eraenda fosse apresen- 
lada aqui como questao do desconGanca, ainda to poderia 
allegar que pretendiaraos conlrariar um voto muilo pronun- 
ciado da camara qualriennal a favor do minisierio, que nos 
procuravamos derribar ; mas, torno a dizer, a emonda nada 
tern com o minisierio : e uma caulclla contra abusos que ja 
forSo pralicados. 

Allegou-so igualmente quo a emenda e olfensiva a camara 
dos depulados, porque algucm entendcu que a liioilacao do 
tempo fazia com que nao se intibiasse o zfllo daquella camara 
na discussiW do orcamenlo, Ainda quo este argumento pu- 
desse f izer a bem da emenia, estou persuadido que die tnnto 
se poderia applicaf a camara dos deputados, como ao sc- 
nado; e mlo creio que seja uma offensa o dizer-se que, para 
que as camaras cumprSo mclhor os scus deveres, convflm 
tomar esta ou aquella proviilencia. A constituicao mesmo 
sujeitou a camara dos deputados 4 votacito de'qualro em 
quatro annos, e alflm do outras razfles, teve certamenle tam- 
btm a de cxcitar o zdo dos seus represcntantes, para bem 
cumprirem seus deveres. 

0 Sr. ministro da fazanda disse-uos bonlera, e hoje 
repeliu o Sr. presidente da conselho, que a emenda, se fosse 
approvada na camara dos deputados, ou na fusSo das duas- 
camaras, daria logar a uma criso ministerial, isto fl, 4 reti- 
rada dos Srs. ministros, e tuie o senado, iniciando uma tal 
emenda, arvorava se era director da poliltca.Se nJo forao 

estas as suas palavras, foi pouco mais ou menos, o sentido 
dellas. 

iNao vejo, Sr. presidente, na constituicdo artigo nenhara 
que, a respeilo da direccao da poUlica, dfl 4 camara dos de- 
putados altribuicfles quo nao do tambom ao senado. Entre- 
tunlo, tonbo para mini, como bom principio, que o senado 
nilo deye fazer politico, quero dizcr, quo o senado n5o deve 
conlrariar os rainislerios, sflmente porque pcrtencem a tal ou 
lal opiniao politic! (opoiados), quo nao podeinos, partanto, 
fazcr aqui quesldes do conGanca ou de desconGanca: pri- 
msiramenle, porque a natureza da organizac&o desta cama* 
ra faz com (|ue o governo nao possa exercer sobre ella a 
raesma inffuoncia que cxtrce sobre a caraara dos deputa- 
dos. .. 

0 Sn. Zxcharus: — Apoiado; alii 6 quo esl4 loda a 
questao. 

0 Sr. viscoxoe de Itaboraiiy : —e era segundo lo- 
gar, porque a camara dos deputados represonta mais imme- 
diatamente as opiaifles, que em taes ou taes circumstancias 
acoitera do prcvalccer no paiz. A camara temporaria pole 
negar a sua conQanca ao nqinisterio quo nao representa a 
opiniito quo ella foi encarregada de fazer triumpbar; o se- 
nado nao nsta ne;le ciso. Assim, eu concede que a camara 
dos deputados possa fazer questocs de confianca da couta 
mais insignificante, ou dos objoctos mais imporUntes; quo 
podo votar ou rejeitar qu ilquer projeCto, nao sfl cm vista 
das vantagens o inutilidade delle, mas ato em considencao 
4 origem de onde tivrr parlido ; o senado nad est4 nas raes- 
ma s circumstancias. Tern tanlo direito como a camara dos 
depulados de iniciar projeclos de lei, salvo cm ccrtos cases; 
de disculi-los, rejcitu-los, ou rejeitar ou emendar os 
quo Ibo euvia a outra camara; mas nunca deve ser 
levada senao pelo merito intrinseco da proposicSo que Irata 
de converler em lei, e sem attender 4 origem' do onde clla 
deriva ; nunca deve let em cnnsideracflo se o minisierio e 
toijft ou lory, grego ou troyano. I.-lo,'porcm, nao quer dizer 
quo o senado n3o tenha o uireito de rejeitar ou emendar 
um projecto de lei que enlcnda n3o satisf izer aos inleresses 
do paiz, ou o de allora-lo, ou addicionar-lbo alguma dia- 
posic3o quo Ibe pareca neccssaria para Grmar um prcceilo 
da c'onstiluicao. 

Se o nob're ministro nos noga o direito de approver a 
emenda que mandei 4 mesa, noga-nos tambem o de emendar 
quaesquer outros projeclos quo'venbSo da camara dos depu- 
tados ; licarcmos assim reduzidos a um mero automate 
[apoiados]... 

0 Sr. T. Oitoki: — A uma chancellaria, quando muilo. 
0 Sr. Pimehta Buexo : — Um mero tcgistro. 
0 Sr. vi-coxde de Itaborauy ; —... a um bomologador 

das doctifleida camara dos depulados, ou da vontado minis- 
terial ; e cu entendo quo n3o devemos aceitar o papel bu- 
milltanle quo o nobre ministro quer quo reprcsentemos. 

Qunndo se tratou de averiguar na l1 discussSo a those, con- 
slitucional, so os contribuinles eslao obrigados a pagar a 
impo.-tos que nSo forem votados aontaalmente pela assomblea 
geral legislaliva, disso cu que cumpria Grmar eslc principio, 
porque e a salyagGarJa da constituicao , o meio mais cfficaz 
do roprimir as invasflas e os excessds do poder, e de obriga- 
lo a executar lealmente'as leis e a rcspeitar os direitos in- 
dividuacs do lodosos cidadgos brasileiros. I'or essa occasi3o, 
alludindo aos successes polilicos da Inglalerra, mflrmenlo no 
tempo dos Sluards, accrescentei que essa principio havia- 
poderosamenle conoorrido para Grmar naquelle paiz o go- 
verno da nacio pela nac3o. [Apoiados ) 

0 nobre ministro, tendo de responder 43 bumildes obser- 
vacfles que eu havia feilo, mostrou-se rigoroso comigo; deu 
a entender que cu Gzera insinuacfles ou aliusfles anli-consti- 
tucionaes. Sinto profundr.mentc "tor offendido o melindre dos 
pnncipios mooarcbicos do nobre ministro; mas permitta 
S, Ex. quo eu Ibe declare quo me pareceu nimiamente as- 
susladico sobro este ponlo : e, so eu tivesso necossidado de 
dar abouos do miubas opiaifles politicas a este respeito, as- 
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seguro-lbo que ni!o o fizcra em nonhumn circumstancia por 
mcra cortezania. 

Eu sei, Sr. presidento, quo nao podemos nutrir receios de 
quc nem nds, nem nossos lilhos ncccssitcmos de empregar a 
arnia a que alludi, em uma luta cnlro a nacSo e a corda, 
para servir me das palavras do nobre ministro' dos nepocios 
da fazenda ; sei disso perfeitamenlo ; mas sci tambem quo 
essa arma poderosa talvez ainda venba a ser necessaiia a 
nossos dcsccndenles. 

Quando so nilo podora prcver la das as conlinpcndas do 
futuro, 8 de bom accordo c de bom jnizo conservar as armos 
quc podcra ser precisas nos casos adversos quo possao ainda 
surpir, Nao direi quo o Brasil venba a ler algum dia urn Car- 
los I, um Carlos II, ou cutro rci do caracter e propensdes 
dcslesjmas quern nos assegura tambom que ofuluro nao o tn- 
ra, quern nos diz quo nfio possa outao apparcccr algum Strat- 
ford, quo, tendo sido um dos mil's conspicnos e eminenlcs 
cbefes do partido popular [apoiadot], quando respirou oulros 
'arcs, quando so viu em oulra posicao, querendo dar as arrhas 
que se oxigem quasi scmpre dos apostatas [ap'iiaios], foi o 
mais cruel perseguidcr dos sens antigos corrcligionarios, o 
que mais trabalbou, mais esforcos fez para converter o go- 
verno constilucional da Inglalerra cm govcrno absolulo e 
despoticol 

Devo ainda dizer duas palavras, cm rcsposta ao nobre mi- 
nistro, sobre o lopico do seudiscursoa que acabo do reterir- 
me, bem quo a osse rcspoito me pareca tor enlrado na con- 
viccilo do todos nos quc S Ex. defendo uma ma causa. 

Cumpre, todavia, lornar a quostao bora clara para o paiz 
inteiro : a questflo 6, so os contribuintes tfim obrigacao de 
pagar imposlos, cuja arrccadac'o nao scja annualmenlo aulo- 
risada polo poder logislativo.' 

S. Ex. insists cm quo nilo ha arligo nenbum na constitui- 
cao que d6 esprcssameule cssa allribuicao a asscmbloa gc- 
ral legislativa, o quo nilo se p6dc, por 'simp'cs induccilo da 
doulrina de um ou mais arligos della, rslabfleccr uai direito 
que nao estoja abi cxprcssamenle delerminado. Entendo, Sr. 
presidcnlo, quo uia conslituicao nao pbdo ser umr lei ca- 
suislica ; e um complcxo do principios fuudamentaes de go 
verno, dos quaes o legisbidor doduz conscquencias quo devem 
estar de accordo com ellcs. Ainda quo a constituic.lo nao 
desto expressamente csso direito ii as-finblca geral Icgisla- 
liva, como julga o nobro ministro, S. Ex. nao podora oogar 
quo a votacilo annua dos impostos e principio essencial do 
governo represonlalivo; o quo, porlanto, estii implicilamento 
conlido in constitm'CSo, porquo a constiluicSo quiz estabele- 
car o govcrno rcprosentativo. Qual o paiz' quo tenba iiisli- 
luicbos semelbanles a nossa, ondo o legislador nao tenba o 
direito, nao digo bem o direito, mas o devcr do autorisor 
arnualmento a cobranca dos impostos ? 

Enlondo o nobre ministro que basla, para conseguir-so o 
fun quo so torn em vista, quo o poder logislativo possa nltc- 
rar ou rcvogar as ieis quo credo cs impostos; mas nao repa- 
rou quo deslo modo nenbum imposto podera ser allerado ou 
rovogado scm consonlimento do governo. 

Tirc-so d assemblba geral legislativa a allribuicao 
de volar annualmcnto os impostos, islo 6, do autorisar 
a sua cobranca cm cada nova lei do orenmento, e tcr-se-ha 
csta consequoncia : a caraara dos depuladus pederia iniciar 
nma lei, supprimindo tal ou taos impostos, o seoado concor- 
daria com a camara; mas os mioistros poderido aconsclbar a 
Corda quo nao sanccionasso a lei; ncsle caso os impostos 
nontinuarido a pesar sobro os contribuintes,' ainda quamlo os 
rcpresentanles da nacdo cnlondem quo dcveiiao ser abolidos 
nu altcrados. Mas tornai annno o imposto e vereis so lal 
proccdimento c possivel; o governo tera ncccssidado do sanc- 
9'Onar a ioi dos imposlos, porquo, so nio sancciona-la. os 
'mpnstos dcixanis de exislir o ndo poderab ser arrccadados. 

0 Sr. ministro allegi u ainda que a intelligencia qua sus- 
'cnlo rcslringe os direitos do poder legislative, porquo o 
nbtiga a votar annualmenlo a lei do impostos; mas eu Ihe 
cbservarei quo a constiluicilo ndo di a assemblba geral le- 
gislativa o direito, mas a attribuiodo do decretar os imposlos, 
« de revf los annua.lmenlo, era Iieneficio dos conlribuinles. 

Sdo dies os inlercssados nessa revisJo, c os seus represrn- 
tinles tem de cxercS la como um devcr que conlrabera com 
a nacdo quo os elege para suslcnlar seus direitos, e ndo 
oncra la albm do que c iudispcnsavel. 

0 nobre^ninistro da fazenda serviu-so ainda de nutrn ar- 
gumento que mo pnreceu muilo iraproprio de um Ido notavel 
jurisconsulto. S. Ex. ponderou que so l6ra arrecadado em 
varias provincias impostos quo ndo tem sido votados pelas 
assembleas provinciaes. Nao duvido, e cstou certo quo o 
facto so 1cm Uado. I'orcm de se lerem pralicado taes abuses 
ndo so segue que a lei c a constituicdo os permitla, nem quo 
dtivem de ser culpados os que os autorisarao. A culpa de so 
ter procedido assim lancou-a o Sr. ministro em conla do 
nosso honrado collega p'ela provincia do Minas-Geraos, quo 
udo tem erguido sua voz para aconselhar aos coutribuintcs 
que nao paguem impostos nas circumstancias indicadas. Ndo 
estou encarregado do defender ao nobre senador, nem elle 
precisa disto... 

0 Sr. T. Otio.m: —Mo faria muita lionra. 
0 Sn. visconde de kiBoiUHT: — ... mas mo paroce quo o 

ndo quercr prorafrrer ou aconselbar a resistencia em taes 
casos, nem dar logar a comraocOes populares, 6 aolo do pa- 
triotismo e que mais mcreco el'ogios do que censura. 

E' singular e esUanbo o systeraa que adoptou o nobro mi- 
nistro, do linear sobro aquoiles quo censurdo os abusos do 
govcrno a culpa desses abusos, por ndo lerem procurado ro- 
primi-los. 0 nobre sen.,dor por Minas-Geracs 6 culpado de so 
bavprcm arrecadado illegalmento imposlos, por nao tor tido 
a coragem do aconselbar aos contribuintes quo ndo os pa- 
guem. Eu sou responsavel pclos males qua resullardo dos 
decrelos de t88i, robuivos ao Banco do Brasil, por ndo lor 
proposto e feito passar nis camaias uma lei que remediasso 
esses miles! £' singular tbeoria; vou ponsar soriamenle nella 
para vor se ma devo corrigir d.tqui em dianto. 

0 art. 171 da constiluicSo c outro fundamento cm que so 
eslribou o nobro mim'sGo para sustentar sua doutrina; diz o 
arligo [lendo]: nTodas as contribuicfles dircctas, a exccpcdo 
daquellas que e=livercm applicadas'ao juro e amorlizacdo'da 
divida publica, serao annualmente oslabelecidas pela assom- 
blea geral; mas continuaraS ate que se publique sua deroga- 
cdo,ou sejJo substiluidas por oulras.u 

0 arligo falla de contribuicSes dircctas, c diz: serdo os- 
labelecidas annualmcnto, bem' que acrescente depois—mas 
continuardo ato que se publique a sua derogacdo ; ora, o 
quo quer dizcr—so estabelecao annualmente? 

0 Sn. T. Ottoxi: — Apoiado. 
0 Sn. viscoxnE de Itabohahy: — N'a minha opinido e ta- 

cil de barmonisar as duas clausulas quo parecem contradicto- 
riis. A asscmblea geral legislativa dove annualmente auto- 
risar a cobranca dos imposlos direclos; se deixnr de faze-lo, 
por ser desneccssario arrecada-los, ou por qualqucr outro 
motivo, nem por isso fica o contribuinto isento desse paga- 
mento, se a mcsma asscmblea decretar posleriorraoute a co- 
branca de que elle esliver dovendo, salvo o caso do tcr sido 
rcvogada a lei quo o liver creado. Assim podem as camaras 
deixar de autorisar a cobranca destas cunlribuirOes por um 
ou mais annos, e autorisar depois mto so a arrecadacao cor- 
rcspondente no excrcicio scguinte, mas ainda a dos anteriores, 
em que clla-nSo foi arrecadada. 0 contribuinte fica obrigado 
ao imposto, emqnanto a assemhlea geral nSo derogara lei 
que o tivcr creado ; mas d governo n.lo p6de cobrar-lo sera 
que as camaras o aulorisem annualmcnto para isso. 

0 Sr. Zachaeus : — N5o apoiada. 
0 Sn. Pimesia Buenxo— Ha uma distincciio a fazor. 
0 Sr. visconde de Itaborahv;—Agora, quanto as contri- 

buicOes indireclas, nao c isso possivcl; recahem sobro a ma- 
teri'a tribulavel quo dcsapparece, transforma-so, logo que 
enlra no consume 

N'ole-sa ainda que as palavras—contribuicao dirccta—llim 
segun lo ma parece, no art. 171 a mesma significacSo qua 
no art. lo g 10 a contribuicao dirccta de reparticao"... 



100 SESSAO EM 22 DE MAIO DE 18C6. 

0 Sr. Zacbarus ; — Nao apoiado. 
0 Sr. tiscosde be IiABORAni:—... quo nao existq por 

ora entra n6s. 
0 Sr. Zacharias : — 0 art. 171 nao torn nada com o 2° 

meaibro do § 10 do art. la. 
0 Sr. yisconde be Itaboraut: — Ao contrario do Sr. mi- 

nistro da fazenda, dr.lomlo, como ja cxpuz na 1^ discusijao, 
quo o 2° membro do § 10 nada torn com o t». 

0 Sr. Zacbarus : — 0 2° membro do § 10 trala das con- 
tribuicoes do reparlicao, o art. 171 nao trata das contri- 
buicoes. 

0 Sr. visconde be Itaborauy : — 0 quo me parcco fdra 
de-duvida, e quo a constituicao estatuo quo nenhum inrposlo 
podcrA ser arrccadado sem autorisacilo ai.nua do podcr lo- 
giflativo ; o quo, quanlo a ccnlribalc3o directa, cmquanlo 
nao fdr revogada a lei quo a crear, o contribuinte e obriga- 
do a paga-la, logo qua o governo tiver autorisicSo para isso, 
cmbora est.f autorisacao seja posterior ao anr.o em quo so 
veneer a conlribuicao. 

Deixarei oulras qucstScs a occupar-me hoi do ait. loda 
lei do 9 do selembro do 1883: o nobre minbtro pretende quo 
cste art. aulorisa o governo para fazer nao sd todas as des- 
pezas quo forcm necessarias, mas ainda quantas operacors 
do credilo forcm indispensavois para haver os rccursos po- 
cuniarios quo as devem satisfazer. 

Diz o art. 13 [lendo]; « Na caso do deGciencia do renda 
para as despezas votadas para esto excrcicid, o governo fica 
aulorisado a fazer as operacOes do eredilo necessarias para 
preencher o deficit ». No coso do deficicncia do renda, diz o 
artigo; c o quo e renda? E' o produclo dos impostos, cuja 
arrecadacao foi aulorisada pela mesma lei. 

0 quo'diz, portanto, o art. 13 6 quo no caso dos impos- 
tos, cuja arrecadacao foi aulorisada pelo poiier legislatiro, 
nao produzirem a sorama em quo forSo orcados  

0 Sr. I'imema Buevo: — Apoiado. 
0 Sr viscohde be Itaboraut ; —... o governo poderA fa 

zer as operacoes do credito necessarias para preenolier a re 
ferida somma. As despezas forao fixadas em 33,000:000.^; a 
rcceita oread,i 33.000:000,?; e para equilibrar mm comou- 
tra teve d governo a (aculdado do emiltir ate 8 (770:00003 
do bilbcles do thesouro; mas podia ainda aconleccr quo a 
receila orcada nao so realizasso ; quo em vez do 53 OOO OCOS. 
produzisso aponas 18,000:000? ou 30 009.0003, u nesto case 
o thesouro csUria babilitado para pedlr as ope acucs do cre- 
dit" cs 3,000:0003 qua a renda publica deixasse do produzir 

E como podcria a assombiea geral legislativa votar uma 
lei quo desse ao governo autorisacao para fazer despezas im- 
previstas. e contrahir empreslimos illimitados, quo ninguem 
podcria conjecturar alo quo ponto seriao elevados? A inte'li- 
gencia quo o Sr. miiiistro da ao art. 15, nSo pole ser sus- 
tenlada nem pela lelra, nem polo espirito da lei , o e oppos 
ta a quo Ibe deu o sen digno antecessor, quando so disculiu 
aqui esso artigo. 

Admira. pois, quo o nobro ministro e seus rllustrcs colle 
gas insistSu ear dar tal inleliigencia Aquelte artigo, o so jul- 
guera por elle autarisados para contrahircm quaulos emprcsti- 
mos forem exigirtosTiolas despezas extraordinarias e avulta- 
dissimas quo estaraos fazendo. 

Fora isto dar-lhes uma dictadura, desistindo o podcr legis- 
lalivo da mais impoitaote e cssencial do suas altribuicOes. 
As camaras quo o fizessem leriSo faltado ao cumprimon'to do seus mais sagrados ileveres. 

Passarei agora, Sr. presidenle, a fazer ainda algumas 
reflexoes sobro o dccret ) do governo, a quo mo ref. ri na 1" 
discussao. Eu disse cotas quo esso decrelo fena o art. 14 
da lei do 9 dosetembro do 188i, per dous motives; o priraciro 
porquo transportava para pagamenlo do excesso do despezas 
do eertas rubricas do orcamento da fazenda quanlias quo niio 
baviao sido cconomisadas na execucao dos services do outras 
rubricas ; c isto mo pareco claro. 

Diz o citado artigo ; 
« 0 governo fica aulorisado paraapplicar as sobras'resul- 

tautes das economias fcilas na execucao dos services, etc. » 
Pois, so o servico nAosofez, e nem so comecou ao raonos a 
fazer, corao i6Jo ter havido oconoraias cm sua execucao ? 
Note-so domais quo nas quantiaV transportadas so iuciuera 
2,000;000|1, consignad's condicionalracnte para resgato do 
papel moeda; a lei quo os consignou diz lexlualmento; 
„ para pagamento ao Banco do Brasil, pelo resgato do papel 
moeda, fieando guspcnsir esto pagamento cmquanlo suas 
notas nSoforem trocad.is por ouro, 2,000:000,|).» Assim, nem 
o governo estava aulorisado a dospender cstos 2.000:000^1, 
seirao no caso quo o banco rcstabcleccsso o troco do suas 
oot-is cm mooda do ouro. Esta condicio nao so verificoa ; 
logo o governo nao podia emprcga-la, nem mesiuo no ser- 
vico para quo Iho foi concedida. 

0 Sr. T. Ottcki ;— E' claro. 
0 Sr. tisco.vdb be Itadorahy : — Nao bavia autorisacAo. 
0 Sr. T. Ottoxi : — Apoiado. 
0 Sr. viscoNDE ue Itaborauy : — Como, pois, n nobro 

ministro so serviu dosses 2,(100:000#. quo haviao sido vo- 
tados para um servico especial, o sAmcnto no caso do quo 
cssc service so fizesse', o transportou-os para as despezas do 
outras rubricas ? 

Qaanto A nutra questilo, a sabor-so o nobro ministro es- 
tava ou nSo aulorisado para,nv presencadas camaras, abrir 
credito—ainda psrsisto na minba opiniAo. A o.-lo rcspeito 
tcmos tido vsrias disposicSes legislalivas. Em 1893 a lei do 
orcamento dcu ao governo autorisacSo para passaf as 
sobras quo so desscm em umas rubricas, para outras cm quo 
houvesso falta, mas cm 1818 so altorou esta disposicao, 
daudo-so an governo a faculdade do abrir croilitns supplo- 
roeatares eoxtraordinarios cm ccrlos o detcrminados casos. 
Vein depois a lei do 9 do set mbro do 1830,quo revogou a do 
1833 o dispoz a respeita do croditos supplcmentares o ex- 
traordinarios iliQ'ercntcmonlc do quo tinha sido decrctado na 
ilo 1818. Finalraento, a lei do 1882, querendo pflr cObro aos 
abusos c irr-gularidades quo so tinhSo dado na aborlura dos 
creditos supplcmentares, so concodeu ao governo fazo la em 
ccrlos o detcrminados casos, autorisando-o .porem, a trans- 
porlar as economias ou sobras qua houvesso na execucao 
dos scrvicoSjdo umas vorbas para oulras, com tanlo quo esso 
transport!) f6 so cffectussso do nono mez do cxcrcicio em 
dianln o com as formalidades pvoscriptas nos §§ G o 7, art. 
4 da lei do 9 do sotcmbra do 1830. 
. A razio por quo a lei Jo 1830, assiui como a do 1818, 
Java ao governo a faculda lo do abrir croditos bupplemon- 
tarcs o cxtraordinarios na ausoncia das camaras, 6 obvia. 
Apezar do quo os diversos services quo so podom prevor so- 
jJo todos conlemplados na lei do orcamento, todavia p6de 
dar-so, caso quo seja forcosa excc ler b credito votado para 
uma ou oulra despeza; bit fazer despezas nao contompladas 
no orcamento, cquo, por urgenlos o indispensavois, n:Io po- 
dom sor adiadasato A rouniao da assemblea geral legislativa. 
E' por isso quo so torn dado ao governo autorisacao para 
iteudir a OjIos casos. E', porAm,claro quo a mesma razSo mlo 
milila, ostando reunidas as camaras; o soeslA prescripto na 
lei quo tanto os croditos supplcmentares o cxtraordinarios, 
corao os tre.nsporto decrctados no intcrvallo das sessOes, 
sejao apresentados As camaras, logo quo ellas so reunirem, 
para sercm appiovados e fjzerem parle do orcamento ; so a 
lei nao permille quo so abruo creditos supplcmentares ou 
cxtraordinarios,sem apprm'aeao do poder legiststivo, quando 
elle estiver reunido ; so, finafmente.delermina quo nos trans- 
porles das sobras do umas para outras verbas so sigilo as 
formalidades prescriptas para a aborlura dos croditos sup- 
plementares ou cxtraordinarios, claro fica quo tacs trans- 
portos nao so podem effottuar, senao no intcrvallo das ses- 
sdos Ifgislalivas. 

Observou o nobro ministro quo alci do 1818probibiaa aber- 
lura do croditos, eslando reunido o poder legislalivo;—o quo 
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5i do J8'i0 s6 03 porniillo no intetvallo das sessSes: quo cslas 
divorsas locucfles oxprimem necessnriamcnle ideas differcntcs; 
a saber: quo'a lei de 1858 prohibia ao govorno a abcrlura 
do crcditrs, quando as camaras estives-ora reunidas, qucr 
om sossSo ordinaria, ,quor oxtraordinaria; mas quo a de 
1830 so faculta-es no inlorvallo das scssOcs ordinarias; quo 

_ o sou dccrcla 6'do 27 do abril c quo, por conseguinte, nao 
violou olio aquella disposicio legislativa. 

E' csln o caso, Sr. presidonlo, em quo so p6de accrlada- 
mcnlo dizor quo a lotra mata o cspiritu da lei. 

Ji cxpuz a razio por i|uo o logislador delega ao govorno a 
faculdado, a quo me tenho referrio, na ausoncia das cama- 
ras, ou no interyallo das sessOos.- quando ellas esiao reu- 
nidas, quor em scssdo ordinaria, quer oxtraordinaria, nao e 
necessaria fat dolegacao. A aliribuicao do crear o de aug- 
mcntvr despezas ja creadas, perlcnco ao podcr legislalivo. e 
Mra indisculpavcl dclega-la ao govorno, estando reunidas 
as camaaras; mas nem aquella dislinccito gratuita serve ao 
nolire ministro, porque nos mezos do fnarco o. abril ullimos 
oslivcmos cm sossao ordinaria e n3o exlraordinaria. 

Disso ainda S, Ex , o. repeliu agora o Sr. presidonlo do 
consolho, quo nao podendo o govorno transporlar as sobras 
do umas para oulras rubricas, senSo do nono raez do anno 
flnauceiro em dianto, so aquella autorisacao nao pudesse ser 
cxercida duranlo as sessOos legislalivas, essa concoisao lor- 
nar-se-hia illusoria, porquo limitar-se hia unicaraenlo ao es- 
paco do um mez. Nem o nnbro ministro di fazenda, nem o 
Sr. prcsldonte do consolbo tern razao nesla parlo : I", por- 
quo pode aconlecer quo duranlo cs mezes de maio. junho e 
julho nao cstejao reunidas as camaras. o vimos ainda o anno 
passado urn exemplo destes ; p6de, cmfim, por qualqucr cir- 
cinnstancia aconlocor quo ellas dcixom do reuvir-se em main; 
S". porque tanto o nobrc presidente do consolbo, como o Sr. 
Winistro da fazoada. csquccerao-so do quo o txcrcicio nao i 
oa 12 mas de 18 mezes, o quo nos seis mezes addicionaes 
ainda so abrom credilos, ainda so pagao despezas do services 
foitos nos priaiciros 12 mezes ; e quo, portanto, dada ainda a 
liypothofo das camaras logislalivas cstarem sempro reunidas 
em maio e junbo, ainda assim nao seria a autorisacao iiluso- 
fia ; porquo com ella lion o govorno habilitado "para abrir 
credilos cm abril c durante a raaior parte do scme.-tre addi- 
cional. 

Prctendeu-se demais quo a disposicSo do art. 15 da lei de 
•81)2, maadando observar nos Iransp'ortes do quo olio trata 
as forraalidades prcscriptas nos §§ G'o 7° d i lei do I8o(), nao 
pdde ter applicacSo no quo diz respcilo a limitacao quo alii 
Jo coalom, isto 6, a do n3o podor o govorno effectual' os di- 
Jos transpoites, sendo no inlorvallo das scssoes legislativas. 
''ja, so nosta parlo os ditos paragrapbos, ado torn applica- 
?do no caso do art. ti da lei de 18(52, que out^a applicacdo 
'oar? E' porvontura a que dctcrmina quo so peca npprovacao 
Jq fiodor legislalivo? Essa approvacdo presup'pOe quo a at- 
WbuicJo de permillir os transportes'pcrlenco au poder Ifgis- 
'alivoj o como pddo enldo o govorno exerco-la na picsenca 
ofs camaras? 

Quando fallei na I" discussdo, disso quo o tbesouro tinba 
Cmitlido o continuava a cmiltirpapel moeda. As proves d.'sso 
•'nha-as on em mcu podcr. Cbamaodo a allcncdo do nobre n'inis(ro da fazenda para esto procodimento, quo na minba 
Ji'inido 6 um attenlado contra a consliluicdo e contra os in- 
'cresscs do paiz, podi-lhe quo puzesso tcrnio a esto gravissi- 

abuso. Poco a V. Ex., Sr. presidente, que mo mande o 
felatorio do nobre ministro da fazenda. 

So o govorno torn absoluta c iodoclinavcl necessidnde do 
fccorrcr a csse expcndicole funcsto, ao papel moeda, venba 
f0 podcr legislalivo pedir autorisacao para isso, mas nao o 
®sleja fiizcndo clandeslinamcnts, o'sem as providencias quo 

mrnariJp means nocivo. . 
Emquanto naovnn o rolalorio, passarei a fazcrmcu pro- 

•cslo contra uma opiniilo emillida ndo so polo Sr. miniitrD 
mi fazenda, como polo nobre senador, actual presidente do 
fanco do lirasil. S3. EEx. enlendem quo as notas do banco, 
''■b conformidade dos sous cstalut03,tdm o endosso ou garan- 

tin do govorno. Kito posso dei.xar passar csta proposicSo sem 
protestar contra ella. 

0 Sa. Zacharias Apoiado. 
0 Sr. tiscikds de iTABOBAnvEm quo so fundnrao 

SS, EEx. para dizerem que existo da parto do ostado obri- 
gacao do pagar as mils do banco, emitlidas na fdrraa dos 
sous cslatutos ? E' porquo o govorno dcu a cssas notas o 
privilcgio cxclusivo do serein reccbidas mis ostacoes pu- 
blicas ? 

E' uma concessao que so fez ao Banco do lirasil, mas enn- 
ccsfiio dependento da condicao do serom suas notas realizadss 
em euro, c emquanto o fos'sem. 0 lliesnuro pagava de certo 
nos sous credoros e aos emprcgados publicos com bilhetes do 
Banco do Brasil, mas os emprcgados publicos c os credores 
do thesouro nao tinli.lo obrigacao, ile recebc-!as; podiao rc- 
cnsa-las: so as recebiiio era porque isso Ihes convmha ; o, cm 
rerdadc, emquanto ellas erao realizuvcis em ouro, tinhao o 
valor do metal que subslituiSo o erao prcferiveis pela facili- 
dade do screra contadas e transporladas. 

3o nao as quitesscm reccbor, o governo manda-las bia ao 
banco para serum trocadas em euro, o faria seus pagamentos 
cm moeda mi tallica. Donde resulla, pois, a obrigacao con- 
trahida pelo tbesouro do garantir ao publico o troco" de lacs 
nolas ? 

As notas do Banco do I.itlatcrra, como o nobre ministro 
sabe, s5o por lei legal fender, ou moeda do pagamentos cm 
qualqucr patle da Inglaterra; o nem por issu'o governo inglcz 
eita obiigado * pagar as notas daquello banco. As do Banco 
da Br,.sil nao sao legal tend-r: a lei nan as fez laos. Em- 
quanto fosscm trocadas cm ouro, as reparticOss publicas nao 
padiao rccusa las, mas podiJo-o os papticulares. 

So so quizes;o, porom, i|ueslion:ir so as notas do Banco dt 
Brasil, depoifdo curso forcado quo Ihes deu o governo, Km 
ou nao a giirantia do eslado, cu entenderia quo, so esso acto 
liresse side approvado polo podor legislalivo. itnporlaria ello 
a obrigacao de garantir o pagaraenln das ditas n das; porquo, 
me pnrece, scri.i uma iniquidade obrigar os partieulares a io- 
cebe-las em pagamcalo. SCO) garanlir-lbrs o valor. 

Eu considero o decreto quo dcu curso forcado As notas do 
Banco do Brasil como uma dessas exorbilancias que nao podem 
ser approvadas, uem impdr ao estado a onerosa obrigacao do 
respenier pelo pagamento das obrigacSes daqitella'com- 
panhia-. 

Note-so bom quo os estnlutos do Banco do Brasil nao auto- 
risarfo o curso forcsdo, ncra fizcrAo das notas do Banco do 
Brasil moela do pa'gamento. 

0 tbesouro tinba obrigacao da rcccbo-las, emquanto o 
banco as realizasso em moeda meUllica : os partieulares po- 
diao recebe.las, ou dcixar do recebo las. I'rolesto, pois, con- 
tra a opiaiio do Sr. ministro da fazenda. 

0 Sr. jrixisino da fazenda :—V. Ex. cnlcnicu mal, nao 
fallei dacmissSo conformc os eslalulos; disso - depois do de- 
creto que Ibcs deu o curso forcado. 

0 Sa. viscondr de Itaborahy: —Neste caso o nobro mi- 
nistro talvcz tenha razdo; mas por ora n3o considero obri- 
gatorio o decrcto do governo porque nao penso que um acto 
contrario a consliluicao po.-sa obrigar o estado a tamanho 
sacrificia em quanto o podcr legislalivo nao o approver. 

Voltmdo agora a emissan do papel moeda, poco licenca ao 
senado [nra ler um trecho do rclatorio do nobrc minstro Ja 
fazenda (fj), 

Ass'm, pois, o tbesouro recebeu cm notas novas da caixa 
da amorliz.icao 10 rail o tantos contos, o distribuiu pclas 
tbesourarias'5,7li:OOn,V, dos quaes fordo substituidos e ro- 
cebidos pela csixa ii.SOliOOOf?, restando nas tbesourarias a 
somma do 913:000,^. I'icArAo, pois, no tbosourq ccrca de 
ii 500:000,f, quo la nJo existem, ncrasahirao por substiluicAo 
de outras nolas quo cxistiao na circulacao, porque, como'so 
sabe, nao c o t!u uro, mas a caixa da amortizacAo quo na 
cOile faz t il subsliluicAo. 

E'notavela ingenuid.ide com que o Sr. ministro tormina 
cste lopico do sea rclatorio (ic). 
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Qucr isto dizer que o govorno conla para pagar as notas 
que cmelliu com as que eslSo em poder dos particulares, 
em suas algibeiras. 

0 Sr. jiimstro da fazenda Exponbo os factos queacfcei 
no Ihesouro. 

0 Sr. xiscokde be Itaborahy (confintiando aWr). As- 
fira, como ainda existem cm circulacao notas de valor 
do lOJi, tig e 23, na importancia de cerca de 10 rail contos, 
0 tbesouro conta com ellas, como se Ibo pertenccssem, para 
pagamenlo das quo cecebeu da caixa da amorlizacilo e forao 
cmiltidas por ella, e desle modo imagina mn saldo de roais 
do ties mil contos a sou favor. Quo modo facil de fazer di- 
nbeiro? Ila nisto demasiada dose do... 

0 Sr. T. Ottoxi Do ingenuidado. 
0 Sr. viscosde be Itaborahy :—Seja Ingenuidadc ; mas 

1 excessiva ingenuidado qutrer assim saldar dividas illogal- 
mcnte contrahidas. 0 quo e verdado e que o tbesouro tem 
emillido mais de 3,11:0:0003 de papol mooda, e augmcn- 
lado a quanlidade que, conforme aslabellas quenos apresenta, 
exi.-le legalmanle na circulacao. Com este recurso o nobre 
miuistro nio prccisa^ certamente de lei do orcamcnto, udo 
precisa de credilos. 

Tcmos hoja na circulacdo 28,000:0003 do papel-moeda le- 
galmonte emittidos e cinco mil e tanlos contos illegolmenle; 
isto e, mais de 03,000:0003; pois bcm; o tbesouro pode 
crdenar ainda a caixa da amortizacao qua Ibo temella mais 
33 000.0003 debilbcles novos, porque exitll nas algibeiras 
dos particulares igual quanlia qua elle prelenda sub-tituir 
daqui a 20 ou 30 aonos. Deutro do poucos niezcs polo ainda 
exigir 66,000:0003 para substituir os que enlao existircm nas 
mios do publico, e assim por dianlo. 

Por erte meio engenhoso, o governo podetcr quanto di- 
nheiro Ihe for precise para as dospezas ordinarias e exlraor- 
dinarias, legilimas e illegitiraas, c o podera fazer indepen- 
denle de aulorisacao do poder legislative. A realidade, 
porem, e que, semelbante raaneira do obter recursos, alcm 
de altamcnte illegal, vai augmcntando cada tcz mais o ca- 
bos de nossas financas, e o mao eslado, ja tao insupporlavcl, 
da circulacao mouetaria. 

0 Sr. mimstro daFAZKXDA:— Ja acliei isso. 
0 Sr. viscosde be Itaborahy: — Aobasse ou n3o, era 

obrigacSo do Sr. miuistro pdrtermo atal abuso; dar ordens 
lerrainantes para que elle niio continuassc; ncm Ibo era licilo 
apresentar as camaras legislalivas o famoso saldo do que 
acabo de fallar. 

Assim pralicada a emissSo do papel-mocdn, e evidento 
que o Sr miuistro da fazenda nao precisa ncm do lei dn or- 
camento, nemdeleis de credilo: basta-lhe a rcsoIucSo que 
se discule; ella conlem o programma financeiro do nobre mi- 
nistro. 

Declaro, porem, a S.Ex que, tendo aliis muita consi lo- 
racSo e rcspcito as suas luzes, capacidade e boas inlencCes, 
n3o posso, todavia, concordar com as suas doutrinas, ncm 
approvar o aibitrio doqueesla usando, para augrnentar os 
recursos do tbesouro; o acredito quo, se S. Ex. continuar a 
suslenlar as opiaiOes que nos tern manifestado. seracontado 
por urn dos mlnislros mais infensos aos principios da nossa 
conslituicSo eao3*da verdadeira liberJado, de que lambem 
sou seclario, e que, certamente, nao e a liberdado qua da em 
resullado as douliiuas e faclos quo procure! combater com as 
reflexoes que acsbo de fazer. 

o Sr Wolmco (minislro da juslica). [Movimento de at- 
lencao):—Sr. prcsidente, eu pretendo dizer poucas palavras. 

A materia e urgiute.porque em breve dove comecar o nolo 
exercicio para o qual preteudemos esta resolucdo; nSo posso, 
pois, accitar as qucsldes polilicas qua se Idm'suscitado neste 
debate; nao lomarei mesmo parte no quo diz rcspcito as fi- 
nancas, porquo esta presente o nobre ministro da fazenda , 
meu collega, que se bade cntender com o nobre senador quo 
acaba dc fallar. 

A utilidade da resolucSo e tambem cousa vencida ou jul- 

gada na la discussSo: a qucsfao, pois, n3o e a aulorisac3o; 
mas se a aulorisacao deve center a clausula que na resolilcSo 
se acba, isto e, aid a promulgacao da lei do orcamenlo'ou 
so deve ser limilada a algui^s me'zes como prelend'o a emenda 
do nobre senador pcla provmcia do Kio de Janeiro. 

Jii o ministerio. pelo organ do nobre mini tro da fazenda o 
do nobre presidente do conselbo,declarou que n3o aceita esta 
emenda ; o nao aceita esla emenda principalmcnle porquc 6 
ella reproducc3o de oulra emenda que foi otforecida na caraara 
dos depulados como uma manitestacSo de bostilidade, como 
um vote de ccnsura ao gabinele. 

0 nobre senador pela provincia do Rio do Janeiro, autor 
da emenda, fez o proteslo do que a emenda nao era um ado 
do bostilidade ao gabinste, mas simplesraente a oonsagrarjao 
de um principio. Eu reconbeco a inienfiao do nobro .-enaiior, 
fago justirja a sua sineeridado, sei que o sett veto pesa muTIo 
no senado; e incontcstavel, porem, senhores, que a intenndo 
do nobre senador n5o so pdde ter como aintencSo da votaQSo: 
os volos coincidcm, as inlcnrjSes e os molivos' variao, e livro 
a cada um dizer ao depois quo votou por este ou aquello 
motivo, dahi as versdes, dabi as inlerpreta^dcs, dahi a des- 
moralisaijao do gabinele, dabi a desmoralisae3o da maioria 
quo suslenta o gabincto. (Apoiadot). 

Senhores, por uma fatalidado quo acompauba sempro as 
primeiras impressSes no animo do povo, cslx emenda ha do 
ser semqire uma idea associada do bostilidade ao gabineto. 
I'ela furca que cxercem as tradiccfles no espirito publico ha 
de parecor que o senado, que scmpre conccdeu rcsolucbes 
desla natureza, recusaudo esta resolucdo nas circumslancias 
criticas em quo nos acbamos, rccusou'para bostilisar, o dcr- 
ribar o gabincto actual. 

O gabinele, pois. senhores, csli no proposito de ser ven- 
cido mas n3o bumilbado{apoiados); de deixaro podcrjmas do 
deixa-Io com as condicflcs de dignidade e do forca moral quo 
Ibe convent. Bent vddes, senhores, quo, nesta' qucstdo do 
pundonor o dignidade, n6s somos os quizes mais comp-lentcs; 
nao podemos dar oulra consideracSo a esta emenda sen3o a 
de uma bostilidade. Aceilando a emenda desmoralisado (lea 
o gabinele, desmoralisada a maioria, qua com tanta dodica- 
c3o o sustenta. 

0 Sr. visco- de de Itaborahy :—Se o ministerio lem maio- 
ria n3o deve ter medo. 

O Sn. Zacuuiias i—l'ara a maioria e desairosa a relrac- 
tac3o. 

0 Sr. mixistro ba justicv : —Senhores, qual 6 o principio 
violado par esta resolutSo? Tcnbo dado tratos aojuizo c nao 
posso vd-lo. Todos reconbcccm que estas aulorisacOes s3o 
necessarias para salvar o principio conslilucional, do' que os 
imposlos nao devem ser arrecadados senao por acto legisla- 
tivo o n3o por autoridade do governo. 

O Sr. visconde de Itaborahy Annualrncnlo ? 
0 Sr. mimstro da justica E' este o principio... 
0 Sr. viscoxds be Itabohahy :—Annualmente ? 
0 Sr. mimstro da justica :—Sim, annualmente. 
0 Sr. viscosde be Itaborahy: -Nao baeta isso. 
O Sn. mimstro da justica:—A quesl3o, pois, n3o i 

quosldo dc principios, a queslao 6 de ranis ou do mcnos 
tempo; a qucstdo, senhores, i dc circumstsncias, a rjuestdo 
e do conveniencia. O nobre senador pelo Rio de Janeiro dcu 
hoje teslemunbo a esta doutrina, quando nos disse quo n3o 
havia incenstiluoionalidade na resolucao, 

0 Sr. visco.vde de Itaborahy : —Desdo a primeirarvcr 
que fallci. 

O Sr. mimstro da justica.; - Pois bera ; i uma qucstJo 
dc circumstancias, e uma queslSo do conveniencia. 

0 Sr. Zacharias :—Para evitar um abuso hoje palrocinado 
por quem o causou. 

O Sn. mimstro da justica:—Soahores, as circumstan- 
cias porvenlura nio exigent que a resolucao seja ampla como 
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«sta concebida? 0 miuisterio -lem uma forle maioria na ca- 
mara dos deputados.... 

0 So. T. Ottoki : — Nao 6 tao forle  
0 Sn. mimstro da justioa ; — ..... uaia maioria dedicada 

'juo o apoia, quo o honra; mas tern diunle dc si uma oppo- 
sic3o forte quo cternisa as discjssfics com ctcruos discursos 
politicos. 

0 Sn. T. Oitoni : — A opposk'Jo 6 tiio digna como a 
maioria. 

0 Sr. mimstro da justica'': — 0 senado sabe quanlo 
tempo custou esta resolucilo. Ora, suppondo que nao se con- 
siga o crcamenlo no praro lixado.quando conseguiremos oulra 
resolucilo? Que tempo bavera para a nova resnlucm passar? 
0 nobre senador pela provincia do Uio do Janeiro nos fallou 
do prorogacSos, mas como o sabeis as prorogacoes sSo difli- 
ceis sendo impossiveis cm um anno de cleicoe's em que os 
deputados lem neccssidado do relirar-se maii cedo do que 
costumito. 

0 Sr. tisconoe de itaborary da um apartc. 
0 Sr mimstro da justica : — Senbores, o nobrc senador 

P'lo Uio de Janeiro ainda boje nos declarou quo a questilo 
D3o era quest.do conslilucional, era questilo de abuso, mas 
S. Ex. so cncarregou do provar o contrario das mas apre- 
bensOes; o nobro senador referiu muilas resolucoes, .a major 
Parto das quaes suo conccbidas como Ctta j'pois bera, o 
nobre senador mesmo demonstrou que so em um caso houve 
abuso, s6 em um caso uma deslas resolucdcs regcu todo o 
oxercicio ; as demais apenos dutiirdo algu'ns mezes. 

0 Sn Zacharias : —Uma s6 em I8GL 
0 Sn. mimstro da JiisTicA : —Eis alii, o nobre senador 

roesrao provou quo o abuso e'ra uma excepcdo. Que interesse 
tern o governo em nao qucrer a lei do orcamenlo, cm pre- 
ferir a lei do orcamenlo a conllAuacdo do umaresolucao que 
dependo de crcdilos supplemenlares ? 

0 Sn. tiscokdi! de ItaboraiiyNa opiniuo do nobre mi- 
"islro da fazenda nito dependo. 

0 Sr. mimstro da justica E' natural que facamos como 
'Sin feito os minislcrios quo conscguirdo resolucoes como esta ; e mais natural que nos esforcemos para obter a lei do 
"rcameiilo ; temos eslo proposito. De um faclo isolado nao se 
PoJe deduzir uma presumpedo, a presumpedo so deduz 
daquillo quo as mais das vez'os succede ; id, quod p'.erum- 
que. fit. •if 

Mas ainda nos disso S. Ex. : « Esles precedcnles sao nbu- 
sos, sdo erros dos conscmdores. » 

0 Sn. Zacharias :—S6 ndo, 6 de todos os partidos. 
0 Sn. mimstro da justica:—E' o quo en ia dizer em rcs- 

Posta. 
" .... 0 miuisterio quo 6 regencrador nito deve confinuar r|esta senda. 
0 Sr. visconde de Itaboraiiy :— En ndo disse quo erao 

I'busOs ou erros dos conservadorcs, esld cnganado; ndo fallo 
"ini era conseryadorcs. 
. 0 Sr. mimstro da justica: — Cuvi a um dos nobrcs sena- 
dores. 

0 Sr Piuenta Cueno: —Fui cu quo disse bypolbctiea- 
ttente. 

. 0 Sr. mimstro da justica : —Nao considero estas auto- 
fisacoes como abusos ; em ycz do abuses, estas aulorisacOes 
J116 parecera uma bomcnagem rendida ao systema representa- 
'"o. Se vimos pedir esta resolucilo 6 porque ndo queremos 
I "rar impostos sondo pela autondado do parlamoulo. 0 que 
"ai portanto, senbores, quo possa aulorisar ou justiBcar esta 

bjuma quo so lem lovantado contra a resolucdo? 
1 areceu aos nobres senadores estranho que o mcu nobre 

wllega tniuislro da fazenda houvesse declarado que o senado 
Mirregaria com a responsabilidailo da retirada do gabiiielc. 
"fni me paroco quo ndo ha nada de odioso porque, nenbum 

de nos dove temer a responsabilidado do sens ados ; nem 
o miuisterio, nem o senado a tome. Mas, senbores, a res- 
ponsabilidado do senado c eyidente ; cm um pequeno quadro 
vou demonstra la. 

Esta cmenda passa, e o minislerio, que ndo a aceita, 
ha de'pralicar o que se pratica nos oulros paizes, ba do 
procurar abrigo na maioria que o fustenta na camara dos 
deputados; assim que o governo tern neccssidade de pro- 
vecar uma fusao (apoiados) ; pois bom. vojamos as conse- 
qucncias da fusdo : ou o senado nega a fusdo ou concede.., 

Yozbs:—Concede, concede. 
0 Sr. mimstro da justica: —Se nega... 
Yozbs:—Ndo, nao. 
0 Sr. mixistro da justica:—.. .o senado nega os meios 

de governar; se concede, temos como consequencia o Irium- 
pbo ou a derrota do minislerio. So o miniuterio triumphar, 
sem durida adquire grande forca moral, o grande gloria os 
nobres senadores proporciondo ao gabinete...(zlpofadoj.) 

0 Sr. babao de s, Lourexco:—llelempera-se. 
0 Sr. mimstro da justica;— .. .se, pordm, por alguma 

superveniencia a fusiio for adversa ? E' csto o quadro para o 
qual cbamo a vossa attencdo. 

0 Sr. Pisexta Buexo:—E' regular. 
0 Sr. mimstro da justica: -Achais regular este quadro? 
0 Sr. Pihbsta Buexo:—Sem duvida. 
0 Sr. mimstro da justica; - Oh ! Sem duvida; um minis- 

torio ha de sabir do senaito vencedor para imp6r-se a camara 
vcncida, 

0 Sn. Zacharias ; - E' uma maioria quo ndo serve para 
governar. 

(//a oulros aparles.) , 
0 Sn. mimstro da justica : — Yds dissesles ainda boje 

que os depuiudos represcntavao mais immedialaracnle o pniz : 
pois bem; leriamos uma onomalia, teriamos um minislerio sa- 
bido do senado, sem a maioria dos rfpresentanles immediatos 
do povo, este minislerio ndo poderia river sem dissolver a 
camara dos dcpulalos, e dissolveria sem lei do orcamenlo. 
(Apoiados.) 

0 Sr. Zacuariai : — Islo ndo tcm rcsposla. 
0 Sn barao de S. Lourexco : — Prova do mais. 
0 Sr. mimstro da justica : — Prova os inconvcnionles 

de uma oligarcbia no senado. {Apoiados e redamacOes ) 
0 Sr. Bodriouss Siuva ; — Isso jaacabou. 
0 Sr. Zacdarias ;—Nao acabou tal. 
0 Sr. D. Makoel :—Ja ninguem falla nisso. 
0 Sr. Zacharias :—Se Brer relirnr o gabinele 6 a olygar- 

cbia cm favor do parlido que liver maioria. 
0 Sr. Paramios :—Deixemo nos destes arguraenlos. 
0 Sr. Almeida e Albuquerque dd um aparte. 
0 Sr.. mimstro da justica :—E' preciso atlender, senbores, 

is condicoes do systema reprcseotalivo ; o nolire sona lor 
pelo Uio de Janeiro reconbeccu e reconbeceu muito bem que 
a camara dos deputados 6 quo far a politica do dia ; pois 
bem, nesle caso o senado faria politica do dia ; concorreria 
dinctamente para qubda dc um gabinele que lem por si uma 
grande maioria na camara dos deputados. 

Nutai, senbores, que ndo trato aqui de uma questao de 
poder, trato do uma questdo do prudencia ; o senado ndo 
deve reproduzir uma cmenda que foi uma macbina de guerra 
ua outra camara para derrubar o minislerio.... 

0 Sr. Zacharias:—Elle levantou a luva. 
0 Sn. mimstro da iusTica : —• Isto 6 fazer politica sem 

estar sujeito ao correclivo o as condicOes da politica. 
0 Sr. Zacharias:—Apoiado, com Eido albcia. 
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0 Sr. Sodza Franco .-—Para quo o minislerio aceitou a 
questao da gabinele ? 

0 Sa. Zacuarias;—NSo foi quern a propoz. 
0 Sr. viscohde dh Itaboraut: —Mas aceitou. 
0 Sr. barao nr. S. Locrenco: — Os qua obrarao impru- 

dentemeDlo aceilando a respou Jao pelos rosultados. 
0 Sr. mikistro da ibstica : — 0 senado, quem o nega 1 

tem direito como a camara das deputados de inlcrvir na con- 
feccSo das leis ; mas. tos o sabeis, a missSo do legislador 
nab e a do malhcmatico ; o legisladnr tem neoessidado de 
attender aos riiversos intcresses e condicdes poiiticas do paiz; 
o, pois, nio deve proceder por modo a'bsolulo, mas deve re- 
cuar quaudo vo quo nao ha opporlunidade poliliea em uma 
meditla por util qua parcca. [Apoiados.) 

Senboros, cada um da n6s conhece bom a sua rcsponsabi- 
lidade; n5o conteslo o podcr do senado, fallo da prutencia 
do senade, que deve ser estranbo e sobrancciro iis paixoes 
poiiticas, que nao deve reproduzir aqui as questoes do con- 
tianca suscitadas na oulra camara pela opposicdo. 

0 Sn. barao de S. Lobresco:— Quando quizerem tirar a 
libordade do senado poem questao de conlhnc.i na camara dos 
deputados, e csla acabada. 

0 Sr. D. Ma.noel : — Ninguem quiz p6r aqui questao de 
conDanca ; bavemos de fazer o nosso dever. 

0 Sr. Almeida e AtEuccERfiUE da um aparte. 
0 Sr. jiisistro da jbstica:—Nao digo isto para as- 

luslar. 
0 Sr. Almeida e Albbqceesbe ; — Parcco. 
0 Sr. aiNisiRO da justica : — Enteado quo cada um devo 

tor a coragem dos seus actos. 
0 Sr. Zacharias : — Carreguemos com a responsabi- 

lidade. 
0 Sr. D. Ma.noel ; — Carreguemos, nao ba duvida, nao 

sd desse ado, como de lodos os cutros. 
0 Sr. Almeida e Alucqcercue : — 0 paiz fara justica, 
0 Sa. misistro da justica : — 0 quo digo e que havendo 

questfles de ponBanca em uma e oulra camara, nao e possi- 
vel a marcha regular do systema representativo. 

0 Sr. D. Masoel da um aparte. 
0 Sn. mimstbo da justica; — Pois bem, senbores, como 

na inglalerra iremos procurar abrigo e forca na camara dos 
deputados. 

0 Sr. Rodrigles Suva; — Apoiado, o governo facaisso. 
0 Sr. D. Mahoel : — Va buscar forca la. 
(Cmao se dicersos apartes.) 
0 Sr. presideme :—AUcncao I 
0 Sn. mimstro da jusTicA:—Um nobre scnador, d3o sei 

qual foi, nos disse que o minislerio qucr apanhar esla reso- 
lucao para dissulver a camara dos deputados : « assira quo 
apanhar esta resolucao dissolve a camara. » 

0 Sr. Pimekta Bbe.no ; — Eu nao dissc isso. 
0 Sr. barao de S. ^"brenco: —Quota deu a entender 

hoje fui o nobre presidenle do conselho. 
0 Sr. jiintstro da justica : —Isto e uma grands incoavc- 

niencia, porquanlo a dissolucio 6 uma atlribuiciio do podcr 
moderador, e nao csla no podcr do minislerio. Ncm poderaos 
cogilar por ora de ditsolucao, nos que tcmos uma maiotia 
forte. 

0 Sr. T Ottom : — NJo 6 lanto assim. 
0 Sr. jiintsTRO da jbstica : — Bern, os faclos o provJo. 

0 minislerio quer apanhar a resolucao para dissolyer a ca- 
mara ; pois btm, a proposicdo conlraria e esta : « Nao vqle- 
mos esta resolucSo para nub haver dissolucao » E nio e isto 
impedir o exerclcio de um direito da corda ? 

0 Sr vjsoonde de Itaborahy : — Quem disse isso ? 
0 Sr. iuinistro da justica : — 0 nobre . scnador pclo Rio 

de Janeiro reconbece « que a falla da lei do orcamento 6 um 
cmbaraco para a dissolucio ; quo eslc embaraco, porcm, 
provinliii ,da constituicau, porque 6 ella que deter'mina a ne- 
eessidade da lei do orcamento para arrecadacao dos impos- 
los; » mas a constiluicao suppSe quo a lei do orcamento soja 
votada annualmente, e quando nio e, pareco contorrae ao 
sen cspirilo quo baja autorisacOos como esla que pedimos : 
negar, porem, csla autorisacilb para cmbaracar a dissolucio, 
o embaracar o direito da co'iOa. Nas circum'stancias difficeis 
em que no's acbamos, quando ludo 6 incerto, quando a insla- 
bilidade e o typo da epocba, quando, senbores, alguma cir- 
cumstancia imprevista p6do produzir mais, talvez, do quo 
queremos, para que dosarmar o poder moderador 'I E isto 
quando os parlidos, como os descreveu o nobre scnador pelo 
Rio dc Janeiro, nio tem seuao1 os restos do bandeiras csfar- 
rapadas... 

0 Sr. Rodricues Silva : — Partidos nao, a bandoira rota 
e a do progrcsso. 

0 Sr.ih.nistbo da justica:—0 nobre scnador referiu so aos 
dous parlidos. 

0 Sr. barao de S. Lobrekco:—A' liga 
0 Sn. mimstro da justica;—Entilo o partido quo nao tem 

bandoira esfarrapada 6 o conservador? Quer elle porvontura 
o poder? . 

Yozes;—Nio! nao! 
0 Sn. mimstro da justica:—Se nio quer, nio dove dcrri- 

bar o minislerio, porque a'responsabilidade bade ser do par- 
lido conservador, so porvontura cbamado ao poder recusa-lo 
por Irrmor diante da sua obra. 

0 Sn Pimesta Bueno:—Ua excepcio declinaloria. 
0 Sr. mimstro da justica:—A cxc'epcio declinaloria nio 6 

do homem politico; nio pddo o bomem politico derrubar o 
miniilerio quando nio quor o poder, quando nio quer subs- 
lituMo. 

0 Sr. Pijiema Bueno : — So csid tao fraco que nio podo 
susler-se. . 

[Cruzdo-sc dioersos apartes.) 
0 Sn. mimstro da jusTicA : — So os nobrcs senadores con- 

fossio quo nio aceitio 6 poder, querera fazer jogo com os 
dous partidos libcraes ? 

0 Sr. D. Mangel : — Ja estuo jogando ba muito tempo 
com escandalo publico. 

0 Sr. presidenth; — Poco attencio, 
0 Sr. D, Masoel: — Ja nio poss'o fallar, scnio puuha isto 

era pratos limpos. 
0 Sr. misistro da justica : — DigOjSenbqres, conlinuando, 

que nestas circumslancias 6 devcr do senado aplainar as dif- 
liculdados e nio crea-las, cu aggrava-las. 

Concluo, votando contra a cmoiida. 
O Sr. Pimcata SirMei>« : — Dcpois do discui'so animado 

por um lalenlo tao brilbante, qual 6 o da nobro minislro da 
justica, desejaria eu respondcr desde ja, a suas vivazes ar- 
gumentacSes; mas o farei aflnal. 

Desejo'antes disso reconsiderar algiins principios cm que 
S. Et. o Sr. ministro da fazenda insistiu sobro a despeza e 
sobre o imposto ; desejo demonstrar, se for possivel, com 
luz malbematica, que essas iddas de S. Ex , a quem alias 
muito prczo, luborao cm um perfeito equivoco. So conso- 
guir isso, crcio que cllas se tornaraS mais homogeueas com 
as inslituir.oes quo felizmento regem o nosso paiz e assegu- 
rao as nos'sas liberdades. 

Esso equivoco provem de confundir a decrotacio ou crea- 
cao do despeza com a (ixe.cio anr.ua ; o somelhantwienlo a 
i'nslituicao ou estabelecimento do imposto com a aulorisacio 
annual." quo legitiraa a respective arrecadacio por igual po- 
riodo. Esses termos signiQcio ideas muito'dilforenles, sio 
enlidades dislinctas, o importio altribuicoos diversas do po- 
der legislativo. 

Lendo S. Ex. o § 10 do art. 15 da conslituicio—/ioiar 
annualmnk as despetas puhlicas, — disso: «' nio e s6 
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uanlo ao imposlo, mesmo ([uaalo A despeza, min'ja opiniao 
a maior ampliluie ao poiler loKisialivo ; par que inlendo 

que cllo p6de determinar dospezas par maia de um anno, o 
par consequcncia quo ellas devem scr satisfoitas pelo go- 
verno, imlcpendentemenle da fixacao annua. » 

Ja so vd, par conclusao semelhanto, quo o imposlo, quan- 
do eslabelecido por mais de um anno, tambem pbde ser arrc- 
cadado, crabora nilo baja a uutorisacJo annual. Taes sno 
os pnncipios quo nao podem ser admillidos, quo nasccm, 
como ja disse, do um equivoco. 

Niuguom duvida quo o poder logislalivo tern a auloridalo 
do decretar ou eslobolccer despezas qua devem perdurar por 
mais do um anno, ou por muitos annos, nu por tempo indefi- 
nido ; para isso basta-lho o poder gcral da legislar. 

0 poder quo tern de fazer a lei (art. I'd § 8°) sem duvida 
o autorisa a maudar que so emprebenda c realize um scrvico 
publieo qualquor, uma oslrada, um diquo, par conla do go- 
verno, ou mediaute contraU),cconsoquentemcntea crear essa 
de.-poza quo devo perdurar porvenlura duranle annos? 

W bcm vislo quo quando, cm virludo do art. 1!i § 10, elle 
cr{a eraprcgos permaacnlcs e estabeleco sens ordenados, scm 
duvida determina despezas quo tdm do perdurar por tempo 
longo e iudefinido. 

0 mesmo dira em relacao A attribuicno do dito artigo § 13, 
pois que o craprestimo" torn do ser pago duranle raaiur 
ou mcnor serin de annos. E dira tambem quanto A divida 
publica (art. li), etc. 

Sao attribuicdes do outra crdcm, que nuo devem scr con- 
fundidas com a atlribuicao, por assim dizer, especial do § 10 
dosse mesmo artigo, e que em nada alleruo o direito e o de- 
vci (|uo o poder legislativo leni de fixar annualmente as des- 
pezas publicas, para quo ellas possao scr legalmenle effec- 
luadas uesse periodo, c uio mais. 

Com elleilo, nuo basta que uma lei tnnba creado uma 
despeza qualquor, para quo o govcrno se julguo babililado a 
verificar o pagamcnto; 6, al6m di.-so, neccssario e essencial 
quo a lei annua do orcamento, ou outra addicional, fixe, in- 
clua isso onlre as dospezas do rcspectivo exercicio; sem o 
quo o govcrno seria altamente rcsponsavel. E' precise, de- 
nials, quo ncsso acto o icgislador consigne fundos corres- 
poiidcntcs. 

Eixar despezas 6, pois, c'ousa muilo differenle do quesim- 
ploimento crea-Ias. E' um acto cumplexo pelo qual o poder 
legislativo determina quo ellas se realizem no anno eco- 
oomico, scgundu o quantum por ello aulorisado, e me- 
diaute os raeios que ello assigna-la. E tanlo c verdade, que 
so olio omiltir oa fixacSo, ainda quo seja por descuido, uma 
vcrba de despeza, erafiora crcada pur lei, o governo niio po- 
e'erA realiza-la; pelo contrario, rccorrorA a elle para quo 
providoncie. 

Assim A que a flxacAo annual das despezas, cousa muito 
diversa dessa outra, 6 um direito o devor, ou preceito espe- 
cial da conslituicSo, c iustituido pela sabedoria profunda que 
& caraclorisa. 

Esss preceito tem mais do um fim. Blinistra a convcniencia 
c neccssidade do rever-so periodicamente loda e cada vcrba 
<la despeza: para economisar, quando possivel; para aug- 
mentar, so o bom do paiz exigir, em relacao a alguraa neccs- 
sidade sua ; jiara proporciona-Ia, em comparacao dos recur- 
sos; em Um, para innova-la como cunvier. 0 Icgislador pode 
lesse periodo supprirair alguma, eucarrcgar o governo de 
"egociar a modilicacJo de um contrato, etc. 

Eon fere, al6m disso, uma valiosa garantia as liberdades 
publicas, visto quo assim o govcrno, por litulo ou pretexlo 
ulgum, mlo p6do dispOr dos recursos do estado com inspec- 
?io, nAo so previa, como periodica do Icgislador, de cuj i pro- 
senca annual, desde ciitdo, torn depemlcncia, embora tcuba 
fundos no thosouro. 

Crear despeza A, pois, determinar que ella ba do effeo- 
fuar-se, o flxa-la, A determinar que ella se realize no anno, 
® "os termos que forein proscriptos. Embora a lei quo creou 
"ma despeza refira-so a vencimenlos periodicos, cuja lei 
annua n5o incluir tal despeza, ella ficarA em divida. 

Emfim, a allribuicAo do § 10 babilita o Icgislador a regu- 
lamenlar annualmente todas as despezas da nacao, conrormo 
as circumstancias sociaos, quo sao variaveis, e quo por isso 
mesmo domnndio modificacSes. 

Eis o que penso que A cxacto; e sendo assim, eis o equi- 
voco do S. Ex. Ora, desde cntSo curapre nSo confuodir attri- 
buicAcs e entidades diversas. o muito menos impugnar ou 
contrariar as sablas vistas que redigirao esse § 10. . 

0 que tonbo dito a respeito da creacSo das dospezas e da 
sua fixacSo periodica, verifica-se exacta e semclbautemento a 
resiieito'dos impostos. 

0 Icgislador, excrcendo a sua autoridade de fazcr a lei 
(art. lo g 8°), pAde inslituir um imposto sem termo limitado 
ou mesmo por modo que demonslro que tern do permaneccr 
por muitos annos. Quasi lodos os nossos impostos tAm sido 
assim creados 

0 trabalho enlio do legislador A do assenta-lo cenvenien- 
temenle, A de regulamenta-lo, tendo em attencao os conse- 
Ihcs da sciencia cconomica, as condicSes do paiz. 

Desde cnluo die tern uma exislencia legal, o o contribuinto 
a obrigacao condicional de paga-lo. 

0 que A, porAm, necessario para que cssa condioao esscfi- 
cial se vcrifique e a obrigacao so lorno exigivel? E' a uuto- 
risacJo annual do icgislador, indispensavei para quo o go- 
verno possa arrecadar ou cobrar. 0 governo por si nao A o 
crodor; o verdadeiro credor A a nacao; ello precisa, pels, do 
raandato. 

A auiorisacao annual para a cobranca ou arrecadacJo 6 
como que a renovacao ou confirmacJo d'o imposlo o da" cor- 
respondcole obrigacao do contribuiute ; A a verificacSo da 
clausula ou condicAo indicada. 

Consequenlemente, porque o imposto foi instituido o rc- 
gulamentado, nao se segue, sA por isso, que o governo possa 
arrccada-Io 0 acto de arrecad.ir nao pAdo ser legitimaJo 
senjo mediante a autorisacJo periodica, o nos termos desta. 

Este principio fundamental importa semelhanlemento gran- 
des convenicncias e^arantias. 

(arandes conveniencias, porque, alAm da inspeccJo do to- 
dos oi services administrativos, forncco occasiJo splemne 
para a rovisao e aperfeicoamento de cada imposto de per si. 

Importa garanlias valibsas por mais de uma consideracao. 
Robuslece a iniciativa que o art. 3(i § 1° dA A camara 

dos depulados icerca do imposlo. Ella podo usar dessa 
grande prerogativa, modificando, exlinguindo, Subslituindo, 
ou prurogando por mais esse auno a imposicJo e a arreca- 
dacJo. 

E certamcnlo seria um allentado o querer despoja-la do 
tal attribuicJo, allegando que o imposto, umavez instituido, 
podo ser cobrado independente do sou voto annual. Embora 
a camara dos deputados iniciasse uma Id especial para ex- 
linguir o imposto, sua atlribuicao Dcaria enfraquecida desde 
que csla nJo fosse sancciona'da ; o a sanccJo seria entao 
muilo mais eventual do quo a da lei do orcameoto ; esta 
impOe condicSes. A a influencia do legislador sobre o governo. 

E'garantia politica, como outr'ora ju demonstrci, e nao 
repetirei; basta dizer que nao foi sA a loglaterra que deveu 
a ella sua liberdade ; Franca tambem Ihe A devedora. 0 que 
obrigou a corOa franceza a convacar os Estados geraes ? Foi 
a necessidade de recursos; dabi, a liberdade dessa nacJo. 

Kcm so diga, para concluir contra o que tenho exposto, 
que esse principio fundamental nao esta cxpressamenlo con- 
signado na coostituicJo: porquanto elle se deduz della, e 
essa deduccJo pertence ao legisladur, quo, com toda a razJo, 
a tem cousagrado por quarenta annos. 

0 art. \'i da coostituicJo em sua parte final, manda que 
« o rainisterie da fazenda' aiinualinento aprcsente A camara 
dos depulados. nao so o orcamento geral do todas as despezas 
publicas do anno faluro, como o da importancia do todas as 
conlribui^Oes e reudas publicas. » 

I'ara quo, pois, man ia esse artigo apresentar este ultimo 
orcamento annual? E' eTideutomente para que sirva do base 
ao decrelo annual do legislador, que comprebende tanto a 
DxacJo da despeza, como a consequents auiorisacao da 
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receita esua arrecacSo, segundo o final entender legislaliro. 
A conclusao e logica. 

Nem deve ser outra. Fixar dcspms nnnuaes 6 idea cor- 
relativa de autorisar a arrecadacao cffrrespondente em tempo 
e importaacia. Assim como nii) so p6de rcalizar nespezas 
sent meics .assirn tambem nao se deve cobrar impostos senilo 
para ellas, e pelo tempo dellas, que e annual, 

A opiniSo contraria & lao destiluida do fundanienlo, qua, 
se as despezas nSo fossera fixadas, o governo nao as pode'ria 
■vorificar; e ainda quando pudesso arrecadar o imposto, to- 
riamos o rei MUas rodeado de ouro e morrendo de fomo. 

Creio, pois, que o nobre minislro reconsiderara a inateria 
raconhecera sen equivoco, e adoptara principios consenlaneos 
us nossas iastituicoes liberaes. 

Desejava analysar agora tuna outra opiniao do S. Ex.: a 
inteliigencia que da ao art. Ill da lei do crcamento que se 
quor prorogar. 0 nobro vi-conde, senador pela provincia do 
Rio de Janeiro, porem, ja dilucidou isso por moda tdo evi- 
dcnte, que pouco direi. ' 

Para mini, a disposicjo desse artigo nio p6do de modo 
algum ter a inteliigencia que S. Ex. quer firniar. Resists a 
ella, nSo so d letra clarissima da lei, como o zelo qua o po- 
lice legislativo tem o sempre love pelos grandes interesses do 
paiz. 

Essa lei autorisou o governo para despender no respeclivo 
anno econoraico (18,700:0005. Asstgnalan io meios para isso, 
disso : « Eu vos dou em bilhetes do tliesouro 8,000:0003 
(art. II), e em rentes, segumlo calcilto, iij,000:0003, e, 
portanto, moios de sobra ; todavia, por niraia seguranca, 
qnero prever a hypotbese improvavel de1 quo esle calculo'do 
fiii,000:000,3 falhe, que as rendas nSo subao a lanto. Em tal 
byp these, isto e, no cast) da defidencia da renda para oc- 
correr ds despezas votadas, que (como ja se viu) sao de 
58,700:000)? hesse cxerciCio, vos podereis fazer opcracOes 
da crcdito para preeucher o deficit que resultar, isto 0, o 
quo faltar parainteirar esses 58,700:0003 » 

Nio se pode ver outra disposicdo lilleraral se nao esta 
e minca autorisacdo para mais do quo esta cifra. 

Enlrelanto, G. Ex. entende que dahi pode deduzir aulori 
sacioparafazer opcracSes decreditodo U'O ou 200,000:600,?, 
emfim, illimiladas I Rcalmente, nio e possivel quo o senado 
so resignea ace tar tal interpretacio ! 

Nio e possivel, repito, porque o senado torn zelo pelos in- 
teresses do seu paiz e, ccrto, nao conce leria tal dictadura 
sem ao menos saber de quo operacOes do crcdito o minislerio 
prelendia servir-se ; sem se impor'tar, sem pensar, cxaminar, 
e preferir os expedientcs que fossem menus pesados, quo 
impuzessera, no presente e no futuro, racnores sacnficios aos 
brasileiros 

Essa inteliigencia, pois, nao pOJo prevaleccr por tilulu 
algum 

Passarei agora a apreciar as razOes que o nobre minislro 
da juslica envidou contra a emenda do illastre senador pela 
provincia do Rio de Janeiro. Ellas podem ser clasiificadas 
em duas categories. 

Disse S.Ex. que o minislerio nio podia aceita-la: 1°, por- 
que perderia furca moral e ofl'enderia a maioria que tem na 
caraara dos deputados, visto que emenda semelhante, alj 
npresentnda por duas vezos, ja linha por ella sido rcjeilada, 
e result iriao graves incqnvenienles; 2°, porque, qualquer 
que fosse a intencao do illustre autor da emenda, ou do se- 
nado, o publico divisaria falta de confianca. 

Accrescentou S. Ex. o convite para que o senado reflec- 
lisse bem na missio que tem no mecanismo de nossas insti- 
tuicOes; que elle nio devo fazer politica, por isso mesmo 
que nao-e sujeito a dissolucao, ou a ouiro meio da accio do 
governo ; que, a esquecer-se de sua missao, poderia con- 
verter se em uma oligarchia funesta. Convidou-o, pois, a 
desistir da emenda. 

Comecarei pela analyse desta ultima parle. 
Q senado do Brasil ccrtamente tem na ordem social, no 

jogo de nossas instituicOes, um caracter, uma iuflueneia, 
uma missio muito mais' importanto do quo aquella quo por 
vezes S. Ex. tem querido asSignalar-lbe. 

Ello esta organisado e tern missio em barraonia com 
nossas instituicOes liberaes; saba reconbecer bem sua posi- 
cio constitucional, o papel que representa. 

Saba quo nao 0 uma camara aristocralica, nio torn 
privilegios ou prerogativas quo o separem do povo. Nio 6 
heradlUrio, nem tem interesses especiaes nesse sentido ; 
nio e eseolhido livremente pela corOa ; pelo contrario, o seu 
primoiro-litulo 6 a eleicio popular, sem ella ninguem p6Je 
ser senador; a nacio e quern aprusenta seus candidates a 
escnlha, quo nocessariamenlo ha do recahir sobro um delles. 

Em que se dilferencia o senador do deputado? E so porqu 
seu mandato perilura por mai= algum tempo ; mas essa diffe- 
ronca nio basla para as conclusOes de S. Ex. 

Ilira, norem, o nobre minislro: « Nio pode ser dissolvido, 
nem neulralisado polo augmento de numero. » 

Sem duvida quo e vitaiicio, mas a ordem natural das 
cousas, provista por nossis inslituicoos, se incumbe de reno- 
var ou neutralisar annualmente parto do seus moinbros. 
Essas instiluicSes nio admittem no seu recinto aqucllo quo 
nio tem 40 annos, e poqeos cnlrio antes dos 80; o com elles 
a madureza o a conseiencia do dever [Xpoiados.) E tambem 
a duracio liinitada. 

Esta's consideracoes o.icrvio ties objoccfes, o privio o 
pensamonto dellas do poder applicar ao senado do Rrasil 
ideas quo forao meditadas para outras conilituicOos e cama- 
ras do oulros paizes (agoiados), de condicoes divorsas..,. 
[apoiados.] 

0 Sn. Zacharias :—Apoiado. 0 nosso senado a singular. 
0 Sr. I'm esta Rueno... o tanlo 0 assim, que nio dodu- 

zindo o senado do Rrasil forca algumi do aristocracia, do 
direito horeditario tu dos privilegios, nem uma podera ter 
senio a quo dirivar do fiel cumprimenlo dos seus deveres, 
do vaior moral da conseiencia e confianca public.!, do amor 
da nacio. Eelizmenle, ello conta com o respeito, com a 
all'eicio do povo, que o vd. {Xpiiados ) 

0 que resulta ? E'quo elle devo compenetrar-se sempre 
bem do seus deveres, e desompenhar sua missio com a se- 
guranca, inteliigencia c dignidade que devo ao paiz e a si 
proprio. {Apoiados.) 

Sua missio nao c tao acanbada como o nobre ministro pra- 
lende, quem decide disso nio sao seus talcntos, orabora tio 
ele'vados, 0 sim a conslituicia do'Estado, quo 0 o titulo do 
scu poder. 

A conslituicio do Brasil, tanto atlondeu as condicoes es- 
peciaes do senado, quo outorgou lhe attribuicfles quasi tao 
largas como as da camara dos depulados. 

Consulte:sc o que ella diz c manda ; abi se lera o lerrito- 
rio logico e legilimo, de onde nio se pode fugir para a regiio 
de teorias vagas ou fanlaslicas. 

0 saber, a capacidado, o taleuto do nobre minislro crea 
rccursos quo cada vcz mais admiro, ainda mesmo quando 
combate o mcu pensar. E' uma inteliigencia fertil, riquis- 
sima. Cumpre, porem, quo recorramos ao que 6 positive, 
evidente. 

Que attribuicies dou a conslituicio ao senado do Rrasil ? 
1'ara que services ou missies divorsas o cbaraou? Abi es- 

tara a verdadeira solucio. 
Estudando-se a conslituicio cam o pensar que e devido, 

vO so quo olla dou-lbo divefsas ordens de attribuicOes. Dei- 
xara aquellas que nio vOm A quostao, e trutara sOmento das 
duas classes que importio. 

Ella deu sem duvida ao senado importante influcncia poli- 
tica, ja na iniciativa quasi geral ou quasi comraum das leis, 
ji nojdireito de emenda, jA no son veto ; e nio 0 so nisso. 

AbT esta tambem o § 9» do art. 18, 0 senado tem, como 
a camara dos deputados, o direito o o dever de prvmover o 
bem geral da nagao ; e bom se v4, em todas as occasioes, e 
circumslancias, na pnz, na guerra, no in.erior, no exterior e 
qualquer que seja o minislerio, ou marcba quo ello seguir. 
Pesa esse dever sobro os hombros do senado, som limilacio, 
tanlq na politica, como acerca da administracio. 

E incoatestavolmento uma grande attribuicio, e do ca- 
racter sem duvida politico. Como satisfara o senado essa 
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grande (lever senao por sua intclligcncia conjcienciosa, senilo 
por sua apreciacSo siacera, sendo pela libcrdade perCeila do 
seu pronunciamento ? 

Todayia, farci conccssdoj ao nobre minis'.ro ; faca-as elle 
tanibem : concordarci ijuo, conslituido nesta posicSo 6 scnado. 
nSo s6 de o raaior quinliSo A camara dos dep'uladoa, mas 
allenda mosmo as considcracoes do prudcucia, nao figure no 
priraeiro poslo, nSo so dirija a fazer politiea, sem medir toda 
a cxlensao das circumstancias. 

EntJo, essa propria attribuic.lo, di Hie latitude, confh o 
dever A sua discripcSo, alo certo ponlo olio e livro, p6de 
transigir, so o bcm'publico assim dictar. Em tbeso concorda- 
rei qua uSo dove faztr cjuestAo de confianca, salvo caso tx- 
traordinario. 

Fora disso, nSo devo compellir o raimstorio a dcmitlir-se, 
porque a politiea dcllo seja conscrvadora, cu liberal, ou de- 
jnocratica, (u progrcssisla, etc. 

Oreio quo eataremos Concordes. Pascarci, pois, a cutra or 
dem do attribuicOos. 

A constituicao, art. 13 § 9°,i mpoz ao sonado o dever de 
velar na guar'la da conslituicSo No g 10 dclerminou-Ibe qiu' 
fixassc annmlmenle as despbzas publicas, o nos Icrmos do 
art. 172, in fine. No § 11! disso-lhe quo nAo consentisse qur 
o goveroo conlrahisse empreslimos, sem estar devidamente 
autorisado. 

Ainda raais, nos arts. 32 o 5S mandou-lhs quo so oppu- 
zssse ou omendas'o os projeclos quo, no seu dever de vigi- 
laucia o juarda da consliluicJo, Ibe parccesscm ioademissi- 
veis. 

Ora, dign o nobre ministro da juslica, o quo p6dc fazcr o 
Sonado ncsla'posicilo! 

0 Sn. N.ibuco .-—A questAo nfio 6 de podcr, 6 de prudencia 
0 Sn, I'imenta Dueno : — Ja concordei com S. Ex, quo. 

quando a posicuo do senado era puramento politiea, elle podia 
trausigir, desJe quo assim julgasso conveniente aos publicos 
inlcrcsscs, pois que, pela nature/,a dessa altribuicJo, elle 
entdo linha liberdado ou livro arbitrio A posicilo. porcm, 
quo agora analyse e diverse ; nao 6 nem do faculdado ncm 
do podcr, e sim do dever rigoroso ; 6 do sacerdote da lei; 
sao obrigacOes o nSo arbitrio, devcm scr cumpridas. 

QuererA S, Ex. que, a lilulo ou prctexto de nAo fa/er 
politiea, ou do falsa prudencia, violo o senado as obrigacfies 
sagradas da lei fundatnenlal do estado, dessa lei que faz o 
scnador c o fenado? Nio. 

A unica questAo admissivel 6 so na bypolhcsc ba ou nAo 
ofTonsa dos principios sagrados dessa lei. Desdo que o so- 
nador enlendo quo sim, elle nAo seria digno guarda da cons- 
tiluicio, trahiria o dever do honra, de consciencia, de 
dignidade, e su'as obrigacAes para com o paiz, so se nao 
oppuzesse. 

NeEta posicAo, nesta ordem do atlribuicfles, quaesquerque 
scjAo os desejos ministoriaos, a resposta e o iioji possumus 

E' a pOfieAo cm que se acliou S. Pedro em prerenca dos 
Principcs da'Svnagoga, quando Ofles llio ordenarao quo nao 
prpgassa mais a rcligiAo do .Icsus Chn'sto; o scnailo deve 
respondcr couio cllo; «Scjais vds mesmos osjuizes, c dizel o 
quo devo fazcr ; so obcdoccr a Dens Ou aos boraens." A di- 
vindado d a constUuicio, e os ministros os homens. 

Examinarei agora se a rosolucAo, como eslA concebida, c. 
finds mais, come lem sido sustentada pelo nobre ministro 
da tazenda, contdm cu nAo condicdcs contrarias a consti- 
'uiqAo. 

Deixarei de parte a irrcgularidado nolavel, e mesmo pre- 
judicial, do se nAo cumprir litlcral e devidamente a dispoei- 
fiio do g 10 do art. 13, 

Esta rosolucAo c urn simulacro do orcamcnto quo nAo fixa 35 despczas publicas do anno, nem por meiade, quando o a t. 172 raanda que cllo inc.lua todas. 
. impossivel quo o govcrno posaaservir bem ao paiz. nas 

circumstancias em quo nos achamos, mcdi .nte lal ficcAo; as 
despezas cxceddrAo o duplo do quo ello 6 autorisadb a gas- 

tar, de quo recursos oumeios lancarAmAo? Do arbitrio a 
dictadura. 

Eoi o quo ja dissc, por outras palavras, S. Ex. o Sr. mi- 
nistro da fazenda, e o ipuo importa a intelligencia quo elle da 
ao art. 13 da lei quo se proroga ! NAo e possivel duvidar. 

S. Ex. enlendo que tern rccursos nas opcracfles de credito 
que julgar convonientes, nAo so para as cifras que oulr'ora 
ja iuiiquei quo dobrAo a despeza, como para o accrcscimo 
dests, quo resultar da maior forca de terra, do mar ou do 
oulro quslquer servico. 

0 poder legislativo dara, pois, o testemunho do quo 6 ISo 
imprevidenle. quo da ao rainisterio, nAo sd um credito illimi- 
lado, mas ainda o arbitrio irrefleclido do usar desse credito 
pelo modo que entender, por empreslimo estrangeiro ou na- 
cional. bilbctes do thssouro ou apolices, e ate mcsmo papel- 
moeda I tanlo mais que o ministcrio jA comecou a descobrir 
ejsa rica mina  

Tal c a rosolucAo que se discule, o quo nAo torn limifacAo 
de tempo, qne ficara. se o rainisterio qulzer, dominando todo 
o anno economico ! Havera quem pojsa sustentar quo nAo ba 
ahi abuse palpitanle das regras con-slitucionaes ? 0 quo do- 
scja o scnado ? Limitar taes perigos, pAr o governo na ne- 
cessidade de aclivar a confeccao da lei do orcamcnto, para 
que, ao meoos de dezembro em diaole, se restabelecaamar- 
cha normal e possamos enlrar no regimen constitucio'nal. 

E' contra esta previsAo e louvavel desejo do senado, quo o 
ministcrio reclama 1 

A questAo c. pois, constilucional. e, por consequencia, do 
vcr rigoroso, quo nAo lem porque trausigir. 

Ncm se diga que o governo farA passar a lei do ornamento, 
ou vira pedir creditos que equilibrem a reccita com a des- 
pcza. So essa e a intcncSo sincera do governo, entAo os 
Srs. -ministros, cm vez do'opposicAo A emenda que liiuita o 
tempo ato dezembro, devcm louvar uma disposiqao quo assim 
estaria em barmnnia com essa inlencAo. 

0 argumento inncado sobre a me'ra possibilidado da dis- 
solucao da camara dos deputados 6 tal que, se prevalecesse, 
justificaria o aniquilaraento das regras constilucionacs; a let 
do orcamcnto seria em lodes os amios substituida por meio 
de ro'solucOes semelbanlcs, desde que so figurasse a hypo- 
tbese. 

NAo A so islo. 0 ministcrio impugna a emenda com razSes 
ties, tao inconstilucionaes que. so cllas prevalecessem, re,iu- 
duziiiaoo senado a uma pcrfeita inutilidado c A incapacidade 
de defender os interesscs, e libcrdades do paiz, ou as prero- 
galivas da corda. 

So na discussAo do uma lei. na camara dos deputados, 
appareccr uma emenda util ou quo defenda um principio 
constitucional, se por crro, ou o'utro qualquer motive, o mi- 
nistcrio com sua maioria rejeita-la, pela logica ministerial o 
senado, cmbora corapcnctrado da nccessidado della, nAo 
podera adopla-la 1... 

Basta expdr tal pretencao, quo dcroga as reciprocas allri- 
buicocs coustitucionaes ,'nAo so de uma, como do ambas as 
cameras, para quo se vcja (|uo ella e absurda, quaesquer 
quo sejao os lloroes com que so prelenda encobrir. 

Como e que, pelo procedor do senado, perde o ministorio 
a forca moral, ou se resenle o mclindrc da camara dos do- 
putados? Nao, dccididamcnte nao. 

So a emenda era ulil ou constitucional. 6 vislo que bouve 
graude erro era nao aceita-la, cmbora ella fosse apresentada 
como questAo de conlianca. Os talento? dos nobres ministros 
deveriao tcr demonstrauo' quo nao so devo fazer questAo de 
confianca do uma modida de tal ordem, dcveriAo ter convi- 
dado a oppusicAo a propflr essa questAo cm miteria secun- 
daria. Se a opposicAo aprcsmtasse uma emenda nos precisos 
lermos de um artigo constitucional, para que esto fosse 
observado, e declarasse que era questAo do confianca, ro- 
solveriAo os nobres ministros quo ficasse derogado por essa 
vcz o artigo ? Foi com pouca diffetenca o que lizerao. Eoi 
erro. 

A forca moral do ministerio, o pundonor da maioria da ca- 
mara dos deputados podem soffrer por um erro, mas nuuca 
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porque reconsidcro uma materia, nunca porque observe um 
principio sabio, nunca porque scja fiel as Icis fundamentaes 
da nacao. Soffreria, sim, se quizesse collccar o capricho ou 
o amor proprio sobre a linha do dovcr ou da virlude po- 
lilica. • * 

0 ministerio e solidario : portanto, pela voz do nobre ini- 
nislro da fazenda. e sabido quo elle entende quo, indepen- 
dcnle da autorisacJo legislativa annual,o governo pdde cobrar 
os impostos. 

Supponba-se, pois, que conscguira em questao do conBnn- 
ca fazer passar na camara dos deputados um projccto consa- 
grandn tal principio; como se deveria eolito comportar o se- 
nado? Teria scm duvida de oppdr-se, embora o minbtcrio 
clamasso que isso importava sua demissdo, que o senado fa- 
zia politica e se tornava oligarchia funesla ou temivel. Km 
tal caso elle nem exaniinaria se os ministros perdiSo ou nio 
forca moral. (Apoiadoj ) 

flio 6 impossivel que, no corner das cousas, venha ao es- 
nado um projecto de lei, apmado pelo ministerio, quo des- 
falque alguma prerogaliva constitucional dacorda Nao ha 
muito que apparcceu um de tal condicdo... 

0 Sr. Zacuarias : — Qual era ? 
0 Sr. Piuenta Bcexo : — E' aquelle quo tirava altribui- 

cdes do poder exocutivo para da-las aos presidenlcs de pro- 
vincia, o que dorme o somno do olvido. 

Alogica ministerial, para ser coborente, dovo'ia pretender 
quo projectos taes prevalecessem no senado, de sorte quo o 
senado seria uma simples camara de chancellaria, ou bo-mo- 
logacSo, sera intelligencia, sera dignidade, sera consciencia ! 

Odncluirei que a rcsolucao, como vciu da camara dos de- 
putados, sobre tudo depois de manilcstadas as iddas do nobre 
ministro da fazenda, fere principiosconstitucionaes; concluirei 
qne as razdes produzidas contra a emenda pelo ministerio 
nao silo procedeates. 

0 ministerio, porem, foi ainda alora ; como que disse que 
fazia questao de gabinetc.... 

0 Sr. Zacharias : —Ndo disse isso. 
0 Sr. Pijiej(ta Boeno.... « Ficai sahendo que se a 

emenda passar o ministerio se dimille », sao palavras do no- 
bre prcsidente do conselho. 

S. Ex. o Sr. ministro da juslica, com os talentos quo tern, 
foi mais parlamcnlar; disso : « Teromos fusuo, o, dada cstn, 
do duas uma. se a emenda 6 rejeitadi dai gloria e forca 
moral ao gabinete.... 

0 Sn. barao de S. LourPnco : —Apoiado. E' o quo quc- 
remcs. 

0 Sr. Pime.m.a Buexo : — .... So, em vez de rejeilada, 
for approvada, o minislcrio se rolira; o vos, conservadores, 
sois os respensaveis, devcreis ir para o poder, se fordes cha- 
mados ! 

Poisbem; creio que o senado nenburaa duvida lord em 
concordar na fusao ; e que, contenle de bavcr cumprido sen 
dever, sera pretender impdr seu pensar ou congir a m.iiorii 
da assemblea geral. vera tranquillo brilbar a gloria do gabi- 
nete. Sera por desejo della que ello nao quer aceitar a 
em on da? 

Na bjrpothcse contraria, da ser a emenda approvada, diz 
S. Ex.," o ministerio per Jo a forca moral, portanto, se 
dcmitlc, tanlo mais porque a maibria da camara dos depu- 
tados fica annullada, o que nosso systema nao lolcra, da-so 
uma anarcbia ou anomalia das ideas, e consequcncias fu- 
neslas. 

Nada dislo, pelo conlrario; da parto do S. Ex c quo ha 
exageracao ou anomalia de idias com o nosso systema cons- 
titucional, quo e claro e previdenle. 

A bypothese 6 tao natural o ha do reproduzir-se tantas 
vezes que a sabedoriada nossa lei fundamental nSo so previu 
mas regulamentou seu processo, scm que nunca pensassc que 
a maioria de uma ou outra camara ficasse annullada com 
prejuizo dos publicos intercsses. 

Para mim, essa iheoria do notre ministro encerra uma 

ractapbysica lao sublime quo nito posso cbegar A allura 
della; pelo conlrario, o que vejo e a letra o o pensamenlo 
claro c luminoso da previdento conslituicJo, que em taes 
cases com razSo f.iculla a fusao, o prcfore a maioria daas- 
scrabiAa geral a do uma sd camara, como quera prefero o 
todo a uma do suas paries. 

0 Sn. Nabuco: — 0 ministerio vencodor, estara no oulro 
dia cm terra I 

0 Sr. Pimrxta Bueno N.io penso assim; nem o minislo- 
rio, nem sua maioria, nem tilo pouco o senado, quando ven- 
cido na asscmblda geral, n5o t6m porque julgar se desmora- 
lisados. 

Quem vonccu? n.lo foi a maioria dos represcnUnlcs da 
nacflo? nSo loin ella esse direilo?.... 

0 Sr. Nabuco V Ex. nSo me comprebendeu. 
0 Sr. Pimesta Bueno:—.... Talvez. 
0 Sr. Nabuco 0 que cu disse foi que o ministerio quo 

sahisse dessa victoria cabiria no outro dia por causa da 
maioria. 

0 Sr. barao de S. Kourexco Nesse caso 6 porque a 
maioria 6 lao pequena quo nSo valia a pena. 

0 Sr. Pimenta Bueno ; - Scja como fur, entemlo quo o 
actual ministerio, quer voncido, quer venccdor, nSo tem 
poiquo retirar-so do seu poslo por esse molivo, 

Ainda quando voncido, fica elle do mais a mais uniilo com 
a maioria da camara dns deputados, e per isso mais habilitado 
a continuar nesse posto. A maioria da camara dos deputados 
nAo dcixara do ser tal, nSo ficara annullada. Em todo e 
qnalquor caso as inslituicOes do paiz nao perecerao. 

Cooscquenlemcnle, poco licenca ao nobre ministro para 
al iar o rcspeito que Hie consa'gro com uma intoira [ran- 
qucza. 

Pole pareccr quo cm lodo oste procedcr do minislerio elle 
nSo lem fcito scnSo procurur um pretexlo para retirar-so... 

0 Sr. Souza Fraxco u ourr.os SEMnoRES;—Apoiado. 
0 Sn. Piuenta Buexo : — ... ccrtamcnto, quando se re- 

Decle sobro as circumstancias em nue o paiz esta, quando so 
sabe qual 6, no mcio dellas, o moviraento e vida ministerial, 
enti lade quo nito i homogciiea, o sim de luta inteslina... 

0 Sr. T. Otiom : -- Apoiado. Ellcs nao reclumao. 
0 Sr. Pimeixta Bu'xo : — ... quando so (pio ha pro- 

vidcnciiis urgentes a adoptar e que cm vez dellas so annun- 
ciao crises minisleriaes, nascidas de divergencias quo Uiilo 
encrviio ; quando, cmfim, no mcio deslas difiiculdades vein 
o ministerio levantar no senado uma qucstilo do vida ou 
morte. infundada, injustilicavel, o que so deveri iiresumir ? 

0 senado nilo denoga meias ao governo ; pelo conlrario. a 
regunda parle da emenda antes os augmenta ; apenas limila 
o prazo da prorogacflo da lei anterior, por isso quo reconhece 
a noccssidade da lei annua especial,- o para quo? Para at- 
lender a todas as necossidudos do paiz, que nilo quer cslra- 
gar e dar ao governo recursos correspondenles 1 

Ora, cm f.ico disto n Jo mais que ji so tem penderado, 
porquo so ohstina o ministerio em nSo aceitar essa emenda, 
o qusrer coagir o senado a f,altar ao sen devcr per amor do 
inelindro ministerial?... Nao tem justificacilo. 

Para comprazer-lhn, ja o senado dcclarou formalmente quo 
nao cstabeloce questilo de confianca, quo ndo faz opposicao, 
que nSo allcnde senSn a uma idea util e constitucional, que 
alids da rgsoliiciTo podem provir graves abuses; ontrelanto o 
ministerio nao cede I 

Em frenle dessa obsltnacilo nilo resta ao senado, 4 vista o 
em respcito das leis da E-tado o do seus grandes interesscs, 
senilo cumprir o seu devcr, dcixando quo o ministario faqa o 
que julgar melbor. 

E se n.lo, o que Iho cumpriria? Curvar-so ao amor minis- 
terial? Nlo ; cm tal easo seria preferivel dizer ao povo bra- 
sileiro : « Prenscindi de um senado que nio sabe, ou nao 
pode garanlir nem vosaos direito? e intercsses {apniados} nem 
as prerogalivas da coiOa {apoiadosj. E'uma inutilidado. » 

Portanto, so da conducla ministerial o nao do senado pro- 
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vierem os males quo S. Ex. ou privfi ou exaqera, lera a 
a corfla c o paiz torla a razitu de qucixar-so do minislerio. 
Sordellc o autor dc ludo, por sou crro na camara dos icpu- 
tados, por sua obslinaciio no ecnado. [Apoia-lns.) 

Jii t6 o nlibra minisiro quo a responsabilidado por ccrlo 
nilo cabo sobro o partido coascrvador, mdrmonte cm uma 
questSo do dever. 

O.mais, os conservadores nao loin maioria no senado ; a 
emenda n3o sera npprovada so os libcraes n3o adberirem a 
ella ; serSo todos enlio rosponsavois o so os minislros os 
innocenles ! 

Suppcnba-so, pordm, quo bouvcsso maioria ccnservadora 
o quo por ella fosse suslenlsda o approvada a emenda; aimla 
assim nao baveria a rosponsabilidado invocada. porque ella 
so leria Ippar em uma questilo moramcnto politica, de liber- 
da 'o discricionaria, nunca em uma quesldo conslilucional, 
do dever rigoroso. Ndo ba responsabilidada para quern cum 
pro urn dever indeclinavel 

E', portanlo, palenlo qua, sinda quando cbamados p:ra o 
miuisterio os conservadores, nio linliSo por quo julgar-se 
obngados a aceita-!o. 

Ainda mais patento d quo o m'nistcrio n3o tem direilo 
ncm do dizer i so, quanto mais dc o aconsclhar 4 coida. Er- 
raria protundamente, scria contraditorio com a politica que 
die c scus tres anlecessorcs l6m scguido. 

Assim digo c rcpito; porque os minbtcrios que so lembrao 
dv quo um partido politico legilimo, cmbora rival, pode 
ainda nrostar servicos a corfla o ao paiz, subir por su i vez 
ao pocler, esses mi'nistcrios nio-silo exterminadorcs, nao pcr- 
scguiriao os coosorvalores (apoiados), nao cnllocariSo cssc 
nobro partido na impossibilidade de prestar cssc service aco- 
roa e 4 naciio, [Muilos apcudos.) 

Taes ministcrios, rcactorcs, dcrilo, c diio per quinhSo a 
esso partido, quo so ufana por scus services ao Itrasil, o in- 
sulto, a proscripcan, o odio, o rancor : into o oxUngucm por 
mlo poder, nao foi por nilo quercr. [\poiniot ] 

ilanidos dos cmpregos, rcpellidos de pretencfles legilimas, 
sc porventura rcclamavlo, tinhao o iusulto da oppress.lo em 
rcsposta. 

Ainda ha pemeo, como bem obscrvnu um nobro scnador 
pda provincia do Rin do Janeiro, serviu dc tilu'n de gloria 
a um presidente o ficto do nao incluir cm 200 ou 300 sup- 
plenlcs do juizes municipaes um so conssrvador 1... 

O Sr. Nabuco : — Eu tenho noraeado muitos conscrva- 
wres. 

O Sr. Pimkkta Boeno : — Nto dirci o conlrario ; c uma 
fara cxcepcSo. (Apoiados ) A rogra era, e ainda 6, enmpri- 
"'ir o partido : cllo nao deve servir senSo para copcorrer c'uu sangue o dinboiro para a guerra. (Apoiados) Eora diEso 
"uo tern direilo, silo os proscriptos. 

Sendo qsta a verdado, quo ndo p6do scr contestad.a, qu<- 
uireita tem taes minislorios de lembrar e muilu mais ocon- 
sclhar o charaameuto para o p dor, dos proscriptos, de sues 
Actinias? 

N4j mesmos, os sciiadorcs, so nao soffrrmos mais, de- 
^einos isso 4 nossa posicSo ofBci-il. 

Quanto esta politica i'ncpla o rancorosa 6 diversa do sabio 
J"'ligno procedc'r dos parlidose minislros inglezcsl AH vivem 
'"'menj o partidos bombro a liombro, respcitao-so uns a 
"ulros o a-si racfmos, ndo se rebaix'io ncm sc inutilisan, sao 
sprvidores por sua vez da mcsma e nobre corov, da mcsina c 
•""ralisada nacSo. 

Esses, sim, I6ra esso direilo do aconsclbar quo scus nvacs 
rendd-los no trabaiho, quando os condicOcs do cslado e 

j1 OplniJo publica assim cxigcm ; o scus rivacs tem o dever d(! aceitar. 
, EntSo, aldm do dever dc aceitar, tem demais possibilidade 

.0 Scrvir brm ; ndo 16m os braces qucbrados, nem roacbinas 
'"fernaes a desmontar. (Apoiados) 

Qucm Inn previdoncia nao quenra os instrumenlos uteis, 
luc podem ainda scr necessarios. 

0 nobre minisiro, quo nao sera oppressor, quo por ecus 

lalenlos o amor da maioria trm capacidade para dirigir um 
gabinetc, organise-o, rcstitua o paiz a suas ondioSes nor- 
uiaes ; 6 o mais habilitaJo, c nSo o partido conservador. 
Embora este nSo livessOj ncm de longe, a idea dc persogui- 
qan, indigna do si, como poderia dcixar de fr.zer niio pequena 
invcrsao? Eis os claraores da rcvoluofio e tyrannia. 

Em retribuicao do consclho que o mini.-terio dou ao ec- 
nado, pcco pois liccnca para Ilio dar taitibcm o men : vcja 
bem o minislerio o que tem praticado, e o que qucr praticar; 
nao lermino os erros por novo erro ; nSo falte aos dovcios 
sagialos que (cm para com a cordi e para com o paiz. Nao 
Ihe 6 honrosa descrtar do poder nas deploraveis circumslan- 
cias a que cst4 rcduzida a nacao; vcncao as difflculdades 
creadas ; nao percbo tempo quo algumas sao palpilantes ; nSo 
levantcra questflcs do gabinetc infundadas; uao procurom esse 
prelcxto para evadir-so (Apoiados]. O partido conservador 
n.lu foi o autor dos males. (Apoiados.) 

Este 6 o meu conselbo : medilem. (J/atfo hem], 
TenJo dado a bora (icou a discussuo adiada. 
Bctirou-se o Sr. minisiro com as mcsmas formalidadcs 

com quo foi rectbi lo, e o Sr. presidente dou a ordem do 
dia seguinte: 

!• iiiscusslo das seguintes proposicOcs da camara dos 
Srs, deputados: 

la approvr.ndo a pcnslo de 120^ mensaes, conccdida a 
1). Candida Alvcs Valenca, fllba do coronel Jose Alvcs Ya- 
lenca, morlo cm campanba, e oulras. 

9* epprovrtii'lo a tiensao de 300 rs. diarios, conccdida ao 
ex-soldado Jaci ilho Juse Ecrreira, e oulras. 

3" approvando a pensSo do meio soldo, concedida a 
D. Virgilina Tbomasia de Azevcdo, viuva do lencnto Colla- 
tino Ecrreira do Azevcdo, e oulras. • 

4" aulorisan o o governo para conceder carta de nnlura- 
lisacao de cidadao brasilcira, ao subdito allcmlo I.uiz Eer- 
nam'o Wolf, c a outros cstrangeiros. 

A' cbegada do Sr. ministro da fazonda 
ConlinuauSo da 21 discusslo da proposiclo da camara dos 

Srs.deputados, que ficou adiada. 
Levantou-so a sessao 4s 3 1/2 boras da tardo. 

SS' nossSO. 
EM 23 DE MAIO DE 1860. 

rnESIDEXCIX DO sr. tiscondb de abaeie*. 
A's 11 boras c 20 minntos da raanba, achando-sc prcscn- 

les os Srs. visconde de A1hc16, Mafra. Ecrreira Penna, Tci- 
xcira de Smza, Almeida Albuquerque, Chicborro. Mendcs 
des Santos, Jnbim Arauju Uibciro, Souza Franco, Pcmpou, 
Cunha Ynsconcellos, I) Manocl, visconde i e Ilaborahv, ba- 
rlo de S. Lourcnco, K ibuco, I'aranhos, Zacbarias, Silvcira 
da Molta, visconde de Jequilinhonba, mari|upz dc Caxias, 
bariio do Maroim, Dins de Carvalbo. Dantas. Carnciro do 
Cam;,ns, Dies Yieira, Paranngu4, Pimenla Buenn, Souza 
Ramos, Rodrigues Silva, visconde da Boa Vista, bariio de 
Pirapama, Ottoni, Furtado e marqucz dc Oliuda, o Sr. 
presidente abriu a sessao. 

Ealt.irAo com causa pnrticipada os Srs. Siiva Ferraz, Si- 
queira e Mcll i, S4 e Albu iuerque, Kunes Goncalvcs, barao 
de Anlonina. barlo de lluritiba barSo do Quarahim, Can Hdo 
Borgts, Eus.-bio, Paula Albuquerque, Paula Pessoa, Siniml u, 
Souza e Jiello, marqucz ds Ilanhacm visconde do Sapucaby 
e viscoode do Uruguay ; o sem pailicipacSo os Srs. barSo de 
Cotcgipe, Souza Quciroz, Ecrnandcs Torres; Eonscca o vis- 
conde de Su<¥funa 

Foi lida c approvada a acta do 22 da corrento mcz. 
ejpediemte. 

0 Sr. I' sccrclniio dcu conta do seguinte; 
Oous eltlcios do 21 e 22 do corrcnte, do minislerio do im- 

prrio acompanbando-os aulohraphog das seguintes resolugfles 
da assemblea geral Icgislaliva, nas quacs S. M, o Imperadcr 
consenlo : l.» aulcrisando o guvcrno a mandar matricular u 
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faculdade ie medicina da cOrle o esludante Manoel de Assrs 
Vieira Bueno e outros; 2,11 autorisandn o eovcrno a mandar 
inatricular na faculdade de direito do Kecife o eiludanio Vi- 
cente Pereira do Ilego.—ForSs a srcbivar, comnmnicando se 
A oulra camera. 

OCBcio de 21 ao corrente, do minislerio da jaslica acompa- 
nhaado-o aulograpbo da resolueSo da assemblea geral legis- 
lativa, na qual S. M. o Imperador consenle, di?pensando o 
bacharel Domingos Gomes Perreira Velloso do resliluir aos 
cofrcs publicos a quantia de 1:000$.—Foi a archivar, com- 
ratmicando-^c a outra camara. 

Oflicio de 19 da corrente, do ministerio da guerra, acom- 
panhando o autographn da resolucito da assemblea geral lo- 
gislativa, na qual S. 31. o imperador consents, approvando 
a aposentadoria concedida a Joao Antonio de Srpulveda Fi- 
guerodo, no logar de preparador do cbservatorio astrono- 
mico.—Foi a archivar. communicando-se a oulra camara. 

Officio datado de hoje, do Sr. ministro da fazenda, parti- 
cipando ao scnado que por incommodado nao podia compa- 
recer a presesite sessao para assistir a discussao da rcsolu- 
(So que proroga a lei do orcamenlo.—Ficou o senado inlei- 
rado. 

OR DEM DO DIA. 

Enlrqu em discussao a proposipSo da camara dos Srs. 
deputados, approvando a pcnsao concedida a D. Candida 
AWes Valenca, iilba do coronel Jose Alves Valenqa, morto 
em combatc, eoutrsa. 

O Sr. Joljlns pronunciou um discurso que publicare- 
mos no appendice a este volume. 

O Sr. PBi-anhos:— Respeilo muilo, Sr. p'esidenlc, as 
opinibes do nobre scnndor, filbo da provincia de S Pedro 
do Rio Grande do Sul ; de certo quo clle tem mais razao de 
saber a respeilo das pesscas -daqueRa provincia do quo en 
mas no caso presenle, a vista do sm discurso, creio estar 
melhor informado do que o nobre senador. 

0 coronel Valenca nSo se acbava nas circumstancias em 
que o apresenlou o nobre senador pela provincia do Espirilo- 
Santo; o coronel Valenca fez parte do cvcrcilo que entrou 
no Estado Orienlal, que so baliu contra a praca de Paysan- 
du, c que ahi nos ganhou essa impoitanle vict'o-ia. De Pay 
gandti marebcu com o mesmo exercito para as immediacfles 
de ?.!onteTidco ; feita a paz em Jlontevreo, pediu llcenca c 
rclirou-se para a provincia do S, Pedro do Rio-Grande do 
Sul, afim de ver se podia melborar um pouco a sua saudo, 
nao para Bear em casa, mas sim para continuar a servir com 
a sua cspada na proxima campanba contra a rrpublica do 
Paraguay. Este sen propesilo elle o cumpriu : restabelecido 
ou n;io. apenas o governo o cbamcu de novo ao servico mili- 
tar, elle preslou-se, o marchou ou para o exercito sob o 
commmando do general Osorio, ou parao corpo de exercito 
comraandado polo Sr. bar5o de Porto-Alegre 

0 coronel Valenca era de cerlo um dos cCBciacs mais 
bravos da provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul 
Se clle errou e commelleu excesses durante a rebelliiio, c 
precise esquecer esses factos ; sobre cllcs ja se correu n veo 
da aranistia lApciadot). Nao devemcs pois, aprcciar os 
services queello'fresiou, sobrdudo dnrnnle a presenle puerra 
por (fses lactos, mas sim pclo conceilo que dello ullima- 
mente fazia o governo, pelos sacrificios a que elle so niio 
esquivou, fazenda parte do exercito de operacfies na Estado 
Oriental, e matcbando depois contra o nosso'inimigo na re- 
publica do Paraguay. Creio, porlanto, quo a ifnpugnacao do 
nobre senador nao tem fundamenlo. 

Eu quo eslive com es.so cidadao quando q nosso exercito si- 
liavaa praca de Montevideo,nao podia c uvir silencioso as ob- 
jeetfles que o nobre senador,sera duyida com onulhor inlento, 
oppoz a merce pecuniaiia que foi concedida a viuva desse 
bravo, desse bravo que fallcceu no servico da patria durante 
csta empreza do honra que nos poz as nrmas na mao e que 
ainda nao esta terminada. 

O Sr. morc|«e/. i!c OUnda {presid'tiledo conselho]: — 
Sr. prcsidente, todas essas pensOes, inclusive a de quo so 
trata, for,la concedidns em vista das informacfl, s officiaes do 
commandante cm cbefo e dos commandaulcs' dos corpos do 
exercito em operacSo no Sul. 

As informacfles'fazem meccao dos scrvicos; espccialraento 
a respcito do official do quo se trata, cllas'sSo as melhnres 
que e possivel desejar. A agraciada allcgou muites servicos 
quo esse official fez. E' um acto do governo,que assonla todo 
sobre informacoes officiaes. 

E' o que pdsso, por agora, dizer. 
0 Sa pnEsiDEME : —N'uma relaqio que acompanba o 

officio que vein com os (tccrctos das pensSos, se mencionSo 
Jocumcnles a rcspeito ce algtins dos officiaes, acujas viuvas 
se concodem pensOes. A pensao concedida a viuva do coro- 
nel Valsnga foi conferida, segundo se Id nessa relaqSo, 
'ivisla do decumentos quo acompanhio 9 mesmo dccreto!" 

Finda a dit i discussao, passou a proposicjuo para a S", 
e d'csla, scm debate, para a SA 

EntrdrAo successivamente em 1a discussao, passarito scm 
debate para a 2'' e d'esla para a 3a, as seguintfs proposiqScs 
da mesnu camara: 1", approvando a pensao concedida ao 
ex-soldado Jacinlho Ji.se Fcrreira, o outras: 2a, approvando 
a pensao concedida a 1). Virgilina Tbomasia de Azevedo, 
viuva do tencnto Collalino Ftrreiiade Azevedo, c outras ; 
9a, autorisando o governo para concedcr carla de nalurali- 
sac,to de cidadSo brasileiro ao subdito allemilo Luiz Fernando 
AYolf, e a outros estrangeiros. 

Proseguiu a 2a di-cuss;lo da propcsicao da camara dos de- 
putados, prcrogando a Ivi do orgame'eto, com a emenda do 
Sr. viscondo do Ilaboraby ao art. 1.° 

O Sr. Kocharlns pronunciou um discurso que publica- 
remos no appendice a este volume. 

Finda a discussao, prnccdeu-se a votanSo, o n3o foi appro- 
vado o art. 1» daproposiqSo; foi approvada a emenda, tanto 
na la como na 2* parto, e passou a proposiqao com a emenda 
para a 3a discussao. 

0 Sr. Ftranagna requeron vcrbalmcnte, c. consultado o 
senado, foi approvada a disponsa do interslicio para a dita 
discussao. 

Esgotada a matcria da ordem do dia, o Sr. presidente dcu 
a scguinto: 

lia discussao da proposkjJo da camara dos Srs. dcputidos 
prorogando a lei do orcamcnto com a emenda approvada. 

Levantou-se a sessAo a 1 111 bora da tardo. 

IG1 scjrsao. 
E51 24 DE MAID DE 18CG. 

PEESIDENtni; 00 SB V1ECOKDB I)E AnAETE' 
A's 11 boras e vinle minulos da manba, acbando-so pro- 

scntcs os Srs : viscondo de Abacte, Mafra, Fcrreira Pcnna, 
Toixeira do Souza, Almeida Albuquerque, Cbicborro, Blen- 
des dos Santos, barao de S. Eourenco, Garneiro do Campos 
Pirsenla Rueno, Ottoni, Sa o Albuquerque, marquez do 
Itanbaem, Dantas. Araujo Ribeiro, Cunba Vasconcellos, 
Souza IGmos, I). Manoel, Silva Fcrraz, barao do Bluritiba, 
viscondo de Ilaboraby, Nabuco, Dias Vieira, Zicbarias, 
Dias de Carvalho. Rodrigucs Silva, Furtado, marquez do 
Olinda, ParanaguA, barao do Maroim, marquez do Caxias, 
Paranbos, Souza Franco, barAo do Pirapama, barAo do An- 
loninn, Pompcu, visconde da Boa-Vista, e visconde de Je- 
quitinbonba, o Sr. presidente abriu a sessao. 

FaltarAo com causa participada os Srs. Siqueira c Welln, 
N'uaes Goricalves, barao de Quarahim, Candido Borges, Eu-C- 
bio, Paula Albuquerque, Paula Pessoa, Sinimbti, Silveira da 
Motla. Jobim, Souza e Wello, visconde do Sapucahy o vis- 
conde do Uruguay; e sem parlicipacao os Srs barao do Co- 
teaipe, Souza Quciroz, Ft mantles Torres, Funscca o vis- 
conde de Suassuna. 
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Foi lida o approvada a acla da 23 do correnlo mcz 
JN5o houvo. expsdiento.. 

OllDEM DO DIA. 
Entrou em 3a discussdo a proposicao da camara dos Srs. 

deputadoi, prorogaado a lei do drcamento actual, com a 
emenda do Sr. viscondo de Ihboraliy, approvada na 23 dis- 
cussSo. 

O Sr I'nriinagiiu :—Sr. presidcnto, pedi a palavra 
para olterecer uma emenda suppressiva da la parle da emen- 
da, quo hontem passou, subsislindo a resolucao. 

Dcpois do bnlbante debate de que o senado foi teslemunha 
eu nao prccisarei adduzir novas raiOes para justilicar a 
emenda do suppressao confiando-a a sabedoria e prudencia 
do senarlo. 

Foi lida, apoiada o posta conjunclaraente cm discussSo a 
seguiate emenda : 

« Supprima-so a l" parle da emenda, subsislindo a reso- 
lucSo,—C. Paranagud. » 

O Sr. Fcrreira I'cnnn: — Pedi a palavra, Sr. presi- 
dente, com o fim de explicar o roto que dei honlem conlra a 
primeira pane da emenda que entra agora em 3* discussSo. 

A ncccssidade dcsU explicacilo lorna-se para mini tanto 
wais imperiosa, quanlo 6 vivo b pezar que sinlo por ver-ms 
sepurado, nesta i|uestdo, de muilos do meus bonrados coile- 
Ras e amigos polilicos, cujas opinioos eslou babiluado a se- 
Ruir, nJo podendo prcslar n meu fraco apoio a uma propo- 
sicSo do honrado sonador pela provincia do Hio de Janeiro, 
pessoa quo por lodos os titulos mcrece-me boje, como tern 
nerccido em todos os tempos o circnrnslancias, o maior res- 
peito e conQauca, a mais sincera amizade e dedicacflo. 

Nao b nova, coma bem sabe o senado, a queslio de que 
igora so Irala, Ha vinle o Ires nnnos rpio por divcrsas vezes 
'em ella dado molivo a importantes debates nas camaras le- 
Rislalivas ; o parecendo-me conveniente traze-Ios na presente 
occasiiio a lembranca do senado, comecarei pela citacdo das 
divcraas resolucoes," que ato hojo so tern promulgado'com o 
fim de prorogar as lets do orcamento cm vigor, applicamlo-as 4os annos linanceircs subsequentes. Sao as que conslao deslc 
aPonlamcnta: (LendoJ. 

" 1813.—Ilcsolucao n. 283, de7 do junho, para o excrcicio 
do 1813 — 1814. Promulgada com anticipacio de 23 dias. 
'svo clTeilo por tres mezes o 20 dias, desde 'o 1' do julbo ale 
'-1 do outiibro do mosmo anno, data da promulgacao da lei 
do orcamento n. 317.— Foi referendada pelo Sr' Joaquim 
rrancisco Vienna. 

" 1843.—Uosolucilo n. 310.de 24 de maio, para o excrcicio 
do 1843—1840. Anlicipacao do um mez o sole dias. Limitou 
a proroyagdo a 0 metes, mas levo effeito somenlo por 2 mezes 6 '4 dias, desde o 1° do julho ale 18 do setembro do mosmo 
2n"o, data da promulgacao da lei n. 300.—Referendada pelo 6r. Alves Franco. 
, " 1840. —ResolucSo n. 373,do 23 do maio, para o excrcicio 
do 1840—1847. Anlicipayio do um mcz e oilo dias. Limilou 
a Vcrogacdo a 0 meres, mas love elfeilo sOraenle per 2 rae- 263 e 1 di'a, desde o 1° do julbo alb 2 de setembro do mesmo 
""no, data da promulgayilo da lei n. 31)0.-Referendada 
f11'0 Sr. llollanda Cavalcanli. (Viscondo de Albuquerque). 

. "1847. - Resolucao n 478,de 24 do selembio, para o exer- 
ijluo de 1848-1849, AnticipacSo de novo mezes e seis dias. 
'eve effeito por 3 mezes c 27 dias, desde o 1' do julbo ate 
^ de outubro de 1818, data da promulgatIO da lei n. 314. 
"~'>eferendada pelo Sr. Alves Branco. 

, " 'SuO.—Resolucao 0.338,30 13 de maio,para o exercicio 
:?'850—1831—Anlicipacao de um mez e 18 dias. Nao 
etiegou a ter effeito, porqu'e cm 13 de junho do mesmo anno 
Promulgou-se a lei n. 333 para o nova cxercicio.—Refercn- Uai'o pelo Sr. Rodrigucs Torres. (Yisconde de Itaboraby) 
.1838.—Resolucio n. 080,do 13 da sclcmbro, para o exer lC|o do 1839—1800.— Anlicipacao de novo mezes e meio- 
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Teve effeito por dous mezes e 13 dias, desde o 1° de julho 
alb 14 do setembro de 18 .9, data da promulgacao da lei 
n 1,040.— Referendada pelo Sr. Souza Franco. " 

« 1801.— Resolucao n. 1,149, de 21 de setembro, para o . 
exercicio de 1802 -1803.—Anlicipacao do novo mezes e nove 
dias.— Teve effeito em todo o exercicio, para o qual nao se 
frz oulra lei. - Referendada pelo Sr. Faranbos. 

o 1804.—Resolucao n, 1,198, do 10 deabril, para o exer- 
cicio de 1804—1803.—Anlicipacao do dous mezes e 14 dias. 
Teve vigor em todo o exercicio,"menos tres dias, desde o 1." 
de julbo de 1804 ale 28 de junbo do 1803 , data da promul- 
gacao da lei n. 1,243.— Referendada pelo Sr. Dias de Car- 
valbo. 

« Desle rosumo v6 se que, sendo oilo os annos, cm quo pas- 
sarao rcsolucOos, soraente nos do 1847, 1838, ISO! e 1804 
deixarao de subir a sanecao as leis de orcamento, cuja falta 
se previnio por nquelle meio. 

" A lei do 13 do dezembro de 1830, o as do ns. 317, 390, 
514. el,243, de 1843, 1840, 1848 o 1803 tivcrOo vigor 
cm dous exercicios por virlude de suas proprias disposicfles. 
Para o exercicio de 1860—1801 foi tambem prorogada on ap- 
plicada a lei m 1.040, de 14 do setembro da 1839, por oulra 
lei especial desta tnesma data n. 1,04l.» 

Os nomes dos miuistros rcferendarios destas resolucOes 
bastao, Sr. presidento, para fazer conhecer qual era a p'oli- 
tica dominante no tempo cm quo cadi uma dellas foi pro- 
mulgada, arsim como as suas datas mostrOo quo neobuma 
era mais urgente do que esla de quo agora so trata, visto 
que pende ainda de discussilo e adopcSo era ambas as cama- 
ras, quando reslao soraente 37 dias para cnmccar o exercicio 
financeito a quo (leva ser applicada. 

0 acto legislativo de 1813, juslificado pela dissolueJo da 
camara temporaria no anno de 1842, em que se devbra ter 
feilo a lei do orcamento para o exercicio de 1843 — 1844, nao 
foi apresentadu como resolucao especial, mis sim como arligo 
additivo a uma proposti do govcrna, convortida em resolu- 
cao, que Ibo concedia um credito, o continba outras dispo- 
sicScs 

Esse artigo, offerccido em sessao di camara do 1" do 
abril daquelle anno, por parle da I1 comir issSo do orca- 
mento. entlo compoita dos Srs. dcpulados Souza Martins, 
Carneiro de Campos, e F. A. Ribeiro, craassira conccbido: 
(iendo.) a Em quanto niio so publie.ar a lei do orcamento, 
que ha de regcr no exercicio de 1843 -1844, conlinuarA cm 
vigor a lei n. 243 de 30 de novembro do 1841, com as mais 
despozas posleriorraente crcadas por lei, exceptuados os ar- 
tigos 17, 21, 28, 33, 33, 33, 39 o 35 g 13 daquella 
lei » 

Da letra deste artigo inferirSo alguns depulados, contra a 
intencOo de sens nutorcs, depois cxplicada, que ello autm-i- 
sava a prorogaciio do orcamento vigente por tempo illimitado, 
ainda a!6m do exercicio de 1.843 —1844, se atbentio mlo so 
tives-c publicado uma nova lei; e dos debates porquo passou 
nas sossOes de 1. 3 e 4 do abril, v6-se quo na sua impugna- 
cao e defesa tomarSo parte diversos oradoros dos mais dis- 
tinctos da camara, servindo-se pouco mais ou menos dos 
mesmos argumenlos'que se tern sempre rcpotido em occa- 
sides scmelbantcs, Rto e,de um lado—a otfensa da conslitoi- 
cao, (|ue manda (ixar annualmenle a reccita o despeza do 
eslado ; a impossibilidade do cumprir-se lao importante pre- 
ceito por meio do uma simples resolucdo, depemlenle do uma 
sb discussJo na camara temporaria; o perigo de conliar-se no 
governo uma arms do que pdde abusa'r, dispensando o con- 
curso das camaras, e conlinuando a fazer as despezas, e aar- 
rccadar os imposlos scm uma lei do orcamento convoniento- 
inente diiculida.evolada.clc.; e do oulrb lado—aprova quco 
governo da de seu respcilo ,4 constituicSo quando, para n3o 
vcr-se embaracado em sua marcha, procura oblcr um acto 
do pnder legislativo, quo autoriso a reccita e despeza ; 
a falta do tempo iridi.-pensavel para a regular discussao 
de uma lei coraplcta de orcamento; o interesse quo o pro- 
prio ministerio tern em promov6-la; a impossibilidade do 
supprir por oulro meio a sua falta, etc. 
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Ja entao offerecSrSo se emsndaj, lendo por fim liraitar a 
dous mezes a prorogacao da lei vigenle, e separar da reso- 
lucSo que concedia o credito o arligo em quesliio ; mas 
forao ambas rejeitadas, e adoplada a rcsoIucSo com o 
mcsmo artif;o, em scssdo da 4 d» abril, como se do 
Jornal do Commercio de 6. 

Enviada a proposicao ao senado, deu sobre ella o seu pa- 
recer, na scssao de 12 do maio, a commissio do fazcnda, 
entao composla dos Sis. B. Pereira de Ya-concellos, Alvcs 
Branco e •visconde do Abrantes, declarando quo enlemlia de- 
ver ser approvada a disposicdo do arligo como medida de 
manifesta e urgenle necessidade. 

0 artigo entrou cm 2a discussao a 27 do maio, e o Sr. 
Paula Souza. allegando o exemplo de oulros paizcs, princi- 
palmento da Franca, lembrou a conTcniencia do limitar-se a 
sua disposicSo, para o que offereccu uma emenda (marcando 
o praso de quatro mezes) na 31 discussao, qua leva lognr a 
2i) do mesmo mez. Depois'de haver o Sr. Yasconcellos feito 
algumas observacCes contra esta emenda, fui rejeilada, pas- 
sando, porem, outra do mesmo Sr. Paula Souza a respeito 
da emissSo de papcl-moeda, que ficou ainda dependcnte de 
nova discussio. 

Nesta ultima discussao fern 30 do maio) cabin tambem a 
2a emenda, e, adoplado o projccto tal qual viera da outra ca- 
mara, subiu a sanccao, c foi promulgado, como j4 moslrei, 
com adata de 7 junbo, n. 283. 

Quanto ao anna de 1813, em quo a mcsma medida tar- 
nou-se necessaria, por ter sido dissolvida a camara cm 1814, 
Id so no Jornal do Commercio de 29 de abril, referindo-se a 
sessao de 23, o seguinte: « Julga-se objecto do deliberacao 
um projecto de resolucio da I1 commissSo do orcaraento, 
dcterminando que a lei de 21 de oulubra de 1843, sob n.317, 
conliuuard em vigor em quanta uao for promulgada a nova 
lei, que Cxa a despeza, o orca a receita para o fuluro exer- 
cicio do 1813—181G. 

« 0 Sr. A.vtao pe lc dispensa da irapressao, e assim se ap- 
prova. » 

Eu nao pude ver a integra dc;te projecto, mas confiando 
na exactidao do extracto publicado pelo Jornal, observo que 
no sua redaccao podia-se aotar o mesmo defcilo de quo tdra 
arguido o de 1813, isto d, do nao fixar em lermos assas pre- 
cisos e claros o limite da prorogacilo doorqamento. 

Pensando assim o Sr deputado Marinho, eenlcndcndo que, 
uma vez muni Jo de uma tal aulorisacao poderia o governo 
viver2. 3, 20 ou 30 annos (sdo palavras suas) scm precisar 
das camaras legislalivas para a confeecio de uma nova lei 
do orcamento, ponderou na sessao de 29 da abril,era que co- 
mecou a discussao do projecto, a necessidade de marcar-se 
um'prazo. Entao aprcsentou-se por parle da I1 commissio do 
orcamento (coroposta dos Srs. depulados Antao, Fernandas 
Torres e Saturnino). uma emenda, marcando o prazo de (res 
mezes, a qual cllereceu^ mesmo deputado Marinho uma 
subemeada, lixando o de seis mezes. 

luterpellado o Sr. Alves Branco, que assislia k discussio 
como ministro da fazcnda, dcclarou que admirava-se da 
desconSanca que assim se manifestava a respeito do minis- 
tetio; que a limitacao do prazo parecia Iho i.aconveniente e 
escusada, vislo qdb a discussio e decrctacio da lei do orca- 
mento so dependia da vontade das camaras; quo da reso- 
lucio de 1843, que nio continha aquella clausula, nenbum 
iuconveciente liavia rosultado ; que, em summa, nao podia 
forrailmente dizer quo recusava, ncm que aceilava qualquer 
das emendas. 

A' vista destas declaracCcs, o depois de nio pcqueno 
debate, em que tambem tomou parle o Sr. deputado Antonio 
Carlos (suslsntando a necessidade da fixarpio de qualquer 
prazo, ainda que fosse de um anno) forao retiradas as emen- 
das, rejeitou se o projecto primitive, e adoplou-se urn subs- 
tituitivo, offerccide pela propria coramissio do orcamento, 
nestes termos: '.Undo) « Art. unico. A lei de2t de outubro 
de 1813, n 317, continual a cm vigor dtzrtiJiJe o rxercicio de 
1845—18iG em quaato nao lor promulgada a lei do orca- 

mento que deve reger no mesmo excrcicio, considerando-se 
como parte daquclla lei as despezas decretadas por lets anto- 
riores, ou poslerioros. FicSo,por4m, exceptuadas as disposi- 
dos aits. 29, 44, 43 e 49 da dila lei n. 317. » 

Esta proposicao teve 1* c 2' discussio no senado a 9 do 
maio, e foi reniettida a coramissio do faienda (composta dos 
Srs. Maia, I'aula Souza e Castro Silvaj quo deu seu parcccr 
no dia immedialo, propomlo que fossa adaptada, o declarando 
quo se abstinha do fazer-lbc alguns additamentos, por nio 
permilti-lo a eslreiteza do tempo. 

Continuando a discussio, a 14 do maio, fez o Sr, B. ['■ 
de Yasconcellos viva opposicaci ao projcclo, laxando-o torn" 
bem de anti constitucional, por isso quo, mio podendo ser 
publicado com a necessaria auticipacio em todo o imperio, 
devcria forcosamootc ter effeito relronctivo para que se D- 
zesso a cobranca dos imposlos desde o primeiro dia do novo 
excrcicio. 

Entao offereceu elle uma emenda, marcando o praso do 
seis mezes, para o caso de passar a resolucio, o cssa etaemla 
foi approvada, assim como outra do nobre scnador o Sr. 
llodrigues Torres, conceruenta a supprsssio do imposto, a 
quo estavao sujcilos os vencimentos dos cmpregados pu- 
blicos. 

0 Sr I'aula Souza nio sd pronunciou-so 4 favor da emenda 
do Sr. Yasconcellos, trazendo a lembranca do senado que 
elle proprio linba sido o primeiro a fazer igual proposicao 
cm 1843, mas tambem requercu a dispensa do inlersli'cio 
para a 3l discussao, quo teve logar a 1G de maio, sendo a 
final adoplada a resolucio com ambas as cmenJas. 

Convim ainda observar quo o Sr. Alves Branco inrpug- 
nou as emendas ate o fim do debate, argumontando priaci- 
palmenle com a cstreitcsa do tempo; cbservando que, se pa- 
recia natural quo ellas fossem approvadas pela outra 
camara, tambem podcria acontecer ocinlrario ; o dizenda cm 
fim quo a resolucio era da naturcza daquellas leis, quo os 
parlidos por sua propria honra nao deviio impugnsr; mas 
nio consrderou a materia pelo lado politico, isto e, como 
quesliio de gnbinele, nem deu idea de que pudesse trazcr 
uma crise ministerial. 

Yoll.mde a prcposicio 4 outra camara, com ni duas emen- 
das, cnlraruo em discussio a 19 demaio, e sobro a da limi- 
lacio do prazo bouvo o debalo, que consta do Jornal do 
Commercio de 22. 

0 Sr. Antonio Carlos foi o primeiro a combald-la, por pa- 
rcccr Hie, attenla a sua origem, que bavia nella a intcncio 
de cmbaracar o governo, alem de lancar 4 camara um viiu- 
perio, um labeo do ligeiresa; mas depois do algumas obscr- 
vacies feilas pelo Sr. Ferraz declarou que nao duvidaria 
dar-lhe o seu veto por um unico motivo, que era—nao qua- 
ter crear embaracos para o minislcrio quo mcrcciu o seu 
apoio. 

0 Sr. Marinho moslrando-so inclinado a favor da emenda 
como aulor que fflra de igual proposicao, procurou, todavia, 
sahcr a opiniao do miuisterio. antes de'pronunciar o seuvoto, 
o o Sr. Saturnino obscrvou lho quo o Sr. Alvcs Branco ja 
bavia feito conheccr a camara de.-de o comeco da discussio 
do prnjeclo quo era indilTercnto 4 apprava'cao ou rejcicio 
da emenda. 

Por ultimo declarou o Sr. Jcronymo Coelho (minislro da 
gucrra) que o miuisterio aceitava em boa fa a emenda, por 
o:tir persuadido de quo ella fira tambem proposla e appro-; 
vada em boa f4 por aquelles, quo suppunhio que a nova lei 
do orcamento poderia ser disculida o publicada danlro do 
prazo marcado.mas que, so os faclos mostra.-icm o contrario, 
solicitaria opportanamenle do corpo legislativo as raedidas 
neccssarias para previnir os seus m4os effeitss. 

I'ostas a volos as emendas, forio ambas approvadas, e com 
ellas subiu 4 sanccio o ado legi-lalivo, que so proniBlgou 
com data de 24 do maio, n. 3iG, Gcando assim terminada u 
quostio. 

0 Sa. baiuo de S. Loucexco :—Est4 marcado todo o ca- 
minho. 
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0 Sn. Feiirota Penna; —NSo sci se estA marcado todo o 
cainiahn, nem iiretendo marca-lo a ((ucm (|iier quo seja. P,i- 
recendo-rao potem, quo o exaine dos pncedeules pode in- 
lerestar lanto aos quo ja volArdo e bouvorem do votar a favor 
da emenda em discu^sao, como aos quo soguem a opiniio 
conlraria, julgo prestar-Ihes um pequeno servigo, auxi 
liandu-os com estes ligeiros apontamentos, i m quo se pod era 
lalvez notar alguma peqocna omissio, devida a pressa, mas 
Mo certamente a meuor falta do imparcialidade, 

0 Sn. barao de S. Loorenco:—A qucsllo e lal qual. 
0 Sa^ Ferbfira PjiNNA:—0 objecto da quesldo 6 sem 

duvida o mesmo, mas para conhecer-se quanto differem as 
circumstancias bastara observar que em 1815 a emenda foi 
olterecida na oulra camara por amigos do ministerio, quo a 
felirarao logo que ello moslrou duvida era aceila-la. 

A resolucAo de 18iG quando foi aprescntada na camara 
dos depulados, em sessao do 7 do main, pela la commissSo 
do orcamento (oomposla dos Srs. Salurnino, Antao e Amaral). 
Jl limit iva a seis Inezes a prorogacilo da lei vigenta, sem 
duvida porque pareceu convonienle 'proceder de accordo com 8 opiniilo raanifeslada pelo senado na adopcSo da emenda 
d® 1813. No dia 9 do mesmo moz entrou em discussSo, e foi aPprovada sem o raenor debate aquella resolucio , mas 
benhuma outra das promulgadas dosde 1817 al6 18B1 contem 
'(fual clausula. 

Nito conservo em lembranna, Sr. prcsidente, nem live tern 
Po nestes ultimos dias para uoscobrir.pelo ex ime dos debates 
do tantosannos, asrazOesquo necessariamento dcviao ter oc- 
borrido para quo assim se abandonasso a regra admiltida nas 
rosolugOes do 1813 e 1810, o entilo considerada por muitos 
dos homens mais distinclos do ambos os parlidos come uma 
■bedida indispensavol para manter-se em toda asm plenitude 
b direilo, quo a conslituigilo confero a asscmblea geral, de 
docrelar annualmente a recoila e despeza do Hslado. Creio, 
wdavia, poder asseverar que nab foi isso devido a esqueci- 
•boolo, ou descuido,' porque ainda na sessAo da camara dos 
I'.'putados de 19 de agusto do 1838 apresentou-se uma emenda 
'"uitando a quatro raezcs a prorogatjAo do oroamento, e o 
"obre senador pela provincia do I'ard, cnlao miniflro da fa- J?|ida, combaleu-a com os mesmos argumentos quo reprodu- 
^u em sessio do senado de 21 de margo de 1801, quando o 
^r- viscomie de Itaborahy lembruu navamente a conveniencia 
bb ni sina (J|g|)0sj(>,q0i 

Aa sessio actual renovou se a proposiglo naquella ca- 
|nara, por parte da opposicSo, como formal e solemne mani- 
estpcio de talla do conlianca no gabinete, e, sendo por esle 
"usiderado do mesmo mode, cabiu por grande numsro de oto3 depots do vivo debate. 

jj."0r ultimo offoreceu o bonrado senador pela provincia do 
10 de Janeiro a emenda que agora so discuto, declarando 

v
esue o momcnto da sua apresentacilo quo o nSo fazia com 
'sl''s, nem por molivos politicos, "mas tomenU com o in- 
ento de finnar na nossa logislafio um principto, uma reg a 
lUe lite parcce indispensavol para quesejio observados com 

maier DJelidade possivel os preeeitos da constituicSo a 
®sP®ilo da decrotacAo annual- da receita e despeza do es'tailo, 

j'eviiiindo-se abuse's semelhantes ao do anno ds 1861, em 
lue se encerrou a sessAo sem que o ministerio tivesse ao 
j'e"os procurado pol l prorogacAo do alguns dias obler a lei 0

t.orcamento. jA muito adiaiitada em sua discussAo. 
"ando 4s palavras do bonrado senador todo o pesd e todo 
bredito quo merecem, eu eslou certissimo de que nAo foi ulra a sua intcncAo ; mas ainda assim peco Ihe permissAo 

''fo notar os eCteitos que pode ler a emenda. 
ai " Primeiro elfoito sera em todo o caso demorar por mais 
^ eoos dias a promulgacAo da resolucAo, cuja necessidade e 
()ca?nc'a "inguem contesta, nem p6de conleslar, sendo evi- 
l "tu quo no tempo quo ro-taja nAo podera ella cbegar a 
. os as provincias do imperio tara ser observada desde o 

''o julho. [Apoiados). 
8jj "'"o principal fundaraenlo da emenda allega-se a neces- 

udo de obngar o ministerio a inlcrossar-so pela discussflo 
"Ova lei do orcamcuto, que, no caso coulrario, poie dei- 

xar de pasaar ate ao Gm da seasJo actual; mas esla suppo- 
sicAo porece me infundada o injusta ; 1«, porque estou per- 
suadido do que a prorogacAo da lei de 1803 nAo pode cinvir 
Unto ao proprio ministe'rio como aquella, que, sendo feita 
sob sua inOuencia, deve naturalmente dar-lbe men s mais 
amplos e adequados 4 oxecUcAo do seu prograrama adrainis- 
trativo ; 2°, porque nAo vejo realmente facto algum que in- 
duza a crer que o ministerio deseja retardar ou evitar per 
qualquer modo a discussAo da nova lei. 

0 Sr. Zacuarias:— Apoiado; isto e que e imparcialidade. 
0 Sr. Ferreira Pesma : — Em 1803 demorou-so por oito 

dias (ale 10 de maio), por causa da criseministerial, a apre- 
sentacAo da proposta do governo, e quando podia comecar a 
sua discussAo foi adiada a assemblda geral. Alguraas pes- 
soas 1dm conlestadt) a necessidade e conveniencia desse adia- 
mento, mas eu entendo que ello foi completamenle justili- 
cado pelo facto quo o motivou, isto 6, a partida do Auguslo 
Cbefeda nacAo para os confins do sul do imperio. (Apoiados ) 

Na sessAo actual obs»rva-se que enUe diversos trabalhos 
urgenles, de que se tdm occupado a camara e o ministerio, 
sendo urn delles e=U mesma resolucAo de que agora trata- 
mos, no meio dos cuidados e apprehensOes que ai todis 
causAo os successes da guerra, continua a discussAo do or- 
camento, solfrendo sim alguma deraora ou interrupcAo, mas 
por motivos iguaes aos que lem occorrido em annos ante- 
riores, em circumstancias ordinarias. (Apoiados) , 

Supponha-se. porem que por culpa de quem quer quo 
seja, ou por algum molivo imprevisto, extraordinario e in- 
dependenle da voutade dos bomens, como, por exemplo, 
uma epidetnia, ou o impedimento do mais alguns senadores, 
alem daquellcs que infelizmente j4 se acbao enfermos, deixa 
de passar na actual sessAo a nova lei do orcamento, como j,i 
tern acontecido em outros annos. 0 que (ieverA fazcr neste 
caso o ministerio actual, ou outro que Ihe succeda ? 

0 Sn. Zacuarias : — Cobrar impostos nAo po lo. 
0 Sr. Ferreira Penna : — Devera pedir As camaras uma 

oulra resolucAo, que amplie o prazo de seis mezes agora 
marcado ? Nuo sera, porem, muito provavel que o mesmo 
motivo, que tornar irapossivel a passagem di lei do orca- 
mento, obste a adopcAo dessa nova providencia ? Dcverti o 
ministerio solicitar do poder modorador a convocacAo da as- 
semblda geral para uma sessAo extraordinaria antes do dia 
31 de dezemliro, em que termina o prazo,marcado pela 
emenda ? 

O Sr. Zacharias : — E' impossivel ; a cleicao geral ahi 
cstd. 

O Sr. Ferreira Pensa. — Devera, finalmente, o governo 
[itzer aquillo mesmo que se procura impedir pela emenda, 
isto 4. continuar a delcrminar despezas, e a arrecadar ira- 
poAos sem um ado legislative quo para isso o autorise? 

0 Sr Zacuarias: —Segundo o que aquise tem dito seri 
cxpAr-se 4 uma revolucAo. E'aconselhar o naufragio para 
experimenlar algum sa/ta vidas. 

O Sr. Ferreira Pemsa :—Esta questao lem side muitas 
vezes debatida nas camaras. e attenla a divergencia das opi- 
niOes monifesladas pelos bomens mais eminentes quer do par- 
tide conservador, quer do liberal, sobre a intclligencia dos 
arts. 13 g 10, e 171 da coDstituicAo, nAo me parece infun- 
dado o receio que tenbo de que no caso flgurado possa sor 
ocigem, senAo de uma revolucAo, ao memos de alguma agi- 
lacAo, e de grandes difficubiades para a administrac.Ao su- 
preraa do eslado, alem das oulras muitas com que luta pre- 
senlemenle. (Apoiados ] 

O Sr Zacharias ; — Apoiado, nAo ha ado mais impoli- 
tico ; e nAo se querendo o poder, 4 inexplicavcl. 

0 Sr Ferreira Peuma:—Demais, senhoros, serA certo que 
a emenda nSe p6 le admiltir oulra interpretacAo, nem ler i-u- 
tras censequencias sonAo aquellas que eslAo realmente, como 
eu reconheco, na inlencAo do seu bonrado aulor ? Polercmcs 
prrvenlura c-pcrar que as cousas corrAo agora como cot- 
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rSrSo em 18ia? A3 declancSes ultimaraente feitas pelos 
Srs. presidente do con^elho e miuislro da' juslica jA nio 
permittein a menor duvida a este respeito (apniaiosj. e 
disso eu creio que se forem interrogados alguns doa honrados 
senadores que yotarSo a favor da emenda, terao bastanle 
fraoqueza para coofessar que a nao considerSo como uma 
medida simplesraente regulamenlar, e destiluida de todo o 
caracter politico, mas sim como um ado mauifestameute 
bostil ao gabiuete actual. 

0 Sr. Zachaeias:—As pbysionomias o indie Jo. 
0 Sr. Barao de S Locresco E os que volirJo contra? 
0 Sr. Almeida Albcqderque : —Esses sJo sinceros. 
0 Sr. Presidente:—AtteneJo! 
0 Sr. Ferreira Pesna:—NJo prelendo negar, antes eslou 

reconbecendo a sinceridade e (ranqueza com que alguns hon- 
rados senadores esplicJo o sen veto. 

0 Sr. D Manoel (ao Sr. Zackarias]Y. Ex. nJo achou 
boa a emenda ? 

0 Sr. Zacharias Em oulras circumstancias votaria por 
•lla. 

0 Sr. D. Manoel : —V. Ex. disse-me que a achava boa, 
e mais o cullega, que esta a sen lado. 

0 Sr. Zacarias Em oulras circumstancias, ja disse, to- 
, tar La por ella. 

0 Sr. D. Manoel Y. Ex. nlo votou pela emenda, por- 
que veiu e Sr. ministro da jnstica com suas historias. 

0 Sr. Zacharias: — Nio ve queo Sr. ministro dajustica 
eontava-me bislorias I . 

0 Sr. D. Manoel : — V. Ex. disse-me que sympathisaxa 
com a emenda. 

0 Sr. Zacharias : — E sympathise em oulras ^circum- 
stancias. 

0 Sr. D. Manoel :—EntJo se sympathisa, como vem com 
as pbysionomias? 

0 Sr. presidente ; — Attencao I 
0 Sr. Ferreira Penna:—Se, pois, a approvacJo da emenda 

tcm de dar molivo a uma crise ministerial, eu'eonfesso com 
toda a franqueza que nao desejo partilbar a responsabilidade 
moral de um voto, que a provoque nas aduaes eircumslan- 
cias do paiz, duranle uma gnerra, que a cada memento re 
clama a mais sdria, a mais solicita attencJo do gorcrno. 

0 Sr D Manoel;— A crise 1 Tern medo della ? Pois o 
Sr. ministro da justica nJo nos disse que tinha uma maioria 
muito forte e dedicada? Com effeito, o nobre senador esfS 
boje muito medroso I 

0 Sr. ministro da justica: — Maioria na camara dos Srs. 
dapulados; na assemblea 'geral e que e a questao. 

0 Sr. Ferreira Penna: — Eslarei boje muito medroso, 
como parece ao nobre senador; mas podera elle, podera 
alguem dizer me com certeza qual seri o desfecho e o re- 
sullado desla questJo? Creio que nJo... 

0 Sr. Zacharias : — Apoiado. 
0 Sr. Ferreira JJenna : — e neste. eslado de du- 

vida e de incerleza, confesso que nJo posse acompanhar os 
meus honrados collegas,que Uo resolutamente se pronuueiio 
a favor da emenda. 

0 Sr. D. Manoel : — Eu nJo tenho duvida alguma ; uma 
maioria forte e dedicada !... 

0 Sr. barao de S. Louremo : — Eu affianco. 
0 Sr. D. Manoel : — 0 miuisterio nJo tem nem pdde ter 

duvida a este respeito. 
0 Sr. Ferreiba Penna :— Eu sigo a opinido daguelles 

que sustenlJo que o senado, sendo um corpo vitalicio, nJo 
»ujeito a modificacJo pela dissolncao, nem pela ronovacJo 

parcial da eleicSo, nem pelo augmento do numero do mbj 
merabros, e temlo, albm disto, a allribuirJo exclusiva da 
conbecer dos crimes individuaes e da responsabilidade dos 
rainrslres de eslado, nJo deve aceitar, e ainda menos susci- 
tar. queslOes de gabincle. 

NJo quer islo ilizer que o senado-deva abster-se de lomar 
na politica do paiz a paite que ccnvier ao desempenho da 
alta missao quo Ihe cabo pela proptia naiu'eza da sua iosti- 
tuicJo, nem deixar de exercer com toda a liberdade o direito 
de censura e de exame, afira do babilitar-se para pronunciar 
em todo o caso um veto esclarecido, consciencioso, e con- 
forme com a conslituicJo do estado So do seu veto assim 
dado resultar uma crise, nao poderSo ser-lhs impuladas as 
conse.quencias ; mas quando as queslOes sJo da natureza da- 
quellas que podem ser resolvidas em um ou ..utro scptido, 
(como a actual ji o tern sido por diversas vczes) sem a me- 
nor offensa da consliluicio, e sem conslrangimento da con- 
sciencia dos senadores, parece me que devem merecer muito 
particular cousideracao as circumstancias do que forem 
acompaubadas, o eslado do paiz. a opporlunidade da medida, 
e a influencia que qualquer das decisJes possa ter ua direc- 
cJo dos negocios publicos. (Apoimlos.) 

Eu nJo manifestaria certamenle esles reccios eescrupulos, 
so julgasse possivcl a immediata mudanca da situacjo actual, 
subindoao podcr outre partido politico, que,dirigido por seus 
chefes naturaese legilimos, contasse com os meios necessa- 
ries para arrostar as dilllculdades da quadra, dando solucao 
as gravissimas questOes que a reclamJo por mancira de dia 
em dia mais urgenle Nao tendo, porcm, cerlsza disto, receio 
que um aclo que, J primeira vista, parece mui simples, oque 
e sem duvida inspirado pelis mais puras intencOcs, traga 
consequencias que tornem ainda mais critica e "embaracosa 
a situacjo. 

Podera porventura este meu voto 'ser eonsiderado como 
proprio sdraonle de um alliado politico do actual gabinetc ? 
Creio que nJo. Se nao teulfo negado ao governo, porque en- 
tendo que nao devo negar, os meios precises para o desem- 
penho de suas legitimas attribuicoos e deveres naquillo quo 
interessa ao servico publico, tenho todavia moslrado por 
muitas vezes que nJo presto d apoio do men vuto a politica 
que se inaugurou com a dissolucJo da camara em 1803, o 
qua ainda boje domina o paiz. 

Quando o actual miuisterio apresenlou-so is camaras, de- 
clarando que o seu programma consislia em debellar arjuerra, 
eu o applaudi cordialinente, e prometli-lbo o meu fiaco, po- 
rem leal, apoio, coinprehcndendo nessa prnmessa a obriga- 
cJo, quo ale agora tenho procurado cumprir fielraente, de 
concorrer com quanto eslivesse a meu alcance para poupar- 
Ibe qualquer embaraco, qualquer contrariedade, qua puilesse 
prejudicar o grande Cm da sua tao nobre quanto difflcil 
raissito. 

Ilnje, fazendo a justica de reconhecer qua o ministerio 
tem prestado ao paiz importanles servicos, sinto vcr-me na 
necessidade de argui lo ao mesmo tempo de graves erros e 
faltas, que nio trato agora de ennumerar por i.So sor oppor- 
tuna a occasiJo. 

0 principal desses erros deu-se, segundo a minlia opiniao, 
quando o ministerio. apreciando por maneira inteiraroenle 
inexacta, e irnpropria do homens tao illuslrados c experien- 
les, o eslado e duracJo provavel da guerra, enxergou o sen 
tcrnio talvez em Uruguayana, o enlendcu quo ja era chegada 
a occasulo do desviar-so do seu programma premilivo, era 
favor do qual devia conlar com o apoio unanime da nacJo e 
dos seus representaotes (apoiados), para occupar-se com i"' 
nevacfies e reformas... 

0 Sn I). Manoel:— E que reformas I 
0 Sr. Nabcco;— Nio bouve lal apreciacao. 
0 Sr. I'erreira PeSna:—.. .reformas quo, servindo do 

alimento i controversia e i animusidade dos partidos, nie 
podem, todavia ser presentcraente examinadas e disculida^ 
com a tranquillidude de espirito o reflcxio que os seus as- 
sumptos exigem, nem por conseguinto satisfazer as aelujc^ 
e mais vivas aspirates o necessidades do paiz. 
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0 qua a nacSo deseja bnja, sobra tudo, 6 vor tirniiiiada a 
fraorra com ho'nra c qloria para o l!rasil {apoiados)\ se o mi- 
sistorio actual » coBS^guir.mereceri. sem duvi(la,rail bcncios, 
mil exprcsstios do sincero rcconhecimento; mas nao possn' dei 
Xar do observar nesta nccasiSo. qaa, a meu ver, toria elle 
Biarchado mais se{?uro,o feliznienle p ira ease fim.so adoptasse 
como bases exclusivas e iiivariareis do sen propaamma: no 
nxlerior o emprepo dclodos os rccursns do queoimperio p6de 
dispdr paradetreliaro seuperlidoo audai inimigo; no seio das 
Cam ras um accurailo exame da lei do orpamcnl",* oulros actos 
{ogislativos concernonles ao melhoramcnto do nossas fiaancas 
(cumccando pela suppressSo do toda a degpoia quo nSo fosse 
do absolula nccessidado) e A organizacilo do cxcrcito e arma- 
da, ou qua pudessem do qnalqaer niodo contribuir para o 
mais prompto efeliz resultado das operacOes acluaes da guer- 
fa ; em todo o imperio a liel observancia d i cunslituicio e 
das leis, com firme e bera pronunciado propnsito do'fater 
iustica a todos, sem atlencito a poquenos iulorosses de parti- 
do, e de procurer na unijo o concordia dos brasileiros os 
clementos de que precisamos para rcmcdiar os grandes ma- 
les do presenle, « previnir as difliculdades cam que ainda nos 
ameaca o futuro. (Apoiadus). 

0 Sa. D. Mxnoel : — Essa missdo nSo 6 mais para o 
actual ministerio; e para outro. 

0 Sb. Ferbbiba Punka; — Tendo explicade o rocu voto 
contra a eitmnda, kj mo res to accrcscentar que, se as razOes 
allegadas nao parecerem bastant is para juslidca-lo, nflo 
ocixara por isso de scr certo quo em minha consciencia pesSo 
cll is com forca tal, que nio mo permitte proceder do oulra 
Waneira. 

Os Srs. Mendes dos Santos, Zaciiabus e oorRos Sns. se- 
"adobes:—Apoiados, muito bom, muito bem. 

Finda a discussao, procodeu-so A votacSo e foi rej'itada a 
cmeoda do Sr. ParanagoA, sendo approvada a proposicao com 

emenda do Sr. visconde do llaborahy, e remeltida'a com- 
■nissio de icd .ccSo. 

Eseotada a materia da ordcm do dia, o Sr. presidenle deu a scguinte ; 
discussSo do parecer da commissao do constiluicSo so- 

"fo a licence pedida pelo Sr. senador Furtado. 
d' discussSo do projocto do senado derogando o juizo arbi- 

"fl necesssario. 
discussSo das seguintes proposicdes da camara des Srs. 

Approvando a pensjo de iftO rs diaries concedida aos 
"ddados Ignacio Alves do Carvalho e outros. 

Approvando a pensSo annual do concedida ao im- 
Petial marinhoiru Manoel Jeronymo da bilveira e oulros. 

o', approvando a pensSo annual de fiOOj) concedida ao 1° 
'cnente da armada Justine Josd de Macedo e outros. 

i1, aulorisando o governo a mandar matricular na escola 
Central da cdrte o esludante Agoslinbo Luiz. da Gama Junior. 
, 5', mandando que os eleitorcs da parochia de Valenca, 113 provincia do Piauby votem no collegio da cidade de neiras. 
, 6', au)"risando o governo a mandar matricular no !• mno 
pa faculdade do medicina da cdite o esludanle Quintiliano 
*acbeco Fcrroira Lcssa. 

aulorisando o governo a mandar matricular na escola 
J^elral ou militar da cArto o estudante Francisco Tberesio lla'o Netto. 

Levantou se a scssSo ao raeio-dia. 

IS.1 SONMUO 
EM 23 DE MA 10 DE 1866. 

niESIDENCIA DO Sn. VISCONDE DE ADAETB. 
9 "'I, I'oras o 23 minutes da manhs, acbnndo-se prescn- 

'f-f- 0|! Srs- visconde do AbaelA, Mafra, Ferreira IVnna, 
de Souza, A'raeida Albuquerque, Chichorro, Men- 

6 "os Santos, visconde de Sapuoaby, Jobimj Cunba Vas-, 

concellos, bar.To do S Lourenco, Souza Ramos, Paranbos, 
Rudrigucs Sdva, Araujo Ribeiro, Dantas visconde de Itabo- 
raby. ParanaguA, visconde da Boa-Vista, D. Manoel, Pom- 
pcu, Furtado, Zicharias, Oias de Carvalho, Eusebio, Pimenta 
Bueno, barAo de M iroim, marquez deCixias, Dias Vieira, 
bariio de Muritiba, Souza Franco, Nabuco, Sa e Albuquerque, 
barAo de Piraparaa e Ottoni; o Sr. presidonte abriu a sesiAo. 

FaltArAn com causa parlicipada os Srs. Silva Ferraz, Si- 
oueira e Mello, N'unes Goncaives, bario de Antonina, barAo 
da Quarabim, Candido Bor'ges, Carneiro da Campos, Paula 
Albuquerque, Paula Pessoa, Sinimbd, Silveira da Molta, 
Souza e Mello, marqutz de Itanhaem, marquez de Olinda, 
visconde de Jequitinnonha e visconde do Uruguay; e sem 
parlicipacio os Srs. barAo de Colegipe, Souza Queiroz, Fer- 
uandcs Torres, Fonseca e visconde de Suassuna"! 

Foi lida e approvada a a'cta de 2i do corrente mez. 

EXPED1ESIE. 
0 Sr. ! • secrotario deu conta do seguinte: 
OiTioio de 21 do corrente, do 1.» secretario da camara dos 

dcputados, acompanbaodo as seguintos proposicCes : 
« A assemblda geral resolve: 
« Art. 1.» Fica o governo aulorisado a mandar matricular 

no 2° anno da escola central, sem prcjuizo de lempo, o alumno 
da raesma escola Manoel do Nascimenlo Alves Linhares, lo- 
vando-se-lhe em conta para essefiin a babilitagAo do desenho 
por elle oblida em 1863. 

« Art. 2.° FicAo revogadas as dispnsigAes em contrario. 
Paco da camara dos deputados era 24 de maio de 1866.— 

Barao de Prados. presidente—Affonso Celso de Astis Fi- 
yieireio, !• sycrelario. —Antonio da Fonseca Vianna, 2™ se- 
cretario. » — Foi a imprimir. 

* A assemblca geral resolve : 
v Art 1." Fica o governo aulorisado a mandar matricular 

no 1» anno da escola de medicina da corte o estudante Bene- 
dicto Yelloso de Oliveira e Silva, sem prejuizo de tempo, le- 
vando-se-lhe em conta o exame de lalim ja prestado. 

v Art. 2.° Ficao revogadas as disposicOes em contrario. 
" Pace da camara dos deputados, era'24 de maid de 1866. 

— Bar do de Prai^s, presidento. — A/funso Celso de Assis 
Figueireio, 1' secretario. — Antonio da Fonseca Vianna, 
2° secretario. » 

Foi a imprimir. 
« A assemblca geral resolve : 
« Ait. l.« Fica o governo aulorisado a mandar matricular 

no 1" anno pbarmaceutico da bicul lade do medicina da cdrle 
o esludante JosA da Costa Vallim Junior, considerando se 
vAliJos os exames de francez e arilbmclica feitos pelomesmo 
na escola central, e obrigado a mostrar-se babililado no 
exame de georaetria antes do aclo do 1" anno. 

« Art. 2.' FicAo revogadas as disposicAes em contrario. 
« Paco da camara dos deputados, em 24 de maio de 1866. 

— Bardo de Prados, presidente.—Afonso Celso Assis de Fi- 
gueiredo, !• secretario.—Aftionio da Fonseca Vianna, 2° se- 
cretario. »—Foi a imprimir. 

"A assembtAa geral resolve: 
«Art. 1." Fica o governo aulorisado a mandar matricular 

no 1' anno da escola de marinba o estudante Miguel Joaquim 
de Castro, sem dcpendencia do cxamo do aritbmetica, em 
que se mostrara babililado antes do acto do dito anno. 

«Art. 2.1' FicAo revogadas as disposicdes em contrario. 
< Paco da camara dos deputados, em 24 de maio de 1866. 

— Bariio de Prados, presidenle.—A^onso Celso de Assis Fi 
gueiredo, !• secretario.—AnJonio da Fonseca Vianna, 20se- 
crelario.u —Foi a imprimir. 

« A assemblca geral resolve : 
« Art. i.» Fica o governo aulorisado a mandar matricular 

no 1° anno da academia de medicina da Babia o estudante 
do pbarmacia Gasparino Moreira de Castro Filho, com a 
obrigacAo do dito estudante fazer, antes do acto, o exame 
de pbifosophia que Ihe falta. 
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• Art. S." Ficiio rerogadas as disposicSes tm contrarin. 
" Paco da caraara dos deputados. em 24 de maio de 18GG 

—Bara'o de Pradcs, presidente,—A/fen,so Celso de Assis I'i- 
gueiredo. I" secretario.—Antonio da Funseca Vianna, 2° se- 
cretario.D—Foi a imprimir. 

A assemblea geral resolve ; 
« Art. 1" Fica o governo aulorisado a mandnr malricnlar 

no 1" anno da escola de medicina da cdrt" o esluilanle Joaquim 
Fernanfles de Burros, que se acha no 3" anno do curso juri- 
riico de S. Paulo, sendo aceitos os examss ja feitos pelo re 
ftrido estudanle. 

i Art. a." FicSo revcgadas as disposicBes em contrario 
« Paco da camara dos deputados, em de maio de 186G. 

Barao de Prados, presidenle.—A/fonso Celso de Asis Figuei- 
redo, le secretario.— Anionio da.Fonseca Vianna, 4° secre- 
lario.— Foi a imprimir. 

» A assemblea geral rosolve t 
« Art 1.° Fica o governo autorizado a mandar malricn- 

lar no 1° anno da faeuldade de medicina da corte o esludante 
Theodoro Rodrigo da Silveira, licando para isso validos os 
exames por elle' feitos na faculdnde de direito de S. Paulo. 

" Art. 2 ° Eic5o revogadas as disposicBes cm contrario. 
" Paco da camara dos deputados, em 24'de maio de 18G6. 

— Sarao de Prados, presidente?—A/fonso Celso de Assis 
Figueiredo, 1° secretario.—Antonio da Fonseca 1'tamia, 
2" secretario. »—Foi a imprimir. 

« A assemblea geral resolve : 
« Art. 1.° Fica o governo antorisado a mandar matricular 

na academia de medicina da corte o estudanle Joio Baptista 
da Conceicao, sendo para isso aceitos os exames feitos na 
academia do S. Paulo. 

« Art. 2.4 FicSo revogadas as disposicBes em contrario. 
" Paco da camara dos deputados, em 2i de maio de ISGfi 

— Bara'n de Prados, presidente —A/fonso Celso de Assis Ft- 
gueiredo, !• secretario. — Antonio da Fonseca Vianna, 2° 
secretario. »—Foi a imprimir. 

«A assemblea geral resolve: 
nArt. I.4 Fica o governo antorisado a mandar matricular 

na escola central de marinha, corao aspirante a guarda-ma- 
rinha, o estudanle Antonio Augusto da Costa Lacerda Ju- 
nior, fazendo em tempo os exames necessarios. 

"Art. 2.° Ficao revogadas as disposicBes em contrario. 
"Paco da camaru dos deputados, em'21 de maio de 18GG. 

— Barho de Prados, presidenle. —A/funsn Celso de As is Fi- 
gueiredo, l" secretario.—Antonio da Fonseca Vianna, 2" se- 
cretario."—Foi a imprimir. 

Otlicio de igual data, do mesmo secretario, acompanhando 
a seguinte proposicao: 

« A Assemblea geral resolve; 
« Arligo unico. Fica o governo antorisado a mandar que 

o estudanle Ingenue Leoncio do Nascimenlo Moura seja ad- 
noillido a fazer ado das materias do 24 anno da faeuldade de 
direito de S. Paulo: revogadas as disposicBes em contrario. 

« Paco da camra dos deputados, em 2i'de maio de 1SGG. 
—Barao de Prados, presidente.—A/fonro Celso de Assis Fi- 
gueiredo, 1« secretario. —Antonio da Fonseca Vianna 2° se- 
cretario. »—Foi a imprimir. 

Ollicio de igual cfala do mesmo secretario acompanhando 
a seguinte proposicao: 

a A assemblea geral resolve: 
"Art. 1." Fica o governo aulorisado para mandar passar 

carta de naturalisacSo de cidadSo brasile'ro aos subditos pt r- 
tnguezes Jorge Josd Morcira, Jouo Joaquim Goncalves Porto, 
Piarciso Ferreira da Silva Sabrosa, Joao de beus Vieirai 
Jose Francisco dos Santos, Manoel Gomes Pereira Martins 
Ilios; Francisco Dias Morim, Joaquim Salema FalcJo, Jus6 
Antonio Morcira, Lourenco Joaquim Pinto, JosB Francisco 
Cardoso, Francisco Goncalves Costa e Albino Antonio de 
Castro Morada, residentes nesla cdrte ; Manoel Mauricio 
Alves da Alotla, residenle na imperial cidade de Nithi-rnby ; 
Salvador Antonio Pinto, Lourenco Gaslanheiro, Manoel An- 

tonio da Costa. Joiln da Cunha Pecanha e Bernardino Moreira 
do Lcmos, r"sidcntes na proviucia do Bio-Grande do Sul; 
JosB Antonio Figueira, rcsidente era Santos, provincia de S. 
Paulo ; padre Joaquim Antonio Paes de Azevedo padre Manoel 
Lui/ CorrBa, Jose Pinto Correa e JoSo Francisco Pinheiro, 
residentes na provincia do Minus ; Andre de Castro Reis, padre 
Jose CaiUno YaiSanches e Francisco Maria Gaspar.residen- 
tos na piovincia do MaranbSo ; Ant nio do A'meida Gomes e 
Carlos Augusto Conceicilo Uibciro, residentes na provincia de 
Fernarabuco ; Francisco Jos6 da Costa, residenle na da Para- 
hyba ; aos subditos italianos Pedro Fogneri.Thnmaz Fogneri 
e padre Thomaz Gaspar, residentes na provincia dc Minas ; 
padre Geraldo Florio, vigario encommendado da freguczia do 
S. SepB. na provincio do Rio-Grande do Sul ; an subdito in- 
gloz llenriquc Alfredo Tozcr, residenle na provincia do Per- 
nambuco ; aos subditos allemBes Jos6 Berger. Germano Tin- 
neissen, Joao Henrique Plat natural de Oldembourg, Dr. 
Pedralia; ao russo Lui/. liass ; ao belga Sttelf Adislres, 
todos residentes nestacBrto ; ao subdito francez padre Angelo 
JosB Pbilidory ; e ao austiiaco Francisco Dimelli, ambos resi- 
dentes na provincia de Minas. 

« Art. 2.° FicBo revogadas as disposicBes em contrario. 
<; Paco da camara dos deputados era 21 de maio de 1SGG. 

—Baruo de Prados, presidente —Affonsn Celso de Assis Fi- 
gneiredo, 1° secretario.—Antonio da Fonseca Vianna, 2' se- 
cretario. »—Fut a imprimir. 

Ollicio do igual data, do mesmo secretario, acompanhando 
as seguintes proposicBes; 

« A assemblea geral resolve : 
" Art. t." Fica approvada a pens.to annual de 7203 enn- 

cedida por decreto do IS de fevereiro de 18C3 reparlida- 
raente e sem prejuizo do meio soldo quo cnmpelir ii viuva o 
filhos do 1° tenento da armada Henrique Francisco Marlins, 
morto no ataque de Paysandii: 

« Art. 2.4 Esla pensio seri paga desde a data do respcc- 
livo decreto. 

" Art, 3 0 Ficao revogadas as disposicBes cm contrario. 
« P.iCo da camara dos deputados. em 21 de main de I8(IG. 

—Bard'o de Prados, presidente: —A^bnso Celso de Assis Fi- 
gueiredo, l4 secretario.— Antonio da Fonseca Vianna, 2' 
secretario. » —Foi a imprimir. 

« A assemblea geral resolve : 
« Art. 1 0 Fica approvada a pensiio annual de 7203 f"1' 

cedida por decreto de 22 de marco de 18Go, repartidamento 
e sem prejuizo do meio soldo quo conipclir a viuva e tilbos 
do capitao Antonio Fernandes ttorges, morto no atauuo do 
Paysandii. 

" Art. 2 0 Esta pensao seri paga desde a data do citado 
decreto. 

« Art. 3 4 Ficiio revogadas as disposicBes cm contrario. 
« Paco da camara dos deputados. cm 21 do maio de 18GG' 

—Borao de Prados". presidente.—Aj^onso Celso de Assis Fi- 
gueiredo, l" secretario.— Antonio da Fonseca Vianna. i' 
secretario. »—Foi a imprimir. 

« A assemblea geral resolve : 
« Art. 1.° Fica approvada a pensSo de 000,3 annuaes, 

concedida por decreto de 19 de abril de 18Gu ao padre Joil" 
Baptista do Aguiar, parocho collado na igreja de Norsa Se- 
nbora das Bores da Villa de ladaid, provincia de Minas-Oe- 
raes, em consideraciio aos servicos por olio prcstados desde 
20 de novembro do 1831. visto achar-so impossibilitado pel" 
seu estado valetudinario e avancada idado do conlinuar no 
exercicio do seu ministerio, nao podendo, pnrBm gnzar desta 
pensao antes de veiificir-se a resignacBo do beneficio, cuja3 

obrigacBes nBo pBde preencher. 
« Art. 2 » FicSo revogadas as disposicBes em contrario- 
« Paco da camara dos deputados, em 25 de maio de IbGlL 

—Barao de Prados, presidente.—A//bnio Celso de Assis fi- 
gueiredo, 1» secretario.-Anfontj da Fonseca Vianna, '' 
secretario. »—Foi a imprimir. 

" A assemblea geral resolve i 
« Art. 1.° Fica approvada a pensiio de 6003 annuacs coo- 



SESSlO EM 26 DE MAIO DE1866. il7 

cnduln por Jecrdo do 2 do outubro do 18GS ao padre Fran 
Cisco Xavier Anguslo da Franca, vigario collado da fregue 
zia do Nossa Scnhora da Conceicdo, do Catlas-AUas de 
Mato Donlrq, proviacia de Min^l Geraes, em consideracdo 
aos serviens per ello prestados desde 18C0, vtslo achar-se 
impossibilltido, pelo ecu estado valeludinario e avancada 
idade, do continuar no exercicio do sou ministerio mlo'po- 
dendo, por^m, ser paga esta pensao antes de verificada a 
resignacJo do benelicio, cujas obrigacOes nSo pdde pre- 
cucher." 

« Art. S." Ficito revngadas as disposieOes em contrario 
« Faco da eamara dps deputados, em 2i de maio de 18GB. 

—Ilan'in de I'rados, presideote.—A/fonso CeUo de Assts Fi 
grleiredo, 1° seqrelario. — Aatoaio da Fonseca Vianna, 2° 
tecrelario, » —Foi a imprimir. 

« A assemblea goral resolve; 
« Art, 1 '' Fiea concedida as pessoas qne actualmente s5o 

officiaes da armada o aos ofliciaos do exlincto corpo de arti- 
Ibaria de marinha, qne durante a lula da Independcncia ser- 
virSo, quer como oflieiaes, quercomo simpies prarjas dos na- 
vies da esquadra nacional uma diaria do 1^1, correspnndcnte 
ft ctapa concedida aos idTieiaes do exercito pelo decreto n. 
l,2bi de 8 de jolbo de 186i;. 

« Art. 2 ° Abunar-se-ha lambem a etapade 4(0 rs. diarios 
as pragas do pret reformadas, lanlo da armada como do exer 
cito, que servirfto na epoca, de qua Fata o arligo aalece- 
dcnle. 

Art. 3.° Os preceilos estabclecidos pela imperial resolugao 
de 20 de outubro de 1SG5 rogularftd a execugao do art. I." 
da presenle lei. 

o Art 4.° FicSo revogudas as disposigfles em contrario. 
« Pago da eamara dos deputados cm 2i de maio de I8GG 

— Ilardu de Pradus, presidente —Kffnnso Celsn de Amis Fi- 
gueiredo, 1° sccrelano. —Antunio da Fonseca Ftanna, 2'>se- 
crctario. »—Foi a imprimir: 

« A asscmblfta geral resolve : 
« Art. I" Fica o gpverno autorizado a mandaF matricular 

no 2" anno da escola central o estudanlo Joaquim Josa de 
Almeida Pernambuco levando-se-lbe em conla o cxame de 
desenho fcito em 18G3, sern prejuiio de tempo. 

Art. 2.i Ficfto revogadas as disposicSes em contrario. 
" Paco da eamara dos deputados, em 24 de maio d» 

18G0—Far do de Pradus, presidente.— A/fnnso Celso de 
Assts Fiiiueiredo, 1° secretario. — Anlonio da Fonseca 
Vianna, 2° secretario. » 

Foi a imprimir. 
« A assemblfta geral resolve: 
« Art. 1 " Fica « governo autorisado a tnandar malricular 

no 1" anno do curso medico desta cftrle o esludante Norberto 
de Alvarenga Mafra, sendo obrigado a fazer, era tempo op- 
poituno, os exames preparatorios quo Ibe faltfto do iuglez e 
de bistoria. 

« Art. 2.» Fie Jo revogadas as disposicSes em contrario 
« Paco da eamara dos deputados, era 24 de maio de I8GG. 

—Fardo de I'rados, presidente.—Affunso Celsn de Assis Fi- 
gueiredo, 1" secretario.-Antonio da Fonseca Ftanna, 2° se- 
cretario. »—Foi a imprimir. 

A assemblSa geral resolve ; 
« Art 1 • Fica o governo autorisado a mandar admiltir a 

exame do 5" anno da faculdade de direito do Recife, cujas aulas 
frequentou com nprovciiamento, segundo prova com attes- 
lados dns rcsnectivos lentes, o esludante Jofto Raptista Pi- 
nbeiro Cfirte Rial, 

« Art. 2 0 FicJo revogadas as disposicSes em contrario. 
« Paco da eamara dos deputados, cm 24 de maio de 18BG. 

—- Fariln de I'rados, presidente,—A//bicSO Celsn de Assis 
Figuciredo, 1° secretario.—Antonio da Fonseca Vianna, 
2" secretario.— Foi a imprimir. 

«A assemblfta geral resolve; 
"Art l.» Fica approvada a aposentadoria concedida pelo 

dccrcto de 21 do Janeiro de 18Gii a Luiz Josft da Costa, no 

logar que exercia de ajudanle da thesouraria da subslitnicao 
e resgate do papel-moeda da caixa de amorlizacfto, com o 
ven.cimento que Ihe compelir na forma da lei. 

"Art. 2." Fictlo revogadas as disposicSes em contrario. — 
"Paco da eamara dos deputados. cm 24 de maio de 18CG. 

—Dor&o de Prados, presidente.—Ajfonso Celso de Assis Fi- 
guciredo, 1° secretario.—Antonio da Fonseca Vianna, 2° se- 
cretario » —Foi a imprimir. 

0 Sr. 2° secretario leu a redaccao da emenda feit* a pro- 
posicSo da eamara dos deputados, prorogando a lei do orca- 
menio actual. —Ficou sobre a mesa. 

Foi tambem lida a redaccSo da emenda fcita ft proposiefto 
da mesma eamara, declarando que as filhas dos oBi iaes do 
exercito e da armada ISm direito ao meio soldo ou monle-pio 
de seus pals, embora casadas antes da morte destes.—Ficou 
sobre a mesa. 

ORDEM DO DIA. 
Entrou em 2* e ultima discussSo, e foi sem debate appro- 

vado, o parccer da commissfto de constituicao, concedendo a 
licenca pedida pelo Sr. senador Eurtado. 

Seguiu se em 3a discussao, e foi sem debate approvado e 
remetlido a commissSo de redaccfto, o projecto do senado do- 
rogando o juizo arbitral necessario. 

Entrarao successivamente em l.a discussSo, passarao sera 
debate para a 2.1, e desta para a 3 0, as seguintes propdsi- 
cSes da cemara dos deputados: 

1.» Approvando a pensSo concedida aos soldados Ignacio 
Alves de Carvalho e outras. 

2.a Approvando a pensao concedida ao imperial marinheiro 
Manocl jeronymo da Silveira e outras. 

3 a Approvando a pensSo concediita ao 1.° tenenle da ar- 
mada Justino JoEft de Macedo e outras. 

4.a Autorisando a mandar matricular na escola central da 
cftrle o estudaute Agostiobo Luiz da Gama Junior. 

S a Mnndando votar no collegio da cidado de Oeiras os 
elcitores da parocbia de Valenca da provincia do Piauby, e 
designando outros collegios. 

G.a Autorisanlo o governo a mandar matricular na facul- 
dade de medicina da cftrte o esludante Quintiliauo Pacheco 
Eerreira I.o-sa. 

7.a Autorisando o governo a mandar matricular na escola 
central ou militar da curte o estudaute Francisco Therosio 
Pinto Nello. 

Esgolada a materia da ordem do dia, o Sr. presidente deu 
a seguinte; 

Votacao das duas redaccOcs que ficirao sobre a mesa. 
DiscussSo dos requeriru'entos adiados que estSo sobre a 

mess. 
3a discussSo das seguintes proposicSes da eamara dos Srs. 

deputados: 
1.a Autorisando o governo a conceder carta de natnralisa- 

cSo de cidadSo brasileiro ao subdito allemSo Luiz Fernandes 
Wolf e a t.nlros. 

2.a Approvando a pensSo concedida a Alvcs Yalenca e 
outros. 

3.a Approvando a pensSo concedida ao ex-soldado Jacin- 
tho Jose Eerreira e outras. 

4 • Approvando a pensSo concedida a D. Ytrgilina Tbo- 
mazia de Azevedo e outras. 

Levantou-se a sessSo ao meio-dia. 

181 HCNHao 
EM 2G DE MAIO DE 18GG. 

PRESIDEtSCIA DO SR. VISCOR'UE DE ABAETE. 
A's 11 boras e 20 minutos da manbS, achando-se presnn- 

tes os Srs. vi-conde de Abaete, Mafra, Ferreba Penna, Tpi- 
xeira de Souza, Chichorro, Olloni, Jobim, Paranaguft, Souza 
Ramos, Danlas, barao de S. Lourenco, Rodrigues Silva, 
D. Manuel, Mcndes dos Santos, viscondo do Supucahy, vis- 
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fnndo da Boa-Vista, visconde de Itaborahy, Eusebio, Cunba 
Vasconcetlos", Bias de Carvalbo, viscondo de Jequetinbonha, 
Sour.a Franco, bardo de JIaroim, Paranhos, Kacharias. 
I'otnpeu, Pimenta Rueno, ninrqufi de Caxias, Sa e Albu- 
qnenjue, Araujo Ribeiro, Bias Vieira, bariio do Muriliba, 
barao de Pirapama 6 marquez de Olinda, o Sr. presidente 
abriu a sessao, 

Faltario com causa parlicipada os Srs. Silva Fcrraz, 
Siqueira e Mello, Kuncs Goncalves, barSo de Antonina, 
barap de Qtiarabim. Candida Borpes, Carneiro de Campos, 
Paula Albuquerque Paula Pessoa.Furtado, S lveira da Motla 
Nabuco, Souza e Dello, marquez de Itanhaem, Tiscondc do 
Uruguay, Almeida Albuquerque e Sinimbii; e sem parlici- 
pacdo os Srs. barao de Cotegipe, Seuza Queiroz, Fernandes 
Torres, Fonseca e ■sisconde de Surssuna. 

Foi lida e approvada a acta de 2d do corrente mez. 
Kao house expediente. 

ORDEM DO DIA. 
Submettidas a discussao, successivamenta, forao sem de- 

bate approvadas as redaccoes das emendas feitas as seguin- 
tes proposicfles da camara' dos depulados, para screm remet- 
tidas d mesraa camara: ll, qua proroga a lei do orcamenlo 
Tigente; 2', que declare o diieito que tdm as filhas dos olB- 
ciaes do exercito e da armada ao meio soldo ou monts-pio 
deixado por seas pais,embora casadas antes da morte destes. 

Entrou era dbcussdo o requerimenlo do Sr. senador Za- 
charias, offerecido em 19 de abril ultimo, sobre redesconto 
de bilhetes do thesouro no Banco do Brasil. 

0 mesmo Sr. senador requereu verbalmente a permissJo 
de o retirar; e, consultado o senado, esta resolveu affirmati- 
■vamente. 

Seguiu-sc em discussao, e, foi sem debate approvade o re- 
querimenlo do Sr. senador Jobim, offerecido em Itt do cor- 
rente sobre as conlribuicdes exigidas pelo bispo do Rio 
Grande do Sul. 

Entrarao successivamenta em 3J discussao, e forao sem 
debate approvadas para subirem a sanccdo imperial, as se- 
guintes proposicfles da camara dos deputados : 

1", approvando a pensao do meio soldo, concedida a D. 
Virgilina Tbomazia de Azevedo, e outras; 21. aulorisando o 
governo a conceder carta de naturalisacSo do cidadJo brasi- 
leiro ao subdito allemao Luiz Fernando" Wolf, e a outros es- 
trange! ros. 

Seguiu se em 3> discussao aproposisao da raesma camara, 
approvando a pcnsSo de IHO#! raensaes, concedida a D. Can- 
dida Alves Valenga, e outras. 

O Sr. Jobim:—Sr. presidente,entendo quecm materla tSo 
grave como o dispendio dos dinheiros publicos devemos usar 
da maior reflexJo, a6m de evilarmos as consequencias que 
podem provir do nosso pracedimenlo. Antigamente ndo sc 
apresenlava aqui um a pensao, sobretudn quando eraavullada, 
que nao fosse de mode isolado, uma por uma; mas hoje 
enfiao-se as pensOes as dezenas como um rosario, eo thesou- 
ro que dependure esses rosaries ao pescoco, ate cahir de na- 
rizes sob o seu peso. [Hilar dade). 

Ora parece-me queroormenle essas pensOes um pouco mat's 
avulladas nao deviao *ir assim reunidas a uma irameusidado 
de outras, porque e algum tanto vexatorto estar a pedir ao 
senrado que haja de separar uma ou oalra,que se julga menos 
justa. 

Aldm dislo, Sr. presidente, se o governo deve de atlender 
a certas circumstancias para dar pensoes, era convemente 
que essas circumstancias fussem marcadasem uma lei geral; 
o qua ndo se procedesse da maneira per que estamos vendo. 
So todos aqnelles que morrem era cimpanha, embora nao 
ntorrSo em combate, embora ja marchassem psra o cxereito 
com a molestia de que vierao a morrer em campanha, tdm 
dircito a uma pensSo, entdo estabeleqa-se este principio, 
como umi regra, e a conscquoncia deste principio devera ser 
que a aaeSo tera de pagar nm exercito de vires e outre exer- 

cito pelos mortos, porque sabemos muito bem que as proprias 
victorias esgotSo e d ustroem os exercilos 

Quem e que ulo sabe one o exercito de 30 000 bomens 
que foi ao Egyplo cummanRd.. por iSapobiXo. quasi todo la 
licnu, apezar do lor quasi semnre sahido victorioso nas ba- 
talhas contra os Arabes e os Turcos ? Mil causas do morte 
ha em um exercito, as mudancas de clima, as molesiias, as 
epidemias, etc. 

Ser.X, portanto, a consequencia carregar o thesouro com o 
peso de todos os mortos, assim como nds hoje ja vamos 
usando carregar tambem comes ne.-sos mortos, AnUgamente 
faziiio-se os offlpios devidos aos falleci tos _s6mcnle quando 
morriJo , mas aclualraente ndo , os oflleios estendem-so 
por annos, todos os annos se fazem ofticios; e assim nJo nos 
conlcntamos com o trabalho que nos ddo os vivos, vames 
procurar tambem trabalhos corn aquelles que ja fillecfirao, 
ndo nos contentamos com o alter allerius oncra portalc outre 
vivos, estendemos o preceilo aos mortos, c daqui ha pouco 
todo o nosso tempo se consumira em orar pelos dofuntos I 
isto nao tcm sense commum. 

Eu nao apresento cmenda alguma ; limito-me sdmente a 
fazcr estas observacScs. 

Quanto d primctra pessna de que se trata noste decreto, 
ja disse cu na sessSo passada quo repugnava me muito dar- 
Ihe uma pensSo, unicamcnto porque esse ofllcial linha falle- 
cido no exercito, quando cllo ja para la marchou doente ; 
e a prova disto 6 uma enlem do dia louvando-o por se ter 
assim apresentado. Se ellc se achava doente entio, devia 
ter passado per uma inspeccao de saude e ser considerado 
como incapaz de servir no exercito; entretanto, declarou essa 
ordem do dia quo era louvavel o seu procediraenlo. 

Se se estabrlecer este precedents, qualque.r individuo que 
esliver doente, marchara para o exercito e flcara sua fimilia 
com direilo d uma pensSo, e pensao tao avultnda como esta 
de 120A per mcz, nSo se diz por anno, e por moz. 

Depois, senhores, nao sci se com effeato a pensSo quo se 
da a esta viuva, ou quern quer que seja 6 bem merecida; se 
ella eslri no caso de precisor della, porque ouvi dizer que o 
official de quera se trata tinba invernadas era cima da serra, 
e portanto parece-me que nSo era homera necessilado 

Portanto, com estas poucas palavras so lenbo em vista 
pedir que o governo reflicta mellior nestes casos, para quo nSo 
tomemos coraproraissos que sejJo pesadissimos, e nSo crie- 
mos embarajos ao thesouro publico, que sejSo depois insu- 
peraveis. 

O Sr Ferrclra Pcnna ( 2» secrelario] : — Quando so 
t atou desta materia cm 2a discussSo, o Sr. presidente, re- 
ferindo-se a uma relarplo enviada pela secretaria da outra 
camara, declarou quo a proposigto viuha acompanhada de 
docomentos a respeito do coron'el Valenca. 

Agora pareco-nos convemente informar ao senado que os 
unices documentos rocebidos sSo os que passo a ler (lendo)': 

« Quartel general do commando cm chcfe do exercito em 
operagfles — Acampamento junto d Latda Brava. i dg feve- 
reiro tie 1886.—illm. Exm. Sr.—Communico a V. Ex. para 
os convenierites fins, que falleceu nesto acampamento em 31 
de joneiro findo, o coronel da gunrda nacional da provincia 
do Bio Grande do Sul Josd Alves Valenga, que commandava 
a 41 brigada iFeslo exercito. Junto envio a V. Ex. a nola 
relativa A familia deixada pelo finado.—Dcus guarde a V. 
Ex.—II m e Exm. Sr. conselbeiro Polydoro da Fonseca 
Quinlanilha Jordflo, brigadeiro ajudanle-general.—Assignado. 
—Manoei Luiz Ozorio. M. de (1. » 

DeclarngSo dos nomes dos filhos do finado coronel Josd 
Alves Valenga, viuvo e suas reaidencias. 

0 finado foi casado com D. Maria de Oljveira Valenga. 
M .jor Jose Alves Valenga Junior.—Casado. 
I). Maria Alves Valenga.—Casada. 
D. Candida Alves Valenga.—Sojteira de menor idade. 
Todos rcsioei.tes na villa de Santa Maria da Boca do Monte, 

provincia do Rio Grande do Sul. 
Acampamento junto a Lagoa Brava 2 de fevereiro ee 1868. 

—Assignado, Joio Ateieratisr Scbrinho, tenente coronel. » 
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DeTo oulrosira obscrvar qua a pensSo de qua se trata foi 
conceeida pelu governo, nflo 4 viuva, (que nSo exifle) conn 
suppOe alguns m bres senadores, mas sim 4 unica Ollia qur 
doixuu o coronel Valeiijja, sollcira e de menor idade.—0 de 
creto da concessao, datado de 23 de maifio ultimo dii o se- 
guinte (lendo): « Altendendo ao cstado a'que se acha redo 
zida D. Candida Alves Valenqa, fiiha do finado coronel da 
guarda nacional do Rio Grande do Sul Jose Alves Valenga, r 
aos rclevantes servigos por este prest idos aoexercito de ope 
raefles do Sul, do qnal fazia parte: llei por bem conceder 
Ibe a pensio de 120^00!) mensaes, dependendo poiem, estj 
inercd de approvagSu da assemblea geral legislativa. 

O Si-. Poranhos: — Sr. projidente, quando se tratou 

deste projecto em 2 11 discussSo, eu disse algumns p ilavras ® 
respeito da pensdo concedida 4 lilha do rallecido cflrone' 
Valenca. EntSo eu tiuha somente em vista o discurso do 
nabre 'eenador pela provincia do Espirilo-Santo, quo allegava 
contra esla mercc pecuniaria factos pralicados pelo Mlecido 
duiante a rovolucSo da provincia de S. Pedro do Rio-Grande 
do Sul. Pareccu me, e ainda me parece, que o procedimento 
desle official oaquella dpocha nSo dovia privar sua familia 
de qualquer morcd que fosse do equidale cooceder-lhe em 
remuneracJo de services que elle posleriormente prestou, o 
sobreludo'em remuneracao dos services que porventura pres- 
tasse durante a gucrra actual. 

Pela commissilo que descmpenhoi no Rio da Praia eu live 
conhecimenlo de que o coronel Valenca fez parte do exer- 
cito que marchou para Paysandu, e quo depois siliou a praca 
de Montevideo. Fiz enldo o conbecimento desse official, e 
soube depois por informncSes que eile prestou .servicos ao 
imperio na guerra de 1823, qne fez parte, em 1832, do exer- 
cito entao commandado pelo illustre general o nobre marquez 
de C ixias, o quo marchou contra o general Oribe. 

Os factos da rebelliAo eslao esquecidos; a respeito delles 
houvo uma amnistia : cnlcndia eu, pois, que o discurso do 
nubr senador pela provincia do Espirito-Santo, corao elle o 
proferiu, n3o podia mover o senado a rejeitar esta pensSo, 
quando ali4s o senado tern approvado quasi todas as con- 
cessOes desla natureza feitas pelo governo. 

IJoje, porom, a questSo muda de face: v6-8e pelos docu- 
menlos prescntes ao senado que, ou fallAo os esclarecimenlos 
que deviSo acompanhar o projecto, e que naq vierdo a esta 
casa, ou o governo mesmo nao eslava assaz informado para 
conceder uma pensAo tAo avultada A lilha desse official. 

Por esta occasiAo tambem rcflicto em que o seoado n5o 
sabo quaos sAo as regras que o governo se tern prescriplo 
em taes concessOes. N6s vemos que em alguns casos a pen- 
sAo 4 de noetade do soldo, o cm outros casos, como este, a 
pensAo 6 equivalente ao^oldo inteiro. 

0 Sn mapquez de Caxias: — Esta 6 maior quo o soldo in- 
teiro; 4 soldo do brigadeiro. 

0 Sa. Pabanuos : —... e esta excede aid ao soldo inteiro, 
como bora obsorva o illustre general, porque o de 120^ 
soldo correfpondenlo, creio ou, A commissAo que este effi- 
cial desemponbava como commandante de brigada Pur con- 
soquencia, esta mercd estA em caso especial, e urn case 
excepcional. E quaes sAo as razoes que justificAo esta ex- 
CepcAu em favor da tilba unica do fallecido coronel Valenqa? 

E"u nAo medeixo imprcssionar pclas recordacOes historicas 
que allcgou o nobre senador pela provincia do Espinto- 
Santo, mas concordo com elle em que 4 preciso que o se- 
OarJo, ao votar esta pensAo, sejr esclarcciio sobre o quan- 
tum della o sobre as cirSumstancias em que so acha a fami 
Hri do fallecido. 0 quantum da pensAo nAo estA em faarmonia 
com o que se tern coocedido As fain• lias de uulros officiaes 
fallecidos ilurante a presents campanba ; o pelo que toca As 
circumstancias da familia, nAo saberaos se ella carcce ou 
"An rtessa niercd pecltniaria. Nssto pouto de vista eu acom- 
Panho r nobre senador pela provincia do Espirito-Santo, e 
"nteinlo quo nAo dovemos votar sem que sejamos escla 
for ides. 

Se, poitanto, o nobro ministro do imperio, que se acha 

prescnte, nAo puder dar-nos desde ja as informacSes que ps- 
recem indispensaveis, eu requererer que o projecto seja adja- 
do ale quo essas informacAes sejAo prestadas ao senado. 

Foi lido, apoiado e poslo em discussAo o seguinte reque- 
rimento: 

« Requeiro o adiamento do projecto. para se pedirem ao 
governo, pelo minislcrio de imperio, ir fnrroacOes uiais cir- 
cnmstanciadas sobre os motivos que justificAo o quantum da 
pensAo concedida a D;ba do fallecido coronel Valenca.— 
3. R.—Silna Paraithos. » 

O Sr. !sinr<|uez «lc Ollmin (presidents do conselhn]: 
—Sr. presidento, antes de tudn, devo drzer, para salisfazer 
ao nobre senador, que a regra que se tern adoplado na con- 
cessAo das pensfies 4: para as familias dos officiaes de raari- 
nba e de linha metade do soldo, porque tern tambem direito 
ao monte-pio ou meio soldo ; e para as familias dos officiaes 
da guarda nacional ou de voluntarios, o soldo por inleiro 
porque nAo t6m nem monte-pio, ncm meio soldo. 

Agora, a respeito da pensAo de que se trata', nAo posso 
dizer de repenle qual a regra que se seguia para se marcar 
esta quanlia. Sei quo este official 4 da guarda nacional, e 
que portanlo sua fllba deve ter o soldo por inteiro; mas 
nAo posse dizer neste momenlo a razAo quo influiu para se 
Ibe dar 120,5, se foi engano de cdpia on nAo. Mas, posso 
assegurar que tenho sido escrupuloso na obsetvancia desta 
regra. 

Devo lambem observar que houve alguns descuidns em 
diversos decrelos concedendo pensOes As familias dos officiaes 
da marinha e do exercilo ; escapou decl.irar em alguns quo 
a pensAo 4 sem pn-juizo do meio soldo. Dada a pensAo sem 
e-ta declaracAo, ficavAo as familias muitas vezes rcduzidas a 
lag ; era quasi nenhumo beneficio, e nAo foi essa a intencao 
do governo. Para corrigir lal descuido que houve, foi remet- 
tido a camara dos Srs deputados urn decreto declaraodo quo 
as pensAes sAo concedidas sem prejuizo do raonte pio ou meio 
soldo, afim de se salvarem as concestCes posteriormente fei- 
tas sem essa declaracAo. 

A regra porlanto a'doplada e a que acabei de dizer : meio 
soldo as familias dos officiaes do exercito e da marinha, o 
soldo por inteiro as dos officiaes da guarda uacional e de 
voluntarios. 

O Sa. Febeeiba Pemsa : — Tem-se dado soldo por inteiro 
sem prejuizo do meio soldo. 

0 Sa. pbesideme do conselko :—Tem havido alguum 
excepcOes e attencfles em circumstancias parliculares que re- 
commcndAo os servicos dos falltci los Todas as pensOes sAo 
coocedidas segundo as communicacOes dos enmmandautes em 
chefe, ou des commandanles de divisOes e brigadas anterior- 
menle A reuniAo das tropas; mas em regra assenlAo sobro 
informacAes officiaes. 

E' o que tenho por ora a dizer. 
Submeltido 4 volacAo, foi approvado o reqaerimento. 
Entrou finalmente em 3a discussan e foi sera debate ap- 

provada, para spbir a sanccAo imperial, a proposicSo da mes- 
ma camara, approvando a pensAo de 300 reis dlarios, con- 
cedida aoex soldadp Jacintbo Jose Ferreira e outras. 

Esgotada a ordem do dia, o Sr. prnsidente deu a de 28 do 
correnle: 

31 discussAo das seguinles proposicAes da camara doo 
Srs. deputados, approvando as pensAos'concedidas : 

I.4 Do J00 rci diarios ao soldado Jgnacio Alves de Car- 
valho e outros. 

2 ' De !)05 annuaes ao imperial marinbeiro Manoel Jero- 
nymo da Silveira e outras, , , ■ , i 

3 « De 6005 annuaes-ao 1« tenente da armada Juslino JosA 
de Macedo Coimbra e outras. 

3." discussAo da proposicAo da mesma camara, declarando 
o cnllegio era que devem votar os eleitores da parocbia de 
Valenca da provincia do Piauhy o outros: 

3 4 discussAo das seguintes proposicAes da mesma camara, 
autorisaudo o governo a mandar matricular; 
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1 » Na f.iculdach de medicina da cdrta, oestudante Quin- 
tiliano Pacbeco I'errtira Lessa. 

2." Na escola central ou mililar da cfirte, o estndante 
Francisco Tberesio Pinto Netlo. 

3.a Na escola central, o estudante Agoslinho Luiz da Gama 
Junior. 

1 1 discussdo das proposicdes da mpsma camara aulori- 
sando o goveroo para aposcntar os empregados da secretaria. 
contadoria e oulros, da camara municipal da -cdite, com o 
parecer da comnmssao de fazenda de 18114. 

Lovantou se a sessJo a meia bora depois do meio dia. 

ACTA DE 28 DE MAIO DE l8Gtt. 
PRESIDENCIA DO SR. VI-COJiDE DE ABAETE. 

A's 11 1/2 boras da manhd tez-se a cbamada. e acbardo- 
so presentes os_ Srs. Tisconde de Abanle, Mafra. Ferreira 
Penna, Teixeira'de Souza, Almeida Albuquerque, Cbichorro, 
marijucz de Itanhaem Mendes dos Santos, Araujo Ribeiro. 
Carneiro de Campos, Dantas, Zicharias, D Minoel, Oltoni. 
Rodrigues Silra, xisconde de Sapucahy, Souza Ramos, barao 
de S. Lourenco. marquez de Gaxias, Paranagua, Souzc 
Franco, Cunha Vasconcallos, visconde da Boa Vista, bardo 
de Muriiiba, Pimenta Rueno e bardo da Pirapama. 

Fallarao com causa participada os Srs Silra Ferraz, Si- 
qucira e Mello, S4 e Albuquerque, Nunes Goncalves. baruo 
do Antonina, baran de Maroim, barJo de Quarahira, Candida 
Rorges, Eusebio, Paula Albuquerque, Paula Pessoa, Furta- 
do, Sinirabii Dias Vieira, Silveira da Molta, Jobim, Dias de 
Carvalho, Nabuco, Souza e Mello. marqurz de Olinda Pom- 
peu, visconde de Itaborahy, visconde de Jeqailinbonba e vis 
conde do Uruguay; e sem participacdo os Srs. bardo de Co- 
tegipe, Souza Queiroz, Feraandes Torres, Funseca e visconde 
de Suassuna. 

Nao havendo numero sufficiente de Srs. senadores para 
formar casa, o Sr. presidente declarou que ndo podia haver 
sessio, e, convidando depois os Srs, senadores presentes p ra 
occuparem-se em trabalbos de commissOes, deu a ordem do 
dia 29. 

A mesma ]a designada. 

t!> ■ sensSo 
EM 29 DE MAIO DE 18GC. 

PRESIDE?;CIA BO SR. VISCOKDE DE ABAETE. 
A's 11 boras e 2o minutos da manhd, arhando-se presentes 

es Srs, visconde de Abaeld, Mafra. Ferreira Penna, Teixeira 
de Souza, Almeida Albuquerque, Cbichorro, Jobim, marquez 
de Itanhaem, Souza Ramos, Mendes dos Santos, barJo de S 
Lourenco, Cunha Vasconcellos, visconde de Itaborahy. Pi- 
menta Rueno, Rodrigues Silva, Paranhos Carneiro de Cam- 
pos, D Manoel, barao de Pirapama, Araujo Ribeiro, mar- 
quez de Caiias, visconde do Sapucahy, Pompeu, Zacharias. 
Soup Franco, Dias Vieira, bario de Mu'itiba, Dantas, Dias 
de Carvalho, bario de Antonina, Silveira da Molta, Parana- 
gua, Sa e Altmquerque, Otloni e visconde da Boa-Vista, o 
Sr. presidente abriu a sessio. 

Fallarao com causa participada os Srs. Silva Ferraz, 
Siqueira e Mello, Nufles Goncalves, bario de Maroim, bario 
de Quarabim, Candida Borges, Euzebio, Paula Albuquerque 
Paula Pessoa, Furtado, Sinimbu Nabuco, Souza e Mello, 
marquez de Olinda, visconde de Joquilinbonha e visconde do 
Uruguay; e sem participacio os Srs. bario Je Cotegipe 
Souza Queiroz, Feraandes Torres, Fonseca e visconde de 
Suassuna. 

Forio lidas e approvadas as actas de 26 e 28 do corrente 
aiez. 

EXPEDIENTS. 
0 Sr. 1' secretario dett conta do seguinte: 

Dous offlcios de 28 do corrente, do ministerio do imperio, 
acompanhando os antograpbos Has seguintes re^olucOes da 
assemblea geral legislativa, nas quaes Sua MageslaUe o Im- 
p"rador consente: l", aulorisando o governo a mandar ra >tri- 
cular nas f icublades de medfcina e de rtireito, e na escola de 
marinha, os esludantes Cmdido Job^ Rodrigues de Andrade 
Junior e oulros; 21, autoiisando o governo a mandar inalri- 
cular na f^culdade de direito do Recife os cstudantes Jose 
Vicente Meira de Vasconcellos e outros.— Forio a otcbivar, 
communicando-se a outra camara. 

OiEcio de 11 do corrente, do ministerio da marinha, acom- 
panhando o autographo da resolucAo da asserablba geral le- 
gislativa, na qual Sua Magestade o Imperador consente, 
aulorisando o governo para cnnceder a I). Josepha Carolina 
da Veiga, irmi do finailo 1 " tenenle da armada Evaristo 
Ferreira da Veiga, o monte pio que competia i sua mii. —< 
Foi a arcbivar, coramunicando-se a outra camara. . 

Foi lida pelo Sr. 2 0 secrctario, e, sendo submettida i 
discussio, foi sera debate approvada a rcdaccio do projecto 
do senado, para ser reraetlido a outra camara, derogando o 
juizo arbitral necessario. 

O Sr. ninrquez «le Caxtax; —Pedi a palavra, Sr. 
presidente, para fazer uma reclilicacio. 

Quando, na sessio de 19 de abril. follava o men amigo, 
o nobre senador pela provincia do Espiiito-Santo, sobre os 
acontecimentos militares da fronteira do Uruguay, eu dei al- 
guns apartes. S. Ex , ccnsuraode esses acontecimentos, at- 
tribuiu-os a impunidade que tioha bavido aoteriormenle rom 
laclos semelhantos praticados na provincia do Rio Grande do 
Sol. 

Eu conteslei dous factos: o primeiro foi o do Cacapava, 
que S. Ex. linha dito quo ficara impune ; eu dGse que nao 
era isso exacto ; que o coroioil quo linha capitulado era Ca- 
capava fora mettido em processo e sentenciado. 

Conteslei tambvm o que S. Ex. disse relativaraente i ba- 
talha do Passo do Rosario, por parecer-me quo tambem nao 
hnuve falla da parto do entio coronrl Bjnlo Manoel Ribfiro 
que estaVa dislaote do logar dessa batalhn ; e observei que o 
general cm chefe, que se queixou de alguns ccramandar tes 
que tomarao parte no combats, nio disse palavra a resi e to 
desse coronel; o qua mo induzia a crer que elle linha ordem 
Je nio se rcunir ao exorcito. 

S. Ex. lembrou tambem o acontecimento que tove logar 
em Pelotas. Eu nio estava ao facto desse, porque nio me 
achava enlio na provincia do Rio-Grande do Sul. Ilouve utu 
apoiado nessa occasiio, mas nio foi eu quem o deu, nem 
eu o podia dar; em primeiro logar, poique nio sabia do 
facto ; em segundo logar, porque fnzia e faco muito bom 
juizo do ofBcial com que se deu esse acontecimento. 

A' vista dislo, parece que tudos se persuadirafl de quo 
tenho razio para fazer esla reclamacio. tsse official foi meu 
companheiro em tres campanhas; fui seu intimo amigo e ainda 
o estimo rauilo ; acha-se hojo em paiz estrangeiro, i frenle 
de um corpo do nosso exercito, pugnando pela dignidade do 
paiz, e nio havia eu de, com um simples apniado, tenlar 
desmorali=a-lo. 

Se eu tivesse lido o discurso do nobre senador, toria logo 
feilo esta reclamacio; mas nio costumo ler os discursos 
que ouco nesta casa; presto-lhes aqui loda a altencio, e, 
poitauto, forro-me ao trabalho de os ler. Londo, porem' sem- 
pre os discursos pronunciados oa camara dos Srs. depulados, 
deparei com o do um Sr. deputado do Rio-Grande do Sul, 
em que, querendo lecer elogios a stu correligionario e ami- 
go, o Sr. bario de Porto Alegre, serviu lbe de tliema esse 
meu supposlo apoiado ; e fui s6 entio quo live conbtci- 
menlo do aparle que se me linha atlriSuidu. Por isso, faco 
agora esta reclilicacio. 

0 Sr. Jobim (para tima rectificacdo: — Sr. presidenle, 
eu nio tenbo inlencio de coulestar o que disse o nobre se- 
nador que acabou de fallar. 
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0 Sr.. MESinEKTE : — 0 nobre senrdor nuo p6ile fallar. 
0 Sr. Jobi.m : — Vou sfimente rectiScar uni facto , isto e, 

obscrvar quo quaudu eu fallei a rcspeilo desse aconte- 
cimeato.... 

0 Sr. presidsnte : — Perd6o-ma Y. Ex., n5o 6 uma recli- 
ficacito. 

0 Sr. Jobim : — Nao e ? 
0 Sb. i>i'g-iiiESTE: —NSo, snnhor. 0 nobrc senador aca- 

bou do fallar relalivaBiente ao facto do se Ibo ter attribuido 
uui apoiado qoc ndo tiriha dado. 

0 Sr. Jobim Mas eu quero tarabom rccliflcar um facto 
pessoal. 

0 Sr! prepidefite : — Perdflo mo; Y. Ex. nito pode lor a 
palaVrti, uSo estii nada em discu-sdo. V. Ex. nao contesla, 
ncm pode cooloslar o quo acaba do dizer o nobre scnadur. 

<) Sr. Jiibiv NSo conlesto. 
0 Sr. presidente i—Ainda que contestasso. Nao posso 

dar Ibo a palavra. 
0 Sr. Jobim : — Assim como o nobre senador rectilicoii, 

eu tambe'm nao o posso fazer ? 
0 Sn presidente ; — NJo Ibe posso dar a palavra, por- 

quc vi'ja ijue ndo se trata do uma rcctilicacSo ; assim, peco 
uo bonrado scnadur quo nao conlinue. 

0 Su, Jobim : — Mas se o nobre senador reclificou? !... 
0 Sr. prbjIDENTe : — Reclificou um facto proprio. 
0 Sr. JoBlu ; — 0 facto quo eu vou rcctificar tambem 6 

proprio. 
0 Sr. presidente ; — Y. Ex. exponha o facto. 
0 Sr. Ji.'Dim ; —Nifo conlesto o que acaba de dizcr o 

nubro senador; sb quern rcctificar um facto que mob pessoal.c 
Vein a ser qu» iu nJo nomeei aqui o autor desse aconteci- 
'nuilo de Pelotas, quo e vurdadeiro: nao sti para que o 
fordo declarar... 

0 Sr. presidente Y. Ex. ndo po le fallar sobro isto. 
0 Sr. Jobim; Eu reforia-me a urn facto verdadeiro, nSo 

tomeci pessoa alguma. 
, 0 Sr. presidente : Peco ao nobre "cnador que nao con- 

f'nue, imrqiio o reginionto ndo o permittc. 0 nobre senador 
nio esld rectiflcundo, ctta discutindo. 

0 Sr. Julim senla-sc. 
0 Sr. barao de S. Lourenco : — Sr. prcBidcnlo. eu f ico 

I'Brtc da connnissdo de emprezus previlegiadas, da qual falla 
dm dus membros por doonte—o Sr. Manoel Eelizardo de 
®ouza e Mcllo ; tstamos, portanto, reduzidos a dous. Acora- 
'mssdo p6de trabalbar com este nuraoro, mas ha um nego- Cio em quo o mcu uomo figura, e para que se dS parecersobre 
^so cbjecto, que 6 do urgencia, pcco a V. Ex, que nomee 
"'na pessoa quo sirva cm mcu logar no patcctr que se tem 
''d dar sobre tal objccto. 

0 Sr presidente: —Yisto quo ha falta, como expde o no- 
"re senador, da um mcmbro para a commissao da emprezas 
Privilegiadas, o sen ado mo pormiltinl dizer que, poslo que 
"do haj i proposta do respectiva commissao, devo haver trm- 

dm falta na commissao de marinha e guerra, porquanlo o 
'd-mbro ijue cstii impedido para a commissao do emprezas 
ftivilegiadas b tambem membro da commissao de marinha e 
SUerra... 

0 Sn. marquez de Caxias: — Apoiado. 
,. 0 Sn. presidente; — ... CDtcmio, portanto. que, no impe- 
""itnta do membro do quo so trata, devo nomear para uma 
d oulra commissao o Sr. senador Josb Maria da Silva Pa- 
ftuibos. 

OIIDEM DO D1A. 
Entrirao, successivamente, em 31 discussSo, e lorSo sem 

"dbato approvaJas paru subiram a sanccao imperial, as se- 

goin les proposicOes di cainara dbs doputados, anprovando a 
pensoes cORCedidas ; I1, do 400 rs. diaries aos soldados Igna- 
cio Mves de Oarvalbo e ootros ; 2" de annuaes ao int' 
porial marinboiro Manocf Jeronymo da Silveira e outras; 31, 
rie COOS annuaes ao 1° leneute da armada Justino Jose de Ma- 
ccdo Coimbra e outros. 

Seguiu-so em 3' discussaoa proposicSo da mesnta camira, 
declarando n collegjo era quo devem votar os (deitures da 
parncbia de Yalenca, da proviacia do Piauby e outros. 

O Sr. a'armshos:—Sigo tambem o principlo do nobre 
senador pelo Amazonas—que os projector vinilos dz oulra ca- 
inara trazem ja era si o cunho do utildade publica; mas 
tambem concordo com o nobre senador em que devemos por 
nossa vez conbeccr dessa otilidada, nSo adopt >ndo sem examw 
tudo quanto se proponha o seja vencido na i u ra camara. O 
senado tem esse direito do exame, e dove excrce lo em toda 
a libcrdads que Ibe da a constitiiicAo do imperio. 

Nao faicndo parle da mesa, ignoro quacs os documentos 
que se achao annexes a csto projeclo de resoluc.lo, o por- 
tanto nao sci se as alteracoes de que se trata estJo bent 
justilicadas E' negocio esse' de imporlancia, tantq quo a lei 
niio pcrmittiu quo o govcrno alterasse a organisacdo dos 
collegios cleitoraes, uma vez feita, tornando este objccto do- 
pendente do voto da asscmblba geral. E-lamos em anno do 
eleicSes, e nesta quadra 6 muito facil que os interessados 
possSo convencer a alguem de que b util a liberdade da elci- 
cao, de quo estano inleresse do exercicio dos direitos politi- 
cos dos cidadaos, esta ou aquella annexacao, esta ou aquella 
desanncxacio, sera quo todavia os motivos allegados justili- 
qucm a innovacito. 

Muvido por estis consideracbes, ouso pedir ao nobre se- 
nador pelo Piauby, e a algum dos bonrados collegas sena- 
dores pela Babia, que nos digSo quaes as razbes qua jostili- 
cao esta medida eleitoral, atim de que o senado nSo voto 
simplesmentc pela contianca que deve sempre depositar nas 
luzes da outra cmara. 

E' este o pedido que cu lonbo a esperanca de ver attendido 
pelos nobres senadores a quem mo reCro. 

0 Sr. Ferrclpn Penna (2" secrelario] :—Darei, enmn 
posso, as informacoes cxigid.is pelo nobre senador. 0 pr,<- 
jecto no art. I1- de'termina quo os eleitores da parocbia do 
Yalenca. da provincra do Piauby, votem no collegio da ci- 
dade Je Oeiras. 0 art. 2° determina que os eleitores da fre- 
guezia do Campestrc, da provincia da Babia, votem no col • 
legio da cidade dos Lcncoes. 0 3° finalmente crba um collegio 
eleitoral na villa do Santo Antonio da Barra, da mesma pro- 
vincia da Babia; mas sbmento a lespeilo da maleria do 1° ar- 
ligo ha documentos, que acompanharSo a proposicSo ria 
outra camara. E?tes documentos consistem em uma repre- 
senlacSo dos eleitores da dita parocbia do Yalenca, instruida 
com certidfles que passo a ler. {ie ) 

O Sr. Paroitajgnd: — Sr. presidente, a represontacSo 
que o honrado Sr. 2" secrelario acabou do ler, Cos eleitores 
da parocbia do Yalenca, bem me podera dispensarde preslar 
as informacOes exigidas pelo honrado senador quo interpel- 
lou me. Direi, porem, alguma couca por deferencia ao nobre 
senador, asseverando-lhe desde ja que comquanto o anno 
seja de eleicSes, este projeclo, ao menos pelo que diz rcs- 
peilo aquella parocbia, nao torn alcanee algum politico ; as 
razbes que determiiibo a alteracio solicitada slo mcraraente 
de comraodidade publica. 

Os eleitores da parocbia de Yalenca ji perlencerbo antes 
da lei dos circulus cleitoraes, ao collegio de Oeiras ; e essa 
divijaoeramais natural. A villa de Yalenca fica muilo mais 
proxima da cidadc de Ot-iras do que da villa de Marvao 0 
lermo de Yalenca com o de Oeiras, rcunidos debaixo da ju- 
risdiccio de um nie?mo juiz municipal, constituem uma <o- 
marca"; as relacbSs entre os dous municipios, enlre a villa 
de Yalenca e a cidade de Oeiias, sbo as raais frequentcs; 
as cstradas sao commodas; nSo ba rics a passar; nao acon- 
tece assim para a villa de MarvSo, quo demora ha mais do 
30 leguas de Yalenca. 
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A rcpresenl^nilo, que acabade set UJ.i pe'o Sr. 2° secreta 
jio, e acompan'hada de dncumenlos qucjusliGcSo o pedido 
dos eleilores; n5o forao lidos esses documenlos ou informa- 
coes, mas o nobre secrctario dira se elles existem ou nao 
sobre a raesa. 

0 Sr. Fkrreira Pexxa—Apoiado. 
0 Sr. Paraxagca: —Enlre essas informacSes ba oma do 

reverendo vigario de Yalenca, o qual tambem ja fui de Marvao 
e, por/anlo, conhece beta as loe.ilidades ; oseu teslemunho, 
quenao pole ser suspeita, e maito valioso a respeito da ma- 
leriata sua itiformacao e cm favor da alieracao de que se 
trata. 

Nesles termos, cuso esperar o conctirso do nobre scnador 
para adopcao do projecto. Se atgumas duvidas, porem, nulrir 
o nobre se'nador a respeito de qualquer oulta disposicdo do 
mesmo projecto, pdde forraularas suas emendas, cu pe'tires 
clarecimenlos a alguns dos nobres rcpresentantes pola pro- 
vincia da Bahia, nio havendo todavia razSo para negar-se a 
satisfacSo de uma uecessidade tiio bem demonstrada, tao bem 
juslificada, como aquella de que trata a representacao dos 
eleitores de Yalenca. 

Trata mais o p'rojeclo da transferencia de eleitores de 
uma para outra freguezia, e da creacdo de urn collcgio, em 
Santo Antonio da Darra, na provinei'a da Bahia. 

Os eleitores da freguezia de Santo Antonio da Barra estito 
tambem d grande distancia da sbde do respective collegio 
eleitoral. Rcpresentantes do 5° districto — da provincia da 
Babia, que conbecem bem essas localidades —derSo me in- 
formacocs favoraveis a esta croacito. KSo creio que haja 
algum'fim politico ; todavia o nobre senador lem o direito 
de cxigir informacCes mais precisas e circumstanciadas que 
eu nao posso forbece-las mais amplas, quauto a esta parte 
do projecto 

B' o que tenbo a dizer. 
Finda a discussao, e posta a votos, foi approvada a propo- 

sicSo para subir a saneeao imperial. 
Bntrou em 3" discussdo a proposicSo da mesma camara, 

autorisando o governo a maadar matricnlar na faculdade de 
medicina da cbrte o estudante Quinliliano Pacheco Ferreira 
Lcssa. 

O Sr. Johtm:— Sr. presidenie, cu achava que estes ne- 
gocios, relatives a esludanles, deviio ser remettidos a com- 
missdo de inslruccao publica, para examinar os documentos 
de que v6m acompanbados. 

0 Sr. Silveira da JIoita:— A' boas boras... 
0 Sr. Jobim ; — Seja qual for a bora sempre b tempo, por 

que aconleceu ate que um estudante empenhando-se na ca- 
mara dos Srs. deputados para ser introdazido cm uma dessas 
rcsolucdes foi matriculado na escola de medicina, porquc 
assmi doterminava a resolucao, sem ter preparatorio algum, 
o que o um escandalo para a faculdade. 

0 Sr. Ferreira Pesna : - Este anno ? 
0 Sr. JcBia;—Nio. RSo foi este anno. 
q Sr. Silveira da Moita : —Este anno n5o ; lem havido 

um rigor?!  
0 Sr. J«»i* : — Ora, senhores, para que havemos de 

estar cxigindo preparalorios de uns o ndo de outros 7 
0 Zacbabus : — Depots falla-se das faculdades. 

0 Sr. Jobiji : — Julgo que estes ncgocios devi3o ser re- 
mettidos a uma commissao. 

0 Sr. barao de S. Lourekeo : —fsto acaba como as lo- 
teriaSj mandando-se para o governo. 

0 Sr. Zaciurias : — ^ual governo ? ! 
0 Sr. Jobim : —Temos mais do quo occuparmo-nos a nio 

ser com estudantes. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Ji vem aos centos. 
0 Sr. Zicdarias: — E' um escandalo autorisado pelo 

corpo legislativo. 
0 Sr. Silveira da Motta : — E' uma immoralidado ; 6 

ale uma falla de respeito ao senado. 
0 Sr. presidente (ao orador]: — O nobre senador quer 

mandar emenda ? 
0 Sr. Jomh : — Qual emenda, Sr. presidente ? Eu nJo 

lenho animo de mandar nada, por que tenbo lallado. tenbo 
mandado emendas, e afinal b regeitado tudo quanto oHereco. 

Alobns sexhores sesadores : — Mande, mande. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Quaodo o baralho b grando 

todos embarcao a sua bisca. 
Finda a discussJo, e posta a votos, foi approvada a propo- 

sicSo para subir a sanccSo imperial. 
EnlrarSo, suceessivamenle, em 3a discussSo, e forSo sem 

debate approvadas para subirem a sanccao imperial, as 
seguintes proposicoes da mesma camara, autorisando o go- 
verno a mandar matrieular: 1», na escola central ou mililar 
da cdrte o estudante Francisco Theresio Pinto Netto ; 2*, na 
escola central o estudante Agostinbo Luiz da Gama Junior. 

Entrou finalmente cm la discussSo, que ficara adiada cm 
14 de junho do 1858, passou para a e desla, sem debate, 
para a 3a, a proposicSo da mesma camara, autorisando o go- 
verno para aposenlar os empregados da secrelaria, contado- 
ria, e outros da camara municipal da cbrte. 

Esgolada a ordem do dia, o Sr. presidenie deu a seguinte: 
Trabalhos de conamissbes. 
Levanla-se a sessSo aos 20 minulos depois do meio-dia. 

ACTA DE 30 DE MAIO DE 18CG. 
PRESIDEKCIA DO SR. VISCONDK DE ARAElb, 

A's 11 3|i boras da manhS, acbando-se presentes os Srs. 
visconde do Abactb, Mafra, Teixeira de Souza, Chicborro, 
Pimcnta Bueno, visconde de Sapucahy, Mendcs dos Santos, 
Araujo Uibeiro, Paranagua visconde de Itaboraby, barSo 
do S. Lourenco, Euzehio, Bias de Carvalho, D. Manoel, Fur- 
tado, Souza Ilamos, Zacbarias, Silveira da Motta, raarqucz 
de Olinda, Dantas, Ottoni, marcmez de Caxias, barao de 
Antonina, barSo deMuriliba, Diasvieira, SSe Albuquerque, 
barSo de Pirap'ama, Pompeu e visconde da Coa-Yisla, o Sr. 
presidente declarou que nSo podia haver sessSo por falta 
de numero suKiciente de Srs. scnadorcs para fonnar casa, e, 
convidando depois os Srs. senadores presentes para occupa- 
rem-se em trabalbos de commissOes, deu a ordem do dia Is 

de junbo ; . , „ . 
DiscussJo do projecto do resposla a falla do tbroao. 

FBI DO I VOLUME. 
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■paubcer da hesa n. 59 ve in dk maio oe ISG6. 
fepSe o nioilo ccmo a mesa usou da autorisacSo que por da- 

libcracdo do 12 do corrcnlo mcz Hie fni'concedida para 
contralar com a empreza do Corrcio Mercanlil a puldica- 
cao dos drbales e a imprcssao dos annaes do senado da 
scssJo legirlativa do e concluo qaio o conlrato qua 
para esse Sin colcbrcu seja improsso e distrrbuido, lan- 
cando se no livro competcirta. 

I. 
Em sesfflo do 12 do corrcnlo tncz approvon o sonado o pa- 

fecer da mesa n. 48,-datada do dia !i. 
Esle parecer versa sobro uma proposla quo a emprrza do 

vorreio Mercanlil tinfaa frdlo em 90 do mez anlecedenta dccrca 
da publfcacflo dos debates, o impressflo dos annaes a actas 
do senado duranto a sessao legislativa do 18G(>, declarando 
'icllo a mesa quaes as condicOes que linba por accitaveis, e 
•jdacs as qoe n.lo achava no mesnio caso. 

Do accordo com o qae propuzera no parecer a que so re- 
fere, e a quo e senado deu a sua spprovacao, a mesa, lendo- 

reunido cm confepencia no dia 14 do maio (documenlo Aj, 
celebrou no mesmo dia com a empreza do Corrcio Mercanlil 0 conlrato do qae se junta uma cdpia. (Documento Bj. 

II. 
Eonforme o leer do novo conlrato, a empreza (ica snjeita, 

duas unicas excepcftes, a lodas as obrigaebes estipula- 
das no conlrato qun expirou no dia S de maio' desle anno. 
® so acha impresso, com o parecer da mesa n. :)3 do 28 
do abril de ISIiti, no torao S" da respective colleccio, a pa- 
G'aas 141). 

, As duas obrigacdcs, do quo a empreza fica desonerada em V|rlude do novo conlrato, suo as seguinles: 
l.a A de dar, alem dos annaes, quinherrtos exemplares di C()liecc5o das actas, impressa no mesmo lormalo dos annaes 6 auncxada ao ultimo volume delles (condicao 10l do con- 

ffoto findo). 
0 senado, npprovando o parecer da mesa n. 48 de li do cor- 

rento mez, admiltira prb»iamonte a dispensa dcsla obrigacJo. 
2 a A deter dous redactorcs. quo assislSo as sessfles, e Tfdij;io os discursos que so prcferircm, a vista das nolas de- 

Wfradas prios tachygrapbos (condicao 2a do contrato findo). 
I'ela condicSo 2a do novo contrato, a empreza sb se obriga 

a 'or urn redactor para encarregar-se daquelle trabalho. 
0 njusto sobro csta condicao loi dcixado ao criterio da 

ttesa.- 
A mesa teve por devcr insistir com a empreza para que 

^onscrvasse o mesmo numero de deus rodaclores, ji por ser 
meio do facilitar e mclhorar o scrvico da redaccJo, j;i por 

^or uma das bases quo o senado approvara cm sessao do 2 de 
selcmbro de 1804, para inserir-so como cITectivaraenlo inse- 
."t-so, no contrato do 19 do abnl do ISGo, a que jd so al- 

■'tdiu, e que expirou cm 3 do corronte mez. 1 

A mesa nao puda lograr o lim quo se propuzera. 
A outra condicJo. cujo ajuste foi deixado tnmbem ao cri» 

terio da mesa, e a que se rcfere ao intarvallo do tempo 
cnlre a publicacuo dos debates e a impressao das folbas para 
os annaes. 

Este intervallo era, pela condicJo 8a do conlrato que fin- 
dou, de setenta « duas boras ao menos, e a empreza pretea- 
dia reduzi-lo a quarenta e orto boras. 

Ficou subsis'indo o intervallo de setenta e duas boras ao 
menos. 

III. 
E' cerlo que no contrato cclehrado com a empreza do 

Corrcio Mercantil em 2t) de abril de 1803, bem como no d i 
30 de noverabro do mesmo anno, impresso no 1° tomo da col- 
leccao dos pareceres da mesa, a paginns 11, tinha-se estipu- 
lado, na condicAo Ga de cada um delles, que o intervallo de 
setenta e duas boras seria prclongado a mais vinte o quatru, 
se a necessidade das publicacOes o pcrmilisse. 

A mesa persuade-se lodavia que o inltmllo estipulado 0 
sufficiente para as corrcccSes que, nos tennos da condicao 
8° do ■ctntrato que acaba de celebrar-se, os oradores hou- 
verem por ventura de fazer nos seus discursos, depois da 
publicados no Corrcio Mercantil, o antes do impressus nos 
annaes. 

I'ara completar os esclarecimcntos relatives ao contrato, 
de que se tem occupado, a mesa data ainda ao senado aaia 
informacao. 

A informacao vera a ser, que por todos os trabalhos (:3p•?, 

cificados no'-contrato, a empreza do Corrcio Mercanlil do 
vera receber do tbesouro publico, coniorme a condicao 13ai 
a quantia men-al de 5:8O0J, quo e exactameule a roesma 
que trm percebido desde o anno de 18(11, como consla da ta- 
bella n. 4, annexa ao parrcer da mesa n. 34 de 28 de abril 
de 1863. impressa no tomo 2° da respecliva colleccio, a pa- 
ginas 151. 

IV. 
Como resumo e conclusSo das cbservacges quo precedem, 

a mesa: 
Cnnsiderando que o conlrato que celebrou com a empreza 

do Corrcio i/ercantil no dia 14 do correnle mez sobrn a pi 
blicacSo dos debates, e imprcssSo dos annaes do senado da 
sessAo legislativa de ISilG, esta de confonnidade com u que c 
senado resolveu, e nos limiles da aiftorisacSo que conceatu i 
mesa por delibcracuo de 12 do •correute mez: 

Offerece o seguinte 
tahecer. 

I." Que o contrato de que se trata seja impresso e dEr- 
bu'vdo, lanjando-se no livro ccmpetente. 
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2 0 Qua para conliecimcato do pOTcrno ?c mie uma copia 
do contralo a S. Ex. o Sr minislro do impprio. 

Paco do fenado, fm IS de maio de 18GG.—ViscOPde dc 
Abaeti, presidenla.— Jos6 da Siha Mafra, 1° tecrelario.— 
Jl. Ferrcira Penna, S" fecretario.— ilancel Teixeira de 
S un, 3° seorelario. - Fred erica de Almeida e Albuquerque, 
*- seerotario. 
Vocumentos a que o parecer se refere, e ordem em que estao 

collocados. 
Documentos. 

A Copia da acta da conferpncia da mesa de 1i de 
maio, em quo se resolveu que so conlratasse 
cum a empreza do Correio Mercantil a publi 
cacdo dos trabalhos do senado ua presenle 
sessao 

B Copia do contralo que no raesmo dia se celebrou 
com a empreza. 

niscunso pbosdjcudo ka sessao de 18 de jiaio de 18C0. 
O Sr. minisiro tia fazenda: — Sr. presidenle, eu 

brm podia julgar me disp>ensado de cnlrar roais tusta discus- 
eiio, ii xista das declaracbes que firerao os nobres senadoros 
que fallirJo ullimamente, islo e, de volarem para que a rc- 
f-olucdo passe em Is discussao; porem algumas obscrvacOes 
feitas, especialmente pelos bonrados membros que hontera 
rnlrarao no debate, me obrigao a procurar respond^-las, ao 
radios em [>arle. 

Procurarei em primeiro lopar, Sr. presidenle, dizer algu- 
mas paiavras em relacao ao que disse o nobre visconde de 
Itaboraby, acerca da bpiniSo por mim emillida de niio ser 
prcciso todos os annos que o corpo Jegislativo yole os im- 
postos para serem elles cobrados. 

A m nha opiniao foi que a conslituicao niio impGe ao poder 
legi-biiivo rigorosanicnle essa obricacuo; porlanto os impos-, 
tos estnbelecidos em um anno podem ser cobrados, embora 
nao hija votacao annual Mas inrelizmenle o nobre viscoade 
tez me a injustica de suppflr... 

0 Sa. ViScexpE de iTABOEAny: — NSo pnde bem perceber 
a op;n ao de V. Ex , porque nao ouvi a niaior parte das suas 
paiavras. 

0 Sa. MisisTBO da fazeuda: — Bias o nobre visconde parc- 
ccu enlcnder que cu ueclarava que os imposlos, uma vez es- 
labelecidos, o poder legislativo uao podia mais revoga-los. 

Vozes: — Kio. 
0 Sr. ZAcniBus; — Ora, istol 
O Sr. mim.-tbo da FiZE^nA:—S. Ex. pensou que cu qucria 

srrancar do poder legislative esta altribuicSo. 
Sr. viscokde de Itaborahv: — Nao disse islo. 

0 Sr. mixisiro da fazesda: — V. Ex. disse (fue cu queria 
arrancar essa allribuicao do poder legislative para dar ndo 
eei a quem. 

0 Sr. tiscoxde de Itaborahv:—0 direilo devolar annual- 
menle os impestos. 

0 Sa wixrsTRO da fazenda: — Bem, concordo; ftias digo 
que nao ba essa obrigacSo, porque ndo acho na couslituicao 
artigo algum que aimpoulia. 

0 Sa Z-AcnARiAS: — Esta 6 que i a quesldo. 
0 Sr. hisistbo da fazenda; — Esta e que c a questao. 
0 Sr. Zacuarias: — Ou esta 6 quo nao 6 a questdo, por- 

que niio ha questao sobre isso. 
0 Sr. ministro da fazenda: — Digo que niio acho na con- 

flituicSo um artigo que limite o direilo do poder legislativo 
poder eslabelecer imposlos para mais de um anno. Isto seria 
a limitacao dc uma attribuicao, talvez, dd principal ramo 
dos pode'res publicos... 

O Sa. visconde de Itaborahv: —Eulao nao ba a obrigacao 
dc votaf todas os asnos a despezu. 

0 Sr. ministro da fazenda: — Perdue me; a cr.nstilnicSa, 
quando trala das altiibuicOes da assemblda gcral diz [lendo]'. 
«Fixar annualmente a despeza pnblira c reparlir as conlri- 
buicOes dircolas»; nao sc Irata do contrilmiyfles directas de 
rcpcrlicao 0 nobre senador hontem explioou, explicou muilo 
bem, quo d6s uao lemos ainda contribuicdo de reparticSo, 
emb"ra a constiluicao a teuba menciouado. Temos a contri- 
buicilo directa do lancsmento cm muilo pequrna parte, lemos 
a contribuicao indirecta; mas directa de repaiticSo ainda uao 
tivenios uma sb. 

A conslituicao portugucza estabeleco o mrsmo principio, 
la ja existe presentemcnle; n6s nao pudemos tcr aioria, Por 
consequencia ainda Inn o poder legislativo de exercer csla 
attribuicao, que Ihe da a conslituicao. de rcparlir a cciitri- 
buieao directa. 

Mas diz o artigo: npixar annualmentc a despeza publica.» 
Senbores, aqui eslti implicitaiacuto conlida a aulorisocao do 
votar imposlos. 

Vozes: — Sem duvida. 
0 Sb ministro da fazenda: — Ou o bgislador deve ser 

arguido de nao rmpregar paiavras btm proprias, ou entao eu 
nao sci o que isto qucr dizer. 

(0 Sr. visconde de Ilaboraby dd um aparlc.] 
Senbores, por uma induccao se ha de limilaruma allri- 

buicao do principal poder da organisaoan political Quoin 
peusa o contrario diz quo o poder legislativo nao pirtc'esla- 
belecer impostos senao annualmenle, isto e, uao pode esla- 
belecer por mais do um anno. 

0 Sa Rodrigues Silva ; — A questao 6 so o povo e obri- 
gaOo a pagar imposlos que nao sejao vptados anuualmente. 

0 Sr. ministro da eazknda : — E' cxaclamenlo a questao 
e o direilo que lem o poder legislativo de estabeleccr im- 
poslos por mais de um anno; e, so acaso e assim. perguolo 
eu : porque e que em algumas leis annuas cslabelicendo-re 
um impuslo doclarou-se per um anno ? Se acaso era isso um 
direilo quo estava implicllamenle coutido nas atlribuicOes do 
poder legislativo. sempre que d cxercida, para quo cata de- 
claracao, por oxemplo, nos i. % addicionaes? 

0 Sr. Pimenta Bueno : —Para aulorisar a cobranca 
0 Sa ministro da fazenda : — Se o poder legisl-tivo Jul- 

gou necessario eslabelecer esta clausula e porque gernlmcnto 
quanlo a imposto, ndo ha clausula implicitan enle cou- 
tida, e cu lamcnlo que o nobre vj-conde, bomem traqucjado 
nas nossas cousas, bomem que tern excrcido o poder, o 
pormuitas vezes, ndo acbasse outro argumenlo senilo o argu- 
mcnto da induccao o quasi de Iraduccrto, por assim dizer, e 
quasi a violentar as paiavras (perd6e-me que emprcgue esta 
expressao),- fixar annualmente as desptzas publicas —l-io, 
senbores, d signal do quo na cousliluicao nflo ba outro artigo 
em que S Ex. se possa fundar. 

0 Sr. Rodrigues Silva: — Sao cquivalentes. 
0 Sr. ministro da fazfnda: — S3o equivalentes fixar an- 

nualmente a diApeza publica, votar annualmente os impostos. 
Eu direi que o direito que o poder legislativo lem dc eslabe- 
lecer impostos resulta da attribuicao geral dc fazer leis. al- 
tera-las e revoga las, etc., em'todosos seolidos Alii a 
conslituicao da-lbe um poder amplissiras, poder quo nao se 
pdde conteslar de modo algum. 

Agora, enlende o honrado membro qne d um princip'o do 
direilo publico quo os impostos sejao votados annualmente, 
porque pela votacao dos imposlos annualmente foi que- a 
tnglatcrra conquistou a sua liberdado. Senbores, aid certo 
ponto d uma verdade quo na Inglaterra limitou-sc o poder 
da monarcbia absolula, mas enlre uds temos uccestidade 
dessa luta cntre a nacdo ea monarcbia? 

0 Sa. Zacuarias :—Oh 1 pelo amor de Deus I 
0 Sr. ministro da FAZENDA :—0 nob:e senador, o Sr. 

visconde de Itaboraby invocou csto argumeuto. 
0 Sr. visconde de Itaeorauv : — Para sustcntar nossas 
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insliluirSo?, pnra nilo pcvdermos cssa orma poJcrosa, e para 
pfldermos resislir aos ministros <juo ndo cumprirem com os 
scus deveres. (Xpoiados). 

0 Sn. mijistro da fazbkda: — EntJo nS'! aprecici ma! a 
arpumentacSo do nohro visconde; ello diste ((ue era em mcio 
(ie prdfiressu o por isso trouxo oparallelo duijue so passa na 
loplaterra. Cduccrdo quo ua loglaterra assim foi, porque o 
imlro vi-comle sabe quo ali a camara dos commuus, segundo 
a dpiuiao de alguns estadistas inglczes, e quem exclusira- 
menlo concedo os impostos ; mas entro nos e assim ? JNJo, 
outre nds a coida enlra larabcm como um ramo do poder 
legi-Litivo a fazor a lei afim de eslabelecer os impostos, o 
quo nSo acontece na Inglalerra. Segundo o cspirito da 
coostituicSO ingleia b a camara dos communs quo dove con- 
coilcr a-'conlribuirfles como um ado puramento sou ; esta e 
a opiniSo mais auturisada na Inglaterra. 

E, depois, senborrs, ali eu admitlo quo so podesse inn car 
isto como uma arena contra a raonarchia; mas n.do entro 116s 
0 lo a monarcbia cxide do mode muito diverse; entro n6f 
node a monarcbia leni um poder, quo tern a mesma origem 
quo o di a camara dos deputados, mas nilo entro nos em 
quo a monarcbia torn um poder da mesmn origem cm quo 
vai  o jniz do paz ; a mnnarchia exisle sobreposta, 
como na Inglaterra por occasido da lula. 

0 Sa. viscukub nis Itabobahv : — Deixcmos esta compa- 
rar.So. 

0 Sn. miNi'Tno da fazeada:—So o nobrc visconde trouxe 
esta comparacSo por quo imo leri i eu o mesmo diroilo de tra 
zo la? Ainda mais quo, qualquer obsorvacSo quo o nobre 
visconde apresenlo na casa, vcm com loda a'auloridade mo 
ral do quo olio goza nao s6 no eenado como no paii, e por 
'■■so eu ndo posso deixar passar dcsapercebidamcnle. 

Scnliores,' uma vez quo concorda-se ncsla proposicao—do 
quo 6 o poder legislativo (nao 6 o parlamento, fzco esta dif- 
lorenca, n;lo 6 o parlamonlo so que vola os impostos do paiz) 
de quo 6 o poder logi. lativo nos seus Ires ramos.... 

0 Sn. viscokuk DE iTADonAiiv:—Na Inglaterra C a mesma 
cdusa; a constiluicao diz; " li' da competencia daasscmblea 
goral fixar as despezas. » Nao qucr dizer com isto que nSo 
fieja necessnria a sanccuo da corfla. (Apoiados). 

O Sn. Zaciiarias : — At6 porque outro artigo diz que nao 
ha lei sem sanccao. 

0 Sn. mimstiio da fazknoa I'ortanlo a corda enlre nos 
fntra tambem no eslabelociraenlo de impostos. 

O.Sb. visconde de IrAnonAiiY : — Tambem na Inglaterra cnlra. ontra em todos os eslados conslilucionaes. 
0 Sn. mimstiio da fazenda : — Mas uma vez quo lemos es- 

lo facto, que o nobre visconde rccunhcce que eu nHo qu>z to- 
jber ao poler legislativo o direito de votur annualmentc^stes 
•'uposlos, so so enlende conveniente impostos Bcamos inteira- 
"■cnto accordes, sdracnte eu com csla limitacao qne dou ao 
poder legislativo— uma auloridade maisampla p6de eslabe- 
'ocer os imposlos por mais do uai anno.... 

0 Sn. visconde de IrAnonAiiY: — Mas 6 preciso vola-Ios. 
0 Sn. minhtuo da FAZENDA : — ... scm necessidade do vo 

far aniiualmeulo uma vez quo nao scjdo derogados ou allera- 
dos por lei. 

0 Sn visconde de IiABOBAnv:—Ua, pordm, annos em 
Que so faz o contrario disto. 

0 Sn. ministbo da fazenda : — Nunca houTe uma bypo- 
meso em quo K>to se pudeaso vcrilicar. 

II Sn, visconde ue Itaborauy : — Scmpro na lei do orca- 
^cnlo so diz que a receita fica lixada em lanto por via de 
wos e taes impostos. 

II Sn. MiNisxno da fazenda : — Mas nunca bouve uma by- 
Pplbeso quanlo ao poder legislativo goral de n5o haver uma 
'vi do orcamenlo ou resoluyao quo prorogasse a lei anterior 
c lice puJosse dar-so o caso do comecar o anno Duanceiro 

sem lei do oroamento que aulorisasse a cobranca de im- 
postos. 

0 Sn pEnnEinA Penna :— Ja bouve. 
0 Sn. T. Ottom :— Em 1S27. 
0 Sn, ministbo da fazenda : — Qual foi o resultado ? Ndo 

se cobrardo impostos ? 
0 Sn. babao he S-Louhenco : — Ob ! Que remedio 1 
0 Sn. T. OifoKi ; — 0 resultado foi o 1831. 
0 Sn, ministbo da fazenda : — Na sei se foi assim. 
0 Sn. T. Ottom : Cuido que sim. 
0 Sn. MiNisino da fazenda ; — N5o quero entrar nessas 

aprcciacflts bistoricas, n.lo quero desviar-'me da questao. 
Peco ao senado que alteuda que esle mesmo principio rela- 
tive ao eslabeleciiuenlo do imposlos exisle quanlo a assem- 
blea provincial e quauto a assemblea geral; o direito e o 
inesino ; mas*quaulo as provincias nos annos em que uao 
tern bavido a sessao da assemblea provincial qual tem side o 
resultado ? 

0 Sn. visconde nn Itabobaiiy : — Porque o povo nito quiz 
recorrer aos tribunaes, cumo acontece na Inglaterra ; na In- 
dia tambem nao acontecia isso. 

0 Sn. IIodhigoes Silv.a : — 0 povo rcnuncia o seu direito. 
0 Sn. ministbo da fazenda : — NSo 6 a rcnuncia do direi- 

to, e porque a lei nao eslabelece que uma vez que o imposto 
seja etlabelecido elle seja pago sbmente duiante um anno. 

0 Sn. Bodrioues Silva : — Pois esta e a questao. 
0 Sn ministbo da fazenda ; — A lei 6 que eslabelece o 

n5o sei como os honrados merobros, qae querem dar uma 
forca tamanha ao poder legislativo, queirdo limitar os seus 
direitos quando a lei nao pennitle; quando a lei diz que o 
poder legislative pdde fazer Icis, eslabelecer impostos, etc., 
nao sei que se possa dizer que csles impostos bao de durar 
s6 um anno. 

0 Sn. visconde de Itabobauy ; —Isto tambem e umaobri- 
gacao da assemblea geral, porque somos reprcsenta ntcs da 
nacdo, o paiz quer que intervenhamos todos os annos sobre 
se'se deve ou nAo continuar os imposlos. 

0 Sn. mi.mstro da fazenda ; — Mas, digo eu, uma vez que 
nAo baja uma lei dentio do anno financeiro que esUbbleca os 
impostos, esses impostos podem scr cobrados, e.os nobres 
senadoies. nao me apresenlarAo um artigo da consllluieAo 
que o probiba; e, senbores, serA possivel que se liraile uma 
altribuicAo lAo importante do poder legislative por uma im- 
posicSo'tAo remota ? Eu nAo posso crer que assim sefjl e 
vejo'mais que nao ba outro artigo de que os nobres senario- 
res possAo fundar suas opiniOes quo nAo seja o da corelacAo 
da receita e despeza. 

Agora que minha opiniAo esla explicada. ji o nobre vis- 
conde ve que a tinha exposto bem. Pico satisfeilo em ver 
entre n6s apenas esta dillercnca ; eslabelecc-se que o poder 
legislativo e obrigado todos os'annos a votar os impostos. Eu 
digo que o poder legislativo nao e obrigado a votar todos os 
annos os impostos; uma vez que estAo os impostos eslabele- 
cidos per lei, elles devcm ser cobrados emquanlo nAo forcm 
revogadas as leis, no mode por que eu enlendo a constitui- 
cAo e enlendi stmpre em todos us tempos ; parece-me que 
posso ate invocar o lestemunbo de alguns nobres senadores 
que sabcm que esla minba opiniAo e antiga e nao do hoje. 

Tralarei, senbores, de outras questoes sobre que fallou 
honlcm o nobre visconde de Ilaboraby. NAo quero entrar por 
agora na discussAo se o art. la da lei do orcamento actual 
da ou nao faculdade ao governo para operaiOes de credito 
aGm de salisfazer aos services votados na mesma lei ou cm 
outras leis; pareceu-me que o nobre visconde declarou qne 
na 21 discussao apresentaria alguma cousa sobre o art. 13, 
e jA que 6 assim eu tambem adiarei para eulao as conside- 
racOes que ftnba de fazcr- 

larobem adiarei para essa occasiAo a intelligencia que se 
deu ao art. 32 da lei do 18G2 sobre o ttansporte de credito. 
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Ccmo S. Ex. arguindo ma de ler violado a lei, declarou qae 
aprcsentaria uma emendaaesle respeilo guardar me-hei para 
entao re?ponder-lhe, 

Jlas nSo posso deisar de contestar rnn facto que apresenloa 
o nobre viscondc era repoliciTo do que se havia dito na camara 
dos deputados, isto e, de rim individuo que estava d morle, 
que foi recrutado, que houve uma auloridade lao impiedosa 
o tao insensivel que o fez seguir acorrentado. o que a pouca 
dislancia dapovoacao o individuo exhalou osullimos suspiros. 
Sr. presidente, eu nao sei a que dpocha se refere este facto, 
elle foi referido na camara por urn nobrc deputado por S. 
Paulo ; elle ndo disse o tempo em que tal facto so deu, nera 
disse o nome do recrula, nera de sua mai; mas o facto foi 
considerado por mime por outro nobre deputado por S. Paulo. 

Parecia. portanlo, que depois da no?sa conlestacao havia 
a obrigacdo de dizer-se que o facto linha aconteciilo cm tal 
dia, era tal logar, que homem tinha tal nome e qne sua mai 
era tal, afim de se poder indagar se o facto era verda- 
deiro, pcrque eu declaro ao nobre senador que, durante o 
tempo em que exerci a presidencia de S. Paulo, nunca veiu 
elle ao meu conhecimento. Eecontrei ali uma imprensa que 
se intilula orgao do parlido conservador, que mc tratou do 
modo mais aspcro que pode tratar-se um presidente ; nao ha- 
via doestos, invencdes, calumnias, de que ndo me arcuisse; a 
minha vida privad'a foi devassada, e ate mesmo a minha pro- 
bidadc attacada. 

Ora, seria possivel que uma folha conservadora, lao cruel 
eomo esta era, deixasse de aprovcilar o facto mais expres- 
sivo para mcstrar o relaiair.enlo da administracSo 7 Digo 
que ndo 6 possivel, e eu n3o devo acreditar na exislencia de 
semelhante facto, porque se elle existisse nao s6 a folha 
como todos os homens da localidade baviao de tratar dello ; 
eu estava cm corrcspondencia directa com as autoridades do 
logar e algumas dellas conscrvsdoras. Era o commandante 
superior uiLConservador,homrm de bem,conservador de todos 
os tempos, o Sr. A, J. de F LeitJo ; era juiz de direito da- 
quella comarca o Sr. Dr. A. G. Gomes, tainbem conservador. 
homem muito honeslo, muito de bem : pois esles homens 
que me informarao Je outros fades de menos imporlancia 
na sua corrcspondencia particular nao se verido obrigados a 
informar, eenao otEcial, ao menos piarticularmente desse 
facto mais grave que se havia dado na provincia de S. Paulo 7 
Mas eu sinto so isto, que o nobre senador tomasse sobre sens 

■hombros a reproduccao desse facto tao desprovido de provas 
■c depois de contestado na camara dos deputados. 

0 Sn. viscoxde de Itxboraey : —Eu disse que nSo sabia 
se o facto era ou nao verdadeiro e quo s6 lamen'.ava que o 
governo do meu paiz, de um paiz chrislSo e civilisado ndo 
procurasse toruar bem palente ao publics que esse facto era 

■inexaclo. 
0 Sn. pnEsioEsiE: — Attencaol 
0 Sn. Mixisino da fazedda:—Eu asseguro quo S, Ex. 

•e tambem o seoado terao informacSes officiaes sobre esse 
?acto. 

0 Sr. viscoxde de Itabobauv: — 0 meu dasejo i quo 
sejao publicadas, que o paiz saiba disso. 

0 Sn. mixistro da fazex'da : — Poucas palavras direi, Sr. 
presidente, sobre o rfue disse o nobre senador por S. Paulo 
quando tratou do decreto de 27 de marco sobre a cabotagem, 
O nobre senador, com cuja amizade eu'tr.e honro, disso que 
a promulgacdo desse decreto foi feita sem consullar-so os 
interesses piiblicos, que houve da partc do governo, propria- 
mente precipilacao; que o minislro da fazenda nao consultou 
os precedenlcs bavi los, que nSo consultou os trabalbos e aid 
mesmo o piano de sous anlecessores, e por isso promulgou 
um decreto que deve scr ruinoso. Sr. presidente, eu quero 
simplesmente ler a autorisacSo que tinha o governo e mos- 
trar qual o uso que della fez. ,. 

Diz a lei de 9 da selembro de 1802 no art. 02, tratando 
das autorisacSes que ao couceddsAo ao governo, nos §g 1 
»«•(«,) " J 

0 senado vd quo esta aulorisacito linha muilas parteS, 
tinha; « conceder permissao as cmbarcacfles cslrangeiras 
para fazerem o servito costeiro, alcra dislo concoder-llres 
outros favores a beneficio das mesmas embarcacOes ; alem 
disto marcar um liniile acorca do pessoal que os' navios na- 
cionacs podem ler; tambem isto 6 beneficio, nao d marinha 
nacional, mas sim, sogundo o modo de apreciar do nobre se- 
nador, a marinha cslrangeira ; trala tambem icerca da na- 
cionalidade dos mestres, isto 6, a faculdado de podcrcra ler 
as embarcacoes nacionaes mestres estrangciros. Ja so v6, 
pois, quo a autorisa^So quo o corpo legislativo deu era ara- 
plissima e tinha muilas partes; mas como usou della o go- 
verno 7 

Limitou se a uma parle, a concedcr a permissito As embar- 
cacSes estrangeiras para fazer o scrvico da cabotagem, ndo 
quiz usar de outras autorisacBes concedidas, desses artigos 
do regulamento, que erao 'os favores raaiores que so con- 
cediao. segundo o modo de apreciar do nobre senador, contra 
o marinba brasileira. Embora eu entendesse o contrario, 
lodavia julguei que nBo era convonicnle usar dessas autori- 
sacBes no caso prcsente Portanto jA vB o honrado mcmbro 
que, dando o poder legislativo em 1862 uma autorisacAo tao 
ampla, ndo piide o governo ser censurado porque, usando de 
uma parto riessa aulonsacBo, fez a concossAo que se conlom 
no decreto do 27 do marco. 

0 Sr. PiMEXTA IIueno : — Nessa parte em que separou-so 
das iddas do seus anlecessores. 

0 Sr. mixjstbo da fazextda:—0 honrado senador veja 
que as inf jrmsgOes pedidas pelo finado Sr. marquezde Abran- 
tes, referem se antes aos favores quo so dcvoriSo dar quanto 
A nacionalidada dos mestres, ao pessoal estrangeiro, etc... 

0 Sr Pimexta Bubno :—Eu boutem li o relalorio. 
0 Sr. ibimstro da fazenda : —Leu o relalorio, A verdade, 

mas no relalorio o honrado senador nSo acha isso. Pergunto 
eu; aeaso mereco censura o governo porque enlemleu que a 
autorisacBo cxi:lia plenamenle, c quo era convenienle fazer 
della use em uma parle, quando o poder legislativo deu essa 
DutorisacAo era 1862 a a mauteve ato agora sem apparecer 
uma voz contra ella 7 

Parece-me que o nobre senador nAo pBilo ennsurar o go- 
verno, ou entao ha do censurar o poder legislativo por ter 
mantido essa autorisacAo. Scnhores, desde quo o poder le- 
gislativo entende quo deve dar autorisacAo ao governo para 
praticar um acto, para quo este so pratique nAo e precise 
uma nova lei; de contrario o quo se diria? « Deu uma fa- 
culdadc ao governo muito impensadamente», mas isto 6 
muito inadmissivel cm todo o caso. 

Nio rcsponderei a outros argumentos que aqui fnrAo pro- 
duzidos,porque elles nao tBm correlacAo com a materia, mas 
nao podcrci deixar do dizer algumas palavras. em opposicHo 
aoquo disse o honrado senador pola liahia,que hontem faliou 
em primeiro logar. NAo quero disculir por oia, Sr. presidente 
acerca do Banco do Brasil, tcrcmoa muito breve do occupar- 
nos desta materia ; o governo emprega todas as deligencias 
para este fim; mas stimente tratarci do notar as ponderacBes 
do nobre senador a respeilo da .pnsicAo em quo se acha o 
governo e o nobre presidente do Banco do Brasil, o Sr. vis- 
condo de Jequilinhonha 

Entendeu o honrado senador quo. depois das opiniSes 
emitlidas pelo Sr. visconde dc Jequilinhonha, como conse- 
ibeiro de estado, elle nAo podia acoitar essa commissao do 
governo. sem um desar A sua dignidade, ou antes o governo 
nao podia nomea-lo tambem sera algum desar. 

Sr. presidente, basta ponderar quo a um homem da tem- 
pera do nobre visconde de Jequilinhonha nao era possivel 
quo o governo impuzesse condkfies; a um homem que tem a 
posicAo publica que S Ex. teni, que tem os talontos, os co- 
nhecimentos especiaes da materia, nAo era possivel quo o 
governo impuzesse condicAo alguma. 0 queexigia o governo 
de ura auxiliar naquelle est'ibelecimento 7 Era so isto—que 
cumprisse a lei no seu estado actual—, nada mais; fordo as 
palavras que eu disse ao nobrc viscondo do Jequitinlionba, 
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ffaamlo fui fallar-Ihe para elle aceitar o lofpar, e depois disto 
mais de oito dias se passario som qua nns enconlrassemos. 
Eu disse que o poverna nao tinha outro, interesse senSo o de 
executar-se a lei, « que o seu orpilo para vigiar nesse cs- 
tabelecimento era o jresidente do banco ; que a lei Ihe dava 
faculdades ccrlas, embora fossem poucas; nada mais eu 
Ibo disse. 

E demais, senhores.'lodos sabem que, quando se procure 
um auxiliar dosla ordem, deve-so contar qpo este auxiliar 
niio deponda de injlrucc5c-s parliculares, ou ao menos b pre- 
sumivel, o quanto ao nobre visconde eu o presumo, este 
auxiliar ha de pOr em pralica na administracao tudo quanlo 
fflr possivel para a execucSo da lei, sem d'epeuder de ins- 
truccOes do poverno. 

Agora quanlo ao gnvcrno. Seria possivel que o governo 
se degradasse algum tiinto, como pareceu indicar com al- 
guma civilidade o honrado membro, em procurer um au- 
xiliar como 6 o nobre visconde de Jequilinbonba. 

Eu me explico : sej.lo quaes forem as opiniOes do honrado 
visconde, ellas ndo so afastao inlciramenle do que o governo 
entende que deve agora fazer ao banco, que b regularisa-lo, 
e curaprir a lei.pois elle approxima-se,ou anlcs por assim di- 
zcr idenlifica-so com a opiniao da seccao do consclho de cs- 
tado, sbmcnle divergindo em uma pario, parte a que eu me 
inclino e muito francamente, que b procurer limitar a emissao 
dopapcl moeda. So bouvor necessidade de continuar se com 
•csse trabalho fatal, entio continue-se, mas b precise aceita lo 
como uma imposicdo. como uma pressao, que os poderes pu- 
Micos ndo poiiilo aceilar. 

0 Sk. visgoxdk en IxiBoiunv: —Em quo serefcriu nislo o 
parecer do conselho do eslado ? 0 pareccr do conselbo de 
estado era que se emittisso papel moeda como recurso exlra- 
ordinario, 

0 Sn. ministro da fazenda : — 0 parecer do conselbo do 
eslado foi publicado; eu nJo o arguo, o quando o arguisse, 
nilo poderia ser em relanSo ao nobre visconde de llaborabj', 
quetodo o mundo sabe q'uenito podia ser arguido porfavore- 
cer esso meio exlraoroinario do papel moeda como meio nor 
mal; o mesmo nobre visconde diz nesse pareccr que bum meio 
que talvcz nos vejamos obrigados a empregar em circumstan- 
cias exlremas, mas b um meio iulereiramente prejudicial, 
^ um meio que b uma falalidado se o empregarmos, b um 
meio cujos consequoncias hao de necessariamenlo durar muilo 
naior tempo do que os poderes publicos pieveem. Teraos o 
cxemplo do nosso ultimo Banco do Brasil: desde que tempo 
luta-so e lula-se de que modo para fazer desapparecer da 
®irculac5o o papel moeda que entiio seemittiu? E' uraacom- 
l)inac5o' cngenhosa que sb tevo o inconvenienle delenlaruma 
experiencia, e para mim boje esti fbra de discussbo, isto b, 
lue nSo b possivel haver bancos do circulacJo regulares quan- 
do se permitte a emissSo de papel moeda." 

0 Sr. viscoisde de Itaroraiiv : — I'eco a V. Ex. que mo 
iliga o que sSo bancos de circulacSo regularcs, porque n3o 
?ei que haja bancos do circulacJo irregularcs; logo que s3o 
'fregulares sSo fabricas de pap'el moeda. 

0 Sr. ministro da fazenda Jiancos decircuIacSo regula- res sao juslamente esses que, enlregues a si, nSo podem-ca- 
hir no perigo de setransforraaremem fabrica de papel moeda, 
como diz o nobre senador. 

0 nobre visconde sabe quo o nosso Banco do Brasil quando 
86 organisou e quando se conheceu na Eurqpa qual era o seu 
"lecanisco, banco privilegiado que concorria com o governo, 
lue linba a emissao cxclusiva do papel moeda, que fazia sub- 
stiluir as uotas do governo pelas suas, as quaes erao recebi- 
das nas eslacOes publicas, elle foi denominado fabrica de 
Papel moeda, "o assim aconteccu. 

0 Sr. visconde de Itaroraiiv : — NSo forSo os estalutos 
loe o fizerSo fabrica do papel moeda. 

, 0 Sr. ministro da fazenda ; —Mas lu havia de irnecessa- 
fiainente polo seu mocanismo. 

0 Sr. visconde de IxARORAnvOh sonhor I 

0 Sr. ministro da fazeiida Eu duo arguo o honrado vis- 
conde, digo fbmcnte que suslento a opiniao dos economistas 
quedeclarao que lodo o banco privilegiado, quelem rdacOes 
com o governo, como foi estabelecido o Banco do Brasil.".. 

0 Sr. visconde de Itaboraiiy; — Quaes forSo as rdacbes 
que teve o Banco do Brasil com o governo? 

0 Sr. ministro da fazenda :—Elle estava comoprivilegio 
de ter as suas ootas circulando nas reparticSes publicas. 

0 Sr. visconde de Itaborahy: —Circulando, nSo ; erao 
admissiveis nas reparlicbes publicas emquanto fos'.em reali- 
zaveis. 

0 Sr. ministro da fazenda ; — Era ou nao um privilegio ? 
No memento em que suas notas passassem o limiar das re- 
parlicbes publicas crSo ou uao consideradas moeda? podia 
uma reparlicao publica rejeitar cssa moeda ? 

0 Sr. visconde de itaborahy;— Podia desdo o momcRto 
cm que as notas nSo se realizassem era ouro. 

0 Sr. ministro da fazenda;—La eslA a lei dizendo. 
0 Sr visconde de Itaborahy: — Pcrdoo-rae V. Ex.; esla 

revogada. 
0 Sr. ministro da fazenda:—Fa'lo do?estalutos. 
0 Sr. visconde de Itaborahy: —Isto nSo tem influencia no- 

nhuma; deixarei por ora cda discussSo u tratarei desla 
qucslao quando fbr occasiSo. 

0 Sr. visconde de Jequetinhonba : — Sim, b mais pru- 
dente. 

0 Sr. ministro da fazenda:—Mas cmfim, Sr. presidente, o 
eslado actual do banco moslra que havia perigo na sua cons- 
titnicSo. 

0 Sr. visconde ef. Itaeoradv:— NSo forilo os estalutos do 
banco que trouxerao o perigo, forbo os decretos, os actos do 
governo que o crearSo. 

0 Sr. ministro da fazenda:—Porque vierito os decretos do 
governo? Esses decretos como que dilatbrite um pouco u 
previlegio que o banco tinha. Sempro que uma das notas do 
banco apparecesse nas reparlicbes publicas, o empregado cn- 
carregado da arrecadacao do'imposto e da cobranca liaha 
obrigacbo de a receber.... 

0 Sr. visconde de Itaboradt:—Emquanto o banco satisQ- 
zesse as condicbes. 

0 Sr. ministro da fazenda:—... erSo um litulo que solvia 
obrigacbes. 

0 Sr. visconde de IrABORAnv:—Perdbe-mo V. Ex.; esti 
farendo um juizo muilo differente do qua sao na realidade os 
estalutos do Banco do Brasil. 

0 Sr. ministro da fazenda;—E' muito possivel; mas eu 
lenho o defeito de tomar as palavras no seu sentido ordinario. 
Eu digo: fosse qual fosse a hypolhese, cm quanto o governo 
nio suspendesse o Banco do Brasil, n5o o declarasse fallido, 
e mesmo abi lenho minhas duvidas, porque a lei de 1833 nSo 
define isto; emquanto bouvesse notas do banco em circnlacSo, 
nSo havendo lei que suspendesse o seu curso nas reparlicbes- 
publicas, essas notas abi apparecendo solvibo obrigacbes o 
havia necessidade indeclinavel do aceita-las; logo essas'notas 
tinhao o caracter de raoela, logo segundo a experiencia do 
todos os tempos de duas uma: ou afinal havia o banco de ser 
absorvido pelo governo, ou absorvia o governo. Como esta 
ultima bypothese era impossivel, mesmo pela natureza do 
banco, elie devia ser absorvido pelo governo, como foi. 

0 Sr. visconde de Itaboraut : —E' porque se deu essa 
interpretacao aos estalutos. 

0 Sr. ministro da fazenda ; — Senhores, quando ^o go- 
verno di uma interpretacao a uma lei com effeitos tbo ex- 
traordinarios como sbo esses que resultbo do rtecrelo do li 
de selcmbre de I8GI, que deu circulacao as notas do banco, 
admira que uao apparecesse immodiatamente no parlamento 
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cm projecto do nobre Tlsconde revoRondo esse decreto; o 
nobre visconde tao vcrsado nesLas malerias, quo com a sua 
autoridade moral opprime ate os seus proprios advcrsaifBs 
polilicos, se naquella cccasiao apresentasse um projcclo, 
podia faze-lo pa<sar no senado, na camara dos depulados 
tambem de certo passaria, o assim salvava-se o pai/. desse 
estado que o nobre visconde procurou descrever. t ilvei um 
pouc.i limidamente, e digo timidamcnte porque S. Ex. nio 
tinha informacfles bcm positivas ou officiacs em que pudesse 
firraar uma opiniao thra quauto aos effeilos quo esses de- 
crelos proJuzir.ao. 

Sendo assim, dtvo dizer que nio 6 muito que a populaciio 
que \& os homens suptriores do paiz indifferentes a eise 
estado... 

0 Sr. visco>de de iTABOBany : — IndifTercnte nunca fui ; 
laslimava pro'uiidamcnte, coma lastimo ainda hoje. 

0 Sr mimstro da fazexda : — Senhorcs. quando so las- 
tima um facto e um facto tao prejudicial cnmo e oste, pare- 
cia-me, (poderei estar enganado) que bavia obrigacilo de 
indicar o meio de repara lo; e se o nobre visconde que nao 
estava em relacoes estreitas com o governo, nao podia fa- 
ze-lo pelos meios regulares da administracdo, niin podia 
obter do parlamenlo qualquer medida nesse scnlido ? Eslou 
certo que nesla maleria o quo o nobre visconde quizesso es- 
tava effecluado. 

0 Sr Parabhos : —De sorle que o Sr. visconde de 
Itaborahy c quem esta no cargo de miuistro ! 

0 Sr. mixistro da fajexda : — Se o governo, senhoros, 
esta era um engano, pori(U8 razilo nuo procura o poder le- 
gislalivo revogar o acto? Podia faze lo. 

Bias, senhores, parece-me que o quo tenho dito inoslra 
que o governo no estado em que so achava, em vista das dif- 
ficuldades sBrias que o banco upresentava, difficuldades que 
eu ndo sei perfeitamente qualificar, devia procurar um 
grande auxiliar, e lancar mio delie, scm se importar muito 
ale com as suas ideas polilicas. 0 governo esta certo da 
lealdade com que ba de desempenhar essa eommissao impor- 
tante o nobre Sr. visconde de Jequitinhonha. die ]i o tem 
mostrado; os seus ados na presidencia do Banco do Brasil 
tem sido conformes ao pensamento litteral do governo. De- 
claro francamente a casa que raro sera-o caso em que eu 
cntcnda conveniente dar ao nobre visconde uma inslrnecSo 
qualquer, isto e, fazer-lhc uma recommendaeao ; entendo 
que nada disto e preciso. Elle fara por si cumprir a lei, elle 
a cumprira; e o modo por que se tem comportado na direc- 
toria do banco tem merecido plena approvacSo do governo. 
Estou satisfeito da lembranca que live em cscolhe-lo, e 
agradcco muito a S. 31. o Imperador o ter annuido a sua 
nomeac'ao. 

O Sr. mlnlsfro fnieiiila : — Algumas palavras 
do nobre senadnr quo acabou de fallar obrig5o-me ainda a 
nccupar a attencilo do senado por muito poucos momcntos. 
E' acerca da enien la annunciada hontem pelo nobre visconde 
de Itaborahy para limitar o tempo da rosolucio qua so dis- 
cule, caso seja approvada. 

0 nobre scnador sebe que essa crnenda foi apresentada na 
camara dos Srs. drpatados como uma expressJo de descon- 
fianca contra o governo ; era devcr, portanlo, do governo re- 
pelli-Ia immediatamenle; mas hoje o nobre visconde annuocia 
a apreseutacSo da emenda, fazendo antecede-U explicacfies 
que collocao' a questio em meu conceito em uma situacSo' iu- 
tciramenle diversa. 

Segundo declara o nobre visconde a emenda que S. Ex. 
tem ue apresentar nio e de opposicao porque pareceu dar 
a entender qua em uma ra-itcria como esta nao se devia 
apresentar a questio de gabinete; parece-me que S. Ex. 
disse isto ; como quer que seja, a emenda annunciada nio 
ha de ser apresentada como opposicao. 

A' visla dislo devo dizer que a quesldo toraa uma face 

diversa, e que as minhas palavras ditas cm uma sessao anffl- 
rior ja nao podem tor applicacio positiv.i a esta espccio, c por 
isso na 211 discussio. sendo a emeuda aprcsoutaJu, o governo 
se euuuciaru convenientemento. 

DISGURSO PROFERIDO NA SESSAO DE 19 DE JIAIO DE 18CG. 
[3.* discusscio do projecto sobre aconcessao de prnsdr.s do 

meio soldo ou monle pio as fdhas casadas dus o/jidaes do 
exerdlo e da armada.) 
O Sr. Fo rrclra Pcnnn:—Se ja se tivesse publicado. 

Sr. presidenle, o debate que liouve sobre este projecto em 
2.1 discussio, lalvez eu nada mais disscsse agora ; julgando 
sunicienlo o quo entio foi pomlcrado, principalmente polo 
bonrado senador,|iela provincia da Bahia, para mostrar a im- 
portancia e alcanco da allcracio quo se pretondo f.izcr nil" 
iegislacio em vigor, eu poderia csporar tranquillo a deCisSo 
quo o senado em sua sabedoria tivesse por mais conveniente. 

Tambem desisliria, Sr, presidenle, do qualquer outra ob- 
jeccia, se m'o permiltisso a natureza do assumpto, somenle 
para ter o prazer de achar me m-'is uma vcz de accordo cum 
o bonrado senador pela provincia de Mate Grosso  

0 Sr. Paramios: — Obrigado.' 
0 Sr. Ferrf.ira Penna : —... cujis opinioes eslou habt- 

tuado a respeitar e a seguir, porquo reconhcco a supcrinri- 
dade de suas luzes, porque sei quanta d elle vcrsado em 
semelhaotes malerias, porquo observo com quanlo cuidado 
e seguranca costuma examtna-las e discuti las no senado. 

Nio se 'tendo, pordm. publicado ate hoje o debate que j,i 
houve, sendo a maleria imporlanto, tralando-se de uma lei 
que nio sera facil revogar, ainda que a experiencia mostre 
os seus inconvenientos, o subsislindo as daviias que me oo- 
correm a respeito della, julgo-me ainda furcosamento obri- 
gado a cxp6-las, porque assim cumpro o dever que tenh > do 
concorrer com o fraco contingenlo de mens esforcos para que 
nio passe n'sta casaum acto, quo possa ser taxado do menos 
refleclido, ou improprio da sabedoria' e prudencia do senado, 
e lalvez mcsmo do injuslo. 

A lei do C de novembro do 1827 (ampliada o cxplicada 
pela de 6 de junho de 1831 e oulras) concede, como o senado 
sabc perfaitamente, a benefido do meio soldo is familjas dos 
ofliciaes do exercilo que falleccrera, estando ja reformados, 
ou tendo direilo .i reforma nos lermos do alvara do Hi do 
dezembro de 179(1,— As disposicOes desse alvara applicado 
ao Brasil pela rcsolucio de 29 do dezembro de 1801, sao as 
seguintes; 

A prova de incapacidade para continuar no scrvico, quer 
por idade, quer por raolestias quo nolle tonbio side adqiu- 
ridas, e condicio indispensaicl para a concossio da refbrma. 

Aquellesofliciaes que contarcm ato 20anno3 do scrvico lint 
direilo a reforma com alcrca parle do soldo r.os unicos casos 
de provarcm inconlcstavclmenlo que por algum desaslre, on 
grave raolestia adquirida no meamo so vico Dcario impossi- 
bilitados do continuar nas suns funccfles. ' 

Os que contarcm do 20 a 23 aunos do service scrio refor- 
mados com metade do soljo. 

Os que contarcm de 23 a 30 annos serio roformados com o 
soldo por inleiro. 

Os que contarem do 30 a 33 annos scrio reformados com 
o soldo por inteiro e a graduacio do posto immedialo. 

Os que contarcm de S3 a 46 annos de scrvico serio refor- 
mados no posto immediato, com o soldo a elle correspon- 
dente. 

Quanto aos ofliciaes morlos em combate por defosa da 
palria, dispSe a mssma lei de 1827 que se abone as suas fa- 
milial o meio soldo, seja qual far o tempo que bouverem 
servido abaixo de 33 annos, pois quo dahi para cima deve- 
rai perceber a metade do da patenle immediatamente supe- 
rior aqueljas em que fallecerem. 

A lei de 20 de selembro de 1838, mandando organiiar um 
quadro de todos os officials de l* linba do cxercito, quo por 
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sUa idaiie, rubu; toi.instruccio nulitiir 6 coiiducta fossem iiio- 
neos para o seivico, delerniinou tarabem (|uo os que Gcassem 
fora did'e fusscm refoimadcs noi stus postps, ccna u soldo por 
iiileiro (:eiii iitleocdo ao lenipo do service), ou com f mellio- 
raraento quo Ihos compolisse pi-lo alvar'a do tG de ilrrembro 
do 1790 ; mas o dccretu n. di8 de 10 do Janeiro da 18i8 
declarou fjue as familias dos quo fossem msim roformados so 
leriao direito ao rncio soldo, so ellos se acliassera nas circum- 
stancias exi^idas polo art. 1° da lei de 11127, i>to e, so cuti- 
tassem leinpo de servico que Ibes desse direilo a reforma 

* segundo iii|uolle alvari. 
A loi n. GiS do 18 do aposlo do Ibb'i, no sou art 9 § 1°, 

dispOo o sejruinle ; (Lcndo.) 
<1 Os actuaes officiaes da 3.1 classe, assirn corao os da l.s 

0 'la, que por lesOos uu molcsrias inenr-veis so ii.li, bilila- 
fein do contiauar a servir, serdo reforniailos seitnoda o alvara 
do 1G do detembfo do 1790, so liverem 2.7 ou an.is annos de 
servico, o com a vigesima quinla parlo do nspectivo soldo 
por cada anno do servico, so nao liverem 27 anims.com- 
pletos. Se as lesdes ou ranlestias iucuraveis proceicrem do 
feridas ou contusOcs reccbidas na guerra, ou em quahmer 
accao de servico, a reforma com menus de 27 annos podcra 

. ser conccdida com o soldo pur inteiro. » 
Por ultimo promulgou so a lei n. 1^220 de 29 do jullio de 

18Gi, conlendo no seu urt. 8" esta disposicio : (Lendo.) 
a As fillias soltciras e viuvas dos (CQeiaes do extrcito j;i 

fallecidos, e que fullecerom scm haver complctado 27 
annos de servico, 16m nireilo na forma da lei de G de 
novembro de 1827 ao meio soldo corre pondente as quotas 
partos coda quo sous fiaados pais ou maridos podido sor re- 
forma dos. nus tormos da lei do 18 do agoslo re 1872. » 

Cube aqui ubsorvur quo a referencia que neste aillgo se 
fuz a loi de G do nevembro do 1827 nao vioba no projecto 
da oulra camara, mas fui accrescentada poruma omen.la do no- 
bro senador pela provincia do ilatu Grosso, que cm sessao 
do 22 de abril de I8G1 moslrou quanto era olla necofsaria 
para quo a concessdu dus pensOes ds fauiilias dos olficiaes 
quo cunlassem menos de 27 annos deservica ode doixasse 
de licar sojeila as condicSrs que a uicsma Ui cstabelcce. 

Ainda assim passcu o artigo com dous defeitos. sendo um 
delles na reduccao, quando em vez de dizcr— as viuvas e fi- 
Ihis sulteiras dos olliciaos do excrcito—diz— as filhas soltei- 
fas c viuvas, o quo Ihduziria a crcr qua fuz extensivd o bc- 
"eficio do meio soldo 4s lillias viuvas, se as palavras—seus 
finadus pais e maridos — nio lemevessem a duvida. 

Ouiro dofeit i, muita mus importaote, 6 o tilencio du ar- 
ligq a respoito dos filbos menmcs de 18 annos o das viuvas 
miis dos officiaes, a qucm a lei de 1827 concede expressa- 
incnlo o meio soldo. Sotia da intencio do legislador cx- 
clui-los do beoeflcio que o mesmo artigo faz .is viuvas e 
filhas soltciras? Nio podondo cifi lo do mode algum,'to at 
Cibao a descuido ou inadvcitencia a falla de dfclaracSo, 
Has tahibem me parece quo para suppri-la seid nccessario 
nulro acto legislative). 

1'ara quo o senado possa mellior aprcciar o projccto e 
ns objeccrtes aprosonladas polo bonrado senador pela pro- 
vincia da llabia, o por mira, julgo que nilo abasarei da sua 
altrncSo aponlando ainda mais particulannente as disposi- 
cSes il l lei du G de novembro de 1827, e comparando-as com as do plane do monte-pio da marinba. 

A lei de 1827, explicada por diversos aclos. concede o meio 
soldo successivamnnte : 1°, 4s viuvas dus officiaes militares, 
imquanto se conscrvarem nossa estado; 2°, 4s mesmas viu- 
vas, quando se casern com oulros officiaes militures; O', aos 
filbos menores de 18 annos; 4°, 4s filhas quo exUlirem sol- 
'ciras ao tempo do fallecimenlo do sous pais; 7°, as mesmas 
fi'bas, quando se casern dopois do fallecimonto das viuvas snas mais, ainda que os maridos nSo eejJo officiaes railila- 
rcs; G», 4j viuvas mais dos officiaes quo crao por ellcs ali 
Weutadus. 

Amesma loi exclue do benoficio: 1",!:sviayas,orpbaos,filhas 
® mais que reccbcrem dos cofres naciouaes alguma pensJo a 
"lab do moate-pio, ou rcmuneracUb do servicos, cu quo ti- 

va^m a propriedade ou serfenlia vitalicia de algum i fficiu 
(u emprego, cujo rendimento igualo ou cxceda o meio soldo, 
devendo no cuso contrurio recebcr tanlo qnaoto faltar para 
prcencher a quutflia (njuivalento ; 2"as viuvas que ao tempo 
do fiillccimento deseus maridos so acliavSo delles devorciadaS 
por ssntenca condemnaloria, a i[ue tllas lenbSo dado Causa, 
ouscparadas por sua mi conducta; 3'asorphis que viviao 
apaitadas de seus pais, e por causa da sea m io p'rocedimcnio 
nao crio por elles aliaie-.tadas; 4° os viuvas quo se casarem 
com paisanos. 

0 monte-pio da marinba fundou-se, crrao bem ssbe o se- 
nada, seguudo o piano offered o polo Couselho do almirantuda, 
conjuoetamenta Cum. 0$ chefes dus diversas classes da ar- 
mada po.tu. ueza e foiapprovada pela resolucdo regia de 23 
da setcmbro de 1707, tenda por base a contribuicio do soldo 
de um dia, que os officiaes devem dcixar mensalmenle uos 
cofres publicos, cmquanto servirera, o ainda depuis do refor- 
mados, a.sira coma ;uas viuvas, ea,quanta percebereiu as 
pelltfles. 

Logo que se complete o pagamenta do prims iro anno desla 
conliibaicio, que lambem pole ser feilo adiantadamonte e 
ile uma so vez, a familia Jo official contribuiota lica com di- 
reilo a pensao desde o dia em que ellc fallecer. 

list- piano tem sido geralmeuto considerado como um en- 
trato fcito entre o governo c os offlci.ses da armada, e 
tantu quo o general Cunhi Mallos no stu llepertmiu da U- 
gislilacdo SlUilar o denomina ajv-ite, sendo laivcz o funda- 
mento dessa opiniio o art, 17, quo d z -.[LcnJu). 

« So Votsa Magestade, ou algum dos seus successores, 
mandarem suspender, pur alguns rnolivos, estes soccorros 
pedidos, tambem os offici-es cctsarau do conliuuar a conlri- 
buir com o que offerecom. » 
'A lei de G de novembro de 1827, diz, podo contrario, no 

seu art. C« : {Undo) 
« As viuvas, orplias e miis que gozarem do beneficio desta 

lei. ficio sujeitas as disposinoes quo se bouverem de bzer a 
seu re-peito. » 

Dislo, porem, nio f ico questuo, nera precizo do argumentu 
para corroborat miiihas rtflexOcs conlra o projecto, incli- 
nando-me antes a cror que se o pi no da mariuha podia ser 
considerado como uiir c ntrato, enrquanto se presumia qoe a 
contribuicio de um dia de soldo seria bastante para fazcr face 
as pcntfies.perdeu esse caracter desdo que a exporioncia tnos- 
trou que o paganiealo da uiixima par e desta de-peza tiniia 
de pesar diroctamente sobre os caf es pubu"e,('s. Ilcantld por 
tautu o me.-mo piano n.s couJicuc.s do .ju-basr . ol a.ioi, 
sujoita 4 interprctacSd e 4s inodilicaiOes quo o pmler K-gio- 
lotivo julgar canvcnienles, c ale mesmo a revogacilo, salvos 
cm todu o caso mj direitos adquiridqs. 

Etta intelligencia est.l ja Drmada por diversos aclos legis- 
lutivos, dentre os quacs oitarcr, coma extttploj, a resolucuo 
de 14 de setcmbro do 1827, pela quul so declarou que — a 
lei que aclualmcnte regula o monle pio da mrri ha ado con- 
cede as irmds dos eontribuintes a so'ircvioencia de umas 
para as oulras, e a de SO do jullto de 1831 que mandou cou- 
scrvar apensio do taonle-piu 4 muiber de Thamaz Hay den, 
demitli lo do posto do capilid-lencute Ja armada naciunal, 
em virludo da lei de fixacao de forcas. 

0 pl iuo da marinba co'ncedo a pensjo de meio soldo suc- 
cessivamente : 1°, a viuva do official coutribuinle; 2°, 4 
mcs.ua viuva, quando se case com official raiiitar; o", As 
lilbas donzellas ou viuvas que existirem ao l-mpo do fallo- 
cimeulo de teas pais, reparlidamente, e com sobrevivencia 
de umas para as outras; 4'', as mesmas (ilbas, quando so 
casern, aiuda que os maridos nao sejSo officiaes uiilitaros; 
5°, a mii do official coutribainto, se for viuva c ja nao per- 
cebcr pur algum dos rnolivos dcclarados no piano oulra peh- 
s4o ; G0, as irmis donzellas, repartidamente. 

0 mesmo plauo oxclue do beneficio I.0, as viuvas dos offi- 
ciaes eontribuintes, que so passarem a segundas nnpeias 
com paisanos ; 2 " as bihas solteiras ou viuvas quo tomarem 
o estado de freiras professas. 

ComuaranJo-Ee este piano com a lei do ls27. rcsaltio, 
17 
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al^m ile outrM differencas menos importanles, as qua pajjo 
a indicar: 

As penfdes da marinba lam por base a conlribuicSo paia 
o moHle-pio ; sJo serapre iguaes a rnelade do sol io da pa- 
tanle, a defem ser abonadas as familias dos ciliciai's conlri- 
buintes, ainda que estes nAo coutem tempo algum da strvico 
quo- Ihes Ci direito a reforma 

As pensbes da lei de !Sd7 s5o pagas integr.ilmciile pelo 
thesouro naciooal; depend em do dire to Areforma, e limitio- 
so a metade da parts do sol.io com que o official puder ob 
te-la, secundo f-s annos de servico. 

A lei do 1S27 concede a peusjo aos filhos menorcs de 18 
annos, quenAo rao contempUdus no piano da marinba. 

A mesma lei concede a pensdo as viavas raAis dos officiaes 
que erSo por elles alim^nladas : o piano da marinba nAo Con- 
teni essa clausuia, estab^lecendo como nnica eacepcAo o caso 
de ja perceberem as Yinvas mAis oulra pensio do mesmo 
moate-pio. 

A lei de 1827 eiclue do beneficio as pessoas que ja perce- 
berem dos cofres publicos oulra pensao, on tiverem a pro- 
priedade de algum tfficio: o piano nAo trata disto, e, senAo 
me engano, tem ja havido eaemplos de permillir se a ac- 
cnmulacAo. 

A lei tambem exclue do beneficio as Tiuvas e filhas sol- 
teiras que ao tempo do fallecimento dos maridos e pais se 
achavau delles apartadas por sen mao comporlamento: o 
piano nada dii a esle respeito. 

0 piano garante tambem o beneficio das pcnsOes as filhas 
viuvas e As irmAs donzellas dos olBciaes, nAo contempladas 
na lei de 1827, que alAm disso nAo permitte a sobrevivencia 
que o piano concede expressamenle, de umas para outras 
filhas solteiras on viuvas. 

0 piano manda tambem abonar as pensSes is familias dos 
officiaes conlribuintes, que'fjrem escwiosou dejradodos, como 
se tivessem elfeclivamenle fallecido, menos se houyerem com- 
mctlido crimes delesamageslade dirinaou hnmana, on contra 
a honra ; a lei de 1827 nada dispOe a e»1e respeflo, nem en 
sei com certeza qual a inlelligencia e execucAo que lem tide 
em taes casos, devendo apenas presurair que sera confofme 
a interpretacAo dada no art 2° da fesolncAo de 13 de setem- 
bro de 1831' que aqui tenbo presente: [Lenin). 

« A regencia, cm norae do Imperador o Sr. D. Pedro II 
sancciona e mand i que se execute a seguinte resoluqAo da 
assemblea gcral legndaliva; 

«Arl t 0 0 aoverno Bca auldrisado a confirmar nos postos 
a qu« f irAo elev idos. em conscqnencia de propostas legal- 
me-ite feitas por servicos preatados nis diffcrentes proviaciaa 
do imperio a bera da tndependeiicia naciooal aquelles ofli 
ciaes e officiaes inferiores, que, tendo side promovidos, nAo 
forao todavia confirmados por lerem tornado parte em com- 
moctes pollticas. 

«Art. 2.° A disposicAo do artigo antecedente comprebfn3e 
a todos aquelles que forAo sentenciados sm coramissOes mi- 
lilares competindo as yiuvas destes o quaesquer ou'.rcs t> 
quern a lei favoroce, os mesraos direitos de que gozariao se 
uio fessem sentenciados » 

Quanto aos filhos dos officiaos da armada, cabe aqui ob- 
servar que pela resolucAo n. 1,238 A, do 20 de abril do 
corrente anno, foi Ihes tambem concedida a pensAo do mon- 
te-pio na falta de filhas solteiras ou viuvas, sdmente ale a 
idade de 18 annos e sem sobrevivencia de uns para os 
oulros. 

Quando aqui entrou em 2a discussAo, a 5 de setembro 
de 1861, essa resolucAo que tinba sido iniciada na outra ca- 
mera, eu mesmo, charaaudo a particular attencAo do senado 
sobre a importancia do assumplo e sobre a necessidade de 
proceder-mos com tbdo o tentq em qualquer alteracAo que se 
houvesse de fazer em uma legislacAo tAo antiga, como e a do 
monte-pio da marinba, requen que o projecto fosse submet- 
tido ao exame das commisjOes reunidas de marinba e guerra 
e de fazenda, e jA entio lembrei Ihes a existencia deste pro- 
jecto que agora discutimos (aprescnlado em sessao da oulra 
camara de 11 de agosto de 1836), para que o seu objecta fosse 
Igualmente lomado cm consideracAo. 

As illuslres commissOes apresentdrAo cm ses^ao de 30 de 
junlio o seu parecer, cuja leitura nao posso deixar de repetir 
ncsla occ-isiao, embora com isso occupo por mais alguns 
momenlosa attencAo do senado, porque esclarece muilo a ma- 
teria de que tratamos c serve para corroburar as miubas 
observacAes. [Lendo.] 

« As commissAes de marinba e guerra e de fazenda exa- 
minArAo u projecto n. 67, vindo da camara dos deputados e 
approvado pelo senado em 1» discussAo na sessao de 3 de se- 
tembro do anno passado, na qual, a requerimenlo do Sr se- 
nador Ferreira Penna, foi remeltido as mesmas commissAes 
para inlerporem o scu parecer. 

« DispOe o projecto que os filhos menorcs dns"c£ttciaes da 
arm ma teubAo direito, repartidainenle, com suasirmAes sol- 
teiras ao monte-pio da raarioha, pela mesma (6rma cslabe- 
lecida para o monte-pio gcral dos seividores do estado. 

« Pelos arts. 4° e o" do piano de 23 de setembro de 1793, 
esse direito compete as filhas solteiras honestas e as viuvas, 
com sobrevivencia de umas para as outras, sempre com ex- 
clusao dos irmaos, ainda que sejio menorea. 

« A disposicAo do monte -pio geraldos servidores do estado, 
a que o projecto se refere, nAo admille a sobrevivencia de 
uns pica cutros irmAos ou irmAs 

« VB se, fiois, que o projecto allera duplamente o piano 
do monte-pio da marinba. ja fazeado concorrer na pensAo 
os irmAos menores, ja privando as irmAs da indioad sobre- 
vivencia em relacAo as quoits dos irmAos que fallecem, ou 
que.attingindo a maioridade, perdem o direito a essas quotas. 

n NAo desconhecsm as commissAes que a primeira das 
dilasalteracAes esta de accordo ate certo ponto, com o direito 
commum que regula as succcssAes legilimas e com a lei que 
concede o meio soldo As familias dos officiaes do exercilo 
fallecidos, mas hesitAo em adopter a proposta inuovacAo 
pelas razAcs que com brovidade passSo a cxpAr. 

« 0 monte-pio da armada foi constituido ba mais de meio 
seculo a pedido dos officiaes desta corporacAo, sobre bases 
determinadas e fixas, por elles offerccidas' e aceitas pelo 
governo, 

" Nesla instituicAo interveio o consentimento muluo dos 
interessados e do estado, garantindo as condicAes e clasulas 
abi expressadas, das quacs A uma das piicipaes a concessAo 
da pensAo exclusivamente para as filhas dos conlribuintes, no 
caso do nAo dcixarrtn viuvas, on depois do fallecimento destas. 

" Alterar agora esSa clausuia sem consentimento dos 
mesmos conlribuintes, parece as commissAes uma violacAo da 
fe publica que o estado lem obrigacAo de manter. 

" Se tal alteracAo tendesse a melhorar a soite daquelles 
para quem o monte-pio foi estabvlecido, as commissAes luo 
mio recusariAo seu volo; mas, tendo por Bm soccorrer a uns 
com prejuizo de outros, contra a inlencao dos insliluidores « 
conlribuintes, ella nAo pAde ser justificada. 

« No estado actual da 'nossa sociedade, a condicAo das 
filhas A quasi sempre mais arriscada e precaria que a dos 
filhos, ainda quando sejAo fineuAtes. E'les encontrAo mais 
facilmente meios de subsistencia; e, se os nAo achAn, eon- 
linuAo a permanecer com suas familias; aquellas, se Ihes for 
diminuido o teaue soccorro deixado por reus pais, flcaraA 
entregues ao desamparo e A miscria. 

« A instituicAo do roontc-pio funda-se neslas considera- 
cAes, e o projecto as reconbece, desde quejmnserva a pensAo 
vilalicia para as filhas e a limit) a miniri lade dos filhos. 

« No mesmo sentido A concedido o meio soldo aos filhos 
dos officiaes do cxorcito, reslringinio-se etta beneficio a 
idade menorde 18 annos ; e no iiroprio monte-pio dos servi- 
dores do estado a condicAo das filhas mereceu mais attencAo. 

« Assim, pois, o principio das successAes legilimas nAo se 
applica is instiluicAcs do raonte-pio: outros sAo cs molivos 
que determinAo e dependem prinripalraenle do estado das 
pessoas, em cujn beneficio sAo cslabelectdas. 

" Quanto A sobrevivencia. toim soevidenle a injustica do 
projecto, quo nAo sA nullifica este favor no caso do falleci- 
mento do irmAo e da sua maioridade, como o pAe em duvida 
a respeito das irmAs entre si, no caso em que, tend# con- 
corriao com irmAos, tallece alguma dellas. 



A P P E N DIG E. 

o E' Umbem para nolar-se quoo projeclo, tralando da con- 
currencia dos irmaos com as irmas, nSo previne a bypolhese 
da falia deylas, na qual perlenco a mai do conlrifiuinle o 
fiozo da pensSo, 

« As comnpissCes, portanlo, n^o julgAo di'snaa do appro- 
\ac30 as alleracfios quo o pioj'do ronl6m. O que el; is en- 
lendo seraceila.vel 6 quo os vai8es filhos dos cuntrilaintes 
do monto pio percebSo a respecliva pensSo na falta da tillias. 
mas sdme.nlo iit6 a idado do IS snnos, ad inslar do (li posto 
quanto ao mcio soldo dos odiciaes do cxercilo. 

« 11a ncsta innovacSo algum onus para o tbesouro, por6m 
uma vez quo assira so proccde com os (ilbos dos offlciaes do 
exercito, alias isentos do coulribuicSo, nao ha razSo para 
tiegar-se aos dos ofllciacs da armada' e das classes que con- 
IribUem para o monte-pio. 

« Em conclusSo, i o parecer das commissoes; que continue 
a 2a discussSo do projecto com o subslilulivo que oflerccem 
ao art. 1". 

« Os menores de Id annos,filbos do? officiaes de divcr'as 
classes, cdntribumtes do monte-pio de marinba. 18m direito 
ao mesmo monte-pio, na falta do filhas solleiras ou riuvas, 
e sdmente aid bquella idade, sem sobrevivencia de uns para 
os outros. 

« Paco do senado, 27 de junbo de ISG'i.—ildimftta.—Vis- 
cnnde He Uaborahy.-Souza franco.—Al. f. de Souza c 
Hello. - Carnciro de Campos. » 

A' vista das luminosas consideracoes dcste parecer, foi 
aduplada pelo senado a emcnda proposta. onviada a camara 
dos depulados, e, Qnalmcnte, converlida no ado legislalivo 
que ja citei, tendo por objeclo (nole-se bem) nio fazer no 
piano do monte-pio uma innovacflo de tanto alcance como 
aquella do que apora se trala," mas sdmenle eslendcr aos 
bthos menores dos ofliciaes da armada, com certas limilacfles, 
o benclicio que a lei ile (i de novembro do 1827 j.i concede 
aos di s ofliciaes do exrrcito. Ksla mesmalei, porem, que ape 
nas conta trinla e dous dias de existencia. leri de serneces- 
sariamcnte revogala ou modiflcada, logo que seja sanccio- 
nado o projecto que agora discutimos, po'que'o podor legis- 
lalivo ado quereracorlamente que da coexistencia de atnbas 
resulte a manifpsta injuslica que daqui a pouco notarei. 

Alem do procedenlo que acabo de cilar. nilo posso deixar 
de raais uma vez trazer a lerabranca do senado o que occor- 
reu cm 1801, o ainda ba poucos dias, a respeito de duas 
filhas do ofliciaes de marinba fallecidos, o chefc de divisao 
liegis e o capilao-lenenlo Pinto. 

Eslas senboras casaiSo-se depois da morle do sous pais e 
ainda rm vida das viuvas suas mSis, ma«, pouco depois do 
fallecimento doslas, enviuvir.ln tambom Gcando desliluidas 
de meios para sua subsiflencia. 0 poder legisfiativo, potto 
que reconbeco so que a letra do piano do monte-pio nao Ihes 
era favuravcl. restdveu, altentas as circumslancias muito es- 
peciacs que allegarao, conceder-lbes o benefndo da pensdo, 
mas com a clausula de provarem o seu eslado de pobrera; 
sendo ainda para notar so que essa clausula, a respeito de 
uma dellas, n.lo vinba no prop do da oulra camara, e, foi 
aqui accrcscentada por emenda minba que passcu tern con 
testacJo. 

A' outra senhora. irmil de urn official de armada, de cuja 
pretencSo tratamos ba poucos dias, impaz-se a mesma con- 
dicio/nao obstante parecer que a ptoprra letra do piano Ibo 
dava direito A peosAo, (jue sua mai viuva devia cumecar a 
pcrcebor no mesmo dia era que fallcceu 

Agora.abandonando-sc todos esles precedenlos, esemaltcn- 
cao as razflesem quo se funilarao, pretende-se fazer exlen-ivo 
o bcueflcio das pensOes as filhas dos ofliciaes tanto do cxercilo 
cqmo da armada, que estivcrem casaiias ao tempo do f.dle- 
cimento do seus pais, sem clausula ou liraitacao alguma, 
quer preciscm, quer mlo desse soccorro. 

Ainda uma vez pergunlarei: seri isto convcnirnle, sea 
mesmo justo 1 Ndo duvido que o seja em algum caso parti- 
cular, podendo acontcccr quo a filba do um official do cxer- 
cilo ou da armada, diilincto por scus services, cmbora se 
icnba casado em vida do pai, embora postua entio bens da 

fortana, venha depois da sua morte a Dear reduzida com o 
marido ao eslado de pobreza e a precisar, portanto, de algum- 
soccorro para sua subsisleucta ; mas a providencia propria 
para taes cases enconlra-se no anigo da constituiglo, que 
conf-re ao governo a attribuicSo do renumerar com mercfis 
pecuniarias, dependentes de approvacSo da assemblca gcral, 
os servicos fitos ao cstado. 

Entret'anto yejamos os efiVilbs que deve ter a regra goral 
que agora se pretende estabelrcer, c como podera ell.i ser 
posta em pretica na forma da b-i de S de novembro de 1827, 
unica que o projecto manda obtervar. 

Em priraeiro logar 8 manifesto, como jA so tern por vezes 
ponderado, que a concurrencia das filhas casadas no gozo das 
pensfies prejudica o direito que a legislssAo era vigor garante 
sAmente as solteiras e viuvas, e que, se isle pAde ate certo 
ponlo facilitar os casamen'os em vida dos pais, larabem pAde 
difflculta-los ainda mais quando ?e acharem no estado de or- 
phandado, dirainuindo Ihes a quota da pensSo quo deveria 
caber-lhes. 

As viuvas m5is dos ofliciaes, assim como as irmJs donzel- 
las, a quem. caberia successivamente a pensio na falta de- 
filbas solteiras ou viuvas, ficaraS igualmente projudieadas em 
seu direito,deixando de perco bela em quanto cxisliam Blbas 
casadas 

Segundo a legisiacAo cm vigor, a'viuva que se casar com 
paisano, isto A com bomem que nao seja official militar, 
perde a pensSo, que devera reverter para o estado, quando 
nio existao outras pessoas com direito de percebc la. 0 
projecto porem manda abonar essa mesma pentAo a fi'ha. 
casada, cmbora seu marido seja tambem paisano! 

Em favor destadisposicAo allega-se que a lei cm vigor 
ja perrailte que as filhas 'solt- iras ao tempo do fallecimento 
de seus pais continuem a perceber a pensflo ainda depois de 
se casarem. mas as hypotheses parecem-me essencialmenle 
divers,is. Neste caso o quo faz a lei A njo privar a fiiba sol- 
leira do bencficio do que jA goza, e que pAde de algum mode 
facilitar o ecu casamenlo ; pela disposicSo do proj cu-, alA 
hoje nio admiltida em nossa legislacAo, transfere se para a 
filba casada com paisano o bencficio que a mAi pcrde por 
essa mesma razSo 1 

A resolucSo de 20 do abril ultimo, que ha pnuco cilei, 
faz extensivo ans Dlhos drs officiaes da armada ate A idade 
de 18 annos o bencficio de qua ja gozao os dos ofliciaes do 
exercito, mas sAmt-nle na falta do filhas solteiras ou viuvas. 
Se passar. porem. cste projecto. quando fallecer qualquer- 
official, deixando uma filba casada, ainda quo muito rica, o 
um filho menor, (era preferencia no goso da pensSo aquella 
que o mesmo projecto equipara As solleiras e viuvas, o quo- 
<1 uar ditcr que ao genre do faUecido official, como cabeea de 
cosal, cabera o benelinio de quo fica privado o proprio filbo, 
que pAde ser uma crianca, a quem fallem os meios absola- 
tamente aecessarios para'seu tratamento e educacfio. 

0 Sb. PAB\xnos; —Peco a palavra. 
0 Sr Ferbfira Pfmna;— Se, como creio, nenbnw de 

nAs deseji que o projecto produza um effeito tao manifesta- 
mente conlrario aos principios de juslica, alguma emenda 
sera necessaria para pA-lo cm harmonia com a resolucAo de 
20 de abril, que nao previu. a concurrencia de filhas casa- 
das. 

Quanto ao modo de cxecutar o projecto, abonando-sc as. 
pensOes na fArma da lei de G de novembro de 1827. figurarei 
ainda algumas hypotheses, com as duvidas quo ellas podem- 
suscilar. , . 

E ja bem sabido, o escusado seria repetir. quo o official 
da armada, desde que coraplela pagamento da contribui- 
cSo de um anno, que pore ser feito por prestacAes mensaes, 
ou de uma sA vez logo que A nomeado para o primeiro poi-lo, 
dcixa a sua familia com direito ao bencficio do moote-pio, 
isto A. da melade de todo o seu soldo, aiuda que falleca 
nesse mesmo dia; e que as dos officiaes do exercito sA po- 
dem pcrcebcr a pensAo corrcspondente aos annos de ser.vicOr 
.quo dies contarem para a refoima. 
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Se, poij f l.'i'cr ncs'as circnm.'bnci.is om offici-il .d • v- 
ma la. n5« roi t inio tempo nlgum He scrvicn que Ihe (16 ili 
rcito a n-farmo, deixand > fi!h.v so'leiras on viuv is, e easa li'S, 
ncnbumi duviila dev-ra haver em pa gar se in p-imciras a prrv- 
sito a qua KSm direito, fpsuado n piano do 179 !. Qaal sera 
porfm. a qnoli quo na fdrma da lei de 1827 devcra cab?r as 
id lias p,a=;;d3S ? 

A lei dc IS27 priva do bcnf(kin das pensO's as vinvas c 
f.ihas sellidras qoe ao tempo do falkcim'nto dos maridos c 
pais so acbarem jJ'ebcs separad is par S'-u ma > comporta- 
oento. Deve-iiS as filbas cisndap. a qu»m so nftre o pro 
j cto, flear tuiribem pujeitas a esta dispngicao, qne nSo se 
eucoat'a no pUno do monte-pio da m rinba ? 

Se um dfTiciel da arm ida for privado do pT'lo por scn- 
tnnra, deyer-se-ha desde esso mesmo dU abjnar a pensao 
do monlopio & sna famdia como 6 cvprosso no p'ano ics 
peclivo. Permiltiri porrrnlnra a lei de 1S27 q»e o mesmo 
so pratique em favor das Blbas casaslis ? 

A edgomas pe-snas podrrnd p'recrr infondadas. e r-ln 
mi'STO impertinent's, to das estus duridns, tedas eslas ob 
jercoes : mas eu ewfesfn quo as ntplicaco-'S qec ate 
Jmjo tenbo ouvido niio b sPlao para afapt i-las do men cs- 
qirilo, qu nlo c'.tenio as palavras do proprin prij^rti 
quo manda observar Bnicamento a lei dc 1827. nao fi 
vendo nqencilo do notras qne repnliio a m iteria. c principal 
m'ente quen lo refiiclo C"brc n intcllipen da e cve'wqilo qua pc 
tern dado a nu'.ros actis leaislitivns Bstim voiados a [;res=a 
enmn, per pxc i'do odeSdcj dho do IPS') a rcspcito de 
clap i? (apoimht*). qa", tend", por flm presUr atgnm sonvrr 
oos mililares on ' honvePS'.m tornado parte ra Iota da indepen 
dcncia e se achasseai presenlemcnlo doi-titaidcs <te moto< para 
sua decrnle EDbrislencia (apoiadv*). M intcrprclado o »m- 
pbado do mod i qua fc/. exten<ivo o heneficio a moito' 
qua didle n'tn preci-ao, qua nanca o cspcraiao. quo ale (lea 
tan nrnvilhados qu n o se Ihcs disse que linhao dircilo a 
prrccbo lo [Vuilns a/wiados ] 

Tcnho explirado o vo'o , quo b"m a men przar sou 
ebrijtado a dir contra q p-ojecto : o semdo rcsolv ra cm 
fua sabedoria o quo for mais justo c acerlado. 

ctfccnso pr.ONuriciABO ka ;r,;?AO cr. 2! de siaid de 1SG0. 
O Sr. jrjlriixiro (Ja favciMln: — Sr presidents, t a 

ttrci cm primu'ro b gar da pmenda quo aprescnlnu o nobre 
penador. ' Pels ex- ■jdcih qac o n ibre sennd >r fi r, ha pnncas 
)iias n»s sen- discursos eu jutpoei quo dovia dcdaVar ao se 
n ut« quo a qne-no tinho n:a ! 'da de. /ice. p rqu aito per cia 
quo o Sr. viscondc d- Itibar (by nap rcr.Ses '[uo invocnu p ira 
fiiodamcntar csla co cad >, qti" pr- fen iia aprese ilar, laneava 
lima censur:'. nao so ro govemecomo a c umra dos d pu- 
lolns, e pi r i-so eu ii'm p"di.i cm'tlir uma opini.a i franci 
immc liataineote, era prcoiso cansullar cs incus coitcgas do 
minis lerio. 

AgTa, declare so «nado qua cu nSo pnsso aecitar Csla 
emends. o a razao pr r jue a can possn aceitar resatla das pro- 
pria decdaracSc? do-i u bonra to nulor. Hiss ■ oils qncnSo spre- 
pcnlova a emend i como um arto do oppni ic»o cn d< lio lili la- 
de ao peverno ; orn. fbnborcs. ndo cslii em ninpuero dura 
pipniBcacao quc quiier a um acto pablrco; o paiz ha do 
j':l;:ir cs'sc r.cln, inv-rprcta-lo c ilar a pigntfc-arac compclcn- 
to EsU emcn ia foi nprttscn'atfa na camira dos (.eputndos 
como um cc'o de n stiiri ■ c ao govcrna ; o pubdeo ja ton!', u 
essa n-r j ctida limita- do da prwropecioda lei do nrcao ealo. 
combum acto dc brsiilidadi.' e asrim ba dc entender, laiba 
c-te acto a i- im-ato no camara d .s deputados on no stnado 
Alem (li-to o nobre viscmrlc iteclar. u t anheai quo se receava 
quo o cntt.usi.ismo ou o zelo dos amigos do governo se enli- 
biasse. 

0 Sr. visconiie nn Imbocaiiy : — Crcio que cu nao disso 
iiS). 

0 Sr. Pihema Bckso : — Fuieu. 

0 Sn. PiaiAsnos; — E cu repeli. 
0 Sn iniMSTno da fazekda ; — Pois liem, 6 mais uma 

razlio pel.) qud nao devo aceilar a emenda, Se o goverrio 
orcitir a cmen la, se ha de concluir quo cllo con cor da 
no? fundamenlos quo silo cxpostns ao senado para apresea- 
Li-la ; istn, na confianca que o Rovcrno dove tcr nos amigos 
quo o apoiiio na camara dos Srs deputados: ma? o governo 
nilo tern re zoo nenhnnn para deixar de confiar na maiona 
quo o su-tenla, c portanlo nSo pbdo de modn nenbum ncei- 
liru n f oto que |'6 lo irnjer e-ta induocilo no espirilo publico: 
assan, poiJ, < u d- claro quo ndo accito a emend.o. 

Agora cumpro ao senado considcrar quaes ser.to as con- 
scqiieiiCias da adopedo dc l-l cmenda,. () senado quo melhor 
do quo cu s.bo qua! 6 a sun impnrtancia, qua) 6 a sua in- 
flaencia. nn nosso organismo pi litico, verb so so | ode fazor- 
uma qu 'Stan quo nbriguo o governo a dissolvcr-so, ou quo 
obrigne a cordi a rctirar o governo. 

0 Sr. vi-conde de Itab irahv ; —Por" ISO pouca consa? 
0 Sr.. MIMSTBO DA FAZENDV: —NSO julgO quo SCj I 150 pOUCa 

cousa. 
0 Sn. Socza Fravco A dissolucao tambcm 6 muilo 

pouca cousa... 
0 Sn. sum - too t>\ fazeapa : —A qucda do governo c um 

facli muito ordinario. muito normal, mas conformo as cir- 
c imstancia? e causas que a prodozem. Pcrgunlo : o senado 
-era comjinlento par a intervir na politico de rao !o tal que 
cllo por si possa dissr.lver um gabinete? 

0 Sn. vi-cosoe de IiAirnAnv. —0 senado e competenlo 
para sustent ar um artigo'que julga con-titocional. 

0 Sn. mstSTBO da faz.skoa; — Sinto bem quo s6 na cxis- 
trncir do gabinel i dc l2 de maio appareccsse a necessidado 
da manut ncao de um arligo constilucional. 

0 Sn. vi-conoe de Itab bahv : — Pnrquc ha pouco tempo 
e ijuo so reconheceu ptda pratica dos abuses luvidos. 

0 Sn pbesioexte .* —Altcncao. 
0 Sn jii.nistiio da fazuxda M is qucro concordar com 

os bonra to? s nadore-; se o senado Um oiriiti do iofluir na 
vida do govern)... 

0 vn vi-coxde de IiABOnAHT dd um nparte. 
0 Sn, MiMsmo da pazsmda : -Ri* to case teromos cst-i in- 

Ci inpetrncia. vistO que nan e po-siv1! que a coid i mCdifique 
o senndo ■, ou o senado ha dopiopondenir constanle'mesto na 
Apiaulo iiublica do pair, e enlaq die ser'i a iilslituic5o quo 
prununcie a ultiim palavra.i. 

0 Sn PuiENTA Cueno:—fl. do scr a conslituicSo qusm 
pronuacic a ultima palavra, o os deveres do senado. 

0 Sn. MisisiT.o da f'.zesda : — E os (leTcres tin soaodo, 0 
os deveres da corfla, e os deveres da camara dod Srs. d»pu- 
tu 'os; i precise quo o honrada srnader sailw que cu rcco- 
. i been tod a a unpnrtanrla que o sen .do lem, mas.quero 
que'o senado pxci.cite s6 aqiiella impoi'tancia devida quo a 
constiluiciio 1 e dd c quo a nulureza mesmo da consliluicao 
Hrc assigna... 

[Rec'amm s. 0 Sr. presidente reclama aUcncdo.) 
0 bonrado senador sabo oplimameiitc quo cu nSo lonho 

tenc.ao alguma do concedcr ao jfovcrno preponderancia maior 
do quo cllo dove tin ; piczo mo do sit muilo legista, prczo- 
mc do querer sd aquillo quo a consliluicao qucr; mas oiio 
quero quo, a prettxto dc so defender a constituicAo to csta- 
belcca um vicio. 

0 Sn. visccmie os Itabobahy Esses vicios s3o creados 
polo rainlslerio, por nSo cumprlir a lei do e.-tado (Apoiados). 

0 Sn. kimstbo da fazemia: —EnUo dcclaro novamcnte 
quo o senado tem side complice do governo quiiido tern ado- 
ptado rcoolacOcsdcsla ordtm. 1'oique o senado nao fez valer 
nessa cccasiSo tadvs esses perigos, lodos esses reccios dc 
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viulacao ila conslitgicuo, vislo qi:c cnlcnde agora que e vio- 
lar n'consliluicJo, senilo no seu cspirilo, ao menos na sua 
lelra? E' quo a existencia do galiincto do 12 do maio vciu 
iriudar a int'.IIjgencia da constiluicSo. 

0 Sn. visconde de Itabohjhy Isso nao 6 cxacto.furSo oa 
faclog antcriores e nao a exisfoncia do gabiacte de 12 de 
maio 

0 Sn. MiMSrno da fuendv: — Os ii mrados membros di- 
zem quo ha mn preceito constilucionil violado na consli- 
luicao... 

0, Sn. xiscoaoE nn IriBOHAnY : — Eu nito disse somelhan- 
te cousa, a ninguem aqui o disse. (ipoiados). 

0 Sr. MiNismo da fazenda : — ... quer-se manler a con- 
stituicilo com esla emonda ; sera esta emenda pddo resultar 
a huso. 

0 Sn. thcoxde de iTABonAnv: — Podem resultar -.buses, 
como j4 tern resultado. 

0 Sn. jiinistro da fazenda : — Assim, portanto eu de- 
claro francamenle quo o scnadopdde aceilar ou n3o a emen- 
da, mas o governo nao p6de, na posicdo cm quo cllo so 
acha, e dando loda a consideracSo possivel ao seu devcr 
puhlico, aceita-la. 

0 Sn. tisconde de IrABonAHY : — Nem na partc que niio 
marca prazo? 

0 Sn. ministro da fazenda: - So o senado quizcr fazer 
uma inulilidade, na minha opinido, segundo a intelligencia 
quo dou ao art, lip da lei actual, entdo pode.'a adoplar a 
eraenda nessa p.irle ; cu ndo a aceilo, scgundo o que pcnso. 

Mas, ja que se tocou nesta materia, eu passo immediata- 
mente a cesponder aos honrados scnadores quo declarArdo 
quo, scgundo o art lii, o governo ndo esld autorisado a 
'■izcr operacdes do erodilo alem da quantia precisa para 
rrecnclier o'deficit das dcspezas votadas na lei do orcamenlo. 

0 Sn. T. Oitoni: —Apoiado; 6 66 ale ahi. 
0 Sn. ministbo da f.zenda:—Vou Icr o art. Ii) [U], 
IPla pbraso, segundo as aprociacilos dos honrados senado 

res, nito quer dizer dcspezas votadas para o exercicio, quer 
dizer dcspezas voladas na presents lei 

0 Sn. visonde de ITABonAnv: --Sim, senhor. 
0 Sr. irabTRO da fazenda : — Mas en ndo sei com que 

"hreito so bdo de violenlar as palavras para dar cssa Iraduc 
?ao que os honrados scnadores qucrem dar. 

0 Sr. PimeNTA Buen'O: —Por quofulla sc cm 38 000:0008. 
.0 Sn, Souza Franco : — IIa jA a intelligencia do dccreto 

n- 1,2ii quo pediu um erodilo esjiccial. 
0 Sn. misistbo da fazenda : •— Perdoo-me; o honrado se- n<idor sahe o conlrario, sabe que mesmo antes de eu entrar 

I'ara o minijlorio a intelligencia quo rcsulta dos factos 6 a 
que cu dou, c sendo... 

0 Sn. Sodza Franco:—Ndo sei, nito senhor. 
0 Sr. jiinistro da fazenda:—0 honrado nifmbro nrs seus 

'"■Partcs mostrou quo estava inteiramente informado dislo. 0 
}!;)nrado senador que ha pouco fallou mosln u quo eu linha 
''fje nmilo, que cu tinha examjnado o deficit do cxercicio : 
"do s.to factos quo dcmooslrio quo a intelligencia que pre- 
"Dniinou no governo 6 esta que dou ? 

Bsxn ; diz a leidcspezas votadas para este exc cicio. — 
"ra, algumas vo».es o corpo legislativo fem dado oulorisacSes 
no governo cm phrascologia diiersa, mesmo miis limitada ; 
esta ptraseologia 6 nova, ndo mo recordo do outra lei que 
'qnlirt usado de expressfio tao ampla, etenho razdo poderosis 
snsa para crnr que assim era, porquanto as dcspezas votadas 
Para o ex-rcicio erdo amplissimas, e nao era possivel que o 
podcr legis|ativo enlendesse quo o governo s6 Ocava aulori- 
sado pars, na previsiio desta lei, fazer opcrajOcs do crcdilo 
"0 ') 2 cu 3 mil contos. 

0 Sn Pimknta Ueeno (Id um apcylc. » 

0 Sr. mimstro da fazenoa: — Julgo que nao ha neces- 
sidade disto. 

0 Sr. Pijiema Bueno ; —Mas o governo julgou necessario. 
0 Sn. ministro da fazenda : — Quanlo? 
0 Sr Pimenta Bueno; — Fla pouco tempo, quando pediu 

o credito a camera dos Srs. deputados. 
0 Sr. ministro da fazenda : — Quando o poder legislativo 

estiver funccionando ; mas eu entendi, ccmo entendo, quo 
para os 18,000:000^! o governo ndo prerisava do autorisaeao 
especial. 

0 Sr. visconde de IiABORAnY : — P6do o governo fazer o 
que quizer. 

0 Sr. ministro da fazenda :—Ndo, senhor; ndo tenho cul- 
pa que o senado do uma inlerpretacao differente. So o poder 
legiilativo'quiresse limitar a lei, cm logar destas palavras 
- dcspezas votadas para o czercicio,—diria somente—des- 

pezas votadas nesla id— ; era uma phrase raais curta, mais 
clara, e que expriraia so e exclusivamente o pensamonto quo 
os nobres scnadores querem achar no artigo ; hoje as palavras 
sdo mais amplas. 

0 Sn visconde de Itarihadv Combine V. Ex. isso com 
o art. Ii da lei de 1802, que faz partc dessa lei. 

0 Sn ministro da fazenda :- Ndo faz parle. Este artigo 
vein alt-rar lodo o systema que a lei de 1802 tinha cstabc- 
lecido. 

0 Sr. Pimenta Bueno : — Ouca V. Ex. o seu illuslro an- 
tcccssor 

0 Sn ministro da fazenda : — Vcu mostrar ao honrado 
senador com os factos que achei que a intelligencia que elle 
deu a lei foi tnmbem esta. 

Estava neste exercicio o governo autorisado pela lei do 
junho do 1803 a fazer operacOss de credito para as despezas 
exlraordinarias votadas na lei do orcamcnto na importancia 
de 40 733:000^ salvas as fraccOes. Alto disto estava tam- 
bera autorisado a fazer operacOes de credito, por outra lei, 
para mais 12 030:0008 Temos pois 32 rail e tantos contos. 

Se as despezas vxtraordinarias para que o governo podia 
fazer operacOes de credito erao somente estas, as operacOes 
dc credito quo elle fez deviao limitar-se a isto ; mas atien- 
dSo os nobres scnadores a quo, no dia 7 de marco de ISGO.ein 
que tomri conla dv administracilo la fazenda,'cu achei isto 
no thrsoufo : emprestimo dc Londres, contrahido em 1863, 
14,444:000^ ; prpducto de 10,300 apolices, 0,430:0008 : 
somma 33.891:0008 ; letras do Ihnsouro em 7 de marco 
31,273 000^, portanto linhamos 83 267:000,3 do divida fun- 
dada. fluctuante o contrahida no estrangeirn. Oeio que 
destes 31,000:0008 so tirao 8 000 0308, que a lei facultou 
eraitlir em hilheles do thosouro ; os 23,000:0008 er5o ope- 
racfl'S que o governo tinha feito para occorrer as despezas, 
c, se assim nilo fosse, o que teria baseado cssa emissao do 
hilheles do thesouro ? 

Agora direi mais que a lei com effeito auton'sou o governo 
a emiltir 8 000:0008, mas siraplesmente como antccipa^ilo 
da renda. Logo, pela lei, que se harmonisa com toda a le- 
gislacao anterior, esses bilhetes do thesouro erailtidos dsntro 
dos limita? da lei, Bndo o exercicio, deviao estar pagos, por- 
que forau emiltidos como anlecipacSo de renda. 

0 Sn. visconoe de IrABORAUY : — Nao era prcciso isso. 
0 Sr. ministro da fazenda^: — NSo era preciso ? 
0 Sn. visconde de Itaboraity : — Nesso caso, devia vir 

pedir autorisacito ao corpo legislativo. 
0 Sn. ministro da FAZENDA : —Mas nos cxercicios antc- 

riores Y. Ex sabe que se tem passado letras do thesouro do 
uns para outros exercicios. 

0 Sn. visconde de Itaroraiit: — E V. Ex sahe tambem 
qual 6 a minha opiniSo a csso respcito, mais do uma vez 
enunciada. 

0 Sll MINISTRO DA FAZENDA : — NcSle C8S0 tCmOS qUC, dc- 
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duiidos os 8,000.0005, quo tegumio a previsSo da lei devi.to 
ser pages denlro do exercicio, restar-nos hiio 67 mil e 
tantos contos.desprezadas as fraccdes. Portanlo, teraos quo o 
men antecessor entendeu lambeni quo podia fazer nperacCe- 
do credito alem dos o3 OCO 0005- para preencher o deficit; se 
assim nSo foi, seria preciso explicar do oulro modo. E depois 
altenddo bem es honrados senadores qua n.lo era possivel, 
quo tendo a ltd de I860, empregado palavras amplas na auto 
risacao que deu ao goxerno essas palavras mais amplas do 
que'outras de leis anlcriorespodessem ler 0 sentido restrict!) 
das outras autorisacCes. Porla.ito declare que ainda julgo 0 
goirerno aulorisado a fazer operacfles de credito para preen- 
cher 0 deficit nSo da lei mas das ilespezas Totadas. 

Parece-me que era quanto a esla parle qua 0 honrado 
Sr. visconde de Itaboral.y desejava explicacOes do minha 
parle. 

0 Sr. tiscosde de Itaboraiiy :— NSo, senhor ;'d sobre 0 
sen decreto que fez 0 transporte dos 2 000:0005- 

O Sr. Febreira Pexxa:— Eslando abertas as camaras. 
O Sr. Misisibo da fazekda Cera, tou responder ao 

honrado senador. 
Diz 0 arligo citado por S. Ex. (LI). 
O nobre senador disse que quanto a quantia de 2,000.0005 

decretada na lei para entregar-se ao banco pelo rccolhimeoto 
das notas do thesouro, visto que esta despeza nJo foi feila 
nem encetada, nJo havia sobra de econumias. porque nSo 
boure execucjo de despeza, e, por consequencia, 0 governo 
nSo estava autorisado a fazer 0 transporte, nem de parte, 
nera de loda a verba Peco permissdo ao honrado senador 
para conteslar 0 que di^se. 

A lei diz : * Sobra de economias feitas na execucao d's 
services. » Eu julgo que a redaccio desta lei me autorisava 
a eniender que nao erJo sobras feitas na execucao de cada 
uma verba, porque V. Ex. note que para dianle, quando a 
lei quer fallar especialmente em cada uma das verbas, ella 
expressa se por estas palavras: (Li.) 

Portanlo Y. Ex. ve qua havia duas ideas muito posilivas. 
uma expressa era segundo logar que e havendo falta de di- 
nheiro para a despeza em alguma verba, idea restricla, e 
em priraeiro logar a idda ampla de haverera sobras na exe- 
cucdo dos services, nJo dizendo de cada uma verba, 

O Sr. viscoxde de Itaborabt; -Na execucao dos services. 
O Sr. mimstro da faze.nda;— Bos servicos cm geral, nSo 

diz do cada veiba. 
O Sr. Piaiexta Blexo ; — Na execucJo ; nao na omissJo. 

[Apoiados). 
O Sr. mimstro da fazekda : — Mas nottra os honrados 

membros que a phrase daria este pensaracnto se dissesse ; 
« na execucdo dos servicos em cada uma verba » ; entflo 
bem. A lei diz : «sobras resullanles das economias» ; note 
se bem, e um excesso deecooomia; parece me que neste 
caso devem ser as palavras sinonimas. Portanlo eu enlendo 
que toda vez que houver cm um capitulo de uma lei votada 
para uma reparticSo — sobra na execucao dos servicos—por 
qualquer molivo seja porque a despeza votada"excedeu 
I necessidade, seja porque a despeza votada nSo (eve ap- 
plicacdo, d5o s6 gprque nSo foi necessaria, como porque 
apezar de ser necessaria houve impossibilidade de a ap 
plicar, 0 governo as podera applicar ; agora se se qui- 
zer fazer uma reitriccao de ora cm diante, como quer 0 
honrado senador, para tolher os arbitrios ao governo, eu 
nSo sou daquelles que entendem que se deve dar muilas lar- 
gas ao governo, especialmente nos faclos das despezas pu- 
blicas; ate sera muito regular que 0 governo s6 pussa fazer 
0 transporte quando, depois de executada a ppplicacflo de 
uma verba, se reconhecer que ba sobras. Nisto concordo; 
seria uma disposicio legal adoptada de ora em diante, mas 
nSo 0 sentido da lei. 

O Sr. Socza Fbasco; - V Ex. n5o repara que esta atd 
suspenso 0 uso da verba de 2,000:0005 ? 

O Sr. mimstro da faze.nda. — Sent duvida. 

N D I G E. 

O Sr. Solza Franco: - Logo nio linha 2.000:0005 para 
transportar. 

O 'R. mimstro da Fa ZEND A : — Mas o honrado senador niTo 
atlemleu para a minha demonslracao ; ndo houve necessidade 
desse scrvico nao e servii;otque-so nSo executnu, houve 
pi-rt-nto economia Eu co'acordo com a apreciacSo quo 
V. Ex. fez, concordo em que e uma necessidade 6 quo Y. 
Ex diz, mas e preciso decretar 

O Sr. Pimenta Bceno -Estd decretado. 
O Sr. mimstro da fazbbba: — NSo e-td; aleidir —na 

execucao do servico—e nao—cm cada verba. 
O Sr. Pimenta Bueno:—Onde nao houve execucao de 

servico uao pdde haver economia. 
0 Sr. mimstro da fazenda: — So nao houve execucSo da 

servico em uma verba, nao ba execucao de servico no minis- 
terio? So a lei dissesse—em cada verba—, entendo que se 
nao podia fazer, mas ate agora julgo que nao posso dar ou- 
tra execucao a lei. 

Diz mai's o artigo [Li]. 
biz o decreto de 1850 (Le). 
0 honrado Sr. visconde de Itaborahy julga que ha duas 

violacfles de lei no decreto do 27 de marco, visto que, 
fallan'do o decreto de 19 de setembro de 1850 duas vezes no 
inlervallo das sessOes, o governo nao podo. na presenca do 
corpo logislativo exercer essa f.iculdado de fazer transportes 
de credito. A' primeira vista, Sr. presideiite, parece que o 
Sr. vUconde tern razdo, mas eu devo' dizer que, esta mesma 
lei do 19 de setembro de 1S50 no art. 4° g 2° diz o scguinte 
(Ml- 

Temos, portanlo, nesla mesma Icgislacao duas clausulas 
distinctas — niio eslamlo rcunido o corpo' legislativo, idda. 
que se acha nos oulros paragraphos contida nas palavras— 
intervallos da sessdo—e a decrctacSo tamb'em quo autorisa 
0 governo para fazer os transportes do nono mez em diante. 
Portanlo devemos concluir que o governo esta ifutorisado sd- 
mmle no mez de abril de cada anno financciro a fazer o 
transporte de creJilos, visto quo regularmenle as sessOes do 
corpo logislativo comecio em raaio ; o como na presenca do 
corpo legislativo o govornn ndo pdde fazer o transporte do 
creuilos, d necessariamciile preciso quo, logo que desappa- 
reca o intervdllo das sessOss, segundo a phrase empregada 
no" decreto, o governo apresente ao corpo legislativo as pro- 
postas de transportes do creditos. 

Mas, veja V. Ex, a dilferenca do phrase qne o decreto em- 
prega: em nm case—no intervallo da sessSo—, no oulro 
—ndo estando reuoido o corpo legislative.—Digo quo no 
primeiro caso a idda 6 muito mais ampla, quo comprehende 
tamhera as sessOes ejlraonlinarias ; no segundo caso eu en- 
tendo que comprehcndo sdmente a sessdo ordinaria NSo 
podia haver uma previsSo do que fosse a scssao propriamenle 
dita, segundo a expressao dos arts. C" e 7° que fi i por V Ex. 
iovocada No primeiro caso comprehende a sessfto ordinaria 
e extraordiuarla ; no segundo caso nSo, visto que o governo 
so lem um mez unico para fazer o transporte do credito, quo 
e o mez de abril. V. Ex note hem a dilferenca da phrase. 
Assim portanlo, ndo sei se a argumentacJo do' honrado vis- 
conde de Itaboraiiy serd muito procedente, e se tambem o 
governo pdde ser ceusurado poniuc f z o transporte de uma 
para oulra veiba nas coudiutes em que se achava. 

Agora, Sr. presiileute sou nhrigado a dizer mais algumas 
palavras, explicando umi 'ip' : por mim emitlida, e quo 
tem levantadn celqumn 1 to 6 que segundo a conslituigAo 
do imperi o impestu d« >i* dec-elado nio 6 preciso que 
seji ammalmeat ■ votado pare qua se torne elfectiva a sua 
1 o iranra. 

Sr. preside) I i-m iiriio-iro Jcgar chamo a atlenqao dos 
bonrades n< i .bivs • r >sU . la-se do uma faculdade do 
poder legisli.tiv" »sta ha tie ser Ido exlensa como 
a co!. till)1 - ' - .,$u ■■ "a -Ma ha do ter sdmente- 
aquellas li:- ba C ■ ■ ■ naconstiluicSo, e alem 
disso i.-ds o >tni vcr qu s prai.cas q-ie os honrados mem- 
bros aponldrio comq existenles, s3o pulicas quo podemssl- 
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fer a questSo, se ellas siTn fiqnificalivas, se houve em algum 
tempo cnntestacia <la dispisic-Io ">•« so executou, ou so 
houvo occasiao ''o si invocar essa intelligeneia da consti- 
luic&o. 

0 Sn. viscohdb Be h'ABi>nAiiY : —. Tanlo houve quo ja o 
Sr. Ottoni apreooatiu um pareccr da camara-dos Srs. de- 
putados. 

0 Sa Mimsinn da fazenda : — Esse parecer trata da 
conveniencia, nSo da constiluicilo ; que arligo da constiluicSo 
invocou elle ? 

Senbores, creio muilc na autoridade moral dos homens 
mas nao na sua autoridade legal, 6 preciso que me cnnven- 
cilo. Esse cidadito que deu o parecer qua f i citado pelo no- 
ure scnador por Minas me njerccou muito respeito, mas nera 
pqr isso cu devo accilar sua opinido como dogma. Essa opi- 
HiSo que o nobre scnador citou limitava os direilos do parfa- 
mento. 

Pergunlo, por que a constiluicSo eslabelcce que 6 da com- 
pelencia do poder legislativo flxir annualmenle as despezas 
publicas, nunca o poder legislativo podera flxar despezas por 
mais de um anno? _ , 

0 Sr. Puicnta Bueno : — N5o deve. 
0 Sr. ministro da fazenda : — N;lo deve ou ndo tem con- 

Detencia ? 
0 Sr. Souza Franco ; —Pola constituicSo nSo tem. 
0 Sr ministro da fazenda : — Ainda bem; agora estou 

muito satisfeito ; os nobrcs senadores entendem que o poder 
legislativo n5o pdde, baseando-se em um conlralo decretar 
despezas por mais de um anno 1 

0 Sr. Pimenta Bueno Ha de renovar annualmenle. 
Ft Sr. yisconde de Itarorahy : — V. Ex. tern a resposta 

op um dos artlgos da lei actual. 
0 Sr. ministro da fazenda .—0 que eu porgunto 6 isto: 

pdde o poder legislativo decretar despezas para mais de um 
anno ? 

0 Sr. visconde de Itaborauy ; — N5o pdde, na minha opi- 
RiSo. 

Sr. Pimenta Bueno: — E' hypolbesc previsla no art. 
171 da constituicdo. 

_ 0 Sr. Souza Franco : — A dotacSo do iroperador 6 pela 
Fida, c entretanto se vota annualmenle. 

0 Sr. ministro da fazenda:—A dotacdo do imperador 
tendo pela vida, i uma despeza implicitamcnte volada por 
toda a vida do iraperador. 

0 Sr. visco'de de Itaborauy . — E teraos obrigagSo de 
fota la todos os annos. 

0 Sr ministro da fazenda:— Eu entimdo qne ndo. Os 
Fmprcgados publicos de qualquer ordem, que nSo sSo vitali- cm8, quer sejio mi smo de commissau, mas que estejao em 
Bxercicio e lenhao um ordenado estabelecido por lei, per- 
panlo ndo tern direito do receber veus vencimenlos? 0 poder 
'egislativo pdde deixar do fixar esla despeza? De certo que 
"So; e portanto d uma restriccao que se quer dar a constilui 
S5o do imperio. 

Illas acaho de ouvir que se invocou o art 171 da consti- 
luicao ; vamos examina lo Diz elle (tcndo)—Todasas con- 
Wbuicdes directas A exrtpcAo d'aquellas que e,-ti«erem ap- 
plicudas aos juros o amor'tizacao da divida publica serao 
Binualinente ustabelecidas pela assemblda geral, mas conti- 
Buardo atd que se publique a sua derogacao, ou sejao subs- 
lltuidas por oulras.- 

0 Sr visconoe de Itabobahy : — Sendo dccretadas annual- 
mente, diz a constiluicao. 
. 0 Sn. ministro da fazenda ;—Serdo annualmenle estabe- 
'""'das pela assemblda geral, mas conlinuarao atd que se 
Publique a sua derogac.lo ou sejao substiluidas por outras. 

Sr. Pimenta Bueno:—Enica excepcAo. 

0 Sr. ministro da fazenda i—Logo ndo d preciso que 
aunualmente sejao renqvadas; logo, mesmo sem haver lei 
do orcamento ellas subsistem e podem ser cobradas. 

0 Sr. yisconde de Itaborauy :—Nao apoiado. 
0 Sr. ministro da fazenda:—E' opinido dos nobres sena- 

dores, mas nunca live outra op nido acerca da intolligencia 
desle arligo. 

0 Sn. yisconde de Itaborauy;—Nunca live oulra lambem. 
0 Sr. ministro da fazenda : — Uespeilo as opinides do 

honrado membro, mas entendo que nem os argumentos que 
S. Ex. apresentou nem os que acabdo de ser apresentados 
pelo nobre senador por Minas abaldo os que tenho produzido. 

0 Sr. T. Ottoni : — Foi uma disposicdo proTisoria em- 
quanto ndo se reuuia o corpo legislativo. 

0 Sr. ministro da fazenda :—Mas qucm tinha votado so 
0 corpo legislativo ndo estava reunido? 

0 Sr. T. Ottoni:—A assemblda constituinte. 
0 Sr. ministro da fazenda: — Serao annualmenle estabe- 

lecidas pela assemble! geral, diz o art 171 ; logo refere-se 
1 camara dos depntados e ao senado, ndo se refere a consti- 
tuinte. Por conseguinte, as contribuicOes directas, depois do 
serem annualmeute estabelecidas pela assemblda geral, con- 
tinuao era vigor ate que se publique a sua derogacdo, ou 
sejao substiluidas por outras; ndo 6 preciso que continuem 
a ser estabelecidas aunualmente. 

0 Sr. T. Ottoni:—Ndo apoiado. 
0 Sr. ministro da fazenda: — Entdo ndo sei como entenda 

a constiluicao, porque esta e a inlerpretacdo que me parece 
mais juridi'ca. 

0 Sr. T. Ottoni;—Ndo sou jurisconsullo ; nestas ques- 
tSes dirijo-me apenas pelo bom senso. 

0 Sr. ministro da fazenda: —0 honrado membro sabe 
que a conslituicdo udo precis* de muito para ser eutendida... 

0 Sr, T. Ottoni:—E' verdade, mas para ser sophismada 
precisa de muito 

0 Sr. ministro da fazenda :—... basta que procureraos 
reconhecer o que o legislador queria em vista das circums- 
taucias do tempo, e ndo collocarmo-nos emoulros paizes^om 
outros costumes, com outras necessidades. 

0 Sr. T. Otti ri :—E' o que eu fiz. 
0 Sr. ministro da fazenda ;—Sr. presidente, o honrado 

membro pareceu ndo enxergar distinccdo enlre contribuicdo 
directa e contribuicdo indirecta, e procurou dar explicacdes 
para mostrar que a intelligeocia que eu dava ndo se harmo- 
nisava com o preceito conslitucional; mas, senbores, a cous- 
lituicdo trata da contribuicdo directa de reparticdo, e eis 
aqui'o que eu disse no rclatofio; [Li], 

Eis aqui, portanto, como eu entendi e entendo que a scien- 
cia corapreheude o que 6 conlribuipdo directa de reparticdo. 

Eis aqui, portanto, como eu entendi e entendo que a 
sciencia economica comprehende o que e contribuicdo de 
reparticdo. Mas quando a conslituicdo no art. 15 tratou de 
repartir a contribuicdo directa julguei, e ainda sustento que 
ella ndo leve em mente oulra contribuicdo senao essa con- 
tribuicdo directa de reparticdo. 

For consequencia o nobre senador baseou-se em uma idSa 
falsa, e isto ndo tem contestacdo alguma; foi esta a dqutrina 
mesmo que a conslituicdo invocou quando tratou o legislador 
constituinte de organisar o art. 18 da mesma conslituicdo. 
Asaini, pois, senbores, ndo sei se se pbde dizer, como disso o 
nobre vLconde de Itaborahy. que e uma heresia a intelligen- 
cia que dou; so 6 heresia o Brafil inteiro ou a sua maiot 
parte esta heretico. 

0 Sr. visconde de Itaborauy : — Ndo apoiado. 
0 Sr. mimstro da fazenda : — Eu o digo com o assenti- 

in-ento do honrado membro. 
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0 nobre seuader poc Jlii as -lissa que »a nio bouver vola- 
c3o do pagamento lie impostos elle s6 ha de paga-losobriga- 
do pelo poder judiciario. 

0 Sr. T. Ottom : — V. Ex. ha de mandar o meiriuho a 
miuba casa. 

0 Sr. ju.nistro da faze.noa : — Primeiro ha de maudar o 
honrado mcaibro do que eu em casos an^logos. Porquo nio 
oppoz essa resistencia o honrado membro quando na provin- 
cia de Minas cobrarao so impostos sem lei do orpamcoto, 
eomo lem acontecido na maior partc das proyiacias ? 

0 Sr. T. Ottom ; — Aconselbei. 
0 Sr. jiiMsiao da fazesda : — Eu [aria, como fiz em lo- 

dos os tempos quaudo estava em opposicua ; udo accnso 
Ibava, ia fazer por mim mesmo, eutregava a minba pessoa a 
animadversao de meus adversarios. 

0 Sr. T. Ottom; — Nio coslumo flcar alraz da porta. 
0 Sr. mi.mstro da pazenda : — Em Minas nio sc cobrario 

impostos sem lei de orcamento '? 
0 Sr; T. Ottom : — Contra o men conselbo. 
0 Sr. mimstro da kazexda :—0 honrado membro, como 

bomem publico que e, nao deve limitar-se a dar cooselbos. 
0 Sr. yiscokde de Itaborauv: —Kem todos querem expdr 

a sua sorte. 
0 Sr. mi.mstro da faz'exda: —E' verdadejinas o nobre 

scnador sabe muito bem o tempo a que me refiro. 
0 Sr. T. Ottosi:—Nio sei. 
0 Sr mi.mstro da fazenda : — ReQro mo aos annos de 

lSi2 e 1813. 
0 Sr. T. Ottom : —Eu estava na cadeia como havia de 

oppAr me ? £ o nobre miaistro estava no mato. 
0 Sr mimstro da fazexda : —No mato ? Esta enganado ; 

nessa occasiao nio estive, nem em tempo algum. 
0 nobre senador pelo Rio de Janeiro sabe que em diversas 

provincias do iraperio, me^mo em seu ministerio, bouvo co- 
branca de impottos sem lei de orcamento... 

0 Sr. visco.nde de Itaborahy : — Nao duvido. 
0 Sr. mimstro da fazexda:—... por esse mesmo prin- 

cipio que julgo principio constilucional. Quando cheguci ao 
Para, achei ali a falta da lei do orcamento, lendo o presi 
dente que me linba precedido uegado sanccio ao projccto 
da lei do orcamento, que se Ihe enviara, e mandado prorogar 
a lei vigente"; foi o quo achei ; mas, sem embargo, promovi 
a cobranca de impostos e entendi que obrava legalmenle. 
que devia continuar; facto para mim incoutestavel, porque 
em todas as provincias geralmente assim lem acontecido ; 
tcm-se cobrado impostos nio sondo annualmente votados, 
tem-se recorrido ao poder judiciario, e o poder judiciario tem 
feito condemnacAes. 

0 Sr. T. Ottoxi : — Nao 6 bom Car muito nesses prece- 
dentes. . 

0 Sr. mixisiEo da fazexda ; — PerdAe-mo o honrado 
membro, nio tenha o menor receio ; este meu libcralismo e 
de todos os temfos; e lambem pelo que boje apparcce, per- 
gunto ao hourado senador o que e liberalisrao ? 

0 nobre senador empregon uma cxprcssio quo nunca Ihe 
perdoarei, a expressao liberalismo a fiouher, ou Mcracs a 
Rouhsr. / 

0 Sr. T. Ottom ; — Ob ! se ba ! 
0 Sr. mimstro da fazexda : — Onde esla o facto quo no 

sosso paiz o attests 7 
0 Sa. tiscoxoe de Itaborauv ; — E melhor que cuidemos 

em livrar o paiz do cataclvsma que o ameaca. 
0 Sr. T. Ottom ; —1 Apoiado. 11 

0 Sr. mixistro da fazexda: — Entende-se quo o govereo 
e grande pane da populacao ja foi dcsbaptisada, que o libe- 
ralismo fugiu espavorido.'.. 

Da rainha parte, Sr. prosidenle, sc ollio para a minba vida 
nio vejo cousa alguma a que se possa applicar a cxpressio 
— liberalismo a Rouher. 

0 Sr. T Ottom: — Nem eu appliquei a V. Ex.; agora so 
e do seu gosto tomi-la, tome. 0 aenado 6 testemunhu de 
que resguardoi o nobre minislro. 

0 Sr. mimstro da fazexda: — Eu nio linba ouvido. 
0 Sr. T, Ottoxi: — Ab! Pois cnlio tome para si. 
0 Sa mixistro da fazexda: — Me e indillcrente que qual- 

quer bomem me qualifique de um ou outro modo; todos os 
bomens pubiicos bio de supportnr a qualificacuu que indivi- 
duos, gfupos, massas numerosas, a nacio iuleira qucira 
usar, e para isto tonbo bastante pacienc'ia; cspero que um 
dia justica me s^ja foitr. Se o honrado senadur folendesro 
qua devia qualilicar-me assim,me fari; uma grande iiijuslica. 

0 Sr. T. Ottom Appello para o senudo. 
0 Sr. mimstro da fazexda Nao ouvi. 
0 Sr. T. Ottoxi :— Nio quiz preslar-rao alloncio. 
0 Sr. viscoxde de Itaborauv :— Entio qucr scparar-se de 

sous collegas 7 
0 Sr. mimsiro da fazexda :— Como 7 
0 Sr. viscoxde de Itaborahy: — Se se pde fora da quali- 

ficacio, sens collegas nao podem pdr-se. 
0 Sr. mixistro da fazexda :—Era que sentido? 
0 Sr. viscoxde de Itaboiiaiiv Elles ficio sendo Hberaes 

a Rouher. 
0 Sr. mi.mstro da fazexda : — Entendi quo essa designa- 

cao viiiba a mim sdmente; estou cerlo que o nobre seiiador 
nio quiz applica la a nenhum de meus collegas. 

0 Sr. T. Ottoxi Quiz, e ate personalisei. 
0 Sr. mixistro da fazexda Oh I senboTos, mas se ja 

vi o nobre senadur apoiar esses ministros, fazer por elles nyl 
sacrificios 7 1 

0 Sr. T. Ottoxi : — Eoi antes do saber que erio ii 
Rouher. 

0 Sr. mixistro da fazexda: — Enganou se entio; mas 
tern garantia de quo uio se eogaoa agora 7 

0 Sr. T. Ottom : — P6Je ser, nio serd a priraeira vcz. 
0 Sr mixistro da fazexda:—Quando os partidos sc dis- 

soivem, d porque se acbio em tal estado que a nalureza das 
cousas faz com quo esse, oggrcgado do bomens que tem 
razio, que USm logica, so desagrupem; o agora cada um faca 
o qua entender. 

0 Sr. babao de S. Lourexco : — Agora e o sauve qui peul. 
0 Sr. mixistro da fazexda;—Segundo a bisloria... 
Eu sinlo baslznte isso, mas nio esta no poder dos bomens 

fazer com que certos factos sociacs, quo naluruimenle exis- 
lem, nio se manifcstem.. . 

0 Sr. T. Ottoxi Seria bom nio usar da reticcncia. 
0 Sr. mixistro da fazexda;—Uespeito ao scnado, so a sua 

autoridado moral mo podcria obrigar a alguma reticencia, 
declaro aonubro senador. So cnleiide que ba teinor da minba 
patto, que me impOe reserva, vou dizer o meu pciisamenlo 
todo. Quando ba essas raanifeslacoes, Sr. presidente, V. Ex. 
Qque certo e o scnado quo nio ba simples dissidencia da 
iulelligencia da lei, ha uma discriminacuo profuuda nos sen- 
timentos, nos factos, cm ludo. 

0 Sr. T. Ottoxi:-Bem. 
0 Sr. mimstro da fazexda : — E isto nio 6 culpa dos 

bomens; nio ba bomem tao podcroso que possa com suas 
intrigas, por ma's babeis que sojio, dissolver um partido ; / 
nio conheco no Brasil, nio conheco no mnndo um bomem. 

0 Sr. T. Ottom; — Salvo os principios. 
0 Sr. mixisif.o da fazexda: —Que principios? Se sio os 



constilacionaes, vc-se que todos nos maij ou mem 
peitamos; cspccialmente os bomcns quo occupJo un, 
cao publics todos os respeilao; todos concordamos na 
do poter publico do paiz... 

Sr. presidenlo, feitas estas obsetvacSes, resta sdmei. 
gumas palavras ao nobro senador que'encetou o debate, 
tou cllo sobro a venda de bens nacionaes, cspecialmcnte 
boas pcrtencencentes a aldeas do indios, cnlendendo S. K. 
que dahi o estado pdde lirar vantagens. A este respcilo devi 
dizer quo o senado sabe que » (foverno n"o podo tomar do-, 
libcracao alguma sent pioccder muito pruJenlemente. 0 go I 
•verno csta aulorisado a fazer a vouda de alguns bens na-' ii> 

FIM DO APPENDICi 

N. B. Nuo fordo publicados no appendice os discursos 
nadores Zacharias, pronunciado na sessao de 17 de maio, 
na de 18 c .Jobim na de 23 por nao terem sido remettidos 




