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CA~1ARA DOS SENADORES. 

~O• •e••ão ceder car!a ~e naturalisação. de cidadão brasileiro aos 
subd.tos Jtall8nos padre N•colllo Luiz, residente na. 

EM 1 DE JULHO DE 1867. . pr~vincia de Mina~-~eraes; e Henrique Roncio, 
PRESIDENCIA DO SR. VISCOND!I DE ABAETE'. restdente na do Esp!rtto-Sa.nto; aos sullditos portU· 

A's 11 1/2 horas da manhã, achando-!e presen- gueze~ João Lo)JrMro de Carvdho, re~idente lia. 
tcs os Srs. visconde de Abaeté, Mafra, Almeida . côrt~ • .l?sé Peret~a da C?sla Maldonado .e p~dre Jo~é 
Albuquaque, Pomp~u, Ferreira Pénna, Parmhos, Marta ~tas .F•rretra, r~stdent~s na provmcta dn R1o 
Ottom, Nabuco, barão de S. Lourengo, ·barão do dH J~nwo • José Cut~Jm de Souza e Franc•••·o N•!
Rio-Grande, visconde de S. VicPnte, Chichorr,,, ronha d~ Mene.zel, resJ~er.!es na do Cea~á; Jo~é LUJz 
marquez de Olinda, barilo de ~luritiba, Souza Ra- f'le Araulo e Nl•:oláo !etxm~ de ArauJo,_ rmdrntes 
mos, barão de Cotegipe, Dan tas, Pedreira, Diniz, na de Mmas-~eraes • Antomo José Fermra tle v .. s
~isconde de Sapucahy, Sã 0 Albuquerque. Dias de concell.os, rrstdente na de S .. Pedro do Rio-Grande 
Carvalho, Fernandes 'forres, Firmino, Jobim, Souza. d_o Sul, eJ.. finalmente~ ao ~ubdJIO p•usstano Dr .. Fran
~ra!tco, Zacharias, barão de Pirapama, Furtado e crsco de :aula Cavalcanh de Albuquerque, res1d~nte 
Slmmbú, o Sr. presidente abriu a sessão. na do Cearáó . . . . 

Comparecérão logo de~ois os Srs, Silveira da « Ar~. 2. FJclio revogadas as d1sposrções em 
Uotla, Paranaguil e barão de Maroim. contrariO. d . 

Faltárão com causa participada os Srs. Nunes 11 Paço a camara. dos deputados, e~ 2~ de JUnho 
Gonçalves, barão de Antonina, Candido Borges, de ~SB7. - Franc.lsco de Paula . Sl!vma Lobo, 
Carneiro de Campos, Eusebio, Paula Albuquerque, pr~stdenle.-Ant~'!10 da Fons.eca Ywnn.a, 1° secre
Paula Pessoa, Octaviano, l\leodes dos Santos, Dias t~r!o.-Jos~ F~lma.no. llorta dt Arau;o, 21lsecre
Vidra, TeixAira de Souza marquez de Itanhaern, tarJO.»-Fot a •mprtmtr. 
marl(uez de Caxias, visconde de ltaborahy, visconde Officie, de 28 do dito mez, do Sr. visconde de ]e
de Jequitinhonha; e sem participação os Srs. Cu- quitinhonha, participando que por estar doente não 
nha Vasconcellos, conde da Boa-Vis't~, Souza Quei- comparecia.-Inteirado. · 
t'o11 Fons~ca e visconde de Suasiuna. ~ Sn PRESI~E~TE:- Segue-se a apresentação de 
. l• orào l!das e approvadas as acta~ de 26, 27 e 28 de prOJectos de let, md1cações e requerimentos. 
JUnho ui limo. os • c v d · · R. DARAO DE OTEGIP!: - OU Jllan ar (I mesa 

EXPEDIENTE. . um requerimento, Sr. presidente. Não procuro jus-
O Sn. 10 SECRETARIO deu conta do segumte: ~ifica-lo, porque o meu fim não é estabelecer dssde 
Dous officios, de 26 de junh<>, do 10 secretaria rla Jâ um deliate sobre as informações que peco, mas 

can.mra dos Sr3. deputados, p~rlicipando, no pri- t~o sOmente colhor essas informações alim 'de diri
metro, quaes os membros da mesa da rnesmacamara gtr o meu voto, e talvez apresentar alguma medida 
eleitos p:ua servirem no presente mez: e no ~egun~o, que me pareca conveniente ao serviço publico. ·· 
que Stla Mageslade o Imperador oonsmte n:1 reso- Faço esta declaração, porque, quando apresentei 
lucão da ~ssembléa gornl que approva varias doere- em uma das sessões passadas um requerimento, pe
tas relativos á·mina de carvão de pedra nas margens diu a pabvra um nobre senador, e o requerimento 
do Jaguarão e seus affiuentes.-FJCou o senado in- ficou por isso demorado para entrar na ordem dos 
teir11do. trabalhos. O meu fim, como disse, n:lo é discutir 

Ofiicio de 27 do dito mez, do mesmo secretario, d.esde já, mas pedir informações exigidas no raque-
acornpanhando a seguinte : rtmento auc tenho a honra de apresentar. 

Pnot•osir.,.Ão. Foi li o, e mandado á mesa o seguinte requeri· 
monto: 

cc A. assombléa geral resolvo: . ~ Requeiro que se. peça ao governo, pela reparti· 
cc Ar!. '1. o Fica o governo autorisallo para con· l1çao competente, as mformações seguintes: 
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1c 1. o Cópia do decreto e inslruc~ões dadas á nova podia abster-me de tomar parte no debate deste pro-
agencia financeira em Londres. Jecto. 1\la~. ~en.lo esta m~teria tão importante, e 

« 2.• O· va'or total de apolices da divida publica tendo eu provocado, quando anteriorm .tte Re poz 
que têm Ridu emittidas, de agosto pasRado até hoje, em discussão, alg11ns esclarecimentos p(1r parto do 
0 preço porque forão .venuidas, e que corretagem governo, creio que contrahi de alguma sorte o dever 
pagou o tnesuuro pubhco p• ·r essa operação, quaes de intervir no deb•te. 
os correctores della encarregados. Julguei nocessarios alguns esclarecimentos por 

« s.o Se o governo tem pago corretagem pela ne- occasião de se discutir este ,Projecto, porque, como 
gociaçl1o de bilhetes do !besouro. V. Ex. sabe,· o· projecto fm apre•entado á eon~ide-

« Pa~o do senado, 1 de julho de 1867.-Barão de ração do senado debaíx~.de condições D?Uito diffe-
Cotegipe. » , rentes das actuaes, â .mm de um respe1to; e é tal 

Apoiado, e posto em discussão, foi approvado 0 e Ião patente, a necesstdade desses esclarec1ment_os, 
requerimento. que o s.enado pres~nc10u que, não te~d~ eu offerect4o 

ORDEM DO DIA. r-qnAnm•nto, par~ que o ~obre numstro da agrl-
·cultura f .. sse convulado a v1r á esta casa dar esses 

O SR PRESIDENTE:- Na ultima sessilo ficou Pn- esclar .. cimentos, 0 SPU roll~ga, 0 nobre presidente 
emalla a diseussno d, projActo de resposta áf:11Ja do con>elho, foi quem abriu 0 exemplo de um mi-
do throno: vou 3110ra pbr a votos esHe projecto. nistro chamar outro mi"istro, quando parece que, 

Foi submettido á votação e approvado. segundo a nosRa fórma de governo, qualquer dos 
O SR. PJIESIPENTE .-Acha-se na sala immediata o senhores ministros que aqui tem assento, devia re-

Sr ministro da agricultura... prdsentar a entidade governo. Entretanto, reconheço 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA:-Pela ordem. com S. Ex. que ·era necessaria a presença do nobre 
o SR. II RESIDENTE.:-Tem a palavra. ministro da agricultura para dar sua opinião sobre 

questões que o projecto envolve, e que S. Ex. será 
O Sa, SILVEIRA DA Mon&:- E' só para pedir ·á sem duvida o mais habilitado para ministrar ao 

V. Ex. que se declare na acta que votei contra o senado, 
projecto que acabou de ser votado. Não pude dar as Sr. presidanle, V. Ex. e1tarã lembrado de que, 
razôes do meu voto por estar doente i em tempo as quando entrou pflaprimeira vez em di•cus,ào no 
darei. · senado este projecto1 foi elle bastante discutido, e 

O SR. PRESJDE!(TE: -Quando ha declaraçllo de em resultado dessa d~>Cussâo appareceu um rfque-
voto, não se admitte motivar a declaração. rimento de adiamento, para que fosse o pl'ojecto 

o SR. SILVEIRA nA MoTTA :- Nilo dei a razão da remettido ás com missões competeot•s: e com effrlitO 
declaraçào do voto,. mas sómente a razão de não ter as commi~sões de em prezas privilegiadas e de fa
justificade 0 meu voto na d1scussão comvHtente. zencla apt·esentãrão o parecer q11e se acha na compi· 

O Sr Silveira. da Motta mPn·lou á mesa a seguinte laç:io dos pareceres da mesa. · 
declaração para ser inserida na act~ : Por essa occasião, jâ nesta casa se procurou saber 

c Declaro que votei contra a re~posta ao discurso qual era o systema adoptado no proJe<llo para esse 
do throno. Em t de julho de 1867. _ Silveira da grande prolon~amento d-s v1a• !erreas do imperio. 
Motta. » Segundo o proJecto, lica o go~erno autorisado com 

uma grande dictadura. para estudar o prolongamento 
O Sr. presidente disse que ia-se ofllciar ao Sr· da estrada do ferro de D Pedro II, para fazer os 

ministro do imperio para saber-se o dia, hora e lo- esturtos technicos e outros mais, afim de saber-se 
gar em que Sna Magestade o Imperador se dignarâ qual deva sAr a direcção deste prolnngamento, e 
receber a deputação que deve apresentar ao mesmo aind~ mais para. Jogo que estes estudos estejão ou 
augusto senhor a refenrla resposta. se j11lguem estar completos, fazer contratos e tudo 

Achando-se na sal~ immeiliata o ~r. ministro de quanto é neces~ario, para que se leve a effeito o 
agricultura, commerc10 e obras pubhças, forão sor- prolongamento que ~e 1nmda estnrtar. Por esta occa
teados para a d~putação, q~e. o dev1a rec.eber, os sião t•>mei lambem parle no debate, e achei no pro
Srs. Dan tas, Ch~ellorro e DmJZ i e sendo mlro•lu- j•cto 0 me• mo defeito que ar:ho hoje; anteR, porém, 
zido no salão com as-formalidades do estylo, tomou âe entrar no desenvolvimento da opinião que tenho 
assento á direita do Sr. presidente. a.respeito, permitia V. Ex. que fa~a uma pequena 

O SR. PRESIDENTE :-Acha-se em primeira dis- d1gressão. . 
cussão li' proposição da c~mara dos Srs. deputados Não é, senhores, sem muita 'repugnancia que 
sobre o prolongamento das actuaes estradas de ferro. emilto qualquer juizo, ou qualquer parecer soi1re 
Esta proposicllo esti\ impressa, e a respeito deli a ha prolongamento de estradas ile ferro; pelo contrsrio, 
um parecer das commiseõeR de fazenda e emprezas olhando para trás, remontando á epocha em que 
privilegiadas do senado, e bem assim dous pareeeres este projecto foi ol~h .. rado na camara d• ·s Srs. de
da mesa, um do anno de 1865 e outro do corrente pulados, se acaso me fosse dado phanlasiar alguma 
anno. cousa a respeito da realisaçào deste plano em rela-

Não havendo (depois de alguma pauBa) quem ci\o ao tempo em que foi concebido, eu diria-antes 
queira a palavra, vou pôr a votos a proposição .. tivessemos dado ao goYerno uma amrla dieta dura 

O Sr. Suw .. tra da ltlotta :-Sr. pre.~idente, para prolongHr a eslr:tda de ferro de O. Pedro 11, 
pelo mesmo mobvopelo qual nào fundamentei o meu para fazer todas as explorações que o projecto auto
voto na discussl\o da resposta ao discurso do throno, risa; antes tivesscmos gasto em estradas de ferro os 
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trezentos ou quatrocentos mil contos que o imperio corpo legislativo; poder-se-hia pouco mais ou me-
tem gasto Bm uma guerra desastrosa.... nos fazer idéada dcspeza com esses estudos e. outros 

o Sn. r. OrroNI :-Apoiado. mais; a autorisação nl!o é para estudar a d1recção 
das linhas, é para fazer todas as dcsp"zas que forem 

O Sn. SrtvEIRA DA 1\forrA:- ••. teriam os boja necessarias com a ex:ecuçuo dos artigos antecede.ntes. 
o.paiz, senão com a obrn realisada, ao menos com Assim, a passa!' esta lei, 0 governo fica automado 
e!la contratada, com o futuro da grunde com muni- não só para fazer os estudos technicos, mas lambem . 
caçào do centro do imperill para o rio de S. Fran- para chamar á concur1·encia as companhias, pa~a . 
cisco e para o Paraná; e então. senhores, a perspec· fazer contratos, para alterar o systema da garanlla 
tiva do nosso paiz, na Jlosse desses dous ramos de de juros, para alterar todo o systema adop~ado até 
communical}ilo ~or estradas de fer!o, seria. tão di!Te- hoje a respeito das estradas de farro. Esta dJctadura 
rente da sctnaltdade, como é o d1a da no1te. · dada ao governo repugna, Sr. presidente, e, ainda 

Porém, por muito que me deixe arrebatar por esta mais, nas nossas circumstancias actuaes. 
vista retrospectiva, não posso deixar de fazer a este Que quer dizer passar uma lei no corpo bgisla
)Jl'Ojecto a mesma objecção que fiz naquella primeira tiv.o em, l8G7, autorisando o governo ,a Jlre~ongar a 
íliscussão. e!trada de ferro de D. Pedro II até o no de S. Fran-

A minha objecção, Sr. presidente, esta no art. 6• cisco, ·á custa da receita ordinaria, quando os orça
do projecato; eu o vou ler ao senado:-« As des· mento1 demonslrito um deficit de 33,000:000~, que 
pezas provenientes da execuçào dos artigos antece- havemos nós demonstrar que chega a go,OOO:OOOI? 
dentes serão pagas pela rec~ila ordinaria, ou p~lns guç gu~r dizer isto,, senhor··~? l1orventu~a o corp~ 
fundos q11e o governo adquirir, por meio da mais leg1slallvo pMe de1x~r sah1r de seu se1o uma le1 · 
conveniente operacão de credito, para a qual fica com e;ta ~xpressâo- autorisado para fazer pelare
amplamente autorisado; devendo informar ao eor~o ceita ordinaria aa de~pezas provenientes com a exe~ 
lcg1slativo, nas propostas annuaes, para a lei ilo çução dos artigos antecedentPs? ... _ · 
orçamento, o~ incidentes da mesma. operaçiio, e. o ··· 0 Sn. 1'. ÜTTONt:-Não está assim; perd/Je-me. 
progresso da receita publica, devido âs medidas de 
que trat:lo os referidos artigos.» O SR. SILVEIRA PA 1\lorrA:- Está, ~im senhor; 

E' este 0 principal embaraço que encontro neste farã a despeza ou p~l11 receita ordinaria ou pelos 
· t 6 é 1 t · 1 fundos qua o governo adquirir por meio !la mais 

proJecto, é o seu ar · ·, e~ a au orm!):\o amp ~ conveniente operac:io de credito; comprehenue por para todas as despezas dos arbgos antecedenteR, que • 
nurnerarei; é a autorisaCilo para fazer as despezas consequencia ambas as cousas ... 
com a rPcerta ordinariâ, e autorisaç~o ampla para O Sn. 1', OrTONJ :-dá ainda um aparte. 
abrir credatos para torla~ eshs despezas. · o Sn. SJLVEIIU. DA l\IOTTA: -A de•peza é toda 

Este art. 6°, Sr. prcsidmt~, envolve a questão do projPcto; como se póde entender de outra fórma 
principal polthca da actualidade para mim: n~o é 0 art. li''? · 
questão de ll'''binete, não é qucst~o de conJlan~a. cm Ello não é relativo ao art. 5' só, é relativo a todos 
ministros actuaes, passados ou futuros;· não, os os artigos anlecedentes, em que se autorisa o gover~ 
Srs ministros estejào tranquiltos1 dispão-so úe toda no até paN contratar as obm, depois de estarem 
a susceptibtltdado a e~ te respr1to; não tl questão estudada~; consequentem~nte autorisa o governo 
de confiança ou dcsconfivnça pessoal. Além disto, para assignar os contratos para o prolongamento· 
Sr. presidente, eu tenho uma gr.mdo propemão para rla secção, depois da. 2•, da estrada de ferro de D. 
nllo fazer opposição ao minbtel'io actual, derivada Pedro 11 ~ isto é obvw. 
do medo qu~ tenho de que não seja viclima o paiz E' justamente. Sr. presidente, por causa desle 
do um ministerio ainda peior. .. art. 6• que hei de votar contra o projecto em 1• dis· 

O Sll. T. 0TTONI: -Acho infundado. cussão, porque se fosso ~m artigo que em virtude de 
o s11 SrtVEIRA DA 1\loru: _ y, Ex. acha infun- uma emenda oJferecirla na 2• ou 3•, se p~desse cor

rigir por ser um detalhe, c.u uma mod1ficar:ão ·do 
dado o que? systema da lei, !Jem, en acbaria conveniente ·ttuilse 

O Sn. T. OrroNI:- Esse medo. votasse em 1• discus•ão, M e•peran·~a de que na 2• 
O S11. SJLVI!JRA o.\ MorrA : -Pois ó uma das ra- se propuzesse a supprcs~ão desse artigo, ou UJ!!a 

zões porque propendo para não fazer opposi9ilo ao emenda, de modo que não compl'ehendesse autorJ
mini>terio actual, digo-o com frunqueza. sa~~o tão ampla para contratar e fazer ,as despezas 

1\fas, Sr. piesiden!H, é esta a quesl;io; a questão resultantes dos contratos. 
pard mim é de principio, e prinCI[I'u constttucin- Porém, o aa t. 6•, a ~leu vôr, rnce~ra o p~ojoclo . 
na!: é para. este ponto que entendo que todos os todo, 11ão la a mais aqua senfto os te arta~o. Cre10 que 
dartidos, quo que1·em a re:,Jisação do systema repa·e- esta lei ti cava tà'l completa, corno esta no seu sys
ser.tativo, devem convergir, estabdecer como seu tema, como se apresentou no projecto, se acaso ao 
progranuna, como inscripção de naa bandeira are· art. ti' se IICtlrescentasse sórnente- o governo fica 
Jeim1o das autorisaq.ões deste genero para o govrrno, nutoris~do para fazet' pPia. receita ordinaria ou pelos 
í::'este falai prese11te de que tanto t•m-se abusado, I~ fundos que julgar coAvenientes, pam o quo tem amg autoriznç~a de que se ta·ata é para o governo fazAr pio ca·edito, o prolongamento da estrada de ferro de 
a despeza dos estudos technicos ~ómente? Nno, nilo D. Pedro H até onde julgar corivealienle. 
é Jlara a despoza desses estudos technicos; estes es- Ag.,ra, senhores, quo jlt expuz ao senado a razão 
tudos podcrl11o SOl' ohjecto do uma aprecia~ào do porque faço opposi~ào ao projeto, isto é, por causa 



G SESS10 EM l DE JULHO DE 1867. 

deste seu art. 6•, o na·o pelas outras disposições, de S. Francisco, se deu idéa de que a estrada, que se 
estou prompto, á vista das informações que o nobre deve pelo projecto primitivo bifurcar para Rezcnde 
ministro so dignar dar-nos, e que cu lhe hei de e Cachoeira, póde ter um destino tão grandioso 
pedir, a rlar o meu voto Jlara o pmlongamento da como é o do rio S. Francisco para o rio Paraná; o 
estrada de ferro de J), Peilro II. Sei que as nossas nobre ministro deve tPr feito algum estudo para 
circumstancias financeiras são tristiss1mas, que os poder dar ao senado idea da exequibilidade deste 
nossos recursos rninguão todos os dias, que parece projecto. Que distancia h~r deste ultimo ponto com 
até cérto ponto uma ostenta cão do imperio empre- a estrada de ferro· de Pedro II; qmndo chegar reali
hcnder o liras gigantescas, como esta1 quando todo o e ada ató o rio de S. Francisco? Quanto custará esta 
mundo olha para nós e nos vê indiv1dados e pobres, estrada, e portanto que gárantia de juros correspon
quando todo o mundo,. inclusive o nobre presidente derá ao capital que se ha d6 ga,star com o prolonga
do conselho, reconhece que o paiz hoje uão póde monto do Jlirahy ao Porto-Novo do Cunha, ou de 
com facilidade appeltal' para os empreslimos estran- Entre-Rios até o rio S. Francisco? Devemos saber 
geiro's, nào póde appellar p~ra os emprestimos in- quanto . se h a de gastar, e é este o ponto para o 
ternos, que o pouco capital que havia na nn~sa cir- qual chamo muito a attenção do nobre ministro. 
culação, que era o· capilal disponível para· as in- A estrada do ferro deYe hifurcar .. se na sua 2• seccão · 
dustrias, está destinado nos depositas do thesouro para a Cachoeira.~.. · : . 
publico para as urgencias da guerra. Quando a estrada de ferro foi concebida, Sr. pra-

Nestas ci1·cumstancias parece até uma ostentação sidente, o systema que tivemos em vista foi que um 
a em preza de obras tão extraordinarias como e; tas, dos r~mos da e;trada de ferro de D. Pedro II devia 
porêm, como cont'l que taes ob(as nã11 poderão ser internàr-se pela província de Min1s e o outro pela 
emprehendidas senão com vist<s do futurü, apezar de S. Paulo. E' preciso que lambem agora não po
de sere1n a1 circumstancias actuaes muito más; não nhamos o ramal da província de S. Paulo em esque
perdendo as CSIJeranças do ftttur8 deste paiz, com cimento, emb1:iagados pela idéa de prosegu'r sómente 
vistas que estas obras, a t•!rem-se de realisar, neces- a estrada pelo rio de S. Francisco. . 
sniamente o serão com capitaes estrangeiros IJOr O projecto falia rJc l!:trantias de juros, e sobre ·este 
meio de emprezas, logo que o paiz oJTereca, inspire ponto tenho lambem de chamar a attenção do nobre 
aos cmprezarios a confianca n~ce1saria.: para que ministro e podir informaçõe!. O espírito da lei, que 
taes em prezas SPjâo realis:Ídas, não duvid~rei tJar nutotiFou a conslrueção·de caminhos de ferro e deu 
o meu voto, para que se o<tude o prolonpamento, ga1·antias de juro. foi que esse ramo se bifurcasse no 
para que ell~ seja contratado. Eis-aqui o ponlo onde lim da 2• secçilo para a província de S P.1ulo. Quan
a presenca do Sr. ministro é nect·ssaria; sobre que do essa provincia te1~ noticia do projecto, apressou
de1ejo oÜvir S. Ex. se em garantir os juros de 2 % para a realisacão 

Desejava que S. Ex. nos di1sesse se j~ fez um r!csta obra. Entretanto nós vêmos Já algum rondõr 
calculo da inlportanda das subvenções !Jlle o lhe- [Jara esquecer este ramal da província de S, Paulo. 
~ouro tem de pagar, ou ~cjão do 5 ou de 7 o;., segundo Senhores, desculpem-me, o ramal da Cachoeira é um 
o sys~ema <lll; l~i, porque,, segundo est.1 syste~a •. as ramal irnpo!·tantissimo. · 
~araulias addJCiünaes do JU!Ode 2% das provlll':m o Sn. T. OrTONI:-Apoiado e de muito facil 
Í!CâO a. CafiJil tan1bem do 1hesnuro gPI'af para serem COU>fl'UCCiiO. 1 
as provmc1as sobreearrrgada.~ só mente com as eslra- • 
das ccuvt•rgentes. Já fez o nobre ministro o eatcu- O Sn. Sn.YEIR! DA MorrA:- E' um ramal im-
lo para n)s dizer a quanto o> h despeza poderá mr.n- porLanlissimo, porque póde prender-se â uma grande 
tar? Votanrlo 11nr esta lei, 0 que é que votamos7 o naveg,~ão lambem do rio Parahyba.,,, 
corpo legislativo nao deve volar ils cega~, nno deve O Sn. T. ÜTTOIII: -Apoiado. 
dizer ao governo-contra!~ , custe o que custar, 
pague quem p~gar ;-is!o n:1o.é razoavcl, nào é regu
lar. O Sr. ministro, po1tanto, nos deve informara 
este respeito. 

A estrada de ferro do D. lledro II. está conti'nn
ando hoje na sua 3• secÇ,ão , do Pirahy ao l'orto
Nuvo d,,, Cunha, p r um contrato novo; elln parou 
na 2• sec~ão, cujo !Prmo c1·eio que é l'irahy; por 
um novo cnntrato eslá Fe fazenúo a 3• !eccào do 
Pirahy ao Jlo,·to-Novo do Cunha. ' 

O Sn. 'f. OnoNI:-Até Entre-Rios, 8 leguas 
áqucm do Porto-Novo do Cunha. 

O Sn. SitVlliRA DA MorTA :-Porto-No,•o do Cu
nha é 4• secção. 

O Sn. T. Or·roNI :-E' fim da 3.•. · 
O SR. Sir. vEm.\ Or\ nioTTA :-Que distancia pouco 

mais ou menos? E' um estudo que natm·almente o 
nobre ministro h a de te1· feito. DcHdo que se discute 
este projecto, contando com a prolongação atú o rio 

O Sn. Sn.vRIR! DAI\IoT-rA:- .... guebanh~mu
nicipios mnitoimportantes da província de S. Paulo, 
de1de Lorena ató Jacarel1y. • • 

O Sn. T. OrroNI:- Mais adianta ainda, 
O Sn. SILVEIIIA DA MorTA:- .•• , ou até o Para

hybuna, perto do qual nasce esta rio gigante, e um 
pequeno rc~ato quo vem da serra do Mar. 

Ora, :linda mesmo concedendo que o projecto ú 
t.lo grandioso que até so f<~lla no rio Paran~; ainda 
mesmo concedendo que c~ te ramal da Cachoeira 
t'mha de nproveitar esta navegação do rio Parahyba, 
e que tenha depois de Jigar-~e A ostr:1d1 do fmo de 
S. Paulo a Jundiahy, o seguir a díreccilo desses 
~~·andes centr,,s Jll'oductoros da província Úe S. Paulo, 
Campinas, Limeira, S. João do llio ·Claro, e dirigir
se p<ra. os campos do A raraqnara, para o rio Par aniL, 
ou para qualrJner oulro ponto terminal do pt·olon
gamcuto, eu entendo que ú preciso que o nobre mi
nistro nos tlô idéa do quanto o paiz vai gastar, 

!'' 
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cm quanto vai emp~nhar. ainda a sua renda para fer~o sem que o governo geral seja quem dê o privi· 
pagamento da garantia de JUros com este prolonga- Ie~10; por que razão? 
mento? E não ó só garan.tia de juros, é lambem ~ ~e acaso a provincia tem meio~ competentes, tem 
s,ubvençl!o. Em quanto, p01s, poderá montar a rea- JUmdtcçào para decretar certas v1as de communica
hsação dest~ plano? ção, entendo que, se apparecer uma em preza que· 

Não pense o nobre ministro que ê uma exigenda r~ndo contratar com o governo provincial, auto
d~smedida esta minha, porque eu comprehendo per- r1sado pela assembléa provincial p~ra fazer, uma 
feitamente que nenhum governo olha para um sys- estrada .de ferro, nilo póde haver mconvemente 
tema de linhas fe~r~as, que tem ou pótle ter até algum ntss~. Porém, ent<l,O com que direito se de
grande alcance pohhco, sem que tenha incumbido cretão as lm~as femas, amda .me.smo não compre
aos seus prepostos e delegados, homens technicos, hendendo ma1s .d~ .que a provmCJa ...• Nilo quero 

-o estudo da despeza provavel que se poderá fazer fallar da do rnuntclf!IO neutr,o. da de D. ~ed~o II, J!O.r· 
com esta obra; porque nós não queremos ouvir aqui que con;aprehende. ~u~s enhdades, proVJnc1a do f!,1o 
um conto de míl e uma noites· em leis não se fazem de Janeuo e munJCipw neutro; porém, a respe1to 
poesias: tudo é p~atic~, tudo' é positivo, ludo ê,,. da estrada de ferro de Pernambuco, da da Bahia, da 
agora é que podena dJZer: tudo o algebrico. de S. Paulo?... . , 

E ê preciso, ~r. ~residente, que 0 n0bra minislro O governo podena, senho.res, como prote~tor das 
dê ao corpo lelpsla!Jvo algumas informacões da im- grandes emprezas n~s provmc1as, como ammador, 
portancia do s~crillcio que do nós exige para que estender o seu aux~ho, ao ponto .de,garantir, de ~a.r 
votemos; fõra d1sto, nlio : posso ter muita confianca subvenção mesmQ, e então o dJretto de garantir e 
no criterio e na probidade íto honrado ministro, nÍo dar ~ubvençilo, lhe d~ria lambem o direito d~ i na
posso ter a mesma confianca na continua~ão do no- pec~10n~r certas condições da concessão. Mas Isto é 
b~e ministro; .é uma COUSa hoje tào proJílematica a m~ltO diVerso de arrogar-se O goyer.no geral O di· 
vida de um gabmete; o paiz está tão acostumado a mio de mandar fazer nas. p~ovme1as estradas de 
vO·Ios durar um anno e sete dias, que 0 parlamento ferro. dentro de urna só provmc1a, e que. n~o se com
mesmo na vota~il:o destas leis de contianca vacilla e rn.umca com outra •. o que o a~to addJCCJOJia,l r~s-. 
recúa, porque conta que no dia seguinte 0 nobre lrmge, são os cam1nhos de ma1s de umaprovmcta. 
ministro estará na opposiçüo. Portanto, Sr. presi• Porém! bem v~ o senado, que ~ ~s!rada de ferr~ de 
dente, é preciso que mesmo nesta parte 0 nobre S. Pau o, partrndo de Santos, dmgmdo-se á capital, 
ministro oriente o corpo legislativo. ' e. d~hi a Jundiaby, sen,do .seu debtinil ess.es muni-

AI d' s . . . , mp1os Jlroductores daL1meua, S. João do R1o-Claro, 
ém 1.sso, r. presJden.te, eu deseJO aprovmtar para o Paraná, bem vê o senãdo repito que a es· 

esta occastão, em que se ~Iscu!e este projecto, para trada não sahe de S. Paulo. ' ' 
re~ovar um ~r~testo que Já ma1s de uma vez tenho Eu achava conveniente que o nobre ministro nos 
fedo desta t.rtbuna contra .o .systema com. que se tem dissesse a sua opinião a este respeito; porque nlo 
mal en~nd1do o acto ,addlCiona~ a respe1to de em- pense que esta minha opinião é excentr1ca: é uma 
prezas esta ordem. Eu não se1, ~e!lhores, donde ê opinião que tem vogado no imperio, a de que o go
qu~ vem esta regra que se tem ~r1g!do em systema, verno geral é quem póde conceder privilegies para 
- e não se poder em uma provmCJa fa~er uma es- estra~as. de ferro. Esla opinião tem alado as mãos das 
tr~da de ferro sem que o governo geral mtervenba. provmCJas, as tem empecido em alguns grandes me-

O SR. SouzA FRANco: _o aviso de 4 de janeiro Ihoramentos. E eu aclio, Sr. presidente, que é justa-
de 1860 é que veda isso mente neste ponto quo nós devemos principiar por o c;: s ' dar As provincias mais vida: ellas estão mortas. 

uR. ~LVJ!IOA D.A Mo!TA: - Peço ao nobre col- O governo á custa de favores que lhes faz vai en-
Jeg~ flue não me c1te av1sos quando !aliamos como raizando a sua tutela perniciosa vai matando a sua 
egrs adores. iniciativa; e é por isso que ell;s estilo no estado de 
O Sn. SouzA FJUNCO :-Cito sem approva-lo. abatimento em que se acliilo. 
p SR. SILVEIRA DA MorTA :-Bem. Não sei donde Nilolla preten,çil:o, por mais insi~i~cante que seja, 

vem esta regra que se eri~iu em systema de não se que possa germmar em uma provmc1a, sem que ella 
poder faze.r em uma provmcia uma estrada de fmo estenda os olho~ p~ra o gov~rno geral: assim morre 
sem automação do governo geral. Onde estll na in- t~do .• senho~es, não é pos81Ve,l crear nada na~ pro
terpretação do acto addicional a restriccão posta ao vmcJ.as,. E tlJUstament~ 1sto, é JUstamente o eshmulo, 
art. 29 do acto addicional, que autoris:Í as assem- a ac!IVJda~e que ê premso dar-lhes, porque nada vale 
bil\as provinciaes a fazerem as suas estradas? Ha um Jmperio com figura de monstro : com uma cabe~ 
nella alguma limitação? Ha alguma razão que possa e,norme, pesada, atordoada, e membros fracos, rach1· 
ac,onselhar esh restricçilo, quando as estradas são hcos, que nada podem fazer. 
fdJias de ferro, de p1lo ou de terra? Portar!t~, Sr. presi~ente, quanto a infor!D~ções do 

O Sn. DANTAS :-Onde est1l a restricção? nobre f!Untstro, pl'eCISO d~stas que enunciei. u s . . DeseJO que S. Ex. nos d1ga qua14 o custo, e qual é 
11 R. SENADOR :-No :lVJSO ha pouco citado. a diracçilo provavel deste prolongamento· qual ó o 

~ Sn. SltVE!RA DA MorTA: -Nilo fallemos em pensamento do governo aresJleito do prol~ngamento: 
av1sos, senhores. Estou fallando contra o systema se é só para o rio de S. Francisco, ou se tem lambem 
que se tem introduzido e que está enraizado que em vista o prolongamento do·ramal da Cachoeira· e 
em uma provincia n~o se póue f;tzer uma estrada de se acaso o ramal da Cachoeira tem (]c prolongar-'se; 
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o alú Ollde; e quanto custa isto pouco mais ou menos. recer o governo, de habilita-lo no empenho sincero 
V. Ex. não pense que sou impertinente; quero uue o domina de occupar-se de urna questão como 

saber isto pouco mais ou J!lenos: Se Y. Ex .. errar no êst:o, que tanto interejsa no presente, e mais ainda 
calculo, nào hei de ser mwlo ex1gente. Cre1o mesmo no futuro, ao engrandecimento do nosso paiz. 
que ha de custar-)he não errar ; mas o negocio é Eu, portanto, Sr. presidente, agradeço, e agradeço 
mesmo muito approximalivo.. muito ao nobre senador por Goyaz, o baver tomado 

Mas é preciso que o corpo legislativo saiba a im- a dianteira neste debate; .e sem a osperan~a de po
portancia do sacrificio que vota ; do contrario, se- der por minha parte conserva-lo na altura em que 
nl10res,acabemos com isto, acabemos com estas forma- S. Ex. o collcicou por sua intelligencia e conheci· 
Jidades, porque em todas as leis em que houver um mentos reconh~cidos, procurarei ao menos ·dar as 
art. 6•, como este, não é preciso mnis nada .... Basta explicações que porlér, e que são do dever do gover
que os Srs. minis1.ros insirào em todas as leis uma no, para que por cllas o nobre senador e o ilenado 
cousa que se pareça com o ar!: 6•,~ara nitopodarha- formem mais fundado juizo quanto a vantagem da 
ver mais systema representativo. E a comm1ssão que medida que se discute. 
deu o seu parecer opinou neste sentido. Sr. presidente, a primeira discussão, versando em 

Diz o primeiro parecer da com missão, que tâes geral sobre a utilidade do projecto, reclama, para 
nesta colleccão, documento K, o seguinte: (La.) satisfazer melhor ao nobre senador, que eu procure 

Já vê, pÓis, o nobre ministro <Jue uma das oh- justificar essa utilidade, tirando .. a dos motivos que 
jecções que fez ao projecto, está fundada nas con- originárão o projecto, do fim que nos propomos, 
clusões do parecer âa cummissào. das esperanças que ,Podemos ter c dosresultados que 

E note S. Ex., que o parecer da com missão não nos promette o proJecto em sua execucão. 
procurou contrariar o pensamento do prolonga- Quando em 181i2 o parlamento discútiu a conve
mento; o que quiz foi rPgularisar sómen!e esta pi'O· niencia da decretarão das nossas estradas de ferro; 
posir-ilo, e por isso a ·diificuldade que achou, foi a quando procurou ápreciar a questão sob o ponto de 
maneira por que está redigido o projecto que veiu vista de altender a essa nossa primeira necessidade, 
da camara dos Srs. deputados. Talvez que, se o no- at6 então plluco lembrada, para não dizer completa
bre ministro convier na suppressão ou emenda do mente esquecida, comprehendêrão todos que, não 
art. 6•, contendo sómen!e a autorisacão para cstu- tendo o paiz como!;ado1 como outros, por fazer estra
dos technicos, para contratar depois qúo estes estudos das modestas antes ae chegarmos âs estradas de 
estiverem completos, talvez se possa harmori.Ísar a ferro, e tratando-se de adoptar o pensamento de 
opin_iào do governo com a minha, e então me seja emprebender a coustruccãodelinhasferreas em di
licito votar pelo projecto. versas províncias, era necessario incluir Jogo nesse 

Eu não quero filzer opposicão ao prolongamento; pensamento o intuito de leva-las a um grande cen
uma vez que estamos em via de deitar dinheiro tro de commercio e de populacão que mais suscepti
fóra, q:ue seja para estradas de ferro: a haverdes- vel fosse de desenvolver-se, e· de garantir ás compa
perdiClos, que sejilo em estradas de ferro; ao me- nbias e ao estado vantajosos lucros. 
nos a gerac~o porvindoura, sobre a qual ha. de pe- J>ortanto, Sr. presidente, a lei de 1852 continha a 
sar enormemente o sacrificio que nós lhe legamos, idéa de não deixar que as nossas linhas ferreas ficas· 
por nossos erros e nossas imprevidencias, ha de sem em suas primeiras Jeguas. Se assim nilo fôra, 
achar nest:L beranca de melhoramentos uma com- o senado comprehende perfeitamente gue não vale
pensaçiio aos granaes males que impreterivelmente ria a pena empenhar nessas empre~as capitaes tâo 
ha de soffrer por nossa caus:L. avultados para satisfazer à uma zona tão estreita, já 

Assim, pois, se S. Ex. tiver idéas razoaveis ares- de p~oductos, j~ de população, jA de relações com
peito do art. 6o, talvez eu me resolva a votar, para mercues, emfim de tuilo quanto pôde aconselhar o 
gue o projecto passe para 2• discussão, quando paiz a envolver-se etn desJJezas tão extraordinarias. 
póde ser emendado. Foi, portanto, a lei de 1Bii2 o ante1:edente logico 

Porém, se S. Ex. estiver fascinado pelo brllho que. preparou o paiz para, em época mais ou menos 
desta dictadura, que lhe dâ o art. 6•, e que é um proxima,desenvolver as suas communicações,fazen
prcsente funesto que lhe fazem; se o nobre ministro do-as partir de nossas capilaes as mús ricas, as mais 
estiver assim tão desarrazoado, eu voto desde j1'1, por commerciaes para pontos distantes que prometlem 

. seg_ura!lça contra o pr~jecto, por causa .do arl. 6•, larga compensação a esses sacrificios. 
sallsfe1to de ter cumpr1do um dever, sallsfazendo a O projecto que se discute, Sr. presidente, é no 
minha consciencia. entender do governo, o complemento da idó:L conti-

0 Sr. Donta• (n1inistro da agricultura) : - da n~Llei de 1852. Quando se aJlresentou â camara 
Sr. presidente, não considero por fórma alguma im- dos Srs. deputados, o senado sabe, uma discu~são 
perhnente a discussão provocada pelo nobre senador importante e renhida se estabeleceu. 
em materia tlio importante como a que ora occupa Ali farão offerecidas todas as objecções que a ma· 
a at!eu~ão do senado; ao contrario sentiria profun- leria disperta no espírito daquelles que não querem 
damente, se porventura as$nmpto desta m~~nituda, resolver-se nestes casos com o arreoatamento, com 
trazido ao sew da corporação a mais respe!lavcl o o enthusiasmo, alifis n~tural, sem pra que se trata de 
illustmdu. do paiz, não provocasse de alguns ou mes- melhoramentos que seduzem pela esperan~a de que 
mo de todós os seus membros considerações, canse- efficazmcnto concorrerfiõ para o desenvolvimento c 
lhos, discussão emfim1 no intuito nem só de molho- prosreridade do paiz. 
rar o projecto em discussão, senão ainda de esc! a-. A h lambem se fez ver, Sr. presidente, a immensa 
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responsabilid1de que o projecto occasionaria aos co- ·do senado, este systema, Sr. presidente; nlo. pÔde 
fres puhiJcos, se porventura, de um~. só vez, no ser o unico · e a experiencia nns tem mostrado que 
mesmo dia, fn1sem contrata los os pro),ng•mentos de fomos mui!~ além <lO que devíamos ter ido. . 
nossas est< ad.1~ ~e ferr?· T .dos, e e11 à~ com me no.~ Fazendo e•ta ~aclaração sem condHmnaro meu pro· 
razão do que hoJe, dtzlllo: cc Não é pOS>IVel que com pno prucediruento, jusltfico-me delle, porque neMsa 
as fo~ças da r~ceila pu~Iica, sem ex.pôr !mprude.nte- epocaera ~ubem moço, e pequena experiilDcia t!nha 
menta o credilo do pa1z, vamos de~de Já cJecretar.o das ~ousas publicas ; desejava, porém, vér mmba 
prolongamento de nossas estradas de ferr~. » Estas provmcia dotada de uma . estrada de r.,rro, e pare':' 
objecções, Sr; president~. fori'io respondidas, e eu cia-me muito convenient~:~ túdo quanto t1vus~ por 
o es.Pero, no correr na dJSCussilo~ a~é onde me f6r fim attrahir os capitaes eMtraugeiros pará se emliar- . 
poss1vel, dar-lhe3 resposta como Jâ bverão 110 anno carem em emprezas desta. ordem, embora elevaQdo 
de 1863. a 7 % a garantia de 5, mediante !.! Ofo provinciaes. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Em 1864... HojP, porém, Sr. presidente1 têm decorridó annos 
o Sn. Jf!Nlsrno DA. AGRICULTURA:_ Essas obiee~ · ullic1entes e a experiencia auquirida nos demonstra 

S • que os 7 •;. com o prazo de 90 1nnoa forão VAnl&llens 
cõea têm lioje valor muito maior, é certo. e em excessivas. E tratando-se. •«vra do prol~ngamento 
1864-, antes da guerra7 que ainda sustentamos, as das nossas estradas de ferro, deveremos proeeder 
circum»tanci~s. finance1ra1 do paiz erAo màs, certa· com 0 maior . criterio, guiando .. nos pela pratica 
mente em 1887, depois de uma guerra p1 oloogada, adquirida neste grave objecto. · · 
depois de enormes saerificios feitos pelo estado, as o que fez. 0 projecte nestas cireumstancias f 
circumstancias têm immensamente peiorado Mas, o proJecto, sem abandonar n ~ystema do minimo dé 
Sr. presidente, verei se posso·demonstar que então juros, cotlocou ao ladn delle um outro, que póde 
e1se arg1101ento ad terrorem provava de mais, como em alguns casos de preferencia ~er adoptalfo sem os. 
prova hnje para a questão vertente. mesmos incovenientes, s~m os aacrificioa que, se· 

Esse argumento prova de mtJS, porque, so pl'eva- gundo o senado sabP, acarreta o aystema da~arantia 
lecesse, nós deveríamos cruzar os braços, não c mprc- clo mínimo de jur11s o projecto adoptou si multa- . 
hender melhoramento nenhum, não augm. rllar .a neamente 0 syst-ma da subveoçao, que por.aua na
despeza publica e viver uma vida de mero expe- tureza é mais simples, muito mm s compl•cado, e 
diénte, s~m procurarmos tirar das despezas I'•Jpro- não obriga 0 l!••vPrno a acompmhar par1 JICIBIU as 
ductivas os meios necessario~ para acudir ás n,o~as companhia' em tndas 88 suas r•perações, trabalhos e 
nece.sidades moraes e matemes que a nossa CIVIh· despezas, para que a garantia não se torne mais one· 
sação nos impõe. rosa do que deve ser. Tambem este systema tem 

Procurarei responder à todos os pontos do dis· inconvenientes, como. em outros paizes se ha veri· 
curso do nobre senador; irei o acompmhando se- ficado, e por isso o p~ojectoo adnptou ao_Jado d_o 
1J11Ddo a ordem por S. Ex.. adoptada. systema de ,arantia de JUros, afim de que se~a appll~ 

O nobre senador começou por perguntar ao go- cado um ou outro, conformá fl>r prefenver na 
verno qual o systema adoptaâo para o prolonga- occasião. 
mento das vias ferreas. Declaro que n~o posso com- Sr. presidente, o nobre senador censurou o pro.; 
prehender perfeitamente to lo o alcance da pergunta jecto, porque, em seu modo de entender~~~ ~o eo
ilo nobre senador. Se se refere ao systema propria- verno uma dictadura de ordem extraor111nar~a, m
meute teehnico, eu desde já declaro á S. "Ex. que o vestindo-o desde logo de autorisação plenissima para 
primeiro artigo do projecto tem ex~ctamente por deci~ir, quer sobre o merecimento dos estudos tech· 
fim, com os estudos technicos, com todos os esc la- ~icos e sobre os orça !Bentos, quer para tratar de~de 
recimentos que se trata de obter, hallilitar o governo J:l com as companhia~ o prolong~mento das VIas 
para prefem opportunamente o melhor ~ystema, o ferreas. 
IJUe fOr acon,elll~do eJ!l consequencia desses estudos A este respeito, Sr. pres;dente, . permitia-me o 
e csclareciment••s. Se, porém, o nobre senador quer nobre senador dizer-lhe que surprehendeu.;me a)sua 
saber se u ~yst•ma adoptado pelo governo pa1·a o objecção. Eu aei perfeihmente, e o nobre 1enador 
prolon2amento das vias ferreas tem de ser o me-mo melhur. do que eu sabe, que .o aystema adoptado .no 
atci hoje seguido quanto ãs garantias e vnnt•gens projecto em iliscus1lio naG é o que viJora em toda a 
olfe1ec1clas para a incorporação de companhias, e parte; nem todos os paizes, quando tratáriiD de 
paraat1rah1r capitaes e•b·an~eiros (digo estrangeiros, construir linhas f~rreas. derllo aos s~us governos 
porque nenhuma esp•r.>DÇ'I lenho de obter capihes faculda•tes como esta ·de que trala!llos agorli; mas 
nac10naes para semelh,nte fim) tamhem lhe direi sem entrar neste de8env··lv1mentol porque ~e.l•va
que nij projecto estão estabelecidas as bases, sobre ria Jong~ e eu nilo poiso nem enho o due1t~ de 
as quaes o governo tem de contratar no futuro o abusar da bondade com que o senado se ~•gna 
prolongamento dessas viàs ferreas. de ouvir-me; sem apreciar lambem a melhoria de 

Atti hoje a nossa legisbçi'lo adopto~ o systema do um systerua sobre o outro, limitar-me-hei à. dizer 
ininimo de juros; mas este systemn, Inaugurado na ao nobre senador que a jurisprú~encia adf?ptada 
Iei de 1852, que eu mesmo, como deput~do prov1n- praticam~nte em nosso p:uz tem Blllo, e eonllnúa a 
cial d:i Balua no anno de 185·:1 defendi calorosa- ser, a consagrada no pr<~jHcto em discussão. 
ment-, e que. nem só foi adoptado pela ass~,1,blea Com relnçao As nos,as li !lhas ferre as, a lei. d.e 18~2, 
legislativa provinc1ial, senão la1nbcm snnccwnado obrigando os contratos a vuem ao corpo les•slahvo 
pelo honrado cidadão que administrava entilo a pro- para obterem delle sua approvação prtiv1a1 nllofoiob
vincia, e que actualmente mo ouve como memb1·o sel'vada, com excepção apenas da estrada de ferro de 
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Pernamb)Jco ; mesmo sobre esta peço licença ao no
bre •en~d"r para pon·ferar que,vmdo â consideraçAo 
do corpo legi~l .• tivo o contrato Mornay, uma outra 
lei autorisou o governo a innovar esse oontrato, que 
foi etreetivamente innovado. e executado, nil.o sendo 
mais submdtido á approvar:lio do corpo legislativo. 

·Com relação às outras hnhas ferreas o mesmo se 
deu. O contrato relativo â estrada de ferro da Bahia 
não foi submettido á approvação prévia do cor11o 
legislaliTo ; o da estrada de ferro de S. Paulo pela 
mesma fórma. O que acabo de dizer póde ser veri
ficado, compulsando o nobre senador nossa collecção 
de !ais. . 

O SR. SILVIlii\A DA MorTA:- Nlio é como isso que 
està no projecto. 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Perdoe-me, 
prefiro o que está no projecto ao que se fez, , , , 

O SR. SILVEIJ\A DA 1\loTTA.: -Isso ereio eu ..... 
0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURI :;... Antes quero 

gue o corpo lejlislativo, definindo bases, marcando 
hmites, dando de antemão ao governo tudo quanto 
razoavelmente possa ber dado para que se d1rija 
nesta materia, entregue-lhe a autorisação de contra
tar; antes quero isto do que continuarmos a fazer o 
qu~ se fez, e que tão caro nos tem custado. 

O Sa. T. 0TTONI: -Abi tem razão. 

ali as melhores re~ras, com os mais nohveis pre
ceitos, pelos quaes ,,s governos desde então atA hoje 
re~ulao-se ne>ta mataria com m<iM ou menos mo
dificações, provenientes das vicissitudes governa-
mentaes por que aquelle paiz tem passado. . 

Portanto, me. parece q.ue o nobre senador, impu
gnando hoje uma doutrina que o corpo legislal!vo 
tem sanccio••ado com referencia nem só lls nosRas 
estradas de ferro, senilo tambom a todas as matarias 
que por sua natu ··ezn n~o podem ser apreciadas e 
resolvidas no seio d·1 representação nacional, vai 
de encontro à jurisprudencia consagrada no paiz. 
E, se a opinião do .nobre senador prevalecesse, 
actualmente nada se poderia fazer sobre o pro
longamento de nossas estradas de ferro; equiva
leria rejeitar completamente a idéa, porque em 
tanto importa a opimão que me pareceu querer 
sustentar o nebre senallor por Goyaz. 

Essa doutrina foi combatida na camara por depu
tados das ditrerentes escolas politicas do paiz; ainda 
os mais adiantados na idéa liberal pronunciàráo-se 
por uma fórma a não deixar duvida. 

O governo, Sr. prrsidente, ( por pule do actual, . · 
devo apressar-me em fazer esta declaração ) ser!\ o 
primeil'o a pedir ao corpo -legislativo que em lugar 
de armai-o de autorisaçúes, resolva as questões J.lor 
si, de1xando ao poder exec11tivo, ao administrahvo 
a parte que lhe toca. O presente das autorisações, 

O Sa. MINISTRo DA AGRICULTURA:- Portant0, a como disse muito bem o nobre senador, nenhum 
questão resume-se no seguinte ... Peço ao senado ~nverno deve·de~ejar e muito menos peair; mas, 
que resolva como entender em sua sabedoria; maR Julgando das cousas como ellas são e cnmo tilm sido 
tratarei de pr••P"r a questão em seus precisos ter- (com o consensn de tod"s Pm nosso paiz), creio que 
mos: no Bras1l é possível que todos os estudos temos um cdlerio, um principio geralmente aceito 
te•·hnicos, todos os esclarecimentos, orçamentos e para decidirm~-nos so~re a mataria c_onllda no pro
bases de contratoª venhiio para o corpo legislativo, Jecto sem receio de cah1rmos nos per1ros que o no
afim de sotrrerem discussão e emendas? Se os no- bre senador antevio. 
hres senadores, com a experiencia longa dos nego- Sr. presidente, o nobre senador entrou na apre
cios, me convencerem de que é possível em nosso ciação do art. 6• do projecto e disse : « O art. 6• é 
patz fazer o que se faz na Inglaterra, ma~ que não tudo, é a que-tão, resume todas as disposições dos 
se póde realisar na França, eu desdsJ· á decfaro que artigos ant~riores. Poder-se-hia, accrescentou o 
nenhuma duvida tenho em tornar ependPnte da nobre senador, dispensar as disposições anteriores 
approvaçào prévia do corpo legislahvo qualquer e adoptar o art. 6• unicamente, c, nseguindo-se 
contrato celebrado para o prolongamento das nos- assim o resultado que se teve em vistas. » 
sas liuhas ferreas. Até este momento me parece - O nobre senador descobriu no art. 6•, nem só au
isso imprat•ca~el, e nPst~ convicção creio que esti- torisação ao governo para f~ze1• as despezas necas
verão os governos anteriores e o corpo l~gislativo sarias com os estudos preliminares, com os escla
igualm~nte. porque, se não fora assim, teria esta- recimentos exi~idos antes de contratar o prolonga
b~lecido uma obrigação ainda mais expressa, teria mento de qualquer de nossas linhas ferreas, como 
mrsmo roprov:~do" procedimento do governo quan- tudo quanto se dispõe em cada um dos §SI que sue
do poz em execução esses contratos antes de sub· cedem ao art. 1• e antecedem ao mesmo art. 6,• cc E' 
mettel-os á sua approvação · uma confiança illimitada disse o nobre senador. 

E' certo, Sr presid~nte, que na Tnglaterra se Até onde iremos? que capital será necessario? qual 
faz isto; os contrato~, todos os estudos !Pchnicos ~erá a no1•a ubrigação contr<~hida pelo governo para 
(e deba•xo da denomiuacão de estudos technicos garantir ou subvencionar as nossa1 hnllas ferreas ? 
comprehendem-se, como ;.s nobres senadores ~abem, Neste estado de duvida, conclui o o nobre senador, 
n~m só os orçamentos, plantas. etc, como quaes- não ó passivei que dê o meu voto ao projecto ; não 
quer informaQÕ"S sobre a qualidade dos terrenos, a farei jámHis um presente destes ao governo ; o go
producção ox1stente, H estatJstica commercial e da verno póde abusar, o governo póde deixar de ser 
populaçao; tudo i•so fórma o objecto dos estudos o actual, a governo nenhum futuro darei essa au
teclmicob); é certo, dizia.eu, que na Inglaterra to- torisação ». 
dos esses trabalhos e informações são submettidos Sr. presidente, creio que entisfaço ao nobre se· 
ao parlamento e em presença delles é que se legisla n~dor perfeitnmente, declarando á f:i. Ex. que não 
sobre as·eslradas de ferro. faço quest:lo do ar! 6• do projectn senão na parte 

1\fas na França não é assim: os nobres senadores em que elle autorisao gove,no a eJfectuaras despczas 
sabem que, desde 1842, uma lei notavel estabeleceu necessarias com os estudos para o prolongamento 
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das actua~s estradas de ferro. Não duvido aceihr ao paiz augm~nlo de sua riqueza, que promettem at. 
uma mod1ficaçno ao art. 6• no sentido de tirar ao tralíir para elle, sempre em esMla crPscente, A immi. 
governo esla faculdade Ião ampla, essa confiança gração dos braços livres, questão que se pr•nlfe lilo 
filo illimitada que o nobre senador enxergou Fique mtimamenle com esta e para a qu•l o senado nlo 
o governo autorisado. p~ra mandar proceder a todos pó de doixar de ai tender nas circumstancias ar1tuaea 
os estudos technicos ; fique autor is ado a proceder parallelamenle com o projecto qne se discute, entre 
de accordo com as disposições anteriores ao mesmo os meios de que podemos de preftlrenci~ Janpar mllo 
arl. 6• ; e quanto ao mais em que, porventura, o para servirá causa publica,eertamerrte eatá o do pro· 
nobre senarlor encontra perigo, o governo aceita Jonumento das noss.as eatradas de ferro. · 
uma emenda suppressiva. · 1\[as, Sr. presidente, o senado quer saber as cir· 

O nobre aenador disse, e dis~e muito bem : cc Se- cumslancias dessas estradas; 6 preciso meRmo que 
nh"res, Pste prnjecto vai levar-nos A uma despeza este ponto fique bem esclarecido, que nio sa c ,nti
de 300 OOO·OOOH a 400 000:000$, e como e1tamos nue a dizer que a5 nossas linhaa ferreas se ach:lo em 
na época de deitar dinheiro fóra, so se ha de deitar 'estarto tal de abatimento, de deca~encia que o go
dinheiro !óra com outra cousa, d~ite-se com estra- verno nlio deve tratar de prolonga-las, quando o pro· 
das de !erro. » ·longamento fOr P.ossivel, ainda com os sacrillcio•, 

Eu tomo a parte que m~ parece procedente desta que a final a sabedoria do corpo legislativo dictar. Eu 
observação do nubre senadnr; quanto à outra dir•i darei ao nobre senador informaçõea que me parece 
que S. Ex. me parece summamente injusto, quando deveráõ dissipar duvidas quanto aos enc~rgoa que 
declara que chegamos á uma epoca de deitar di- pódem pesar snbre o tbesouro, no caso de Moplar
nheiro fóra. Se esta proposição envolve alguma cen- mos o prCijer.to em discuasilo, projectn, Sr. pre•i· 
aura ao governo actual, eu posso com toda a sego- d~nte, que ou deve aubsistir, con"ervando·se a idéa 
rança dizer ao nobre senador quenascircumstancias eapital que se acha no art.1°eseus §§,ou d,vecom
presentes, com uma gu-rra externa, com todos os sa- pletamente ser rejeitado, antea do que adoptar-aM a 
criflcios, com. o c~rtei? de compromissos que e lia emenda offerecida pela respeitavel commissíio d••lll· 
acarrel:~ e são meVJtave1s, porque se trata de salvar a nado. · 
honra do paiz ; nestas circut~~slancias, o governo Essa emenda sub~titutiva mutilou completamPnle 
actual tem consciencia de que nào deita róra o di- o pensamento do proje' to, rAduzindo-o a proporpões 
nheiro do estado; mas dá-lhe a applicação que a Ião modesta~, tão J!•IJUenas, que não attende ás as
honra do paiz exige. piracões da actualidade. Peço aos nubres senadores 

Aceito, porém, a parte em que diz o nobre sena- que' nilo v~jao nesta minha opiniilo um de~ejo de 
dor: cc S•ja como fôr. não ha objecto em que me- fazer' mais do que aquillo que podemos fazer. Con· 
lhor possamos dispender os rlinliei ros publicas. » sulhndo as nossas circumslancias, as forpas da nosJa 

E' assim, Sr. Jlresidente: nada póde mais aprovei- receita. o progressivo augmento della, o credito do 
ta r-nos. do que abrir no paiz novas vias de commu- paiz, eu creio que podemos e dev~mos por alguma 
nicac11o, aüm de que todo olle entre si, entre as res- torma animar as linhas ferreas, dar-lhes a mão, apon· 
pecti'vas províncias, fique em relaçõesfaceis, constan- lar-lhes o alvo principal que fleu nascimento A lei 
tese seguras. Ligo. á esta politica {chamarei pol1tica) de 1852 e satisfazer não só o a votos do paiz, como a 
uma imporlancia tamanha que, declaro ao senado, confiança daquelles que empregArão seus capitaes 
parece-me que por meio de lia poderemos vencer as nestas empr.•zas. Se eu me dAsse ao trabalho de com· 
ílifficuldades do presente, melhorar as circumstan- parar o eillado de algumas li~has ferreas de outros 
cias do futuro e legar aos nnssos vindouros uma si- paizes com as nossas; mostrarl& que as emprezaa bra· 
tuação mais prospera e feliz do que aquella que >ileiras nllo estão em condição inferior de prosperi· 
atravessamos. dade e lucro. 

Sr. presidente, n•nhum governo previdente e pru- Além disto observarei. ao senado que nos deve 
dente pOde P.squecer-se de que às despezas publicas servir de estimulo o exemplo de um paiz vizinho, 
não se satisfazem unicamente com o , ugmento, com !fUe não obstante estar actualmente, como nos, a 
a aggravação dos impostos; elle deve p1·ocurar ao Jíraços com uma ~uerra externa e mais aínd& 
mesmo tgmpo animar a~ fontes da riquez~ publica, com uma guerra interna, pOde apresentar o betlo 
promovdndu-as,desenvolvendo-as, aux1liando·as por espectaculo de continuar na couslrucçilo de di· 
todos os meios ao seu alcance, Todos sabem perfei- ve1·s~s linh~s r~rreas. Refiro-me A Confederação Ar· 
lamente que entre os meios offerecidos nenhum póde genlma; a!J, alem da guerra e~lerna dão-se d11Iicul· 
occupar Jogar mais distincto do que o que está reser· dadas internas de ordem m111to notavel, e todavia 
vado llque.lle que se destina a facilit~r por todos os diversos caminpos de terr!l achào-~e em construcçil.o 
modos a conduccão dos pro duetos, que anima o traba- sem que pelas cucumstanc1as ~1ffiCe1s de seu thesouro, 
lho, que d•senvolve as industrias, fa·las prosperar, de sua segu~ança exl~rna e mterna, tenhão parado, 
c traz para os cofres do estado um au~mento de sua tenhão s1do mterromp1das essas obras. 
receita. Portanto, toda a difficuldade está em. ver o Sn T. OrroNI :-A custa do nosso thesouro. 
quaes as despezas que realmente silo reproduet1vas M , . 1 · 
para não nos illudirmos, consi~nando verbas im- O Sn. SILVEIRA DA oru. .- sto 11m. 
po1·tantes da nossa receita á sati: f.r~;lo de necessida· O Sn. MINISTRO n~ AGI\ICULTUIU :-NAo creio que 
iles que niio tenhãn a virtude de reproduzi-la~ por os nobre1senadores tenhiio razão no aparte que dilo; 
uma outra fórma e compensar o sacrificio que o es- mas lastimo que as cireumstancias- nos levassem ·á 
tado Jizer. posiçao de mandarmos a maior parte dos recursos de 

Ora, na linha dos melhommentos que promettem nosso thesouro para um fim sem duvida irrecusavel, 
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ma~ que n~o se póde comiderar, sen~o como paraly· ponto, '!J3S ~irei ao senado qne1 com quanto dese
. Íl•dor do progresso material do paiz. Trate a, os ~g.;r• .1asse mm to attender à esta necess1dade, recuei cliante 
de apreciar o estado das estradas do ferro que jà da falta de autorisaçilo legislativa pa1·a semelhaute 
temos. . · fim. 
' Comecemos pela de D. Pedro II; vejamos o seu H · f 1. estado actual, sua de.speza mais ou menos approxi- une umente, Sr. presidente, umalinhaferrea, 

d · o · 1 d 31 sobre a qua 1 não posso dar ao senado informações 
ma a, e sua re~e1ta, caplfa emprega 0 até de tão lison~eiras, CQmo as que tenho prestado sobre as 
dezembro de i866 é de 26,1í60:SOOS : a despeza do anteriores, é a da Bahia. · 
trafico em 186!1 foi de8~7.8t4-H642, arendann mesmo ~Ia~, Sr. presidente, A estrnrla de ferro da Bahia 
anno 1,858:0768025 • sal•lo liquido 1,010:2S183SS, ar-.ha-se em c. ondic,,ões muito especiaes, como mostra-
cerca de 4- •j. s~bre o capital. Eis aqui a esb·aila de 0 ferro de D~ Pedro II apre~ent~ndo actualmente uma reJ. ~enado comprehendt:r/1 que eu não P"s'o es-
~enda de quasi 4 •;.. quecer que não tenho outros interesses senão os 

Noteipo,ém, o senado qne a estrada de ferro de D. da commnnhão brasileira; nllo encaro a questào se·. 
Pedro I vai actualmente até Ub~ e segundo Iodas não sob o ponto de vista elevado em que deve ser 
as informações exisl~nles pelo prolongamento desta encarada : não devo, não posRo illudir a consciencia 
estrada até o Porto Novo do Cunha, tem de crescer do ~enado, a consciencia publica, omittindo ou fan-

'd 1 · t · · tasiando informações. cons1 era v e men e a rece1ta, por~ue a zona a per-
correr de Ubâ ao Porto Novo i! o Cunha garante-nos A estrada de ferro da Bahia não foi delineada sob 
uma grande massa de mercatlorias que tem de ser o Dle!mo pnnto de •i·t~ com que o forão as estradas 
transportada pela linha ferrea. de ferro de D. ·Pedro II, de i;, Paulo e de Pernijm•. 
· .Já vê, portanto, o nobre senador que o estado huco. Estas desde logo percorrêrão zonas muito pro
financeiro da estrada de ferro de D. Pedro II, já não dur:toras, muito povoadas, onde deeididament~ a 
é mflo, e promette ser muito melhor, se CaJollaes ou renda seria vantaj sa logo e antes •I e r•hegar ao ~Ivo 
do. paiz ou estrangeiros se empregarem nesta em- CJUC a e'tra r a de ferro de D. Pedro II e de Pernam
preza, que tem diante de si a perspectiva de lucros Iíucn p ·deril.o lambem Rltingir :. refiro-me ao rio de 
certos, S. Francisco. Pelo que toca á estrada de ferro de 

A estrada de ferro de S. Paulo, a dalar de 16 de S •. Paulo, o s~u fim é o Paraná. Estas tinhil.o de•de 
fevereiro do anno corrPnte, em que aut.ori~~i a 111:1 log? ce~teza de lucro,,porq''~ f•>rão corlnndo torri
abertura, vai dando uma renda extraordmarJa como tonos Já povoados, Já culhvados, onde a lavoura 
passarei a mostrar ao sPnado. prospera .... 

Nos 13 dias decorridos de 16 até o fim de feve- UM Sn. SEN,\D~n dá um aparte 
reiro a sua receita foi de 36 4858838 e a despeza de 0 ' 
15:950~590, saldo 20:535$248. Nll mez d•l março a .. Sn. ~IINISTn~ D! !GJUCULTUDA: - Espero não 
receita fni de 9'1:1098468, a de,peza de 27:'i38fl•"15, ad,1a~l.'r nesta 1bHcussào uma asseveração que não 
saldo 70:37Ut93. No m•z de abril : re~eit:. seJa a' ?mpanhada das comp~tentos provas. 
135:~70H684,despeza26:586fl61t,sHido t08. :~02fl013. . A e-.rada do f~rr.o da llalua não co. nsulto~ a~ van· 

Amda não tenho a denwnstraçao da re,·e1ta e dcs- tagens '~medra~as • en;-aro!l va~lag~n~ ma1s }.emo
peza dos mezes de m~io e de junho, mas todas as tas, medmtas s1m, p~1é1~ mf~lhve1~1 m,do dlrecta
mformações que p••ijSUO as~egurão que este rendi- mente para 0 rio de ~. li ranc1sco~ E ah que .de~e
inento ha de cre;cpr wu1to ainda. mos encontrar todas as compen~açoes rlos sacr~flcws 

Temos p01tanto que a estrada de ferro de com que o estarlo e a pr•?Vmc.:t se subrecarregárão 
S. Paulo 'nos prome'tte cnmpensar de sobra os sam·i· para a construcçào desta lmha. 
ficios do thesouro, all.iviando-o do pagamento da Se assim não fossP, Sr. presidente, certamente, 
garantia em epoca não remota. em vez de seu ponto de partida, sua dir~cçiio, ter 

A estrada dH ferro de Pernambuco vai em desen- sido aquolla que foi seria outra. O senado não 
volvimento n1ío mAnos esperançoso. Os nobrA~ se- ignora que exi~tem na llahia munieipios muito ricos, 
nadores, se quizerem dar-se ao trabalho de Jrlr as dos ma1s ricos e populosos d .. imperio, dos mais 
informações que forneci em meu relato rio, ahi verão pr ductores, como são os de S. Francisco, de Santo 
crescimento notavel, comparando-se a receita dtJ Amaro, Cachoeira, etc., por onde a direcção se daria 
1866 com a do anno antenor. nn caRo figurado. Não ~c consultou, porém, esta. 
· Posso informar ao senado de uma cirCTlmstancia conveniencia promcttedom desde logo; consultou-se, 
que tem de influir sensivelmeute no augmento da como d1go, a grande vantagem de' dar ao rio de 
receita daquellii linha fel'l'ea, Actualmente ha grande S. Fr~n~1sco um porto no oceano franco, proximo 
falta de trem rodante; as estacões estão accumulad~s e o mau facil de communicar aquella região com 
de mercadorias, de generos, 'que devem ser Iram· all!umns das nossas capitaes. 
port~.dos para a estacão da capital; o material ro- Nem eu poss~ comprehender, Sr. presidente, que 
ilante não é sufficiente; não póde dar sahida prompla outm fosse a dirP.cçào da estrada de ferro da Bah1a, 
o completa a<•s productns; as reclama!;ões q~e r.11e e que nilo ~ .. sso esse o peusameuto rio governo de 
trlm cl1eg~do na o ~ó do presidente da provme~a, então, depo~1tad•• nns màus do honrad,, s''"ador pela 
como rlo engenhei_ro-fiscal do gov~rn?, do rPprese~- ~1m h a provwc1a,, que me fica em frente nesta occa-
1ante da companhm naq1Iella provmc1a, e da propr1a s1ão, quando a•~ 1m rn~olveu, 
directoria cm Londres, solic1lilo constantemente do O Sn. Jonm:- Vamos ao rio de S. Francisco 
gov~rnOJ alguma providencia a tal respeito. buscar sc~ues e melancias; é o que lá mais abunda. 

No meu relator lo referi-me succintamente a este ( lknegaçoes.) 
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O Sn. ~nNIStno DA AGI\ICULTURA:- O nobre se· 
na1or n~o tem r<zão na opiniit~ .qus emitte no aparte 
com que mo honra. O rio cJ, S. b'ranrisco nilo é Hm 
El-Dorado; mas éilma grande região, jiL muit? im· 
portante, que percorre todo o centro de nosso lmpe· 
rio de sul ao norte, muito povoado .... 

tancia do S. Francisco, havemos de éondemna-lo ao 
esquecimento; ao abandono e. á indtfl'arenva? 

Creio, Sr. president•, que este argumento do no-
bre senador não deve desviar o senado do louvavel 
pensamento de apreciar devidamente o proje' to em 
iliscu~são, e as~ i tu faeultargarantia9 e vantogeuspara 
o prolongamento.de cada uma das nossas e.tra~as de 
ferro, sempre IJUB taes ~ondiÇ,ões forem au~Cientes 
para atralur ao nosso pa1z cap1taes estrangezros, 

O Sn; T. OtTONI :-Apoiado. 
0 Sn. IUINISTRO DA AGRICULTURA:-,., com muito 

commercio, com todos os meios naturaes de um des
envolvimento extraorrlinario. Corno quer o nobre 
senadqr cnnside1·ar a importancia do rio de S. Fran
cisco actualwente, entregue a ai proprio, s~queslrado 
inteiramente dos maiores centros de pnpulaçil:o e d~ 
commercio do paiz, d~ um porto. flmfim, por onde 
posn remetter os seus producto» ? Como. quer que 
o trabalho ali cresça, se não é devidamente honrado 
e àuxiJ·ado f Como quer que a immigração, que a 
populaçRo affiu~ para aquene ponto\ se não tem com 
quem communtcar, trocar seus proauctos? · 

g, de outra sorte, pergunto eu af,\ nobre 1enador, 
valia a pena enterrar em no~sas estradas de ferro, 
limitad~s a 16, 18 ou 20 leguas, tantos milhões e1ter· 
linos? Não bastarião as simples, as modestas estr~
das v icinaes, as estradas de rodagem para condu.~:!r 
••s produ~tos 9ue esperào meios de transporto face1s · 
e econom1cos ? 

Mas, sA a sabedoria do corpo legi~lativo inaugurou 
uma politica importantP, como a que se ence~ra na. 
lei de ~6 de junho de 1852, não é de presumir que 
para niio sacr,Jica~, sem a neces~aria compensação, 
capitaes de tanta importancia, aquelle sab1n pensa
mt•nto sómente ficará completo me1liante o prolo.n
gamento das linhas f•rreaH, em que concordlo C!r• 
curmtnncias e condições proprias a dar as garanl!as 
desejadas aos capitaes que nessa construcçil:o se fi· 

O Sn. D<\RÃO DE CotEGJPE . -Já tem grande po
pulação. 

0 SI\. IIJNISTRO DA AGRICULTURA : - E diz muito 
bem o nobre senador; toda a exlens~o que vai de 
sul no norte tem otn suas margens, ~egt:nrlo os cal cu
los em que mais nos devemos b;sear , cerca tle 
1,500,000 habitantes. 

Essa região, Sr. presidente, é banluvla p~r um 
rio, cujas aguas supporlilo em scn~ hombros vapores 
iguaes aos que sulcão o Mississipí .• 

xal'em? · 
Agora, Sr. presidente, sem ser visionaria ( tievo 

declara-lo ao nobre senador pela província do Espi· 
rito-Santo que Jl!e honrou com seu aparte) ~cm ser 
vision<trio, acredito q!le os favore,s prometl1~os no 
projecto, lião de ammar, não d1ret desde Já, -r;o· 
réa,, mais !arde, esses capitaes a prolongar algumas 
de nossas linhas ferreas. 

UMA voz: --E de grande fertilídnde . 
0 Sn, MINISTiiO DA AGiliCULTUM: - "" um rio 

cujns terrenos marginae! são de fertilidade pro
verbial ... O corpo legislativo já tem de ante-mão medi~o o 

alc~nce 1fos sacrWcios a f:1zer, quando este proJecto 
fôr convertido em lei: além de 4,488:888$885 que 
actualntente despendemos com as estradas dof~rro 
(e neste ponto presto desde j~ a informa~;ào P,B· 
did~ velo nobre ~enador P9f Goyaz·, ~erâ. preciSO 
consignar a quantta n~cessar1a para subveneto~ar ou 
garantir o pr0longamento de algumas destas lmhas. 

O Sn. Ionm dá um aparte. 
0 Sn, m~'ISTRO DA AGRICULTURA: - "" e T8CO· 

nhecid~ não só pelos ;eus habitani•!R, senão por 
todos quantos têm viajado aq~el!.~s p~~agens; um 
rio que offereee á nnwgaçã. tJ, Jâ mfai~JVel '· cerca 
de 250 Jeguas, communicanrlo com. as 1m portantes 
províncias d~ Pernambuco e Dalua no norte, e 
com as do lliauhy, Goyaz e ~l:lrnnhllo,. o. no sul 
com a primeira capital da A,me.rici\ uw~tdJOnal,. e 
com a rica e import~nte prov1t1cza de M1nas, CUJa 
massa de productosjá é assás notnvd, e por certo 
nugmcntará consid~ravelmente, des1lo que o traha· 
lhador ti I'Cr certeza de que seus productos encon-
traráõ lrausportes. f,1ceis e baratns. . 

Merece uma reg1ão tlesl:t or1lem receber as01m, da 
boca de um Fenadordo imperio, condemuação tà(l J!C· 
remptoria? Pois será poss1vel, simiJores, qne aqu1llo 
lfUO se tom dado em outros· paizes, aq:uJIIo. se tem 
verificado. com cm prezas em condiç.ões lllfer10res ás 
destas, indo buscar. regiil~s que mmto menos pro· 
meltião não se dê em nosso paiz? . . . 

O nobre senador sabe que Jellerson, o sllbw, 
quando se projectou a abcrttu·a dtl canal Eriti, talvez 
com um sorriso, com um juizo tão fulminante como 
o que acabei de ouvir ao nubi'C ;cnndor, c~n.dcmnava 
essa em preza. Entretanto, o que é o cau111 hnú actual
mente? que artcri:L dt~ riqueza, pz·ospet iuatl.e, gran
deza, commercio e in·lu·tria, não tem s1.lo ll?S 
estados da união americrrna? E nós que possuz
mos, por mero dom da natureza, lllll l'io da impol'· 

Nilo esp•t•1, \lortanto, Sr. presidente, que do im
proviso Iodas u nossas linlia~ ferroas se pr~lon
guem • não creio mesmo que os f:wores do proJecto 
possil~ desde logo aproveitar a toclas.. . 

l!:u não trato agr·rn ele 1aber qual das hnhas-t~rreas 
h~ d~ primeü·o prolongar-se; adopto. o proJ~Cto: 
g~rantidas as vantagens, hào d~ aprovettar ás h~has 
fmeas que mais vanL1gens olferocerem a~s.captla~s 
que se etnba1 c~ rem na cmpreza Outra optmi\o ser1a 
tnclnos digna d,, mim, não como g.nerno sómentc, 
mas corno representante ~a n'IÇ,no. 

Sr. pt·csid8nle, de1·o d1~er que estes ~studos s~o 
t:1nb mais indispen!aveis, quanto calou Jà nos~?'
mos de ir• do~ a Cltnvtcoão de que os cofl'es p~blttos 
carr,'glrào com uma desp,'za nlém da necessa11a com 
a conslrucu1i0 das acltwes estratlas de ,ferro. Apre
dpit!ição côm que O< estudos foril"o fe1tos, ~ lmper
f,•tção dos orçamentos, .11 faltn do e_onh~etm~ntos 
lcchnico< das cond gões locae~, turl·•.tsto mfiuzu ~~~ 
apreciar.:lo do q~tantum sobre o qu.,l tinha de rocalur 
a garautia de juros, e aggravou o onus do \besouro. 
f'agltmo., r• aro "'!a cxpcriencia, esta aprendizagem. 

O Su. P AliANnos : - Apoiado. 
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o Sn. MINISTRO DA AGIUCULTURA : - Devemos, Cachoeira, em s; Paulo. A despeza com o prolonga
pois, tirar dahi toda.s a.s ·vantagens, das .. quaes, em manto da estrada de ferro de Entre-RinR ao Porto
meu conceito, a mais Importante e a que aconselha N•·vo do _Cunha ~ . or~ada de 4,000:000S a 
o proj edo,-não aulorisar. por fórma alguma, o S,OOO:OOOH. 
proJougamPnto de qualquer das nossas linhas ferreas Devo, entretanto, informar que ~m uma pro.Jlosta 
:miei de colher o govArnn (se fôr a1optado o alvitre apresentada ao governo por um cidadao res,Jeitavel 
da autor·sação),antes de ' ffer•ce•· ao corpo legislativo e de opinião auto risada nestas ma terias, digno mem
todos ns e~clarecimentos necessario, para julgar do bro da outra camara,. foi essa despeza computada, 
capital ain~d por rle.~pender para prolonga-Ias. se bem me recordo, em 3,500,000H. A sua proposta 

E' certo, S•·. pro> i dente, que este ti'Jhuto que pa- foi enviada ltresp•ctiva secção do conRf)ho de estado, 
l)'amos á incx'periPncia, ao pouco conheci meu to âas que tem de consultar a tnl •espe1to. Era indi·pen!a
cousas em materi:t de estradas de ferro, Ilagárão vel ouvi-Ia: Bguardo 0 seu parecer. 
todos os paizes :a Tn~laterra, a França, os Est~dos- Já vê, portanto, 0 nobre senador que ou subven
Unidos. Esta ultima naç~o em menor escala, porque cionemos, ou demos a garantia de um mínimo de 
não lhe importava muito que fossem ou não as suas juros conforme dispõe 0 projecto, a despeza a fazer 
Yias ferroas de primeira classe, segunda ou terceira com as mencionadas se•·ções subirà ~ um capital, 
O que queria era um caminho de ferro : assentava mais ou menos, de lO,OOO:OOOfl a 12,000 OOOH. 
dos lados da estrada os trilhos do modo cnmo pare- o governo está autori1ado para prolongar a 3.• e 
c ia mais facil e economico aos engenheiros que por 4. • secção ; presta a este assumpto a maior a !tenção, 
aeaso encontrava, o assim improvisava linhas fer- Prl'lende effectuar essa importante construcção ou 
reas. Muitas forão dirigidas a pontos despovoados, a expensas do estado, ou por meio de uma cGmpanhia, 
por onde, porém,a immigração aflluia em tão ampla~ que se haja de encorporar, segundo a propusta a qne 
proporções, que se via, por assim dizer, surg1rem me referi. · 
ile um dia para outro p"pulosas cidades no deserto. 
Na propria Inglaterra, entre outros. o caminho de Concluindo as inf•1l'JD3ÇÕes que desejo dar com o 
ferro d•l Lonrlr~s a llirmingham, tendo sido avaliado, fim de satisfazer ao nobre senador, devo accrescentnr 
em 60 OOfi.OOO de fl'ancos, custou, a final, cerca de Jue o goYernn nilo tem feito proseguir m construcção 
14~.000,000. a 3•secçilo de Entre-llios em diante,pelarazãojâ por 

Na França iguaes desp~op~rgõcs se derão entre 0 mim fran~amente declarada: as circurnstancias tinan
orçamonto e a de~peza cllecllva da construcgilo de cerras do p~iz airida nilo o permittirão. Os trabalhos 
algum·•s de suas esmdas. proseguem; espei'O que até o fim de outubro estare

Portanto, Sr. presidente, nãn ó para "admirar que mos em Entre-Rios. Uahi em diante o ~roverno não se 
nós t,rmhem pagas~ cm os csle tribuw. d~morará em prolongar a estrada até Porto Novo do 

E' certo (e nilo fa!;o uma censur,t ~os governos dH Cunha, ou resnlvendo f;wt•ravelmente a proposta de 
então) que já dev•amo~ ter aprove!lado melhor a que dei noticia no meu relatorio, ou contmnando 
cxpericncia drsses pai1-es. Mas, s~ a não temos uti. por, sua conta a construc~ão. . 
Jisado ar é o pre•ente, aproveitem,J-Ia de ora em l~m relagrio, porém, â 4• sccgã~, ,nã~ é possn·eJ 
diante. Srja o corpo Jrgislalivo, o mais po1sivel, fazer nada antes dos ostudGs exigidos na pro
escrupuloso; seja o governo, por sua parte, trio se- posta. 
v•ro, f;ro resti'ICt•l, qnnntn convém que srja ; mas O nobre senador previniu-me, ponderando· que 
adopte-se a idéa do; estnrlos, dos esclarewneutos t:1lvez se podo~se ev1tar o dispend10 concerneníe ã 
e,fati-ticos, de tod.a~ as inf·•rmaoões altinenles no parte da linha que pódo ser perf,itamente substi
melhor e mais exacto juizo sobre a despeza a fazer, tuida pela navegacilo do rio Parahyba. Mas os com
e resolva-se com estes dados o rr· longamento de patentes estudos não estão feitos ; o govern<l não tem 
cada um~ ria! linhas forreas. De~ I arte, ex~iaremos, ain~a juizo feito sobre a conveniencia de pref~rir a 
como l1~m dme o nobre senador por Goyaz, os navegacilo ou a con·trucç~o de uma ext•nsllo corres
nos• o.~ erro<, e, n~o sei mesmo sA o poderei dizer, a pondl'ri'te na 4• seccilo. Tudo isto foi já attendido 
nossa ing•·atidào p··r·a com o paiz, esquecendo ai- no ~ 2o do art. 3•," quando diz (ltndu): cc ..• e 
guma' vezes necess1rlade{ de ordem muito elevada, da 4• seccão até um ponto do município de Re
urgontes, impreseindil'eis, para occuparmo-nns de zende ~ue parece proprio para termo provisorio da 
out1·as q11e, ou não fãO d~ tanta urgenci:l, ou são de linha, hcando, porém, o exercir.io da se~unda facul
imp ·•·tancia 11111iiO secundaria. dade depomdento do comp!Plll,nto dos estudo~ )Jy .. 

O nobre senado•· quer saber se estilo or.;atla1 as draulicos do rio Parabyba. e nào ten·Jo por 0ra Jogar 
dospezas dos pl'OIOniJ'ameutos. Mas nesta parte o a comtruccão, se, com emprego de menos do capital 
nobre ~cn~<lor restringiu-se ao rrolong·•nwnto •la preciso para a via ferrea, se poder estabelecer na 

. estrada do ferro de D. Pedró II na :J• e 4• srccões. H a parte corres_ponrlente do rio a navegação a vapor. >> 

estudos relativos nem só à 3•, se nao tamôem á 4• Dev~, p01s, reconbfcer o nobre senador que até 
scccão. nest;. parte ha neces!ida<le dos estudos hvdraulicos 

S'e o nobre senador quer saber se o governo confia para o governo sahcr se convém, de preferencia, na
inteiramente na ex~clid:io destes estudos, direi que V~l(ai' u rio Parahyba drsprmsando, na parte corres
não, por me parecerem ainda susceptíveis de desen- pondeut~, a construc(·ão da linha, ou construir nessa 
volvi11rentos que os completem. extensão a mesma linha, proocindindo do auxilio 

Todavia temos estudos e informações, srgundo as que lho p6Jo pro~tar a navepaç.ào do rio Parahyba. 
quaes YD ·se que n. deRpoza a fazél' com o prolonga- Quanto ao prolongamento da estrada de ferro até 
mcuto da ·1• sccr:ào é do G,OUO:OOOH a 7,000:000H aló .o rio de S. Francisco, até e~ste momento o que posso 

, 
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dizer ao nobre senador 6 que se procede activamente 
no~ indiRpensaveis estudos. 

Quando entrei para o ministerio, o meu antece~~or 
tinha nomeadocommissões para procede•em aestud .s 
lechnicos sobre o prolongamento das nossas e' Iradas 
de fmo, Eu enten~i que sen~o a de~peza muito 
avultaria, não devia toma-la sob minha resJlonsabili
dade. e que devia esperar a dei beraçilo do corpo 
l~ghlativo em sua proxima reunião. J~ estavilo, po
rém, encetados. Suspendi a ~xecução da r·rrlern. rte 
meu antecessor na parte que tinha de apr .• veitar A 
estrada de ferro de Pernamhnco, ~ da Dahia e á de 
S. Paulo. 

. O nobre senador q•Jiz saber a opinião do governo 
Pobre a questão-as assembléas provinciaes podem 
leghlar sobra inte.resses, melhoramentos, ou cons
trucçào de estradas de ferro, quando estas percor
rem sómente territorio provincial, digamos assim. 
Todos nós conhecemos as disposipões do acto ad-
dicinml. · · 

Nos arts. 10 e 11 e Eeus paragraphos ·estão clara-' 
mente dellnidas as attrib11ições das assembléas pro-· 
vinciaes Entendo quo podem francamente l~gtRlar 
sobre todos <•s melhora ment•lS e provê r a todas as 
necessidades que não sahirem dHs·e ambito mar.:ado 
As províncias em sua circumst:ripçllo Sou, portanto, 
d~ opinião do n·•bre senador; abundo na1 ~uas idéas: 
quero para as provinctas todas a- franqueza•; quero 
tambem.que.fiquem desatada! do~ .embaraçaR que o 
governo pôde, por uma falsa aprectar.ào, crear-Jhes, 
não deixando que attendão ás n•lcessidadrls qi.te lhes 
sãn peculiares E' este o pemamento culminante da 
lei que reformou á nossa con1tituiçào. 

1\las como, Sr. presidente (e nem isto é de admi
rar), as a•semhléas provinciaeR algumas vaze•, ou 
apreciando mal as questões que dazem respeito aos 
melhoramentos de suas pro v meias, ou mesmo sa
hindn fóra das attribuações qne lhes estão traçadas 
no .acto addicional á con>tituiçà<l poli lica do imperio,· 
legtsláo sobre assurnptos ger.es, o goveruo, sem 
querer restringir-lhes a acção, Mmpre benefica e sa
lutar, pela qual devemos to los nó~ pugnar, mas no 
intuilo de salvar as que comp··tem aos potieres ge
raes e para oliviar abuio~, confliclos creados entre 
faculdades suas e as meramente proviuc,aes, para 
acautelar alguma imprudencia das assembléas pro
vinciaes que arrisgne o credito seu e o do estado em 
emprezas que influem sobre os interesses não só da 
provinda, como do estado, conceJ1•ndo privilegias, 
illndindo-se muitas vezes na accepcão e na proprieda
de da palavra, e que rendo compreliender nella provi. 
dencias e melhoramentos gue os não con•tituem, em 
sua verdad~ira accepçil.~ jurídica, o g~verno, diio, 
D!lo tendo amda uma let que neste senlldo defina ex-·· 
pres~amente as attribuições das assembléas provin
ciaes com relação a taes objectos, não podendo por si 

Mas quanto A estradá. de ferro. de D. Pedro II. 
attendendo á circum • tancia especial de ser ella hoje 
propriedade nacional, de convir por todos os modos 
ilar a melhor compensac~o aos sacrificios que o 
estado faz hoje com a continuação das obras aesta 
linha ferrea, e tendo a commissilo encarregada dos 
estudos technicos adiantado os seus trabalhos além 
de Darbacena, permitti que os continuasse. 

No meu relatorio o nobre senador acharA infor
mações a este respeito. Todavia re>umil-as-hei lendo 
a parte que me parece dever satisfazer ao nobr~ 
senador, especialmente wbre a melhor dire1:ção do 
prolonf!'amento da estrada de ferro 1e D. Pedro II em 
ilemanda do rio de S. Franéisco. E' para chegar-se 
ao conhecimento da melhor direcção, da que melhor 
consultará nem só a distancia como as condicões do 
terreno, as difficuldades a vencer, os prodúctos já 
exist~ntes e os que se podem ainda esperar em to,Ja 
a exten~ão a percorrer; tudo isto se trata de exa
minar. 

A' frente desta commissão acha~se o engenheiro 
Witacker que em seu ultimo relatorio diz o seguinte. 
(LO.) . 

Eis o que ha até este momento ; as informações 
que tenho são estas. . 

Recommend•i ao Pngenheiro que me apresentasse 
sempre quepodesse (As vezes não é poqsivel, porque 
resultaria dahi interrupç.ão dos trabalhos) urn rela
taria mensal dos mesmos trabalhos. O que se ha con
seguido até o presente por meio desta commissão 
consta do meu rdatorio. 

Espero novas informações que completaráõ a, 
actuaes. • 

Portanto, o prolongamento da estrada de fmo de 
D. t>edro II até o rio de S Francisco ter~ adireccão, 
que mais Mnveniente fôr. O governo não pódé de 
ante-m~o d.c)arar qual será e lia ; nem por assim di
zer, pertence-lhe traçar o melhor cami uho. Dependerá 
este dns estudos technicos, das inrormações, dos 
esclarecimentos, dus dados estatisticos, de tudo 
quanto póde e deve concorrer para uma ddibm~ão 
desh ordem. 

fazer o que é ila compet~ncia do corpo legislativo, 
pois que só a elle cabe definir os melhoramentos de 
que se podem occupar as mesmas assembléas, expediu 
o aviso de 4o de janeiro de 1860 sobre consulta do 
conselho de esta•to, no qual, a meu ver, os P.rinci
pios constitucionaes forão inteiramente respettados. 

Por esge aviso ficllo dependentes de sua approva
çilo os actos em que as assembléas provinciae< IPgis
larem sobre assumptos,em ~ue se envolvãn o credito e 
asattribuições do.goVPrno. I r~screve-se IJUH contratos 
ddssa natureza seJtio hUbmett1dos ã cons1dera1ilo úo 
governo. 

O SI\, SILVEII\A DA l\loTTA. dá um aparte. 
O Sn. SJLVEII\A. DA MorTA: -Por ora nilo pôde 

dizer. 
0 Sn. 1\IJNISTJ\0 DA AGRICULTURA :-Por ora não 

posso saber; os estudos tendem a este fim. Não estão 
comJlletos ; seria até leviandade apresentar mais do 
que dizem os pareceres existentes. 

Eis o que posso informar para dar ao nobl'o sena
dor uma idóa do estado da questão. 

O Sn nuNtsrno DA A.GRJCULTURA:- Perdõe-me : 
sinto que imperiosa necessidade obrisasse a to
mar essa mediila, em ~ue, ali~s, como Já disse, silo 
respeitados os princ1pios constilucionaes. Sinto, 
porque sou o primeiro a desejar, como disse, que as 
franquezas provinciaes no seu sentido legitimo, 
constitucional, sejão para as prol incias u1n di
reito in violavel, em que o governo não possa tocar. 
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· No estado de confusão e duvida em que nos O Sr. e11uiilJ de Coteglpf• 1 -Sr. presi
achamos, sam d scriminar pasitlvamente os melho· dente, a questão é na realidade, como diz o honrai! o 
ramentos a c·.r~o da~ :.ssernLléas provinciaes, e os ministro da agricultura, uma das mais importantes 
que, por inler·essarem a·communhão brasileira, <le- que tem vindo à téla da discussão no senado e ó 

. vem ser vigiados, fiscalisados pelo corpo legislativo, por isso q~1e·nãa tend-o ·assisticlo nem mesmo lido o 
o que se fdz, foi o menos que se podia falar. Não se debate havido na outra camara por occasião de dis~ 
telheu tis assembléas provinciaes, nem aos prcsi- cutir~se este projecto, procuro esclarecer a minha 
dentes, de promoverem as necessidades peculiares consciencia alim de saber como devo prestar o meu 
âs provin,Jias; não. Esta faculdade lhes é garantida voto. 
expressamente .. O _governo não reslrin~iu:lhes !le- Limitar-me~hei rigorosamente á materia do pro
nhuma das. attnhmções; sómente, por uma med1da jecto, porque não o considero quest!to politica; 
d~ P!udenc1a,. aconselha a seus deleg<dos! ms pro- quanto ~ pol1tica outras muitas occasiões· terei de 
vwcus, que s,rbmettão ti sua approvaçno os con- me haver com o nobre ministro da agricultura: vou 
tratos. que ce_le!Jraram. Os nobres s~nadores que por tanto cingir-me ao que é propriamente do pro~ 
tem. sido presidentes, que tem a prat!ca delfes ne- jccto, a que o nobre ministro liga tamanha impor
goClos, bem sa!Je.m o que a tal respeito frequentes tanw~, e que na verdade a merece. 
vezes tem occomdo. O projecto cnmprehende difTerentes partes que na 

No exercicio das fancções de presidente de pro- minha opiniao não formão um todo, do qual não se 
vincia tive oecasião de apreciar este (ILjecto; e de- pnssito separar ~lgumas, como p~receu opinar o 
pois no minist~rio tenbG visto contratos provinciaes nPbre ministro da agricultura. O prGje,•.to tem por · 
em qne se prom~ttem mundos e fnndos, isenr.ão de firn : 1°, mandar proceder a estudos sobre o pro~ 
dir~ilos, f~cilidades de emharq11e e desembarqur,_ e long~mentll da~ rlifi'erentes linhas ferreas construídas 
mmt.as outras cousas que não são ela compotenc1a ou cm conslrnc0ão no imp•rio; 2o, autnrisar o go
das aqsomhléas pr;winci>es nr.m dos presidentes de vemo para contratar o prolong;Jmento d~ssas lmhas, 
provinci~. com oífensa das attribuiçõeN geraes. Jogo que estejlio feitos os esturlos necessarios; a 3• 

Resulta dnhi qne os inrlividuos, muitas vezes cs- parte é relativa à estrada de ferro de D. PedroU; a 4• 
trangeiros, que assignào contratos taei em !orla n concede os recursos ou credito para realisarem~se ns 
boa fé, depoNitando c0mpleta confiança na execuç~o despe2as necassarias ao fim do projecto. Considera
das vantagens que lhes assegnrão , reelarn1o a lo-hei do modo por que acabo de dividi-lo. 
sua· realisação; vendo, porém, CIUO e·sas promessa~ A t•. Jlarte do prnjecto diz que o go~verno fica 
silo inexequiveis por falta de competencia em autorisado para m~ndar proceder aos estudos techni
quem as fez, queixão-se, não das presidencias, mas do ros e outros, que forem necessarios á determinacilo 
governo do Brasil. dos desenvolvimentos mais uteis das actuaes estradas 

Foi para salvagr~ardar-nos, para garantir~nos da de ferro para o interior do imperio. 
especie de de~credito que dahi possa resultar, que o Começo por ignorar o que qu~r dizer esta se
governo, mmto sensatamente, a meu ver, tomou gunda parts elo~ rligo: « e outros)); não sei até onde 
esta providencia. E' um conselho apenas; não é uma póde chegar· • sentido desta expressào, porquanto, se
determinação positiva gundo o que se der, esses &studos por\erilo ir muito 

Sr presidente. não sei se tenho satisfeito o nobre além daquillo que temos em vista, ou que suppnmos 
senador, prestando-llle os desejados esclarecimentos. que o governo leve em vista. Peço, pois, ao nobre 
Estou prurnpto a dar-lhe quaesquer outras inforrna~ ministro que se digne de dar·nie uma explicação Jí 
ções qud não podéráo ser comprehendidas nas di~ e~te respei!•J. 
mensões de um discurso, e que S. Ex. e o senado ·segunda duvida: emquanto o nobro ministro cal
julguem precisas para clucidacao da mataria sujeita. cuJa a despeza 9.ue se ha de fazer com os eFtudos 

O governo ado1•ta o projectô que veiu da camara te1:hnicos da; d1fferentes linhas? Naturalmente o 
dos Srs. d~.Jlulados, projecto que arreclou em di~·· nobre ministro deve ter pouco mais ou menos cal
cussões mmto luminosas. E' possível que, como tudo culado quanto se despenderá annualmente com em
quanto ó feitura humana, tenha alguns senões, pr~~ pregados e o mais que for uecessario pna esses 
cise do retoques qrie o melhot•em em suas d1spnsi estudos. 
cões. Seus aulot·es não podem ter a pretcnçllo de o T · d · ~ b t be d · 1 
considerar c" mo a completa expr~ssáo da vArdade ei'Colr., uvi a: sn re que am m eseJo esc a-

recimentos; qual a linha que o ~overno prefere para 
ou como ultimo verbo da perfeição. Em materia~ cowçar o prolongam•nto? Se isso depende dos 
dos ta ordem nil.o é possível pr~scmdir do concurso eRtudos q11e so têm de fazer, ou se o gov~rno já tem 
e das luzes da sabédoria do senado. Eu poço mesmo alguma opinião formada; essa opinião do governo 
ao senado que Lliseuta o projecto, que o emende em pll:te nu is ou meu os influir no meu voto. . 
algumas diMposições, mas m~ll~orant!o, mas salvando 
sem pro 0 pensamento c;n·deal, pen~amento que, se~ O honrado ministro mostrou-nos quaes as idéas 
gundo já ftz ver ao senado, fora essencialmente mu~ ~ue tiuba o governo sohre a direcção das drll'erentes 
tiladG, senão completamente mm·to, P"lo subs\itu- lmhas ; m:u de seu discur;o cu não conclui, nem 
tivo of\'ereciLio 110 parecer da nobre commissao do p_odia concluir qual a linha a qu_e elle dava nr••feren-

do Cla. Suppnz megmo, pcb deswpcão que S. Ex. fez 80~~~~~; são as informações que me parec~rilo de das difi'cron tos linhas, que elle coilocava a da Balua 
meu dever dar ao nuhre senador pda província de em ultimo togar·· • · 
Goyaz. Sentirei se não tiverem satisfeito áS. Ex. OS!\. nnNrsTno·DAAGRICULtUI\.\.:-Não apoiado. 
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·o Sn. BARÃ'3 DE COTEGIPE : -, , . , para seu prose
guimento ou prolongamento. 

dustrias da província da BahiaJ accrescentamos 2 •ro 
a garantia do ~overno com o nm de chamnrrnos os 
capitaes estrangeiros, e provora-Ios mésmo no tempo 
d~ guerra da Criméa, que então existia, a virem em
pregar-se na construcçíio daquella estradá da. ferro : 
e i~ a razão do procedimento da assembléa provincial 
da Bah ia. Mas, esse patriotismo, que impefl.iu a pró· 
vmc1a da Bahia a sacrificar as~im parte ae sua renda, 
foi im!lado per· outras provineias : a pr'ovincia do 
llio de Janeiro, que entao tratava dA continuar .a 
construccao da estrada d• ferro de ll, Pedro li, e a 
provinciá de PernanJbU•:·• i!llmediatamente propo
zerào leis irlent1cas à lei que a.assemhléa provincial 
da Bahia tinha. adoptado, e om mais uma circum
st;ancia nolavel; e é que houve p~rsid•nte de pro
VIIICJa que convocasse eJttra •. rdmmamente a assem
bléa provincial para este fim. Houve concurrencia 
entr~ as diversas provincias, ~m cnjo favor estavilo 
votadas . estrada~ de r~rro, para que cada um~ ti
vesse em primeiro Jogar a que lhe competia. Vê-se, 
p11rtant''• que· o nosso erro foi desclllpavel, e qne 

0 Sn. MINISTRO DA. .I.GRICULTUI\.1. :-A !é pó de ser 
que a da D.,JIIa oceupe o primeiro Jogar. 

O SR. DARÃo DE CoTEGIPE : - Ao menos pelas ra
zões que S Ex. deu, confesso que, 1e ~u já n~o co
nhecesse a vantagem do prolongamento ila ei!lrada 
da Uabia, vo.taria de preferancia pel~ prolongamento 
de outra qualquer, · 

Sobre este ponto neces~ito dizer duM palavras um 
pouco fóra do ohjecto da discussão. 

O Sr. ministro pareceu mostrar-se arrependido do 
voto que deu na membléa pr~vincial dn Bahia P-m 
fdvor ílo methodo sPguido no contrato que se fez em 
relaçlio ao modo da garantia. · · 

0 SR. MINISTRO DA. .I.GRICULTUI\.1.: -Relativamente 
ao quantum. 

O SR. B IRÃO DR CoTEGIPE : - S Ex. sobre Pste 
ponto deve trauquilizar a sua consciencia; prim"iro, 
porque a~ noss"s aeçõ,es não devem ser jnlgadas. ~a
néo em vrsla dns mohvnR que acturulio na nccas11io, 
para que fossem yraticadas; ora, se as razões q•.e 
enUo S Ex:. teve ·rilo de ut lidade publica, bem vê 
q~e ror 1ss.o niio deve estar arrepena1do, 

O Sn. HINISTRO DA. A.GRICULTURA. : -Não é este o 
sentido em que fallei. · 

O Sn~ BARÃO DR CoTEGIPE : - Em sPgundo Jog •r, 
duvido que o nobre· ministro est~ja arrependido, 
porque no projecto que ·nós disc~timos elle adopta 
a idéa de garantia de juros até 7 •j •· 

0 Sn. MINISTRO DA.A.GRICULTURA. :-Adopto. 
O. Sa BARÃO DE CoTEGIPE .: -Ora, se para a estrada 

d~ ~-hia conce lemos. a garantia de 'I "fo, que o nobre 
m•m~tr .. par~cMu ter JUigHdu •xces~iva, e se o Jlro
jecto ad<lpta essa mesona garantia, é clar<~ quo S. Ex. 
ainda não e~u ampendido. 

outros o imitaril•J. . · · 
Nessa mesma or.r.aRiilo (vi Rio que o Sr. ni inistro 

da agricultura referiu_.>e à mmha in~ividualidade, 
lenho o dev.er de respnnder-Jhe) eu que occupava · 
o cargo de prfsi•1Pnte .da prúVIncia da Bahia nao fui 
de voto que se prer~nsiem os 2 "I•; o honrado mí-
mslro se l'eccrdará qu .. propuz que a provincia en
trasse com uma parle d., capilal .. 

0 SR. MINISTRO D! AGRICULTURA. :-E' exacto, 
0 Sn BA.RÃ.n DE COTEGIPE :-Propuz que se con

cedesse á estr•da de ferro outras vantagens qu~ nilo 
um augmento de garontia, e vejo com prazer que 'a 
opiniàu que en eut~o tinha é adoptada em parle no 
projecto que discutimos. . ' 

Nós pa~amos então, senhores, a ínexperiencía de 
quem começa o quer fazer tudo com rap1dez ; nilo 
é de ndm•rar, p01s_, que se tenhão commetlldo erros 
que nacões ma1s aCliautadaR commettêrlio. ~em esses 
erros ae nações ml.liS adiantadas nos podião servir 
de J.içllo1 porque infelitmente ni\o tinliamos pessoal 
habJJ,taao para fazer os exames essenciaes A con-
strucção dessas estradas. . 

Se me fosse licito en~r ·no· exame de fJllal das 
linhas oro& ex•stentes no imperio é a J!referivel para 
um tlm geral, isto é, à formar. uma. rede de estradas 
quti nlie só comprehenda o maior e~pa~o de terri
torio, cnmo li~ue o norte ao sul do 1mperio1 eu 
diria ao nobre ministro que, pondo de parte qual
quer bairrismo que se possa ,enxergar; nas minhas 
expressões, cons1dero p1efer1vel a linha· da Da
h ia. 

Senhores, ~credito que foi um erro qne ~ommel· 
temos concedendo a garantia de 7 •f., e por iRso nlio 
quererei r•petir o erro ; não sou doquel•es que, de· 
pois de cnmmetlerem uma falta e de reconllecé~la, 
por. amor proprio não a querem confessar ; ma9 ra
zões ponderosas houve para que nós assim proce
desse mos naquelh occas11ío, Quem pr~ticoud'eior do 
que nós furão aquelles que nos imllárilo. senado 
re~ordar-se,ha que naque1Ja epo•:ha a est,ada votada 
para a Bahia, o foi com grandes difficuldade3 e mes· 
mo com epposiçiio de varias deputacões; que emflm, 
COnRe~uida a_p~ssagem do proj•·Cto, ain~a con tinnou 
a estrada da llahia a lutar com a má vontade, senão 
do governo, de algum empregado Peu ; houve até 
agente do goveroo no eRtrangeiro que considerou a 
garantia votada na provinciada Bahiacomo inconsti
tucional, e aconselliou A~ pesseas que podiilo contra
lar a estrada para que não o fizessem. Creio que o 
nobre ministro se recordará de todas est!s cír
cumstancias. 

A situação do mercado financeiro na Europa ent~o 
era tal que nllo era possível levantarem-se capitaes 
ou para construcção de estradas de ferro, ou para 
outro fim curn juros inferiores a '7 "lo; nós outroH 
que consideravamos a estrada como es1ancialmente 
necessarili ao progresso da agricultura e outras in..: 

Aquella linha n~o foi começada. com o fiai de 
lucro immediato; o nobre ministro disse inuito 
bem, seria um erro palmar ir-se estabelecer uma 
linha de 20 Jeguas de ex.t,nsito, p~ssando em grande 
parte por tPrrenos que nfto podem dar producto&-ao 
costeio da linha. Scriamos Rescios se nao previsse
mos que nqu~lla eshada, parmdo onde parou n:lo 
p· dia dar lucro nem talvez cobrir as despezas. Nem 
o corpo ledslativo votaria jániais 20 legoas de es
t•·ada de fmo. para a provincia da Bahia conside
rando que a isso se limituva o favor; tarito que o de-
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creio da concessão do Jlrivilcgio diz- estrada do mais daqu~lla quantia cóm que se consti'Uirão as 20 
ferro da Bahia ~o rio de S. Francisco. primeiras leguas exi!tento~. Mas o governo temeu, 

Senhores, se aqnellaestrada proseguir até o rio de arreceou-so ent~o de emprehender uma dPspo•a quo 
S. Franci!co, a companhia tirará gr.m1es lucros e a no fim de li ou 6 annos andaria por uns lfi,OOIMOO$ 
admini -tração do paiz ~anhará extraordinariamente. ou 16,000:000$, Em fim dissolveu-se todo esse pessoal 
A linha da CHpital da Bahia ao Rio de S. Francisco, que estava organisado, e se hoje quizermos continu~r 
nilo é mister que eu diga, basta l.ançu os r lhos sobre a consll uccção da Imha da Bahia, sahirá e !la muito 
o mappa, é um:1 liuha que communiCa entre si a. pro- mais cara ao governo do que podia sahir, 
vincia do Pi:mhy, a província de G"yaz, parte do Rogo, poi~, ao nobre ministro qu~, se tiver de 
interior de Minas o !11do interior da B:thia; é uma mand,1r proceder a e.•ses exames .para a continuaMo 
li_nha que liga-~e C!im a navegação rto granrle S. Fran- das linhas ferre.as, nà~ se esqueça da linha a que 
c1sco; é uma hnh~ que recebe a navega~ÀO de outros me tenho refer1do ulhmamenle, para que se não 
rios como o Rio-Grande, que vai até a~ rronteiras de diga, ou as províncias nilo supponliilo que Pntrãrão 
Goyaz, o Rio-Preto que chega ás fronteiras do nesla lei só para encobrir o verdadeiro Hm della; ti 
.Piauhy; é uma linha que internando-se pelo Piauhy s~ V. Ex. quer que me. explique melhor,. declaro 
pôde chegar sem dilllculdade a Caxias e prender-se que nas províncias se diz que a lei é sómonte exe-
ali com a navegaçilo do rio Itapicurú e por este com cutada em beneficio do Rio de Janeiro. ' 
a capital do Maranhão. Que outralinhaotferece tantas A segunda parte do projecto em discussão é, Sr. 
vantagens? presidente, em minha opinião a mais importante qne 

Se as linhas do Rio de Janeiro e de Pernambuco elle contém. Nella dá-se ao goyerno.autom IÇilo ampla 
ch6garem tambem ao Rio de S. Francisco, 0 imperio para C?ntratar, logo que estejão feitos os c~tudos oe
todo ficarA ligado pelo interior, em caso de guerra cessarJO.!, o prolong~mento de uma ou maiS estradas 
externa as communicacões serão rapidas e face is do de ferro sob as condições eu~ada.s nos parag1·aphos 
sul ao norte. • que se seguem ao seg~nd? arb~o mdependen.temenle 

. de voto do corpo leg1slahvo. São estas condiCões-
o Sn. T. ÜTTONI :-Apoiado. garantia de juros mais ou menos elevada conforme 
O Sn. BARÃO DE ConGIPE :-Embora nós come- o maior ou menor espaço de tempo do privilegio 

çassemos por construir nossas linhas f~rreas mais em concedido, e uma prestação ou uma espeeie de 
viita de interesses provinciaes do que de interesses associação do estado com as companhias, entrando 
geraes, toda via tal foi a nossa fortuna que essas linhas, este até com a quarta- parte do capital orçado, 
que começamos sem estudos previ os, sem plano as- ON nesta parte, Sr. presidente, tenho escrupulos 
sentado, são boje aquellas que devem formar os muito ~raves não só sobre o principio estabelecido, 
tronr.os da rerte geral de estradas de ferro. Eu, poi•, corno sobre as con<equencias della. . 
considero a liuha que foi collocada em ultimo Ioga1· Não me referird a? ministerio actual, a questão 
pelo nobre ministro como a primeira debaixo de ni!o é de ministerios, ainda mesmo que estivessem 
outras rdações, que náo as de lucro pecuniario. occupando o poder ind1viduns da minha mais inti-

0 Sn. !IINISTRO DA AGRICULTURA :-Não colloquei ma amizade particular e politica, eu hesitaria em · 
em ultimo Jogar· estamos perfdhmeule de accordo. fazer-lhe~ U":Ja coneessão tão la~3, .~om a qual o 

_ ' corpo legislativo abdrca uma atlribuição que con-
Ç> Sn DARAO DE .CotEGIPE:""7E~tâ .apenas começada sidero muito importante para elle .. 

a lmha e nào eontmua. E aqui dn:e1, que eu, em vez Ditrerentes têm sido, Sr. presidente, os methodos 
de accusar o governo de ~ernerar10 por semelhanlei sPguidos em alguns e&tados da Europa para a eon• 
d•spezas, tenho antes mui h prope~são. para accu- strucçlio das estradas de ferro: o honrado ministro 
sa-Io (n:lo f~llo do. actu.al) de m~Ito limo rato na- referiu ~lguns; mai ou tenho necessidadd de repetir 
queiJas que.são ma!s ut~Is e. ad~~~·da.s ao desPnvc,J- para mau clarear o meu ar~umento. 
V1mento da mdustr1a d9:;P,a1z. C1tare! ~m exemplo Em Inglaterra, como V. Ex. sabe, o governo nada 
que não pôde ser estrdnlló'ao nobre mlDlstr·o. tem com o que.dizrespeito à construcção de estradas 

Quando o empreiteiro da fslrada de ferro da Bal1ia de ferro, duecção das linhas etc., tudo is lo depende 
concluiu as 20 l~guas decretadas p~lo corpo legisla- do pa1lamento, e só do Jlarlamento. Nào cre10 que 
tivo, a companhia mandou proceder a estudos na s~ja o melhor methodo. Em França não tem havido 
extendo da linha até Joazeiro e pediu ao gol'erno methodo exclusivo: é a nação da Europa, creio, 
garal autorisa~ão para contrnuar a construcç1io da que mais exper1encias tem f~ito sobre os drll'erenles 
estrada. Ora, senliores, havia um pe~soaJ.technico methodos na org,IJiis•ção de companhias e conltruc
b,bllitadis<imo para o trah~lho, e o <JUC era ainda ção de estradas de ferro Ao principio o estado queria 
melhor, um pessoal quasi todo brasileiro. A campa- ser como que o empreiteiro exclusivo das obras; 
nhia tinha en•aildo a intrnducção de trabalha1ores ent~ndia-se que a importanciaqueião ter as e•tradas 
estrangeiros, foi isso uma das causas do seu grande de ferro não só em relacão á inàuatria, com em rela
pr~iuizo, e ter sabido a estrada mais cara do 11ue ç1io á administração, A politica, e á estrategia, exigia 
ileVJa sahir; a companhia lancou mao dos filhos do que, assim como os telegraphos, ellas estivessem 
paiz, houve braços na quantidade precisa, habilita.. debaixo da direcção do governo, e então a prin~ipal 
rão-se operarias em todos os trabalhos da construcç:lo 1dóa era que a construccão fosse sempre fe1ta á 
da estrada, achava-se porconsequPncia o pessoa !tudo custa dos cofres publir.os: Viu-se depois que este 
prompto, poder-se-lim poiR cont10uar a linha com methodo não pod1a prugredir, porq1Ie não daria em 
pequena despeza e fazer as 60 ou 70 legnas que restão resultado senão muito pequenas linhas de esll'ada 
para che~rar ao rio de S. Francisco, talvez com pouco de fero, como a França teve até certo tempo; 
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começou-sé A excogilar outros meios, e ent~o appa- de achar-me em difficuldade para votar pela 2• parta 
receu a associação do governo com as companliias; do projecto, porque ~sta nada mais faz do que de
o governo preparava, por exemplo, ·o leil~ da es- mittir ou tirar do corpo lejlislativo toda a ingerencia 
Irada, a companhia fazia outras despezas; vinhAo na decretação das linhas ferreas que se prolongarem, 
os departamentos tomar parte lambem na de~peza ou que de futuro tiverem de ser construídas nu im-
da conslruceilo da estrada, cedendo !menos; em fim perio, pois que dâ ao governo, depois de feitos os 
não me recordo exactamente do methodo seguido; estudos, A que se refere o art. 10, o direito de l"go 
pouco mais o menos era esse. FinalmHnte depois da contr;tar com qualquer companhia que re apresente 
revolução de 1848, e principal mAnta depois da ascen- habilitada, e demais a mais dà·lhe immediatamente 
ção ao imperio do principe Napoleão, em que as um credito iladefinido para fazer face As d1spezas. 
estradas de ferrr> tomàrllo enorme desenvolVJmentu E~tarei prompto, Sr. presidente, a votar pela con
em !<'rança, seguiu-se quasi excluaivamonte o sys· linuaç~o dos estudos technicos que habilitem o corpo 
tema da gar•nlia; ltm sido este. creio, da prtfe· le~islativo e o governo a decsdir qual a linha 011 
rencia o methodo empregado. Portanto a .Fra~~~ não linhas que· dijvao ser preferidas, de conformidade 
nol dA um exemplo unico que nós possamos umtar; com esses estudos, porém a 2• parte do projecto, 
mas sempre hlluve a interven~ilo legtslativa na con- que nilo tem nada com a 1•, nem faz um todo, comD 
cessão das dilferentes lmhas. quiz suppOr o nobre ministro, dizendo que uma 

Entre nós o que tem mccedido? N~o temos tido nada vaha sem a outra, me parece muito impor
um principio exclusivo; e se não temos seguido um tante, de consequ~ncias extraordmarias para o paiz, 
principio exclusivo na concessão das estradas de porque narla menos póde acontecer do 'iue Pm um 
ferro, acho que ainda é tempo de o estabelecermos, bellodia nos vermos sujeitos a nova~ garaqtsas de juros 
e n11o de trazer111os 01 exem11los p~ssados para auto- de 5,000:000$,6,000.000$, ou 7,000:0008, sem que o 
risar este que ora se pretende crear com o projecto. corpo legislativo tenha sido preveni~o. Diz o artigo: 
Todavia o principio que me parece ter pr.edommado « Logo que pelo progresso desse! estudos se houver 
na concessão das Jmhas fmeas nn imperio tern sido reconhecido qua sPja o mais util ~rolongamento das 
o da intervenção do corpo legislativo : a lei de 1852 referidas estradas de ferro para o mterior, fica o go-
o estabeleceu, e esta lei ainda não estâ revogada; foi verno autorisado para incumbir da execuçi'lo de cada 
ella quem autorisou a encorporação da companhia uma des1as linhas, as companhias exsstentes, ou 
da estrada de ferro de D. Pedro II, e marcou as ou Iras estrangeiras, devendo as concessões e .favores 
bases sobre que se devia fundar o coutrato. que lhes outorgar não exceder os limites prescriptos 

Posteriormente as leis que autorisarão a encorpo- nos paragraphos seguintes. » E' uma autorisaçllo 
ração das companhias de Pernambuco, da Bahia e de ampla para contratar as vias-ferre as em qualquer 
S. Paulo, não designârão, CJU não estabelecêrilo as direcção, e o art. 6• dâ os meios necessarios para 
condições, conforme havia formulado a lei de 1852 satisfação dos contratos. 
em relaçi'lo A estra1a de ferro de D. Pedro II; porém Enxergando o nobre ministro o perigo que havia 
nota-se sempre o principio da autorisacão ao gover- em concessão Ião lata, como a qrse se dA neMte artigo 
no concedida pelo corpo lPgislativo pará as conces- combinado com o art, 60 do projecto, resJlondeu ao 
sões ou contratos. Sem duvida, quando a assembléa men honrado amigo senador por Goyaz: «Contento
gero~! autori~ava a encurporação dessas companhia~, me com a 1• parte do art. 5• do projecto quanto á 
apontava p~ra a l~i de 1852,. como norma que o go· despeza, isto é, contento-me que me autor1seis só
verno deveria seguir para os contratos respectivos, mente para as desJlezas que eu houver de fazer com 
Assim o entendeu o governo, e lauto que todos os os estudos do prolongamento das linha9; guardai 
contratos mais ou menüs, com pequenas modifica- a autorisação da 2• parte do artigD Jlara quando os 
çi'ies, adapfolo-se âs disposições do cnrMato d.a estra- contratos se realisar~m. » Creio que foi este o pen
da de ferro de D. Pedro II. Logo, não temos, como sarnento do nobre mmistJ•o, . 
disse o nobre ministro, abandonado o principio da Senhores, o nobre ministro não póde abandnnar 
intervenção tlo corpo legislativo. a 2• parte do art. 60 sem abmdonar todo o art. 2•, e 
Fa~o grande cabedal deste principio, não porque §§, porque se nós autorisamos o governo a contratar

queira trazer ao corpo legislativo, como na lngla• a prolon1ação, e não só a prolon~ação, 'como a 
terra, o exame das questõds technicas e outras que construc~áo de novaslinhas,debaixo de cartas bases, 
só podem ser bem aqrsilaladas pelo governo, mas sim uma vez que o governo realise ·contratos autorisados 
porque que1'0 que não se possa construir um só pai· pelo corpo legislativo, não poderemos jãmais recu· 
mo de estrada de ferro sem autorisação prévia do sar·lhe os meios para o complemento desses con· 
corpo legislativo, marcando a direc~ilo que ella deve tratos, o comprometlimenlo do estado ha de ser real, 
feguir, ou autorisando o governo a faze-lo. Vil-se, infallil'el. Portanto, a sua abstenção da 2• parte d•l 
pois, que, emhora 'estejamos divergentes, nilo esta- artigo nã:o melhora em n~da a situaç~o do projecto 
mos tanto quanto· parecia ao pt•incipio, porquanto, em referencia A objecção que se apresentou. 
o nobre min1stro enlcnrleu que aquell~s que pu~n:1- Nem eu vejo, Sr. presidente, necessidade urgente . 
vão pelo principio da approvaç<lo do corpo leg1ola- de vobr-se uma autorisaçilo lilo ampla, tão fóra do 
tivo queriào approvar contratos, quol'iào onlrnr em eommum, como esta que se nos propõe, Que pressa 
questões tedm~eas, para as quaes o corpo logislaiii'O lemos nós em aulorisar o governo a fazer contratos 
cons1dera-so incúmp~lente, IJIIando, ao menos e11, o pa1·~ a prolongação ou construcção de linhas cujos 
que querem é sllvar o principio da clecrotaç.\o prévia estuclos talvez de vão levar dons ou bos annos? Em 
das lmhas. que e como o andamento .dessas linhas póde ser em-

Ora, se quero salvar este principio, Yô·se fJllO hoi bararrado por esses estudos? Eu entendo que as 
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quesiões são muito d~versas, que o. nobre minis~ro ACTA DE 2 DE JULHO DE 1867. 
deve Jimitar~se a ped1r uma autO~IS&Ç~o, OS meiOS PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE ADAETÉ 
necessarios para os e~tudos próvws tio prolonga-
mento das hnhas, ~ deix.a~ que a 2• parte do artigo . A's tf 1/2 horas da manh~, fez-se· a chamada, 
fique a linda ou· seja reJeitada, até que ma1s para achando-se presentos os Srs •. visconde de Abaeté, 
d1ante possamos tomar cr.nbecim•·nto da materia, Mafra, Ferre1ra Perim,. Oltoni, Nabuco, Pedrejra, 
não eu, porque es.to~ r~solv1do a votar de~de já e sem- Cbichorro, bar~ o do Rio-GrdUdP, marquez de Olinda, 
pre contra o prmc1p1o de entregar ao governo turlo Dini~, Souza Franco, Dan tas, v!sconde, de Sapucahy, 
quanto respe1ta a e1tradas de ferro no imperio, auto· l•'irmmo, barão de P~rapal!la, D1as de Carvalho, Fur
risando·o a contrata-laP, dando-lhe logo meio1 para lado, barão de Maroim, barão de Antonina, visconde 
fazer face ás despezas i mJs o honrado mim•tr·o de Jequitinhonha e Fernmrlos Torres. 
póde colher muitas vant.qgens. dl realisaç~o do pri- Faltàl'ilo com cmu~a participada os Srs. S~ e AI· 
me iro pemamento. d~ proJecto, utoé, do~ e~ tu dos pré- buquerqu•• Nunes Gonçalve~, balilo de Cotegipe, 
vios. Se o nobrem1mstro t1vesse esta automação,Rem b.mo dij 1\Íuritiha, baril.o de S. Lourenço, Cand1do 
duvida não teria· mandado pat·ar com aquelles a que BurJ,les, Carneiro de Campos, Eusebio, O,ctaviano, 
já tinha mandado proceder o ministro seu antecessor. !'aula Albuquerque, Pauh P··ssila, 1\lmAida Albu-
. A terc~ira parle dn proje~to, que se r. fere ll PS· querque, Men•ies dos Santos, Sinimbú, Parana. guã, 

trada de ferro de D. Peijro II, cre1o que estll prcju- Dias Vieira, Silveira da Moita, Souza Ramo~, Pa· 
dicada. Nilo devemos fallar mais nella, porgue de rauho.l, Jobím, T· ixeira de Souza, marq~ez de Ca
então para cá a estrada de ferro de D l'edro II teve xias, marquez de lhnhaem, Pompeu, v1s••onde de 
outro destino. · Itaborahy, vinond~ de S. Vicent~ e Zacharias i e 

Quanto â quarta, i& to ó aos meios, já. toguei nes!e sem part1e~pação os Srs. Cunha Vasconcellos, conde 
Po. nto quando tratei da segunrta parte. Verei" agora da Bóa-Vista, Souza Queiroz, Fonseca e visconde 

I b Õ b d. de Suassunll'. 
se resta fazer a gumas o servaç es so re a~ que 1- . Não havellllo num'ero sufficiente de Srs. sena-
rigiu ao senado o nobre miui·tro da auriCIIIIura · S · d 1 d 1 
(Dehois de exan11nar seua apontamLi~to•.) Felizment• dores para formar casa, o r. pre,1 en e ~c grou 

d t I t r! ., qu" nãa pn~ia haver s~ssílo. 
ten o toca " em or. 08 os pon °~ Pm que cu esPJ.ra Entrelantu furão h dos pelo Sr. 4.• secrdtario os tocar nesta discussão, e mo f.,rão •uscitad"s pel · 
discurso muito substanci~l do nnhre ministro da seguintes p·.lreceres : 
agricultura. Folia-me >ÓmHnt", e i•tlt para findar, O <r PARECER DA MESA N. 83 DE 28DE IUNBO DE 1867, 
que elle dissfl "m refe•encia ao direito que têm a~ 
assembléas provinciae1 de d~cretar essa! d~trada~ Ex~õe a mataria de· uma resoluç3p da camara dos 
dentro dos seus territorios. Srs. deputados. appr.wan io a pensão de 60S 

men•aes concedirla pelo governo 11 D. Maria 
Sobre esre ponto, Sr. ' r•'sidente. eu penso que a Antunia Alve1 de Ca•uargo, vi uva do capitão de 

malerta ainda n;lo estl sufficientemenle esclarecida. voluntarios da patria Ignacio Joaquim de Ca-
para que nem o nobre mini·lro, nem r:u lenhamos 
ilesde j:í uma opimi\o firma la: ao mPnos, r•u actual- margo · 
mente não we con~ider.o com a minha i ntellig"ncia 
as~áz esclareciila para sob• e tal mal~ria drzer que 
houve PU não houve abuso da parte rio governo. Sou 
parlidario das f1·anquezas provinciaes, mas tan•o 
qpanto ella1 não venl•ão prejudicar á inter~sses 
mais altos e principalmente áunií\o do imperio. (A· 
poiados.) 

I. 

·Portanto,. espero que a nol1re mini~lro, exami
nando mais de espaço e melhor a que>tilo, porqn·· 
não e9perava talvez ter de respnnder.ll uma questã" 
desta urdem, vPja se n~ realirladd o governo tem ou 
não abusa<Jo. Eu, pnr ora. ~pezar de OP.posJcionisla, 
ainda não o estou tanto a respeito do~ àbusos do go
verno em relação á estrad:1 de ferro, quanto se mos
ft'OU o nobreulinistro. 

Tendo dado a hora ficou adiada a discussão, ~o 
Sr. ministro retirou-se com as mesmas formalidades 
com que fora recebido 

O Sr. presidente deu a ordem do dh para 2 do 
corrente: . 

·A me•ma j:'i designada, tanto na primeira, como 
na segunda parle. 

Levantou-se a sessão ás 3 1/2 horas da tarde. 

rc Está aobre a mesa uma propoRicão da camara 
dos Sr.<. d•putados com a data de 22 de junho do 
correllt~ anno, a qual appron a pensão de ses1enta 
mil réii mensaes, conc~dida por decreto de 10 de 
Agmto de 1866 AD. Maria Antonia Ah:es de Ca
margo, viuva do CH_pit~o do 30.• corpo de volunla
rios da palria Jgna01o Joaquil)l de Camar~o, morto 
ern crnsPquencia de moles!Jas adqumdas em 
cam,Janha. · 

« De um officio do commandante em chPfe do to 
rorpo do exercito imp~rial o Sr. b1rilo do Herval, 
datado do 26 de junho de 186~, consta que a.quelle 
o!D;:ial, po;to q11e accommetttdo de enftlrmiilades 
enrlcmicas, niio podéra vôrimpa<sivel o at~que de~! 
de maio, e se apresent;\•a, Jogo que ouv1ra os pri
meiros tiros. prompto para combater, apezar de est~r 
gravcmonte doente, e neste estado, em que dupla
mente co,..·promettia a sua existencia, fizera .esforços 
sob1·e humanos. e ainda mais uma VPZ confirmilra 
no campo d:1 batalha o bem adquirido nome de 
bravo, que jll o distinguia, aconlece1,1do poré~ infe
lizmente que pouco tempo sobrev1veu 4 v1ctor1a, 
para que com lauto sacrificio tinha concorrido; por
quanto, tendo·se molhado diversas vezes n1s lagOas 
e banhados, por tal fórma se aggravAra o seu mal, 
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qu~ viera 
ma1o. 

a fallecer. no di!l 29 do referido mez de que fallecêrilo em combate, ou por outras causas 
que se dcclãrllo. 

cc O commandante em chefe do 1• corpo do exer
cito imp~rial conclue o. officio, declarando que o 
mencionado official deixãra uma viuva pobre com 
quatro filhos menores, recommendando todo11 ã mu
nificHncia imperial. O decreto do g.1verno, porém, 
nllo contempla senão a vi11va do official, de que se 
trata. 

II 
cc Continuando a observar o precedente estabele

cido pelo parecer n. 76 ~e 'l1 de maio d,esle anno, a 
mesaformulou set'l tabellas, sob as letras A, B,C. D, 
E, F, G, cada uma. dai qua~s se refere A pl'opoaiçilo 
correspondente da camara dos Srs. deputados. 

« As tabellas contêm os seguintes esclarecimentos: 
« 1. • Os nomes dos pensionistas : II. 

« Coherente com oa pareceres anteriores relativos «' 2·• A importancia de cada uma das pensões : 
á appro>vaçilo de mHcê~ pecunhrias concedidas pelo « 3. • Os mo h vos, que as just1ficlo: 
pnder executivo, a mesa juntJ uma tabella, d1 qual cc 4 o A data dos decretos de concessão: 
ee vê: · · « li. • Os documentos, que acompanhiio os de-

« I. • O nome d~ pessoa agraciada, · crelos, · 
« 2.o A importancia mens•l e annuHl da. pensilo: « Com relaç~o ás proposições, de·que trata este 
cc S.• A dl!la do decreto de concessão. parecer, 0 exame, a que a mesa proceileo impõe-
cc 4.0 Os motivos justilicativos. . lhe 0 dever de dar ao seaa~o algumas informações 

· ·- « 5.~ Se. existem documentos, que acompanh~s·· que podem s~rvir para elucidar o deba!e. 
sem o decreto. « Entre aq sete ·propnsiç.ões da can ara dos Srs. 

· 111. deputados, que se achào sobre a me>a, sómente Ires 
« Como conclusão do que fica expOtto, a mesa : vêm, éom a cópia dos re<p-.ctivos decretos de con-
e ConsidP.rando que ·as mercês pecuniarias de- ceslilo, acompanhadas de doc1rmentos relativos 11 

pend~m d.a approvaç~o da assembléa gerdl : . · alg~mas das pensões contemplad~s nas mesmas pro-
« Cons1derando que.a concessilo. de mercês pecu- pos1ções. . . . 

niarias augmenta a despeza publica: • Quanto ás outras proposições, ps umcos doeu-
« Considerando que uma •las mais importantes at- mentos que as aeompanhlio silo ai cópias doa de· 

tribuições da assembléa geral é zelar e fiscali~Ar a cretos dd concessão. · · 
desp~za publica, prot~gendo em beneficio do trabalho « As pensões, a respfito de cuja concessão ha 
e da industria a sorte dos contribuintes: documentos, silo as seguintes: 

« Ofi'erece o seguinte « 1• De D. JUarianna de Freitas, viuvado tenente · 
coronel, c•lmmandante do ao corpo de voluntarios 

PARECER, ·da patria, Francisco Felix de Freitas Barreto, falle-
cc Que a proposição da camára dos Srs. deputa- cido ern consequencia de molestia9 adquiridas em 

dos dev~ entrar em ,dis~us~ão, sendo o relalorio campanha. 
da mAsa Impresso, e d1str1h•ndo n~ fórma do es~ylo. « A'·cerca deste official, o tenente·general barão de 

.« Paço do senado, em ~B de JUnho de 18h~- Porto-Alegre, em officio de' tO de julho de l86tl di· 
Vuconile de Abaeté, pres1~ente . . -José da ~alva l'igido fi s Ex. 0 Sr. mini~lro da guerra,. diz 'que 
Mafra, 1• secretario. -. f<re~~r1co de Alme•da e fallecêra no dia 4 do referido mez, e acerescenta : 
Albuquerque,, 2• secretar!o· -7/wn~a~ ~o'llpet~ dr. " Official dedicRdo As suas obrigações e cheio de 
Souza Bra.sd, 3° secretai'IO. -//, fermra l'ennu, verdadeiro enthusiasmo e patriotismo, 't,nha. o seu 
4° Fecrttarlo. 11 batalhão em bom pé de disc1plin1 e disposição helli· 
cc PARECER DA MESA N. 84- DO 10 DE JULJIO DE 1867. cosa, que o fazia disttnct<J entre oa cor~os ·deste 

exercito. Pede ajustiça que ~u recommende A V .Ex. 
a f•milia desse benemer tu c!dadilo, gasto prematu
ramente no servi~o do pai1.. 

Expõe a maioria de sete proposir.ões, datAda uma 
de 21 e as outras seis de 22 de j 11nho de 1867, que 
a camara dos Srs. deputados enviou ao senado, 
approvando varias mercês pccuni•rias concedidas 
por diverso1 decretos do poder ex~cutivo em.nll~n
çã•J a serviços ruilita1'es prestadr s n:1 guerra contra 
o Parnguay. 

I. 
« Estilo sobre a mesa, p~ra ent•·arem brenm'nt·~ 

na ordem do dia, sete proposicões da camara dos 
Srs. de)'!utados, sendo uma ilataaa 1!e 2t e as out•·as 
se h de 22 de junho do cor1·en te anno. 

cc O objecto de todas 3S proposições é a approra
ciio de m~rcês pocuniatial que, por decretos ile di
versas datas, o poder executivo, em nttmç~o a ser
viços p• estados na actual guerra cont1·a o l'aragun:y, 
tem concedido, ou a militares que, ficHntlo inulill
sndos para o serv1ço do exercito, em c.:msequonr.ia 
de ferimentos recebidos em combale, não podem 
procurar meios de subsi& tencia, ou a faUiiiJas dos 

« 2.• De D. Sabina Joanna do Espírito-Santo, 
vi uva dt> capiliio de zuavns Quirino Antonio do ·Ea
pirilo-Santo, fallecitlo no hospital de Montevid6o. 

« A'cerca·deste official, lê-He a seguinte informa
çllo dada em 23 de setembro de 186ti pelo visconde 
de Carnumú, director da 2* directoria da secretaria 
da gue• ra: 

cc Este rfficLtHoi o creador e organisador da pri
« moira companhia de zuavos, que na cOrte se·aprc
« sentou, e na qual mantinha uma disciplina que 
cc muitos corpos do exercito nao têm. 

cc Veterano da indcpendencia, nlto se limitou ao 
cc s~rviço posse~l, trouxe comsigo um filho. Falleceu 
« no hospital d~ l\Iontevidéo. Tinha a commissi'io 
(( de C.iplti)O, 

cc A pemão á sua vi uva seria um actll de justiça.n 
cc 3.• De o; Maria Gertrudes da Silva Pere1ra, 

viuvado alfacs do 8• bat11lhão de infantaria Fio-
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r~nlino Jos~ Pereira, morto em consequencia de fe- uma proposição que a camara dos Srs. depulados 
nmentos recebidos em combate. enviou ao senado com a data de 22 de Junho ui· 

cc O chefe da 1• Eecção da directoria fiscal da se- timo. 
crelnria da guerra, com o qual concorda o director « O artigo 1• da preposicilo approva a pensilo 
da mesma dcrectoria, em data. de 15 de jmeiro do annual do 1:200$ concedida "por decreto do poder 
corrente anno, informa ltcerca deste official nos se- executivo de 3 de novembro· de 1866 á D. Mau• icia 
gnin1os termos: Elisa de nlello e Alvim, o 11 suas Ires filhas D Ma· 

cc E' verdade o que a peticionaria expõe em seu rianna Placida de l\fello e Alvim, D JUauricia Elisa 
cc requerimento:-o mencionado alferes, ferido gra- de Mel lo e Alvim, e D. Emilia Augusta de Mello e 
cc,vernente na memoravel balnlha do dia 21 do maio, Alvim, sendo metade para a viuva, e a outra metade 
<c falleceu em 26 dess~ mPz em campanha, etc. » para as tros filhas repartidamente. 

cc Além de> tas informac;ões, e elas que resumo « O artigo 2° dispõe que a pensão serã paga da 
!las tabellas annexas, vê-se 'que a importancia annual dala do decreto de conces~ão. 
das pensões conceilidaq pdo poder fxecutil•o, e cc Observando o precedente estabelecido pelo pa
conlempJ,das e approvadas pelas stte resolucõPs da recer n 8!, e outros anteriores, junta-se a este pa
camara dos Sr. deputados, que se acl!1io sobre a r~cer uma t~bella fxplrcativa, que se formulou ~ 
mesa, será de 10:56~8. 1'l'h da cóp1a do decreto de conce!são, ~ue ú o 

« Demonstra-se isto, som mando ~s differenles par- unico documentl), que acompanhou a proposwão. 
eellas de que f~zem menção as referidas labellas, tl « Como resumo e conclusão do que fica exposto, 
que são as segumtes: a mesa: 
cc Tabella !dr a ..l , ....... , • . . . . . . 1:1528000 <c Co~sidernndo que, confo.r~e o art. 102 § 11 da 

» » 11 .. • . .. • .. .. .. • .. 3:88SNOOO conslllmção, as mercês pecumarJas dependem daap-
» » c .. .. . .. .. .. .. .. 2:7448000 provasão .da assembléa geral: 

~ ! : :::::::: . ::: ~:::: ~ã~~: ni~~i~~~:::;:::gt~o aqY:s~e~~nJ~s!~fa~~ :mercê! pecu-
J> » F ..... , . . . . . . . . . . . 1468000 trib" Çoõns1dderando qube

16
uma das

1 
émaie

1 
impofirtantes at· 

» >> G ............ , , . . 1:493S500 mç es ~ assem a gera ze ar e J.scalhar a 
----- g~;g~z: dau~dc;;ll~!~~~~~~á"o~~o~f~b~~~~e~~ Ira-

Total.·····'·· • 10·575fl500 " OJferece o seguinte 
III. 

« Como resumo c conclusão das observacões que 
precedem, a mesa: • 

PARECER, 

cc 1 • Qua a proposição da camara dos Srs. de
putados deve entrar cm discussão: cc ,Ço~side:rando que, conforme o art. 102 ~ 11 da 

conslltmção, as merc~s pecuniarias dependem da 
approvaçao da assembléa geral: 
. «.Considerando que a concessão de mercês pecu

manas a~~menta a ilespeza publica: 

<< 2.0 Quo o presente rdatorio deve ser im· 
pres>o, e distriburd·J na fórma do ~stylo. 

.c< Paço do senado, em o I• de julho de 1867.
Vtsconde de Abaeté, presidente.- José da Silva 
!Jlafra, 1° secretario. - Frederico de Almeida e 
Albuquerqun, ~· secretario. - Thoma:: Pompeu de 
SCJuza !Jrasit, 3• secretario.-JJ. Ferreira Pelina 
40 Recretnrio. » ' 

<c. Cn.ns1derando que uma das mais importantes 
altrcbmções 1!a assembléa geral ó zelar o fist:alis:l r a 
de·peza pu~hca, protegendo, em hnn~ficio do tra
b~lho e da HtdustJia, a sorte dos cuntr-ibuint~s: 

cc OJTerece o seguinte 

P,lOECER, 

<c 1. • Que as proposições da cam1ra dos Srs de· 
putaclos devem entrar e1n discussãn; 

« 2.• Que o pre~ente relatnrio deve ser impresso 
e distribuido, na fórma do estylo . 

. cc Paço do senado, em o 1• de julho de 186'7.
V1scnnde de Abaflé, presidente.- Jo~é da Sil·va 
Jlla(ra, 1• secrebrio.- Frederico de Almeida e AI· 
buqucrquc, 2• secretario.- Tlwmrtt Pompctt de 
Souza Brasil, 30 secc·elario.- II. Ferreira Penn a, 
40 secrêtario. 

PATIECEil D,\ ~lESA N. fl5 DE 1 DE JUUJO DE 1867. 
Ex~ue a ma teria de uma proposição da c amara dos 

Srs deputado~, approvando a pensn:o annual de 
1:200H conccdHla por decreto !lo poder executivo 
ele 3 de novcmb1·o de 1860 i~ D. l\Iauricia lllioa do 
l\Icllo c Alvun e a suas Ires filhas. 

I. 
cc EsliL solJre a mesa, parl entrar na ordem tio dia, 

Forão todos a imprimir. 
Ecn segt1ida o Sr. presidente, convidando os Srs. 

senadores presentes para occuparem-se em traba
lhos de commissões, deu a ordem do dia para 3 do 
corrente: . 

A mesma já designada, tanto na 1• como na 
2• parte. 

ACTA DE 3 DE JULHO DE 1867. 

l'llESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE ÀDAETIÍ. 

A.'s 11 1/2 horas da mau hã, fez-se a chamada e 
acharão-se p1estnles os Srs. visconde de Abaeté, 
Mafra, Almeida Albuquerque, Pompeu, Ferreira 
l'enna, visconde de S Vicente, Pedreira, Souza 
llnmos, Oltoni, Chichorro. Paranhos, barão de Co
tegipe, barão do Jlio-Grande, mnrquez !le OlinJa 
Souza Franco, Slt e Alliuqut>rqut•, h~ráo do S. Lou
ren(:o, Dantas, barão de Muritiba, viscoudo de Sa
Rilca!Jy, .I obirn, Firmino, Diniz, Fernnndes Torres, 
Ftulat!o, Sinirnbü c Dias de Carvalho. 
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EM 4 DE JULHO DE 1867. 

PI\ESIDENCIA DO SI\, VISCONDE DE ADAETÉ. 

Faltárão com causa participada os Srs. Nunes 
Goncalves, barão de Antonim, barão de 1\Iaroim, 
barão de Pi rapam a, Candido Dorgcs Carneiro de 
Campos, Eu<ellio, Octaviano, Paula Albuquerque, 
Paula Pessoa, l'ilendes dos Santos, l'aranaguó, Vias 
Vieira Silveira da 1\fotta Nabuco Teixeira do A's 111/2 hor~s da manhã fez-so a chamada e 
Souza' marqnez de Caxias 'marquoz 1de Itanhaem,· Jehando-se presentes os Srs. vi<con·de da Abaetê, 
vi~co~de de Itaborahy, vis~ond1J de Jequiti~onha .\Jafra,. Almeida Alb~qucrque, Po~J!pPu, Porlre!ra, 
e Zacharias, e sem parliripação os Srs. Curiha V~s- Otton1, b3_rão de Cnteg1p~, Dantas, Ch1chor.ro, Job1m, 
roncellos, ·conde da Doa-Vista, Souza Queiroz, Nabuco, VJsco~rJ,J do S. Vicente, barão do R10-Gr~nde, 
Fonseca e visconde de Suassuna. harilo de 1\lnr•ttba, Paranhos, marquez de Olinda, 

N . d d barAo de S. Lourenço, barão da 1\'laroim, Sá o Albu-
it? havendo numero suffic•e1,11e e Srs sena o- querque, visconde de Sapucahy barão de Anlo· 

res para.formar casa, o Sr. pras1d.ente declaro~ que nina. Firmiuo, Sinimbú, Zachari~'• Furtarlo, So1ua 
não pod1a haver sessão, ~, conv1.Jando depOIS os Franco barão de Pirapama Di•s dij Carvalho, Souza 
Srs. senadores p:esentes para occuparem-se rm Ira- namos 'e l'aranaguâ, 0 Sr pr~:sirlente abriu a sess~o. 
balhos de comm1ssões, deu para ordem do d1a para Cumparecêrão logo depo1s 0~ Srs. Dmiz, vilconde 
4 do corrente: de Jequitinhonha, Fernandes Torres e Silveira da 

3• discussão da proposição da camara dos Srs. de- Moth. 
putados 1 autorisanâo o governo a conceder carta de Falt:\rilo com causá participada os Srs. Nunes 
naturalisa~ão de cidadão brasileiro ao subdito por- Gonr.atves, Candido llorges, Carneiro de Chmpos, 
tuguez João de Menezes e Silva e a outr, s estran- Euzébio, Octaviano, Paula Albuquerque, Paula Pes
ge~ros. soa, 1\Iendes dos Santos, Dias Vieira. Teixeira de 

Souza, marquez de Caxias, marqnez de ltanhaem, 
visconde d~ ltaboraby e Fe•·reira Penna; e sem 
participação os Sr~. Cunha Vasconcellos, conde da 
Doa-V1sta, Souza Queiroz, Fonseca e visconde de 
Suassuna. 

t • discussão da proposição da mesma camara, au
t~ris~nd,o o governo a fazer igua.l concessão ao snb
d•~o 1!ahaRo padre Nicoláo LUIZ e a outros estran
geiros. 

I• dita da proposição da mesma camara appro
vand,J a pensáo concedida pelo governo á D. Maria 
Antonia Alves de Camargo, com o parecer da mesa 
n. 83 de junho ultimo. 

Discussão dos projectos a que se rerarem os pare
ceres da commissilo de legislacão, lidos na sessão de 
26 de junho, a saber : • 

Projecto do senado, dispondo que os contratos 
rnalrimoniaes entre pessoas de differente crença pro
duzem todos os elfellos civis. 

Dito, revogando o alvará de 4 de setembro de 
l8f0, e restabelecendo o § 2• da Ord. do liv. 4u, 
til. li•:· 

Dito da camara dos Srs. deputados autorisando o 
governo para conceder um anno de licenca A em ven
cimentos ao juiz de direito Cassio Anton1o da Costa 
Ferreira. 

Dito da mesma camara, dispondo que as por
centagens dos correctores constituem divida pri
vilegiada. 

Discussão do parecer da commissilo de marinl1a 
e guerra, sobre os projectos formulados pela com
missão nomlfada pelo ~overno, sob a presirlencia de 
sua alteza o Sr. Cflnde d'Eu, ácerca da lcgisla~tão 
penal militar c outros objectos. 

t • discussão do projecto do sflna'uo, creando uma 
commissilo de inquerito ácer~a das operações e mais 
objectos relativos á guerra conlu o Est.do Oriental 
e contra o Paraguay. 

A' 1 hora da tarile: 
1• discussão da proposição da camara dos Srs. 

de )lutados, sobre o prolong.1mento das actuaes es .. 
trmlas de f~rro, com 01 pareceres das resJJectivas 
com missões. 

Forilo lidas e approvadas as actas de I, 2 c 3 do_ 
corrente mez. 

IXPEDIENTE. 

O Sr. 1• secretario deu conta do seguinte: .. 
Officio de 27 de junho ultimo do ministério da 

agri•:ultura, commercio e tJbras publica~ transmit· 
lindo as cópia~ requ1s1tad~s por dehberacilo do se
nado, dos contratos celebrados entre a presideneis 
da Parahyba e o barão do Livramento para a con
strucção !le duas ·pontes sobre os rios Parahyba e 
Sanhauá. · 

A' quem fez a r~uisição. . 
Out·o, de igual data, do mesmo ministerio, remet

tendo cópia do tratado do contrato, que cel~brou o 
presidente da província de Pernambuco com o barilo 
ilo Livramento e outros para a construcçilo de uma 
via forrea do Recita a Apipucos, como fora requi
sitado por deliberação do senado,- A' quem fez a 
requisiç~o. 

Officio do t• do corrent~, do t• secretario da ca
mara dos Srs. deputados, expondo que na propo
sicão rernettida em t5 de ,i unho sobr~ naturahsação, 
aclHl-se o nome do subd•to portu~uez Joilo José 
Uibe'ro, quaado deve ser Jollo José Ribeiro Vaz, 
cumprindo fazer-se a dila correcção.- Ficou o se
nado inteirado. 

Qnatro officios de 2 do corrente, do mesmo secre
tario, acompanhando as seguintes 

PROPOSIÇÕEi. 

a A assembléa geral resolve: 
a Art, ] .o SM approvadas as seguintes pensões 

diaria1 concedidas pelo governo por decreto do 16 
do fevereiro do corrent~ anno, a sabor: de 400 réis 
aos soldados, do 7• corpo de voluntarios da patria 
Felicio José da Silva, do 10• dito Salustiano de ' ' 
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Brag~ Mar.hado e Luiz Gonzaga de Souz1, do 13°dito « § 2 o Pensões mensaes: de 60fl ao capitão de 
Antonio Jgnacio da Silva, do 150 dito Antonio Da- voluntarios Nestor Augusto 1\loricincs Borba, de 42$ 
mazio Ferreira, do 18• dito João Leite da Silva e José :1 D. c~n,Jida Pereira Pinto Fernandes, viuva do 
Jgnacio Ferr~ira, do 26• dito 1\lanoel João de AI- tenente do 10• eorjio da guarda nacional José Fer
meida, do 31• dito Manoel· de Ca;tro, do 46• dito n.1ndes dos Santos, fallecido na campanha do Pa· 
Porllrio de C>1rvalho, do 150 corpo de cavallaria da raguay. 
j!Ullrda nacional Rulino Maria da Silva, do (Jo b •ta- cc § 3 o Pensõe1 mensae,, sem prejuizodo meio 
!hão de infantaria Pauli no de Moura, do1 8• dito José soldo"que lhes competir: de 48H à D. Emmeren
Joaquim de Santa Anna tl do 12• dito Mano~ I Anlo- ciana Lepoldiua Figueira de ~lello, viuva do !e
nio 1\lonfeiro; e de 500 réis aos cabos de 1\Rqnnrlra nente-coronel de t• linha Francisco Frederico Fi
rlo 9• corpo de voluntarios d~ patria Angelico All'es goeira do Mello, morto cm campanha; de ·iS$ á 
de Siqueira,e do 41• dito José João dos Santos, !odoR D. Francisca Bandeira 'Caldas, viuva do maJor do 
feridos cm combate. . estado ·maiL· r do exercito José Maria Pereira c~ldas, 

« Art. 2.• As dit1s pensões serão pagas da data falled1o no serviço da guerra; de 21S fl D. M11ria 
do1 decretos q_ue as concedêrão. 'fhereza de Jesus Menezes, vi uva do tenente do 

« Art. 3.o Ficão revogadas as dispOsições em coo- 70 balllMo rle inf~ntaria Jnão Baptista de Menezes; 
trario. de 39fl :\ D. Anna A ugnsta de Moraes Monclaro, 

Paço da camara dos deputados, em 2 de julho de viuvado tenente do f3• dito e capitilo de commissão 
1867.- Francisco de Paula. da Silveira. Lobo, prc- no 26° corpo de volu~larios d~ patria Pedro de Al
sidente.- Antonio da Funseca Vianna., to secre- cantara da Silva Monclaro, fallecid•J na mesma 
tario.- José Feliciano Ilorta de Araujo, 2rrsecre- guma; e de 21$ á D. Maria José \VJJiongbfydos 
tal'io '' Santos, vi uva do ten~nte do 10 corpo de caçadores 

«A assemblJ!a geral resolv~ : a cavallo Melchiades Lourenço dos Sailtas. 
« Art. 1.• Ficão appro~v"das M pensões conce- '< § 4.o Pen<ões annuaes: de 141i-$ ao imperial 

didas pelos decreloJ de 31 de agosto da 1866, a.. marinheiro José Joaquim do1s Santos, mutita,fo em 
imperial marinheiro de 3• classe 1 cfurmado Hufino comhate; de 480~ à D. J.conidia t:a,·olina da Rocha 
G,,nçalves, da quantia de 1448 annuaes, e ao sol- Gonçalves, vi uva do m~chinista José Nicolào Gon
dado do 9• batalhão de infantaria Damião Gome~ de çalves, morto em .serviço de guerra; e de 300$ ã 
Souza, de 400 réis diarios, ambos invalidados em D. Marianna Clotilde de Azevedo, irmã do volan
ca!Dpanha. tario da patria Francisco Carneiro, morto em com-

" Ar!. 2.0 Estas pensões serão pagas desde a data bate. 
dos r&ridos decretos. cc Art 2.• As pensões acima citadas serãõ pagas 

« Art. 3. o F1cão revogadas as disposições em con- da data dos respectivos decretos. 
trario. « Art. 3. o F1eão revugadds a1 dispo!iciles em 

tr Paço da camara dos depul11dos, em 2 de julho de contrario. • 
18&7- Francisco de Paula da Silveira LIJbo, pre- « Paço da eamara dos deputados, em 2 de julho 
sidente- Antor•io da Fonseca Vianna, lO secre- de 1867.- Francisco de Paula da Silveira Lobo, 
tario.- Jos6 Ftliciano Ilorta de ArauJo, 20 secre- president~.-Antonio da Fvnseca VianM, 1• secre-
tario.» tario.-José Feliciano /larta d1 Araujo, 2° secre-

t< A assembléa geral resolve: . lario.» · 
« Ficão approvadas as seguinte! pensões abaixo ~·A assembUa gerarresolve: 

mencionadas, concedidas p;lo governo, por decreto ~rt. t.• F1cão approvaolas as pensões abaixo men-
de 20 de fevereiro do corr,nte :mno : ciopadas, concedirfas pelo governo, por decreto de 13 

a § t.o Pensões diarias: de 400 rs. á cada uma de fevertliro do corrente anuo. 
das ~eguintes praças·, soldado do 1• cor~o de « § 1.• Pensões diarial: de 400 rs. á cada uma 
voluntarios d1 patria 1oaquim Francisco de Paula, )las seguintes pracas: soldado do 10 cnr~o devo
do 2• dito Paul mo Carvallío de Sá, do 5• dilo Jlfa. lunfar10s da pafria'F~Iizardo José da Silva, 2• cadete 
noel Ezequiel da Oliveira, do 7' dito !\liguei Fran- João Antonio Julião e soldado do 4• dito José Ro
eisco da Silva, do 90 dito Ez~quiel Alves Muniz.l. do drigUPs ·da Almeida; soldado do 70 dito Francisco 
210 dilo Antonio Frandsco Duarle, do 24• dito tiro· Antonio Maria, do 8• dito Marliniano Gregorio Go
~:orio Monteiro do E~pirito-Santo, do 32• dito Es- mes, do 12• dito Manoel Francisco dos Santos, do 
tevilo José Ji'ernan,leF, do 9• corpo de cavallaria da 180 dito Jo,quim Antonio Larangeira e Manoel Gon
guarda nacional José Ferreira dd Freitas, do corpo calve1 de Ma !tos, do 20• dito Francisco Lopes Gal
de zonvos da Bahia Manool Severino de Souza, do vão, d·l 21° dilo Joaquim Carneiro da Cunha: 20 ca-
12• batalhilo d~ infantaria Francisco Pereira dn Ale- date do 2!• dito José Antonio h Fonseca; soldados: 
neze•, do 13• dito José Antonio do Nascimenlo, rlo do 29•dito Ped1•o Francisco da Silveira, do 420dito 
16• dito Sebastião José de Souza e Loiz Kolph, do José Maria das Neves, do 46• dito Floriano José 
4° batalhào de artilhari~ Benedicto Alyes dos Santos; Antunes, do 47° dito Joaquim Pereira de Sant'Anna, 
de 500 rs. aos cabos de esquadra llo 10• corpo de do 1 • bablllilo de inrantaria Manoel José Ferreira 
voluntarios ria ,patria Jo~quim José de Araujo, do da Silva, do 3• dito, l\lanoel 1\laoricio de Souza, do 
21• dito Jos~ hancisco de l\leirelles e do 32• dito 4• dito Francisco de Lima Gama, do 7• dito,l\l~no~l . 
Hono•·io José do Nascimento, e ao anspeça1a dn 47• Caetano do S:tni'Anna, do 120 dilo José Leonardo do 
dito ManoPI Joaquim Gomes; de 600 r~. ao 20 sar- Nascimento, do 14• dito Manoel Pereira do Nasci
gento do 26• dito Archanjo Ferreira dos Passos; menlo, do bata! hão de engenheiro Juvencio do Nas
todos por ferimentos recebidos em combate. cimento Trovão, do corpo de artífices lb côrte, An· 
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tonio Manoel de Azevedo Coutinho, do 20 corpo de PARECER. 
cavalla11a da g11arda rmcional, ~Ianoel Theodnro, e 
do 20 rel!imento de cavall.tria lig~ir·• José João Viar~- << A commissil:o de estatislicn, catechese e coloni
na; de 500 rs. 11 cada uma d11s s~g11intes praças: s1cão tendo examiuado os pape1s existentes na res
cabo de esquadra do 4-• batalhão de infantaria Paulo .péetiva pasta; enconll·ou entre elle~, o~ que coustlio 
Faustino, anspeçada do 6• dito 1osé Francisco de i!a relação junta, sobre os quaes, já pelo tempo de
Ohveira, 0 20 cadete forriel do :!3• corpo de volun- corrido, já pela natureza dos assumptos sob1e que 
tarios da patria Manoel Joaquim Alexandrino de versão, nada tem o senado que resolver actualmente. 
Andrade: .e de 600 rs. ã caaa uma das seguint~s ~ E' pnr i>so de pa~ecer que se remettlio ãsecre
pracas: 2• cadete 2• sargento do 4-7• dito Antonio tarJa para serem arch1 vadns: 
Mo'reira de Araujo Neves e 1• sargento do too bata- << Paço do senado, em 4 de julho dA 1867.·- Pe-
lhíto de infantma Ricardo Vulpiano de Souza; to- dreira - T. Pumpeu. - B. do Rio-Grande. » 
das feridas em combate, <<Relação 3. que se refere o parecer desta data. 

« ~ 2 o Pensões mensaes: de S!fl A D. Anna Se- « Com missão de estalistica, catechese e eoloni-
rotina Gomes de Freitas, viuva do major comman- saçlio. » 
dante do 1• corpo p,rovisorio de guardas naciona,•s << 1.• Estatística da·provincia de Goyaz, remellida 
Manoel Serafim da Silveira, morto em combate; de á secretaria da estad,> dos negocies do imperio no 
36S ao alferes do 50 corJlo de cavall.aria da ~uarda anno de 1825. . 
nacioml, Leoncio Alves Coelho, ferido em combate: « 2.• Um officio do presidente da província de 
de 60S ao capitão do 1," corpo ~e cac~dore~ a cavatlo Gnyaz d~ :ri de setembro de 1820 dando os motivos 
de volunbrios Antomo Joaqmm da ::iJiva Cambo1m1 porque não podia cumprir a mrcular, que exigiu a 
ferido flm combate; de 368 ao alf~res do 6• corp" de formação de ta boas cstatistica~ m me•m• província. 
volunlarios da p•lria Narcizo Antunes de Cerqueira, cc 3 • Um offici•• c mais papeis, remettidos p~lo 
ferido em combate; de 42H ao tenente do 47° di tu presidente da pr·wincia de Minai-Gerae•, em 8 de 
A ri in~o Eduardo Cambmm. fer1do em combate: abril de 1826 sobre a utilidarl" de um systema uni-
da 36S á D. Clar~ Maria de Moraes, mài do alferei do furme para a cat~ches" dus indius. · · 
2• b•talhão de infantaria Antonio JnaiJUim Corrêa ~e « 4.' Um avisn do m•ÍlisteriCI do imperio de 7 de 
Mor~es, mario em.cnmbate; d~ 4;0H 11 D. Apolma~Ja maio de 1826 transmittind•• inform~cões dos presi
da Silva Tnrre. s. VIIIV• do m•chtmsta do vapor Prm- cientes das províncias do Es.pirito-Santo Goyaz 
ctza de lninvil!e lll'nr,que Sen•.'i•r, pelos bons ~er- Par•hyba do Nort~, Ceará, S. Paulo e Pe;nambuc~ 
viços por este pre•ta~os no semço da~ 1·trra. . · sobre os ind1g~nas das d1tas províncias · 

« ~ 3.• Pensõei rn~nsaes. sem prt'JUIZO 4o mPJO « 5 • Um avJso d·• me•mo miuioterio de 2 de 
soldu a que tenhão ~lfdi!O os ~oncess10nanos: rfe junho de 1826 acompauh' dn tle uma informacilo do 
54fl á O Joanna Ad••lma d~ Ma1a Barreto, v1uva do presidente da pr,vincia de P1auhy sobre os lndios 
major de o:ommissilo do.t• corpo de voliwlar1o< da da viila de Paranuguá. ' . · 
patria e c~pitao do excrmto, João Adolphn de Souz~ « 6.• outro av1so do mesmo minislerio de 12 de 
Barreto. morto ehl combate; de _18$ ao ~!feres du 60 junho de 1827, com ditrerentes papeis enviados pelo 
h.at.lhilo de 1nfanlar1a João ll1~eu·o de Carvalho, fe- presidente da pr .. vincia de Minas-Geraes, relallva
ndo em combate: de 2111 reparudamente, 11 Carol ma, mente á civJ!isacão dos in.iios. 
Emilh ·~ M:ir1~, filhas.menores e leg1ti~J~das do te- « 7.• Uma mémoria estatística da província da 
nente do 17•dJtoHPnrlque José Burgei s,,l~o, mor~o Parahyba, organisada em 1828 remettida com aviso 
em combate; de 18S ao alf~ 1 es d? 2,• d110 Poli- do mimsterio do imperio de 19 de maio do mesmo 
carpo Vieira da Cunha Bras1t, ferJdo em combale: anno 
e de SOS á D. Julia Ad·laide do Nasc1mento Gomes, ' 0 d I h 1 d 
filh 1 r d do capitão do 220 dito Antonio Jua- I< ~· . Uma representação o conse o gera · a 
J . a PfP •ma a b 1 provwe~a do Espmto Santo do anno de 18.,0, pro-

qulm Gomes, morto em com a 8• • . pondo alteracões ao voto do conselho do governo a 
I< § 4.o ~ensão annual : de '720S, rA~arlJ,Iamen!e resf1eitu da divisao e demarcação estatística da mes

â D. FranCisca Rosa do Carmo Lace~da, D. Mar1a ma província. 
Rosa do Carmo Lacerda, e D. Deolmda llosa do « o.• Um aviso do ministerio do imperio de 3 de 
Carmo Lacerd~, mlii e irm~o· do 1• t~nente da arma.da junho de 1830 com informações sobre o estaheleci
Manoel Nogue1ra de Lacerda, fallecJdo de moles lias mento de colonos estrangeiros. 
adquiridas na campanha do Pwguay. . a 10.• Outro aviso do mesmo minislerio de 10 de 

« Art .. 2.• .Todas as pensões. de que trata o arl.l• maio de 1831 remeltendoinformações do presidente 
serão pagas da data dos respecllvos decretos de con- da província' da Bahia acerca de uma proposta do 
cessõe$, comelho geral da provincia de Sergipe sobre limites 

1c Art. s.o Ficão revogadas as disposições em das duas provinci,s. . . 
contrario « 11.• Ulllarepresentaçito da assPmblêa leglslallva 

, ' d d 1 d <> d · lh da provincia da llahia de fl de maio de 1835 sobre a 
<< faço da cam~ra os epn a. os,_ em ~ e JU .O necessidade da crear-ão de uma colonia na Costa da 

de 1861.-Fra~ctsco de Pa11la ~1lvma fobo, pre.sl- Africa, para onde ~é rcmettessem os africa'nos que 
dente -Afl;l~mo da Fonsfca Vt~nno, 1 secret:1r10· fosiem libertos ou se tornassem suspeitos, indicando 
-José Fellcwnu_Ilol'~a _d6 Arau;o, ::1• secretariO. » outras protidcncias tendentes a reprimir-se o triítlco 

Farão todas a 1rnpr~mu·. de africanos. 
Pelo Sr. 2' secretario foi lido o seguinte « 12.• Um officio do prcsid0nte da pro4incia do 
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Rio-Grande do Norte de 6 de junho de 1831i, remei· 
tendo o mnppa eqtatistico da mesma província. 

a Sala d•s >es.<ões, em 3 de junho de 1867.-Pc-
dreira.-T. Pompm~. >> · 

Ficou reservado para entrar na ordem dos traba
lhos. 

·Foi tambem lido o seguinte 

R!QUBRIME!ITO 

Entrou em 2• discussllo~ com o parecer da com
mis•ito de legislacilo o projecto do senado, dispondo 
que os contratos inatrimonbes entr~ pesso,s de dif
ferente crença produzem todos os etTdtos civis. 

Sr. Ttllleonde d., Jet(lll&lnhonlaa:
Pedi 3 palavra, Sr. presidente, para fazer sómente 
duas reflexões. 

En nilo m~ oppon~o ao parecer, mas julgo c~nve
niente que Be apl'oveile esta occas1llo, e este pro)ecto, 
para nelle se in~erirem disposições que aperfr1çoem 

« A commissilo de fazenda, para cumprir a deter- a legislação a este respeito, porque a leg~>la~ão que 
minaç4o do senado, dando seu parecer sobre o pro- nó~ temoF, a cilada no parecer, nilo é sufficienlo. 
jMto apresentado em 6 de julho de 1858, relativa- Verdade é que o governo foi autorisado por e!talei, 
mente li senhoriag•m das moedas de prata, requer isto é, pela lei citada no parecer, para determinar o 
que se p~ÇáO ao governo, pelo mmisteno da fazenda, modo como se hão de fazer os contratos, e estabe
as seguintes informações : Jecer tudo o mais que é indispen,avel para se conse-

cc Os pareceres dMfos sobre es~a mataria peh sec·· guir 0 Jlm a que a lei se propõe; verdade é isso, 
~llo do co~selho de Estado, e funccionarios do the- sr. presidente, mas não _sei se ~caso basta. }!:ntre
souro nac10nal ; tanto a illustrada comm1ssão d1z q11e arcluve·se, 

« Uma demonstração preci!a do c~»to da prata jut11ando-se que um outro projecto póde vir mais 
cunhada na casa da moeáa, e do fabr1co da moeda satisfactoriamente reguhr a mataria: porque nós 
desde 1849, mostrando-se G lucro ou prejuízo qne temos ainda questões importantíssimas 1111e não de
dahi tenha resultado para o !besouro ; vem ficar ao arbítrio dos contrahentes de matrimo-

cc Os motivos que têm obstarlo á fXecução do nio n~m ao arbítrio, ou sómente ao cuidado dos 
art. 30 da lei de ~2 de agosto ~e 1860, Jelativo. á pastores das dilferentes communhões religi~sas. 
nova moed~ de troco e todas as mformações colh1- Entendo que tudo isto deve ser det•rm1nado na 
das pelo governo, e que possão habilitar o poder le- lei · assim como um ponto que é capital : saber pe
gislutivo para alterar algnma ou algnmas das dtsp~· ranie quPm se ha de fazer este consorcio; porque 
sições do d1to artigo, e designadam~nte no que d1z isto ainda não está delermin~do, ou clarammte d~
respeito â senhoriagem: . terminado. E' indispt~nsavel saber-se. per~_nte quem 

a Sala das conferenciaS. Senado, em 4 de JUnho se ha de legalisar o contr.to do matr~momo, e com 
de 1867.-Souza Franco.-Silva Parunh11s. >> que solemnidades: estas cousas silo indispensaveis. 

Posto a votos, foi approvado o dito requerimento. Julgo que é de muita uti.lidade tom~r-se em con~ide

ORDEM DO DIA. 

Entrou em 3• discussão, e foi sem debate appro
vada para ser dirigida à sancçilo impedal, .a propo
sicílo da camara dos Srs. deputados automando o 
gÓverno a c:onceder carta de natnralisaçào de cida
dão brasileiro ao subdito portuguez João d~ Menezes 
e Silva, e a outros estrangeiros. 

. Entrou em 11 discussao, passou para 2•, e desta 
sem debate para 3• a proposicão da mesma camara, 
autorisando a fazer igual concessão ao subdito ita
liano padre Nicolào Luiz, e a outros estrangeiros. 

Seuuiu-se em 1• discussão, com o Jl&recer da mesa 
n. 83 de junho ultimo, pas,ou para 2• e desh para 
3• a proposição da mesma camara, approvando a 
pensão concedida pelo governo li D. Maria Antonia 
:Alves de Camargo. 

Entrou em t• discussão, que ficãra adinda em 11 
de julho de 1861, a propos1ção da mesma camar~. 
autorisando o governo para conceder um anno ele 
licença ~em vencimentos ao juiz de direito Cassio 
Antonio da Costa Ferreira com o parecer da com
missão de legislação.-Posta a votos, foi rejeitada a 
proposicilo. . 

Se~uiÜ-se em 2• discussão, que ficára adiada em 
9 de JUnho de 1838, o projecto do saRado revogando 
o alvarâ de 4 de setembro de 1810. e reshbelecendo 
o § 2 da ord. I. 4., til. 5 com o parecer da com mis
são de legislação. 

Posto a votos, não passou o projecto, o qual vai a 
arcbivar na fôrma do parecer. 

racilo o que venho de d1zer, aprove1tar-se o projecto 
e nelle mserir-se o que convem a este respeito, e 
aproveita~mos esta !"ateria em ordem a que po.s1 
ser vantaJosa ao pau. 

Nem o senado, nem acamara lemroraria, nenhum 
cidadão intere~sado p~la causa publica, Sr. presi
dente, deixa de considerar este objecto de magna · 
importancia: porque se a nossa população, até hoJe· 
se póde dizer quasi lr1da catholica, pelo qne d1z 
respeito aos brasileiros natos, nós nllo podemos de 
fórma alguma augmenlar a nossa populaçilo, nem 
a emigraMo se póde realisar sem que se misturem 
as divorsâs eommunhões religio!as com a commu
nhão catholita. E neste caso o que é indispensavel? 
E' que esta materia seja convementemente regulada. 

O· Sn. FuRTADO:- Apoiado. 
0 Sn. VISCONDE DR JEQUITINIIONHA : - Eis aqui, 

Sr. presidente, as oboervaçõ.rs que eu tinha só'!"1ente 
a olferecer li illuslrada c.ons1de1·ação da commlSSão. 
Se ella as julgar convenientes, bem; senão, fi_caril a 
mataria ainda mal determinada como estli, msuf
ficiente para produzir as vantagens que della podem 
Jlrovir, e que, em um paiz como o nosso, são, e não 
·podem de1xar de ser, do mais vital interesse. 

O Sr. Nalnu!Or- Sr. presidente, a disposição 
deste projecto de !836 é que: ecos con!ratos matrimo
niaes celellrados entre pessoas do d11ferente crença 
tenhilo os mesmos elfeitos civis dos casamentos cele
brados na fórma das leis do imperio»; esta disfosi
~ão, porém, é a mesma da lo1 posterior de 1 ele 

,. 
' ' 

i 
! 
' 

r 

·r· 1 ., 

~ 
' 



SESSAO EM 4 DE JULHO DE 1867. 27 
setembro de 1861, art. }o § 3•; em vista disto a 
com missão de legislação propõe _que o projecto de 
1836 seja archivado, porque a sua disposição està 
prejudicada ou é desneees1aria, visto como já ae 
acha em uma lei posteriormente promulgada. 

Pondera, porém, o nobre senador !leia minha JlrO· 
vincia, que a materia ainda carece ife ser aperfei
çoada por -outras disposições. Mas, quando- seja 
assim, é livre a iniciabva, ou de qualquer membro 
do senado, c.u de qualquer commissllo para pr.;pOr 
um projecto no sentido de ~perCeicoar a lei de 1861. 
EstQ lei Coi ha poucos annos promÜ'gada. 

O Sr. Dant••• - Sr. presidente, o nobre 
senador pela Dahia que me precedeu confessou que 
a lei de 1861 sobre os casamentos acatholicos pre
chava de maia &!Ruma ~:.ousa; ainda bem. Entretanto 
1·oto pP-lo parecer da commislio que conclue que 
sejá arehivado o projecto em discussilo, e de,ejo que 
não se trate mais nesta ca~a sobre casamentaR aca
tholicos e nem sobre casamentos ci·vis; biala de 
humiliaçiiss; todas as vezes que o governo lenta 
avançar nesta idéa, faz uma retirada vergonho~a. 
Portanto será melhor que esperemos que o povo 
seja mais esclarecido, e que o nosso governo tenha 
mais coragem para acompanhar as nacões civilisa
das na discriminaçiio dos dirdtos do éstado dos da 
igreja. A lei de 1861 é incomprehenRivel e impre
vidente, e eu niio sei em que artigo dessa lei serllo 
collocad,,s os estrangeiros eatbolicos qu3 tiverem 
casado simptesmente por contrato civil, como lhe 
permitte a lei do seu paiz. A lei falia unicamente 
dos casamentos entre pessoas acatholicas. 

O governo encarrrgado de regular o registro e 
provas destes casamfnto~, o registro dos nascimen
tos e obitos das pessoas que não prof~ssem a religião 
catholica, assim como as condições necessarias para 
os pa1tores das religiõ~s tol~raaas praticmm actos 
que Jlrüduzão atreitos civis.!. já deu em execucão 
desla-lti o re~ulamento n. ll,069 de 1863. Ahi' se 
act.ão determinados ·os impedimentos deste! casa· 
mentos, as provas defites casamentos, as habilitações 
doa pastores, a cnmpetencia da autor1dade j11diciaria 
sobre os impedimentos, e as regras da publiCidHde, 
isto ~.o registro dos c&samentos, ~bitos e nascimen
tos. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITJNRONH!: - Mas nilo 
diz perante quem se hão de fazer esses casamentos. 

O Sn. NABucô :-Hão de ser celebrados conror· 
me os costumes ou prescripções das· religiões dos 
contrahentes. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINRONH! :-Mas istJ nilo 
póde ficar entregue só mente ao cuidado dos p1stores. 

0 Sn. PRESIDENTE :-Attenção. 
O SR. NAnuco :-Não. entro nesh questão; o que 

é certo é que a lei e o regulamento nao determina
vão outra fórma senão as prescripções das rd1giões 
dos contrahentes, e penso que a let e o r~gularuento 
fizerilo bem respei !ando as religiões ou crenças dr.s 
contr•hentes. 

0 SR, VISCONDE DE JEQUITINIIONHA :- Sem duvida 
alguma. Mas o contrato civil garante direito~. 

0 Sn. PRESIDENTB:-Attenção, 
O Sn. NAnuco: -Bem; mas tudo quanto o nobro 

senador pondera me parece que não tem proceden
cia contra o parecer da commissão. A com missão 
diz que: a di,pos,ção do pro,jecto e~ tá prejudicada, 
porque Já se acha em urna le1 postertor. · 

~e alguma medida é essencial, é livre a iniciativa 
do nobre senador para propô-la sem dependencia 
deste projecto anterior á lei que existe. Seria um 
nnachron1smo resu~citar este projecto da t836 para 
derogar uma lei de 1861. 

Veiu-me ls mãos uma folha allemli e nella vi que · 
tendo o nosso governo pnticipado ao da Prusaia a 
passaRem dessa lei que elle exigiu para segilrança 
dos casamentos de seus sobditos, o Btverno prus-
siano mandou ouvir ao grande consellio protestante, 
e este respondeu que nao entendia a lei. 

Na verdade, a lei e o seu regutament• oft'erecem 
tantas duvidas !JUe1 se eu fosse magistrado, nil.o sa- · 
beria como hav1a de execula·la. 

Senhores, nós não estamos ainda em estado, e 
nem o governo tem a Corça neceFsaria p~ra lutar com 
certos interesses qu~ se oppõem aos melhoramentos 
recommendados pAla civihaaçllo, A Austria, a Hun
gria, a Ital ia, a Fran~a e outros estados da Alie ma· 
nha têm estabelecido o casamento civil. O casamento 
tem duas partes, o cnntrato e o s~crammto, uma 
d1sciplinar e outra do~m~tica. A dogmatica nin- . 
guern a disputa, é crença an1iga; a dhciplin~r é um 
acto todo temporal e que pOde ser re~ulado por lei, 
e que foi encorporado á disciplina da imja por uma 
assembléa de btspos por cunsentimento tactlo dos 
chefes das nações: portanto, quando o estado o exi-
gir, podemos Jerislar sobre ella. . 

O Sn. PoMPEU dá um aparte. 
O Sn. DAIITAS; -Essas nações nilo silo menos ca

tholicas do que a nação br~s!leira. O governo da 
Au;tri•, no anno passado, notrfic•'•U 11 s~nra-Sé que 
certas concordatas teriilo de &Pr annulla~as, porque . 
iào de encontro às leis do imperio e à constlliliÇilo 
da Hungria. Desde entiio forão consideradas de 
nenhum efl'eito, sem mesmo esperar·sa resposta da 
Santa-Sé. 

O Sn. PoMPEU : - A' Corça. 
0 SI\. VISCONDE DE1EQUITINHONIIA :-A' força, DilO; 

razoavelmente. 
Concluo, Sr presidente, dizendo que a materiu 

do projecto IJUe se acha em discussão está prí'judi
cada, porque :\ sua disposição precisamente se acha 
estabelecida na lei pos1erior; que estil salva a ini
ciativa de qualquer dos nubres senadores que en · 
tender que a let de 186l carece de nutras disposi
ções. A commissão foi· encarregada de vêr e exami • 
nar este projecto de 1836 e não da revisão da ld de 
1861. 

O S11 DANTAS :-A força? Nilo póde'h·aver ponto 
discipli~ar que vá de encontro à 'I nossas instituições? 
E~ tão uma nação catholica nunca se poderll consti
tuir sem licença da Sauta-Sé. 

E' o que me parece conveniente dizer. 

O Sn. vrsco!IDE o E J EQUJTINIIO!IIIA : - O empenho 
hoje ó que haja paz na christand~de. 

O Sn. DANns:- Nós, Sr. presidente, não pode-

• 
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mos ]Jresentemente tratar desta quesUio1 porque é en respondo a Deus. pelas minhas acçõeR(opoiados) 
uma aas que só triumpMo quando o pa1z f~tà em , e perante elle , sómente é que peço mi,ericordia. 
elfervescencia. A resistencia imprudente de um 0 s D E' b 
Pai muitas vezeq provoca a resistencia dos filhos·, n. ANTAS:- ' com quem quero tam em ajustar minhas contas. ' · 
o·senhor.D. Pedro I não teria consPgnido, quando 
entrou em Lishoa, o que conseguiu na elfervescencin O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONHA :- MeuR erros 
de uma rdvolução. O rei da Jtalia não poderia fazer em hão de ser julgados por elle; não po:lem de fórma 
outro tempo o qne tem feito ; o enthu<iasmo na- alguma ser JUlgados pelos homens O que a sociedade 
cional o tem ajuaado a subjugar as conspirações do pó de exigir de mim, é o respeito para todas as creu
alto clero e a· legislar em f.1vor do seu povo. Em ças, e principalmente para aquella que é dele mi
quatro ou cinco annos no Grã-Ducado de Baden, nada, reconliecida, manutenida pbla lei fundada
WurtembPrg e Toscana as c:1maras legislativas julgá- mental do estado. 
rão i• r1tas e nullas as concordatas sobre casamentos O SR. DANTAS :-Apoiado. 
e declarárão que os direito~ da i~reja nos seus esta-
dos seriào rte futuro r• f!'l•lados pc•r leis civis. Se- O Sn VISCONDE DE J EQUITINIIONHA :- Outra cousa 
nhores, ha 20 annos, disse um grande homem: é ne- não. Portanto,· já V. Ex. vê que o honrHdo mem
cessario acabar no secnlo XIX essas lulas entr~ a bro, se tivesse .... Eu creio que-não; mas é bom sal
igreja e o estado só pr• prias do seculo da i~tno- v;.r >empre o principio, porque V Ex. pócl, não ter 
rancia que eslabeleceu a maxima-Estado livre na lido esta intenção, a de me apresent•r no mun<l~_. .•• 
igreja livre.-SHia isso bom;' mas Rom• com ~eu• O Sn. N,1ouco:- De certo. 
exerci tos ccclesiasticos só que1· a maxima-Esladn o Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONHA :- , . , como 

. na igreja livre.-Roma fallou, tudo cala-se. O que h 
silo os conventos senão fortalezas da Santa-Sé? U!D ornem anachronico, horrivelmente anachró- . 11ICO, 

O· Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA : - Elles ni'ío 
fazem mal. · O Sn. DANTAS : -De que palavras V. Ex. deduz 

isto? 
O Sn. DANTAS:- Admilto isso entre nós quanto 

aos conventos brasileiros ; ma; na II! lia se t~m 
conseguido a reforma de 11busos com graudes ddli-

·O Sn VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:- Póde não 
ser esta SUl inlenção; mas eu >igo esta regra (~já o 
tenho dito aqui n" senado): que ó indt~pensavel 
11ue o homem publico proceda de fórma, que nào 
só n:io pralique o mal, comn nno pratique cousa de 
que se possa inferi'' IJUe elle 111 at1ca o mal; e eis 
a4ui a rrlZi\n por qne eu pedi Jogo a palavra, afim 
de dizer· que laes expressões não me podião 
raber. 

culdades. · 
Sr. presidentP, cu resjWit!Nl!P direitos da igreja 

catholica, corno membro deli~ qnc•·o ter a 111>1.• 
ampla liberdade no exerc•c10 de minhas crenças; 
mas com•1 cidadão nunca desconhecPrei que esse 
exercício póole u dHve ~cr re~ulad .. pela sociedad~ 
civil, soc•cdade eminentPn·enle protectora e garan
tidora dos direitos' do homem. N"s questões entre o 
estado e a igr•ja eu sou mui lo gib,·lino: propPnclo 
SPmpre a drfender os direitos da corôa e do corpo 
legislativo, porque são direitos· da nação. 

Voto pelo parecer da commissãn, porque acho que 
presentcment~ não se deve tratar dislo. 

O Sa•. ,·l•collde •le· Jl'•l•lltlnhonl•a:
Sr. p1esidente, eu não me levantaria mais, se não 
fosNem umas p•lavras proferid •S pdo nobre relator 
da commissào, que poddm dar a entender qu~ eu n;lo 
desejo a bb•rd~de determinada na lei conslitudonal 
do paiz. relativ~men!e lls crenças rellgi<•S3S. Eu 
nessa occasiao dei logo um aparte para que và jun
tamente com as palavras pr· faidas pelo nobre se
nador, men digno collega pela província da Dalli~, e 
por esta fórma s" possa a valia r bem se o que disse o 
honrado membro ó uma carapuça, c se essa carapuca 
se me ajusta na cabe~a. " 

, Eu s~u amigo da !•herdade religiosa; mas o que, 
d1sse, não me oppondo intára e absulutamente ~o 
par<'CCI' (peltt qual talvez vote), o que en disse foi 
quA havia cousas essenci~es, importantes, que não 
~stavão determin:tdas, nem na Id, nem no regula
ment"; e uma ddlas, lembrei eu em um aparte, ó: 
perante quem se ha de fazer o contrato de casa
mento? perante o pastor da seita religiosa? l'ois 
cnl:lo, nós havemos ae entregar os direilos civis, a 
plenilu~e desses direitr·s, 1ómente pelo valor de um 
attestado? A auloridade do paiz nào ha. de intervir 
no contrato, contrato de tamauhaimportancia? bto, 
~r. pre>idente, (V Ex. sabe melhor do que eu); isto 
foi,-sc•ja dito entre nós,-urna tergiversação. Não se 
quiz declarar a cousa come) ella é na real1dade, não 
~o guiz chama-la por seu nome pr0prio,-ca!amenlo 
eivii-; e como não se quiz francamente declarar o 
ca>amento civil, fizerâo-o por esta ft\rma. . e assim 
lica, e a§sim havemos de te-lo. 

O Sn. DANTAS:- Apoiado. Sr. presidcnt•, eu tenho demonstrado, lanlo na 
camara temporada, quando tive a·honra ele prrten
cer á ~lia, como aqui no s~nado, que reconh.,~o o 
grande principio da tule ..•• da tib,•rdade de con
sciencia. Eu ia di,endo-tolcrancia religiosa-mas de 
proposito retrahi a palavra, porque não ó ella a 
que exal'tament• póde traduzir o meu ponsamento. 
Tolorancia religiosa já ó uma r.Jfensa, jll ú uma 
opre$são, já é uma violenc.ia feita á conscimcia 
(apoittaos), relalivamcntc a ma terias religiosas: 

0 Sn, VISCONDE DE .JEQUITINIIONIIA :- 1\Ias, a ver
dade ó quo ó mcessario decl~rar-se este e outros 
pontos. 

Eu não quero roubar o tempo ao senado; jfl lenho 
clito snfficiedemente; bem que nunca perde o seu 
tempo o Fenado, quando trata tle taes ma lerias (apoia
d!'s),, ato pam nos acreditarmos perante ns nagões 
c1 vi11sadas, • , • 
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O Sn. Joni111 :-Apoiado; · teados para a depu tacão gue o dovia receber, os 
O Sn. VISCONDEDEJEQUITtr>noNIIA:-.... na épocha Srs. visconde de JeqÜitinhonhA, Ottoni e marquez 

e~ que nós vivemos, que nilo é a da inquisi~ilo. de Olinda, e sendo introduzido no salão com as for-
O Sn. Jonm:- FRça-se jfl, e voluntariamente, malidades do estylo, tomou assento à diroita do 

aquillo que se ha de fazer mais tarde necessaria· Sr. presidente. . 
mente. Proseguiu a 1 • discussão, que ficAra adiada na 

sessão antecedente, da proposicAo da camara dos· 
O Sn. VISCONDÉ DE JEQUITINRONnA:- Sr. presi-· Sro, d~putado,q; sobre 0 d~senvofvimento das actuaes 

dente, acho tão grave esta materia, que. ainda decla· estr~·l~s de f•rro, com os r~speclivos pareceres das 
rarei mai~ ao senado, em respomta á uma das obser~ comm1ssões. 
vações fettas pelo honrddo membro, relativamente 
à iniciativa, que tinha cada um de nós, de fazer um O Sr· Danta• (ministro da. agricultura) : -
projecto a este respeitn. O nrobre senador pela pro· Sr. P"esideote, o honrado senador pela província 
vincia da Bahia, meu digno colteg1

1 
ha 1Ie me per- ria Bah1a qne occupou ultimamente a 1tfenção do 

miltir que diga que malerias taHA, melhor é que senado, na discussão deste projecto, tem direito, pela. 
e•jdo ponderadas, e~tudadas, r•ffereeid•s ao corpo po~ição em que se acha, ·pela sua opinião conheCida· 
legoslativo p~lo governo; porque, vindo já com a em relação á um~. das linhas ferreas que • compre· 
saucçao ·theoretica, mais focilmente poderão con- hcndida no proj•cto, e mesmo pelas etrCIImstancias 
seguir a competente sanccito pratica: mo!hor é, especiaes cm que esteve o nobre senador, como 
portanto, que Reja 0 11evernô quem as apresente, presidente da llahia, l!Uando discutiu-se, vo-

Mas está me parecendo. , , v. Ex. quer Hlher uma tou-se, e resolnu-~e a dorecçílo dada é queiJa linha 
cousa 7 Estfl me parecendo que 0 governo tem medo ferrea, tem doreito, digo, á uma respofta de minha 
de tudo; e é esse 0 seu ~rande defeito .... v. Ex:. parte, não só JIUa tom~r em con•ideração objeo:ções . 
J!erdOe, é o unico defeito que attribuo ao governo. postas por S. Ex a algoms dos artiaos do projecto, • . 
(,!uanto ao mais que a oppo~ição aqui diss~ e ela- como. para destruir, até onde me f r possível, pela 
mou, e tornou a clamor, etc., nílo, Sl'nhor~s; 0 que verrlade dos facto~ o juizo por S. Ex:. emiltido com 
eu noto é que 0 governo não confia em si, nitro tem respeito á opinino por mim off•recida ao senado: e 

a h b ·" d 1 ti · d 1 f ás mformac,ões que submelti·lhe sobre a estrada de 
esF ow rJ .. a e P0 1 ca 10 181'en•avc para azer r~rro da B :h ia. Com este intuito venho ter a h· nra granoles cousas. E ent~o, nem est~, n>m outro ..• v. Ex. já pouco mats ou menos adivinha e que é de solicitar )'Or alguns momentos a attençào desta 
que eu quero dizer, m~s narla di)!o, porque o meu camara. · 
honrado r:o.llega p-Ia provinda d• B ·hia, quando fez S. Ex, em primeiro lugar, desejou FabPr quaes 
oppn~ição aqui, na di>cus•ão da f.,Jta do throno, erão os outros estud,>s qU•, além rio~ teclmicos, d9 
d~>se que era preciso ncio açulat·, huver multa pru- que falia o art. 1.• do pr' ject·J, se tmhão em vistas 
dencia.... na autorisação concedida no mesmo art. t•. Que 

O Sn. DANTAS :-Erilo precisos 60 annos 1 .outros estudos são e,t~s, pergunt•l\1 S. Ex.? Até 
onde vil o? Quanto poderáõ custar? Que sacrificio se. 

O SR. VIscoNDE DE J EQUtTINI!ONI!A:- Nós h a 40 terá de fazer? Sào nece~.•arios? · 
annos que já o promettcmos ·e temos faltado á pa- Sr. presid~nte, o'cvo dizer. ao nobre senador pela 
lavra vergonhosamente. · Da h ia que, se o art. t. • do projeclo . se houvesse 

Eu qnizer.•, portant,,, que o g.-.verno fize.•~e a lei; lirnita,fo simplesmente a autorisar o go1·erno a 
mas tenho medo que elle não faça po·que está me mandar proceder aos estudos technicos eom o fim 
parecendo que o governo na o confia em si sufficien- de habilitdr-se a decretar o prolongamento das vias 
temente. s~ o senado, porém, entend··r que o pa- ferreas, nesta expres•ão-estudo! technicos, estarilo 
recer deve passar, que passe; mas que ao menos uão comprehendidos todos os trabalhos necessarios, e 
me fique o encargo de consciencia de ter d1ixa~o que nesta mate ria silo exigidos, para que os pode
pa;sar a occasião de clamar ainda uma VPZ conlra o res do estado f,>rmem da importancia, e dos sRcri
adiamento indefinido de matarias imp'•rtantes corno ficios a fazer com o prolongamento de cada uma das 
esta, que envolve o futuro engrandecimento do linhas, o juizo mais exacto possível. 
nosso paiz. Até certo ponto a observação do nobre senador é 

Submettido à votação, não passou o projecto, o procedente ; eu, porem, observarei á S. Ex. que 
qual vai a archivar na fórma do parecer. n'esta redunélancia apparente nao deve o nobre se-

Foi uesta· occasillo lido o officio datado de bojo, nador achar motivo para recear maior drspeza, 
do ministcrio do imperio, communicando que Su~ superior á qu~ se faria, se simplesmente, como já 
Magcstàde o Irnperad•'r ~e digna receber no di<t 6 do disse, o proJecto se limitasse a dizer: rc o governo 
corrente, â 1 hora da tarde, no paç.o da cidade, a fica autorisado a mandar prrceder aos estudos t~· 
deputação do senado, que tem ii" apresenlar ao chnicos necessarios, etc. » Mas acamara dos Sr.s. 
mesmo augusto senhor a resposl:\ fi falia do throno. d"puhdos quiz, por assim dizer, definir completa
-Ficou o senado inteir, do. menta o pensamento dos illustres signatarios do 

Em seguida foriio sot t~ados, para com os mem- projecto, declarando que, alem dos estudos techni
llros da rc~pcctiva commissão comporem a referida cus,se procedesse a todos quantos fossem necessarios 
de~utar.llo, os Srs. barM do Antonin:1, visconde de ao maior c mais completo O!Clar~cimentodamateria. 
S Vic1:nte, visconde do Sapucahy c Diniz. Eitttdos technico1, como sabe o nobre senador a 

Achando-se na sala immedita o Sr. ministro d~ quem rc.>pondo, s:\o os que se destini\o ao levanta
agricultura, commercio e o1Jr11s publica~, forão sor- monto de planta, or~.amenlo, nivelamento, historia 
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clcscripfiva de todas as circumstancias commerciacs poderia excluir a linha ferroa da Bahia, nem qual
industriae•, politicas, militares, e ati! estrategica; quer das existenles.no paiz. 
do uma linha ,forrea. Os autores do projecto, bem Em que viu o nobre senadnr juizo dPsfavoravel, 
como acamara dos Srs. depot.ados, s9b .cslo pensa- da.minha parte, para a"m a estrada de f~rro da 
mente o cem cst~ f,ml não qUiterão Imutar-se uni- Bahia ? Oll'ereci com toda a Jeald~de, como me cum
camentc a seguir eslu1 ~s technicos; acrescentárão: pria, ao senado informa~ões sobre cada uma das 
cc e outros que necessarJOs forem para completo es· linhas; apresentei o movimento de sua receita, o 
clarecimento do assumpto.» grão de importancia .que vão adquirindo: enunciei 

Se o nobre sanador CO!Jl estas explicacões se sa- com isto um jcuzo arbitrario? Não devo cingir-me 
tis fizer, se não continuar a ver neste accresdmo um li verdade dos factos, á verdade dos algarismos? Ou 
perigo pam os cofres publicas, creio que terá dcsap- devol'ia phantasiar rmrlirnent<JS que, infdlizmente, 
Jlareciúo o motivo do seu e~crupulo a este re$pPito até o momento actual, não apresenta aempreza da 
O governo, dando suas ordens

1 
mandaria proceder' Bahia? Póda o nobre senador por is•o ter motivo 

independente de.• ta recommennaç:lo qu~ se acha n~ justo para diz~r que em minha opinião essa ~m
termo -e ourros-, não só a estudos propriamente pren à a ultima na ordem das actuaes no Im· 
de. engenharia, da st:i~ncia, ~~nilo aos que possilo perio? 
or1e~tar-nos sobre a Importançia presente ~futura Sr. presidente se consultasse os meus impulsos 
das lmhas ferreas, quer se cons1derell! essas.lm~as e naturaes, o nobre s~na~or sabe P.erfeitamente, e 
seus prolongamentos sebo ponto de VIsta sc1enhfico, não me recusará e1ta JUstiça, que nmguem mais do 
quer ae attenda às vantaf;(ens ~conomicas e politicas, que eu desejaria que a em preza da linha ffll'rea que 
nas quaes estilo comprebend1das to.das as wforma· tem de ligar a cidade de ;:,, Salvador ás margens do 

. ções sopre a população, o commerc10, a producção, S. Francisco, em minha estima, quer como homem, 
e a ferhhdade do terreno. quer como governo. eslã em Jogar muito distincto. 

O nobre senado.r perguntou: quanto poderão cus- Por nenhuma outra tenho mais amor. mais inte
tar e!SAS estudos, e até onde irão os sacrificios do resse ; não poderia jlimais esquecer a circumshncia 
estado? que nns é e~pecial, a mim e ao nobre senador,-

Sr. president~, para sali~filzer, até onde é po•si- que essa empr~za se dest<naadesenvolverem grande 
vel, a pergunta do nobre senador, devo informar que, rnrte os elementos de prosperidade da nossa impor
tendo encarregado a profis<innaes de darem-me uma t~ntA provinda. 1\fas, collocado neste Jogar, devo 
base provavel, approxima<fa das despezas a fazer, di1er ao senadry tudo quanto realmente se t.m pas
declarárilo-me Alies que podem ser calculadas no ma- sado com relacãn á c~ da uma das em prezas. 
ximo 1•m 15:000$ por legua. Como o honrado sena- O nobre se~ador ouviu-me perfeit~mentd; e nilo 
dor ]JAm sabe, antes rios estudos t>chnicos h~ traba- se terá e<quecido de 9ue accrescenteiiogo-se a es
lhos de expJ,racão, ou reco.nhecimento sem o.! quaes Irada de ferro da Bahta não tem, como a de S. Paulo, 
não se pódo i primeir~ vi<tot tracar dir.•cc:lo mais como a de D Pedro II, como a~e Pernambuco, apre
convemeute para uma linha f .. rrea. Este trabalho é senlado.o rendrmen~q progressivo ~ue Be dá nas ou
post•·rior a outro que é o da exploração: a este tr>s, exi.st~ uma r.1zao que lbe é mmto Jlocuhar. Esta 
sPgnem-se esturl0s technicos. Para o t<·abalho de razão-foi, Já o d1sse c!Hramente ao senado, que a em
expl"'ação a d<•spe7a é or~ad~ em 1:000~ por Jegua. preza da l!ahia não pr?curou para si lucros in~me-

0 honrado senador pela Dahia, adoptaurlo a idéa d1atos: ~JrNl alvo ma~s elev~dn; lançou suas.vistas 
de aut<lrrsar-'e o governo a mandar proeeder a este11 para o rro de S. Franmsco. E bl~ q.ue le!fi de Ir bu~
estudos technicos, pediu·me ou ant~~ recr mmendou ca~ o~ recebera compensaçio sabsfactor1a dos aacri
ao j;tnVPrno que se nno esquecesRe de incluir nesses fiCJos 1m postos ao estado. 
trahalhos a lmha f~rr•'a da província da llahia. Accrescentei ainda que, se ma empreza allen-

Sr. presid•nto, applaudo este sentim•nto, tão na- des!e aos lucros Jlroximos, certamente sua direcç.iio 
tcml em S Ex como o tl lambem em mim, pela seria outra (e S. Ex. honrou-me abundando ne,fa 
linha ferrea da H:rbia: mas, npplaudindo esse inre- mesma idéa) ; que a provinda da Bahca tom muni
rem•, essa solicitude do honrado !CnPdor, não cipios muito ricos, muilo importantes, como mais 
JlORFO deixar passar 'em uma br ·.ve resposta a parte impor! antes e ricos nilo ha no Im)lerin, por exemplo, 
ilo dbcurso do honrarlo membro em que declarou os de :-;anto Amaro, Cacbooira e S. Francisco, etc.; 
que de minhas palavras con<lluh que eu considerava que, se encarassemos para uma vantarem immediata, 
ern ultimo Jogar a linha ferrea da Bahia ao Joa- certamente a linha ferroa a leria co hido de qual
zeiro. quer desses municípios; mas que p nsamento mais 

S. Ex. foi summamente inju~to comigo. Jnde- elevado, de maior alcanco do~inava o go~erno de 
pendente da recommendação do nobre senador, que ent:lo, quamlo resolveu que a drrdcção da lmha for
aliás muito me merece. desde que passas~e no corpo rea da Bahca fosse a actual. 
legislativo uma lei autorisando o governo a mandar A' vi· ta dM informações é certo, infd!izmente, quB 
proceder a estudos technicos para o prolongamento a unica linha ferrea que até o prrsent~ tem tido sem
das Jinha1 fencas, afim de resolver sobrtl a conve- pre deficit, é a da Bahia. Consullandn essas infomJa
niencia do prosegnimento de algumas onde Iodas, ções qu~ existem no meu relato rio, o nobre fOnador 
era claro .que a obrig~ç;\o do governo, qualquer que se convencerá do~ta verdade. No CXPrcicin de 1806 
fosse, sem mandar pc·oceder ao mesmo tempo a o dcfieit foi do 207:000,1, lodos os mais têm saldos 
esses esludos. E, portanto, sem fallar aos meus de- que do ~xercicio em exercício crescem ; mas a raz~o 
veres, se fosse quem tivosoe de executar a lei, nào tl esta CJUO indiquei. 
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Todavia a empreza da. Bahia, por isso que ainda cio da presidencia; nessa reunião, presidida pelo 

conserva, e nem póde .dmxar do ~omervar, a aspira· honra~o senador, apresent~i a i.déa d~ gar~lllia dós 
çilo de levar saus car~Js até ~ rw de S. Francisco, 2 •;,, Jdéa que depo1s de diseulida fo1 ace1ta. E até 
tem suas acções ma1s vanfaJosnmente cotadas na por escolha daquella assembléa convocada em pa· 
praça de Londres do !lue a eotrada de ferro de Per- lacio fui encarregado de apresentar o substitullvo 
nambuco. Eu podere1 a est~ mpeito dar. informa· ao projecto que naquella corporação estivera na tela · 
ções ao no~re so11a~or e ao senado, que amda mais dos debates. Eu, portanto, não quiz ceAsurar o 
esclareção a matem. . honrado senador, quiz sómente deplorar o erro 

Pelo paquete de Maio, as cota~.ões erão as se- commum a todos nós. 
guintes : . E esse erro! Sr. presidente, teve·uma explicaçiio, 

Acções da estrada da. ferro da Bah1a, 131/2 a além do deseJo de promover um mclhorameuto de 
14 1/2; da de Pernambuco, 9 1/2 a 10 l/2; da tanta importancia, nas d1fficuldades financeiras da 
de S. Paulo, 1~ 1/2 a 15 1/2. Europa, pruvenientes da guerra da Criméa. Deixa· 

Junho : Bah1a, 12 a UI ; Pernambuco, 10 a 11 ; mo-nos dominar por esse receio, que, me parece, foi 
S. Paulo, IIi 1/2 a 16 1/2. exagerado e aprt•ssamo-nos em votar os 2 °/, addi-

Julho : Bahia, 13 a U,: Pernambuco, 11 1/2 cionaes Se assim ni!o fosse, talvez podessemos ter 
a f2 1/2 ; S. Paulo, 16 1/2 a 1 '7 1/2. Imutado capilae.1 para a incorporação da estrada 
. Eis como pelas cotagões das ac~ões das no~sas de ferro da !:labia indepmd~nle _dos 2 '/e addicio

lmhas fer~eas, vê-se que as. da B.alila tem suludo. naes; e nesta hypothese não tenamos poupado ao 
E' certo que. n~o podemos amdatmr dessa empreza estarlo o sacrific10 que por tanto tempo se tem de 
lucro que d1mmúa o onus do estado; mas, afóra prolongar ? . . . · 
essa razão· que tenho dado, accrescc outra, {e es- Accrescenl~i, Sr. pres1dmtc, que amda outr.os 
queceo-me da-la qu&ndo fallei) que a estrada da muitos erros commettemos, como igualmente succe
Bahia, além de atravessar grilnde parle de lerritorio dêra em toda a parte. O nobre s~n~dor, illustr~do 
que nito produz, estll ~istante de algnns centros de eu mo é, sabe que ~ propria Inglaterra soll'reu re
producçào que mandar!ílo seus pr. duetos por ella, prl1das decepr,ões de semelhante nalurez~: bem nu
se por nntura se reahsassem as estradas vicinaes merosos exemplos eu poderia apresenbr. (Otpois 
ou convergentes que ha muito tempo tem.sido recla- de f .. l/iear um li~ro) Eu queria apresenl:lr ao sena
madas, não !Ó pela directoria em Londres, como do a dlfferença que tem havido no custo das linhaM 
P,elo represeiltànte della na província da flahia. ferreas daquelle paiz. O cu; to era a principio de ~ 
Todas as administrações, mais ou menos se tem 39,000 por milha e depr·i~ de~ceu, r.reio, a f, 
occupado deste objecto ; mas por motivos quaes- 22,000. E> te trab,Jho é exlenso e eu deixei de mar· 
quer, que não vem a pro~o>ito indicar, nilo tem caro trecho que tencionava ler. De;le mesmo tra~ 
sido satisfeita esta necessidade com a urgencia que balho vê-se que a Escossia, ~uiada pela experiencia 
o caso pede. Eu mesmo, quando estive na adrni- da Inglaterra, obteve Jogo diminuição no cuMto das 
J.iltra~ão da província, procurei dar a essas e1tradas vias femas, e mais do que a Escossia a Irlanda 
vicinae.1 todo o desenvolvimenl11; depois que me conseguiu vantagens a este respeito. Na França acon
retirei dali e entrei para o ministerio tenho reno- teceu o mesmo, e nos Estados-Unidos ainda mais. 
vado ordens neste sentido; mas as estradas vici- O quo, porém, succedcu no Brasil? Em JO lngar 
naes ainda n!o esl1io feitas. V rra vez construídas, nilo fizemos estudos proprios, entrPgllmo·nos aos 
é muito de esperar, é certo mesmo que a producçào que forão apresentados pelas companhras, e decidi
IHL de correr em grande parte para a linha ferrea; mo·nos pDr elles: nilo podíamos fazer o contrario. 
fua receita augmentarà comideravelmente, vantagem Além di> to exigimos desde logo estradas de I• classe, 
com que aclualmente não conta aquella linha ferrea, quando hoje com a experiencia adquirida nos po· 
e que jll existe com rela~~o ás de D. Pedro JJ, de demos contmlar com a~ estradas de 2• classe e até 
S. Paulo e de Pernambuco ; mas que, etfectuando-se com as de 3•; porque a nossa questão principal não 
na da Bahia, teril de tira-Ia do abatimento em que é fazer estradas 11ara ostentação; cumpre-nos dar ao 
está. · · paiz o que é satisfação de uma de suas mais urgentes 

Sr. presidente, o nobre s~nadorviu uma censura nece~sidades. · 
na allu~ilo que fiz ao que se passou quando S. Ex. E.' dever nosso dota-la das vi aR de communicaçlo 
adminibtrava a provinciada Bahia, época que coinci- que não tem; e, 11e a nossa primeira obri~açilo é 
dio com a eslrada de ferro na mesma província. esta, é claro que, m~diante estradas de 2• classe e 
Não quiz censurar o honrado senador: quiz só- mesmo de 3•, climinuir~o ll)Uilo os sac~ificioa does
mente dizer ao sen11do que tendo eu, como membro ta do, e nós leremos attendrdo ao mus vehemente 
da assembléa ~rovincial em 18M, concorrido para a reclamo do nosso paiz. 
adopç:lo da ler que garantia 2 '/o addicionaes à em- Aqui estilo trecho que eu, ainda ~a pouco, pro
preza da Bahia, sem condemnar hoje sentimentos curava para Iêr. E' um trabalho cur1oso que com
que eulão IJ!e determin.árilo a . esse procedimento, par~ dous grandes movi.mentos, nem só de merca-
devh declarar que, as11m prahcando, fomos talvez aorras como de passagerros. (L~do): . . 
impellidos pelo enlhusiasmo. « A construccilo é, termo médro, murto mats cara 

E' cPrlo, (e S. Ex. appolloa para mim, para o na Inglaterra, p"ela razão que tem feito exporiencias 
moo testemunho, que pre1to de muito bom grado), assás rlispendiosas, de que mais tarde se aproveitá
que a primeira idúa de S. Ex. foi a da associação. r:io a E~cossia e a Irlanda. Tomando, por exemplo, 
Recordo-me de que eu e todos os deputados pro- o anno de 185!l v.l-se que a milha de estrada de ferro 
vinciaes fomos convidados â uma rounião no pala~ custou na Inglaterra mais de !: 39,000, ao passo que 
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na E~cossia não custava senão ~ 22.000 e na Irlanda .e 13.000, )) 
Aqui· naturalmente cabe a questão,-se para con

lrat~r o prolongamento das linhas ferreas é necessa
rio ou nao que o corpo legislativo obrigue o go
verno a submeltPr préviamente esses contratos á 
sua approvaç:lo. Vou examinar esta questáo nem só 

No!e agora .o senado o prodigioso augmento que 
se eflectuou no transporte .de pesso2.s e productos 
em um reriodo de 30 annos: 
· « Em 1834 o movimento, na Grã

Bretanha, por carruagens e ca
naes, foi de 30,000,000 de viajantes 

para responder ao nobre s1nador pela Bahia, senão 
lambem para confirmar o que já dtsse em reeposta 
ao nobre senador por Goyaz. 

que rendêrão , . , • , . , ! 6,250,000 
23,000,000 toneladas de mercadorias 

que produzirão. . , . , , , :E 8,000,000 

Vejamos, Sr. presidente, o que se tem feito em 
nosso patz com relação a contratos de estradas de 
ferro. A exactidão do que vou dizer póde-se veri
ficar com a legislação; irei apontando os factos e os 
nobres senadores1 se quizerem exigirâõ o mars. . :E 14.250,000 

cc Em 1864 obtiverão-se os 11eguintes algarismos: 
229,~72,000 viajantes que produ-

A lei n. 725 ae 3 de outubro de 1853, em seu 
art. 1•, determina o seguinte : (lendo) <c Fica au
torisado o governo para modificar as condi~õ-s <JUe 
acompanhilo o decreto de 7 de agosto de 1852, o 
qual conct:deu a Eduardo de ~lornay e Alfredo de 

zrr~o. , , , , . , , , 
110,400,000 tonelad3s de merca

dorias que produzirão. . . • . 

! 15,684,000 

:E 18,331 ,ooo 
;!: 34,015,000 )) 

Estes algarismos evidentemente dtmonstrão que 
n~ Inglaterra, como nos outros paizes, é consequen
cia infallivel das linhas ferre as augmentar a P' o
ducção, e atlrahir a pnpula~ão, em summa, <h:sen
vulvimento .da riqu~za do paiz. Para isto, a h como 
entre nó!, é mister e.-tudar a melhor dirPceão das 
lin~as, os mel.hores pontos a percorrer. E''por tal 

Mornay privilegio exclusivo para a construccão de 
uma e.•trada de ferro na província d~ PernaiÍ,buco 
desde a cidade do Recife até a povoaçno de Agua
l'reta, em ordem a que essa ~empreza possa ser le
vada a ell'eilo .. » 

mero que 1e evrtilo em>s fata~s. . 
Se emprPga' mos j!randes capitaes em linhas famas 

que não tenh:io futuro, teremos com toda a cHtez:• 
comproruettido os imoresses do presente e do futuro; 
mas, se estudarmo~ convenienremPnte (e a isso se 
propõe o projecto) a m"lhor direccão que deva 
ter cada uma das Jmhas ferreas, tert:i':11os provido a 
uma grande necessirlarle publica, na convicção de 
que o futuro ha de compensar sobeJamente os sacrifi· 
cio! do presente. 

O nobre senarlor perguntou que linha prefiro para 
o prolongamento. Na o me é possível responder do 
ante-mão, não tendo opinião formada a esse res
peito. Se a cond1ção do voto do n··bre sentdor f,,r 
esta, decididame11te não me é P••Ssivel satis[azer á 
S. Ex., o que muito sinto. Dos estudos depende 
saber se a estrada, cujo proloagamento deve ser ef
fectuado em primeiro Jogar, e igualmell te a linha que 
ha de primeiro seguir para o seu de>tino. 

Eis-ahi, Sr. presidente, uma lei autori•ando a mo
dilicação de urn contrato Cf!fbradn pelo govfrno com 
Alfredo 1\lorn~y e approvado p1•lo corpo Jogislarivo. 
Vejamos se dessa data em diauttl tudo o mais que se 
fez. foi .sujeito á deliberação e approvação do corpo 
legtslaltvo. 
Di~o ao nobre senador que nunca mais submet

teu-~e à apreciac~o do corpo le~i-Jativo, nem a mo
dificação fe1h no contr~tn de Alfredo Mornay, nem 
o controlo ceiebrado com o cid•.dão J••aquirn Fran
cisco Alve~ Branco Muniz Barrei••· depni~ alterado, 
nem 0 Contraio fe1t0 COul dÍI er•OS CidadãOS para a 
construcção da via ferrea d~ S. Paulo, nem ewfim 
nenhum contrato. For com estes fundamentos que 
eu disse, A primeira vez que fallt>i, que a jurispru
dencia acPilil pelo paiz era e~ta. Alguma~ razões de 
converíiencia eu aqui apresentei; outras ainda po
derião te~ intluido n~ corpo legislativo para dispen
sar automação prév1a. 

Cumpre notar, Sr. presidente, que a intPrvencão 
do corpo lt>gislHtivo com o seu voto t•m lido Jogar 
por differente forma: quando é mister consi~nar 
fundos para pagamento das garantias concedidas às 
linhas ferreas, o corpo lt>gislativo pôde chamar a 
si os contratos, examiRal-os, aprec•al-os e recusar 
perompturiamente, in li mine, a votação de fundos 
para pagamento de taes garantias. Exerce ou não 
n'esse ensejo o corpo legislativo as suas attribuicões? 
Tem ou não implicitamente approvado os cQntrãtos? 

Eu trouxe a propria lei francen, a que me referi 
qu~ndo fallá a primeira vez. Aqui estão a lei de 
1842, os decretos e tudo o mais que se tem promul
gado até hoje. 

Na França Pxigem-se os trabalhos preparatorios, 
e os estudos technicos; :tpre;enta-se um ca/ti .. r de 
cllarges, .depois encorpara-se a companhia e seguam
se os rnats 1 ermos. 

D1sse o nobre senador que não comprehendia como 
eu declarára ao senado que sómente fazia ques/ão 
da parte do 3rt. 6• em que o governo é .autorisado 
para despender com os estudos e outros esclareci
mentos necessarios, abrindo mão de tudo mais, sem 
ao mesmo tempo tet• o mesmo procedrmento relati
vamente a 2• parte do art 2' do prfljecto. O art 2• 
nem só autorisa os estudos techmcos, senão a con
h·atar o prolongamento das estr~das desde que fór 
possível; uma drsposição nilo tem nada com a outra. 
1\ssa parte do arf. 60, de que. não faço que;tão, .é 
exactr•, não ha n~ga·lo, autortsava o governo ma1s 
que amplamente, dava-lhe autorhações illimitadas. 
J'cla minha parte não as pe~o, não as desejo; con
tenta-me que o corpo Jegislilltvo autorise o governo 
a fazer as llespezas necessarias para complemento da 
disposto no art. 1• do projecto. 1\fas a 2• parte do 
~t. 2° ó cousa de todo independente desta auto-
rsaçuo. 

Portanto, Sr. presidente, me parece que não faltei 
a exaclid:lo q11ando declarei ao senado que a auto
risação c,oncedida no projecto que se discute não ó 
uma novidade. 
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O Sll. SJLVEIR! ll! 1\loTTA :-Mui!o grande. opinião de deputados· que discutirllo esla"materia. 
O Sn. !!INJSTRO Íl! AGRICULTURA: -Creio tor de- Na outra camara, foi ampla e luminosa a discussilo; 

monstrado que não é uma nuvidado Comprehendo eu mA~u•o fali-i a este respeito, muitos out~os fall~
que o nobre senador declare que não está por is>n, rão, •ll•corrêrã.o snbre o assumpto; como JA refer1; 
que não dá essa autorisação; é •·pin•lo muito res~ei- deputadoi de todas as esc.,la~ politicas declararão 
I 1 t d t 1 1 · b rn1ut" expressamente que era 1nexequivel de1xar 
ave ,01ormen e sen o sus en ~dap• o no resena or; dependente de approvação prévia do corpoleiisla-

mas parece-me que S. Ex. nilo poderà, com a le~is- tívo a ex~cuçào dos contratos para o prolungaUJento 
laçllo do paiz, convencer-me rle que é improcedente o das linhas ferreas; pois que isto equivaleria a nada 
que acabo de expor ao senado. fdzeNe. . . 

O Sn. SILVEJR! n.l MoTTA :-As conclusões não Os nobres senadores sabem que nada é mais ses-
são exactas. troso rtigamos assim, do que os capitaes. Pois é 

O Sn, MINISTRO D! !GRICULTURl :-Esperarei qae crive! que os capitalistas, intelligeutes e vigilantes 
V. Ex. o demonstre. · • como sãoemseupropriuinteresse, houvessem de ren-

0 Sn. SILVEJR! DA. MotTA: _ Os precedentes nir-se e formar uma companhia em uma circumstan~ 
d eía dada, se ficassem á espera e A m~rcê de uma 

to os são eontrarios ã opiniao de V. Ex. approvaçãosin,d·e? Os nobres senadores não sabem 
O Sn.~JJNISTRrl DA A.GRJCULTUR! :-Não é possivel, que as cJrcum;tancias monetarias 'Val'ião, que prec~

Sr. presidente., digamos francamentP, não é pos;ivel sawos de busc:u esses recursos naR l!raças edrar•gel
que em um paiz como o nosso se espere que em 4 ra,, que, se hoje uma cireum~tariCJa feliz nos per
mezes de sessõlo insufficientes quasi sempre p tra SA ruitte obter capitaes para efle fim, amanh11 essa cir
votar a lei du or·çamento, lei imprescindível, reste cum!laucia muda, e, se o contrato nãn é al'p•ovado; -· 
ain•la tempo ba;tante par.t os representantes da a companhia julga-se de;ligada e o fim sendo pra
nação se occuparem no estudo, exame e votacào de ench~? 
contratos e medidas. de>sa natureza. • o SR. SILVEIIlA D! 1\I•·TTA:- Tudo isso é ver-

O Sn. SILVEIRA D! Motu :-Menos tempo tem o dade; mas nào concordo com a consequ~·ncia que o 
parlamento inglez. nobre mini~tro tira. ' 

0 Sn, JIINISTRO DA AGRICULTURA :-0 parlamento 0 Sn. UINISTRO DA AGRICULTURA:-.• <\. consequen• 
inglez está em outras condicões; tem se;sões de 1'7 cia é a que mui lo sabiamente tem t•rado o corpo 1~
hora~, reune-se duas vezes poranno, ha com missões gi>lat1vo desde a lei de 1853, que mortificou as con· 
permanentes que se occupão espec1al[11ente de cada ~ições do contrato de Pernau,huco; e de~de então 
assumpto, h a profissionaes e ha de menos o prurido até hoje um!l voz não se levantou para censurar o 
de discussão dominante em nosso paiz. governo por 1sso. 

Todos compr.·hendem perfeitamente que, se no Sr. presidente, resta-me responder~ uma pari~ do 
parlamentobrasileiro se npr~sentassem contratos con- discurso do nobre senador pela. Dah1a. S. Ex. 1m
cedendo á esta ou áquella província linhas f~rreas, pngnou 0 que eu disse com relação ás attribuições 
cada um dos deputados, por uru desPjo rnuitn lou- da~ assembléas pr,,vinciaes. Eu não comprrh~ndi. 
vavel, é certo, mas demorando qualquer solucilo, se bem a opmiào do hnnt'Hdo sAnador; mas lembr·•-me 
apressaria a partir para a sua provincia igual favor. do que eu disse em resposta ao nobre senador por. 
A discussão se travaria nesse terreno, por sua natu- Gnyaz. · 
r,,za escorregadio; nenhum dos deputa los quPreria G · 
desist1r da prelençilo de dohr a sua província com O nobre senador por oyaz cenRurou o gover~o~ 
uma estrada de ferrll; e como n!o pod~mns ao mesm10 porque coa reta v a a acvão ã• assembtéa~ e as .dm•ms · 
tempo cobrir o paiz int~iro d• estradas de fdrro, a rafõe~ prov•nciae•, pr .. hibiud .. ·lhes q11P. pr· movAo 
con•equencia seria,,, qual1 Nada fa~er-se. ~;à~;;r;:~~~~~~u ~~~;~:ns:ena~~·~~i~~~~~~ n~.j~ s! 

O Sa.unÃr• ~E COTEGIPE :-Ahi é que está o mys- proce•le? Eu, r~~pon·l~ndo ao nolrre s•nador, disse-
teria doJ neg· •Cio. . · I h• qnij us attr.bu•ções das asseu•bléa• prn' mc1aes 

0 811. MINISTRO D! AGRICULTURA; - Perdôe·m•, est~~ão 8X(tressamente rl~tinirlas nns a• li. 10. 11 e 
já mostrei que o c"rpo Jegi·lativo não está privado 12 do acto a•td1cional; que r.o exerci cio dessas attri
de exercer a sua acção; nAm PU neste mommto me buiçues as assembléas provinciaes erào inviolaveis, 
defendo com a responsabilidad~ que o governo t~m não podião ser embaraçad<s pelo g~verno: mas ~u~ 
e que ai i ás muito lhe pesa; p .. nho de parte esta res- e1·a certo que algumas vez~s, mu1tas vezes du·e1 
ponsabrlidade do governo perante a n~çào, poranle a mesmo as assAmbléas provinciaes parece que não 
sua prol'l'ia consciencia, se ~roceder m~r em assur1•plo estr•vão'bem inteiradas dos limites traçados entre. as 
desta ordem. se f.,r precipitado, ~e ni\o esc•upul1sar attribui\;ões qu•llhes _comp~tem e as do poder geral, 
em augrnent•r ns onus rJ, e.<tadn, q11ando pôde olller e exeed1ão das suas, m•·admdo as do p·••tcr g•rdl. 
o favor seu• g•·avarne. Prescindo d,, tnd is lo. porque 0 Sn. T. Ono:a :-Coitadas úas asseu!IJléas pro-
é obJ'ecto de confiane.a e eu IlHO possn aq.:" mentar enr · · 1 u 'l' VIIICiaCS .. , 
uma questao dos tas rhzenrl•l 110 senado I( "u·!e c~n- , ) SR. MINISTRO DA AGRICULTtnu: ._Mas, o que 
fiHilÇ<~ no gov.rno»; mas rligo qne o col'po leglsl,,!Jvo N 'd · 
tem muitas occasiões de intervir no conhecim~nto se foz nestas circum~ta~1:ias? enhuma proVI e11c1a 
do que 0 governo houver pmicailo a sem .Jhante rcs· se t~m~'' quA restr1ngtss~ a acçAil da~ ~~•embleas 

't 
1 

proVIIICiaes, Corno alguns mleresocs pruvmc.aes não 
peE~· poderia autorisar-me vanlajosamente com a podem ser considerados sem uma certa reJ.ação com 
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os interesRes.geraes, 35 assemhléas provinciaes, le- ·das, para obviar difficuldades no int~resse publico, 
gislando algumas veze~ sobre melho~amentos mate- declar•i eu que o poder ·geral não desresp~it~va a 
riaes, sobre n~v~gaçao, sobre e•lradas, etc , nos sPu., mag.•shde do poder provincial, reservando-se o di
contr.tos inseriilo pro~essas do vantagens que ião reito i:le tomar conhec1mento de qualquer contrato, 
além de •u.a compete~cra. . empreza. ou ~elo provincial em que •e estabel~-

Nestas. crrcumstancras, o que fazer, S~. pres1denle? çllo prov1denc1as e vantagens que nao sejilo da com-
V. Ex., dlu•trado c" mo é nos negoc1os pnbl.icos, potencia do JlOI1er .Jlrovincia1 conferir, e sim do 
sah~ que, ae o governo nlo atiPndesse a este obJecto poder geral. Respe1ta-se o acto provincial em sua 
os mtPresses que corr,.m por c.onta ~o P,oder j(eral rnlegddade : não se lhe toca; mas o govern11 geral 
se achar•ilo em rrsco de serem mu11o prPJUdicados por lemo d1reito de apreciar ••.que em·sett nome mal e 
taes contratos, como, p_or .exemplo, no caso de isen.. indnidamente fbr promAltldo. 
ção de pagamento de dirertos que afl'dcta a receita C · · . 
publica du estado. . ' . . . .onstantemente tenho consultas da setção do •m-
~or esse motivo 0 ~ovemo ouviu a secçito do im- perro do con~elho de eslad?, em q~e quesrõe~ desta 

perro, a qual consulto~ co.m 0 parec•r que serviu de ordem têm s1do ve~t,Jad~s • a opm1ão pr~domJDante 
b:tse ao aviso de 4 de Jane1ro d~ 1860 d,os homens d~ todas as escolas é a que11cabo de as-

Qual é a doutrina ilesse avi•o? E' inteiramente Slgnalar. · · 
de accordo com o acto addicional. Quer o aviso, Sr presidente, creio ter resP.ondido As illustradas 
quer a consulta que lhe serviu de b~se reconhecem con~iderações do nobre senailor pela província da 
a allribuição das assembléas provinciaes dentre dos Bah1a. · · 
arts. 10, 11 e 12 e seus paragraphoi para promove- O SR. PARANHOs: - Peço a palavra. 
rem todos os melhoramentos que interessào as pro- 0 SR. PRESIDENTE; _Tem a palavra. 
vincias. Mas essa mesma consulta e o aviso que~ 
subscreve der.larão que ha melhoramentos, como O SR, ~nNrsrno DA AGRICULTURA: - S6 o n· bre 
estradas de ferro, que por sua naturez~ exigPm senador permitt1sse, eu ain·la fari~ uma declaração 
grandes dispendioi , ~randes sacriflcios, que nao que tenh' por e'queeimento omiltido. · 
pod.~.m .ser tratados. unicam•·nle pelas assembléas O Sn. PARANIIOS : _ Pois não. 
provme1aes, mas s1m de aceor·do com o governo 
geral; 11orque, sendo as linhas ferreas qnasi sempre O S11. MINISTRO DA AGRICULTURA : - Na 2• dis
destinailas a ligar pontos dislantes, e d~vendo 0 cilsR:lo tentliono pedir a um ·dos meus collegas, 
systema subordinar-se a um pensamento geral sobra membro desta casa, que apresente diver.•as em-ndas, 
as communicapões do paiz entre si por linhas ferre.~. algumas das quaes tendem á satisfação do compro
era muito conveniente não discordasse 0 pensamento misso que· no debate tomei. Ha no projecto ilis
provincial do pensamento geral. Assim re~peitão-se posições que jã estao p ejudicadas, como, por eiem
os interesses da união, e nilo são feridas as attribui- pio, a que se ref,•re á estrada de ferro de Pedro II e 
ções do governo provincial. · iiUtorisa a encampaçilo, o arrendamento ou a venda 

O conselho de estado ainda disse que indevida- desh estrada. Julgo necessario reduzir essa parte 
mente as a~sembltlas provinciaes davão 0 nome de do projecto A declarac1o -de ficar approvado o que 
privilegio a concessões que o náo erilo ; por exemplo, j ' se fez em relação· ã mesma estrada, stndo auturi
encanar uma fonte para uma certa direcção, fazer sad~ o IJ'OYernq. a vendê"la com as condições coo-
um. aqueducto, etc.: erão serviços municipaes; nem venrentes ao pa1z, · · 
de provinciaes lhes cabe o nome. Entretanto, as Tenho concluído. 
assembléas provineiaes lhes têm dado a denomina- · O Sr. Pa••n1to11- Sr. presidente, como 
ção de privilegias. . V •. Ex. sabe, ~ou )lm dos que assignãrlo em 1864 o 

Privilegio é cousa dQ tanta imporlancia, que ainda proJecto subsbtuhvo dn senado; cabe-me, .Po~
hoje h a iluvidas sobre a melhor opinião a este res- t~nto, o dever de tomar parle neste~ debate, em J!IStt
pelto : alguns entendem que as assembléas provin- f1cação do P.arecer das duas commts~õ~s, que fo1 tão 
ciaes podem conferir privilegias, outros entendem fortemen!e 1mpugna•fo pelo nobre Mlnutro. ~Não só 
que não. Os nob•es senador·es >V bem q11e h a pare- o c~rnpr1mento ~este ~ev~r, mas lambem a lmp~r
ceres do conselho de pstado antigos, ilesde 0 t mpo tanc1a da mat~ru, e amda a hof!!enagem q•!e assrm 
do Sr. Be·nardo Pereira !le Vasconcellns, que tra· prnsto A memor1a de Uf!l homem 11lustre, CUJa perda 
lárão bellamente ••esle 11ssumpto. Ue tudo isto . e to~ os deploramo~ •. ll!e 1mp•l'em. a acompanhar nes~e 
d•duz qud ha neces idade •'e urua lei ordinaria q•re d-bate ·o nob~e m1nrstro da agncultura, commGrclo 
bem deli na Pste objecto. Para co sepui-l·J uão é re- ~ obras P,Ubhca~ :. o relator d" p~r~c•r do sena~o 
ciso, a meu vêr, t1111a lei con•litucional; uma lei que J:\ n~o exHe: fot o Sr. conselheiro Manoél F:el!
d!ga.quaes s:io os melhoramentos propriamente pro- znrdo de Souza ~ ~Mio, um~ rte n •Rsas ~specraii-
VlDCia<s e quaes os geraes é sullicrente . · dades nestas ma1er1as. O altu c· nce1to de que tao me-

' ' . recidarnente goz11va esse cidadão, di-me inteira 
O SR. VJSCONDB DE JEQUITJNilONIIA: - Apo1ado. confianç3 para mostrar-me aind~ hoje adherente ao 
O Sn. !IINISTRO DA AGRICULTURA: -Os nobres voto que foi então oJI'erecido pelas commiRsões de 

senadores bem sabem que as attrihuições consagra- emprez •s privilegi,das e de fazenda do senado. 
das na nossa lei fundamental e na lei do 10 de outu- O nobre ministro, ao apreciar o project" da outra 
bro de lS~B muito carecem lambem de explicação a CaJl!ara, fez-lhe gr1ndes elogios em detrimento do 
este respe1to. proJecto substitutrvo das com missões do senado, e 

Portanto, Sr. presidente, neste estado de duvi- até da lei de 26 de junho de 1852. Ha de me permit-
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!ir, portanto, S. Ex. que eu analy~e o projec.to da · O S11. T. OTTONI·:-Apoiado. . . •... 
outra cBmara, e o c~mpare. com a le1 de 26 de JUnho .. O s11 • PARANHOs:_ se. porventura no.principio 
de 18[;2, e qne depo1s constdere o voto das comm1~· desta 1111erra se l!odesse . por via de linhas ferrea~ 
sões •lo senado em face das declarações ha pouco f~•- ou partindo do 1nterio; de Mina~ ou .partindo d: 
tas por S. Ex. . . S. Paulo, de Antonina, ou de out~o ponto da prc-

Antes de entrar ne~ta apreeia9ilo, julgo necessario vincia do ParanA, transportar rapidamente um corpo 
manifestar. ao nobre ministro que, oppondn-m~ em de exercito para as !ront~iras de Mallo·Gro~so-; se 
geral ao projPct" da outr~ camara, nil.o sou infenso do mesmo mo~ o. podes1emns rPunir accelerada· 
A politica ~ue S Ex. nos. disse encerrar este projecto. mente a"bre as fronteiras do Urug11ay: todos os- ele
O nobre mmistro, sem duvida, referia-se á JIOhtica mentos de defeMa da província de S. Pedro do Rio·. 
do1 caminhos de ferro, segundo a expressão dos eB· Grande do Sul, Lopez nilo teria feito o que nos 
criptores francezes, quando estas questões se agilar~o fez •.• 
COII) _muito inter~sse em Frmça. Eu soutambem pela O SR. T. OTTONI :-E' verdade. 
polthca dos cammhos de ferro. o s p · · 

Esta politica nilo quer dizer materialismo; é a·po- . R. A RANHOS: - · • ·: Dilo se ter1& ammado a 
. litica da paz, das conql•iAia! pacificas da intelli~en- sah1r do ~e~ terrtlor!o (Apotados). · • • • 

cia e do trabalho i aquella que procnra a gloria do · Eu, pms, S~. pre~1dente, estou dend1damente 81• 
paiz e a sua defesa por meio do Reu de1envolvimento tuad? 11 boa d!stanc1a de um destes dou1 ex: trem os : 
moral e material. · rece1o que hoJe, _pelo exemplo d~ presente gue~ra, 
. alguns entAndiio que nilo ha necessidade de exercllo, 

O SR. III~ISTRO DA AGRICULTURA :-Aquella que que se póde improvisar com volunlarios um exer-
de preferenma nos deve occupar. e~ to da noite para o dia, N!o .o creio assim; um 

O SR. PARANHOS:- Nilo póde haver progresso ex~rcito não se improvisa, por11ue um exercito'nito 
moral sem progresso material i é esta a minha con- 6 Simplesmente un1a reunillo de homens armados; 
vicçllo. A maxima- me11~ sana in. cnrp_ore sano, é um:~ força alfeita li disciplina, adestrada no manfjo 
t:imbem se applica perfeitamente As condiçõe1 mo- de sua~ armas, e conhecedora de todos os serviços e 
raes e phyAicas do corpo social. Para IJUe o moral rlos necess1dades da guerra. 
povos progrida, é nreciso que tamliem a riquez~ . O outro extrem~ ~o daquelles. que nos queirio 
material se desenvolva. leva~ para essa JIOhhca que na Europa se tem.de-

0 SR. VISCONDE DR hQUJTJNIIONHA :-Nilo pó~e ~~mmado-polillca de paz armada-, que exagera 
haver progresso moral esbvel sem progresso ma- armamentos prevenhvos a tal ~onto, qua a paz 
teria I. . ' . :~: ~:~~~g~::,e:~~::: c~~ s~~o~ ~!::use o~~~. as 

O Sn. PAI\ANHOS :-puando d1go pro~reo~o.l!loral, Colloco-me entre estes dous eldremos, e por isso 
suppr~nho o rlesenvol~1mentn gradual da cmhsaçilo acompanho cordtalmente o nnbre min~st~o, e lhe 
do pa1z no ponto~ de VIsta moral pPço que nilo me recuse o titulo de progresHsta ; ao 

Nlo só, Sr. presid•nte, o progres~o material, e< ta menos pelo que toca ás ~sh'a.das de ferm, !O~ pro
polihca a qu" o nobre miniAiro 8e ref .. riu, importa ~l't>SSI~ta ; A sPndo parlldano do de~envolv1mento 
muito para o prrgr~llRO moral da RociedadA. mas até das. e~trada9 dd ferro, não sou, como Já d1sse, ma-
mesmo pa• a a sua rlefesa. A im r•ortancia dessas m•- ter•a\tsta. . . , 

· I hor~m•ntos matPriae~. em relação A cultura intAI- Fe1tas .e~ tas declaraçõ~s, vou al!rec1ar o JUIZO do 
Jectual e moral da socieda<lf.', é evid•nte: não pode- nc.bre mm1stra a respe110 do proJecto da ~utra ca
mos levar a civiltsaçlio ao interior dest~ vasto mara, comparando-o com a le1 dd 26 dt~ JUnho de 
Imperio, sAm que o alviilo do operario e o theodolito 1852. . , . . . . • 
do engenheiro lhe ahriio caminho. No dia em que S•gundo o nobre mtms_tro, o prul!e•ro proJecto de 
as extr•mitlades do Brasil se poderem communirar 186~ é !"l.lra prtma; a le1 d~ 26 de JUn~o dd 1852 é 
rnpid·•mentA com o centro, nesse dia estarA mudada o pr1me1ro frncto de nossa Juexper1enc•a a respeito 
a face P"Mica de nossa patria. de est.radas de ferro. . ... 

. . . Cre1o conhecer o redactor do proJecto 11\lCJado na 
O Sn T. OTTONI :-Apoiado. outra camara do qual resultou o que veiu ao senado. 
O Sa. PARANHOS: -Quando os sentimentos e aq Reoonheço ~ competencia desse illustre cidad&o; 

idtlas se Jloderdm propag:~r rapirlamertte, haverá ninguem aprPcia mais do qne •u os seus tal- ntos e 
simultaneidade de pemamenlo c ile acrlio; a opiniao o·tudos especiaes; mas sei tamb~m a posiçilo Pm 
publica rPassumirá e adquirirA por toda a p•rt ·a que elle se achou collocado, e o que vem a ser o pro
força e o impe1·io <JUe lhe cotnpete em nossa fórma jecto que r<sultou !la discussão, que nilo é a sua 
de governo Quando praticar-se umn grande injns- obra primitiva. 
liça, por ex~mplo, no interior de Minas, o senti· A lei de 185~, Sr. pre~idtmle, é um dós melhores 
menlo generoso.CJue elb desp•rlar h< dopropag~r-se acl•ls do nosso parlamento. 
p~r todo o B~as1l : h~vP~à, pottl~to, mats r~sp_e1to ll o Sn. T. 0TTOlll: _E' verdade. 
le1 e aos d1re1tos, }l JUsliça e ao mtere.1se publico. 

A defesa do Imperia ganhará ao mesmo tempo, O 811. anNJSTno DA AGRI :utTUR! :-E eu o disse• 
e ganhará muita mais, eu nll.o hesito em a~~egura-lo O SR. PAnANnos .-A lei de 26 de junl1o d~ 1852 
ao nobrtl, ministro, com Es~a politica dos caminhos mostra que ness~ ten1po, quando ainda eramos inex
de ferro, do que com a pol1tica dos grandes arma- perlentes a respeito de estradas de ferro, se _com
mantos. • preb~ndérão perfeitamente as condições geraes que 
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devião regular os contrato~ das novas vias de com- · Logo, não podemos ~dmiftir aquellas condições 
rntinicação. O projecto da outra camara pouco n,, d" projecto COI li O con>tituindo · regra• invariaveis a 
nada adiantou, ~, como espero quA conseguirei de- l'e•peito rio e<tr•·das de ferro; silo condicões que se 
rnonstrar, ~ n certos respeitos inferiOr à lei de 26 de podem r· P"lar cnmo as mais r·onven"'ri es o entro 
junho do 1852. . de um pr-10 curto i mas, me~ mo rle .. lro de um 
·Sr. presidente, V. Ex. se recordará do curso que prazo cnrlo, cireumstaneias r••dem haver que nos 

seguiu a discussão deste projecto na outra camara. levem a rejeitRI-as ou a modilical-~s. 
Evidentemente o projPclo da. outra camara teve a A lei .de 26 de j11nho de 1852 teve em vista um 
pdncipio em vi• ta llll•a irléa qun era sem dnvida a ponto muito importante nesses contratos, o das 
mais et••gnivel, a conclusão da.~ obras na estra~a do tarrf·~; e rlelnminou que, assim que os dividendos 
f,mo ri~ D. p .. ~rn II~ o sPu prolon~amentr1. Mas a excode~sem rle cer·to maximo, o governo r~duzi.-o aA 
compo'i\·Ao t•ol·tica •' • carnar·a, entrcl nó~, co,,o taxas das, labellas de transport~s i desde lo~o fixou 
tamlíem acontecêra ern ~'r,mça, n~o •e contentou como maximo das l•bellas o custo das eonducções 
com isso, exogiu que a medida fosse d•sde logo am- de então. 
pl•arla, que SA ede11dê.•se ao me•mo tempo á< outra~ O projecto da outra camara nada diz snbre este 
pr .. ~incias, jt. ~l,fad .• s ne igual melhoramen•o. dahi ponto Pó lo so1' que se ~ubentendào em vigôr es•as 
r·· ulton que o pr jecto. bem rone~hi•lo em r· hç··o •ti.•poqicn~M da lei dA 185<!; mas, pelo mmos, nao 
ã estrarla dA ferro r! A D. Pedro II, ficou i rnp•rf•ilo, está isto chro, e e ou todo caso essa rofdrencia taeita 
e, r.nrno >e. achn, não póde >e r o qnA o nobre rniuis- prova ri11 a fav• ·r da lei 3Ctual 
troo o:onsirferou-a carta constilullva de nossas es- O SR T. ÜTTnrn:- Hepnrte com o thesouro o 
Iradas de ferro. exr·esso dos lucros. 

QuaPS sã" a~ con~ições go>raes que ahi Ee estabele- O Sn. PARANHOS:- Tambem pela lei de 1852 h a 
cem para. os contratos de estradaq de ferro? uma disposi~no que corresponde á que o nobre se-

G;.rantu ile !1 •;., P"denrlo as companhoas tmprc- nadar me aponta no seu aparte e que não deixarei 
zarias rncober além desta garantia mai~ !1 '/o de sua de c"nsiderar. ' · 
renrla liquida i. desde qu~ a renda exceder a 8 •;., Vê-se já do pouco que tenho dito, qu~sabiasepru
deve-~.e r?tluzir a garanha do E1tado. Prazo desta rlentes dispo~iÇõPs adopta1ão os inexperientes de 
gar:mba, _50 annos. 18521 E' salíido que As vezes não basta o e~timulo do 

Gar~nlla de 5 "/o por 50 annos, ou r! e 7 '/• du- 'inleresse da• em prezas, nara inrluzi-las a reduzir as 
ranle .-.0 annos, com~uta.nd~-~e para o calculo .de• las tarifa~. E' princopJoinconte~tave] que os lucro• dessas 
garanllas toda a renda loqUida das Pmprez.,s, !SI~ é, emprezas pódem m·escer, diminuindo-s~ a taxa dos 
cessa~do o onns ~o )lstad~rlesde qne a renda liqUJda Jucms, uma v~z que o numero dos passAgeiros e a 
at11t1111r a4~elle hm1t~ de. u ~u de 7 •;,. qu~nlirlnde dns mercadorias cresção em uma certa 
S~bvençao (é a pnme!ra 1•léa nova que. apparPce) proporç:ln; não r•bstant~, a Pxperiencia mostra que 

até ,1 quarta parte do caprtal da~ .cnrnpanhras, fixado as vezes as em prezas são refractarias 
em orç.mento que tenha recebido a apprvva~ilo do ,,~ eslr·das de f·mo tõm em si mesmas um pri-
govPrno. . . , . vilegio indepenrlentemonte do que lhes conlira a lei: 

O pra~o dos prlVllPgins e do rlominin p1rticulnr 0 seu grande custo, e as vai'JID::ens que olferece o seu 
das e~ Iradas de ferro é de um seculo Ao cabo desse transporte constituem de fac o um p11vilegio. 
~~!doo, a propriedade passará para o domínio do O Sn. v:s~ONDE DE JEQUI1'JNUONIIA :-E a natureza 

A !Pi de 96 de junho de 1852, o que e>tabelecia a de seu~ servi~os. 
este rPsJwifo? A garantia de 5 0{.. Não marcou o O S11. PAIIANuos:- Confiadas as empr~zas neste 
prazo da duracão desta i deixou i'to ao pondero!·' ar·- privilegio, que ninguem lhes pod• disputar, cc·n· 
hitrio do governo, arbítrio ![UB no contrato da A~- land•:l com uma. concurrencia obrigada dA cargas e 
Irada de fe~ro de D. Pedro .II fixnu ~prazo em 30 pa~s~geii'Vs, ~ui tas v~zcs mo~trão-~e egoist:os, ~11o 
annos, que o o mesmo prazo 1111e a~ UI se prescreve b.uxilo as tarifas, r•cusào As te serviço ao pubiJCO. 
no projecto de 186t para a hypothese da gara•·tia Isto nos diz a PX:periencia de outros paizes. 
de 7 ·;, O tempo do privilegiu, peh lei d~ 1852, A lei de 1852 dr-terminor1 qnP, subindo a renda 
era de 90 annos i por este projecto é de 100. da< companhias acima de cerlo limite, se cnncilia,se 

Pergunto á V. Ex, pergunto ao nobre ministro e a sua pro•peridade com o interesse publico, redu
pergunto a todos os meus illustres collegas que se zindo-se os prc9ns dos trJnsportes. E~ h r~visilo 
dignào ouvir·-me, se acaso estas condicões de garan- perinrloca da• tArifas, não se póde descnnhPcer, é urna 
tia e subvenção se podem tomar como condicõlls medida ria maior conven encia; e, portanto, se ó 
perpetuas para as estradas d~ ferro no Bra~il? }sto projecto da outra cama1·a, o que é muito duvidoso, 
ilepende da neressidade da obo·a, do prceo dos capi- n~o quiz acabar com aquella providencia da lei de 
taRs e tia c•1neurrencia dos emprez·1rios ': tal n· ccs- 1852, se elle r~po1tou-se tac1tamente ú ella, j!l o 
sidarle póde h:tvPr d~ uma linha t'errea, taas sejã·• as n"bre minbtro vil que a l~i de 1852 não merece as 
conrlicues rnnnctarrns nessa ep ·Cila, que C011venha ··ensura< que S Ex lhe fez. 
otl'erecPr maior ~arantia i e, reciprocariJentc, a' c1r- S·.~undo este projecto, rlcsde que a renda de uma 
cumstanciaq do paiz podem tornar-s~ taes no de- companhia tle estral1:1 d~ J'e.rro exceder a 8"/•· ~c a 
curso de alguns annos, quo devamos acabar com n garantia de juros f(ll' tle 4•j., se ftJr este o jur·o garan
systcma das g~o·nntias e subvrnçôes, e adoptar antes tlrlo,o etces•o iiMJII•·lln r••nda, cleduzidas a~ quofaq, 
o systemn. inglez, d~ixando que as em prezas se facão de amorlisnção e d~t,!rlorações, deve ser repartida 
por conta o risco de seus donos. " igualmente entre a companhia e o Estado, A lei de 
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l81l2 não foi imprevidente a este respeito,. e não sei 
q_ual das duas dteposioões ó m~is equitativa. 

Segundo a lei de 1852, quando a renrla das com
panhias auxiliadas pelo Estado altingir o lucro de 
s•;,, deve deduzir-se da ~tia renda urna quota-paroo 
ou porcentagem Jlara reembolso dos juros pagos 
)leio !besouro naciOnal em conseqoencia da garan!la; 
íle sorte que, dada aquella condig:io, isto é, exce
dendo ~renda ~as cnmpanl~ias ao JUro jl'arantido, o 
ERtado mdemmsa-se dos a~l,nt•mAntos que fez wb o 
titulo d~ garantia: é uma d t~po<ic:lo parallela á do 
P.rojecto; e, repito não quero a.goraéntr~r nesta aprc
c!oCão, nã• • SAl se não é e lia mats razoavel e exe9ui vel. 

(} projecto actual, Sr. presidente, tratando dos 
e1tudos prévioR, dos estudos que devem preceder a 
decretação e celebração dos contratos dessas linlm 
femias, não nos deu 11 es~e resp•ito r~pra alguma, 
nem scientifica, nem administrativa; não indicou 
quaes os tlementos que devian Jer prese11tes ao go
wrno e ás camaras, para resolverem A•·bre tão im
portantes e custo~as emprezas: n~o prescreveu as 
con•licnes ger•es a que á escolha dos tracos das es-
tradas' de Cerro d~ve fwar sujeita. ' 

Quando fe dderminll>• esses estmJos, só se deve 
ter em vifta a maior facilidade e economia da 
construcção? 

Não, ha outras condieões que devem ser a !tendi; 
das. E' preciso conciliar; tanto quanto Côr possível, 
os interesses do Estado com os das localidades que 
possão aspirar á linha ferrea de que se tratar; é 
preciso a !tender ao )lrincipio da mais justa rep:,rti
ção; é preciso lambem ;Jtlender, cnmo ha pouco 
disse o nobre ministro, á defesa mililar do p<iz, 
mormente no desenvolvimento d:1s lmhas quA 1•1m 
de seras gran"es artct·i~s do systema das P~tradas 
de ferro; e aMm d1s<o ha as cond•ções •·brigadas 
que impõem as leis naturaes, a respetto dos declt
ws e curvas. 

Ora, o projecto (eu não quero deprPcia-lo sob e-te 
ponto de vista, mas não po•so aceit1-lo como a carta 
fundamental das nossas estradas de ferro); o pro
jecto, a e> te respeito, deixou tudo no vago e arb1tra· 
rio, não deu uma só regt·a para efsrs estudo~ pnl
vios ... 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA: - As regras 
estão na sciencia. 

linhas ferreas actuaes, bem como os ostudos de to
das as linhM intermedias que poderáõ constituir a 
~trande rede dos caminhos de ferro do Bra•il ; além 
disto, decreta a navegação do rt? do .s. Frmci~co 
em grmde parle do seu cursn, J~ posRIVel, Jlergunto 
ao nobre ministro, emprehendermos desde Já os 
pyolongamentos de todas as linhas fmeas actuaes ? 
Não é possível emprehende-lns to~os de~de. já.: 
c, pois,· não se trata senão de nntec1par arb1trJo ao 
governo, para que elle o exerça a seutalante · den
tro do Jlrazo de 5, 10 ou 15 annos. A importaJieia 
deste arbítrio, a opportunidade deRias emprezas, a 
tesponsabilidade que d:1hi resultará para o estado, 
como aprecia-las desde já? Tudo isto fica 11 mercê, 
não do ministerio actual, não do ministcrio que lbe 
succeder, mas do govPrno, qualqner que sPja o mi
nisterio. Ora, peruunto ao nodre ministro, acaso 
fica bem á assembléa gPral do Brasil mostrar-se Ii
hera\ por este Pstylo, declarar .. ~e. usim incompe
tente para conhecer destes negoc10s e resolvê.:Jos 
opPortunamente?. • · 

Jl' um arbítrio, Sr. presidente, n.uite peri~roso ; 
a experiencia dos contratos actuaeM, expemncia que 
tanto nos ponderou o nobre mini~tro, se oppõe ab
solutamente a semelhante procedimento da parle 
dos reJlresentan les d~ naçilo. Se rrrámos nos con-· 
tratos d•s estradas de ferro existentes ; se n~o te
m· s bastar. te experitncia a este respeito ; Fe nossas 
circumstancias são taes, que o nobre ministro nos 
disse não ser possível tao cedo que o gove• no e as ca
maras do Drasillenh:lo os elementos es;enciael, que 
a sciencia exige, pa• a decretar contratos de no
vas constrnccões de hnhas f~rreas; se estas s~o a~ nos· 
s•s r.ir~umsliincias, como quer o nobre ministro que. 
desde Já demos uma carta lJranc~ destas ao governo, 
não só para proceder aos ~studos prévios, colher 
dados de que elle e as camaras careeem, mas 
tamhem pora conti'Hiar quando e como quizer, sem 
mais norma e lunites que as condtções de. te pro
jecto de lei? 

A opportunidade dos contratos ou emprezas 
entra pot· muito na presente quest:io; porquanto, se 
apparece~se uma quadra de agitaç~o industrial, se 
porventura tivessemos concnrrencia ineRp1rada de 
c•piiM,, e o governo não foss~ prudente nas conces
sõe§, poderia excitar de novo a~ especulaç.ões da 
a~iotagem, e causar um.prand11 transtorna no mundo 
inrluslrial, desviando vtolentamente p•ra essas em
prezas capit•es qne fos1em indispensaveis As outras 
mdustrias do paiz. N:\o foi outru o pensamento da 
lei d" 22 do agosto de 1860, na restrioçao que poz 
a respeito das estradas de fe1ro. 

O Sa. PARANHOS :- ... tudo ficou a arloitt•io do 
governo. As re~ras estão na sciencia do eu~enheil'O, 
diz-me o nobre ministro: e eu digo, que as conrti
ções. de ~arantia e subyenção ~stã~ na seieuc_ia ad· 
mimstrallva ; é a expemnc>a, as cmumstancus ele 
cada paiz e a occasiào que dderminão taes condi-
1\ues; o poder legislativo, assim cr•mo o gov~rno. ú 
competente para apr.cia-las, e para a >eu tempo 
fixa-las r.om pleno conhocimAnto de causa, quanLiu 
tllas podem ser conhecidas e bem apreciad,s. 

C rei,., Sr. presidente, qu•·, por e; ta ~nalyse sue
cinta e geral, estou mlortsad,l a t'CJl.ehr que~ Sr. 
mini,tl'o nao teve razão, quando elog1ou o pr•·Jecto 
do 186! á custa da lei de ~6 de junho de 1Bil2, e do 
projecto subsl\!utivo do senado l~a.ssemos agora 
aos fins do proJPCto, á su:1 pa1·te pos!llva. 

O que pret•mde clle ? Que applicação faz da ma 
boorta? Autorisa os eslutlos e prolongamentos das 

As condiçõeq finmceirns, pois, em relaçl'íl) a todo 
o paiz, e em relacil•' ao lh~sourn, pelo que toca ao 
onu~ que b1 d" rc:sultar do• contratos, sno dados ,te 
que não ;e póde pro.,cindir, quando se autnrisiio 
contratos de estrada~ d~ ferro: e o poder legishtivo, 
como se tives;p, ele ser adia•! o por muitos .annos, ha 
de a~o· a dnmitlit• de si est·t attribuição, a. de con
correr lambem para o melhora"'!ento do patz, e fi~
C1lism· as grande~ despezas publicas, dando do<deJá 
cal'ta branca ~o goV<'l'M p~m contratar o prolonga
mmto das estradas de ferro actuaes? 
0 SR. n!INISTI\0 DA AGRICULTUR.I:-Não apoiado, 
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O Sn. PÀnANHos :-Peco ao no!Íre minhtro que que é contra as leis vigentes. Pouco ou muiló, não 
reflicta' gue as condições âctuaes do paiz, difficeis e sexóde deixar de fix.ar a despeza. 
extraordinarias como silo no por• lo i.le vista finan · navegação do rio de S. Francisco é lllo urgente, 
ceiro, tambem.recommeudão e impõem à assembléa que e~ija, corno quer o ,projecto da outra camara, 
~:era! muito escrupulo na ·decretação dessas despe- dos de Ja, a despPza animal de UiO:OOOH, e que esta 
zas. despeza fique autorisada por 15 annos? Parece-me 
. O Sn. !liNJSrno DA AGRICULTURA :- Em todas as que não ; creio que nas urgencias actuaes do the-
despezas publicas. souro essa despez~ P,óde ser adia~a. . 

o Sn. PARANnos: _Nos arbítrios, nas faculdades Note o nobre p11mstro que te."!os mu1to em, que 
quA der ao governo para as despezas publicas, 0 es- gastar, E em sahrr da nossa pohhca dos cammhos 
cru pulo da assembléa g~ral terá uma influ,•neia he- de ferro .. " 
nefica na sustentação do nos-o cwlito dentro e . O Sn. T. OrroNI :-Levemos a estr~da ao S. Frau
fóra do p~iz. Se o.~ c•pit:.Jistas Pstrangeiros, ,rt,os cuco, que o VHpor IA navegará sem ~uhvenção. 
quaes pr·· tsamos. CUJOS 1 nt· re•seue.podem concr!lar O Sn PARANHOS :-Precisamos estender o tele
c·:m~s rleslebellopalz.souh"rem.que,em quadra tão ~rapho electrico que vai do Rio.de Janeiro a Porto
diffictl para o tbesouro do .Impertu, as camaras não Alegre, precisamos estende-lu .até ao Pará; temos 
s:lo es~rupulosas em matem. de deFpeza~ e operações de prolon~ar, como quer este projecto; as estrad~s 
flna"c' J·as, q.ue pelo cont;arl?dilo anter.1palfa~ente, de ferro actuaes: ~evemos cui•1ar de PS Iradas ardi
e sem ne•·es,Jdade que a JUStifique, um.a auto~1sação nams que convirJIIO para RS linhas ferreas. Note 
ao governo que póàe Importar em muttos milhares ainda o nohre ministro que precisamos attender 
de contos de réis (apniado.~). não formaráõ de certo muito ao valle rio Am~zonas sob o regímen da liber· 
bom concaito do criterio das camar~s do Brasil, dade que està decretado, e que, como sabe o nobre 
receiaràõ ainda maiN pelo emprego de seus caprlaes ministro, merece •ntei:amente os meus apJ>Iausos: 
em em prezas brasileiras. . o valle do Amazonas nos ha de paj!ar sobej~m6nte 

lnt~ressa, portanto, ao credrto do E!tado, dentro o que lhe adiantarmos, mas entretanto é âespeza 
do pa1z e no exteriOr, que as camaras se mostrem que temos de fazer ... 
zelosas a A> te respeito. O governo não perderá am 0 S 0 s F · 
acompanhar as carr aras em tão Jlrudente esr.rupulo, n !IINrsrno DA AGRICULTURA:':"" • ranc1sco 
deixando de pretender um arbilrio que não lhe é ne- ha de pagar hmbem. 
cessario; sim, e1te ·artigo é um luxo de arbitrin, é . O Sn. T. OrroN! :-:-0 valle do Amazo.nas ha de 
uma antori~ação de que o goyerno não Jlóde usar tão pagar todos os sacnficros que por elle :e l!zerem 
cedo, automação rlada qua•r ás e~1gas. Se o l!OVPr~o O Sn. PARANuos:-I>ermitla-me a1nda o nobre 
errar, como o n.obre ministro reconhece qr!e nós J~ ministro, que lhe eu ponderd que prechamos de di
erràmos a respeito de estradas de ferro, ahr teremos nhciro para valer á provinma de Malto-Grosso, 
mai.s Ufll. Prro lrl'emPdiavel, e que n?s p?de ser muit·• quando ella fór l1bPrlada dos paraguayos; é necessa
preJudJCial. E as camaras sPrão sohdar1as com o ~o- rio não ;ó cuidar de sua def,lsa, sem exagerar os ar
v~rr:to nPsse reRult<l•to, pnr.,ue lhe terão da·to o ar- mamBntos, mas lambem de seu desenvolvimento 
h1trw de que elle usnu moral e intdlectual. 

O que 1m pede que só faç~mos agora o que é pra- 0 S T o . . 'I 'I b 1 1 d 
ticavel aclu•lm~ntP, pelo que r~sp~ita assim á es- n. . 1TONI:- li UI o em; e vemos a es ra a 
Irada de ferro de D. Pedro II como ás outras? O de ferro ao Pnr.nát 
projecto d:•s duas commissõll6 do senad > dá 1\() O Sn. PARANHos:"'- Tudo isto é urgente, porque 
governo quanto é sufficiente. •. o nobre minislr•l ha de convir comigo em que é um 

O Sn. IIIINrsrno DA AGRICULTURA: -l\'ão apoiado. precedente f,.io, que nos deYe enverl(onhar, estar ha 
o Sn. PARANHOS :-Permi'tte que 0 ~overno des- rna1s de dous armos, uma parte da provinr.ia de 

~falto-Grosso occupada por 600 ou 1,000 para
penda,coru os e~tudos tecbnicos d"s pr · ongamentoo guayos , , E é prec1so confessar que este prece
que se desPjAo, uma quant•a fixa (300:000$) no es- uente no~ envergonha, para que o estrangeiro saiba 
paço de dt•US annos. O nobre ministro não quer que se não ha de repetir tal precedente. 
lixar quantia para essa despeza? Segundn a re~ra da 
nossa legi>laçàotinanceira actual, nào podemos a•1to- O SR T. 0TTONI :-Para isso é preciso não eonti-
r•sar desr>eza sem fixa-la. Se não bastão os 300;000$, nuar a ter governos com0 lemos tido. 
se o nobre ministru crê que nesses estudos pr~vios O SR. PARANII• s: - E como conseguirmos estes 
se ha de despender mais, diga S. Ex. qu,nto julga res1tltados sem econou,j~ar por alguma parte? Jà vê, 
indispensavel, e fixe-si! a Romma que fôr suficiente. portanto, o nobre miniritro que estou perfeita-

E que urgencia é esta de tantos estu•tos prévios? ment~ em o nosso prc1gramma, sigo â risca a bem 
O nubre ministro tem pessnal idoneo para proceder entendida politica dos camiuhos de ferro. Mas é pre
a esses trabalhos ern relacão a todas as e•trarlas? E ciso seguir esta politica discretamente; n~o queira
quando o teolld, serã mister proceder a todos ao mo< gastar mui lo, quando nem tudo póde ser logo 
mesmo temp•l. quando não pod~mos celebrar os altenolido; nao pretendamos contratar ao mesmo 
contmlo! simultaneamente? Eu não tenho duvida tempo o prolongam~nto de todas as ~sfradas, p•1rque 
hoje, corno nao tive em 18ti4, quando assignfi o o resu!lado será na·la faze1·, e esterilisnr os pOilCOS 
projecto das duas commissõPs do seu ado, em vota•· r11Cursns de que precisamos; faça-se aquillo qne for 
pora isso uma garantia razoavel, mas autorisaçAo razoavel, e faça-se bem. 
ampla, illimitada, não me parece necessaria, c julgo O nobre ministro no seu discurso de hoJe enun• 
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ciou uma proposição que me parece muito sensata 
-prefiramos a linha ou linhas que prAsente
mente olferecerem mnis vantagens ;os cap1taes que 
procurarem essas emprezas.- Não qneirarvos, p"r
tanto, á custa de sacrificios do thesuuro, pretender 
o impossível, realisar simultaneamente os prolonga
mentos de todas as linha1 de rerro; ni!o queiramos 
jã emprehender a navegação do rio de S. Francisco 
entrtl as suas cach~tira~. 

o que o projecto do senado adrnilte e o que elle 
contesta. · · · 
· Não ficamos, por tanto abaixo do grandioso pen· 
samento do proJecto da outra camara; maiR uma vez 
re,:lamo para os membros das duas· commis,õndo 
senado, e particularmente para mim, o titulo de pro-
gressista (riso). ' · · · ' · ' 

O Sn !IINlSTROD.l AGRICULTOR.\ :-Eu o reconheço 
em V. Ex. com muito prazer. . 

O SR. IIIINISTRO D.l AGRICULTURA : - Nilo apoiado; 
quanto mais cedo melhor. 

UM SR. SENADOR: - Máo I Máo 1 
Ourno Sn. BEN!DOR : - E' denominaç~o suspeita. 

. O SR. P.lnA•nos:- O nobre ministro, nas con
clusões do seu discurso, nos disse-aceJto aot,lrisa
ç~o para os esto~os préyio~l e julgo em,plfte preju
dtcailo o que dtspõem amnos os projt·clos ralatl
vam~nte á Iiaiha actual da estrada de ferro de D. Pe~ 

O SR. PÁR.lNHos: ·- ... despPndendo 150:000B 
por anno. O nosso finado chronista, o Sr. Aí:cioli, 
publicou uma interessante memoria a respAito das 
margens do rio !lH S Francisco, disse couHns muito 
~omtas dessas ~egiões ; mas o que é verdade é que 
1sso ha de ser amda por algum tempo apenas um 
sonho dourado. · dro II. · 

O SR. T. 0TTONI : - TudO' que se tem escripto 
está fiquem da verdade. 

O SR. PÀR!NIIOS:- E' necessarioque o progresso 
seja l!'.r~dual e succ~ssivo : quando a estr•da de fe• ro 
s~ av1zmh~r do r1o de S. l~r:mcisco, a navegal(ilO 
VIrá por s1 mesma, como disse o nobre senador 
por Minas; e quem sabe se antes não será necess.rio 
estabelecer alguma linha fe1·rea transversal de prefe
reneia á nengaçil.o por vapor nesse rio ? 

Nas conclusões do seu discurso, o nobre ministN 
pareceu mostrar-se de accordo com o projecto substi· 
1utivo do s~n~de, com quanto S. E~. se mostrasse 
apaixonado pelo projecto de 186-i, com quanto des
fizesse muito no humilde projecto do senado ... 

O SR. MINISTRO D.l ·AGnJCULTUR.l : -Nilo apoiado ; 
não desfiz. 

OSR P .ln.lNHOs : - , .. com quanto dissesse que 
o projecto do senado reduzia o da outra camara a 
proporções modestas... · 

O SR. MINISTRO DÁ AGRICULTURA:- Mais que mo· 
deslas. 

O SR. P!RANHOS:- ••• que o mutil~va, que obli· 
terava o jlrande pensamento desse proJecto 

Tal não ha, Sr. pr~sidente; o granrte pens1mente 
do projecto da outra camura é prolongar as estradas 
de ferro actuaes, e, á medida que for sendo possi· 
vel, estender a rede' dessas vias de circulaçAo, Ora1 
o que 9uer o projecto do senado? O que diz elle 7 
A med1da urgente, e de!de j~ exequivd em parte, 
silo os estud"s dos novos tracos eco .srrucções; pois 
autorise-se o uoveruo para iuandar proceder a esses 
estudos; feitos os estudo~, o governo que os apre
sente ás cam3ras e os acompanhe com suas informa
ções e inicJaliva, então as camaras d~l1berarllõ com 
perfeilo conhecimentó de tilo importantes interesses. 

Ota, sou chegado com o nobre ministro ao ponto 
mais imp··rtant~ do projecto, aquelle em que jul«o' 
que elle é ace1tavel na actualidade, qumto aos pre
tendidos prolongamPntos O nobre. mimstro quer. 
prolongar a estrada d" ferro de J) Pedr•• 11? Par-ce 
est•r no seu pen·amento que· est" P''otonga1nento é 
o qne mais rac•lmente póde ser rea1isado. 
. E' fóra de duv!da que esta fslr•da de D. Pedro II 
Ja tom bom renrhmento, e; desde que chegue ao 
Porto Novo do Cunha, ha de render 9 •/o pelo me
nos, segundo inforrna~ão (se me não falha a roemo· 
ria) do ex-dir~ctor daqnelta estrada,. informacilo em 
que muito confio. Se a estrada, chegando aô Porto 
Novo do Cunha, render 9 ·f,, é uma excellente em
preza, que ha de ser muito cnbi9ada, e então o ~o.n
trato do prulongamento aera f•cil. O nobre. m•ms
tro, portanto, se quizer sahir do mundo imaginaria 
das aspirações prematuras, se quizar collocar-se no 
ponto ile vista pratico e real, deverli cuidar princi~ 
palmente, e desde jà, dos estudos preciaos quanto 
ao prolongamento tia estrada de rerro de O. Pedro II. 

O Sn. IIIINISTRÓ D.l .lGRJCULTUR.l: -Estilo sendo 
rei tos. 

O Sn. P!R.lNIIOS: -. • deve preoccupaNe com a 
conclusão da estrada de ferro de D. Pedro IJ, pelo 
menos até ao Porto Novo do Cunha. 

E quaes são as merl das de que o govArDI'l carece 
para consPguir o pre 'onrame.nt8 dessa e· Irada até ao 
Porto Novo do Ct1nba t Compl•tar a 3• s~c9ào, de: 
Entre-llios •t~ • CJilelld fl"rt .•. "as tem capilae~ para 
isto? Proprie 1ar1o, c mo já está, de quasi toi:la'a 
linha, quere•·A qu' e~sa parte pertença á uma em-. 
preza particular t Quer o ~overno vender á uma 
companhia estrangei1·a a linha actual da eitrada de 
ferro de U. Pedro II? Antes de considerar esta ·hy
polhese, V. Ex:. me permitia notar uma c._ ndição 
âo proJecto de 18641 em que evidentemente elle 
dormitou. O projecto do senadoquor lambem o prolongamento 

das estradas de ferro, quer ver o Brasil coberto de 
linhas ferreas; mas o gue o projecto do senado não 
julgou possível (e ainda hoje, e hoje mais do que 
entilo, é isto uma verdade) é que tudo se fa~a de um 
jacto ; discorda o projecto do senado em não crer 
quA o melhor meio de dotar o paiz com esses grandes 
melhoramentos, sej:1 o de dar carta branca ao poder 
executivo para usar della quando quizer. Eis aqui 

O projecto de 186.f. nilo quer que se contrate o 
prolongamento das estradas actuaes senilo com asso
ciacões estrangeir<ts. Sei btm donde nasceu este 
def~ilo; entilo tinha-se em vista que o prolonga
mento da estrada de ferro de D. Pedro II era o unico 
desde logo realisavel, e que para elle não se encon
trarião no paiz cap1taes disponíveis sufficientos, e; 
pois, estabeleceu-se aquella condição ; mas alargou-se 
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o projecto, para que !10uvesse um grandioso pro- Supponhamos que o governo vende a estrada e 
gra!nm~ de c~traúas de ferro, porque, emfifl,l, em app'iea o• 2! ou 2G,OOO:OOOY, que esRa venda póde 
poht.ca é prec1so ta~bem.ás vezes usar de mews de dar, a outras despezas gue, embura lhe pareçi\o pro
ostentação, f,Jlar á l!l'lagmação do povo e dos ami- ductivas,Rão sejà•) de'urna producçáo immediata, dei
grs politicas ; o proJeCl~ tomou e r! Ião p•·oporçõe.s xando, entretanto, p~sar sobre o thesouro o.• juros e· 

· que não cc·bcm hoJe na• mrcumstanc1as do pa1z, nem a amortisaçãrt do capJtaltomad•J de empre,!Jmo para 
por muito tempo cab••rão, e foi preciso. deularar, a acqni>icào e construcção d~ssa cstraúa: no>te caso 
para manter·s~ a beiJa illusao, que todas as emp, ezas é ev1dent~ que, não sewlo o producto de sa operação 
serião adjud1cadas a companhia• estran~eiras. financeira appl1eado em nllivuu os onus que pesào 

Sr. preiidente, o meu parecer é que se abrão actualmente sobre o thesouro, nossa siruacão, em 
todas as portas aos braços uteis, aos capilaes que nos nz de melhorar, se tornaria peior, porque a'estrada 
venh~o do estrangeiro. Nào vou até ao ponto c•·mo já dá uma rmda ao lhe-ouro 
querem alguns, de r,f.,rmsr a constilutçao do Im- Supponhamos ainda que o poverno, em vez de 
perio, porque não julgo que isso seja conveniPnle, applicar essa quantia ao resgate de uma parle de sua 
e nem ao menos creio que os emigr~nl~s venhão d1v1da, de•sa m~s•r•a cnntr .. hid., para adquirir a es
ou deixem de vir, porquA possão ser ou nil.o depu- Irada da forro de Pedro II, applica•a-a ao resgate 
tadns. Ha tantos brasileiro i que nunca farão nem d" papel-moeda; .visto que estamos collocados neste 
serão d~putado~, que eu .nàu pojso crer que os perigoso declive, de que jll ni\o podemos desviar
estrang,Hos de1xem de VIr ~ar.a o Bras1!, porque nos: lambem esta operação seria, a. meu ver, vania" 
não poderão ser deputados, mtmstros de estado, ou josa. Alas é o governo quem deve dlzPr-nos se quer 
regente deste Imperio Nao vou, pnis,até este ponto alien~r a propriedade actual da estrada dt~ ferro de 
de querer a reforma da constitui~ào para pro- D. l'edr·• II. sob que condir.ões julga que n poderá 
move•· a immigraçào estrangeira, mas quero que se con<Pguir, a qual o destino que pretend-e dar aos re· 
lhe abrão todas ai portas, quero altrahi-1~ p·la cursos que dah1 vierem, J,orque da applicaçilo desses 
l1berdode bem entend1da da inctuslr1a, p~IHs ga• an- recursos depen•1e o acerto ou desacerto da medida. 
tias de seguran~a pessoal e de proprwdade (apt.ia- Em conclu~ào, Sr. presidente, estou prompto a 
dos), por um plano de vias de commuuicação dis- votar por um credito li mi tarJo para que o nobre mi
cretamente conceb1do e opportunamrnte execuhdo, nistro possa mandar proceder aos estudos pravios; 
porqull ahi é qne está o s· gredo dessa corrente con- estou promJltO a votar por disposições !jue pareção 
tinua para os Est~do~"Un•dos. razoaveis reMivamente á ~strada de ferro de D. 

Uma outra questão suscita esta ma teria de estradas Pedro II'.. no ponto de vista em que acabo de comi
de f~rro, e que não està nem podia ser resolvida dera-la t;' esta uma questão que deve ser resol
pelo projecto. Convirá qu~ tod•s as nossas linhas vida nesh occasião; mas o governo deve dizer-nos se 
femas sejão feitas e possuidas por emprez<s parti- póde concluir a estrada até ao Porto Novo do Cunha, 
cular•s? Não convem que ~lgumas sejão construirias porque isto é urgente; se quer ficar com a tslrada, 
à custa do Estado e que fiquem no seu duminio? ou se (jller aliena-la, e que applicação pretende dar 
V. Ex. sabe que na Belgica o govPrno tomou isto a ao dinheiro que por esse modo obtiver: são ques
si. A importancia de uma linha ferrea póde ser tal, Iões estas mutto importantes na actualidade. 
pela sua situaMo, que não c"nvenha que esteja em Não autorisarei com o meu V<lto que o governo 
rnãos de uma' empr~za, por mais confian~a que e !la possa, a todo tempo que recolha os dados ou elemen
mereca; mas vamos ao ponto pratico da actualidade, !os dos estudos prevtos, contratar o prolongamento 
só toquei nessa especie pau mostrar quanto é va,ta e de todas as estradas de ferro Com muito praz~r, 
import~nle a ma teria sol~re. a qual se quer legislar dada a oppol'tunida•ie da decrehção, eu, se for vivo, 
por meto 11e um l<rgo arbtlriO ao lfOVerno. · prestarei o meu fraco concurtio para esbes grandes 

Prlltende o nobre mini,tro lender a linha actual melhoramentos. - · 
da estrada de fe1ro de (),Pedro II? Não duvido que A navega~ão do rio de S Francisco é prematura; 
esta operação P.Ossa ser conveniente. Eu quizera an- as~a drslloza de 150:000$ e por 15 annos póde ficar 
tes que es~a linha e o ieu proJ,ngamento ficassem ad1ada para melhores tempo~. 
co1no propriedade do Esta.do,, porque é este um dlls o Sn. SJLVEIRA D.\ MorTA:- Navegàção sem es-
tr .. ncos, se~ão o tronco pnnc1pal do systel!la geral de Irada não serve de nada. 
nossos camtnhos de ferro; mas nossas Clrcumstan
cias permillirllõ isto? Creio que não. 

Póde o governn vender a estrad:t de D. Pedro II 
com vantagem. Tirariamos dahi 24 •.•u 26,000:000H, 
senão m1is ; convim, porém, que a ~ lienagão desta 
linha ferrea não tivesse Jogar antes de chegar ao 
l'o~to Nov,) do Cunha; porque ent~o, em condir,~es 
mUlto f~voraveis, a venda se poder1a fazer com maio
res vant~gens para o thesour<>. 1\fas, noto o nobre 
ministro que eu digo tlLW a operação será vantajosa, 
porque traz um grande recurso ao tlte1ouro, e pódc 
:1sst•gurar o prolongamento desta importante lmh~ 
ferrM. Longe de ser urn bem, seria um ~rande mal, 
se a appiicação dos re_eursos qt!e dahi llrasse o go
verno não fosse a mats convemente. 

O Sn. PAnANnos : -O nobre ministro fez ainda 
out1·as censuras á lei de 26 de junho de 1852 Não 
levo a mal o nobre ministro qu~ eu insista na defesa 
dessa lei, não tomei á mil parle as apreciações que 
S. EI fez; mas realment~ a lei de 1852 mo parece 
tão reflectida e honrosa para o parlamento, quA a 
adoptou quando encetavamos o me!horameul•.• das 
estradas do forro, que deve-se sentir prazer em de
fender esse acto. 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA: -A lei foi boa; 
referi-me á sua execução. 

O Sn. J>AnANnos:- A IP.i exigiu que, á excepção 
do contrato da linha ferre:t de D. Pedro II. quaesquer 
outros que se fizessem sobre suas bases fossem sub-

I 
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mettidos A apP,rovação do éorp~ legislativo; mas disse ·suas relações com as assembléas provinciaes, noto 
o nobre mm1stro que, relallvA~ente aos contra- lambem que da parle destas ha faltas graves; cuidão 
tos das estrada~ de ferro da R~lua, Pernambuco e mais da politica eleitoral do que dos iuteresses reaes 
S •. ~auJo, essa dlspos,çllo não fo1 ~umprida. O nobre do suas províncias r apoiados), lls malditas eleições 
~1m ·t~o está enganado : houve IA! espec,al, não po- fica tudo subordinado. 
d1a de.1xar de haver; ~ouv~, quanto a Pmtamhuco V. Ex. 1abe, :sr. ministro, que, segundo os. de
e Bah1a, .o .decreto legislai! v o n. 725 de 3 de outubro bates. havidos nesta casa alguns su•tentilo que o 
de 1853. senado· não pUde fazer politica; o nosRo honrado 

A disposiÇão da lei de 1852 é muito expressa, e collega, senador pela 8abi~, o Sr. barão de Cotegipe, 
pois, a hUa violação seria flagrante. ' sust~nta a these contraria; não quero inetler-me 

O SR. T. ()TTONI :-Houve lei especial para cada neste. debate, mas d6nuncio á V. Ex. que algumas 
·uma das estradas. · assembléaa provinciaes fazem politica. Ora, per-· 

gunto eu, se o senado não póde fazer politica como 
0 SR. fti!NISTRO DA AGOICULTURA :- Ha contratos é que .AS assrmbléas provirociaPR a pndem · f~zer e 

que não forão approvados. subordinar tudo ás eleições ? Elias querem nomear 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA :-Novações. e dem1ttir os presidenl~s rle provinc••· P, entretanto, 
O Sa. PARANHOS:- Novações de contratos. diz-se que o senado, que P.ela constituição tem ou

tros attr,buicões, como V. Ex. sabe, não póde 
O SR. MINISTRO DE AGRICULTURA : -V, Ex. estll influir na noineaçlio, nem na demissão dos mimste-

enganado. rios. 

S P O SR. SILVEIRA DA MoTTA :- Essa mania poli-
O n. ARANROS :-LP ia o nobre ministro a lei tica das assembléas provinciaes faz éonta ao go

quo ha pouco citei, a da 3 de outuLro de 1853, e vemo. 
verfl que S. Ex. é que labora em manifesto en'•'o 
nuando asRevera que os contratos das estradas da O Sa. PARANHOS :-V Ex. sabe, e tem-se recnr
llahia e de Pernambuco se executárão sem 0 assen- dado mais de uma vez neste debate, que as assam
timento d~s camaras. bléas provinciaes da B•hia e de Pernambuco de"re-

Sr. presidente, as reflexões que tenho feito, a par- tárào garant1as addiJ:ionaAs para elevar a '7 o;. a que 
cimoma que tenho aconsdhado ao nobre ministro tinha sirlo concedida p~lo governo geral. Pergunto
quanto ás autorisações que elle dARej~ oblel'. con- essas garantias add1cionafs têm sidl) pagas pelas 
forme 0 projecto da camara dos deputados, tPndem províncias ? As assembléas provinciae1 d.crelllrào 
a poupar-nos recursos para o que ó mais urgente e esse acerescimo de auxilio As novas emprPzas, in
exequlvel. Antes do prolongamento da~ estrada~ dn chriu-se a garantia a ldicional nos confr,fo~. e a 
f~rro da Bahia e de l'ernambuco cumpre ~e cuide províncias e as assemblêas provincia~snão têm pago 
da abertura dos caminhos vicin:1es. Li tuclo quanto n O Sn MINISTRO DA AGRICIILTURA :-A do Rio 
nobre ministro expõ~ no seu rehlorio a est~ respeito, de Janeiro t~m pago. 
mas poderíamos dar mainr celeridade a esses lr•b~- O SR. PAnANI!ns :-Só a do Rio de JanPiro,_ á 
lhos, se por ventura applic~ssemos mais recursos q11al me nllo ref•ri d~ prnposito, e quA esta mais 
para esse fim. · p1·oxima ~o tal fóco d~ centralisaçã'o D1z-•e qne 

Vou suggerir ao nobre }ll!ni~tro uma idéa, e pPÇO temos centoali~ação exagfrarla; t~mo la sem duv1da 
que a aprecie no seu alto JUIZO e com os seus C•·nhe- a alguns re•peitos; mas temoR tamhem essa anar
cimPntos pratrcos da administração Por que razilo chia; as assembléas provinciaes flevlio 01 onus de 
n!o imitaremos outros paiz~s, que para auxiliarem t'1dos os contratos de J•rrbas ferreas, e depois nllo 
esses trabalhos têm r.r·eado impo~tos e~peciacs, quA pagão, e não pagão porque não querem pagar r 
recahem sobre aquelles que lêm de aproveitar 1m- S s u o · 
merli•tamente do beneficio, e que p r isso os pagão O R. ILVEIRA DA "'OTTA :- governo geral 
de bom grado? A estrada de ferro •la Bania acha-se porque assumiu a re~ponsabrtidade? 
em màs colr•lições, sua randa é escassa. porque lhe O Sn. PARANHos:- Diz-se que temos centralisa
faltio os ca111inlros convergentes; ê P"rque no pnn- ção exagerada, que todas as a~sembléas provinciaes 
to em que e1la parou não 11óde recelíer pas-ageiros e s~o innucentes, que ni!o podem fazer todo o bem, 
productos que bastem para o costeio e para os juros porque as interpretações Ines têm coarctado a ac
e amortisaçilo dos capit•es nella empregados. O no- ção ... 
bre ministro devia aconselhar ao seu dijlegado na O Su. SILVEIRA DA MorTA :-E' um faeto. 
província o influir com seus amii(OS da assembléa · o SR. I'ARANIIOS:- Ni\•1 r.oncordo com isso; acho 
provincial para que altendessem ll essa necessidade, qne as assembléas provmciaes sáo.muito culpadas, 
e creassem algum imposto que podasse facilitar a não cuidão dos interesses reaes de suas provmcias, 
abertura e construcçilo dessas estradas. as eleiçõ~s dominilo tudo. 

Nilo se queira l~nçar á conta do governo .l!el:ar todo 0 Su. SILVEIRA DA MonA :_o culpado ó 0 go-
0 atraso que infelizmente se note nas provme~as com 
rda~i\o a este objecto. Tenho ou,'ido aqui, e respeito verno geral. 
mm to a boa fó de-t~s observações, que as assembltl~s O Sn. PARANHOS:- V. Ex, Sr. presidente, sempre 
provinciaes parecem tolbidas, c· arctadas no cum- . tilo benevolo, hoje ainda mais benevolo se tern mos
primento de seus deveres; mas eu, Sr presu.leule, Irado, porque trat,r-se de grandes melhoramentos 
som negar que possa ter havido alguma vez da parte para o nosso paiz: permitia, pois, que eu consi
do governo ~r:eral, ou da de seus delegados, excesso em dere uma observação que já foi feita com injustiça 
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para o senado. Li em alguma parte que o senado é é que as assembléas provinciaes não podem conceder 
um embaraço ás medidas de. verdadeiro progresso pr1vilegios, mesmo para estradas de ferro provin
p1ra o pa1z ; que certo proJecto, qu~ t~alava de ciaes, porque só podem Jrgislar sobre o que está 
alargar um pouco as franquezas provmc1aos, não expresso nos arts. lO c 11 do acto addicional, o isso 
poude pass,.r aqui por causa desse espírito refracta- não està expresso nesses artigos. 
rio; o P.r••jecto é aquellc que dava aos presidentes o Sn. 'f. OTTONI:-Ebl:í. 
de provmcJa a nomeaçao de algum empregados su- , . . . . 
balternos e as dos escr1vães e tabellliles. Ora v. Ex. O Sn. PAnANnos:- E mmha opm1ão, e não VCJO 
sabe que 'as províncias não ganhavilo com is;o, qne resulte embaraço nenhum ao melhoramento das 

províncias. Se as assombléas provinciaes podem 
O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- Perdi:lo. ilecretar privilegias, porque têm o direito de l•·gi8lar 

sobra estradas, podem lambem lefl'i~lar sobre recru-
0 Sn. PARANHOS : - Que os pr

1
esidentes de pdro- lamento, porque têm o d1reito de fixar a força poli

vinda podassem nomear mais a gum emprPga "s oial 
subalt ruos, isso (não nas intenções dos autora; do ' 
pr. jeeto, mas nus seu• etfeitos reae,), não linha por O Sn. T. OrroNI:- Podem. 
Jim senão augmcntar a clientella eleitoral, porque a O Sn. I'ARANHOS:-lllas oart 12doacto addiciona 
ro gra é que a d~J!ulação indica o presidente, que. o diz que eltas nao pod;.rão legislar sr não sobre os 
Jlresldenle não ileve ser nomeadu ~eu1 o consrnli- 'llbjectos expressos nos arts. 10 e t t; ora, quem diz 
mento dos deputados; por conseguinte, nomeado o est1·ada, me<mo de ferro, não diz privile~io. 
presidente, tend. todas as larguezas, não depen- Sr. president~. c•eio que, bem c:on•1deradas as 
dentlo do governo geral para as notneações, embora dectar~~óes do nobre miuistro da agJ·iclJltnra, elle 
l10je ~ejáo rapid•s as communicações das. capitaes afin:1l está d~ accordo comnosco. S Ex. não quer 
com a corte, o carro do pro~resso correrm livre- >enào autorisacão para os estudo; prévins; faz 
mente; era mette-lo em seus carris, e dPixa-lr1 se. lo! vez qu~stno da quantia, mas admiltirà alguma Ji
~uir a vapor, já não haveri" ncrn essa dependeucia mitação; e quanto á estr.1da de f~rN de D. Pedro 
do governo geral para os tog"res de cscnv:les e ta- If, prometteu qufl fará iniciar nesta casa algumas 
belllães, cargos vilatir:ios 1 Mas V. Ex sabe, e eu emendas que definao o que o governo julg~ que póde 
lambem sei até certo ponto, porqnejá tenho alguma fazer a esse respPito; po1tanlo, do proJecto da 
expertencia da ~drninistraçáo, qt~anlo essas nomea- outra camara não fica nada mais que faça falt~ ao 
ções tê1n ganho com a dependenc1a em que estão do ll?Verno. As condições geraes,. o nobre Inlllistro 
governo r:eral. nao pode querer agora que as acet!Pmos como rrgras 

Bem vê o nobre ministro que eu, comquanto ~Pja invariaveis, permanentes e ap•opriadaq hoje, como 
um dos mais atrasados nesta casa, procuro a respeito amanhã ou depois. O nobre ruinislro não ha de que
de eslradas de ferro coltocar-me na vanguarda do rer, p0r exemplo, que a respeito d~ tarifas siga111os 
progresso; e, portanto, creia S. Ex. que ha de achar as disposições de• te projecto, e deixemos rle admit
no senado espirita verdadeiranJente liberal e pro- tir a salutar providencia da lei de 26 de junho de 
gressista Venhão os projecto~, que por culpa do se- 1852. 
nado não se deixará de fazer o b~m do paiz; e neste Para tornar bem sensível, Sr. presiolente, o p•ri
quinquennio as duas leis mais importantes s·1hirão go que haveria em darmlls ao gooverno uma atotori
do senado, a reforma hypolhecaria e a lei do banco. sação mais ampla, peço ao senadoJ que reflicta sobre o 
A reforma hypothecaria foi iniciada na entra camaa; que disse o nobre n.inistro relativamentA ao prolon
mas aqui pmou por uma fusão que a tornou intei- gamento da estrada de ferro de D. Pedro 11. E-tá um 
ramente outra. Não se póde, pois, diz.er que as re- engenheiro a estudai-a, o Sr. Witaker, que já. deli
formas com espírito liberal se não fazem por causa neou Ires linhas, e não poude ainda escolher uma. 
dos embara11os de<ta camara; veuhão as reformas, Essas Iras lmhas s~o a que segua pelo rio Pomba 
sejão razoavéis, altendào á liberdade bern ent~ndida, em d,irecção à serra da Ma1,1tiqueira, a de Ent~e-Rios 
e '{, Ex. verá como tudo marcha bem, como ficamos e Jmz de Fora, e a do Pually, Conservatom, V a-
todos de accordo. lcnça, etc. Esse engenheii'O jfl tem feito estudos ... 

Sr. presidente, tocou-se aqui em um'l questão O Sn. !UNJs·rno DA AGmcu1ruRA :-Estudos não, 
sobre a qual faltarei lambem de pasiagem: se as explorações; ha dilf~ren~a. 
assemhléa~ provinciaps estão inhihtd•s de decretar o Sn. PARANuos :-Na palavra estudos entrão 
estradas de ferro com todas as contlições que jul- lambem os reconhecimentos. 
garem convenieutes. E' fóra de duvida que dtrdto 
liln1 as assenrbleas provinciaes para decretarem a O Sn. !IIN!Srno DA AGRICULTUIIA :-Mas nos re-
construcção de vi~s fer1·eas dentro dos li miles de conhecimentos não entrilo os estudos. 
suas prov1ncias; isto é expresso no acto add•cional, O Sn. PARANHos:- Não questionemos sobre o 
isto lhe reconheceu a lei ile 22 de 11gosto de 1860 termo, o engenheiro tem feito reconhecimentos, 
Esta lei só pnz uma restricçào, e foi a re~peit•l da ou exploracdes cu mo o n••bre ministro cliama; mas 
competencia do poder central. tornando dependente jil dehnenu' traços, e não sabe ~inda e$colher Ora, 
da approvacão do corpo legislativo, <'mquanto não diga-nos V. Ex., ha muita semethanca entre ~sses 
houver uma' lei especial sobre estradas de ferro, a tr:t~os? O do rio l'omba, o do Pirahy e o de Entre 
decretação de qualquer linha ferrea de estrada gtlra]. llws, não são muito ddferentes entro si? E se erra-

Quanto aos privilegias, som querer ag<ora empe· rem na escolha n;lo pod~rá vir dahi ~r ande damno? 
nhar·me nesta di seu ,são e dar tuna opinião defini- muitas pov~açàes não serAo prejudicadas, não ire
tiva, direi que a opinião que tenho neste momento mos com o lm1 de croar povoações matar Otllras que 
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PRESIDENCIA DO SR.. VISCONDE DE ABAETÉ. 

já estejão a pr.,sperar? Eis uma questão importan- I 
tissirna, d~ grana e re~pomab111.dade para o governo, 
e de grand·• iut•ressepara o pa1z: e como é que 1sto 
se ha de fazer sem o cc·nhecimento da.~ camaras? 
Tendo os estudos de vir âs camaras e estas de deli
berar, então a publicidade por que esses docu
mentos passaráõ antes que se abrao os deb.1les nas 
camaras. a contrariedade dos debates em amba!, as 
censuras que elles provocaráõ pela imprensa, darão 
a luz necessaria para que se possa descobrir e se
guir a verdade. 

Senhores, cumpre que nestes negocios ponhamos 
de parte inteiramente as paixões de partido, e seus 
int~resses transilorios. Preciso dizer isto, Sr. pr~si
dente, porque, confesso á V. Ex., suppuz que nesta 
quadra nada fosse mais facil do que a tolerancia 
entre os partidos, ent1 e todos os brasileiros ; nesta 
quadra de sacrificios, não suppuz que se podesse 
com fundamento dizer : ali, houve 11ma persPguiçilo 
atroz; acolll, o livre exercício dos direitos politicas 
do cidadão foi tolhido; aqui, a vontade nacional foi 
annulada. V. E~. s•be que os filh• s de um paiz, 
qu,ndo se encontJ·ão em terra e~tranh~, u~em-se 
como não se união dentro do seu propno pa1z ; ha 
uma allnidade, uma attracçào reci,Pror·a, a qne tod~s 
naruralmente obedt•cem, o sentJrnento da patr1a 
de.• perta-se e domina S•·bre tudo: ~mesmo tambPm se 
diz do marinheiro; quando elle d1vaga osdesfrtos do 
oceano, ou ~c vê em torra estr~ngeira, to~das ns suas 
aff~içõell se concentr~o nQ ~Jl!bl;.ma da p~tria Pensei, 
plllS, que em presença do m1m1go externr~ não hou
vesse nenhum partido que fos~e carmz .de perseguir 
o cid3rào brasileiro, de violent<-l,,de pn va-lo de s~us 
direitos· entret•nto, é innegavel que factos se der:lo, 

A's 11 e 1/2 horas da manhã fez-se a chamada, e, 
achando-se pre1entes os Srs. visconde rio A baeté, 
Mafra, Almeida Albuquerque, Pempeu, Chicharro, 
T.Ottoni, barão dR S Lourenço. Paranbos, barão rlo 
Rio-Grande, Pedreira, Souza Ramos, marquBz de 
Olinda, Dantas, visconde de S. Vicente, Nabuco, 
bullo de Cotegipe, .Jobirn visconde de Sapucahy, 
Dias rle Carvalho, Diniz, inrmino, Enzehio, barao 
de Antonina, barão de Maroim, Souza Franco, Fur
tado, Fernandes Torres, Sinimbú, Sá e Albuquer
que e Zachariaq, o Sr. presidente abriu a sess~o. 

Compareeêrão logo depois 08 Srs. harão de Mu
ritiba, visconde de Jeqmtinhonha, Paraoaguá, Sil
veira da Motta e barão da Pirapama. 

Faltárão co111 causa participada 08 Srs. Nunes 
Goncalves, Candido Borges, Carneiro ·de Campos, 
Octaviano, Paula Albuquerque, Paula Pessoa, .Men
des dos Santos, Ferreira Penna, Dias Vieira, Tei
xeira de Souza, marqnez de Caxias, marquez de Ita
nhaem e visconde de Itahorahy; e sem particiJlaçllo 
os Srs. Cunha Vasconeellos, barão da Boa-Vista, 
Souza Queiroz, FonsPca e visconde de Suassuna. 

Foi !Jda e approvada a acta de 4 do corrente mez. 

EXPEDIENTE. 

e estou neste momento SOb a impreSNàO de Um ainda 
recPnte, que não é preciso que eu declare p~ra que 
V.Ex. o comprehenda. Realmente, se n1 quadra actu~l 
se vêm excessos desta natureza, é prr'ciso perd••r 
a esperança de qne algum dia. haja syst~ma repre
sentativo entre nós, de !{Ue hsJa verd.adeJra toleran-
cia politica entr" os partJrlos do Dras1l; se em qua-

O Sr. 1• s~cretario deu conta de um officio de 3, 
do ministerio da ju!liça, contendo aq informações 
requisitadas por deliberacão do senado sobre are
presentacão de diversos 'negociantes matriculados 
nesta praca, contra o vexame que so1Tl·em os ~eus 
caixeiros é prepostos chamados a serviço na guarJa 
mcional. 

A' quem fez a requisição. 
O Sr. 20 secretario leu os seguintes 

dra· de tantos sacrificios, em presença do estrangeiro, 
qua~do tanto san~ue brasile1ro ~em c~rrido, não ha 
sent1mento de um~o que rcspe1te os 1nt~resses .Pu
blicos, a lei e a jus liça, em CJrenmstanc1as. ordma
rias o que devemos esperar? O nobre pres1dente e 
todo o senado hão de rer onhecer com magoa q11e a 
este resperto perdemos mu1to do que tínhamos 
adquirido de 1853 á esla par te. 

Tendo dado a hora, ficou adiada a disPussil~, e 
retiruu-se o Sr. ministro com as mesmas formalida
des com que fóra recebido. O Sr. presidente dou a 
ordem do dia para 5 do corrente. 

1• discussão da proposicilo da camara dos Srs. 
deputa1los, determinando .que a~ ~orcentagens dos 
corrtlores constituem diVIda prJVJIOglada, com o 
parecer da commissilo de legislação. 

A' ch~gada do Sr. ministro : 

PARECERES. 

« A com missão de legislação é de parecer que ~eja 
negado o consentimento do senado á incJuqa prOJlO
sicao da camara dos deputados do anno de 18~8, (fe
clárando que «o rlPputado da junta do commercio 
rc que accumular qualquer outro emprego, que exe~
rc ça, não possa receber por aquell:1 repart1ção ma1s 
cc da metade dos vencimentos que lhe ~ão marcados 
rc pela lei. » ; porqumto a ma teria da dita proposi
ção está prejudicad~ pelo codigo do _com !'ler~ i o, pos
teriormente promulgado, o qual exhngum aJunta do 
commercio e c1·eou os tribunaes do commercio, cu
jos deputados n3o tlim ordenados, mas sómente emo-
lumentos. · 

cr Sala daq commissõe~, 7 do junh_o de 1~67.
Nabuco.-Silveira da JJ/otta.-Barao de P1rapa-
ma.» 

Continuação da discussão adiad~ da prop~sição 
sobro vias ferroas, com os respectivos pareceres. 

Levantou-se a sessão às 3 1/2 horas da tarde. 

cc A commissilo de legislaç.ão é de parecPr que o 
senado devo negar o seu conscntimentll ás duas pro
posições da ca111am dos dcputar\os, cnvradas em os 
anno~ de 1856 e 1860, concedendo á diversas ir .. 
mandades dispensas de lois de amortisaçilo, por
quanto as dit1s proposições estão prejudicallas pela 
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lei n. 1225 de 20 de agosto de 1864, que aulorisou 
o goveruo p:tra conce.rer ás corpora~.:ws de mão 
m•·rla as dispensa< d•s l~is de amor!L~ação com a' 
condições e clausulas que na m•sma lei se c•·nlém. 
. « Sala das com missões, 7 de junho de 1867-
Nabuco.-Silveira da Motta -Barão de Pirapa
·ma. » 

<C A com missão de legislação é d~ parecer que o 
incluso prnjceto de lei ufferecido ao ~enad-u no 
anno de 18~5. peln fallecido >ena•lor Bernardo Pe
rAira de Vas~onr.ellns, rrvogando algumas drsposJ• 
cõl's da J.ei de 3 de dezembro de 18~1, e ••lteran[)o n 
regulamento das fip]a~ões, rleve ticar sobrd a mt•sa 
pard ser tomado em consideração, depois que fõr 
decidida na carnara dos drputauns a prnp•·sla do 
gowrno pendente eHl 3" di,eussào, na qual estão 
consagradas tjUasi todas as disposiçoes do mesmo 
projecto. 

<:Sala rJaq commissões, 7 de junho de 1867.
Nab~tco.- Stlvetra da Motta .. - Bcwão de Pira-
pama.» 

<c A commissilo ri e J,gisla<;ilo é ele p1rccrr que o 
inr:lnso prnje.cto de lei do anno de 18I:J, allHrando a 
fórma dos tesla•"rnt~•s. deve ser adiado para quando 
se discutir o c .. dig 1 civil, dtl cuja conf· C!,;HO >C trata, 
n~o convindo e1n mal~ria tào grave e complexa le
gislar sobre uma parte della sem alten~i\o á todas as 
suas rei •cõe.!. 

cc Sala aas commis~õcs, 7 de junho de 1867.
N" buco.- Silveira da M otta.-!Jarão de l'ira .. 

provinri.a do Rio de JanPiro, visto.hayer o projecto 
ti" dr•idu-se em dURs aquelfa prov1ncia. 

cc S tia das com missões, 5 de junho de 1867. -
Lui: Pedre1ra do c, tito Ferraz.- T. Pompeu.
Barão do Rio-Grande, >> 

Ficáriio todos sobre á mesa para entrarem na or
dem dos trabalhos. 

ORDEU DO DIA. 

Achando-se m sala immPdhta o Sr. ministro da 
agricultura, commereio e obras publicas, forão sor
teados para a deputaçã:' qu" o devia re•·ebP.r os Srs. 
~inimbü. batão do Rw-Gr.tnde e llantas: e SPndo 
intro~uzido no sal;io rom as formalidade' do e>tylo, 
tomou asse uto á direita do Sr. presidente 

r·onliuuou a I• di<CU!~ão, que ficáta a~i·•~a na 
<essfi,, anleeedentP, da proposição da camara dos 
Srs. depnla•los sobre o desenvolvimPnto rias actuaes 
estradas de ferro, com os pareeetcs das c"mtni>sões. 

pàma,, 
Fici\rão to~m sobt·e a mesa para entrarem na or

dem dús trabalhos. 
For;io lambem lidos os seguintes 

O Sr. Do11tu• (ministro da ng,icultura) :
O nobre ~cnadorpela provincia do Matto-Gro~so, no 
rli•curso que hontem prof.rm, formulüu obJecções 
t~o graves. interp~llou 1âo dire•·.tar~:ente o governo 
sobr. pontos ess~nciaes do proj~cto em rliscu!são, 
que julguei do meu dHver subtr lffiiDAd•atamente á 
trdmr1a para responder á S. Ex., ou danda-lhe ex
plicacões a que tem direito, ou procurando mostrar 
que e'm ulgumns de suas apreciações foi ora injusto, 
ora, so wc p"rmitte dize\, inexacto, ao referir-se à 
nosFa Jcgislac:io sobro caminhos d~ ferro. 

O drscurso' do honrado senador pela provincia de 
Matto-Grvsso constou principalmente de duas ordens 
de idéas; S. Ex. com~!(OU po~ consi.derações geraes, 
aprccbndo nem só a le1 de 2ü de JUnho de 1852, 
seu all'ance, suas vanlagen~, sua importancia e sua 

PAIIECERES. snbedorra, como entrou em uma cowparação com o 
11 1." A commissão de estatística, cathecbose e crio- projecto que se discute, edorçando-se por conven-

Ctlr-nos de qu~ o proj~cto em ~ada melh~ra aquella 
nisac;lo é de p"r,·cer qne fique sobre a mrsa para ~er lei, e, mais nmda, CJI!e 0 proJecto nada.mnova ou, 
opp<:rt11narnente tornada em considerac~o a ropr.•- naquillo cm que prdende melhorar, deixa-nos em 
scntação juntr.d• a•s~n•bJê,, ,legislativa ~a provincia r.frcuurstancia< menos felizes, do CjUe aquellas em 
de Goyaz, pedmdo a elevar.ao do n\llllero tle depu- u ... as cousas fica vão em v:rtude da lei de 26 de 
tado~. que ar tualme.nte dá. . 9unho de 1852. 

" Sala das comumsões, 5 d~ Junho .rle 181i7.- J l'rincipir·mos pela primeira parte do discurso do 
Pedreira.- T. ~r.mpeu.- Ba·ra.o d·• ll1o-Grande. » honrado senador, 

" 2.• A com missão de estalisttca, catechRse e co- !':r. presidente, devo, em horneml(em á alta illus-
lonisaçito, ronsiderando que já fui attendido pelo tra~ão. aos talentos conhecidos do honrado srnador 
poder J~~i,Ja.tivo o assnmJllo s··~re que versa are- por Matlo·Grosso, declarar ao senarto que nunca 
pr~sent~(;iio_Junt< do an!to de 18il3, n 1 qnal ~ a~sem- este projecto cncon~rou JPra sua defesa uma wz . 
ltléa tegtolalil'a da pt•,.vmc•a rio H to de J~ne.tropedc mais autarisada, mm eloquente do que a do hon
o atiAIIJento da depuL~rãu da m~sma JlfOYIDew, visto rado senador emquanto elle se demorou na l• parte 
ter Já 'ido augmeutarla pel;1 lei n. 842 de HJ de se- de seu discur~o. O senado ouviu, como eu, attenta
tembro de 1,855 a referida deputação, iJ ele parecer mente 0 illuslre preopi nante. 
que so arclu'e a mesrna re~re.senlução. , s. Ex. tomando a queFotào em uma altura em que 

"Sala das comnJissões, il JUnho de 186'1.-LUIZ sinlo profundamente não poder acomp<nha-Io, por 
Pedrcl?'lr. do Couto Ferraz.- T. Pompett.- Barão que sou o primeiro a reconhecer a in~ufficiencia da 
de Rw-Grandc. >> minha intcllig~ncia rnàn apoiados), disse: <c se eu 

"3.• A com missão de cstatisliea, cnlechcse eco- cons<dcr;Jsse eslH projecto unicamente pelo pensa-
lonisuciío ó dtJ parecer: menta qufl o dominou; se quizes~e aprecia-lo pela 

" Qi1e fiqtte solJre a mesa para ser tomada em con- gmnrle politica qne • ncerra, politica que, segundo 
siclei'açilo, se s~ t_ralar do assumpto, a ~·w se refere disso S. Ex., nelle descobrira o ministro da a~ricul
a reproscntaçiLn JUnta do ~~rmo de 185~. da r:amara ttu·n, por certo eu lhe daria o meu mais convencido 
munic<pal ua villa do Presrdio,nn p1·ovincia de Minas- voto, o meu mais ded cada apoio.>> S. Ex. accres
Goi·acs- pedindo a annexa~ão do seu munictpto á cenlou que esta era a verdadeira politica '1 ue abra-
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çava: que inscrevia seu nome nesta bandeira ; que 
se declarava soldado do pr••gresao e dos melhora
mentoR materines: que nenhum progres1o ou me
lhoramento seria m:us efli,·az do que aquelle que se 
destinasse a rasgar o püz por linhas ferreas, a faci
litar as communicações, desde seus mais proximos 
ate seus mais remotos pontos, porque esta politica, 
ponderou mu•to bem o nobre s••nador, daria os mais 
preciosos fruclos, e mudaria a face do paiz. 

Eu, Sr. presidente, ouvindo o honra~o senador, 
disse comigo: que lriumpho poderia e•perar eu, que 
sustento o J>rojeclo, mais completo do que este que 
lhe proporciona o honrado senador, qunndo assim o 
d-.fende, quando assim o sustenta, quando assim o 
aprecia em seu pensam~nlo capital? 

O nobre senador, descrevendo essa politica com 
suaimag•naçilo fertil e enriqueCida de conhecimentos, 
reeorrlou-me Sully, o celebre ministro de Henri
que IV, quando ao tratar do engrandecimer.to do 
seu paiz fazia umaaposlr·•phe nas seguintes palavras: 
« Fra.uca, industria, n.elhoramenlos agrícolas I » 

Mas;l!r. prt>sidente, o honrado senador, ensi
nando-me, com a. maior prúficicucia que lhe reco
nheçn, o melhor caminho para servir o paiz, mos
tran~o-me que eutro não podia ser senão o da 
politica que tivesse por timbra e di dsa promover os 
melhoramentos m~teriaes, com os quaes, disse talO
bem o honrado senador, o paiz melhoraria em seui 
destinos moraes: o honra<lo senador, apontando-me 
o c11minho que deveria trilhar, bem depressa fez-me 
cahir das nuvens, impugnando o proj••r.to em ~uas 
disposições e fins, atacando-o pelo modo po1· r1ue o 
vimos 
Começa~ei, Sr. presidente, pela parte que me 

parece ma1s Importante e a que devo d11r prompta 
re.•]Josta, ato porque S. Ex. julgou-se vencedor lendo 
a lei de 3 dP. outubro de 1853 para mostr'r o erro 
em que eu havia cabido, quan<to a~severei ao ee
nado que os contratos •·elebrados para construr.ção 
das linha• ferreas do Brasil linhão sido ex•!cutaelos 
~em que fossem previamente approvados pdo corpo 
leg sJ,tivo 

S. Ex. foi inexacto (não sei se esta expressão é 
admittida no debatP ), S. Ex. engano11-se quando 
disse que, em vhtnde de lei relahva li approvação 
de contratos, elles havino sido post .. ~ rm ex•cucào. 

decreto de 7 de ago1lo de 1852, approvado pelo de 
11 de setembro do mesmo anno, aos emprezarios de 
que traia o artigo antecedente, ou á companhia que 
para. esse fim fvrmarem, a conlinuaf-ãO da mesma 
estrada alé o rio de S. Francisco acima ria Cáchoei
ra de Paulo Alfonso, sob as condições da lei de 26 
de julho de i852 menos a conclição 6• do arl. 1• 
deila, relatin ao juro do capildl empregado na. 
conslrucr:~o 1la mesma estrada. 

cc Art: 3 • Fica igualmente aulorisado o governo 
para conceder a qualquer emprezario ou companhia 
que se org~niiar a construr~cão de uma estrada de 
fmo de1de o l1loral da Dahia'até á villa de Joazeiro, ou 
outro ponto gue se julgar mab conveniente da mar
gem d1reila rio rio de S Francisco, bOb ;,g comlicões 
da mesma lei de 28 de junho de 1852, com tanto "que 
a garilntia elo mínimo do juro seja sómente para as 
primeiras 20 legn as. >> · 

Depois desta I ri houve o decreto n 1245 de 13 de 
outubro de 1853, fixando o capital para a construc
çào desta linha (U o decreto), Após este decreto 
vein o de 11 d~ agosto de 1855 que elevou o capital 
a 1,200,000 f, ( 1../i igualmente este decreto), 

Fiquemos p •r ora na em preza de Pernambuco. O 
nobre senador vó que, depois da lei de 26 de junho 
de 1852, cnntrabd< a empreza de Pernambuco, veiu 
a lei ele 3 d1 outubro de 1853, approvando o contrato 
e ao mesmo tempo autorisanrlo o governo a rrnova-lo. 

Note-se que no decreto ele 1852, concerneotl ao 
contrato celebrHdo pelo ent:lo ministro do impcrio, 
o nobre senador prla 1Jah1a, que neste momento me 
honra com sua Httenção, declaravn-se (nem podia 
deixar de declarar, e depois dar"i a razilo prla qual 
nog sulmquentes não se fez i"ual declaração) decla
rava-se que o contrato celd.>rado com 1\iornay fm 
18:;2 ficava dependente da approvação do poder 
legislativo. 

O Sn. 1',\nANHOS :-Apoiado. 
0 Slt. A!INISTRO DA AGRIGULTVIIA :-Mas no con

trato J>OSterior ou que modilicou este, celebrado pelo 
honrado mini·lro do imporia n~ssa epocha, o qual 
lambem tem as~entJ nesta casa, 1gual declarJcão se 
não fez .. , " 

O Sn. PARANIIOS :-Porque a lei de 3 ele outubro 
o disp€nHYa. 

St·. president~, depois da lei eld 2íl de junho" de 
1852 o primeiro conlmto celebrado para con•tmc
eão de linhas ferroas foi (n:l•> fall:mdo na de D. Pe
aro III. o exarado no rlecreto n. 1030 de 7de ag-osto 
de 1852, contr~to cclt-~br•rlo entr~ o governn, lld11ar
do dn Uornay c Alfred • <ld Mornay, para a construc
cão da linha ferrea d~ Pernambncn. A este cnntrato 
se~uiu->e a IPi n. 125ele 3 de outubro de 1853, que 
dispõe o scgniute: 

O Sn AIINISTilO VA Ar.nrciJLTIJR,\ :-Perclóe-me, 
eng~DII perfeito do honr .• do s~nador. O contr;,tiJ é 
de 13 de outubro e :1 lei é de 3 de outubro; lng•), o 
contr·ato é posterior á lei. A lei que é ant•rior ao 
contrato ni'io prevm condir.ões q11e a 13 de outubro 
for<IO cel~bra.das e execUiâdas 1mmediatamente. 

" Ar!. 1 • Fi•:a aulorisado o governo para m~dili
car as condiçõe~ quH acompanhào o decreto de 7 de 
agosto de 1852, o qual concedeu a Edu<rdo de Mor
nay e Alfredo rle ~lornay privilrgio exclusivo para 
a eonslruccão de uma estrada de f~rro na província 
de l'emamhuco, desde a cidade do Rcci 1o até a po
voa cão de Agua l'rBia, em ordem a que ossa em preza 
possa ser hvada a etrri to. 

c< Art. 2.• Fica lamblm autorisado o governo para 
c.onceder, mediante o privilegio constante do dito 

O Sn. }lAnANII03: -A lei deu arbítrio. 
0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTIJIIA: - Ü nobre sena

rlor cr.m est~ apa1·te approxima-se ilquillo a que quci'O 
clw~ar; <·spero demonstrar ao senado que a lei de 
1833 revogou a lei de 1852 na parte em que tornava 
·~ependen•es d·l at•prova\:üo do corpo legislativo para 
sua execur-:lo os conlriitos celebrados ]lCio governo. 

Mas, cliz'ia eu, V<•iu o contrato de 13 de outuhro 
ele 1853; foi lixado o capital de !; 815,123. Se
guiu-se o d;•crclo n. 629 de 11 de ago·lo de 1855, 
que fez mais elo quo innovar o contrato, elevou 
o capital de S 8i5,1 23 a i 1,200,000. Estes contra-
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tos, modificaclos depois, não forão submctlidos á fix:an.Jo Jogo o prazo de 90 annos. Além desta dispo
approva•;ilo 'prévia do rorpo leglslalivo; pelo con- siç~o outras ox:istem, aliás, muito sabias, muitn con
trario forão ln~o executados. vrnientos e justas, ma.~ de i•nportancia secundaria, 

Como, pois, o honrado senador hontem, com toda que, comquanto tivessem cabimento nessa lei, po
n segurança •. dizia-me que PU tinha sido _inexacto, dcriilo ficar para outro Jogar, pam differente lei. 
que mo l1avJa rnganado, quando affirmn que no A lei fez promes'a da tPrrenos do estado, de isenção 
paiz a jurisprudoncia rm wga e1·a não sujeitar os de direito.,, estabeleceu regras para as tar1f~~; fixou o 
actos a approvaçà.o prévia rln corpo legislativo? Pois maximo do3 dividendos que as cnmpanlnas di.lpll-
11 lPi rJ., 1853, que apenas autor1sa a modificação do t.a,sem, declarou que alóm d•ste m•ximo o que 
contrato 1\Iornay e tamlwm a enco1·~or~0ão da com- houvesse fosse dividido pelos accionistas e paio go
panhia para a estrnda de fetro da IJ.,hia, potlia ap- verno; e~l'ibele··.eu o principio do re,gate e o ilas 
provar contratos qn~ ainda n1lo oxistião? p,,rlJa tarif;ts, reduzindo-as depois que os rendimentos da 
aoreciar con~ições que não forã~ presentes 1 Podia lin''a excedessem a um certo ponto. São estas as 
eJ,var um capital que então estava fixado apenas em disposições capitnes da lei de 1852. 
815,'23? E o qtto faz o projecto? Com•r.a por proparar o 

Lo~o, Sr. pre~idente, r! e duas uma : ou a lei de paiz p~ra occupar-se deste assunipto com pleno co-
26 dejnnho de 1852 nno foi respeitaria desde a<JIJOI- nhecimento,comacertt•za, coma consciencia segura 
la epocha até hoje, ou a lei de 3 de outubro de f8~3 rio que tiver de praticar; certeza que no domínio da 
rev.•g·m-a di~pens~nrlo os contratos da approvação lei de 1852 nno fora possível obter-1e, porqu~ ella 
prévia do corpo legislativo. apenas legislou sobre o modo como luviào de ser 

Sn. PAnANnos: -Isto é outra cousa; podia Iam- organisarlas as companhias: no mais ~eu.faculolade 
bem entend··r-sc que os ministros que fizerào esses ao ~ •Verno, e o governo executou a le1. Ttvemos de 
contratos tinhilo violado a lei rle 1852. ace1tar tndos os trabalhos, todos os estudos, orça-

o Sn. ~nNISTRo D.\ AGniCUJ.TUR!: -Não se podia mento~, plantas, pl;10os, etc .. q!1e nos forão off-reei-
1irar Psta illacção, nem é a que parece deduzir-se; d,. s pelas companhms eslt'angelfns, pelas em prezas, 
porque apenas o nobre Sr bar:io rle S. Lourengo. ou por seus engçnhe1r~s. . . 
quando ministro doimperir, mjciton o.s C''ntrato~, .N•II_I eu not~/'to, Sr. pr~ndente: disse, desde a 
por ellc celebrados, 1J approva•;·1lo prévn dn corpo prn~e1ra occ1s1.L·l que f.tllti, que e1se erro em que 
legi~lativo Entilo e~t~va em vigor a lei de 1852, mas havmmos cah1do, erro que deptorava!"os, como acr~
depois nenhum contmto, (atlenda o nobre senador dilO que deploramos .toilos, na~ só tmham?l pnrh
p3ra a constmcc~lo das vins ferroas da Jlahia c lh~do com o que havia aconteCido em quast todos os 
S. Paulo) foi subinettido á ~pprovacào. pa1zes, co!"o <Jue se nós n<~s pr9puzçssemos a.obter 

• os esc'arecunenlus de que tratamos hoJe, perder1amos 
O Sn. PAnANnos :-Estilo legalmente feitos. a opportunidadc que o governo enliojulgou chegada 

de c,·J~brar contratos pnra a constru•:çãu das linhas 
ferr·cas. O Sn. ~I!Nisrno DA AGJ\ICUI.TUnA :-Sim, senhor, 

mas deu· se a mo.• ma cousa; elevou-se o capital, 
acPilarão-se orçam,.ntns e plantas, sub~r.reven-se ~ 
tudo; e o honmdo senmlnr, ne•sa occas1ãn, além tle 
ser mombro do p .rlamenJo, era membro do gnvRrno, 
o n:lo acii"U cous~ :n11lací"sa, hnrl'ível, tP.J' o governo 
autorisaç;\o pmt celehrar o pôr em "xccu~ão esses 
contrato•. Ent"o os int(·resses publicos n:lo cr.\o 
po•tos cm pPrigo, os cofi'•H publicos n:lo erão amea
çnrlo; de mcdonhn eshanjamento, os con!rat·•s eJ'HO 
feito.• srgunilo ns condições, que r.•cnnheço, 1lo pru
doncia, dd muito crit~rio, de mui la moralid1de. 

O Sn. P.\RANnos: - Não fali e i em esb:1njamenlo. 
0 Sn. !li:I'!STRO D,\ AGUICUI.TUR,\ :-Como surprcn

d<H~ o honrado sen•dor de que o gov~rno ac
tual ndnpte, MO a J,•i de 1852, mas o proj r• c to de 
181il ? Eu terei occ:t-iilo de entr.1r com o holll'~do 
scnnd11r naaprecia\:ão que fo~. na comparaçt~o qu" 
instituiu entre as Yirlud,•s (algumas lias quac~ reco
nhc\-o) da lei do 1852 e os defeitos do projecto 
d<~ _ISül; c esporo dm.onstrar ·ao senaJo,. qu" ha 
rmuta melhor•, ha lllllltil vantagem Llo pro,l':c!o ac
tual para aquclla lei. 

Nilo YO.Í", portanto, motivo, Sr. presirlrnte, para 
a oppnsiç;\o que Ião fort··mrnlc o honmdo senador 
prt11luziu coulm o projecto qn~ fC discJJI.f\. Compa
remo-lo com a lei 11e ~6 de junho d~ !852. 

A lei do 1852 adoptott um sysb,ma 1wa ntlrahir 
capitaes com o fim cte con>truír as estradas de ferro 
do Brasil. Esto systcma foi o tb garantia do juro, 

Hoje, porém, Sr. presidente, a questão muda in
teir.Lmen!e tle figura. Enf:lo o governo tomou sob 
sua responsabilidade o iniciar linha> ferrc•as, dando, 
sem estudos sP.us, sem esclarecimentus proprios, a 
~Ji,·ecção que lh~s er;L apontada pelas companhias 
mteressadas, c com que t~ssas estradai de ferro chc
giLri\o á suas pl'imeiras leguas concedidas. ~tas· de 
que se trata agora? Trata-se de vêr o melhor meio 
de dar-lhes prolongamento. 

Assim, Sr. pr••sJdento, o arbítrio contra o qual 
hontem t~o enP.rgicamente se prommciou o honrado 
senn.dor por Matto-Grosso, arbitr1o que S. Ex. das· 
cobriu no projecto, é muito menos perigoso, tem 
IIJUIIO menor alcance do que aquclle de que ficava 
investillo o govcmo, quando, sem conh,cimonto 
~lgum das li11has fm·ras, do sua melhor direcção, 
de ~eu ponto de ·partida, capital a de•penrler e sa
crificios a fttr.er, t~omou sobre si coutrat<r a c 'ns
liucçtln de qu~lJ'O linllas fcrreas da importancia sa
bida pelo senado. 

O SR. Ar.Mmo.> AtnUQURilQUE:- Um erro n?ío 
autorisa outro. 

O Sn. mNiSTno DA AG!liCULTUnA: -Eu não disse 
que Ma err,,, antes disse que foi neccssid.,~e a que o 
gov•~l'olo obedeceu p,JJ'a servir a um gr;tnde pr1 nci· 
pio; f•1i necessidade imposta a que ollo procurou 
attend01·, salvando ató onde foi possível os inte
rcoscs publicas. 
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!\Ias hoje, como dizia, as cousas são inteiramente' como muito bem lembra o meu honrado patt'icio, o 

differentes. Não v~mos iniciar estradas do ferro; já illuslrado senador da minha provinda .. 
temos base para JUlgar de cada uma das lmbas. Es~es eng~uheiros com os conhectmenloq pro
Nellas e;tdo empenhados importantes capilaes guan- prios, com a pratir·a adquirida, com a resignação 
tirJ~i pelu esladu, o qual ó tào interessadol sen<lo que lerão pelo tr.lbalho, v1sto como intare•sa muito IL 
ma1s mteressado, que as companhias, em aar-lhes prosperidade do nossa patria, esses engenheiros, 
todo o de1envolvimento compativel c Hn suas forç•1s, auxiiLirlos por outr.Js mais, que já se vão h,biJi· 
acunselhado pela convoniencia de obterdess~s linhas !ando e preparando-se em s••melhant~ trabalho, 
um re~4if!!ento que o compense ou allivie de tor!os tor~arão a si apr·e.•cntar estudos tachnicos e e~ch· 
os sacrdtcJOs com que carrega. A questão ó mutto rocunent•)S como os exigidoJ no art. to do proJecto 
menos importante hoje do que era hontem. ern discussão, 

Eis, portanto, Sr. presiodet~te. ~x~Jicad~ 0 pensa- 1\Ias, se elles fossem ainda insufficientes (ó de, peta 
mento fummoso do art. 1 do.rroject~. Nus não nos que julgo de pdrneira necessidade), o governo pode
pod<mos esquecer de necesst•la~es Ião g;aves, l~o ria contratar alguns engenheiros, alguns pmtkos 
lfslantes, devem~s procurar dar ás estradas de ferto eslrangeiros, que, reunindo-se a estes, se incumbis-· 
a gum ~esenvulvunento, novos recursos para sua sem do taes trabalhos. Q110 economia, Sr. presidente, 
prospendade. TIIIO vem responder ao npp~rento d~'perdwio nobrdo 

Como ria-los? Desenvol.vondo-as. Como desenvo.l- pelo S_r. sclnador pela província de M ·!lo-Grosso? 
vê-las? Chaman•to os captt.,es. Como chama,r capi- S. l<.x. se aterrou com a idéa d~ gastarmo; al~umas 
taes? Offerecendo-lhes vantag~ns. De que 1m por- centenas ou rnilhar.,s de. contos com e·te trabalho. 
11ncia serão estas vantagens? E' do que vamus Ira- l\fas, em respo1t:t a is lo, repito o que h a pou<:o 
tar. disse : rr Aleg•·o-m~ com a e•peranc·• de !file por esse 

O illustrado senador horrorisou-se com os sacri- me. i o teremos orr:at~;entos mús "exactos sob• c os 
fiCÍOS que 0 paiz ia faZAr pai'a 0ble1' OS estur)Ol de qnaeS aSSPnt~l'liÕ ag Vantagens que decidid,menle 0 
que falia o projecto. Eu me horroriso ainda mais g-overno ter:i de pr.1porcionar ás comp •nhias para. 
com a temhrança do q•te, por falta desses estudo>, o tomarem a si o prolongamento d.s nossus linhas 
paiz contrahm, por espaço de 90 annos, a obrig:açào ferroas. 
ile garantir, snhre capit•cs exagerados e e:.:ce~stvos, 
uma garantia de 7•f,. · O SR. PARANHOS :- Ptço a palavm. 

Parece-me, portanto, muito llllis prudente a po- · O Sn. MINISTRo 0.1 AGRICULTURA:- Esse sacrificio, 
litica, seguida actualm~nte no projecto, rlo obleNe Sr. prc-idente, de que o nobre sen1Clor se aterrou, 
orçamentos feitos por nossos engenheiros com os é uH um anno ou dous ; vai pesar em nosso orca
elementos que temos para julgar as despezas pro- mento por espaco d'ste tempo :r penas. Essesaerilicio 
vaveis a fazer com o prolungamento de uma ou de acrescenlará em muito pouco ã verba que hoje se 
todas as linhas, e se resolver se o paíz teru força vot~ para obras publicas, e f'{Ue fica ao arbítrio do go· 
para acrescentar aos sacrifícios actuaes novos sa~t·i· verno applicar como entend~r m•ds conveniente. 
licios no intuito d~ encorporar companhias para o O sacrilicio cujo alcance trato de investigar e co-
prolongamento da~ linhas. nhecer, terá de acompanhar-nos por espaco d~ 30, 

O honrado senador perguntou: r< E o governo dispõe de 50. de 90 ou 100 annos; ist(J é, se ein vez de um 
de pessoal habilJbdo para mandar proceder a esses capit;l de ~ 1,800,000 orcado para a estrada de 
estudos? » fe,.ro da !la11h, nós podessemos til-las reduzido a 

Sr. presidente, se outros beneficias não tivessemos ~ 1,000,000, desde que com os dados na mão pro
colhid•1 das nossas estradas de ferro, como havemos vassemos á companhia que a despezan~o poderia ex
colhido muitos outros, teriam os obtido innegavel- ceder (isto ó uma hypnthese); se conseguíssemos 
mente a vantagem de preparar nestas escolas pra ti· isto, que economia não faria mos? 
casos nossos joveni eng"nhciros, entre <•S quaes 11 pur muito boa fé que tenhilo estes emprezarios, 
figur~o os Srs. Sobra~y, Viriato, Buarque de o nobre senador comprehende que elles tOm tambem 
:lllacedo. Firmo, Passos o ,.utros, muito dignos por muittJ interesse em >alvar todas as hypothesei que 
sua intelligencia, por· sua probiJade e por seu zelo, possão dar-lhes, em um ou outro ca>O, qualquer 
que podem p~r eitamenle !Or aproveitados pelo go- perda de capital. Ellcs, portanto, são int"ressarlos 
verno para pt·oceder-se aos estudos cxigidus 110 eut augmentar sempre os or~mnentos, em Ct'r'at:-lhes 
art. 10 do projecto. mat·gens lllUII" largas, mui tu amplas, porque ah1 elles 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:- Estes pr·o- repous;lo, certos d~ que. tim hypotllese nenhuma, 
fissbnaes tem a pratica adqLtirtda. deixarilõ de perceber us lucros que aspirav:lo, 

Logo, Sr. presidente, o projecto dd 1864, C•1mpa-
O Sn. m~1smo D,l AGRICULTURA:- Pratica que rado com a lei de 1852, nesta par!•, não pMe soJl'rer 

nos ha de servir mais do que a que nos trouxerem duvida. A vanlageru do proJeclo é intuitiva: ou 
os engenheiros e•trangeiros, que para o Urasil vierem; porque pela expel'ienciaadquil'i~a, procurasse emen
porque a estes faltará um elemento essencial para um dm· a miio, como hontom disse o honrado senador, 
trabalho desta ordem, üto é, o conhccim nto do •ruo deviamos fazor·depoisdoserros comm~ttidos, ou 
paíz. porque seus aut0res VIrão mais longe do g:ue aquelles 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA :-E a resi- que contrilmirilo pua a lei de 1852. Fos,e como 
gnacilo. fosse, a questilo ó de amor pt·oprio, em que não 

ü"Sn, !JINISTIIO DA AGRICULTURA:- E a resignação, quero OUIL'Ul', 
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Va1iíos· a outro )lqnto importante da lei de 1852 e 
do projecto do 1864. 

que não; mas não é ponto essencial mais 9 annos 
ou meuos 9 HUnos. 

Ei;, portanto, demonstrado que o pr.,jecto de 1864 
é fUperior á lei do 185.2; é mais adiantado do que 
esta lei. 

A lei de 1852, comi) disse, apenas estabeleceu a 
garantia de juros; o ,nrojeeto de 1804, além da ga
rant·a d"juros, autonso1t o ~overno para preferir o 
meio das subvenr.ões Além de~tes dous m~.ios apP.
nas ha mais um. Ô dus subst:ripções; mas este !e ach• 
entre nós intciramenf•l posto de parte. Não sei qual 
se>·á a opiniào d•> nobre sen~dor; nem acredito que 
haja a.!soci<~ç~o no~sa ou C•>mpanhia que possa ani
mar os cap1t~es a procurar as nossas emp,·ezas. A 
quest:lo para os cap1taes n:to é de mais ou de menos 
emprego delles, é da maior ou menor certeza nos 
lucros que devem perceber do emprego feito. 

O projecto de 1864, como o nCibre senador sabe, 
Pstabelece uma jlarantia muito salutar e que ha de 
intaress,,r nem só as companhias senão os gove,·nos 
a prornover~m tudo quanto pos•a melhorar a sorte 
das nossas linhas ferreas. E' a disposição contida no 
§ t• rlo art. 2•, Entendo que esta disposiçào é talvez 
a m~i• importante do projecto, é a que mais ha de 
a!trahir os capitaes. que ha de mais alliviar os sacri
ficios do' estado e prender as companh,as an inte
resse que devem ter de tornar as linhas ferreas 
mmos dispendiosas e mais productivas. A dispo
sição é a seguinte (lendo) : 

A' prar.a rle Lond1·es é inrliffr.rent~ qne para uma 
empr,za ·exijamos ;E. 2,0110,000 ou ;E. 3,000,000, se 
porventura e<fes 2 ou 3 ou 10,000,000 ~<sterl i nos 
f,lssem garantido~ de m.Jdo a fazer fé. A' pra~a de 
Londres p• 1uco import:t que nos associem••S ri e lia 
em uma razão qualqmr, em uma prop•1rção dad~, 
para os nossos capitacs, unidos com os inglezes, 
promoverem qmlquer melhor unento no pniz : .isso 
não é estimulo, como perfeitamente comprehende o 
nobre senador. 

« Se a garantia de juros concedida não exceder 
a 4 •f,, {IOderá ser-lhe addwionada a faculdade de 
di•tribtur igualmente aos socios a rrndr1 até ou
t•os 4 •j. (attenda bem o s1·na~o), de mo~o que o 
lhe louro nunc~ pague mais de 4 "lo; mas esfacontri
Luido sómente se-ja reduzidaquandoarendal,quida 
exceder a OIIII'OS 4 %. e CeSSe quando for maior 
que 8 0/o." Aqui a naranlia é de 4% apenas, mas in
negavelmrnte não devemos esperar que 4 "'o poss:io 
ser sufficientes para at!rahir capifaPs, Nestas cir
cnrnslancia~ o que fazemos? Promeltemos da renda 
liquida mais 4.;•. 

.I à vê o senado que, se o emprPz•rio retlectir que 
em vez de 4 •fn elle p>ssará a ter 8 Ofode rendimento 
tirados da renda liquida; e se se contentar com esta 
esper.nça, tomando a si a PmprAza, ha dA forçosa
rr.ente tr:~balhar e muito para que a renda liquida 
seja, pelo menos, de 4 Ofo, porque estes lhe per
tenceráõ. 

Adopt011, portanto, o projecto de 1813!t rstes dons 
meios: garantia e subvenl{~o. ~Ias, al~m do t1!1' o pro 
jecto do 186~ a nov1dade lia sl!bl'encão, meio que 
póde em mui los cnsns e>timular os capitaes para se 
en,barcarem em semelhante; empr~zas, accre.,ce que 
em rdaç:io á garantia o projecto não RA limitou sim· 
·plesmente a rJ1zer: Jic[n g,ranliJos 5 •; •. creou re
lações, gra·lações, segundo as quaes as ~a· antias se1·ào 
ma>ores <•U menor~s. A eslo mesmo movimento ou 
gradação acompanbào os P''aZ•ls, ora de HO, ora de 
50, 01:a de mais annos. O prazo pelo projecto nunca 
será do 100 annos, como hontem dis!e o honrado 
senador, é o privilegio. 

0 SR. PARANHOS! -0 privilegio; o prazo é de 30 0 SR, VISCONDE DE J EQUITINHONHA:-E se a renda 
a 60 annos. liquida não der 4 •t.? 

0 SR. !IJNIST!\0 D.\ AGRICULTURA:-0 prazo, como 
V. Ex. sabe, é cm proporção da garantia. 

O SR. PAnAxnos:- Quando disse que era de um 
seculo, fiz d1stincção eutre a duração da garantia o a 
duração do prazo. 

0 Sn. !IINJSTRO DA. AGIUCULTURA:-Direi entretanto 
que mais 10 ann.'~, além do prazo concedido pela lei 
de 1852. são muito bem compensados pela diminui
ção na garantia do juros, diminuiedo que era mister 
ofl'~:ecer em substttnição de algumas vant;gens aos 
cap1taes. 

O Sn. PARANHOS: -.:l\Iesmo quando a garantia 
concedida é do 7 •j. ? 

0 Sn. !IINISTRO DA MRTCULTURA: - Não, senhor ; 
quando a garantia for de 7 °/, o prazo diminuir:\. 

O Sn, PARANHOS : - Uesmo quanto ao privi
legio ? 

O S11 MINISTHo n,l AGRJcur.runA :- Mesmo neste 
caso. Nilo vejo nhi perigo. Mas nilo faço questão do 
mais ou menos :wnos ; entendo que i~ to é ofl'tlrecido 
como comp~nsnç~o (L diminuição dos sacrificios po
cuniurios. Nào soi se V. Ex. e o senado entendem 
tJUO isto mesmo dcYO ser diminuillo ... F.u entendo 

0 Sn. !IINISTRO DA AGRICULTURA.:- Mas ahi é a 
incerteza. Dirá: 11 Est-1 empreza m~ poderá dar mais 
de 4 Df•" ; e tratará de e;tuda-la com muito e;mero 
e int~resse, para conhecer os rendimentoi presentes, 
os provavei•, os r"cursns d•l que póde dispor ainda 
para tornar a estrada mais rendosa. Jogará uma 
carta. E dirá ainda: ct Se obtiver 4 •;. esses 4 "/o 
serão meus." 

Por outro lado o governo lambem estarfl alerta e 
promoverá tudo guanto dê á estrada não só 4 como 
mais por cenh1. Já vê que são int•rPsses que se dão 
a mão para o mesmo fim ; differente do que ha actual
mente, porque actualmente, desde que na certeza da 
garmlia de 7 •;,, o emprezario deita-se. E' preciso 
que o governo esteja constantemente a tomar provi
dencias por sí, a estimular as companhias pa1a rea
lisarem melhoramentos quo aliás hào de aproveitar 
no ft1turo nem só ao governo, senilo às mesmas com
panhias. As outms disposições são no mesmo sen
tido, pouco mais ou me nos. 

lia, porém, Sr. presidente, uma disposição nova 
no projecto ~11e se discute, nova porque não estava 
n<L lei ile 185:0, e de muita impor!ancia: ó a da amor
tisa~ão que acaba com a perpetuidade. A amortisa
~ão (lo capital, a amortisag~o dos juros estava na 
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lei ; m~s eu trato da amortisacão do capital empre- muito empenho em que seja salva a disposição prin· 
gregado: é medida de alto alcance. · cipal do projecto, que é o seu fim. Se em alg11ma 

Creio que na discussão suscitada em 1852 o cousa ello é defectivo, se se póde completar ou me~ 
honrado senador pela provincia da Parahyba, que Ihorar al~urnas de suas disposições, peço ao senado 
faz parte da mesa, foi quem sustentou a idéa da que o faça. 
perpetuidade. Esta idéa foi combatida pelo então Portanto, da comparação do projecto r,om a lei de 
deputado da p~ovi~cia de S. Pa.ulo, o Sr. ~ebias, !852 me parece concluir-se que a vantagem é toda 
ma~ passou; fo1 ma1s. uma.garantia ~ue se qn1z dar. pelo projecto sem negar 0 grande merecimento da 
lloJ.e, porém, pelas disposições do Si 6~ do art. 1° do lei de 1852. Nunca foi proposito meu nega-lo, acho 
proJeCiú de 1~64 se determ!na o ~cgumte.flcndo): que foi um grande passo dado para 0 progresso do 

((.Serão estlpul~das cond1ções da amorllsação. do paiz. Honra fiquelles que collaborárão para esta lei 1 
capital, de, modo que a estr~~a c~m todo o malerm.l, Chegamos à parte do discurso do honra do senador 
fi~o e mo.1el, no fil!l do pr~vll~gJO re~erta ao dom1- em que trata da navegação do rio de s. Francisco. 
mo publico ~em mdemmsação1 e Igualmente ~q S. Ex. atlmirou-se de aulorisar 0 projecto ao go
clausulas med1ante as q u~es p~a~rá? gover~o res- verno a subvencionar com 150:000H a navegação do 
galar antes d~ term? do d1~0 prmleg10. » E1s, por· rio de s. Francisco. Começo por dizer. á S. Ex. que 
tant~, um me10 mu110 sua' e de a c~ bar com a per• lambem me parece esta quantia exagerada. 
petUJdade dos prazos. Esta med1da é de gr .. nde . 
tmJ!ortancia e de muito alcance. O SR. PARANUos:- Amda bem I 

Ha uma di~ posição no·§ 7•, que, comqu3nto adop- O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Ou porque se 
tada na prat1c3 pelo aoverno contra eclamacões possa obter a navegação por menos de 150:000S, 
cvnstantes das companhias, convém ficar expressa- ou porque, aproveilando a navegação a differentes 
mente determinada em lei. provincias, é justo que entrem com a sua quota 

Em nenhuma bypothese pesará sobre o thcsouro para obterem com o estado as vantagens impor-
o deficit da receita. hutes dessa navegação. 

O governo se tem recusado a garantir lls coro pa- Não faço, portanto, questão da subvenção. O hon-
nhias o deficit da receita; esta é a pratica que hoje d d d á d t d · 1 
prdvalece. Ha reclamar.ões, as companhias querem ra o sena or po er emen ar essa par e o pro~ec o 
receber integralmente ·0 seus '7 0,

0
, ainda quando as reduzindo a subvenção á metade, ou a menos. I eco, 

I porém, .'! S. Ex., assim como ao senado, que não 
despezas do costeio não sejão compensadas pela supprima a disposição no projecto que trata da na
receita da estrada, e para salisf~zer-se o deficit se vagação do rio ile s. Francisco. E' necessario que 0 
tenha de tir•ra parte que falta dos juros de '7 •;. Elias poder legislativo demonstre por semelhante dispo
sempre reclamão, dizendo que os seus 7 o;. devem sicão que está convencido da navegabilidade do rio 
eshr a salvo di5lo: mas o governo tem persistido dé s. l<'rmcisco e que deseja que a sua navegação se 
na negativa. Todavia, para que a questão se não torne effectiva. · 
torne infinita, para que tenha um lermo, é necessario 
esta deliberaç~o contida no S) '7•. Sr. presidente, eu já tomei sob minha responsa-

0 nobre senadtilr perguntou se lambem se nilo bi!idade inaugurar a navegação do Alto S Francisco 
dislribuia o que exceder de certos lucros ígualment~ na adrnin;stração dd minha provincia. Sem lei que 
entre o governo e as companhia!!. A este respeito ha me autorisasse (confesso) tomei sobre mim mandar 
providencia no projecto. construir um vapor, despender quantias e transpor-

A modificação das tarifas, as tabellas de que 0 tal-o para o rio de S. F·rancisco. Aassembléa pro· 
projecto não falia, é cousa tão intuitiva e clilra vincial, r~unindo-se depois deste meu acto, appro
IJ.Ue todos os dias se está praticando. Eu r,omo pre- vou-o e autorísou o governo para realisar as neces
SJdente da Bahia, (foi principalmente par.~ estes casos sarias despeza1, as quaes já montão (não JY,sso dizer 
a autorisaciio para diminuir a tarifa), ainda antes de precisamente em quanto) em algumas ilezenas de 
dar á estrad! rendimentos superiores ás despezas contos. 
do costeio, reduzi as tarifas, e reduzi-as de accordo O re1ultado, porém, rião me assusta, Sr. pre~i
nem só com o representante da companhia, senão dente ; soffrerei satisfeito a condemnação de minha 
com o engenheiro do governo ; porque pareceu-nos província, se e lia 611ten,der que errei quando, de 
gue da reduccão haveria maior concurrenci~. E' uma seu~ cofres, sem autorisação de lei, mas para satis
lei quasi infahivel na sciencia que a barateza attmhe fazer uma necessidade de bnt~ magn1tuile, lancei 
a concurrencia. mil o de urna quantia, perlencenle à verba do obras 

PtJrtanlo,é importante esta medida a que o nobre publicas, para a acquisiçilo de um vapor que pela 
senador por l\[atto-Grosso deu o valor que lhe cabe; primeira vez mostmsse praticamente que aquelle 
mas a lei de 26 de junho não merecia bmanha apo- grande rio é navegava!, resolvendo, não um pro
theose, sómente porque tratava ora de elevar, ora de blema para mim, mas um ponto de duvida para 
reduzir as tarifas. E~ta providencia ou se deve con- muitos. Sujeitar-me-hei cont;nte fi responsallili
siderar subsistente pela lei de junho de l852,ou, se o dade da despeu de 100 ou 200:000$ por pule de 
honrado Sr. senador quizer, se póde a e~t~ respeito minha provincia, se porventura com este sacrificio 
prescrever qualquer c~~sa. Nesta ma teria peço mesmo obtiver-ll!e, antes de out~as, a navegar.ão do rio de 
ao senatlo que me aUJuhe com as suas luzes, que dô â S. Francisco. Dar-me-he1 por feliz, áinda quando 
discussão todo o desenvolvimento que vai tendo pelos dahi me resulte uma proscripção ou osl!·acismo; 
discursos dos honrados senadores. Não lenho cm-

1 
sujeito-ma de bom grado ã severidade de sua jus

ponho em que o projecto passe tal qual; tenho, porém, liga. 
7 
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Sinto, Sr. presidentP, ;o sinto muito, que, ausen
tando-me da llahia, o transporte do vapor não tenha 
sido 'feito como me parecia mais acertado. Parece·~e 
(sem que nisto vá a menor sombra de desvaneci
mento) que 50 ali me achasse, o vapor já estaria no 
rio de s. Francisco, ainda quando fosse neces
sario eu mesmo acompanha-lo alé lá. 

O Sn. T. 0TTONI :-Então não tem presidente? 
0 SR. !IINISTRO D.l. . AGRICULTURA:- Perdóe· me, 

não quero censurar; mas como fui o autor da idéa, 
declaro M senado que, se o vapor que encommen
dei para o rio de S. Francisco não podasse lá che
gar por outro meio, se fosse necessarJO, eu mesmo o 
acompanharia como pre~idente da província. Mas 
elle lia via de lá chegar, fosse qual fosse o trabalho, 
fosse qual fosse o caminho. Recordo este facto para 
dizer que nem só não me peza ter envolvido a 
minha província nesta despeza, nenhum rernorso 
me ficat eomo a consciencia me diz que consultei 
á uma aas prim~iras necessidades do paiz, e espe
cialmente daquella parte do paiz. 

O Sn. D,\RÃO DE COTEGIPE dá um aparte. 
0 SR. !IINISTIIO DA AGRICULTURA: -E' O que de

sejo qua V. Ex:. demonstre. 
O SR. DARÃO DE CorEGIPE: - Hoje, em duas pa

lavras. 

O SR. !IINISTRO DA AGRICULTURA : -Não ha de 
ser assim em duas palavras. 

O SR. DARÃO DE CoTEGIPE : - Das ta dizer de que 
força é o vapor ; mais nada. 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA- Estas duas pa
lavras não respondem; veremos opporlunamente. 

Portanto, Sr. presidente, se por este lado consi
derei tão importante a navegação do rio de S. Fran
cisco, ha outro pelo qual a considero igualmente 
illlportante. A !laveg~gil.o d~ rif) de S. Francisco será 
m:us um convite aos capiiaes para se empregarem 
em qualquer das em prezas que tenhão por fim che
gar primeiro ao rio ele S. Francisco; e será convite 
de forca irrecusavel. Nin~uem se illuda; quando, 
além das vantagens propms, podermos dizer que, 
no ponto terminal de algumas ou de todas as nossas 
linhas ferreas, espera um grande rio já navegado 
por vapor, é claro que os capifae~ hão de ter mais 
um estimulo para accederem ·ao convite que lhes 
fizermos. Portanto, a navegação do rio S .. Francisc~, 
sob estes dous pontos de vista, é para mun necessi
dade primordial. (Apoiados.) 

Eu não digo (repito em vista do aparte .~o nobre 
senador pela Dahia) que o caminho adoptado para 
levar o vapor fosse o melhor, que os me1os de con
ducçilo fossem lambem os melhores, dahinão me pro
vém responsabilidade; mas assevero que serA um 
grande líem para o paiz realisar naquelle rio a nave
gação a vapor; que para obter este resultado um 
sacrificio de 200 ou 300 contos, a meu ver, n~o 
seria excessivo. 

A respeito da forca do vapor consult~i com pes
soas profissionaes: '11 opinião do nobre senador que 
'ou considero, sob certos pontos de vista, muito auto
risada, opponho a opinião do prollssionaes. 

O SR DARÃO DE CoTEGIPE :- Temos no projecto 
um artigo em que podemos !ralar dessa questão. 

0 SR. l\IINHiTRO DA AGRICULTURA ;-E' certo que 
ha 4pocas do anno em que a corrente ó for!~, bem 
o sei, porque procuro todos os esclarecimentos, 
sempre que tenho obrigação de realisar qualquer 
medida ; não olho só para a supPrficie, encaro o 
objecto por !<Jdos os lados, até formar uma opinião. 
E' verdade que essa opinião póde não ser a melhor, 
mas emflm é sempre firmada subre dados que me 
parecem mais procedentes. 

O honrado senador disse, depois da compara~ão 
em que o acompanho dos dons projectos, que o substi
tutivo satisfazia a todas as necessida1es. Sr. pre
sidentP, depois do estudo 9ue temos feito do pra .. 
jecto, basta ler o substi!u!tvo par<~ se reconhecer 
que o nobre senador nil.o tem razão; eu o lerei. (Ui. 

Ora. todas as disj>osições ralativas à estrada de 
ferro de D. Pedro II jll não tOm razão de ser; a 
que fica, portanto, reduzido o substitutivo sem estas 
disposições? A au!orisar o 1\'overno a mandar proce
der a estudos, gastando até I50:000S por anno, e a 
fazer talllbem o prolongamento, depois dos esclare
cimentos, etc. 

Em primeiro Jogar, Sr. presidente, sinto ter de 
responder ao nobre senador neda parte, porque 
não esperava essa observação. Se eu hontem disse 
ao senado, que os calculas de que me achava de 
posse davão para cada legua, que tivesse de passar 
por estudos technicos, a despeza de 15:000S, se o 
projecto autorisa, nem podem deixar de autorisar 
os estudos technicos, e outros esclarecimentos ne
cessarios em cada um~ das linhas, porque só depois 
disso o governo julgarâ qual é a preferi vel, visto 
que préviamente não póde preferir nP.m con
tlemnar nenhuma de lias, seria um:t injustiça, 
con Ira a qual ~rotesto aqui e continuarei a pro
testar fóra ilaqut; se esse juizo só nos póde vir depois 
dos estudos technicos e maia esclarecimentos exi{li
dos; se taes estudos e mais esclarecimentos só podem 
ser obtidos me~iante a quantia de 15;0008 por legua: 
como é nossivel que para as desp~zas que se tém de 
elTec!uar pan esse fim nas quatro linhas existentes, 
sejão su11icientes 150:000$ por anno ? Seria impos
sível, a menos que ni'lo queiramos proceder aos estu
dos de meia legua aqui, meia leG"ua ali, consumindo 
10 ou 20 annos para completar esses estudos. Mas o 
nobre senador vê perfeitamente que a questão não 
póde supportar essa· dilação. Ou a idéa é grande e 
nós devemos com algum sacrificio nos preparar para 
desenvolve-la do modo mais convemente, ou n~o 
serve para nada, e então acabe-se com o projecto. 

Senhores, repito, o queJ· á havia dito quandQ pela 
primeira vez tive a honra e dirigir-me ao senado: o 
substitutivo é a morte do projecto, é o meio mais 
suave de mata-lo. 

Para os estudos relativos á estrada de ferro de S. 
Paulo o calculo da despeza é de 250:QOON nas 15leguas 
desde J undiahy até o Rio-Claro, passando por Cam
pinas. Para os da estrada de ferro de D. Pedro II 
nas 70 leguas ató o ponto terminal li margem do Rio 
S. Francisco1,050:000#; 1,050:000# que nos pódem 
poupar muitos millmes de contos. !'ara os da linha 
ila llahia 975:0008. Para os da estrada do Pernam-
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buco l ,200:000$ Toda a despeza é pois calculada em 
3,450:000H, divididos por 2, 3 ou .t. annos. 

O honrado senador interpellou-me directamente 
e sobre as intencões do governo, se porventura 
realisar a venda aa estrada de ferro de D. Pedro II. 

Sr. presidente, em primeiro Jogar devo dizer com 
o honrado senador que ao Brasil será muito mais 
conveniente que essa estrada não passe a outras 
mãos; mas ao Brasil é lambem conveniente desem
penhar-se, mediante os seus reaursos proprios, dos 
graves compromissos que lhe pesio. E, assim como 
o individuo não pódB sustentar tratamento superior 
ás suas forças, do mesmo modo o estado não deve 
conservar uma Jlr•>priedade quando as suas circum
stancias não o habilitão com seus proprios recursos 
a c··stea-la. Portanto, o governo pede que o corpo 
legislativo o autnrise a realisar a venda da estrada 
de ferro de D. Pedro II. 

Note V. Ex. q11e no projecto de 1864 havh mais 
do ~ue autorisar.ão, havia uma ordem positiva de 
reahsar a venda; eu proponho que se suõstitua essa 
redacção pela seguinte : a O governo fica aulorisado 
a realisar a venda, etc. » 

O SR. T. 0TTONI: - Sem condiçllo de prolon
gamento? 

0 SR niiNISTRO DA AGRICULTURA: - Quando eJia 
chegar ao Porto Novo do Cunha. 

o SR. T. ÜTTONI : - Ah ! 

ro ? O governo pega no dinheiro e .leva-o para o lhe• 
souro. 

O SR. T. OrroNr:- E manda para o Rio da 
Prata. 

0 SR. ~IINISTRO DA AGIIICULTURA : - MandarA, 
com<! ha de mandar toda a renda publica, se este fOr 
o un1co meio de sahirmos victoriosos da guerra que 
sustentamos contra o Paraguay. 

O SR. T. 0TTONI :-Ma11darA para se gastar, como 
se tem gasto atê agora,·delapidando. 

0 S11. MINISTRO DA AGRICULTURA :·-A opiniilo do 
governo é fazer todos os sacrificios imaginaveis para 
n~o recuar um passo nessa g11erra. Se os honrados ~e· 
nadores, se o corpo legislativo, se a opinillo JlUblica, 
emfim, entender que o governo nisso .vai mal, o go· 
verno submetter-se-ha às consequencias do se11 
procedimento, mas não recuará. Tem o direito de 
dizer: « Persisto nesta opinião. » . 

O Sn. T. OrTONI:-E'razoavel CJ,Ue quem as armou 
as desarme tarnbem; isto é muito Justo. 

0 SR. MINIS'J:I\0 liA AGRICULTURA:-'Mas O que far!t. 
o governo do dinheiro ? Respondo muito franca• 
mente ao nobre senador : e governo pega do di· 
nheiro, ~roducto da estrada de ferro, e leva-o ao the
souro. Como se ha de ~astar? Não é o governo quem 
diz, é o corpo Je~islat!vo; o governo, porém, póde 
interpOr a sua opinião e talvez que ella se assemelhe 
á do honrado senador, tal vez esse dinheiro se ap-

0 SR. )IINISTRo DA AGRICULTURA : -Eu lá vou. plique ao resgate do p3pel-moeda e a outroe 1ins 
O SR. T. 0TTONI: - Fallo do Rio de S. Fran- 1gualmente uteis e importantes. 

cisco. O honrado senador quer saber se o f!'OVerno julga 
O SR. MINISTRo DA AGRICULTURA: -Agradeço o conveniente reservar para si a propriedade de ai· 

ap!llte do nobre senador, porque podia escapaf-me guma das nossas linhas ferreas, ou se lhe é indifYe
neste discurso declarar ao nobre membro a quem rente da-las todas a companhias estrangeiras. 
respondo que o governo entende que não deve d1spOr Sr. presiden.te, além da convenienma que póde, 
da estrada de ferro de D. Pedro II, em circumstan- em ca~os ~specmes, aco~selharogov~rno a tvr~a.r-sa 
cia nenhuma antes de ler clla chegado ao Porto propmtmo de .uma lmha es~rateg1ca o.u m1ht3r, 
Novo do cu;ha. Julga ella prefer1vel que as hnhas destmadas aos 

P il centros de producçlio, ao commercio, à lavoura, i 
O Sn. vucoNDE DE JJlQUITINIIONHA :- or que n· 0 industria, sejilo administradas por companhias na-

tem já cbega<lo? cic,naes ou estrangeiraR. Ha paizes gue possuem es-
0 SR. )IINisrno DA AGRICULTURA:- Por muitas ra- tradas, por exemplo,a Delgica, a Inglaterra, a França; 

zões. Uarei as mnis importantes: primeiro, porque mas nós n~o temos capitaes para tanto, e ainila 
os trabalhos, mesmo quando tivessem toda a celeri- quando os tivessemos, entendo que n4o conviria 
dadP, não poderião ter já alcançado o Porto Nov~ do dar· lhes tal applicação, se bem que esteja profunda· 
Cunha; exigiilo-se capita~s. e, não é vergonha d1z~- mente convencido de que a politica para que deve h3· 
lo, o governo actualmente não os possue em quanh- ver mais pendor,a que me póde seduzir, é a dos me· 
dade sufficienle para emprega-los nesses trabalhos, tJ10ramentos do paiz. No dia em que perder a fé 
teria de recorrer á uma operação de credito dentro nessa pohtica, recolher-me-hei à viíla particular ... 
ou fóra do imperio. Esperamos que as circumstan- O Sa. VISCONDE DE bQUITINHONIIA:- V. Ex. tem 
cias melhorem ; e como a estrad4 tem de chegar até d · h 6 Entre-Rios, segundo os calculos e informações que toda a razão, porq:ue tu o o maiS é ep emero, s 
tenho, de novembro até princípios de dezembro, as- serve para -par!Jdos e facções. 
seguro ao nobre senador que ella chegarA tambP.rn M O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Aqui, no cen· 
l'orto Novo do Cunha, quer o governo resolva affir- tro do senado, com orespeitoeco~s~deraçllo que lhe 
matlvamenle a propobta offerecida por um illustrc devo, declaro que é com esta pohhca gue procuro 
cidudão para organisar uma companhia com este empregar os tenues recursos de minha fraca intelli
fim, pr·opo,ta que não foi ainda resolvida, porque1 gencia, de minhas meditações. 
como já ti v e ~ honra de declarar nesta casa, mande• O Sn. VISCONDE DE JEQUITINI!ONIIA :-Melhora
ouvir o conselho de estado e elle ainda não d~u o meotos moraes e materiaes, tudo o mais é fazer in· 
seu parecer, quer o gol'erno tome a si a construc- tl'iga, como disse o honrado membro. 
r.ão dessa parte da estrada. 0 Sn. DANTAS :-E' quitanda. 
• ]\Ias, rea!isad:t a venda, perguntou o Mbre senador 
por Malto-Grosso: o que fará o governo desse dinhci- O Sn. nuNISTno DA AGlllCULTURA :-A outra é muitQ 



52 SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1867. 
élevada mas não tenho hnto pend~r pi) r ella. Por- · 
tanto, digo que, qnnn.Jo tivessernos cap_ilaes,. minh_a 
opinião seri~ que procurass~mos allrahu mats capt
taes · a imm1gração dos capttaes é para nós fito con
veniente como a immigraçação dos braços. Esta ó a 
minha poli!ica. 

O nobre senador pela Bahia lembrou a conveni
encia de aconselhar aos presidentes de províncias e 
por meio delles ás assembldas provinciRes a creação 
ile impostos com applieação especial As estradas vi
cin~es convergontes âs actuaes linhas ferreas. Em 
primeiro Jogar. declaro ao nobre senador que per
teneo á escola daquelles que não propendem para a 
creâr.ão de impostos especiaes. Estou convencido 
de qúe a distribuição geral dos impostos, a sua ap
plicação justa e equitativa satisfaz a todas as neces
sidades publicas. Impostos especiaes são sempre 
mãos .. 

O Sn. 0TTONI : - Indcvidamontc tem feito. 
O Sn. ·mNISTRO D.\ AGniCULTURA:- Essas estradas 

interessão muito As provincias, e o nobre senador 
quer privar o ministerio de entender-se com os seus 
dele~ados, dizendo-lhes: « Lem~rem-se de~sa ne
ccsstdade publica.» Não é poSSJvel, não vtvemos 
em esta•Jos separados ; são província,, é certo, mas 
que se reunem no mesmo p-nsamento, pua o mesmo 
fim. As províncias podem fazer alguma cousa, fique 

O Sn. DANT,ts :-E a ex:periencia nos tem mos
trado isso. 

O Sn. mNISTno u AGRICULTUR.\ :-Diz bem o 
nobre .sanador. Prumetto, porém, ao honrado &~
nador pela Bahia, por isso que acho a sua idéa muito 
importante, reiterar as recomme~dações, aliás já 
feitas aos presidentes de provinws, para que as 
quantias destinadas aos melhoramentos provinciaes 
sejão applicadas de preferencia ás estradas vicinaes 
que tendão a melhorar as circumstancias das vias 
ferreas. 

Devo dizer ao honrado senador que o governo ge
ral pouco despende com estradas vicinaes. Além 
das qualiltias que durante cada exercício applicílo-se 
a despezas e obras provinciaes, quantias de que os 
presidentes de provmcia podem lançar mão para ap
pliea-las por uma vez a essas estradas, o governo ge
ral pouco ou nenhum auxilio dá ás provincias para 
esse fim ; as provincias ttlm tomado a si esses traba
lhos, visto como lhes importão mais immediata
mente. 

o nobre· senador certo disso. 
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA: - Mas ni!o as deixão 

fazer. 
O Sr. !UNISTno DA .\GRICUJ,TURA:- Podem fuer 

mediante emprestimos, cujo producto é appli~ado a 
isto c flquillo, quando a meu vêr devia ser deshuado 
á satisfacào dessa necessidade. . 

Sr. presidente, t<)das as outras considerações do 
honra•lo senador se dirigirão a fazer vêrquo não 
tinhào razD o os que vião no senado um embaraço 
~ara a passagem lfe medidas uteis e progres~istas. 
O nobre senador declarou que o senado ped1a que 
essa.~ medidas viessem á discussào, porque o gover
no encontraria nclle o melhor acolhimento para sua 
adopção. Eu pAla minha parte nunca duvidei disso, 
nem a allu,ão contida nas palavras do nobre sena
dor foi procerlente. 

O nobre presidente do conselho, a quem me pare
ce ter allud1do o honrado senàdor, não se referiu á 
passagem de leis uteis que possão concorrer para o 
andamento moral e materi:~l do paiz; referiu-se unica
ment~ á dilficulllade' de fazer prevalecer no senado 
um prol(r•mma politico. Jll se vê a diJI'erença entre 
uma e outra cou~:a. 

O Sn. T. OrroN!: -O Sr. presidente do conse
lho poz o senado á margem. 

O Sn. mNJSTno DA AGR!CULTUR,l: - Protesto con
tra a interp•etacão livre que o honrado senador dá 
As palavras do nieu tllustr•do cdlega, senador lam
bem, presidente do conselho de mini>tros. 

O S11. T. OrTONI:- A interpretaç~o é li Iterai. 
Tenho constant~mente recnmmenrJado, desde que 

enh·ei para .o ministerio, aos difl'erontes presidentes 
que promovão á abertura déssas estradas, sendo este 
o olijecto de sua particulal' attenção; mas, ou p.>r
qne as províncias não dispõem de muitos meios ou 
por outros motivo~, ou porque lambem alguns pra
sidentes n:lo apreciem no mesmo grilo de importan. 
cia a utilidade das estradas provinciaes, e lias não 
têm tido, é verdade, todo o desenvolvimento dese
jado. Prometto, porém, como ja disso, reiterar 
as ordens. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-E' preciso meios; 
ordens sem meios não servem de nada. 

0 SR. !IINISTRO D.\ AGRICULTURA: -1\hs, Sr. pre
sidente, o honrado senador não quiz envolver-se na 
questão- se o senado faz ou não politica; e, se o 
nobre senador ni'io quiz envolver-se nesta questão, 
muito menr.s eu. O senado trlm bastante sabedoria 
para prescindir de quaesquer consideraçõos que a 
esse respeito eu houvesse de fazer. O senado sabe 
perfeitamente quaes são as suas attribuições e ntó 
onde chegão, 

Sr. presidente, vou terminar. Creio que de algum 
modo respondi ao honrudo sen<dor. Não me anima 
a pretençilo de haver correspondido em tudo ao meu 
desejo e talvez mesmo ao meu dever, porque tvdos 
re.:onhecem a força do nobre senador o a minha 
fr~queza . 

0 Sn. !IINISTO DA AGIIICULTURA: - Perdóe-me ; 
as províncias potlem· atlender bem á ess:1 necessi
dade, ellas têm cm sua receita quantias que serviráõ 
. muito par;1 este fim, ~e porventura consultar-se 
primeiro á essa necessidade. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- E' ordem do go
verno para fazer estradas ll custa das províncias 'I 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICUJ,TURA :- 0 honrado 
senador não le1n rnzào, perdt'lo-mo. O governo não 
tem obrigae;\o llc f:tzcr 1t custa dos cofres do estado 
ils estradas 'vicinaes. 

O Sn. PAR.INI!Os:- Muito obrigado. 
O Sn. mNrsrno Dl AGRICULTUIIA :-Insisto em 

pedir ao senado o seu apoio pa1·a o pr(Jjocto om.dis
eus;ão; porque mo parece que na presente legJola
tur:l nenhuma medi1la mais Importante do que esta 
póde ser submettitla il deliberação do corpo legisla
tivo, llcsumc cm si a gr3nde politica de que feliz-
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mente eu e o honrado senador nos declaramos secta- corpo legislativo; e gue por essa magma lei de 3 de 
rios ; é a politica dos melhoramentos que vai rasgar outubro de 1853 o corpo legislativo autorisou o go
novos horJSontes ao nosso p11iz, gue vai apont11r-lhe verno para innovar aquelle contrato com as modi
os melhores caminhos. E' a polrtica que mais cedo ficaçõcs que julgasse convenient•·s, sem tornar a in
nos prepara para o ~rande alvo, que é o v c. to de lodos nov~cil:o ou as modificações dependentes de appro
nós, Se ella se realisar, bem Iremos: porque por vaçãÓ ulterior. Logo, o governo procedeu inteira
essa politica nos separaremos_ cada vez mais do. mente de conformidade com a lei. O mesmo se deu 
ponto de que um sab10 economula fallava em sessão com a estrada de ferro da Dahia e com as outras. 

·solem no da academia franceza: « V êde um paiz sem Como é, pois, c1ue o nobre ministro nos disse, e 
industria? Pois bem, elle estará muito proximo do guiz aindalioje sudentar, que-a disposlclo da lei de 
embrutecimento sob o ponto de vbta religioso, 1852, aind• quando fosse muito salutar, não havia 
moral e polilico. » . sido observada? 

Peço, pois, ao senado o seu acolhimento ao pro- Ponderou-nos em seguida o nobre ministro que · 
jeeto. nessa época celebrllriio·se eontratus de tania im· 

O Sr. Paranl•o•• -Sr. Jl'·e~idente, RUP· porlancia sem dados sufficienles,~..e que este·arbitrio 
puz que o meu discurso de bonlem, com o qual cum- não P.arecéra horroroso. Demos, :;r. president~1 que, 
p1 i o meu deyer, me dbpensaria de prdir mais um~ de ~eJ!o, .a~ e~maras bo~vessem enllo consenbuo em 
vez ao senado alguns momentos de sua benevola a,bllrw 1lhm1tado e per1goso: 6 razão para que, em 
attenção; a resposta, porém, do nobre ministro da uma quadra que asptra. a s•r. a regener;ilora.do 
agricultura, commercio e obras FUblicas, exige que nosso systema represenlattvo, se mvoque e se renva 
eu tome de novo pa1te neste debate nil:o para com- o passado un!camente no <tUB .ell,e tem do mao? Esse 
bater o pensamento grandioso de S Ex ... pensamento passad~ quas1 s~mp~e é deprimido, mas q1!ando ha 
em que o acompanho, ma~ para reshbelecer a ver- necess1dade de JOBitficar um mão passo, ah1 vem os 
dade de algumas proposições que Mo forão bem precedentes, então soccorrem-se aos velhos usos. 
comprehendidas polo nobre ministro, suo tentar 0 ~~ enlã~ o governo e as camar~s hou-.:~ssem errado, 
voto das commissões do senado, e o credito da lei de nao era 1sto razil:o para que boJe conllnuassemos no 
26 de junho de 1852. mesmo proceder. . . . 

Ma$ não é aSSim, o nobre mrmstro não tem 
O S~ !!INISTRO DA. AGRICULTURA. :-Que eu não razão; entre o que enlilo se fez e o que hoje se pra-

ataquei. tende fazer ha grande difl'erenca. A lei de 1852 au-
0 Sn. PARANHOS : - O nobre ministro ffz-me a torisou o contrdtO da estrada dé ferro de D Pedro li; 

honra de collocar-me no seculo de Sully; foi para os pontos extremos eslavilo conhecidos, a estrada 
mim uma grande. dislincç~o ; mas esta honra foi dcv1a pattir da capital do imperio e procurar as 
acompanhada de uma decepç.io, porque depois o divisai de Minas e âe S. Paulo; desta linha i~ havia 
nobre ministro collocou-se muito longe de mim, alguns trabalhos, ainda que incompletos. Nilo es
no seculo de 1\IJChel Chevalier, no seculo rclual. tavão a~ camaras e o governo ás escuras a esse res
Suppuz .. me S. Ex., pela apreciação que fiz do pro- peito, e entilo da vamos os primeiros passos para 
jecto da outra camua, mui lo at1·az•d~; e>te atra- 111 lroduzi r no paiz o melhoramento das estradas de 
zo, porém, se fosse real, viria da lei de 1852, que fdrro; alguma impacicncia, alguma soffreguidllo 
me parece ainda uma lei dig-na das luzes actuaes nessa ép0ca, se explica e juslitlca. ---
sobre a ma leria de estradas d~ ferro. O Sn. !IINISTno DA AGRICULTURA.:-0 que nos tem 
Com~çou S. Ex. por notar uma inexactidão no qne custado bem caro. 

eu disse a resp•ito dos contratos das actuaes es, o Sn. PARANIIOS :_Se nos tem custado muito 
Iradas de f~r!o· O senado h~ de rec ·rdar-se de que caro, cumpre emo.ndar a milo, cumpre arripiar car
o nobre mlmfitro se enuDil1ou P •r modo, que ai- reiu; entretanto o nobre Qminislro'eonclue do seu 
~uns e eu ficamos . com~.rehendendo que, ~es_un~o aparte, e de tudo quanto dtss.e sobre nossa inexpe
S. ~x., o governo 1mp~ual, n~ celebracào do, prt- neneia, que devemos prosegutr no systcma de auto
metros contral~s da1 acluae~ estradag de (drro, não risar estradas de ferro, sem os elementos necessarios 
observára eslr1ctamente a 1€t de 185., de1x~nd~ de para conberer nem 0 seu trnco, nem a sua impor
submettê-los A approvarrào do poder legtsi&IJvo, tancia, nem 08 onos que dahi' podem resultar para 
dando-lhes, pelo ~ontr:mo, desde !•'1!0 execução~ 0 thesouro 1 Era uma propostção grave. Maravilhou-me que, , . 
C(m eft'eito, nessa epoc:t, em que 0 governo nào ~SR. MINISTRO DA AGRICULTURA. -Isto eslá no 
era tão affoito, quando se compenetrav~ de uma P'"Jecto 
idéa que julgava util, que se deixasse muitas vPzes O Sn PARANnos:- Quando se tratou da estrada 
levar .Pelo enthusiasmo a ponto de não enxergar as de ferro da Dalli~, note o r.ob e ministro, ja as ca
barre!ras da lei; maravilhou-m~, digo, que o governo marai sabião o que aut,lrisavl!o; bem ou mal, 
assim houvesse procedido em execução da lei de estava orcado o capitul, sabia-se ~pproximadamente 
1852; e, pois, examinanJo o ca.s(l, pude asseverar qual tinha Je ser a direcção; as camaras, poi11, não 
ao nob1·e winistro que o governo n:io violára a lei estav:\o 113 ignoraucia em que esfã:o hoje a resp~ito 

O nobre ministro veio hoje conlirmar o rrue eu dos pretendidos prolcngamentos das eitradas acluaei. 
disse, lendo-nos a lei de 3 do ou lubro de 1853, para Ha pouco o nobre mini. Iro se deu ao trabalho de 
mostrar que o pritneiro contrato relativo á cons- expôr-nos minuciosamente a historia logal desses 
trucção da estrada de forro de Pernambuco ficou pr·r conlJ•atos, e recordou-nos, quanto â estrada de Per
uma de suas clausulas depeud~nle dit approvação do nawbuc,,, que o respectivo contrato fôra submettido 
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ao conhecimento do corpo legislativo, que este, 
quando autprisou modificações, conhecia já as bases 
sobre que havia do assentar a novacão. Para a linha 
actual de Pernambnco, já havia contrato feito, já 
havia orçamento, o capital estava Jix:tdo. 
. Ora, pergunto eu ao nobre ministro-os prolon
s-nmentos das estradas .de ferro actuaes imporlaráõ 
em menos do que o que estA feito? Esses prolon
!(amento~ C!fl ex,tensão e em custo não avultão? 
Avultilo murto. Como, portanto, quer o nobre mi
nistro persuadir-nos de que tudo 1sso pôde ser au
torisado desde já s m dados aleuns? 

cumstancias são tão criticas, o !besouro e o povo 
e> tilo tão opprimidos, tão d1minuidos em seus re
cursos ordiuarios; o futuro está tão longe de se 
afigurar côr de rosa, que realmente a prudencia e o 
creJito do nosso paiz exigem que as camaras, de 
accõrdo com o governo, se mostrem muito escrupu
losas nestas decretações. 

O nobre ministro, como que ~3o julgando os meus 
argumentos dignos de sua contesta~ilo ..... 

O Sn. !!INISTRO DA AGRICULTURA :-Não apoiado; 
protesto. 

0 SR. ~IINISTRO DA AGRICULTURA :-Não apoiado; 
depois dos dados. 

O Sn. PARANHOS:- .•. ~ttribuiu-me proJlosições 
o receios exagerados IJile não manifestei. O nobre 
ministro figurou-me mu1to temeroso dos estudos au
torisados pelo projecto; entretanto, eu declarei uma, 
duas c muitas vezes ao nobre ministro qu~, a res
peito de estudos pl'évios, estamos de accordo. , • 

O Sn. PARANHOS :-Depois dos dados, diz o nobre 
ministro; mas depois. dos dados apreciados unira
mente pelo governn; porque o proJecto autorisa os 
estudos, e&tes estudos são presentes ao governo, o 
govern~ os aprecia e delibera, a assombléa geral não 
tem mars que ver com 1sso. 

0 Sn. !il;";!STRO DA AGRICULTURA: - Para O pro
longamento da estrada de ferro de U. Pedro II. 

O Sn. PARANnos:- Para todos ... mas que era 
precim fixar o quantum da desp8za Neste ponto é 
que divergimos, porque o nobre ministro quer tudo 
illimilado. 

0 SR MINISTRO D.\ AGRICULTURA :-0 que SC tem 
eito sempre. 
O Sa. PA,RANnos :-Não, a resprito das linhas 

acluaPs os contratos devião ser submetlidos 11 assem
bléa geral e al~uns o forito; quando a assembléa geral 
autorisou modificações, jll tmha bases sobre que as
sentasse a sua dQJiberaçào .... 

0 SR. !IINISTRO D.l AGRICULTURA:-Não ha~ia es
tudo nenhum. 

O Sn. PARANnos:-0 nobre ministro não pódcsus
tent~r-se neste terreno: se não havia estudos, e ~e, 
corno S. Ex. diz, dnhi resultllrào inconvenientes, 
prejuízos ao !besouro, aos inlcr·esses puhlicos em 
geral; como cpwr o nobre ministro invoc;r e; te pre
cedente para JIISiificar um projecto que pretendere
pelir· o mesmo erro, expôr·nos ás mesmas terr tativns 
e pr·fjuizos. ~s mesmas allucinaçõe• do governo e 
dus emprezarJOs? 

O nobre ministro não nos póde dizer ainda 
cousá algum:t snhrd a direc~ão provavel de qualquer 
desses prolongamo~ Los, e menos a rcspei lo de todos ; 
entreta1rlo, S. Ex. JUlga que as carnaras est~o habili
tadas, que podem sem escrupulos de COilsciencia, 
sem faltar ao seu compromisso par.1 com o publico, 
desde já I!Utori>ar o governo .a resolver sobre tão 
grandes omprez11s, quando e lia. c só elle o julg:tr 
conveniente! 

0 Sn. !IINISTRO DA AGRICULTURA:- Não apoiado. 
O Sn. PARANHOS:- Eu ponderei á S. Ex. que 

convinha fixar a quantia necessaria para a despeza 
annual dos trabalhos preparatorios dos futuros con
tratos dos prolongamentos das estradas de f~rro 
acluaes ; ponderei mesmo ao nobre ministro que 
a legislação vigente, a lei d~ 9 de setambro de 
1862, exige que não se autome dcspeza sem cre
dito delinido. ou sem fixar a quant1a; que, por
tanto, uma autorisarão assim ampla, uma autorisa
c~iuJ ii limitada encontra com esta disposicão legal, 
vigtmle, disposição da qn~l o poder Jegíslativo se 
tem rnostr;rdo muito zeloso de 1862 para cá. 

O SR. !UNISTno D.\ AGRICULTURA:- Tratamos de 
fazer uma lei ; se não fosse a ld existente, não se 
precisava desta. 

O SR P ARANnos:- lUas as disposições deste pro
jecto não podem revogar tacitamente aqnella dispo
si cão especia 1; fura pmciso então que o nobre mi
nistro declarasse no prc•jecto que esse arbítrio inde
finido ó uma cxcrpc)àO intencional ãquelle salutar 
preceito da lei de 1S62. lUas, n•·ste Clso, attcnda o 
senado, que se hão de dar muitas outras excepções; 
se passar excepção de, te quilate, não haverli excep
cão que nuo se justifique Não me receio, pois; dos 
estudos prévios; reconheço. pelo contrario, que elles 
8ào necessarios e os admitto; a questão entre nós 
ver;a sobra o quanl!tm. 

0 SR. IIINISTRO DA AGRICULTURA:- Já O disse, 
O Sll. PAMNHOS:- E convêm ainda fazer notar 

que a1 circumstancias actunes do paiz nil:o permit
tem que se conceda pam esta despeza um credito 
icrdcftnido. 

::>e acaso, Sr. presidente, n:wog~ssemos com vento 
cm pôpa, se a náo tlo estado estivesse em mares 
bonançosos, se prosperas ventos a impellisssem 
para JiOVOs e seductorcs hori•.ontes, JJOrisc,nlcs 
promettedores de venturas o riqueza para este 
paiz, comprehendo que o nobre ministro podesse 
dizer: -não percamos tempo, é preciso rrue o pro
gresso marche a vapor, no seculo actual um dia é 
um anno ; por conscquencia, autorisem-so quanto 
antes c~ses prolongamentos; os capitaes abundilo, 
o espiri!o de associo~ç:1o eslil muito animado entro 
nós, o governo prct1isa estar armado desla autorisa
r,ão par~ aproveitai' os ensejos mais firvoraveis.
filas a quadra, Sr. ministro, n;io apresenta tào Iison
gcira perspectiva, perspccti1'a quo cu quizem fosse 
a realidado do nosso paiz ; ao con!J·ario, nossas cil·-

Tratando dos estudos prévios, perguntoi ao nobre 
mini~tro, se ello li11ha pessoal em numero sulliciente, 
para proceder simultaneamente a tudos os estudos 
do prúlongamcnto de todas as nossas vias fer1cns 
cxi~teutes; o nolJro mini~tro aproveitou ·se de~ta 
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minha pergunta ou. observa~ão, para fazer o cl~gio 
de nossos engenhe!To~ .. , . 

CrO o nobt•e senador, que me honrou com se11 
aparte, quo, se apresentar-nos a relação de nossos 
engenheiros habihlados na conRtruccào de estradas 
de ferro e fizer a distribuição delles pelas empr~zas 
actuaes, me poderá convencer que na verdade pos
suímos pessoal su!ficientP, não só para aR funcções 
que e~ses proliSSJonaes .actualmente desempenhilo, 
mas amda para os estudos de todos os prolonga
mentos, dcsRas dezenas do legu~s de estrada em cada 
uma das províncias? 

. 0 SI\, JIINISTnO DA AGIUCULTURA:- Fazer jUS-
tlça, . 

<? Sa. P~J_UNIIos:- ... di~el)do-me que os temos 
mmto habtlatados na especmhdade dos caminhos 
de ferro. Pelo modo como o nobre miníslro se ex· 
primiu, poder-se-h ia crer que eu não tinha feilo 
JUSti~a a. esses profissionaes brasileiros, quando sou 
~ prtmetro 4 re~onbecer os talentos c a)lttdões pra
boa~ que possutmos na classe dos engenheiros. 

O SR. VIS_coNDE DE hQUJTINHONIIA:- Apoiado. 

O nobre ministro tanto reconheceu que esse pes
soal não é sumciente, que nos disse logo:- se elle 
não for bastante, poderemos contratar engenheiros 
estrangeiros, que nos venhão servir como auxiliares, 
Ora, como auxiliares, não virão dos mais idoneos. O SR. PARANHOs:- Sei que alguns delles estão 

muito habilitados para os trabalhos das estradas de 
ferro; não puz em duvida sua idoneidade, nem o 
progresso que em geral temos fdto a este respeito; 
pelo. contrario, h.\ muito que observo este progresso, 
o veJO-o com mmto prazer, porque elle tem sua ori
gem nos tempos passados, donde procedi. 

U11 Sn. SE:VADOI\:- Não quererão • 
O SR. PARANHOs:- Os quo podem ser chefes não 

virão para serem subordina1os. Se o nobre ministro 
tem entre nós engenheiros brasileiros para servirem 
corno chefes, para dirigirem esses trabalhos, lambem 
os tem J>ara servirem corno auxiliares; para isto não 
precisa de estrangeiros. Se precisar de eslrangeiroa, 
dos que eitejão no caso de poderem dirigir os tra
balhos, terá de contrabr chefes e não ajudantes, que 
sobrão entre nós; mas S. Ex. ha de convir em que 
ioto não seria expediente acertado, salvo o caso de 
absoluta necessidade, ou de pessoa ji1 muito experi
menlada. E~tudos que têm de ser feitos para con
tratar com em~rezarios estrangeiros, devem ser pre
sididos e dirigidos por engenheiros nacionaes, salva 
excepção muito justificada. 

0 SR, MINISTI\0 DA AGRICULTURA:- Donde todos 
nós viemos. 

O SR. PARANHos:- .... para chegar á posicão em 
que ora me acho. Não contestei, repito, a capa'cidade 
de nossos engenheiros: puz sim em duvida, e ainda 
duvido, que o nobre ministro os tenha já disponíveis 
em numero suficiente para crnprehender ao mesmo 
tempo todos esses traliathos technicos e pr8limiua
res. O nobre ministro nomeou alguns dos nossoJ 
engenheiros; mas todos ellcs estão empr<gados, e os 
trabalhos de que tratamos demandão uma applicacão 
especial: é preciso p~rcorrer muitas leguas, fazer 
muitas observações sobre o terreno, calcular e dese
JJhar. Poderão elles fazer esses importantes servicos 
cumulatinmente com as funcções de seus actuaes 
empregos? De certo que não; [r.go l o nobre minis
tro não tem pesso1l dispenivel suficiente para em
prehender simultaneamente todos os trabalhos em 
qu~stão. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Esta nlio é 
a con.sequencia; V. Ex. perdóe·me, não estâ nas 
premtssas. 

O Sa. PARANnos: - Não ê a consequencia? 
Porque? 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA : -Eu O direi. 
O Sa. PARANHOs: -Não será a consequencia dos 

principias que o nobre senador nos ha de oft'erecer. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA : - Desses que 

V. Ex. apre;entou. 

UM SR. SEN.IDOI\ :-Já temos prata de casa. 
0 Sll. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA dá lambem 

um aparte. 
O SR. P AnANIIOS :-0 nobre senador insiste sobre 

e; te ponto, como se eu quizesse negar que possui mos 
engP.nheiros brasileiros muito habilitados em taos 
trabalhos scien tificos ; mas a questão é outra, e peço 
ao nobre senador que tenha a bondade de demons
trar-nos isto prahcamente; a questão é se os pro
fissionaes braSlleiros bastão para as .funcções que jâ 
desempenbão, e para emprebenderem ao mesmo 
tempo todos esses estudos, que levarAõ mezes,so não 
fôr tudo atrop~llado. Em quanto o nobre senador pela 
Bahia, que mo tem interrompido com seus apartes, 
nilo demonstrar esta proposi~ao, quantas vezes inter
romller-me, tantas vezes bo1 de repetir o contrario; 
deseJO que o nobre senador o demonstre; ninguem 
mais doei! para receber a verdade, maxime quando 
ella Jlarte illuminada pelo espirita do nobre senador 
pela Dahia. O SR. PARANHOS:- E' a consequencia dos que 

estabeleci. Se é certo que a maier parte dos enge
nheiros de que fali ou ou podia fallar o nobre minis
tro ~stão empregados em funcçõcs muito impor
tantos .... 

0 SR .. MINISTRO DA AGRICULTURA : - Mencionei OS 
nomes de alguns .... 
. O SR. PAn~Nnos : - .... das quacs não podem ser 
distrahidos: se outros não lôm feito estudos espe
ciaes sobre e11ta mntcria, concluo daqui, e concluo 
bem, que o nobre ministro não dispue de pessoal já 
habilitado para proceder ao mesmo tempo a todos os 
estudos dos proJectados prolongamentos. 

Fique, portanto, bem liquido ~ste ponto: não me 
opponho aos prolongamentos, e menos me opponho 
ao~ estudos nece~sarios para 911e elles sejão execu
tados ; discordo do nollre · mmistro, quando quer 
que a despeza, com os estudos nccessarios para se 
determinar o tra9o. dos prolongal)le~tos, não sejll 
fixada por lo i, o s1m fiquo a arhttrLO do governo, 
sondo autorisada por credito indefinido. l'elo que 
respeita aos prolongamentos, entendo que depois dos 
estudos é que elles devem ser autorisados, que só 
então poderá a assembléa geral conhecer da couve .. 
niencia dos traços, da opportunidadc das em prezas, 
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bem como das condiçõe, que sejão mais proJlrias na O SR. ~IINISTRO Do\ AGRIGULTURA :-Póde-se aeres-
epoca em que as construcções tenhão de ser levad1s centnr :-e nscionaes. 
a effeito, ou as fmprezas tenhão de set• conlraladas. O Sn. PARANnos: - .... mas que se diga na lai 

O nfJbre ministro apre•entou-nos um argunJcnto qu~ não se podem contratar estes prolongamentos 
flU~ vem justiticaa· os meus escrupulos conlm a cada senã~ com associações estrangeiras, isto não póde 
branca que se conc.ede pe!o p~ojecto da camara e conv1r, 
que S. Ex. não se d1gnou d1scubr senão em face elos .. 
precedentes, aliãs conlrarios ao proposito do nobre O Sn. MINISTRo DA AGRIGULTURA·: - Nll.o faço 
ministro; o nobre ministro nos disse, fallando da es- questão. 
Irada de ferro da Bahia-foi fixado o capital de O SR. PARANHOS: -Mas, como o nobre minis-
1,800,000 l1bras esterlinas; talvez qn~, acrescen- !ro quiz ha pouco (parece-me) armar à populari
tou S. Ex., se houvesse estudos prAvios. esse c~- dado, referindo-se aos engenheiros nacionabs, s~p
pital ficasse reduzido a 1,000,000 de libras; e quanto pondo que eu houveise desc,)nhecido o seu meruo, 
não teria poupado a na~ão na sua garantia de JUros? permitia-me agora notar-lile que o seu projecto, este 

Veja V. Ex, Sr. presidente, o peri~o de se conce- que o nohr_e m~nistro está rlefe'!d~n~o, nílo foi. nesta 
derem taes autorisaçõe! I Se, com effe1to, h a funda- pari~ bem msptrado. O seu brastlemsmo dormttou •.• 
manto para crer que um estudo mais acurado sob~e q Sn. ~llNJStno DA AGRICULTURA : -Tanto qne 
o traço daquolla estrada, e sobre o seu custo, podom acetto o addillmento. 
t~rreduzido o capital orçado,de 1,800,000 librasester- 0 SR. PARANnos, _ ... por~ue nem 10 menos 
hnas a I,ooq,oo9, V.· Ex. vi! quanto a asserulll~a !l'eral salvou essa consideracão de mehndre nacional, que 
de~e ser hoJe dlÍficll e_m couceder novo arbJtrlo da é muito natural. Já dlsse, a primeira vez que falfei, 
mesma natureza ao go,erno. Quem nos a~ segura que que não alimento preconceitos contra os estrangei
os noyos ebtudos não serão fel los e apreciados de tal rDs. Serei sempre daquelles que proeurlio pelos 
modo, que nos conduzão, a novos erros, 0 ~rros d_ess~ meios honrosos e legítimos attrahi-fos para o nosso 
grandeza? Quem nos ~s,egura qu~ 0 governo, .amda paiz: entendo que devemos abrir todas as portas aos 
que com as '?elhores l~te":ções, não errará na ~pre- e.str~ngeiros morigerados e aos ca~itaes quevenhão 
CJação.dos trabalhos tet,h~Icos 6 dos orçamlln~?s que aqm procurar empregos lícitos. Mas não exagero 
lhe sejllo apresentados? E 0 erro nesta matem póde lambem esta nPcessidade como disse no meu pri· 
se~ f_ão grave como aquell~ que nos ligurou 0 nobr~ meiro discurso, a tal pont~ que julgue preciso refor
mmistr~, que S. Ex tem P0~ multo provavel ha':er mar a constituição do Imperio ; não a exagero a tal 
aeo.,nteCJdo r.o C?ntrato.da eslia~a de ferro da n.,hta. ponto que diga em uma fei :-os contratos se hão 

E qual é o mei'l decy1tar~os J~t '?Q_1!603.e~tudos d~ de fazer com associações estrangeiras.-
terreno e das obras seJ:iO fettos con~( !~OCJOsa'!lente • E se houver uma companhia nacional (supponha-o 
que os documentos de.sses trabalhos •eJãO exa~mados o nobr~ ministro), se formar-se uma associação bra
pelo governo e exammados pelas ça~aras • que a sileira . que queira contratar algum deases prolonga· 
questão do traço nos seus ponlo 1 pnnc1paes, a ques- mantos? 
tão do custo e do capital garantido, ou da subvenção, 
sejão lambem objecto de exame e discussão nas c a- O Sn. IIJNIStllo DA AGRICULTURA: -Elia que 
maras ; é preciso que hRja essa publicidade e dupli- venha 
ea~o juizo, que dilo lo~ar tambem á discussão da O SR. PARANHOS: -O nobre ministro, com esta 
imprensa, e~ que a verda~e se apure em meio dos lei, 'nito poderá fazê-lo; e pergunto ainda uma vez 
erros e dos interesses encontrados que a encobrirem ao nobre ministro se isto é razoavel? ' 
e sophismar~m. O governo só, no s~u gabinete, não Hiio de confessar que. houve aqui uma lacnna, 
o póde fazer com a mesma segurança lacuna que sei explicar perfeitamente. O projecto 

Se acaso o nobre .ministro nos podesse promet~er primitivo tinha em vista o prolongamento daeslrada 
que dentro de curto prazo de tempo estará nas cu- de ferro de D. Pedro II, unica obra naquelle mo
cumstanciasde realisarestasemprezas; que convém, mento realisavel; traton das condicões que edo 
portanto, arroveitar a primeira occasião ou ensejo applicanis à essa estrada, das condiÇões provaveis 
que se lhe offerecer, porgue os capitaes qtu procu- de um contrato para aquelle fim, quando se ini
rarem as omprezas braslleiras poderão desviar-se eiou o projecto De~ois o projecto tomon maiores 
de lias em consaquencia da falta de plena nu torisação proporções, e a disposição que era uma necessidade 
paro celebrarem-se os contratos; eu comprebenderia mdeclinavel naquell11. occ11.sião, porqne n~o se polia 
a insistencia do nobre ministro. Mas, quando se presumir que líouvesse co:upanhia nacional que se 
traia de um futuro tão·incerto, e sem duvida remoto, prvpUZI'sse contratar o lltolongamento da estrada de 
uma autorisaçiío antecipada e Ião ampla não me pa- ferro de D. Pepro II. essa condição tornou-se 
rece justilicavel. geral, e ficou estabelecido no projecto que só a com-

O nobre ministro, comparando o projecto de 1864 panhias estrangeiras se poderião adjui:ticar os pro
com a lei de 1852, insistindo no clngio daquelle, longamentos de nossas estradas de ferro. Ora. esta 
mas já pronunciando-se com algum favor a respeito di! posição exclusiv:~. dos nacionaes é sem duvida 
da lei de 1852, o nobre ministro não se lembrou do al~uma inconveniente. 
um ponto, e é que, segundo este projecto, os pro• Não tenho, Sr • .Presidente, parlicular empenho 
Jongamcntos só podem ser contratados com empre- em fazer sobresalm a salJedor!a da lei de 1851J, e 
~as estrangeiras. Ora, que isto venha a acontecer menos empenho tenho em fazer desmerecer o pro
pela força das cireumstancias, porque nli.o temos jecto de 1864. Como o nobre ministro tinha elo
,capitaes, eu comprehendo... t giado muito este projecto, com grande detrimento 
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da lei de 1852, entendi !{Ue era de meu dever com- garantia, e conseguintemente exigirâõ em todo caso 
parar? projer.to com ale1, e creio qua a comparação o mínimo mais alto; a garantia do mini mo mais alto, 
não fo1 desfMavel A esh. Não contesto que no pro- a do 7 o;., é que ha rle ser preferida, embora para esta 
jecto haja idéas uteis, e até reconheço gue teve em garantia se compute toda a renda liquida das mesmas 
vista a lei de 1852 e a experieneia dos contratos em~rezas, e o seu prazo seja de 30, e n~o de 50 annos. 
actuaes. O que ahi estA e~tipulado a respeito de ga- H a um apart•:J 
rantias, a respeito do resgate das estradas antes da em; mas se ella rende mais de 7 '/•• cessa intei-
expiracão dos privílegios, já estava em· pratica. O ramente o oous do !besouro; e a companhia lucra 
!j08 elle dispõe a respeito de estudos lambem é da tudo quanto obtiver pelo _seu trabalho, tudo quanto 
lei de 1852. produzir a sua renda. E no outro caso até 8 % podia 

Jllas o nobre ministro hoje tomou a peito demons- addícionar á renda liquida a garantia, mas desde que 
Irar que o projecto de 1861 apresenta innovaçõel, e excedesse deste maximo, reduziNe-hia a contri-
innovações m~•lo importantes. Ora, como estamos buiçilo do Estado. · 
ainda no principio da campanha das estradas de Por consequencia, nos resultados pralicos, dada a 
ferro, nl!o é demais que eu lambem me demore em prosperidade da' em prezas, niio ha ditrerença; e no 
oppOr all!'umas observações fls do nobre ministro, começo dellas nllo haverã em preza que nllo queira a 
porque de apreciações inexactas nesta materia po- garantia mais alta. Esta innovac~o, portanto, creia o 
dem resultar prejuízos nos contratos futuros, mor- nobre ministro, não tem a importancia que S. Ex. 
mente 11e os c.,ntratos forem autorisados á medida lhe attribuiu • 
deste projecto, por um arbitrio amplo ao governo, Quaato à subvençito, é mail um meio que se otre
demiltindo a assembléa ~eral de si o exame mais rece, a de contribui~ão certa por parte do !besouro 
importante em taes negoc10s. nacional, até .11 quarta parte do capital orçado das 

O nobre ministro nos disse que pela lei de 1852 em prezas. Póde ser vantajoso este meio, e póde nilo 
autorisava-se agarantiadejurosde 5Dfounicamente, aê-lo, para o Estado. A garantia de juros será de 
e que pelo projecto actual autorisa-se a sarantia de maior vantagem para o Estado, sempre que a em-
7 d 4 preza tenha seguras condições de prosperidade, se 
~as:. ·~~~lsrno DA AGRICULrURA: _ E a de /i n1io fOr precipitadamente resolvida, se o em prezaria 

e o governo que com ell e tratar procederem com 
lambem • · tento e perfeito conhecimento de causa. A subVen-

0 SR. PARArmos:-.•• e além disso uma subven- çlio póde ser preferível Jlara as .em prezas, P.óde ser 
çlio até à quarta parte do capital que fôr fixado em até, no todo ou em parte, um mero donallvo, se, 
orçamento approvado pelo ~overno. dadas aqueUas condições de renda provavel, po-

:Pergunto ao nobre mimstro: acredita que se ha dendo a companhia arrecadar immediatamente ou 
de celebrar algum contrato com a garantia de 4 ou dentro de pouco tempo uma receita l1quida igual fL 
de 5 %, havendo a de 7 o;.? N~o encontrará quem o da glrantia, todavia houver recebido uma prestaçllo 
IJIIeira; ninguem fará isso. Qual é a.vanlagem, o que igual A quarta parte do seu capihl. 
liusclio os capitalislas que se vão embarcar em uma A sulivençilo é, pois, um auxilio que o Estado não 
em)lreza destas? Querem ter seguro o mínimo da dne dar senAo a emprezas que careçilo de parte do 
ienila de SAUS capilaes. E quem não prefirirfL a renda capital, • que otrereção as mau animailoras ~;arantias 
de 711. de 4 ou 5 •;.? · de moralidade e aptidíto profissional. Este arbítrio 

O Sa. VISCONDE DR JEQUITINHONIIA :-E se a com- do projecto é o qu~ exige mais escrupuloso estudo 
panhia fôr estrangeira peior ainda ao cambio de sobre o cu~ to e rendimento provavel das em prezas; 
211/2• ' do contrar101 ou o Estado ou as emprezas ser:Io gra-
. o s p A 1· d • •1 1 to vemenle illodidos, dando aquelle de mais, ou 

. n. ARANIIO~ :- ll'aran •a 6 "' •• por an • ficando estas sem uma retribuição sufficiente do seu 
n1io ha de ter apphcação desde que olferecemos a de trabalho 0 capital. 
7 •1.. Repito, e )leço ao nobre ministro que attenda 

Aquella fixaçilo em que se funda? Funda-~e no muito à esta minba observação: o novo meio sugge
seguinte : suppõe-se que uma empreza, que hvesse rido pelo projecto da camara, o da subvenção, se 
estudado bem a materia do seu projecto e contas~e esta nilo fbr daila como addip~o ao capital deu accio
com uma renda segura, pelo menos de 4 °/., aceitaria nista,, s6 fbr dada como antecipação de renda, só 
a garantia de 4. •f0, porque 11 esta garantia se póde póde ser menos oneroso ao !besouro, quando a em
a.ddicionar mais 4 o;, da renda liquida, prefazendo-se preza fór infeliz, quando a soa renda fór escassa, ou 
assim um rendimento de 8 •;,. Qual seria, porém, a o progresso de sua renda fór muito lento. Quando, 
em preza séria que se propuzesse a um trabalho de.t~s porém, a em preza fôr bem concebida e bem execu
linicamente contando com a renda de 4 o;.? tada, caso em que lerA fundada probabilidade de 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONHA :-A da Bahia renda prospera, a subven91io serll mais onerosa para 
n1io os tem. o !besouro do que uma gara)lt~a de jur~s •. que deve 
· O SR. PAnANnos :-E porque? cessar logo que .a renda attmJa certo hm1te, que se 
O Sn. v1scoNDE DE JEQUITINHONIIA :-Porque tem presume retribuição bastante para os capllaas da 

tido deficits. empreza. . . . 
O Sa. PARANI!os :-Porque errãr1ío nos calculos O Sn. T. 0TTONI :-Apo1ado, uto 6 obVIO, 

e .. enlràrão conliadasnagarantiade70fo. O Sn. PAIUNIIOS: -E' mais um meio, mas um 
As em prezas, Sr. presidenle, procurar1õ a maior meio que, se não fôr muito escrupulosamente em-

8 
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pregado, tornar-se-h a um verdadeiro logro contra o veniencia rle pa~sar a estrada para o dominio do Es
t!Jesouro nacional;. e, pois, entendo que o projecto lado anteR de findar o privilegio, dispoz que este 
de 1864, consagrando esse principio como autori- direito de acquisição e suas clausulas fossem previs
sac:lo ~nrecipada ao governo, não se elevou á grando tas nos eont,.atos. 
altura em relação á prud.ente lei de 1852. A lei de 1852 não figura em prezas de extraordi-

Agora passemos a considerar a amortisação do ca- narios lucros, para deixar o certo, que é o reembolso 
pita!, de que nos fallou o nebre ministro, dizendo- dos juros pagos pelo thesouro,.e-pretender, nilo só 
nos que é uma idéa muito importante. E' a dispo- uma parte dos lucros da em preza durante o prJvile
siç~9 que se acha no § 6• do at. 1• do projecto, que gio, mas ta~ bem a. de!apropriação no fim aos 100 
Iere1 ao senado (Lendo) : annos, sem mdemmsação. 

« S"rilo estipuladas condicões de amortisação do As Mmpanhias podoràõ aceitar estas novas dis-
capital, de modo que a eslra~a com todo o material posições! mas serA quando ellas contarem com a 
n:x;o e movei, no li~ do pr~vile~:io, reverta ao do- extraordmaria renda que presuppõe <l ~ 9D; porque 
mm r o publico sem mdemmsacao; e igualmente as então o que teriào de pagar, segundo a lei de 1852, 
clausulas, medi ante as quaes poderá o governo res e dcixãráo de pagar por os te projecto. póde produzir, 
gata-las antes do termo do dito privilei:JO. » a juros compostos, uma idemnisaclio sufilcienle ao 
. E' preciso, para apreciar este paragraJlllo, a~pro- lindar o prazo do privilegio, quándo, segundo o 

Xlma·lo do § 9• do mesmo art. 2•, anile se dispõe mesmo projecto actual, extingue-se o direito de pro
o seguinte: «Todo o lucro excedente a 8 Ofo, na hy- priedada dos emprezarios. Fóra desta hypothese, 
pot!Jes- do§ 1•, ou a 7% nas outras, deduzidas creia o nobre ministro, o projecto da outra camara 
lambem as contribuições estipuladas para amortisa- será inexequivel. Nada, pois, se ganha com elle 
gão e deteri01·ap,ões, será repartido igualmente entre nesta pade, seuão crear illu$ões e apresentar o Es-
a companhia e o Estado. » lado como nimiamente exigente. 

Determina, por tanto, o projecto da camara nestas Creio que esta analyse é oxacta, e que ella faz 
du;s dispo>içõcs, que as companhias amortisem, á sobresah1r a sabedoria do legislador de 1852,, , , 
custa de sua renda liquida, o capital da empreza, Perdoe-me o nobre senador ... 
pa~a. qu~ est~ passe sem indemnisação, no fim do O Sn. VISCONDE DE1EQUITJNI!ONJIA: _Eu nada disse, 
priVIlegiO (100 annt1s), para o dominio do estado ; nada, não fallei. Eu !disse aqui ali'Uma cousa,· 
que ao mesmo tempo deduzilo da mesma renda outra Sr. presidente? .. , O!J 1 que susceptibilidade. 
quota Jlara a conservacão do resJleCtivo material fixo 
e movei ; e que 0 excesso da renila (deduzidas aquel- O Sn. PARANIIOS :- Não é susceptibilidade, não 
las duas quotas) sobreS%. se 0 juro gara11tido fór 0 senhor, é a attenção que presto até aos gestos 
de 4 % ou a 7 Ofo, na hypothese de~ ta maior ga- de V· Ex. · 
rantia, se reparta igualmente entre a empreza e 0 Se o projecto passar, o que nllo creio. , . 
Estado. o Sn. r. ÜTTONJ :-Já tem contados os votos? 

ror outros termos, segundo o projecto, as. campa- o Sn. VISCONDE DE JEQUJTINIIONIIA dâ um aparte. 
nh1as devem conservar as estradas e o dema1s mar e-
ria! fixo e movei; o estado adquire a propriedade O Sn. PARAN!Ios:- Oh I o nobre senador pela 
sem onus algum no fim do privilegio ; e durante este província de Minas e o nobre senador pela provin
o mesmo estado tem direito á uma quob da renda çia da Bahia não me dilo o direito de Jlresumir 
liquida que exceder a 8 •j. ou a 7 •1., conforme a 1sso, não pelas razões que tenho proferido, mas 
l!lnautia fõr de 4 ou de 7 •;.. pel~s razões que podem s.er allegadas contr~ este 
· O que ha de real nestas disposições é que as es- P!'~Jecto, e que tenho ouv1d~ a pessoas ma1s ha

tradas passaráõ para 0 dominio do estado no fim de b1htadas d~ que eu; não perm1ttem que eu p~esuma 
100 anncs sem indemnisação, que o .proJecto não !Ja ~e passar l DepoiS que 

Os dividendos que suppõe 0 § 9• em favor do Es- eu ouv1r a defesa do proJecto por algu,m dos no
tado, durante o privilegio, são uma perfeita illusi\o, bres senador~s, entllo P,óde ser que mude de pre
a não dar-se o cnso de uma em preza summamente s~mp9ilo e d1ga : o proJecto agora. p~ovavelmente 
rendosa. Com elfeito tirada uma quota para a amor- passa. 1\las os no.hres senadores !Jml!ão-se a dar 
tisação do capital e ~utra Jlara a conservação da es- alguns apartes, a. wterromper-me, obrigando-me a 
Irada o o demais material da empreza. set·á passivei occupar. P!lr maJs tempo a attençllo de V. Ex., do 
que a renda exceda a 8 ou mesmo a 7 •1o? Fora pre- no~rd Jl!ID!Stro, .e dos nobres senadores que têm a 
ciso que a em preza rendesse mais de 12 •1 .. E neste P.acJencJll de ouvJr-.me até esta h~ra. Portanto, coo
caso, seria equitativo que 0 Estado não só adqui- smtão gue eu rep1ta : se o proJecto passar, o que 
risse a estrada, pela amortieacão do capital 11 custa não cre1o · • · • . 
da renda da companhia que é o fructo do seu traba- O Sn. T. 0TTONI: -Porque ? tem os votos con-
l!Jo, .mas ainda percebesse uma CJ,Uota-parte dos lados ? 
lucros ~a emp!eza durante a exis.tenma desta? . O S11. P!n.I.Nnos:- Veremos a demonstração pra-

A le1 de 18b2 não entreteve Jllusões, e fitou só- !Jca de que !Javerà empreza que esteja por esta con
ll!ente o ~ue era justo. Exigiu o pagamento progres- diçào, de per~er a propriedade da estrada li custa 
SIVO dos JUros abonados pelo thesouro, por f~rça da de sua propm renda, ao mesmo tempo que cede 
,::arantra, logo que as companhias perce!íessem ai vi· uma parte i:! esta renda ao Estado, desde que c lia 
dendos superiores ao juro gHrantido; não exigiu exceda de 8 %; verem o~ se ha em preza que queira 
senão o ~odmbolso do thesouro ; respeitou o direito isso, a não dar-se a !Jypot!Jese de uma renda ex
de propmdade dos emprezarios. Considerando~ con- traordinaria c desdo logo prevista .. 
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Eis aqui a grande innonçilo que o nobre minis- tem valor. Vejamos primeiro o que dispõe eRsiÍ lei, 

Iro encontra neste projPcto; quanto á tarifa (Lenao ). § l:í· do art . .J•-« Dur~nle o 
O system!l da lei de 1852 era outro, como j~ pon- mesmo privilegio, a companhia lera direito a perce· 

derei: pelo que tocaá posse do dominio da estrada, ber os preços ile transporte q!le ferem fixados pelo 
autorisava•'Se o resgate, recommendava-se que, nas goTerno em uma tabella orgamsada de accordo com a 
condições do contrato se tivesse em vista a acqui- ·companhia. CUJO maximo nào excederá o custo actual 
sição da propriedade da estrada, quando fosse mais das conducções. » . 
conveniente ao governo. . Nilo podia a lei or~anisar uma tarifa; isso não 

Por consequenci~, a lei de 181:í2 nilo deixou de podia caber no bom senso do legislador; determinou 
prevér a necessidade que pódii dar-se de que uma que o governo no contrato acautelasse esta impor
estrada de ferro passe do dominio particular para o tante materia, e que o maximo das taxas niio exce
dominio do E~tado; mas.fe-lo em termos mais ra- desse o custo das conducções nessa ípocha. 
zoaveis, quer que isto seja estipulado no contrato Não Jlarou aqui a lei (Lendo):«§ 8.• Fixará o go
sob eondicões equitativas.' O proJecto actual lambem vern~, i:le accordo com a companhia, o maximo dos 
autorisa o'resgat~ por este modo, antes de lindo o dividendos, dado o qual, lerá Jogar a reducçiio nos 
prazo do privile~tio; mas pretende que, expir•ndo os preços da tabella de transportes.» De maneira que a 
100 annos do privilegio, a estrada passe (é a que se tarifa devia ser feita de accordo com o governo; o 
reduz isto) para o domínio do Estado sem indem- maximo foi desde logo fixado n • lei i e assim que a 
nisação; ao mesmo tempo que o Estado, desde que renda excedesse. de certo limite, as tarifas devi~o ser 
a renda exceder de 8 •(., tem direilo ã uma parte reduzidas. O ~overno devia acautelar no contrato e 
deste excesso. ficar com o d1reito de obrigar as companhias are· 

o Sn. SILVEIRA DA MonA :_Isto t\ muito even- verem as tarifas, para moderarem as taxas. Que mais 
tual. podia fazer a lei ? poderia ser taxativa, descer ás 

minuciosidades de uma tarifa? Não~ de certo. 
O Sa. PARANHOS: -Confesso ao nobre ministro · Peço ao nobre senador, que me nonrou com seu 

que, sem negar que haja aqui innovaçllo, não estou aparte, que nos disse que a. disposi9ão da lei de 
convencido de que esta innovaçilo seJa exequível i 1852 nada vale; peço . ao nobre senador que re
peto contrario, creio até que Pila, Re passar o pro- corra á sua proficiencia e talentos, e nos apresente 
Jecto, o que não espero, Irara embaraços ao governo, um11 disposição mais sabia do que esta, 
que aliás está Ião de•ejoso de vêr as nossas estradas Peço desculpa á V. Ex. e ao senado de lhes ter 
de ferro prolon~adas quanto antes. tomado tanto tempo na comparação da lei com o 

O nobre mimstro nao poude d~ixar de reconhecer, projecto; mas fui a isso obrigado ; e esta ma teria é 
como uma grande previsão da lei de 1852, a dispo- da summa importancia .... 
sição relativa 119 tarifas. Mas o nobre ministro, re-
conhecendo esta verdade, como que quiz attenuar a O Sn. MINISTRO DA AGRICULTUIIA:-Apoiado. 
grande vantapem da cautela legal. O projecto actual O Sn. PAlANHos:-.. . porquanto, se as condi-
não falia em tarifas, n~gocio de summa i01portancia. côes da lei actual e do projecto não forem bem aqui· 
Digão os nobres senadores, principalmente aquelles faladas, poderemos cabir em muitos erros. 
que me têm honrado com suas interrupções . , • Supponha V. Ex., como é muito provavel, que as 

O Sn. T. OtTONI;-Com suaatlencllo. minhas opiniõessejão todas filhas de ignnranc1a, da 
• curteza de minha intelligencia, e que haja algum 

O Sn. PA.nANIIOs: - ••.. se é ou não imporlante ministro que a I opte taes opiniões: póde cahir em 
a clau~ula das tarifas ? graves erros. Mas, estabelecida a discussão. apre-

O Sn. VISCONDE DB JEQUITINHONIIA: -Não é. ciadas as condições da lei de 1852 e as deste pro-
O Sn. PARANnos: _o nobre senador me dà este jecto, fica a materia esclarecida, licão todos sabendo 

aparte, porque sabe que eu não sr u capaz de respon- o valor que tem cada uma destas clausulas, e 1ros 
der-lhe; quando ni'ío, 0 nobre senador não 0 daria. contratos futuros teremos mais garantias de que 

adoptar-se-ha o melhor. 
0 Sn, VISCONDE DE JEQVITINHONHA :-Já O tinha 

dito ahi em particular. Assim, pois, com quanto receioso, pela minha 
insufficiencia, de estar tomando muito tfmpo ao 

O Sn. PARANnos: -A mataria das tarifas nilo é senado, creio, todavia, que o sen~do é inrlulg~nte, 
importanta I · alt8ndendo a que se trata de matedas de ~randc im-

O Sn. VISCONDE DE JBQUITINIIONIIA:- Esta da lei portancia. Ainda hontem dizia-nos o nobrll senador 
de 1852 não é. pela província da Bahia, aproposito de um projecto 

O Sn. PARANIIOs:-Ah 1 aproposiçi'ío do nobre de 1832, relativoaoscasamentoscivis, que o senado 
senadar não é generica. deverá ter sempre muito prazer em que Ee d1scutilo o s . malerias como essa. Eu creio que a proposição rlo 
d'to h' VISc8oNDE DE. JEQlJITINHONIIA:- Já o linha nobre senador, a re,peito do velho ~rojectu de casa-

l a 1 ao r. Ottom, mentos civis, é perfeitamente apphcavel a estA pro-
O Sn. PARANHos: -Então posso responder-lhe. jecto de estradas de ferro: esta materia ó digna da 

J>~nsei ~ue a proposição do nobre senador era que a allent!ão e das luzes do senado; e até sinto alguma 
le1 não. linha que ver ct•m a tarifa, porque o negocio vaidaae (permitia o nobre senador esta confissão) de 
das lal'lfas nada val1a. Como, porém, a proposiçào quo eu, humilde orgão do senado, seja quem provo
do nobre senador é outra, está ao meu alcmce. qu·e á discussão os orgi'íos mais illuslrados e comr.e-

0 nobre senador diz que a disposicão de 1852 não tentes desta camara. 
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0 Sn. VISCONDE DE J EQUJTINIIONIIA : - 0 nobre 

!enador sabe que o senado aprecia a virtude da mo-
destia... . · 

e, quando muito, dentro de dous annos financeiros; 
mas agora quer-se um credito indefinido, gue só 
pó de ser gasto dentro de quatro ou seis annosl Emfim, · 
póde parecer isto muito agradavel, mas eu, com 
quanto me deelarasse progtessista e pedisse A S. 
Ex. um Jogar na vanj'uarda do progresso, quanto ãs 
estradas de ferro, não posso, todavia, acompanha-lo 
pal'i passu, e sou obrigado a pedir-lhe Jogar em 
trem cuja marcha seja mais lenta. 

O Sn. PAnANnos :·-Muito obrigado à V. Ex .... 
o nobre ministro, considerando o projecto subs

titutivo do senado, disse-nos :-Este proJecto á que 
está hoje reduzido? O que ofTerece elle para as des
pezas dos estudos technicos e outros necessarios 
para a continuação das estradas de ferro? S. Ex. 
apresentou-nos em seguida um calculo das despezas 
com estudos technicos, e fixou a despeza em 15:000H 
por legua. llfas este .calculo parece exagerado; creio 
que S. Ex. púde fazer a despeza com muito menos ... 

O Sn. T. OrTONI.-Apoiado. 

O proJecto substitutivo e!lá em parte prejudicado, 
mas lambem prejudicado está o projecto da outra 
camara. O projecto substitutivo tratava da estrada 
de ferro de D. Pedro II, da sua continuação até ao 
Porto Novo do Cunha, da 4• secção, e da compra 
da estrada, se esta fosse a medida necessaria para 
tirar a em preza dos embaraços em que ella se acha
va; nesta parta o projecto substitutivo do senado 
ficou pr~judicado, porque o governo já comprou a 
estra~a de ferro de D. Pedro II, e parece-me ·que 
as. obras continuàrilo ... 

O Sn. PAnANnos:-Até porqueissodcpcndemuilo 
da natureza do terreno, das difficuldades que elle 
otl'erece ; andar por valles enxutos e descobertos não 
é o mesmo que romper matas e galgar montanhas, ou 
atravessar terrenos pantanosos. 

Sem· duvida o calculo do nobre ministro tomou 
o maximo da despeza; e, como S. Ex. tomando o 
maximo dessa despeza, não nos disse ao certo de 
quanto carecia, segundo a. e!'tensão dos _prolonga
mentos i como o nobre mmtstro, por ma1s que nos 
diga, não ha de mandar fazer todos esses astudos ao 
mesmo tempo. e dentro de um curto prazo, creio 
que o projecto, dando 300:000$, já dava uma con· 
signação razoavel: é o que dá o projecto substitutivo 
do senado. . 

O nobre ministro quer mais de 300:0008 para esses 
estudos, e julga que épreciso decretar desd'ejá somma 
maior de 300:000H? Declare o nohre ministro qual é 
o algarismo da despeza. O projecto do senado dá 
300:0009, suppondo que serão gastos dentro de um 
biennio; mas o nobre ministJ'o, pelo que disse, to
m:~ndo o maximo da despeza, l5:00PB por legua, dá
nos a entender que todos esses trabalhos serão mui 
custosos e se vão fazer simultaneamente, sem que 
nos declare ao certo qual é a quantia que julga na
cessaria que as camaras constgnem para essa des
peza. Diga-nos S. Ex. positivamente de quanto câ
rece i a minha questão é principalmente sobre a fi
xação da quantia; mas attenda.o nobre ministro ás 
circumstancias do !besouro e ás outras despezas ur
gentes, quando nos pedir a quantia necessaria para 
taes trabalhos. Se o nobre mmistro não tem de iles
pender dentro de um anno mais de l50ou200:000H, 
parace escmado que desde já votemos !10():000$ 
ou 500:000#. 

0 Sn. MINISTRO D! AGRICULl'URA : '- Continuilo, 
O Sn. PAMNROS: - . . e est~o continuando até 

Entre-Rios; e que, portanto, a difficuldade que resta 
é a dos fundos necessarios para o prolongamento 
rle Entre-llios até ao Porto Novo do Cunha. O pro
jecto do senado está prejudicado nesta parte, mas 
lambem o da camara dos deputados está. em tu•lo 
quanto diz respeito à estrada de ferro de D. Pedro II, 
que não seja o seu prolongamento al~m dos pontos 
já autorisDdos. . 

Nilo sei se o governo eslava em seu direito, 
quando fez essa acquisicno i lambem nilo venho 
agora disrutir isso. A lei ae 22 de agosto tinha au
todsado a permuta de accões por apolices, ou por 
outro meio que nilo fossé menos favoravel aos in
teresses do Estado; o espirito da lei não era consti
tuir o gover·nq proprietario desta e das outras estra
das, o fim d~ lei foi levantar o credito das acções 
dessns companhias . . . · 

O Sn. VISCONDE D! bQUil'INRONll~ :- Eu dei pa
recer Eobre isto, e não era minha intençlo que isso 
se fizesse a respeito de todas as estradas, nem que 
o governo se tornasse proprietario. 

O nobre ministro, com as suas reflexões figu
rando-me horrorisado dessas despezas, admitliu a 
hypothese de que ellas sublio a milhares de contos, 
a 2,000:000,~ ou 3,000:000$. Ora, isto é, com eJTeito, 
{lara horrorisar, e persuado-me que o senado não 
ha de votar um crerl1to de 2,1100:000$ ou 3,000:000H 
só para estudos technicos. Na quadra actual nilo s~ 
póde admittir tão grande despeza, e nem creio quA 
clla venha a ser em tempo algum necessaria, relati
vamente [ts linhas princr rraes de que se trata. 

Nós tínhamos já chegado a um accordo sobre e~te 
ponto; esses creditas largos, que nilo podem ser 
âespendidos senão no decurso de annos, rstavão 

_fóra d~ moda ; n que se mava era autorisar a des
peza que se podia fazer dentro do anno Jin:mcoiro, 

O Sn. PARANnos:-Não havia inten~ilo de consti
tuir o governo prof!rietario das estradas de ferro, o 
nobre senador pela Bahia está de accordo comigo; o 
que se quiz foi levantar o credito das acçõos das 
companhias, e, nacJuella época, trazer por esse meio 
um emprestímo ao thesouro. Seria até extraordinario 
que por aquelle modo se autorisasse a compra de 
todas as estradas de ferro, por maio de apolices, 
constituindo-se o governo emprezario-mór e unico. 
Mas, emfim, o governo entendeu que, estribado nesse 
artigo de lei, podia chamar a si a propriedade da 
estrada de ferro de D. Pedro li, fê-lo e não serei eu 
quem lhe conteste agora a acq1:1isição. 

O que resta, porbnto? Providenciar sobre a con
clusão das obras actuaes da linha ferrea de · D. 
l'odro II, e sobre o seu prolongamento, do mesmo 
modo que a respeito dos das outras estradas. Con
vdm modificar o projecto do 1enado nesta parte, 
ussim como ·terá âe ser modificado o da outra ca
mara, se for preferido; nem um nem antro póde 
subsistir a este respeito, porque ambos contóm dis-
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posi~.1les ,que estão prejudicadas pelas circumstancias depende mais do cri te rio da administração, dos 
ulter10res dados que o governo possue, do que das previsões 

O que quer o nobre ministro a respeito da estrada da assembléa geral. 
de ·terro de D. Pedro II? Confesso que esperava de O Sn. JIINISTRO nA AGRICULTURA: -Então se fará. 
S. Ex. uma resposta mais clara e positiva. O nobre 
ministro disse-nos que 0 governo desejará muito O Sn. PARANIIOS:- Ent1io é medida que fica 
que fique sob o domínio do estado a actual linha da para muito tarde? Veja V. Ex. como sou goTerna
estrada de ferro de D. Pedro II ; mas isto que signi- mental. • • • 
fica 1 Deliberação? Não, um desejo, uma duvida. O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINHONIU: -Não póde 

o Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA :_Mas accres- deixar de ser, é conselheiJo de estado. 
centei.... O Sn. l'ARANIIOS: -Neste ponto eu quizera que 

O Sn. PARANHOs:- Mas accrescentr.u 0 nobre a qu~stão fosse log1 resolvida. Eu quizera que se 
·ministro : - aceitarei uma autorisação para que essa automasse o governo J>ara vender a estrada, e para 
estrada seja alienada, · · dispór dos fundoR. 0 nobre ministro nesta renrte, em 

o Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA~ _E seu pro- que pensa que a autorisação deve ser comp ela, julgo 
que é mellior autorisar-se a venda da estrada, e fi· 

dueto.... , · carem os fundos depositados até que a assemhléa 
O Sn. PARANHOS:- Perdoe-me o nobre minis- geral decrete o destino que devem ter. A este ras

tro, ao mesmo tempo que nos diz que o governo peito sou mais ministerial do que o nobre ministro; 
desejará muito ficar com o domínio da estrada, por parece-me que, autorisaudo-se a .venda da estrada, 
outro lado quer autorisnç~Q para vender a eslra!la. aeve-se autorisar lambem a applicaçilo dos fundos. 

Disse-nos, além disto, o nobre ministro qun essa Declarem os nobres ministros qual a applicação mais 
venda nunca deve ter loiarsenito depois de concl111das util que se póde dar a essas sommas em compensação 
as obras até ao Porto Novo do «.:unha; idéa que de outros onus que pesilo sobre o !besouro ; definilo 
lambem enunciei. os termos da automação, sem que por isso fiquem 

Mas eu tinha obgervado á S. Ex que, para auto- com as miios atadas, afim de que a applica~o seja a 
risarmos a venda da estrada de ferro de Pedro II, mais proveitosa posSJVel. 
é pr ciso termos conhecimento da applicação pro- O nobre ministro attribuiu-me uma interpellaçiío 
vavel que o governo dará ans fundos que d'ahi tirar i que não fiz; não pergo11tei se S Ex. julgava conve
porque o governo, vendendo a estrada, fica com to- niente que o govtruo entregasse a particulares todas 
dos os onus da divida contrabida para a mesma es- as nossas em prezas de linhas ferreas. 
Irada. · 0 SR. !!JNISTRO DA AGRICULTURA :-As minhas no-
Chegando~ es!rad~ ao Porto Novo d~ Cu!Jha, darA tas dizem isto-se ficaríão todas em mãos de estran

uma renda hqUida 1m portante ; e, p01s, hve ra~11o geiros? 
quando disse á S. Ex. que da applicação dos fundos 0 s p E 1 · • 
deve depender o I'Olo rias eamards. Se ess~ som ma R; AR.ANH~~: "'7 11 fa tarJa ao respo!t~ que 
superior a 26;000$000, que póde dar a linha actual devo á J.n~e!llgencJa e 11lnstraç~o do no~~~ mm1str~ 
da estrada de ferro de D. Pe Iro 11. não tiver uma se lhe. ~mgJsse uma prrg~nta Ião generJC~, Eu ape 
applicação que redunde em diminuição da divida.do ~as dJzJa qur,, para consldeJ·ar este proJecto como 
thesouro nacional, entlio a operacllo em vez de ser carta conshlu!Jva das .nossas estradas de ferro, tal
vantajosa, será prejudicial. • ' tavão-l~e mUlta~ prev1sõcs; que, por exemplo, .eu 

E como respondeu 0 nobre ministro á esta minha conceb111 que um,a estrada de ferro devesse s~r fe1ta 
observa9ilo? s. Ex. quasi que .. Não s~i de que por ~r.nta do E~tado e ficasse como propnedade 
termo use ... Pareceu-me que 0 nobre mini~tro zom- de!le, que ca~os ha em 9.ue não convém que a pro-
bava da minha ingenuidade pmdade. pertença ~ p~rtJculares, e !llenos 11 uma. 

' . . . companhia e'trangma. Ni'ío pPrgunteJ, portanto, ao 
O Sn. IIJNIS'rno DA AGRICULTURA. - PerdOe-me... nobre ministro se queria ·e.,tabelecer cvmo principio 
O Sa. PARANJJOS: -S. Ex. respondeu-me:- geral, e menos como principio absoluto, que toiJas 

Quereis saber o que o governo ba de fazer d~swe as nossas em prezas de linhas ferreas pertencessem a 
dinheiro ? Recebe-o e manda-o com todo o c11idado particulares ; peco desculpa á S. Ex. por estar elle 
e srgurança para o thesouro.-01·al isto não é i11dicar persuadido de que eu lho tinha dirig1do urna per
a applica~ão sobre que !oi interpe lado o nobre mi- gunta ociosa, e que não era digna de ser apresen-
nistro. !ada a um ministro da corõa, 

O Sa. liiiNISTno nA AGRICULTURA: -Eu declarei Sr. presidente, creio ter demonstrado que, !1P.ezar 
que a npplicã~ão o corpo legislativo daria. de termos conversado largawente, o nobre m1n~s1ro 

o Sn. PARANHOS: _Então 1130 era preciso que e eu,, apezar de ~arecer que esta~os em
1 
grande 

o nobre minisl 0 se e""'rimisse por anuelles termos . ~esaccordo,. nilo h a tal desacc_ordo , e de. d~ que 
r .• ,. d' 1 . .., · h ' S. Ex. prec1s•r bem a~ d1sposJções que deseJ:t. as 

eu mtava certo de que o m mro ma para o I e- emendas que julg,1 n~cessarias, creio que nos acha-
souro · . . remos em perfeita harmonia. Quanto aos estudos 

O. Sn. T. 0TTONI: :-E e,u d1go que VaJ fazer pavios. n:lo me horrori!ei delles, pelo contr~rio 
estradas do ferro no R10 da I rala. vejo-os com muito p1·az~r. Quanto á desp~za, em 

O Sn. PAIUNuos: -Diz o nobre ministro que o termos razoaveis, lam-bem voto por e lia i fixe-se a 
corpo legislativo é que ha de resolver; seja assim. quantia, e fixe-! e aquillo quê rar.oavelmente se deve 
Mas veja V. Ex. que a applicaçào desses fundos uesptnder dentro de um ou dons annos. Pelo que toca 
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aos prolongamentos, tomara cu vo-los concluídos, 
mos não desejo que isso se faça precipitadamente: 
• como espero nínda viver quando esses prolonga
mentos tenhão de ser eJTectuados, quero lambem 
uma pnrlicula dessa gloria, quero concorrer com 
meu voto para que isso ~e faça. Não darei agora uma 
autorisar-ão sem dadossufficientcs,sem perfeito conhe
cimento de causa, para o governo usar della quando 
julga~· ~pportuno e do modo que lhe parecer mais 
conveniente. 

que sirva de força moral ao governo, e não o !Jr.a 
morrer de plethora. Teaho concluído. • 

O Sr. mh•t••ro da aal'ieulrura 1 -
Sr. presidente, pedirei apenas por alguns momentos 
a attem:ão do senado, em geral para a~radecer ao 
nobre sênador pela província de Matto-ürosso tudo 
quanto S. Ex. disse referindo-se á minha pessoa, e 
especialmente para re1ponder á parte do seu dis
curso cm que S. Ex. fez uma rectificaçiio do que me 
pareceu ter-l11e ouvido. 

Jfl vê o nobre ministro que isto não s;lo escru
pulos de opposir.ionísta. S. Ex. não sabe se será o 
executor dos contratos celebrados para os prolonga
mentos i que não os ha de fazer amanhã nem depois, 
é claro. 

As minhas nolas, alílts tomadas com algum cui
dado, dízião-me que o nobre senador desejára saber 
do governo se porventura era convenienl6 entrPgar 
a construccilo de tod•s as linhas ferreas a compa
nhias estràngeiras. S. Ex. accrescenlou, se~unio 
essas mesmas notas que tenho presentes (l~ndo): 
rc Nilo seria conveniente que o Brasil, às&im como a 
Belgica, tivesse como propriedade sua algumas li
nhas ferreas? E se o goveri'.o, pelo que tem dito, 
pelo que se acha no projecto, contratar o prolonga
mento de todas as linhas cnm companhias estran-

Se e11 fosse candidate ao minísterio, se eu tivesse 
boje táo louca pretenção, e só por ella fosse mo
vido ... 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINJJONJJA :-V. Ex. não 
é candidato? 

O Sn. PARANuos :-Não sou. 
O Sn. YISCONDE DE hQUITINJJONIIA :-Oh ! 
O Sn. PARANnos :- ... se eu fosse esse louco a~

pirante, desejaria que o projecto passasse com todas 
as emancha; que parece querer o nobre mini·tro ... 

geiras que o emprehendào, não é para concluir que 
seu pen,amento é não querer, em hypothese ne
nhuma, a propriedade de q11alquer das linhas 
ferreas f » 

Vejo porém, que me enganei, á vista do que disie 
o nobre senador. 

O Sll. VISC~NDE DE JEQUITINIIONIIA :-Isso é ver
dade. 

O Sn. PARANnos :-... porque o arbitrío chegaria 
não só para o nobre ministro, como para alguns dos 
seus sllccessores. Mas estou longe disso: o que quero 
é moslmr-me razoavelmente escrupuloso, é que o 
estrangeiro saiba que, se as nossas circumstancias 
silo ditnceis, a assembléa gPral estil pesando ouro e 
fio as despezas public•s, e o sovemo do Brasil não 
se mostra descoute11te com isso, pelo contrario 
fica ~atisfeito, porque assim se fortalece o nos.,o 
credito e as difiJCuldades financeiras serão vencidas 
com menos custo. 

O Sn. vrscoNDE DE JEQUJTINIIONIIA:- Primeiro 
que tudo é pre~iso mo.strar ao estrangeiro que o par
lamento dá apo10 ao governo. 

O Sn. PAllANnos :- Apoio em tudo quanto for 
razoavel; ap?io cego, não Nós, que estamos guer
reantfo pala hbertaçào dos par~guayos, que queremos 
regenerar aquelle povo.... . 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONUA :-Eu não .... 
O Sn. PARANnos:- .... que elle tenha vontade 

propria: como é que nesta quadra, em que todos os 
brasileiros estilo d1spostos a empunhar as armas, se 
for preciso, para vwg:tr a oll'en~a nacional e regc
Jlerar o povo parag11ayo .... 

O Sn. VJSCONDil 011 JEQUJTINIIONJJA:- Creio que 
não h a propaganda:... · 

O Sn. PAMNnos : - .. havemos de votar ás ce
gas tudo quanto quizer o governo ..... 

O Sn. SILVEIRA DA Morr.1 :-El supremo. 

Senhores, o governo não Jlóde pnsilivamente dizer 
que não quer a propriedade ele nenhuma linha ferrea. 
Tambem do pr0jecto não se póde concluir que fica 
inhibido de ter, se fôr preciso, a propriedade da es
trada de ferro de D. Pedro H ou de qualquer outra. 
Par~ce-me, porém, que o governo não póde e ao 

Estado não convem tornar-se o proprietario de linhas 
ferreas. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIW-Nào convem, 
0 Sn. nliNISTRO DA AGRICULTURA: - E' a opinião 

do governo. 
O Srr PAR.\Nuos :-De alguma póde convir. 
0 Sn. AIINISTRO DA AGRICULTURA: -Só em casos 

espccines. 
A industria particular na Franca, na Inglaterra e 

na Delgica, como os nobres senadÔres conhecem, têm 
tomado a si grande parte das em prezas de estradas 
de ftrro. Tenho ar1ui um calculo que poderia apre
sentar, dos capilaes que hoje estão ass1m emprega
dos por conta da industria particular naquelles pai
zes i ficou para o Estado uma insignificante parte. 
Nos Estados-Unidos, esse facto se manifesta em 
escala ainda mqior. O Brasil não póde excluir-se 
desta lei que rege aquelles paizes, JlOrque são leis 
economicas que, se ali prevalecem, deve por maio
ria de razão, prevalecer en Ire nós que não dispomos 
de capilaes suiTicientes. 

O Sn. PAliJINIIOS :-... sem ao menos dar-lhe tem
po para pensar sobre o que deve querer·? Dou ~poio 
ao governo, mas apoio sensato, apoio constitucional, 
apoio que nos deixe bem com a nossa conscicncia, 

Quanto á exclusi\o, hoje notada pelo nobre sena
dor, de companhia> nacronaes que se encarre~uem 
de prolong<r algnmas do nossas estradas de ferro, 
devo d1ZC1' 11 S. Ex. quo nenhuma duvida tenho em 
aceitar um addilamento 11 parte do projecto em que 
se dá ao governo autorisaf;ãO para co~tratar o pro
longnmento com companhias estrangeiras. 

Se, poróm, o illuslrarlo senador me convida a dar 
a minl!a opinião sobre a possibilidade ou antes pro-
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habilidade de incorporar companhias nacionacs com 
capitaes nacionaes (Jara semelhante fim, francamen
te declaro ser convicção minha que no paiz n:lo 
podem formar .. se companhias que tamcm a si em
prezas tão difficeis e diSpendiosas, 

O Sn. VISCONDE DE 1EQUITINIIONHA:- Nem de
vem. 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTUflA:- Nem convem, 
Eu disse, quando ha pouco !aliei, que em materia 
de immigraç~o queria nem só a dos hraços como 
lambem a dos capitaes. 

Já vê o nobre senador que IJ sómente para prestar 
culto ao sentimento, alias respeilavel, manifestado 
por S. Ex., o do patriotismo, que n:io duvido in
cluir na lei a idéa de companhias nacionaes, para 
que se não diga que o governo não admitte hypo
the<e em que associações nacionaes emprehenâão 
melhoramentos; sem com tudo esperar que se obtenha 
este resultado. 

Comprehendendo que o senado deve estar fatigado 
por tantas horas de discussão, limito-me a estas ob
servações em resposta ao honrado senador por :!Uatto
Grosso. 

Ficou a discussão adiada pela hora tl retirou-se o 
Sr. ministro com as mesmas founalidades com que 
fóra recebido. 

O Sr. presidente deu a ordem do dia para 6 do 
corrente : A mesma já designada. 

Levantou-se a sess~o ás 3 1/2 horas da tarde. 

ACTA DE 6 DE JULHO DE 1867. 

PR!SIDENCIA DO SI\, VISCONDE DE ADAETÉ, 

da deputação, occupando-se em trabalhos de com
missões. 

A' urna hora e Ires quartos, voltando a depu
tação, o Sr. barão de S. Lourenço, como orador da 
mesma disse que, tendo sido introduzida á presença 
de sua m'agestade o imperador na forma do estylo, 
cumprira a sua mhsão, . designando-se o mesmo 
augusto senhor dar a seguinte. 

RESPOST!, 
<< E' sempre com o maior P.razer que testemunho 

meu ~gradecimento ás mamfestações do senado, 
tudo fiando do desvelo de todos os brasileiros pela 
honra e prosperidade de nossa patria. » 

O Sr. presidente declarou que a resposta de sua 
magestade o imperador era recebida com muito 
especial ngrado. 

Em seguida deu a ordem do dia para B do cor-
renfe. · 

t • parte.-3• discussão das proposições da camara 
dos Srs. deputados : 

1.• Approvando a pensão concedida pelo governo 
á D. Maria Antonia Alves de Camargo, com o parecer 
da mesa n. 83, de junho ultimo. 

2.• Aulorisando o governo a c<anceder carta de 
naturi\lisacão de cidadão brasileiro ao subdito ita
liano padre Nicoláo Luiz e a outros estrangeirus. 

1• discussão das proposições da dita camara, a 
que se referem os pareceres da mesa ns. 84 o 85 do 
1 • do corrente, ~pprovando di versas mercês pecu
niaria~ concedidas pelo poder execufivo. 

3• discussão do projecto do Fenado, declarando 
que as disposições do art. 6• da lei de 23 de novem
bro de 1841, relativas aos príncipes da casa imperial, 
são applicaveis ao prioCJpe consorte da prmceza 
imperial. 

2• parle (á 1 hora).-Confinuação da discussãB da 
proposicilo da camara dos Srs. deputados sobre o 
prolongámento das actuaes vias ferreas para o inte-
rior do imperio. · 

ACTA DE 8 DE JULHO DE 186'7. 
PRESIDENCiA DO SR, VISCONDE DE ABAETÉ, 

A's 11 1/2 horas da manhã, fez-se a chamada, e 
aehàrão-se presentes os Srs. visconde de Abaeté, 
Mafra, Almeida e Albuquerque, Pompeu, Ottoni, 
Chicharro, Dias de Carvàlho, Souza Franco,· barão 
do Rio-Grande, Paranllos, barão de Muriliba, Fir
mino, barão de Pirapama, visconde d~ Sapucahy, 
visconde de S. Vicent~, J obim, barão de S. Lourenço, 
Dantas7 Souza Ramos, visconde de J equitinhonba e 
Zacbanas. 

Faltárilo com causa participada, os Srs, Sá e Albu
guerque, Nunes Gonçalves , barão de A ntorrina, 
liari!o de Cotegille, barão de Maroim, Dorges Mon
teiro, Carneiro ae Campos, Eusebio, Furtado, Octa
viano, Paula Albuquerque, Paula Pessoa, ]\fendes 
rios Santos, Ferreira Penna, Sinimbú, Paranaguá, 
Dias Vieira, Silveira da !Uotta, Fernandes Torres, 
Nabuco, Pedreira, Teixeira de Souza, marquez d~ 
Caxias, mar(juez de Itanhaem, marquez de Olinda 
o visconde de Itaborahy; e sem participacão, os 
Srs. Cunha Vasconcellos, conde da Doa-Vista; Souza 
Queiroz, Fonseca o visconde de Suassuna. 

A's t 1 1/2 horas da manhil fez-se a chamada, e 
acharão-se presentes os Srs. visconde de Abaeté, 
Almeida Allluquerque, Pompeu, visconde de Sapu .. 
cahy, Pedreira, Ottoni, visconde de S. Vicente, 
b•rào de Cotegipe, barão de S. Lourenço, Eu~ebio, 
Dantas, Jobim. barão do Rio-Grande1 Silveira da 
Moita, Souza Ramos, Chichorro, Dimz, barão de 
Murit1ba, marquez de Olinda, Dias de Carvalho, 
I'Rranhos, S:í e Albuquerque, Souza Franco, Fir· 
mino, barão de 1\laroim, barão de Antonina, Zacha
rias e Fernandes Torres. 

Faltarão com causa participada os Srs. Nunes. 

Não havendo numero sufficiente de Srs. senadores, 
para formar casa, o Sr. presidente declarou que não 
podia haver sessão. 

Convidou os Si'S. senadores, membros da depu
tação que tem de apro~entar 11 sua magestade o im .. 
perador a r~sposta á falia do throno, a seguir ao seu 
dcstmo a hora conveniente, e os demais Srs. sena
dores presentes a conservarem-se na casa até li ''alta 

Goncalves, barão de Pira]Jamaj Candido Borges, 
Carn"eil'o do Campos, Paula A buquergue, Paula 
Pessoa, Octaviano, Furtado, Mendes dr s Santos, 
f'erreira Penna, Sinimbú, Paranaguá, Dias Vieira, 
1\fnfra, Nabuco, Teixeira de Souza, marquez de Ca. 
xias, marquez de Itanhaem, visconde de Itaborahy 
c visconde de Jequitinhonba; e sem parlici(Jacilo 
os Srs. Cunha Vasconcellos, conde da lloa Vista, 
Souza Queiroz, Fonseca e visconde de Suassuna. 
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Não haven·lo numero sufficientc de Sr~. seMdo- « A ri. 1.• Ficlio approvadaR as seguintes pensões 
re~ para formar casa, por terem-se reunido unica- concedidas pelo govPrno, por decretos de 2 de mar~o 
mente 28, o Sr. presidente ncclarou que não podia do corrente anno: . 
l1aver sessão, e convidando depois os S~s. senadores cc § 1. 0 P~nR.ão diari.a de 400 rs. ao guard~ nacio
presentes para trabalharem nas comm1ssões, deu a nal da provmCia do R10 de Janmro· Annamas Joa-
ordem do dia para 9 do corrente : quim de Oliveira, ferido no serviço da guerra. 

A mesma já designada. · « § 2.o Pensões mensaes : da 60H repartidamente 
aos menores Isabel e Gentil, filhos le~itimo1, e Abi

~3· •e•sio. 

EM 9 DE JULHO DE 1867, 

PI\RSIDENCIA DO SR, VISCONDE DE ADAET.É. 

lio, lilho legitimado do capitão do 40 corpo devo-· 
Juntarias da patria Augusto Cesar Guimarães, morto 
em combate, devendB cessar o abono das quotas 
correspondentes aos dons menores varões, logo q:ue 
estes cheguem á maioridade; de 36S até á sua maio
ridade ao menor Leopoldo, filho legitimado do al
feres de cavallaJia da guarda nacional da côrte ad

A's 11 1/2 horal da manhã. achando-se presentes dirto ao 140 batalhão de infantaria da l•Iinha Joi!G 
os Srs, vi1con~e de Ahaeté, Mafra, Almeida Albu- Alves de Azevedo, morto no acampamento do 1° 
querque, PomJJeU, vi8conde d~ Sapucahy, \'isconde corp1 do e.xercito em OJlerações; de 42H 11 D. Jose
de S. Vicente, Ottoni, Jobim, b)rão da S. Lourenço, pha Francisca de Jesus _Salles, viu'l'~ do tenente.do 
Dantas, MarCT,uez de Olinda, Paranhos, barãa do 38• corpo de voluntar10s da patr1a Alex:andrmo 
Rio-Grande, Silveira da Motta, Pedreir.1, barão de Gonçalves de Salles, morto em com~ate ; de 30R re
de Cotegipe, visconde de Jequitinhenha, Souza parllda!llente, e sem prejuizo do meio s~Ido 9,11e l~es 
Francl), Souz~ Ramos, bar;lo de Pirapama, Chi- compelir, ~o~ menor~s Joseph~ Cuollna t•erre1ra 
charro, Firmino, Furtado, Dias de Carvalho, Zacha· de J\!atos, ~l!za Caro!ma Ferreira de Matos, Inn~
rias, hlrilo de Antonina, Sinimbú, Paranaguá, barão e~nc1o Fa.briciO Ferreua de Matos e ~ugosto Fabrl
de Maroim, barão de Muritiba, }'crnarldes Torres CIO Ferreir~ de Ma~os, filh~s do cap.It~o do 11• ba
e Sá Albuquerque, o Sr. presidente abriu a sessào. talhão de mfanta1'1a Joaquim FHbriCIO de Uatos, 

Faltárão com causa partici(lada os Srs. Cunha morto em combate, devendo cessar o abono das quo
Vasconcellos, Diniz, Nunes Gonçalves, Candido tas corre~pondentes aos dons menores varões fogo 
Borges. Euzebio, Octaviano, Paula Albuquerque, g~e elles toquem ,A maioridade; e d~ 1028, sem p~e
Paula Passo1, Mendes dos Santos, Ferr~ira Penna, JUIZO do monte-pio g:ue lhes competir, á D. Adelaide 
Dias Vieira, Nabuco, Teixeira de Souza, marquez da Graça Vital de Oliveira, viuvado capitão de fra
de Caxias, marquez de Itanhaem, Carneiro de Cam- gata 1\lanoel Antonio Vital de Oliveira, morto em 
pos e visconde éle Itaborahy; e sem particjpacão os comblle. 
Srs. conde da Boa-Vista, Souza Q11eiroz, Fon'seca e « § 3. 0 Pensão annual de mais 400R com que fica 
visconde de Sumuna. augmenta.da n de 1:0008 que já P.ercebe por decr~to 

Forão lidas e approvadas as actas de 51 6 e 8 do de 20 d~ JUnho de 1857, como vmva do conselheiro 
corrente mez. José Werneck de Aguiar, â D. Anna Eufrazia de Sa 

Werneck, m~i do 10 tenente da armada Francisco de 
Salles Wernek Ribeiro de Aguilar, morto em com
bate. 

EXPEDIENTE. 

O Sa. I• SECIIET.UIIP deu conta do seguinte: 
Officio de 4 do corrente, do ministerlo da fazenda, 

acompanhando o autographo da resolução da assem
bléa geral, na qual SuaMagestade o Imperador, con
sente que isenta de direitos da importacão todo o 
material necessario (I r.onstrucção do ramal da es
trada de ferro de Valenca á de o; Pedro II.- Ao 
archivo o autographo, • communicando-se ã outra 
camara. 

Officio da li, do 1 o secretario da cama ra dos Srs. 
deputados, participando que constou ! mesma ca
mara que Sua Magestade o Imperador eonsente na 
resoluçii~ da assembléa geral, que approva a pensão 
concedida á D. Romana Candida de Araripe e lls 
suas filhas menores.- Ficoú o senado inteirado. 

0/llcio de 6, do mesmo secretario, remettendo n 
cópia de um decreto de t7 de novembro ultimo, que 
deve substituir ao que foi remettido, relativo ao ca·
dete do 24P corpo de voluntarios Manool Amaro, 
como 2• sargento reformado. - Remettido á mesa. 

Dous officios de 6 e um de 5 do corrente, do rnes
~o secretario, acompanhando as seguiutes propo
sições : 

cc A assembléa geral rosolve: 

« Art. 2. • As pensões acima mencionadas serão 
pagas desde as datas em que Corão concedidas. 

« Ar!. 3.o Ficile revogadas as disposições em 
contrariO. 

cc Paço da camara dos deputados, em 6 del'ulho 
de 1867.- Francisco de Paula da Silveira obo, 
presidente.-.4ntonio da Fonseca Vianna, to secre
t~rio.-José Feliciano Horta de .A.raujo, 2• secreta
riO. » 

« A assembléa geral resolve : . 
« Art. t•. Ficão appro'l'adas as pensões concedi· 

das pelo governo, por decretos de 27 de fevereiro 
do corrente anno, a saber: 

« 1•. Pensões diarias: de 400 rs. aos soldados : 
do 1• corpo de volunlarios da patria Joaquim Ma
rianno Pereira e Jacob Mauser, do ao dito José Lo
pes da Conceição, do 8• dito João Gomes Ribeiro e 
Henedicto José da Silva, do soo dito Manoel Bezerra 
de Senna, do 31• dito Candido Casimiro de Paiv~, 
do 46° dito Manoel Athanasio da Conceição e Ma
noel Ferreira de Carvalho, do sto dito José Lauria
no de Souza, do 1 • batalhão de infant~ria Claudino 
T~ixcira de Souza, do 5• dito José Antonio e Gal
dmo Francisco da Silva, io 70 dito Manoel Ignacio 
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dos Santos, do 8• dito Antonio José Cardoso e Fran- cavallaria da guarda nacional Antonio de Souza 
cisco Alexandre Coimbra, do 13• dito Antoniolgna- Garcia, ao cabo de esquadra do 1• batalhão rle in
cio da Silva; e de liOO rs. diarios aos anspeçadas fant1ria Roberto Achimidit, ao ansper.ada do 12• 
do 1• corpo de volonturios da p1Ltria Joao Luiz dito !Uanoel José Sodré e ao cabo de esquadra do 
llbzotti, do2• dilo Manuel Antonio do Couto Pe- corpo policial do Rio-Grande do Sul Jo"é Alvos de 
reira, ao 2• cadete forri~l do 4• dr to Manoel Ferreira Lima; de 600 rs. ao t• s~rgento do 5• corpo de 
Ribas, aos cabos de esquadra do so dito !Uanoel cavallaria da guarda nacional Antonio Carlos Ole
lleJippe Camarão, e do 18D dito Antonio Si11•erio da que e ao corneta-mor do 16• cor·po · de voluntarios 
Srlva, ao an3peçada do 30• dito Francisco Lopes de da patrin Manoel Chevorio; todos invalidados no 
Lima, ao soldado do 37• dito Francisco Manoel Pe- serv190 da guerra. · · · 
reira, ao cabo de e'qundra do 2• regimento de cavai- § 2 I' ~ 1 d 18" · · d 
laria ligeira Estevão dos Santos, e ao anspecada d., cc • ens .. o men•a ; e · "' sem preJUIZO o 
1 1 meio soldo que lhe compelir, I! D. Mar·ia Alexan-

20 batalhão de inf~ntariaAntonio Manoel ueAqui- drina de Oliveira, viuvado alferes do 8• batalhão 
no ; todos invalidados no serviço da guerra. de infantaria 1\lanoel Estevão de Oliveira Pinto, 

« § 2• · Pensões mensaes : de 42$ ao tenente do morto pelos ferimentos r~cebidos em combate. 
ifo corpo de voluntarios da patria Hermog~nesJorge « Art. 2.• Todas as pensões de que trata o art. 
Pitt~ ferido em combate; de36H AD. Marra Francisca t.• serão pagas desde a d~ta dos respectivos de-
dos :santos Belloh, viuvado parlicular lO sargento 1 d 
do 8• batalhão de infmtaria e •lferes em commissiio cre os que as conce êrão. 
do 26• corpo de voluntarios da patria Pompeu do « Ar.t. 3.• ·Ficão revogadas as disposições em 
Amaral B•llota; morto em comlíate; de 218, sem contrariO, · · 
prejuízo do meio soldo que lhe competir, à D. Ame- « Pnço da camara dos depntarlos, em 6 dei"ulho 
lia Pereira do Nascimento, vmva do tenente do !Z• de 1867.-Franci•co de Paul" da Stlveira obo, 
regimento de cavallaria Jrgeira José Ribeiro do Nas- presidente.- Antonio da Fonsp,ca Vianna, I• se
cimento, f3llecido nohospitalambulante do 1• corpo cretario .. -Josrl Feliciano II orla de Araujo, 20 
do exercito em operações. secretano. » · 

« Art. 2e. Todas estas pensões serão pagas da Fol·1lo todas a imprimir. 
data dos respectivos decretos das concessões. 

cc Art. ao. Ficão revogadas as disposições em Officio de 15 de abril ultimo do Sr. senador Cu-
contrario. nha Vascomellos, participando que por incommo-

cc Paco da camara dos deputados, em li de julho dos de saude não pr,dia comparecer ã sessão do 
d0 1867:- Fronciseo de Paul1J da Silveira Lobo, senado no corrente anno.-Intetrado. · 
presidente.- Antonio d" Fonseca Vianna, 1• se- 0/llcio de 7 de junho ultimo, do jlresidente da 
cretario.- José Feliciano llo!'la de Araujo, 2• se- Parahyba, remetlendo exemplares de dous relatorios 
cretario. » da presidencia.-Ao archivo. 

« A assembléa geral resolve: O Sr· Tjllf!ODIIII de JequUtnhonha: 
-Sr. presidente,as nossas sessões abrem-se ás 111/2 

cc .Art. 1.0 S:lo approvadas as pemões concedida~ horas; o regimento determina que o senado trabalhe 
pelo governo, por decretos de 23 de fevereiro do quatro horas, por eonsequencia devem ir as sessões 
corrente ao no, a saber : até 3 I j2 horas. Eu creio quo até às 3 1/2 hora.s, é 

cc § t. • Pensões diarias: de 400 rs. aos seguin- tempo demasiado para as diversas occupações ·dos 
· tes sodados: do 3• corpo de voluntarios da patria Srs. 1enadores, e que se deve de trabalhar tanto 
Manoel Paulo da Concetção, do -1" dito Innocencio quanto é possível para economisar o tempo, procu
Pereira França, do 5• dito João Fdippe de Olinira, rando tornar as sessões o menos incommodas 11ue 

. do 6• dito Antonio da Costa, do ~· dito Manoel for possível, attenta a idade que a conslituição ex1gc 
Thomaz Gonçalves, do 8.• dito Antonio Marti,rs de que tenha o senador antes de entrar para esta r.asa. 
1\l~deiros, do 10• dito Ezequiel Per"tra !\[achado, Supponho, porém, ter conCJirado estas difficuldades 
do 11• dito João Januario Pereira da Conceição e com a indica~~o seguinte, que V. Ex. ou a mMa 
Antonio Jonquim da Silveira, do 18• dito João tomará na consideraMo que merecer, e que o senado 
Francisco de Queiroz e João Evangelista da Costa, approvaril ou rejeitará. 
do 30.• dito Rayomndo .Alves .Jila!ti~s, do 32• dito · A indicação é nos termos seguintes: (Lendo ) 

. Francisco José de llarro~ e Htlmo Suzano de Oh- . . · 
''eira, do 390 dito Jrà t•'rancisco de Oliveira, do . « O pres1dente, tomando em constderaçilo a g~a-
470 dito Caetano At h>ui 11 Rodrigues, do 4• corpo vtdade dos assumptos que der para a ordem do ilta, 
de cavallariada guarda nacional Manoel Alexandre marcarãde vespcra a hora em que se deve fazer.a 
de Oliveira do 1• batalhãB de infantaria nranool chamada e abm a sessão, nlio send'o nunca para mata 
Raymundo 'Rodrigues, do 6D dito Gaspar Antonio cedo de 10 1/~ horas. 
do Souza do '7• dito Jorge Alexandre de Abreu, « São coo~stdcradas graves, além de outras, as 
do 8D rlito'loão Manoel ~e Santa Brigida, flo11D d1to discns•il,•u.bre a respostaá falia d~ throno, as do 
José Christino Vieira~ Adão Francr~co rie !Uatos e orcamento, dos requerm•entos que trverem por fim 
do 120 dito M:moel Joiln Ribeiro; de 500 rs. aos ptdu· informagues ao pode.r ex.ecutivo, interpella-
cabos de esquadra: do 20.o coopn de voluutal'ios da ~õe~, sessões s~cretas c mats le1s annuas. . . 
patria 111anoel Simplicio llarretJ, do 50 dito Mano- " As homs tndrcarlas sel'ãO publtcadas no Dtar1o 
e! Pereira da Silva, ao anspoçada do :.W di to Ui- O{ficial c no que publica o debate da camara. . . 
gino Antonio da Costa, ao forriel do 15• corpo do << Sempre que não fôr marcada a hora especta! 

v 
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para a chamada e abertura da sessão, entender~se-ha 
que esta se abrirá As 11 l/2 horas. 

« Em taes sessões poderá ·começar a discussão 
com metade e ma1s um dos membros residentes na 
corte, ficando a votar.ào do objecto para quando se 
verilic~r o disposto no artigo do regimento. 

lancia exlraordinaria, uma inspecção sobre todos os 
negocios do est,Jdo, e sem estrepito, sem incommodo, 
nem do senado, nem do poder executivo. Entre nós o 
easo é outro: são precisas as solcmnidades, como V. 
Ex. sabe; ll preciso que se dó para a ordem do dia a 

cc Sala das sessõei, em 9 de julho de 18(17.-Vis
conde de hquitir~honha. >> 

Escuso, "Sr presidente, desrnvolver cada um destes 
artigos, porque elles estão redigidos, no mAu modo 
de ent"nder, com tanta clareza que dispensão 
qualquPr commentario. 

interpellação, que essa inlerpcllaçi'lo lenha toda aso
lemmdade do extraordinar10; e assim por diante. 
Ora, é o estylo inglez justamente que eu entendo que 
se dere de adoptar; e para adopta-lo, é necessario que 
se adopte o que acabo de dizer, isto é: que se possa 
abri•· a sessão, mas que nnda se resolva sem haver o 
qr1ot•urn que se tem entendido ser o constitllcional, 

H~stA-m" sómente a ultima parte da indieaçi!o, e 
vem a ser aquella em que eu proponho que a dis
cnssil.o d~ taes objec•os graves comec~ log•> que se 
achar reunida uma maiuria dos membros do senado, 
residentes na cOrte . 

o de!ermwado pela constituição. 
A constituição no seu art. 25 determina o seguin

te; ( Lendo) « Os ne~ocio~ se resolveràõ pela maio
ria absoluta de votos dos membros presentes ». 

Até hoje, n~o sei porque motivo, permitta-me o 
senado que eu diga, o quorum tem sido considerado 
metade e mais um de tod,.s os membros do senado, 
não só aqnelle.~ que concorrem ã sessão e aquelles 
qua se acM ' {óra do Drasil, com licença, como 
aquelles que se achão n~ cOrte, o que difficulta 
m11tlo us nossas sessões, porque attend~ndo, o nu
mero de senadores hoje existente pela constituicão, 
torna-st:l Decessario qlle haja um quorum de 30 mem
bros para poder haver sessão, quandoaliâs eu creio 
que a constituição não determina isto. 

Além do que acabo de expOr, senhores, o que 
proponho na indicaçilo é de grande vantagem, por 
mo que nil.o poderã haver (pe.r~unto eu) imporlan
tes negocios na correspondencta do SP.nado e que 
não são lido~, que o senado não toma delles conhe
cimento porque não hotl v e ses!ão? Não seria melhor 
IJlle a sessão fosse aberta e que o expediente fosse 
ltdo, que fosse tomado em consideração ~;>ara se 
resolver em um caso emergente? Sem duv1da ne
nhuma. 

Ora, eis aqui o que s11 consegue, uma vez que 
assim o entenda o Sr. presidenta, que estA, como 
presidente da commissAo da mesa, encarregado ha 

O Sn. DANTAS :-Lêa o outro artigo. 
0 Sn. VISCONDE DE SAPUCAIIY :-0 art. 23. 
O Sn. VlSCOl'IDE DE JEQUITINIIONHA • (Lendo ) -

Não se poderã celebrar sessão em cada uma das 
camaras sem que esteja reunida a m~tade e mais 
um dos seus re~pectivos membros. » Ora,-de seus 
respectivos memôros-, este artigo deve de ser en
tendido de accordo com o art. 25, porque o art. 25 
é o que expressamente determina o moao como se 
devem resolver 01 negocios do senado. 

muito tempo de o1ferecer emendas ao re~imento, de 
verdadeiramente reforma-lo, porque hoje já não deve 
ser o regimento do senado aquelle que foi leito em 
1826; já não é possível: os negocios s~o outros, a 
multiplicidade de trabalhos é extremamente diversa; 
eis aqui o que se consegue, uma vez que a mesa pro
ponha este additamento ao nosso regimento. Eu 
proponho que as questões graves possllo ser discu
t•das antes que se reuna o quorum de 90 membros 
na casa, e que só se resolva a questão depois do 
quorum de 30 membros. Em·nada se olfende a cons
tituicão, adianta-se o serviço, adianta-se o trabalho, 
o senado ganha e ganha o publico. 

Eis, Sr. presidente, o que trago ao conhecimento 
do senado : é uma indicação para dispertar a atten
ç!o da mesa! para Yêr se é possivel additar ao nosso 
regimento a guma disposição q~e ponha o senado 
em ebtado de poder tomar conhecimento de seu ex
pediente, emliora não haja sessáo para resolver, em
bora não se reuna o q•to• um de 30 membros; o que 
se põde fazer abrindo a sessão sem ter 30 membros, 
0 que não é contrario de fórma alguma ã constitui
cão; porque quando a constiluiçào diz : cc Não po
aerá haver sessão sem metade e mats um .dos mem .. 
bros do senado » não quer diz~r que nil.o s~ possa 
abrir a sessão para se lar o expedtente; e assrm por 
diante. Alt!m disso, Sr. presidente, eu creio que por 
esta fórma vérá o senado que muitos de seus mem
bros se apressaràõ a comparecer QUando virem !!Ue 
é indispensavel votar-se algum obJecto grave e rm
por tante. 

Mas, emfim, eu não proponho ao senado actual
mente que elle reforme o modo como neste ponto 
tem entendidB a constituiçAo até hoje : continue essa 
interpretação ; não haja· sessão emquar.to não se 
reuntrem trinta membros, que é metade e mais U!ll 
de todos os membros do senado, na fõrma da cons
tituição, não haja votação em quanto se não reunir no 
senado o quorum de trinta membros. Mas, pergunto 
eu, porque motivo na o ha de haver discussão ? 
porque motivo não se hão dd adiantar os nfgocios? 
porque motivo eu, ou qualquer outro membro, de
pois de aber~a a sessão eom a. aole.mnidade p~es
cripta no rfgunonto, e que se I! ver hdo o cxpeillen
te, não hei de ter o direito de pedir a palavra para 
interro~ar um dos Srs. ministr(ls, que se ache na 
casa, sobre um Hegocio que eu julgo importante para 
o paiz, de commum interesse, como acontecd no 
parlamento inglez ? E com muito juizo, com muita 
utilidade, o Diario Officia! de hontem publica um 
artigo a este respeito, isto ê, expondo o que acon
tece na camara dos communs na Inglaterra. O pri
meiro tempo ali é todo absorvido eminterpellaçõesaos 
Srs. ministros : p~rgunta-se, e elles re>pondcm ?
respondem simplesmente, respondem como cm fa
miha, sem outra so\omnidademais do que a pergunta 
o a resposta. Assim exerce o parlamcn to uma vigi-

O Sn. rnESIDENTE :-Não ~ei se V. Ex. requereu 
para que a indicaçilo vA á mesa, afim de interpOr seu 
parecer. 
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O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINHONIU: - Creio que O Sr. Danni11- Eu não posso deixar de 

e lia deve ir à commissllo da mesa. louvar a mesa, pelo procedimento que tem tido, in-
0 Sn. PRESIDENTE :-Pó de ir ou póde ficar sobre formando ·nos sobre as pensões concedidas. 

a mesa como uma indicação. O nobre senador por S. Paulo, quando fal-
lou, suscitou-me uma lembrança, e é que, da ca-

0 Sn. VISCONDE DE bQUITINIIONHA : - Enta:o que mara dos Srs. deputados havia algumas propostas, 
vá á mesa para dar ~eu parecer. em que se ~ugmentavi\o as pensões; não sei se estas 

O S11. DARÃO DE PmAPA!IA: -E' do regimento: de que tratamos forito augmentadas .• , 
toda a indiCação vai â mesa para dar seu parecer. o SR.. PRESIDENTE:- Nilo, senhor; nP.nhuma das 

O Sn. viscONDE DE JEQUITINHONIIA: - JA sei; mas que se achão em discussão teve augmento. 
peço urgencia. O Sn. DANrAS :-Sei que V. Ex., quando respon-

0 SR. PRESIDENTE: -A indicação vai remettida 11 deu ao nobre senador por S. Paulo, fallou sobre os 
mesa. serviços a que se ref~ra o officio do Sr. barão do 

Depois de apoiada a inrlicaç3o f~i remeltida A Herval; mas eu qoizera que a mes:t combinasse tam
commissilo da mesa, a requerimento do seu autor •. bem as pensões que vêm da camara, com o decreto 

que as concede. 
ORDEM DO DIA. ·O Sn. PRESIDEMTE:- A mesa tem feito isto, e 

Entrou em 3• discussão, com 0 p~recer da mesa pó do V. Ex. estar certo que h a de conbnuar a pro-
ceder pelo mesmo modo. 

n. 83, a propo~içào da camFra dos Srs. deputados Posta a votos, foi approvada em 1• disetmiló, e 
approvando a pensão concedida .AD. Maria Aotonia entrou em 2• 0 art. 1 • da proposição. · · 
Alves de Camargo. · . O Sn. PRBSJDENTE:-E' preciso advertir que esta 

Posta a votos f·.•i approvada a proposição para ser proposi~ilo contém muitoS' nomes; além do que já 
dirigida A sancção imperial. mencionei, vem o de Durval da Costa Pinto, se-

Entrou em 3• discussão, e foi sem de'hate aJlpro- gundo sargento do 26• corpo de voluntarios da pa
vada para ser dirigida A sancç1io i • perial, a propo- tria, contemplado com a pensilll de 600 rs. diarios, 
sicno da mesma camara autorisando o governo a con- o qual em consequencia de ferimentos recebidos em 
ceil~r carta de natilralisaç~o de cidadão brasileiro ao combat~ v~-se Jmpossibilita:lo de procurar meios 
subdifo italiano padre Nieolào Luiz e a outros estran- de subsistencia. E' isto que diz o decreto, não ha 
geiros. documento algum senão a cópia do mesmo decreto. 

Seguiu-se em 1• discussio, com 0 parecer da mesa Neste mesm~ ~aso estão as outras p~nsões, com<l a 
n. 84-, a propo1ição da dita camara approvando a1 de 50~ rs. d1ar1o~ ao an~peçada do 7 corpo devo
pen,ões concediílas pelo governo fl D. Maria Ger- luntmos da patna José de Campos Arrud~, a quel)l 
trudes da s1Iva Pereira e a outras pessoas. s~concedeu ~sta pensão em consPquen~l!l de fer_J· 

- . mentos recebidos em combale, e ver-se JmposslbJ-
0 Sn. PRESIDENTE~ - So~re esta propos1çilo ha fitado de procurar meios de subsislencia; a de 400 

tamb~m u.m parecer da comm1ssão d~ '.nesa; refere-se rs. diarios fl. Manoel Cyriaco, solrtado di) U• corpo 
11 ,Propos1çilo ~ t~bella G anne~a ao d1to parecer: A de voluntarios da patria, a João Evan~eli:;ta de 
prlm~Ha pensJomst~ é n .. Marm Gertrudes da Silva Jesus, soldado do go dilO, a Olympio Moreira de 
J>er~Jra, a quem se concedeu a pensão de f8H. O Carvalho, do 7• batalhão de infantaria, a Pfdro An
mutlvo d,a pensil? é ser v111.va do alferes d,o 8• bala- tonio, do fOO dito, e a outras praçàs de pret. Ne
lhão de mfanta.ru Flor~nhno José Perma, morto nhuma destas pensões v~m ar.ompanhad~ de outro 
em consequenc1a de ferimentos em combate. E~tre documento além da cópia do d~creto de concessão. 
os documentos ,que .acompan~ilo e~ ta p~opos1ç,,o 0 Sr. Sll't"•ira da ltfotaa:-Eu não tenho 
~chão-.se os seg.mntes :-re~uerJmenlo d~ vmva, 1n- animo de embaraçar a appruvaçáo d11stas pensões 
formaçõe~ da dJrectom ~sc.al da secretma ~a guerra que reconheço, são uma dtvi~a sagrada que 0 pa1z 
e do pres1den~e ~a grovJncul do Ceará. As mfor~a- paga a homllns que têm derrama lo ~eu san811e 8 
ções da secretam a g~erra conflrmllo os mot!vos amscarfo sua vida nos cam,POS de bat•lha; se1 que 
do decreto, ~ as ~o presidente do CearA são relah.vas 0 paiz deve ter toda a bemgnidade com e~tes fio
ao ~slado e Jdenhdade da pessoa. mens e com suas familias. p·•rém não ha bm<gni-

0 Sr. ba~ão de Ca&~lriJII'II- Eu quizera dade nào h a fim algum ~e possa justtficar o aban
que V. Ex. me mformasse se, Junto aos documentos, dond dos direitos do parlamento, estes é q11e quero 
l1a n certidão de casamento. 1alvar a todo o transe; hei de, ao menos com minha 

O Sn. PRESIDENTE:- Existe o reqUPrimt'nfo da voz, por muito debil que seja, protestar sempre 
parte e o teor do assent~ dG st~n casamento, que c~ntra as praticas abusivas que conduzem ao aban-
teve Jogar no dia 3 de julho de 1852. dono dos ilireitos parlamentares. 

O Sn. DARÃo DE CoTEGJPE:-;- Precisava desta in- A leitura deste projeçto da ~amara dos Srs. de-
formar:rio, porque tenho mohvo para crer que se pulados, de outros que Já lel)l s1do a~P.rovados e de. 
tem dado pens:lo à pessoas que não silo casadas com muitos outros que hão de nr, a nllhcJa. que temos 
militares, CtU á alguma pessoa que não tl casada com dos trabalhos daquella camara, o conh~c1mento dos 
militar, e bem assim à vi uvas, que já não o erilo, actos officiaes do governo _durante. o mlervallo das 
porosl<trem casadas h a 20 annos. E' por esla razão sessões, concedendo pensoes, me IDduzem a reco• 
que desejaria que se examinassem o~ documentos. nheccr qua é preciso que o senado tome uma provi· 
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dencia para re.;guardar o seu direito de exame nestas 
concessõeH. 

affirmar ao senado que se tem concedido pPnsões 
a suppostas viuv•s de officiaes mortos em com
bat~, cuja~ mulheres estão vivas e não tem pen
são; ~ei que uma agra'ciada teve pens1lo, como 
viuva de um official, quando a verdad~ira viuva 
não a teve, não a requereu, estava, creto mesmo, 
sep•rada do marido. Eis aqui porque digo que é 
preciso exame de nossa parte. 

N:!o somns chancellaria dn' governo; ao menos m 
concessão do penjões n:lo ddv•mos querer >e r chan
cellaria. Soo governo se contenta em u•andar para 
o corpo legislativo, quando concede uma pensão, por 
muito bem concedida que seja, simplesmente o de
creto que a concedeu, não o instrumdo, não dando 
a raz;io por que o corpo legislativo deve approvar o 
seu acto, é porque o governo entende ~ne a appro
vac:lu do cor~o l~gislativo é uma forn,alida~e, que o 
quê é wbstancial só mente é o !CU acto Ora, não é 
assim; o substanci11l é a approvacão do corpo legis
lativo, que ni\o pó_de exorcer esta'sua attribuioão sem 
que tenha conhecimontCJ rle causa. . 

E poder:\ isto, Sr. pre.•idente7 ser tomado como 
impertinencia do corpo legislativo? Cnmo avareza 
nossa par~ com os bons servidores do Eslado e 
suas farnilias? Não; é direito, é obrigar,ão quiJ 
temos de resguardar as prerogativas do parlamento. 
(Apoiados.) ~ 

E não terá havido abusos a este respeito? Eu 
estou muito certo de que o governo na concessAo 
dessas pensões ha de ter si'do induziria muitas vezeg 
a enganos, a erros de apreciacão. e ent:to a emenda 
do engano neste caso é mui'io facil. O governo às 
vezes seduzido pela razão da equidade poderá pre
terir algum exam~, fazer um~ concess~o precipitada 
que reconhecerá depois que foi mal feita; entretanto, 
depois de estar ella approvarla pPlo corpo legisla
tivo cotno havemos de inslallar uma instancia nova 
]Jar:t ca1~ar uma pens:io que se veja qtle está no caso 
de ser até consiiltrada escandalosa 'I qual o meio? 
Nenhum ha. • Ha mais uma r.uão para que sejamos zelosns no 
cumprimento desta nossa tibr'g~çi\t> Não é bastante 
()Ue o gwerno diga qu~ tal officml morreu em c~~~
liate, para q1,1e se concerla uma pe~'ão âsua famiha; 
ahi está a lei que marca as condiÇÕA•, com. que o 
favor deve ser feito ás viuvas, aos filhos, ás mn:ls; 

· Entenrlo, portanto, Sr r.,.,.q:den!e, que se deve 
tomar como regra remeLier todos os projectos de 
con··es1ão de pensões á t<l!l:l commissilo para os 
examinar. A mesa não tem obrigação, nem mesmo 
direito, de dar parecPr Acerca destas materias; a 
me~a por zelo estabeleceu esta ut•l pratica, d~ que 
f .uou o nobre seoa~or pelas Alago as, de dar infor
macões ao bCnado para votar com lltmhecimento .de 
causa i mas a mesa l)ãO dá parecer, dá inforrnações. -

O Sn. PRESIDENTR : -·E' ao que se tem limitado 
a mesa; não conclue por outro modo; não diz que 
se vote pró ou contra. 

O Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA: -E' o que estou affir
mando; limita-se a dar informações Ora, eu enten
dia que se deveria a~optar o expediente de remetter 
toda~ a; concessões de pensões ~ commissão de fa
zenda, visto que ni\o temos uma com missão especial 
de pensõel e ordenados, que deveríamos ter .• 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITJNHONJJA:-Apoiado; 
devemos t~r. 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA :-Sim, devemos ter, at
tenrleudo ~s muitas pen1ões que tem vindo, que hào 
de vi I', e que por isso será conveniente nomear uma 
commi~são Pspecial para seu exame. Mas por ora 
vou su:Jmetler ao senado este requerimento, para 
quA o projecto que se discute seja remettido á com
missao de fazenda, porque, segundo informa a 
mesa, uma só das c11ncessões de que se traia tem 
do:·umentos; a respeito das outras, nenhum ha; ao 
menos é preciso que se remettào as ordens do dia 
dos genHaes, e os tlücumenlos das partes, quando 
as pensões não são concedirJ~s aos proprios feridos. 

0 SR. PRESIDENTE : - Quasi Iodas, â excepção 
da t•, são cencedidas aos proprios feridos; â ex
cepção da t•, concedida á uma viuva-de um alferes 
e que vem acompanhada de documentos, todas as 
"utras são concedidas a um sargent0, a um anspo
~ada. e a varios soldados que se. inbabilitárão na 
serviço. 

é justamente para verificar estas con lições que o 
governo que expede o dec~eto, deYe ter Pm vis la os 
documPntos precisos. Porque, pois, nJo os manda a0 
corpo legislativo? porventura o governo concede 
uma p~nsão á uma vi uva, só mente pnrque seu ma
rido morreu cm combate? Não riPve exigir que se 
apresento certidão de casamento? Entretanto, lt'nho 
noticia que o governo se tem equivocad·o a este Jes
peito. 

Un~ SR. sENADOR:- Tem havido todo o zelo o 
cuidado. 

o SR. SILVEIRA DA nloTTA :-Creio que o haja, 
mas note V. Ex. que o zelo não gera a pe~f,!iç:\o, a 
infallibilidad~; os canaes officiaes são mmlos, mas 
não podem produzir a certeza; ó .preciso ás vezes 
alguma indagação mais. Púdd V. Ex. atnrmar quo 
não tem ha vitlo equívocos? Eu afTimlO qu~ os lclll 
havido .... 

O SR. SILVEIRA DA MorTA: -Sem duvida a com· 
miss<io ha de ser experlita no seu exame i nilo ha de -
qu~rer demorai-o, pois que é negocio que ~e refere 
ll necessidades de servidores do Estado ; póda reali
sar-se eom brevidade este serviço, e resguardar·se 
o uso de nossa altribuição. 

U•t Sn. sENADOR dá um aparte. 
O Sn. Su.vmnA DA MorTA:- Eu não disse quo 

não tem havido cuidado; rlevo suppor quo o gll
verno empregará todo o zelo e cuidado; mas pódo 
haver equivocos, o do facto os tom haviclo; posso 

Assim, eu proponho que este negocio vá 11 commis
silo de faze.nda. Se acaso os nPbres senadores enten
derem que ó preciso medida geral para este fim, a 
proporão : .cu darei meu voto para que se nomeie 
urna com missão de pensões, porque temos de estu
dar muito. 

O SR. PRES.JDENTE:- Sobre esta propo.<ir,.11o e so
bro outras mUltas ha pareceres da mesa, não só ro
fel'indo-se aos documentos que acompanhiiu as pro-
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posições, que se discutem, mas-famhem indicando 
a sua importancia e classificação, isto é1 se silo dia .. 
rias, menHaes ou annuaes. Or.t1 ames~ enteode ser
lhe necessario colligir todos estes ~sclat·ecimentos 
para no fim desta sessão, ou no principio da outra, 
poder fazer o relatorio de todos os trabalhos do se
nado, principalmente na parte relativa ao dispendio 
dos dinheiro~ publicos (Apoiados). 

informações, fa-lo voluntariamente, e não em virtude 
da nenhum artigo do regimento. Não acontece assim, 
porém, com a commissao de fazenrla ; ella tem o de· 
ver, é obrigada a examinar o objedo ; vêr se com 
ef)'eito elle veiu doeumentarlo convenientemente, e, 
se não vier, propõ~ ao senado que se peção a3 infor· 
mações que JUig•r convenientes, requer mesmo que 
a pensão seja remeltida ao governo,- e que este m
forme a. respeito de taes e taes quesitos. Por este 
modo vem o senado a eutrar no verdadeiro conheci
mento do eshdo da questao, isto é, da legalidade da 
p•milo. 11' por isso que entendn que, querendo o 
st>nado inf,"Jrmacões mais minuciosas ou legaes, é 
indispensavel qúe o objecto vá ll commissílo da casa, 
porque á e! la é que ~ertence fazer taes averiguações, 
requer~r o que conv1er. 

E' por isso que a mesa tem-se dado a este trabalho 
que julga de sua obrigação (Apoiados). 
u~ SR. SENADOR :-E no que faz um importante 

serv1ço. 
O Sn. PRESIDENTE:;... Todas as pensões de que 

fazem menção as difl'erentes tabella•, annexas ao 
parecer da mesa n. 8!. relativo lls proposicões de 
que se trata, imporlão em 10:57581100. E' IÍeeessa
rio que a com missão especial, 1e porventura se no
mear, ou a de fazenda, entre em todos estrs dela· 
lhes, para que o senado possa no fim da sessão, ou no 
princ1pio àa outra, ter uma informação completa, 
principalmente no que re•peita ao di,pendio dos 
ilinheiros publicas, que é objecto muito Importante, 
(apoiados) e sobre o qual a assembléa geral deve 
veiJr com muito cuidado (Apoiados) 

O SR BARÃO DE CoTEGIPE:- Apoiado; principal· 
mente agora. 

Foi lido, apoiado e posto em discussão, o seguinte 
requerimento: 

« Requeiro que vfl â commissão de fazenda.-
Silveir a da M otta. » · 

O Sr. '\'llleoude df!JeqoUtalllolllm:
Apoio o requerimento e pretendo votar por el!e. 
Uma das razões que tenho para isto, é que me 
parece que V. Ex. disse que é bom que o projeclo 
vá á commissilo de fazenda, para que clb ... 

O Sn. PRESIDENTE:- Dá-me licença? 
0 SR VISCONDE DE JEQUITINJJONIIA:-Pois não .. • 
O S11. PRESIDENTE:- Eu n~o disse isso, disse 

Eu, Sr. presidente, tenho sido sempre de opinião 
que objectos relativos ao di~pendio de dinheiros 
publicas não devem ser. aqui votados sem que pas· 
sem pelo exame de uma com missão da casa. E' este 
o nosso principal dever, ou é um dos principaes de· 
veres do senado examinar se nne,hdade um pro
jecto que envolve despeza publica é conveniente, 
deve ser votado, approvado ou rejeitado. Além des· 
tes, os object•.·s de uma natureu geral, como, por 
exemplo, de industria, commer•lio e arte~1 de g•ran· · 
tias individuaes, e outros da mesma grav1dade, niio 
devem se.r volados nesta casa sem que passem lam
bem por uma commissllo. V. Ex. recorda-se do que 
aqui se disse, quando se tratou d~quella importante 
questão do ex in{OI'mata conscientia; observou-se 
~11e era indispensavel que tal objecto fôsse discu
hdo, ex~minado em uma commis;ã···, porque assim 
convinha para a respeito se poder tomar uma reso
lução bem fundada. 

P01 tanto, eu acho que o senado deve approvar o 
requerimenlo do nobre senador pela província de 
GoY.az. A' primeira vi·ta pa~ecerll que vem hav~r 
destguaiJad~, votando-se· boJe por e;te requeri
mento, visto como até aqui as pensões têm todas 
pass,do correntemente ; mas eu r.reio que nào serão 
atacados direit•JS por este meio, islo é, nllo se offen· 
dem direitos, quantlo se adoph uma medida que a 
experiencia tem mostrado indiopensavel para melhor 
re,olver-se a qu~st,o. E' o que o senado faz actual-
mente; pelo que vuto pelo nquerimento. · 

Indo-se votar sobre o requerimento, verificou-se 
nl\o haver numero su!llcieute de Srs. senadores, e 
ficou prejutlicado, continuando em discussão o art. 1 • 
da proposição. 

Ninguem mais pbdindo a palavra, e não se P.o' 
dendo votar pela mesma falta, ficou encerrada a dis
cussão. 

que a mesa se incumbia deste trabalho, que jul
gava ser de sua obrigação. A mesa tem examinado 
com t•cdO· o cuidaclo os documentos que acompa
nhão as pensões; a classe das mesmas pensões, isto 
é, se são diarias, mensae~, ou annuacs, assim como 
a sua importancia annual. No fim da sessão, ou no 
principio da outra, ha de informar ao senado, co rn 
o algarismo a que subirem Iodas as pensões appro
vadas. E' isto o que Riais imporia, )lOis que assim 
saberá o senado o que sA t~m de despender c~m 
este servicn, Estou persuadido de que a mesa, para 
desempenhar melhor este trabalho, deve preparar 
as infi,rmações que já t~m dado, e que entende 
dever continuar a dar. Se o trabalho fôr feito pe!M 
com missões Jicará espalhado, e a me$a nlio o )lO· 
derA colligir e pôr em ordem com tanta fa1ilitlade. 
Entretanto, o senado doliberal'á como melhor en· 
tender. 

O Sr. presidente deu a ordem do dia para 10 do 
concnte: 

0 ~n. VISCONDJI DE JJlQUJTINIIONJJA : - 0 que 
V. Ex. acaba de dizer não ma leva a rocusar o meu 
voto a este requel'imento, porque niio julgo a com· 
missão da mes:1 autori~ada para pedir informações 
que não tiver, que não forem remetlidas pela cauma 
tomporal'ia para o senado, visto como a mesa, se dil 

• 

A mesma anteriormente designada, começando 
pela votação sobre o artigo da proposição, cuja dis
cussão ticou encerratla. 

E convidou Ps Srs. senatlores presentes para tra
balh;~rem nas commissões. 

Lcvantou .. se a sessão ás 3 1/~ depois do meio· 
dia. 
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EM 10 DE JULIW DE 1867. 

« 2• A importancia de cada uma das pensõe!. 
« 3• Os motivos que as justilicào, 
cc 40 A data dos decretos de concessão. 

PRESJDENCU DO SR. VISCONDE DE AD,\ETÉ, « 50 Os documentos que acompanhão OS decretos, 
« A prnposiçllo, a que se retere a tabella letra A, 

A's 1 t 1/2 horas da mmhã fez-se a chamada, e, além da cópia dos respectivos decretos, vem acompa
achando-sa presentes os Srs. Yisconde de Abaeté, nhada de documentos officiaes,que demonstrilci a jus
MafrayAimeida e Albuquerqu~, Pompeu, visconde tip da concessão das duas pensões de que Pila trat~: 
de S. i conte, visconde lfe Sa pucahy, barão de Mu- « A proposição, a que se refere a tabella letra B, 
ritiba, Nabuco, Ottoni, Eusebio, barão de Cotcgipe, não tem dücumentos algun~, excepto a cópia dos de
lmão de S. Lourenco, Chicharro. Dmtas, marguez cretns de coneessão expedidos p-Io poder executivo, 
de Olinda, barào do 'R1o-GrJnde, Carneiro de Cam- sendo quarenta e guafro o numero dos decrotos, e 
pos, Paranhos, Souza Ramos, Pedreir~. Dias de quarenla e oito o dos agraciados. 
Carvalho, barão rle Maroim, Snuza Franco, Firmi- « Convém ponderar a variedade de phrase, que se 
nn, Furtado. Sinirnbú, Silveira da Mottn, Jobiril, emprega em alguns decretos, que se act>ão juntos por 
Zaeharias, Sã e Albuquerque e bar;!O de Pirapama, cópia ã esta proposiç1io, conceilendo pensões a mili-
o Sr. presidente abriu a sessão. tares em consequencia de ferimentos recebidos em 

Comparecêrão Jogo depois os Srs. Fernandes Tor- combate. 
resl VIsconde de Jequilinhonha e barão de An-. « No maior numero de easos a eoncessão 6 feita, 
tonma. . . dedarando-se que o agradado, em consequencia de 

Faltári!o com .c~usa. par1Je1pada os Srs. Cu~ha ferimentos recebidos em combate, vd-se i·mpossibili-
Vasr.onc•~lios, . DJmz • Nun.·s Gonçalves, CandJdO tado de p1·ocurar meios de. subsisttncia.. · 
Borges, OclaVJan,o, Paula Al~uquerque, Paula Pes- « Ha porém alguns casos em que aquella phrase 
soa, M~n.desdos. ::í!t.ntos, Ferre1ra Pe11m, Para~ag_uil, é substituída por esta üutra ~em consequencia de 
D1as Vw~ra, Te1xeu·a do So_uza, marqu~z de Cax1as, ferimentos recebidos em combate carece de meios 
marqu~z. ~e Itanh~Am e VISConde de Itaborahy, e sufftcicntes de subsi.ltencia ' 
sem part1c1paçilo os Sr conde da Bo•-V1sta, So11za . . 
Queiroz, Fonseca e visconde de Suasmno. cc Nestas _cJrcum!lanclas estão, _conforme. o .teor 

Foi lida e approvada a acta. de 9 do co1·rente mez. dos respectivos decr. tos1 _os segnmtes pensJOmstas 
Não houve expediente. contemplados na propos1çao: 
O Sr. 2' secretario leu o seguinte: cc Alferes da guarda nacional, Leoncio Alves Coe-

lho, C9pitão de volunt.rios, Narciso Antunes de 
PARECEU DA nms.A N. 86 DE 10 DE JULIIO DE 1867. Cerqne1r~, tenente de voluntarios, Antr:nio José da 

Silva Conrado, tenente de toluntarios, Arlindo 
Eduardo Camboim. 

Expõe a materia de quatro propnsiçõeR, datadas rJe 
2 de julho de 1867, rrne acamara dos Srs. depu
tados enviou ao senado, approvando varias merc~s 
prcuniadas concedidas por diversos decretos dó 
pode a· executivo em atlençi!o a serviç,.ls prestados 
na guerra contra o Paraguay. 

I. 

« Estilo sobre a mesa, para cnt1·ar brevemente na 
ordem do dia, quatro prvposições da camara dos 
Srs. deputados com a data de 2 do correu te mez de 
julho. 

" O objecto destas proposiçõ1s é a appr~vação de 
mercês r,ecuniaria~; que por decretos de dilfert,ntes 
datas o poder executivo, em ntlenção a servigos pres
tados na actual guerra Ct•ntra o J>:traguay, lem con
cedido, já a mililares, que, ficando inuti lisados para 
o serviço do exPrcJto em consequencia de ferimentos 
f•'Cebidos em contbate, não pódem pr•>curar moios 
de subsistAncia, ou carecem de mfios sufficientes da 
subsistencia, já a familias dos que fallec!\rilo em 
combato, ou por outras causas que se de clarão. 

II. 
« Cnnt.inuando a observar os precedentes estabe

lecidos, a rnrsa formulou quatro tabellas sob as ld1'a~ 
A, D, C, D, cad:t uma ilas qukes se refere á pro
posi~>lo correspoudente da camara d.s Srs. de
pulailos. 

c< As tabellas con lilm os seguintes esclarecimentos : 
a 10 Os nomes dos pensionistas. 

«A pensão ele 48$ mensaes concedida i Apollina
ria da tiilva Torres, viuva do machinista do vapor 
l'l'inceza de Joinville, Henrique Sancier, teve por 
fnnrfamento, segundo declara o respectivo decreto, 
os bons servir os por este prestados na presente guerra 
contra o Paraguay. . 

cc N:o se especifica, porém, a natureza dos servi
ços, nem consta onde, e de que enfermidade, ou 
accidente fallece11 o machinista. 

c< A. proposição a que se refere a tabella I eira C 
ni'io vem aeompanhada, exactamente como a de que 
se acabn de fallar, senão com a cópia dos decretoa 
de concessão d~ pensões, 11ue vêm a ser dezeseis, 
numero igual ao dns a~rae.iados. . 

« A pr· posição a que se refere a tabella letra D; 
além da cópia dos decr;otos do poder execntivo, con
cedendo as ptmsões, y~m acompanhlda de docu
mentos a respeito de alg11ns dos agraciados, como se 
1 il da mesma tabclla. 

« Os agraciados são trinta, não liavendo docu
menlos jnstiJicativos senão a respeito de sete. 

« H eleva accr~scenlar que, com relação mesmo a 
estas sele pensões, só os documentos concernEntes 
a quatro conJirruão o~ fundamentos dos decretos de 
concessão. 

" As que não ostão neste caso, posto que instrui
das de documentos, silo as concedidas: 

" A D. Francisca Bandeira Caldas, viuvado ma
jor do corpo do estado maivr de 2• classe Josó Maria 
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Pereira Caldas • • . • • • . • • • . . • • 488000 mensaes Sapucahy, Rio-V crde e Tres Pontes, visto achar-se 
« AD. Maria Therezade Jesus prejudicada a m:.teria de taes representações por 

Menezes; viuva do tenente ter já sido rejeitado o respectivo pr•>jecto, segundo 
de inf~nhria João Baptista o que c?nsta da synopse dos trabalhos daquelle 
de M•mezes..... • • . . . • . . • 21HOOO » anno, feita na referida camara dos Srs. deputados. 

« A D. Marianna Clotilde de a Sala das sessões, 8 de julho de 1867.,-Pedreira. 
Azevedo, irmã do volunta- -Thoma.: Pompeu.-Burão do Rio-G'rtlnde. » 
rio da patria Francisco Ca- 2.• «As commissões reunidas de emprezas privile-
merino ................. 300~000 annuaes Q'iadas e de íazenda, a cujo exame foi remetbda por 

uO decreto que concede ~o capíl:io de voluntarios delíbera~ão do senado de 3 de março de 1864-, a pro
NAs lo r Augusto Moriscmis Boroa a pensào mellsal posição da outra camara datada de 29 de agosto de 
de 60S, declara que é porqne o agracia•lo, em conse- 1859, pela qual se {!retende autorisar o governo a fazer 
quencia de ferimentos recebidos .em combate, care- operações de cred1to dentro ou fóra do imperio para 
cede meio3 su(ficient~s d~ subsiRtenoio, · concJuqão da 2• secção da estrada de ferro do Porto 

« Além destas informar:ões, que servem para com- das Caixas a Cant•Jgallo, allendendo ao estado actual 
pletar as das laballa! annexas, vê'se que a impor- do thewuro e ao desequilíbrio entre a despeza e. a 
tancia annuhl das pensões, concediilas pelo poder receita do estado; que exige novos e pesados sacri
executivo, e contempladas e approvadas pela1 qua- flcios dos contribumtes para poder ser restabelecido, 
Iro resoluções da camara dos Srs. deputados, que se j ulgão, por tão ponderoso motivo, que nilo convém 
acUo sobre a mPsa, será de 21:669#500. adoptar a medida proposta. 

« Demonstra-se isto, sommando as dífferentes « Se ella pôde ficar adiada desde 1859 até hoje, 
parcellas, de que fazem menção as referidas tabellas, quando outras erão as círcumslancias do imper10, 
e que silo as seguintes: sem duvida porque já então o senado reconhemaque 

não era cnn veniente tomar novos encargos sobre o 
« Tabella letra A 290SOOO thesouro, com quanto mais razão deve ella ser agora 

» 11 B H :559H500 r~jeítada, quando ás difficuldades já ponderadas, 
; : ,~ 2:409SOOO accresce a consideração de que não convem appellar 

• 7:411$000 de nflvo para o recurso do credito externo, Eenào em 

Total. 21~69~500 casos g1·avíssimos, nem tão pouco ao do credito in-
~ terno, para não privar completamente as induotrias 

III. 
« Como resumo e conclusão das observações que 

precedem, a me~a : 
« Considerando que, conforme o art 102 g; 2• da 

constituição, as mercês pecuniarias dependem da 
approvação da assemblea ger.l: 

c Considerando que a concessão de mercês pecu
niarhs augmenta a rlespeza do estado: 

u Considerando que uma das mais importantes 
attribuíções da assembléa geral é zelar. e fiscalisar a 
despeza pu!Jlica, protegendo, ern beneficio do trJba
lho e da industria, a sorte dos contribuintes: 

OJTerece o seguinte 

PAI\ECER. 

cc )O Que as proposições da camara dos Srs. depu
tados devem entrar em dísc11ssAo. 

« 2• Que o presente relatorio deve ser impresso, 
e distribuído na fôrma do Pslylo. . 

P;1ço do senado, em lO de julho de 1867-Vis· 
conde de Abaeté, presidente.-Jr.M da Sil·iJa Mafra, 
I• secrelat·io.-Frederico de Almeida e Albuquerq11e, 
2• secretario.-.Tl10ma: Pompeu de Souza Brasil, 
30 secretario. » 

Foi a imprimir. 
Forão lambem lidos os seguintes pareceres: 
],o cc A com missão de estatística, catechese ecolo

nisaçilo é de parecer que sejão remeti idos ii secre
ria,para serem archívaaas as representações do anno 
de 185t. das camaras municipacs de S João d'El·Hei, 
de Oliveira das Tres Ponto;, e outras, e bom assim 
dos povos da comarca rle Sapucahy, versanrlo sobre 
a cr1•açiio, proposta pela camar:1 dos Sr;. d~pulados, 
de uma nova província, formada ·das comarcas de 

do auxilio do capital circulante que os vivificai 
« E, se a estas considerações se juntar a de que a 

estrada em queftão é uma obra provincial e que os 
intereases da parte da província, até onde se projecta 
levar a dila estrada, serilo consultados logo que a 
estrada de ferro geral de D. Pedro II chegue ao termo 
da linha decretada, e que ao corpo Je"islatívo in· 
cumbe 11rover pelos meios a seu alcance a conclu
sílo.desta oslrada geral, que aproveita a mais de uma 
província e se acha hoje A cargo do Eshdo, o que 
exige imperiosa e instantemente uma soluçdo, flcará 
patente que nem a epocha é apropriada para !omar
se e&te novo encargo, nem se deve abandonar a 
estrada principal para se applícarem os meios da 
que puder dispõr-se em beneticio de em prezas mais 
restmtas, ainda que uteís. 

• E', portanto, o parecer das com missões reunidas 
que a propo .• ição ria camara dos Sra. deputado.~, de 
que se tem (JCcupado, não deve ser ~pprovada, mas 
que não obstante deve proseguira discus•llo para que 
o senado resolva como enten~er melhor. 

« Paço do senado em 1• de Julho de 1867.-l. P, 
Dias de Oarl!alllo.- F J. furtado.- J. L. V. 
Oansansão de Sinimbll.- Souza Franoo.-J. M. 
da Silva Paranhos. » 

FicArão sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

E os seguintes pareceres da commissão de empre· 
zas privilegiadas : 

I. • « Acamara municipal da cirlade de Rezende, da 
pruviucia do R10 de Janeiro, dirigiu ao senado uma 
rep1·esentaçilo datada d~ 18 de julho de 186•11 pediu
do que por occasião de discutir-se a proposição da 
camara dos Srs. deputados, relativa ao pl'olonga-
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:mento da estrada de ferro de D. Pedro II, tomasse 
esta camara em consideraçilo o estado decadente ria 
a:. 'icultura do sen município e nos demais do inte· 
r10r para o qual entre outras cousas concorre o alto 
preço do transporte dos seus productos para beira
mar, e resolvesse por acto legislativo levar quanto 
antes a eJTeilo a construcçilo d11 4• secç;lo daquclla 
estrada, conforme a decretou a lei de 26 de junho de 
1852; ao menos até aquella cidade, porque, diminui· 
dos os g~stos do transporte, receher1aas,im a lavoura 
algum allivio dos males que está solfrendo, 

«Esta representação foi remetlida, por deliberacão 
do senado íle 10 de agosto de 1864, á commissão"de 
emJDrezas privilegiadas para interpOr s ;bre ella o seu 
parecer, e como se trata agora da discutir a referida 
proJ!o~içilo, a com missão vem cumprir o seu dever 

nado, a qual foi approyada na sessão de 6 de junho 
scgumte. Não constilo, porém, os fundamentos e 
razões r1ue determinárão a appr~vaç1ío daquella 
emenda, aos quaes pudesse a eomm1ssão soccorrer
se para melhor julgar da ccnveniencia da medida. 
E' entretanto digno de observar-se que a emenda, 
comquanto approvada, na discussão do .orçamento 
foi delle separada para constituir uma proposição 
distincta; e que podendo a camara inclu1r na verba 
respectiva a quantia orçada e lia 'e não encontra na 
lei n. 1215 de 28 de junho de 1865, art. 80 § 1'7, em 
que se achã•1 contempladas outras subvenções de 
natureza identic•. 

" N1nguem desconhece quanto s:io obvias e convin
centes as razões allegadas pela camara municipal 
de Rezendd para prova1· a conveniencia da construc
ção de toda a liniJa da estrada de fmo, como fOra 
decretada; nem tilo pouco as vantagens que a agri
cultura e o commercio hão de auferir do melhora .. 
mento de tão importante vi,, de communicacilo; mas 
no estado actual do thesouro, não sendo 'possível 
aggravar os seus ~ncargos com a dospeza qne exigiria 
e>taobra, a commtssilo abstem-so de propOr ao senado 
qualquer medida que tenha por fim attender ao que 
pede a sobredt!a camara municipal. 

cc Na deficiencia, porém, de me1os para que o estado 
tome á sua conla esta obra, ainda resta um m~io de 
leva-la ao cabo, que consist~ na reunião dos capitaes 
particulares para es1a empreza, a que a lei citada ~a
rantiu um atJxilio, o qual, apezardas circumstanetas 
do !besouro. ni\o lhe deverA ser negado, porque ore
compensaria de sobejo não só o impulso dado á agri
cultura por esse me10, como o augmento da renda 
da parte já construída da estrada e a cargo hoje do 
thesouro. 

rc Faltando assim á commissilo os esclarecimentos 
que poderia fornecer-lhe o debatE!, caso tivesse ha
vido sobre a mataria sujeita, vê-se ella na necessi
dade de examinar se a proposição esb ou não no 
caso de ser approvarla pelo senado, recorrendo a 
outros dados. 

« Consta do relatorio do minislerio da agricultura, 
commereio e obras publicas, apresentado as camaras 
na presente ses•ão, que a assembléa legislativa da 
J!rúvincia da Bahia, sobre indicação da presidencia 
ila mfsma provincia, já adoptou uma medida rela
tiva á navegação do Alto S. Francisco; que a 
mesma pr~sidencia, em virtude de tal autorisação, 
contraton a construcção de um vapor pela quantia 
de 25·000fl, para ser empregado naquella navegação, 
que esse vapor já'se acha em Alagoinha, ponto ter
minal da linha fema da rderida provincia, donde 
tem de ser levado em carretas às margens do S. 
Francisco. 

« Sendo, pois, azada a occasião para que o senado 
quando julgue pordh:erso modo, po;sa pl'tlvidenciar, 
como entender fm sua sabedor1a, a commiHsão de 
emprezas privile~iadas tem a honra dij apresentar 
com este seu parecer a representação da camara, e 
propOr que fiquem sobre a mesa alim de serem to
mados em consiJeraçãn, quando @e discutir a pro-
posiçi'io da outra camara. · 

'' Paco do senado, em 28 de junho de 1867. -
J. P. Dias de Cat11alho.-F. J. Furtada.-/. L. V. 
Oan.stmsão de Sinimbú. » 

2.• cc Por del1beração do senado, tomada em 4 de 
julho do 1865 sobre requerimento do Sr senador Dan
tas, foi enviada á comrniss:lo de em prezas privilegia
das a proposição da camara dos Srs. deputado~, da
tada de2l de julho de 18646 impressa sob n. 60,auto
rizando o governo a auxiliar desdajá com a quantia de 
50:000#, por uma vez sómente, a quem se obrigar a 
lançar no rio das Velhas ou no de ti. Francisco um 
vapor da forca mínima de vinte cavallos: e a sus
tentar a nav;•gação no~ mAsrno~ rios sob as condi
ções expressas no arl. 1 o da refericla proposiç:1o. 

cc Ct,nsul!tndo os annaes da camam dos Srs. d~pu
tados encontra-se na de 30 do maio do 186~. ofl'ere
cida como ~mend.,da ao Ol'r.amenlo, na parte relntiva 
ao ministerio da agricultura commercio e obras 
publicas, a proposição que ora pende do voto do se-

« Assim, pois1 deixando a r.roposição à escolha de 
um dos dons rws, provava mente ·ao executor da 
mPdida, vê-se que o seu Jim já. se acha em parle 
satisfeito por aquelle acto provincial no que respeita 
ao Alto S. Francisco: e quanto ao baixo S. Fran
cisco a resolução n. 1344, de 31 de agosto de 1866, 
autorisando o augmento de subvenção á companhia 
Baltiana para manter nas agua.s daquelle rio uma 
nav~g~ção regular, já consultou quanto era passivei 
âs necessidades do commercio e da lavoura de di
versas provincias. 

« Quanto á navegação do rio das Velhas o mesmo 
relatorio dá algumas informa~ões das quaes se col
lige que os esforç~s individuaes do engenheiro 
Drummond consegUirão derramar alguma luz sobre 
este importante a>sumpto, que conv~m ainda ser de 
novo e~tudado, para que o governo possa J,lropOr ao 
corpo l•gislativo o que julgar mais proveitoso aos 
interesses da lavoura e do commrrcio. 

cc Sendo, pois, o fim principal da medida proposta 
auxiliar com a quantia de 50:000$ por uma só vez a 
quem se obrigar a fazer os serviços dete.rminados 
no projecto de que se trata, e ficando demonstrado 
que já se votáril?au~ilios f!!ais amplo~ para area~iza
cilo do mesmo flm, cumpria á commtssão examwar 
S!', n:1s nctuaes circumstancias. do thesouro tal des
r~za p6de ser df'cretad:,; e se, adflptarla f sse. seria 
oll~ snffit:ienle para manter uma J13Vogar.ào regular 
no Alto S. Francisco e no rio das Vdhas, como 
p:1rec~ preleudtlr o projecto. ·· 

cc A commissão, com quanto reconhnr.a com o Sr. 
ministro da agricultura, comnlercio e obrJs publiciiS 
a grande vantagem quo deve resultar da mwega~1ío 
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do Alto S. Francisco, entende que a oceasião não é 
apropriada p 1ra ministrar-se o auxilio proposto, e 
quando haja elle de ser decretado, á vista de ma1s 
amplos esclarecimentos e em tempos mais prospPr"s 
de nossas finanç~s. convem que o s•ja ern escala 
sufficiente ·pH ra deli e se colherem os benAficios de
sejados, evitando-se o dispendio inutil de pe
quenas sommas para trabalhos que ex1gem avul
tadas quantias. 

• Portadas essás razões a commissã:o de emprezas 
prhilegiada&, não podendo opinar favoravelmente 
sobre a proposição, é de parecer que continue o de
bate, afim de que o senado em sua sabedoria resolva 
o que fôr mais acertado. 

«Paço do senado, em 5 de julho de 1867.-1. P. 
Dias d• CartJal/w.-1. L. V. Oansanaão de Sinimbú. 
-P. J. Furtado.» 

a. o« Ao oflicio do ministerio do imperio,datado de 
12 de abril de 1857, e remettirlo â com missão de em
prezas privilegiada.s, por deliberação do stnado de 6 
de maio do m•smo anno, acompanhou uma cópia 
do contrato celebrado pelo governo com a AssoCia
çãO C•ntral de Colonisaçào, no qu~t olllcio aolicitiva 
ao governo a approvação do referido contrair•, na 
parte em quedep~ndia da assAmbléagaral Jegislaliva. 

" A com missão, observando. que a associaçilo fóra 
jã dissolvid~, e que assim o contrato não tem 
mais razão de ser, entende qoe nada mais rPsh para 
providenciar e que o officio deve ser archivado. 

« Paço do senado, em 1 de julho de 1867.-/, P. 
Dins de Carvalho.-F. J. Furtado.-/. L. V. O. de 
Sinimb!Í '' 

4.o «Em 3 de junho de 1861 deliberou o senado que 
fosse remetlldo á commissão de emprezas privtle
giada o requerimento de Roberto Henrique Mil
ward para sobre elle dar seu parecer. 

« l'roP.nnha-se o p-licionario a mmerar o leito do 
rio das Mortes, na pr,vincia de Mina·: Geraes, e 
depois de expõr as vant<gens qu~ resultarião de~la 
llmpreza. concluio pediudo o privilegio por e1paço 
de SO annos para podar extrah1r ouro naquelle r1o 
dentro do municiJliO de S. José de El-Rei, na refe
rida província, desde o lagar denominado Rio-Acima 
até o ponto · chamado de Santa Rita. 

«Ao se11 requerimento vierAo juntos dous docu
mentos,Rendo um a concessão que lhe fizera a r.ama•·a 
municipal da cihda para poder elle levantar em 
terras do patrimonio municipal os·estabelecimentos 
precisos a mineração, e outro uma congratulação da 
camara . pela IPmbranç.a que tivera o peticiona rio de 
explorar · o leito do rio para exlrahtr ouro de suas 
arêas. 

« A com missão, Pnlendendo que a concessão do 
privilegio pedido pelo supplicante é acto d\ com
peteneaa do governo, a quem incumbe apreciar a sua 
conveniencia e vantagens, aba tem-se de occupar a 
atlenção do senndo com o objecto principal do reque
rimento par.t deixa-lo á aprecia~ão do governo, e 
por isso é de parec~r que. se d•flra ao supplicante, 
que dPve recorrer ao gnverno imperial. 

« Paço do 1enado. 1 de ju11lo de 1867.-1. P. 
Dias de Oa.rllallm.-Francisco I os é Furtadq.-J. 
L. V. Casansão de S111imbi~. » 

J.<icárão lodos sobre a mesa para entrarem na or
dem dos trabalhos. -

Foi lido e posto em discuss~o o seguinte 
REQUERI!IEI!TO. 

c A com missão de estatistiea,eathequese e colonisa
ção requer que se pHção inform~gões ao governo, 
ouvidus os presidentés das provinc1a~ ile Matto·Gror· 
so e Guyaz, sobre a inclusa representação da assfm• 
bléa leg1slativa da 2.• solicitando providencias que 
fação cessar aa contestAções existentes a respeito dos 
respectivtJs limites; e liem assRim que se restitua A 
província de Goyaz o territorio ãquem do Rio Par• 
do com cuja posse estava, .e onde se instituiu a pa· 
rochia de Sant' Anna da Parahybuna 

« Sala das sessões, 8 de julho de 1867.-PetlreirtJ 
-Thoma:: Pompw.-B11rdo do Rio-Grande. » 

Submetido â votação,foi approvado o requerimento. 
ORDEM DO DIA. 

Votou-se e foi approvado o art. t• da proposição 
da camara dos SIS. dcputad,.~ approvan~o .as pen
sões concedidas á D. Maria tiertrudes da Silva Pe
retra e a outras pessoas. 

Entrou em discmsão o ·art. 20. 
Posto a votos foi approvada, e passou a propoai

ção para a 3• discussão. 
Entroq,. em 1• dlscussllo a proposfçã:o da mesma 

camara, approvando a• pensões concedidas A D. 
Marianna de Freitas, com o parecer da mesa n. 84. 

0 Sr. PRESIDENTE;- A respeito desta pPDRilo ha 
os seguintes documentos: -atestado do 1• cirurgiilo 
do corpo de saude do exercito Dr. Francisco Joa
quim de Sousa Paraiso, declarando a molestia de que 
ralter.êra o official em 4- de julho de 1866; e um om
cio do general barão de Porto-AtPgre1 par·ticipando o 
fatlecimento A S. Ex. o Sr. ministro aa guerra. 

Nem officio, depois de fazer esta participaçilo, 
accrescenta o jleneral bat•ilo de Porto-Alegre o se
guinte : « - Official dedicado lia suas obr,gaçõ~s. 
cheio de verrlade1ro enthusiasmo e r•alriolt3mo,tinha 
o seu batalhão em completa di·eiplina e di~posiça:o 
bellicosa, que o fazia distincto enlre os corpo~ dede 
ex:~rcito. Pede a jus1iça que recommende a V. Ex. 
a familia desse benemerito cidadão, gasto prematu· 
ramente no serviço da p~tria. » 

São os documPntos que ha. 
Posta a votos pa•sou para a 2• discussão e desla 

para a 3• a dita proposição. 
Entrou em 1• discussão, com o reffrido parecer da 

mesa, a proposição da mesma camara, &pJlrovando 
as pensões concedidas â D. Anna Carneiro Machado 
da Costa e a seus filhos, e a outras pessoas. 

0 SR. PRESIDENTE: - Esta proposição compre .. 
hende cinco pensões: a 1• é concedida AD . .A:nna 
Carneiro Machado da Costa e a S@Us tr~s filhos me
nores, bem como à uma outra filha menor sua en- . 
teada, isto é, filha do prime1ro matrimonio do co· 
ronel Machado da Co~ota. Nilo ha documento algum 
senão a cópia do decr. to. O official era muito co
nhecido: os m· ti vos que se alle~ào no decreto silo 
os que disse. O coron• I Manoel José Machado da 
Cnsta foi commandante do Cl•rpo p liciat da cOrtet 
foi morto em combate; documeuto não lia; ha, 
porém, notoriedade publica a esta respeito. A pen-

10 
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são foi ·concedida ã esta senhora sem prejuizo do 
meio soldo que lhe competir, como viuvado coro
nel fallecido ; a pensão é de 120H mensaes, cabendo 
a quota de 90H á viu v a e a seus Ires Jilhos menores, 
Christiano~ 1\laria e Manoel, e outra quota de 30~ a 

· D. 1\Iathilae Coelho Machado da Costa, filha do pri
meiro matrimonio do referido coronel. 

O Sn. SILvem~ DA MoTT~ :-0 senado vê que 
isto não é sulliciente, porque não havemos de votar, 
nem poderemos exerc~r o direito de fiscalisnr n con
cessão de pensões, unicamente tendo á vista as có
pias dos d~cretos. 

Não reproduzo agora as razões quejA dei honlem, 
e que são as mesmas, para mandar á me~a o re9ue
rimento hontem offerecido, afim de que este proJecto 
sPja remettida á commissão de fazenda. Se acaso o 
nobre senador que hontem apoiou esta idéa, que 
achou que se deveria talvez nomear uma comm_iss~o 
especial para estes exames, apresentar uma JndJ
cac~o ou um requerimento neste sentido, e.u dar
lhê-hei o meu voto, mas não o proponho A com
missão que h a na ca•a que tem tomado conhecimento 
das pensões é a de fazeada: requeiro, portanto, 
que v(t o projecto A essa comm1ssilo que puderà 
ex•gir os precisos documentos, A respeito das pen
sões de que se trata agora é evidente a necessi:lade 
do exame. Uma das concessionariaq tem dire1to á 
uma pensão, e esta é reparlida por filhos do 1• e 2• 
matrimon1os: uma outm pensão é concedida a um 
filho natur~l; é preciso que quem approva a pemi!o 
esteja habilitado a verificar a Jegalidad~ dos docu
mentos. 

· O SR SILVEIRA DA MouA.- O decreto compre
hende uma só pensão ? 

O SR. PRESIDENTE: ..,... Não, senhor. A 2• tl con
cedida á D. Urania Ad~laide de Argolo Silvado, e diz 
o decreto que se conceda a pensão de 60$ mensaes á 
esla senhora por ser viuva do to tenente da armada 
Americo Braz11ico Silvado, morto' em comb3te. Póde 
lambem a notoriedade publica supprir neste easo os 
d· cnmentus que deve ri~ o vir com o decreto. A 3•, 
de 30$ me .. saes, é concedida à D. Etelvina Adelaide 
Mendes de Amorim, viuvado to cirnrgiAo do corpo 
de saud<l do ~xercito Dr Fr~ncisco M~ndes.de Amo
rim, f•llecido na ci~ade de Corrientes. A pensão 
. concedida ít esta sAnhora foi sem prejuízo do meio 
soldo que lhe comp~tir. Nno ha tarub~m documento 
algum JUllto ao decreto que a concedeu. 
. A 4• é concedida á D. Emília Augusta Bernlwuss 
de Ltma, viuva rl., eapitão do 5• corpo de caçadores 
a cavallo .lcoão E!Har10 Bran~ào de L•ma, morto no 
·ataque de 18 d~ junho de 1866. Diz o dPcreto que a 
peusào é C<)nced 1da ã v•uvade~te ofiicial sem JlreJUÍzo 
do meio soldo que lhe CIJmpetir. A ultima é a Julio, 
menor, q11e, se~un•lo di?. o decr•to, é filho natural, 
reconhecido, do major do 4to corpo de voluntarios 
da patr1a Julio rle Menezes, fallecido no combate de 
24 de maio de 1866. 

Não ha documeniGs alguns que acompanhem a 
Jlroposiçilo senão as cópias dos decretos que conco-
dérao as pensões. . 

O Sr. Stlv•l•a da ltloCCar- Pedi a pala
vra, Sr presidente, para reproduzir a respeito destas 
pensões o mesmo r•querimento que fiz bontem, a 
respeito daqu•lla de que se tra<ou. E' necessario quA 
ao corpo leublativo sejilo remellidos os documentos 
que justtficão a concessão das pensões para que não 
fique este reduzido ã umá chancellaria. 

Ora, como V. Ex. disse, só quanto á pensão con
cedida á vi uva d • coronel M~cedo Costa temos ape
nas a prova do obito, e o officio do comman•lante em 
chefe do 2• corpo do exercito, dando informacões a 
rospeito dos serviços desse fallecido official ... : 

O Sn. PRESIDENTE:- Quanto á pensão concedida 
·à vi uva do coronel Machado não ha documento 
nenhum: fU disse, porém, que neste caso talvet. a 

. notoriedade publica poderia supprir a falta, Ne
nhuma das rensões comprehendidas na propo
sição que se discute vem a<lompanhada de outro 

. documento, alúm das cópias dos decretos. 

Por isso me parece que este projecto deve ser ~xa
minndo, asqim como todr.lS os outros tia mAsma na
tureza. Nilo sPi se me seria permiltido offerecer um 
requerimento que comprelwndesse todas as propo-
sições conc~dendo pensões; talvez para ilto s~ja 
prer-iso uma in~icaçao, que offerecerei em tempo; 
por ora me limtto ·a mandar sobre o pro ecto que se 
discute um requerimento, afim de que seja remet
ltdo à commissão de fazenda, pm ex gir tio guverno 
o~ esclarecimentos que fAltarem, e que julgar conve
mqntes, 

Foi lido, apoiado o posto em discussão o seguinte 
requerimento : · 

<< Requeiro que o projeéto seja remettido á com
missão de f~zenrla, para dar com urgencia o seu pil• 
recer -S. da, Motta. » 

O Sr. vl•eon lfe de J•quiCinhonba•
Sr. presidente, tenho receio d~ que, na phrase vul
gar, não vamos buscar lã e sahir tosquiados I Entr9 
sempre em mil duvidas quando se trata de f•zer 
innovaçõ~s no senado relativarmente a trabalhos desta 
ordem. 

o Sn. SILVEIRA DA nrorTA:- Parecia que v. Ex. 
referia-se il prim~ira das que vem aqui incluídas ... 

O Sn. PnESIDI!NTE : - Não, senhor, o que eu 
dissa e ao que parece V. Ex. ref~rir-so foi sobre 
outra pensão que jfL pnssou; a respeito !lés tas d~ que 
agora se trata nao h:~ outros documentos, repito, 
alilm das cópias dos decretos. 

V. Ex. sabe que se as pensões em outras occasiões 
po.dem ser demoradas pelas circumstancias favor~~ 
ve1s em que porveatura se ache o pa1z, na ac1uah~ 
ri ade não o podem ser, na verdade: é preciso que 
se decida a questã .. , que se dê, permitta-se-l!le ,di
ze~lo, a cada um o que é seu, o que é s~u direi to, 
porque estas pensões silo dadas em virtude de lei, 
não s~o, por as1im d1zer, pensões gratuitas, expon
tan~amenlc dadas; não, são pensões que vão salpi
cadas com o sanA'ue daquelles que se expozerilo a 
demtma-Io em defensa da patria, 

Já v~, por cons~qucncia, V. Ex. quanto é indis
pensavel que e;tas p"nsõos sojào rapidamente dis
cll!idas. Já é muito ~quillo que se tem de fazer para 
chegar a obter o deCieto. v. Ex. sabe quanto a 
nossa bureaucracia é difficil do vencer, que, se n1io 
é vencida pelo arbítrio .... (deixe passa1· o nobre mi
nistro do 1mperio a expressão, supponha quo nlio 
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foi dita aqui.... fique, porém, sel!'pre comign~da consignado no no~so regimento, para que seja elle 
nos. Ann.ae~) quando a bf!re,.ucr~cta n~o é venmda u!Ra ragra prescr1pta que não se altere daqui por 
pelo. al'bih'IO, tem solemmdades mtermmaveis. Eu diante. ' 
receio, pois, que as muito ju;tificadas intenções do c 1 · • d' 
nobre senador por Goyaz náo venhão fazer mal, em onc UI~e1, pe m~o que se accr~scente as palavras 
vez de produzir bem ; por isso não me oppondo ao -com mu1ta urgen~1a-ao re~uer1mento. 
requerimento, porque já sei qde o sen~do o. quer, . e O Sn. SitVE.'RA ~A MorrA:~ Já o forão; belll; vê 
eu nesta p~rte não tenho seniio que obedecer deseJO V. Ex. que fu1 docll em obedecê-lo. ·. 
de~pertar a attençilo. do senado ~ p~dir-lhe que . O Sn. VISCONDE DE JEQUITINUONI!A. : - Obrigadii~ 
accrascente ao requerimento um adJechvo.... s1mo. . 

O Sn. SILVEIIIA DA MoTTA :-Com urgencia. Posto a votos foi approvado ~ requerimento. . · 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA : - Exacta· Entrou em 1• discussão,. com o referido parecer 

ment~, com urgencia .... (Aqui està a vantagem que da mesa, a proposição da mesma camaraapprovando 
eu tenho, é a de ser ~ntend!do por p~ssoas como o as pensões concedidas ao capitão João Vicente de 
nobre senador) ... A !Ilustrada commHsão darA seu Brito Gaivão e a outras pessoas 
parec~r quanto antes, e nós votaremos com promp· 0 S ' · tidão. . . n. !'RESIDENTE:- O senado ouviu ler a pro· 

. 
Sr. presidente, eu ainda n•o ti've occ~si'iio de ma· pos!ç~o. Esta proposiçll:o contém 9 Jlensões, con~ • cedidas por decrefos de 29 de setembro de f866. 

mfestar o meu pensamento s11bre a justiça que faço As copias dos decretos são os unicos documentos 
à mesa a respeito destes trabalhos; e não devo perder que acnmpanhão a proposição, não ha nenhum 
a que actualmente se me apresenta. Vetandu pelo •Jutro Nest~s decretos se declarilo 08 notivos; por 
requeri meu tu, parece que não avalio devidamente, que se concedem aa pensões, mas não ba documentos 
e como é de meu costume, o trabalho da mesa do que provem esses motivos. 
senado sobre este assumpto; é preciso que declare 0 s s 
francamente que a mesa tem tomado s•·hre si um 0 • ILVEIRA D.\ MoTTA : -Eu desejava saber 
trabalho de muita importancia, qual 0 de informar 0 se acaso estas eensões são concedidas aos proprios 
sena~ o de circumstancias que só ella no seu gabinete ou ás suas fam!lias • 
p11deria descobrir, apreciare trazer ao conhecimento O Sn. PnESIBRNTE:- A t• de 60S mensaes é clrit. 
ao ~ena~o. Os seus pareceres sào muito illustrados, cedida a João Vicent~ de Brrto ~a! vã~, •~a pitão 1~ 
mu1tu mmuCiosos, merecem, portanto, o elogio e o U• çorpo de voluntanos, o qualmutrhsado para· :o 
agradeçimento do senado. Mas nao posso, por isso serv1~o do exercito, em consequencra de ferimentos 
mesmo, deixar de lastimar que este proced1mento recebidos em combate, esl1 impossib11itado de pro
não seja consignado no nosso regimento, para que curar ~AIOSAe subsi~tencia ; é ao pr••prio servidor 
os futuros presidentes (se al~uma destas calamidades, e não a fam!lra que se conced~u a l'ensão. A 2•, de 
que V. Ex. sabe que apparecem nos corpos collecti- 6H mensaes, é concedi>! a a Francisro Antonio de 
vos, ~e der entre nós), ~ara que os futuros Jlresiden· Souza, te~onte honorario do. exercito, inutrlisa~i> 
tes dêm conta da mão, levem o mesmo caminho por parn o ~crv1ço do mesmo exermto, em con~equfncia 
que V. Ex. tão acertadamente nns conduz. ~e ferr~e~tos recebidos em combate, e que s~ acha 

Se V. Ex.., que está incumbido, juntamente com rmpossiblhtado de procurar meios de subsistencia, 
os demais membros da mesa, de apresentar a re- A 3•, ·de 428 mPnsaes, é concedidaao tenente do 11• 
forma do regimento, tivesse a bondade de tomar em corpo de vciluntarios da patria Manoel de Carvalho 
consideração o que aeaho rle dizer, fazendo desta Paes de Andrade, na~ condrções dos antecedentes. 
idt!a um artigo do nosso r~gimento, fique ce1 to V. Ex. A 4• de 36$ mensaes, a Horacio Pires Gaivão, alCe• 
que seria um servico muito importante que fazia, e res do 21• corpo de voluntarios da patria, nas condi
dest'nte não se correria o risco de perder este bom ções dos antecedentos. A 5•tambem de 36$ mensaes 
estylo, estylo de incontestav~l utilidade. a João Carneiro Americo de Freitas, alferes do 20 

Eu, outro dia, soube que havia uma pensão que corpo ~e volontarios, ii!Ualmente nas cnlJdições dos 
eslava conc-bida ~m termos muito exquisitos; quan· antecedentes. A 6• de 400 rs. diarios a Br:lsllono José 
do ouvi a historia (nlío a conto já; natural1qente e lia de Faria, 2• cadete do 8• batalhão de infantaria,., nas 
ha de vir a discutir-se, e então tratar-se-ha do oh· mesmas con~ições. A 7•, de 4110 rs. diarios a Jero
jccto) qunndo ouvi essa historia, disse-isto passava nymo Marques de Paiva, cadete do oo corpo de vo
ílesapercebido, porque ninguem ia escavar os ab- luntarios da p3tria A~·, lambem de 400 rs :diarios, 
surdos que ah1 apparecew. lUas estou Jlersuadido a Manoel Amaro da S1lva, cadete do 24• d1to, nas 
que a mesa havia de dar com esses a~surdos •. e por· mesmas cond!ções, e a 9•, tambem.de 400 rs •. diarios 
que? Porque o seu trabalho é minucwso, cuidado- a.Lazaro da Silva, soldado do 8• batalhão de mfanta· 
samer.te meditado no silencio do gabinete, e feito fi~ nas mesmas condições. · 
com a melhor vontade. .e, portanto, aos proprios servidores elo estado 

Assim, Sr. presi·lente
1 

pedi a palavra para fazer e não às fa!Rilias que se concedem as pensões·. · 
·as duas reflexões que de1xei enunciadas: a 1 a com Submetllda a votos, passou para a 2• discussão 
o fim de despertar a atten~ão do senado, para que a desta para a 3• a dita proposição. 
não vamos buscar là c sahlr tosquiados, fazer mal Seguiu-se em 1" discussão, com o referido pare
cm vez dd fazer bem; em 2• Jogar, porque entendo cer da mesa, a proposição da mesma camara ap
que é preciso fazer todo o elogio á mesa pelo seu provando a pensão concedida (I D. Sabina do Espi·· 
rnhalho, é preciso que este modo de proceder seja rito Santo. 
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. o· SR. PRESIDENTE :-0. smado aca~ou de ouvir 1 O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Bem; faço esta per· 
ler esla proposicilo a}lprovando a pPnsão de 60$ gunta porgue têm appareddo nPsla casa resoluções 
mensaPs1 coucedld;r á D. Sabina Joanna do ERpirilo concedendu p6nsões englobadamente a muitos indi·· 
Santo, vmva do capit~o ~e zuavoa Quirino Antomo viduos, a dezenas de inllividuos. 
d? Espírito ~ant••, fa~locrd.o no hospital de Mo1•te- 0 Sn. PRESIDENTE: -Ha uma de 44. 
vrdéo. Ha um requerrmen10 da parte com c~rtidào . . 
de casamento, informado pelo presidente da pro- O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- De 44; 1sto é, tornA:o 
vincra. da Bahra, e ~epois favoravelmente p~!a 2• di- nominal inteiramente o direito do senado. 
rectorra da secretarra ila guerra · O SR. DARÃO DE PmAPAIIIA: -Apoiado. 

A'cerca deste officiallé-se a seguinte informaç~o, O SR SILVEIRA DA .llloTTA :-Como é que póde 
dada em 23 de setembro de 1866 pelo visconde de haver exame a respeito de um decreto concedendo 
Camamú, director da segunda directoria da secreta- 44 pensões? 
ria ria guma : - r Este official foi o creador e orga- 0 S p dô y E 
nisador da primeira companhia de zuavos que na R. PRESIDENTE:- er e-me • x,.; ~e As 
cOrle se apresentou, e na qual mantinha uma disei- vezes ~ma propos1ção comp.rehende 44 pensionistas, 
plina que mUitr1s corpos do exercito não têm. V e- 011 mais, é cprto que o go1erno exp~de a favor.de 
terano da independencia, não ~e limitou ao serviço cada um delles um dec~eto concedendo a respecllva 
pe~soal, trouxe c"msigo um filho. Falleceu no h os- pen.sào. Aca!Dara dos Srs. deputados !em englobado 
pita] de Moutevidéo. Ti~ha a commissilo de capitão. muuos a~rac1ados ~m uma só proposrçilo, A regra 
.A pen•ãn á sua viuva seria um acto d" justiça. 11 que me parece t~r s1do adoptada ~a outra cam~ra é 

Submettida a voto~, passou para a 2• discussão, e comprdiender 8D;I u.ma só Jlropos1ção os agraciados 
desta para a 3• a dita proposi~ão. com mercês pecunrarras por decr6~os da m~sma data. 

Persuado-me ser esta a prallca segu1da nesta 
Entrou em t • discussão, com o referido parecer sossào. 

da mesa, a proposiç~o da mesma camara, appro- 0 S c M , s · 
Tando a p_ensão concedida à D Eulalia Candrila da R • .' ILVEIRA DA OTTA. - ei que .o governo 
Silverra Niemeyér. tem segurdo esta marcha, que ~em expedrdo os de

cretos em ~cparado ; mas tem vmdo da camara dos 
.O Sa. PRESIDENTE:- ~sta pe~são de 30$ ~ren•~es Srs. deputadus propo•içõe~ com 44 pensionistas e 

for concedida á ~·. Eulal.•a Candrda d~ Srlve~ra Nio· mais. Ora o senadu bem vê que ifto ind~z não só 
meyer, sem pre)urzo (11Jz o decreto). do me10 soldo prejuízo do dirfito de PxamP, mas lambem p6de in· 
que lhe competrr. Es1a senhora é vruva do capitão uuiir detrim•nto do direito da san ção · porque 
do 10• bati! hão de infantaria João Gonrado Nie- apresentada uma resolução dPstas ao poder mode~ 
m~yer, ~orto em .combate, segundo drz o decreto, raclor para sanccionar, este póde t~r muito boas ra
tUJa cópta é o umco documento que acompanha a zões para sanccionar 43 e nil.o 44; e então, porque 
proposição. annulfar o beueticio que se faz à maior parte dos 

O Nr. SII ""ara tia lllotta 1 -Entendo que pensionistas por causa de um que não está nas cir
~ preciso ser coherente. Desde quo se remelteu á cumstancias de merecer a gra~a. ou por gue razão 
commissão de fazenda um prc,jecto igual por falia este que nno merece ha de ir à sancção? Me parece, 
de documentos, e um delles por falta de certidão de Sr. presidente, que a este resperto convinha estabe
casamento que dava direito à pon•ão, acho que se lecer algum precedente Logo que vier um de~ses 
deve com este proceder da mesma maneira. enxames, um desses englobamentos. eu oft'erecerei ã 

Talvez, Sr. presidente, para simplificar mais, como consideracão do senado um requerimento p~ra que 
desejo a brevidade desta deci>ilo, em Jogar de se vá á conimissilo ·de conAtrtuição, afim de que ella 
remetter A commi~são de fazPnda, fOsse m~isjusto verifique se acaso este modo de legislar é r•gular. 
pedir-se ao governo os documentos que instruem Eu entenrlo que as resoluções devem vir da camara 
a petição para a pensilo; porque é natural que o dos Srs. d•putados a respdto de cada concessão, de 
governo não fizesse a concessllo ;·em ter a certeza, cada decreto, porque então esta camara exerce o seu 
por documentos, de que o peticionario linha direrfo direito separadamente1 e o poder nroderador póde 
à ella (apoiados); para não se realisar o que jâ referl exercer na sua pleniluae o direito de sanccionar ou 
nesta ca~a-de se conceder uma pensão requerida de .negar sancção, o que não acontece quando silo 
por uma pessoa qne não fra mulhe~ do otncial e mortas as concessões. 
reconbece~-se q~e antes, pelo contrarro, a. mulher Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
~este offiCJal é VIVa e não era ella quem !Jnha ob- requerimento: 
t1do a pensão. . rc Requeiro que vá à commissilo de fazenda para 

O Sn. Jonm:- Sobre esta não ha duvida al- dar stu parecer com muita urgencia.- Sil11eira da 
guma. Motta » 

O SR. SILVEIIIA DA MOTTA : ...... Estou que não Submettido á votação, foi approvado o reqneri-
haverá duvida: mas lembro o mA~mo expediente por mentn. · 
causa da coherencia. Entretanto me parece que é Entrou em 1• di~cussão, com o referido parecer 
mais breve p~dir-se ao Sr. mini~lro do imperio, que da mesa, a propo'ição da mesma camaraapprov~n
C<•ncPdeu a pens~o, os rlocumentos rrue instruiráo do a pensão conced1da ao soldado Jostí Thomaz dos 
a pelição. E esta resolução, Sr presidente, trata só Santos 
de um? O Sn. PRESIDENTE : - Esla pensA o é concedida e 

O Sn. PRESIDENTE: -De um unicamente. José 'fhomaz dos Santos, soldado do batalhão d~ 

~-

' 



Jl 

• 

• 

-
SESSÃO EM iO DE JULHO DE 1867. 77 

engen~eiros, o gu.al se ~é impossibilitado de procurar . Este assumpto nio me ~rece que tenha Pido bem 
os J!lelo~ d~ sulisJstencJa em consequenc1a de mo· attendido pel~ nobre mmistro da·a,ricultura. S. Ex. 
le~ha ad!JIIWda e '!I camp~nha. A pen~no é de 4110 creio I{Ue t•m duvidado do principio, tem acredita~to 
ré1s d1a1 10s, e està JUS_Itficada com a cóp1a do decreto queprlVll•·sioa desta ordem podem se•· transmis~iveis 
da C11ncessão. . a o filo na verdad~, pas~ando com oa bena d:~s com-

Posta a vo!os, passo~ para a 2• dJscussfto e desta pnnhias de estradas de ftrro, uma vez que estas dei-
para a 3•, a d1ta propos1~ão, um de funccionar . 

Entra em 1 • ~iscussilo, com o referido parecer·da O Si:. IIINISTRO DA AGRICULTURA dá um aparte. 
mesa, a propObl!ilo da mesma camara approvando o S 1 · · · 
a pensll.o concPdida- fi D, Mauricia Elisa de 1\lello 6 n. VI~CO!'D.E DE EQUJTIN~O~IIA :-Ora,·eu ~~e1o 
Alvim e suas filhas. q.ue este prmc1p1o não e ~dmus1vel, que os .PrlVlle

glos aao pes~oaes; quero d1zer, pertencem unJcamen-
0 S~. PIIEBIDEIITE:- O senado ouviu a leitura da te ãs companhias a quem alo dados. ou concedidos. 

propo•!çio: trata-sedeumtq~ensãoannualde1:200S. Eu n~o Rei se o aparte com que me honrou 0 
concedtda por decreto de 3 de novembro de 1866 11 nobre ministro da a1ricultura se re!tre 
Sra. D .. Mauricia.EliAade Mello eAlyim e suas fil~~ O SR. HlliiSTRO DA AGRICULTUU:-E~· o expli
D .. Mar•ana Plac1da de. Mello e Ah.u:n, D. 1\launma carei opport' nament 
Eltsa de Mello e Alv1m e D. Em1lla Angusi:L de u e. 
Mello e Alvim. Conforme o decreto da concesRio. O SR. VISC~IIDB DE 1EQUITJIIHOIIHA :-Enlllo. dico 
metade da pensão é para a viuva e a outra metade eu.: s~ ~e altmdesse bem e,com todo o ~s~udo a.este 
para as filhas, r~partidamente. O d~curnento qu~ pr•.nc•p•o, talvez a eJ.Irada de ferro da. TtJUCa amda 
acompanha esta pijttrilo é uma cópia do decreto ·da hoJe trabalhasse. Fo1. porque se con~~d~ruu que a 
concessão. estr~da d~ rerro d~ TtJUCa, t~n?o os priVI!eB,IOS. que 

Posta a votos, passou para a"'2• discusaào e desla haVIa obtido, p~d1a tnnsm1!t•r esses prml'ltOs a 
para a S• a dita proposi~o. ' outras companhu~ que lhe !mh~o de succeder; ~oi 

Achando-se na sala immediata o Sr. mini1tro da porque se suppoz ISto, que mteuamenle ella ~~ dJS· 
agricultura, commercio e obras publicas, f -rào sor- solveu e desapparece!l; ilesappmceu, Sr. preaJden.
teados para a com missão que o devia receber 08 Srs. te, com granil_e delnmento de toda aq!Je~la P,opula
marquez de Olinda1 visconde de Jequitinhonha e çio. A propr1etfade daqul'lle logar d1mmu•u. nio 
Pedreira; e sendo introduzido no salão com as for- pouco de valor, po1que falt~u e tr;1nstto, o veh1culo 
maliolades do eslylo tomou as1ento ~direita do Sr. a que toda aquena•populaçao estava acostumada • 
prA•idente. Além do que acabo de dizer, Sr. presidente, eu 

Cont,nuou a l•discussio,que ficlra anterit rmente creio que lambem me ser!\ licito nesta occasião cha
adiada, da proposição da camara dos Srs. deputados, mar a atten~ão do nobre ministro da ag1icu1tura para 
sobre o pr.~ongamento das actuaes vias ferreas, para outro princ•vio, principio que não estã na nossa Je-
o interior do imperio. gislação, mas que nella deve ser consignadu expres· 

o Sr Ti•euncla~ de Jeq11utn1Ronlaa 1 sament~, nil~ )lOrque ~u creia que t~l principio, por 
-Sr. prtsidente, não é meu habito pr;ncipiar a fal- não estar awila. r.ons1gnado em !CJ, não possa 11r 
lar com ~x··rdto; otdinariamente fallo tx ab1 uplo tomado em con:~•deraçilo pelos tr~bunaes, uma vez 
1\las a~tora tenho necessidade de violar este preceito que appareça d1scussil.o Acerca delle; e eu vou dar 
que me tenho imposto até hoje, e princ•piarei, nilo a razão. 
d·go com um um: de eira, porque alguma ligação Na Jnslaterra lambem nlo havia consignado em 
ha entre o objecto que se d1s~ute e o que vai fazer legislação o principio que vou lembrar ao senado; 
assumpto do meu t~xordio; principiarei por alguma• mas l•lKO que apJlareceu a quesllo, ~>te .. principio foi 
idéas preliminares que senir~õ para e•clarecer de tomijdo em consideraçil~ nca tribunaes, discutido e 
alguma sorte o meu discurso, que delle serão uma resolvido. O principio de que fallo, Sr; pre;idente, 
como razilo de ordem. é o aeguinle: a prorriedade territorial ou de raiz, 

Sr. presidente, oa assumptos de que tenho a tratar perltnaente ás estradas de ferro, é da mesma na
como exordio nesta discussão silo re,Jalivos a estra- tureaa1 estA nas meamas ccndições que a proprie
das de tmo. Parece-me que não tere11os nesla ses- dade a e raiz de particulares? P~r outros termos: 

. silo occasião de discutir o orçamento, e entlo receio a propriedade de raiz, pertencente às estradas de 
muito que· o nobre ministro da agricullura,cc-mmer- faro, pode ser hypothecada, e aa bypothecas 
cio e t•l.iras publicas não nos dê a grande ~atisfação produzem todos oa eft'eilos que produz~m taes actos 

. de voltar à esta casa, salvo para a discussão de um em relação à propried.de de raiz, de um~ casa· ou 

. outro ebjecto especial, no qual nlo serilo admissinis de outra qualquer n~tureza? Podem smllr de taes 
observações diversas do aasumpto. Eis ainda mais hypothecas todos os eiTeitos em direito que denm 
uma razao para que eu peça licen9a ao senado para produzir1 e que de facto 1e seguem das hypolheeaM 
despertar a attençlio do nobre mim8tro da agricultura na propnedat.le de raiz particular? 
sobre alguns assumptos relattvos a estradas de Na Inglaterra ultimnmenle acabou de deeidir-ae 
ferro· pda nPgativa. As estradas de fer1·o de London, de 

Senhores, eu entendo flUe quae•quer que sejão os Chatham e Dever achar4o-se em difficuldndea ; os 
privilegias concedidos ás eslr"das do ferr,1, t~m elles possuidores desses lttulos, chamados debmtur11, 
todos o caracter. de pessoaes, nilo podem Sl'r lrans· quiz~rilo exercer St·bre os bens de raiz de taes com
mittidos a oub·as companhias uma vez que fali irão panbias todos os effeitos das hypothecas que sobre 
nquellas a quem forAo concedidos esses privilesios. ellas tmhão. 
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outroA meios, tem chamado a altenção do parlAmento, 
tem offerecidoalternalivas de ae.cummodar as difficul
dades de, em uma p:~lavra, acab~r com a crise. 

Aqui, Sr. prt•sidente, devêra eu parar e corn elfeito 
paro; ar.abo o meu exordio: V. EX. não leve·a mal 
ter eu falia• lo em cris~ ... 

Sim, Sr. presidente, ·a Inglaterra, aquelle paiz, 

A quest;l~ foi discutida na côrte de clJancellaria e 
decidm-se que a pr·r•priedade de raiz das estradas de 
ferro, lendo pnr limo semco de utilidade publica, 
nA o poderia de fórma alguma trr a mesma natureza, 
.nem achar-se nas me•mas cr•ndrcõell em que se 
acha uma casa, ou outra proprieduJe de raiz, de um 
particular j que não ~ra pOSSIVP) que O simples f•clrr 
de uma diYida hypother.aria de um credor pndesse 
susprnder o transito pnhlico e pôr o paiz em e.1tado 
de não poder usar mais de uma pn•priedade qu~ 
aliAs foi concedida unicamente para RQU•·JIH fim. 
Hr>uve questdo ; discu1iu-se se por esta fórma fi r· a
vão em perigo as dividas, ou os trtulo~, dt•bentures, 
possuidus peJ,rs credores das compHnhias, e assen
tou-se que não ; que pr•r não poder .•e r lt•vada á pra
ça a propriedade de raiz rlag estradas de ferro, nào sf 
seguia, nem podia segu•r-se de fôrma alguma, qu~ 
os credóres ficassem sem o pagamento de suas divi
das: estas dividas serião pagas peloR rendimentos, 
serião pagas por todos os mr.ios exi&tmtes na c"m
panhia ; nunca, porém, com uma arrematação dos 
,bens da companhia, porque essa arrematação en
volvia a SURp;nsàG do sarviçn publico, para o qu~l 
tinha a companhi~ sid·• expressamen•.e constilurd L 

Ora, o sena rio d1 certo não me pergunt•rá· se nós 
nos achamos em circum;t,mcial deslas, porque o se
nado sahe, e eu ac bJ de chamar a sua attençAo para o 
que acontecAII com a companhia da e.•trar/a de feJ'fO 
da Tijuca. Um credor· hypothecrjrio di!' e « TodL a 
propriedade de raiz é mmha, e está acabaria a corn
pqnhia.>> Desappareceu na verdadd a companhia; e o 
tr~nsito publico deixo11 de existir, Sr. presidente, 
ale l11•je, de modo que verificou-se (V. Ex. não leve a 
mal eu lembrar um r1fáo qne exprime um livr·o ne.<ta 
occasi:io) c verifieou-sP. o rrf:io do infeliz ferr~iro que, 
quando tiuha ferru, não tinha carvão, pelo que era 
cham,rdo o ferreiro da mnWcão. Assim aconteceu lt 
Tijuca: não tinha e I!•,Jda, nào se podia subir a sem, 
o parlamento fe1. e>forços, a !tendeu aos ela mores da 
população do Rio de Janeiro, decretou uma beiJa 
estrada de rodagom: torJos contavão com aqr~elle su
bur·hi J pam irem ali. ou convalescer, ou pl'ocurar 
satide, ou torna-h um pouco mais vigorosa; e de re· 
pente desco-se, chrga-se á estagão, vem um homem 
e pergunta: cc O que pretcndr?-A machamh •mbajlr 
putiu ?-Não lia mai.1 machambomba -Deveras I 
não lm-mais?-Nao senhor, não ha mais.» E até hojd 
Ora, .Sr. presidente, o nobre mimstro da agricullura 
ha de pemlittir-me que nesta occa~ião chame a sua 
attencào p rra um obJecto deita ordem. Isso não se 
podia f:tzer, pr·rque se se fez com a estrada do fHrro 
da Tijuca, ammlià far-se-ha com a estra~a da Bahi~, 
com a de S. Paulo e com a de Pedro II; o trwsit<.~ 
publico será embHa0ado, suspenso por interesses 
completamtJnte in,Jividuaes. 

permitta-se~me o termo, ~atur.1do de capitaes, cuja 
sornma é enorme, e todos os annos accumul;J;n-se de 
um modo mamvilhuso, tem-se achado· nas mais cri
tir.as circumslandaq poln que diz rPspeito ~s suas 
estrMla~ de ferro. Nilll deveremos nós al~uma cou~a 
aprender com aquello paiz? Nao deverem~s pro
curar s~ruir os C·mselllos que actualmente estilo 
dando os escriptores mdis drstinr,tos tanto ao parla
mento como aos capitalistas, quando se traia de 
esrradas de ferro? Sem duvida alguma. 

O parlal!lento inglez, Sr. presid~nte, entendeu 
que na concessão elas e•tradas de ferro devéra ter em 
vista os lucros produz r dos por ellas, para ent~o con
CI'der outras que fuss~m diminurr easeq lucros, 
9:uando lhe parecesse qne elles eráo extraordmarios. 
Este sú principio mal ,•oncebidn, !acil emquanto âs 
suas consequ~ncias praticas, tem produzido gravís
simos males ás estradas de ferro. S·nhores, a con
currencia é o primeiro principio para oh termos van
tagens em turlo, este grande prmcipio economico 
aÍ'•da se verifica a respeito de estrddas de ferro. 
O interesse individual é o grande motor de toda a 
actividade, de todo o zelo, e ainda é o que melhor 
prornme os int»resses geraes do paiz. Por conse
quencia, esta maxima da livro concurrencia deve ser 
adoptada lambem relativamente ás estradas de ferro. 

Será preciso dispor isso na lei? Na Inglaterra não 
foi preciso, o Iord R~derdale, que tem trabalhado 
quanto é possível (e muita honra lhe fazem por isso 
todos os jnrnael da fnglrtt~rra) para livrar o seu paiz 
da cri~e em que 1e achão l·•cbs a~ estradas dA fol'r,r, 
do p~rlgo que correm :f;l450 000.000 ou 500.000,000 
nctualmnnte rmpregadas em estradas de ferro; Iord 
Jledt:rdale não lern podido conseguir nem osso fim, 
nem que os p<lssuidoros de dcbcntm·es tenhão os di
eilos que elles protonilom ter. Tem appollado para 

Mas como? Como se C<lncede o (ree trade? Não, 
senhores; neste ponto sou em partedad•mtrina aqui 
Bo jurliciosamenlo• su•tentarla pelo nobre ministro 
da agricultura. Façamos os estudo! technicos e 
lambem os cconomicos: dPpois de feitos esses ei
tudos, combinemos os estudos das vias ferreas C•Jm 
a nav,gação dos famosos e riquíssimos rios que 
t~mos; depois de f~itos esses trabalhos, nós ve
remos por onde se d~ve de começar, porque na ver
ela de srru intdiramente da illustraéh opimàn desen
volvida c tão b~m suslentada nesta caqa pelo nobre 
senador por l\latto-Gros>o, no ~eu eloquente e magni
fico discurso. O nobre senador por Malta-Grosso 
nunca falia mnl .•• 

O Sn. P.IRANHOS: - Obrigado. 
O Sn. VI~CONDE DE JEQUITJNJIONHA:-... falla 8empre 

bem e IJOm do todos (ri· o) ; mas, além disto, ou ape
za,· disto, nessa occasião fallou admiravelmente. 

Suu inHramente da opinião de nmbo~, porque, 
declaro á V. Ex:., cotejei o discurso do nobre minis
tro da agiiculturacom o do nobre senndor por 1\lalto
Grosso. e não a<' hei rlivergencia sen:lo em um ponto, 
que é o cri ti c o art. 6• do projecto. Na verdade creio 
qu~ o nobre ministro tem razão em prometter a mo
dificação daqnclle ~rti~o, porque tortos nós somos do 
,piniii > que elle não púde p~ssnr tal qual, e quo não 
se deve dar ao goveruo tanta latitude quanta o pro
jer:to põe 1t disposigão do futuro ~ovorno .•. V. Ex. 
descnlpo este adjectivo futuro ; a nossa vida politi
ca é t:lo cheia de inconvenientes, que quasi que nn1la 
se púde afinnr:ar, nem a 10 nem a 20, nem a 30, 

;·j 
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nem a 90 por cento, '(leio que diz respeito á estabili- ministerial mJnué, porque não é mais da epoca essa 
da~ e ~os ministros, e ó por isso q11e eu nesta occasi~o ~spPCie de minisleriaes, já nem h a neces•i~ade disso. 
h01 de votarhmbem para que venhilo ao corpo lflpis- V. Ex. sabe que tanto v•/ e ser ministerial confesso, 
lativo os contratos. Não sei so V. Ex. s1•rá o minis- como deixar ae s~·ln, nm homem jll em estado de-
Iro; se V. Ex. me podasse assewrar,isso?. . . crepito, fraco, cujo auxiliO nil.o é mUlto valioso •• , 

0 SR. !IINISTQ DA AGRICULTURA :.:.:.Não posso. · 0 Sn. I!INISTRO DAAGRICULTURA :-Não apoiado. 
O Sa. VISCONDE DE JEQIIITINIIONHA: - N4o digo O Sn. VIscoNDE DE JEQUITINRONHA: -V. Ex. vê 

asseverar com certeza, mas dar uma probabilidade... que um voto destes nilo so declara confesso ; mas 
O Sn. ÜTTONI :-Ao menos agora o ministerio" V. Ex. que~ que '!'le decl~re? Sou ministerial, quero 

n~o eslâ em crise. que ~ste mw1stcr10 contmue; e até por uma razlio 
O Sn. viscoNDE DE JEQUITINJIONIJA :-... uma pro· esllec1al, 4~'-'. lambem ·me ~a de ser yermi.ttido dizer. 

bllbi!idade que eatab~leça uma prosumpção não de Eu nilo 'OJO bem orga~1sado o ta partido conse~-
direito... v~~or, que me parece aJDda estar no ovo da posst-

. . . b1hd~Je 1 .Por toda a parte grupos, nucleos, centro 
O ~n. T. 0TTONJ. -:-Dtzem que até o dm 17 não ll'rem10s, JUntas, ou corno melhor Jl.me t .. nhão l 

ha crrse. (Para o !ir. ba•·tio de Muritiba.) Se o nobre presi-
0 Sn. VISCONDE nE JEQlliTINHONHA: -Mas, Sr. dente do centro, meu dignr• coll~ga pela província 

presidente, o senado deve convencer-se de que, E e da Bahia, que me fica á direi!~, tivesse a bondade de 
continuar esse modo de cousas, o syst~ma parlamen- nos dizEr algum;t cuusa a rsse respeit·•· então pode
tar para nada presta • , r• amos t~lvez já marcar a epoca, em que pr1uco 

... V. Ex. desculpe. Essa instabilidade minisfe· ma1s ou menns teríamos o partido conset'V;Idor ... 
ria\ ata~a, mata pela raiz o sysleiJ!a represent~ltVil, o ll•VO part1do conservador (entendamo-nos) or~a
Os mtmstr"s não têm tempo para exammar as pa.~tas nisado 11 prompto para assumir a alta di reccilo dos 
que encontrão em sAus gabtnete~. como tempo hão oegoci<:s. Que elle está organisado militarmente, 
de ter para poderem fo,mular projectos c levar 1L1·an- isso é exacto (l'ISO), e é por isso que eu fujo delle, 
te med1das 1m portantes? D~h1 é que vem esle quei- porque a colleira que o partido impõe actualmente é 
xume geral, que se levanta por toda a p •rte: <<Os ue espinhos... • 
parli1tos nada fazem ; vai o partido conservador, Este facto, Sr. pre!idente, dá-me a crer que o ml
-cou•a nenhuma ; sóbe o partido liberal,- tam- nisterio adual teui de durar mais algum tempo, mas 
bem cousa nenhuma; o partido progressista tam- niio tem. d.e dum tod~ o t~mpo que ~ mdispens~vel 
bem nada faz I ll para sallsiazer · as ex•genc1as do proJecto; por 1sso 

Ora, ninguem póde negar que os homem que slio eu nào posso de modo algum d~r o meu assenti
challiad!Js Jlara o ministerio, tanto de um como de mento á essa ampliss1ma autorisação. Dou o meu 
outro parttdo, silo todos hom ns eminente,, são assentimento a !•Ido quanto é indispdnsavel para se 
todos capazes de fazer alguma cousa em prol do paiz, fdzerem ~s estu~os lechnicos e economicos, mas 
comprehendem bem o que é admirristra~ão publica, para fazer os contratos e pô-los em execucllo, eu re· 
ttlm systema, desejao immortalisar seus nomas; mas ceio de uma autol'ISaçilo ile tal ordem. • . 
como? •.. N~da bB faz de chofre, e o que assim se Sr. presidente, o projecto. rem um. artigo que me .. 
fizesse Reria imperfeito. Cumpre principiar po1· parece tan.bem d•«nu de mu1la eonsrderaçllo e vem ·. 
ganhar affei~ões no corpo legiBiativo; estas, V. Ex. a ser o ad 2• D1z o§ 1° desse arligo (l~ndo): «Se· 
sane que desapparecem todos os dias; o que ·é a ~arantia de juros concedida não ~xceder a 4 '7•,· 
·hoje ministerial, amanhã, não sei porque, pass~ a JJOderá ser-lh~ addicionada a foleuldade de distri· 
mão pela testa, olha os astrus, esrrega as mãos, e o buir igualwmte ao; socios a renda liquida até ou· 
r.sultado é declarar:. <r Não sou mais ministerial. - tros 4 '/o, de modo que o !besouro nunca pague 
Porque ?-Homem, nlo sei. » O que era da opposi- mais de 4 Ofo; mas esta contrrbuiçilo sómenle .eja 
ção passa • a ser ministerial, ou fica Jleutro, e as- I't•duzida. quando a renda liquida exr.eder a outros 
sim por dia r. te. Po .. tanto, é :ereci'o ganhar affeições; 4 •1., e c•s•o quando for maior que 8 Dfo. » 
que es~as affeições sejão pru!undas, s•j:lo eslave1s, e D•z o§ 2• (LenJt,): « Se a garantia de juros for 
que, além dis~o, se CJUeira trabalhar. H:.~u.uitos que de 5 '/• não se concederà a simultanea distribuição 
são ruinisteriaes, Sr. presidente, mas aJl~nas e1n da renda liquida: e neste caso, como no do § 1•, 
nome; que no tunrlo da alma nilo são nem uma a duração' da garanti~ nllo excederá a.úO annos. » 

. cousa nAm outra. Eis a razão por que eu, sempre No art t• se diz (Lendo) : « O governo.fica auto
que fallo :~qui no senado, não de•xo de declarar-me risado para mandar proceder aos estudos technicos 
contra os partidos roliticos; no estado a que chegi\- e out•·os que f,rem necessarios ~ determinaçil.ó do's 
rã·l no paiz, nessa degeneração a que toci\rão, não ~e desenvolviment•JS mais uteis rlas actuaes estrada11 

·póde negar que filo elles vel'dadeiramente a cau~a de .de ferro para o interior do imperio. » · 
tudo isso. Ora, nostu art. Jo evidentemente estilo incluídos 

Ora, se essa é a situação em que nos achamo~, (o nobre ministro jã o dfclarou e assim se tem cun
perg~mto eu, como= :-ossi.v~l que eu s~bscreva um <ideradu) todas a11 estradas de ferro. a e~trada de 
cret1Jto amplo ao nobre numstro da agncoltura? O ftJrro de D. l'edro II, a da Bahia, a de Pernambuco 
nobre mimslro merece-me, tenho nellc c"nfianca; e a de S. Paulo; cada uma dessa i e~tradas póde ser 
tenho. m•ni~estado UC(Ui na rasa que dou o ~nm apoiO mandada prolongar de eonformitlade com os es
ao numsteno actual : se é mccssat·io ma1s alguma tudos, segundo o governo entender que na reali· 
declaração, eu a repetirei : s1m, dou. N~o smi um dad6 merece esta a preferencia, nno aquella,. e 
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assim por diante. 1tlas vPja o nobre ministro que razoavel; o governo ha de decidir-se pelos lucros e 
o ~to do.~rt. 2• deslróe inteiramente essa conce<são, van!a11ens immediatas e deixarA de parte aquellas 
pe1o que diz respeito á estrada da Dahia. Póde n:lo vias ferrpaq cujas· condições nilo sllo favoraveis, 
comprehender .. se na exclusão A estrada de Pernam- bem que se possa crllr que, depois de feito o prolon
bui:o, mas a da B~hia não póde ser prolongada A gamento, a vi~errea darl lucroA, Logo, o JirOI• ·n
vista desse paragrapho, porque ahi se determina o gamento da estrada de fmo da 8Bhia, ainda segun· 
maximo d~ 40/o e tod• s sabem que a estrada da Da- do o que dis•e o nobre mini1tro da agricultura, estA 
hiaactualm•nte tem defioie, não é possivel por muito !óra de combate. 
tempo-que ella se restaure; e, qnando se restaure, Parece que de proposito se fallou do prolonea· 
o mais que poderá cons~guir é niio ter dffioit, é mento da via ferrea da Bahia para aer ella excluida, 
mais um ou ilous, e no m:1ximo 3 '/o; a p1uto tal 
que nas folhas inglezas li eu uma comapondencia O Sn. DARÃO DE Muni TIDA :-Embaçadella. 
perguntando ao redactor que fizesse o favor de ex- O Sn. VISCONDB DE JEQUiriNHONHA: -Embaça-
plicar a mão por que, dando o governo brasileiro della. 
a garantia de juros f>&ra taes estradas de '7 "/o. tinhão o Sn. DARÃO DE MUIÚTIBA:-Já ae disse isso na ca
as acções da estrada da Bahia diminuição de preeo mara dos deputados. 
no mercado, quando aliãs '7 Ofo era muito bom lucro. 
Na vPrdade, à primeira vista parece i!so um absurdo. O Sn. VISCONDE DR JEQUITINHONHA: -Quíz-se fa· 
Continuando, portanto, 0 meu raciocínio, digo eu zer errr que a intenção não era hostil L estrada de 
que a estr.1da de ferro da Bahia vai ficar fóra de ferro da Bahia, mas, no fundo da cousa, 6 decidida
combate isto é, o seu prolon~amfnto não póda ter mente host1l~ ou esse artigo não deve existir. 
lP(ar; ehe se ha de r~alisar a respeito da via ferrea Demai~. :::.r. presidente, examinemos bem qual 
de D. Pedro II; é esta, que e;tá nas condiçõP.s do é a vantagem do• SI~ l• e 2- d~ art. 2•. qual é essa 
§ t• do a1·t. 2·, é a unica que póduupporhra dispo· van!agem 1 Tudo ibtO qug ah1 está nilo.ha de ser 
siçilo deste paragrapho. r~al1sado. •gora; para-qua decretarmo-lo Já? Como 

. d1sse multo bem o honrado senador por Matto-Gros-
0 Sn. T • OrroNl :-Não é a umea. so, quem ha de determinar o quaneum, s•ja da ~a~-
0 Sn. v1sceNDI! DE JEQUITiNnONRA :-A estrada de rantia de juros, seja d~ subveneâo. hio de ser as cir

ferro de Pernambuco, V. Ex. perdlie, p derá Iam- eumstancias, as condicões eipeciaes dos capitaes, 
bem, e em circumstancias moilo diversas das de D. d,, mercado, da urgencia do prolongamento das 
Pedro II ... estradas. e assim por diante. Para quel portanto, se 

O Sn. T. OTTONI :-E a de S. Paulo? escreveu Mie artigo? Não é para ~mnaraçar, para 
pór fóra de combata esta ou aquella estra~a 1 Sem 

O Sn. VISCONDE DE J EQUITINHONIIA :-A via ferrea duvida nenhuma. 
d.e S. Paulo ac1ualmente é !alv~z a que se deve elas· Já se vê que, 4 vista disto, não posso approvar o 
&Jticar em segundo Jogar, depois da estr~da d~ ferro projecto ; se o fizesse, iria contra minha conscien· 
de D Pedro II, de modo que eu el~ss•fica11a por cia, iria contra o meu dever. Diga·se embora, que 
esta. fórma-D. Ped~o II, S. Pau.Jo, Pernambuce e estou aqui fMzendo politica geegrapbica; diga-se, 
llah1a; mas a da Bah1A não é poss1vel. em.bora,. qua sou bairrista ; dig~ quanto eatla um 

O nobre min1stro da aglir.ultura aqui declarou que gu1zer dlZer. Nesta parte, Sr. presidente, tenho so
as condições em que se achava a estratla da B•hia lidos precedentPs, tenho apoio com que me posso 

. ri~o0 s~~~v~~i:o ~0do~~~~~ha3~:n!~s~~vj:a~~~tdts~fi~ §o'il!:~ ~:'3~~d:s~~! ~~~=Pe:a~u~ =,a F~::~çan~!·~eo ~~~~~ t.' 

as van agen~ a m a .err.ea, mas s1m o m com sil. 1 
que tinha s1do ella concedtda, que era o vaile do A . . · · da 
S. Franci~eo, isto é, quando se fez o traço da linha . ccresee mats que é o pro~r1o nobre mmutro ~· 
ferrea da Bahiajll se tmha em vista o prolonramento 81rJC!ilt~ra quP, ~espondan~o ao nobre senador pela 
da estrada alá esse valle, e é do prolongamento, grovmcJ~ da Bah•a, meu digno collega, o Sr •. bario 
segundo o nobre ministro, que hiio de resultar as e Cote~tpa, ret~onheceu que a tstrada da Bahta te~?~ 
van!Hgens proveitos ou lucros daquella linha summa lmportancia,, pas~ava pelos Jogares os ma1s 
ferrea ' ' ·prospeto~, quando t1vesse de ser prolongada até o 

· . v~lle do rio de S Franehco1 o 111111 pllll ullrt~, o 
O Sn, llliNISTilO DA AGIIICULTUIIA:-Apo!ado. Potosi, o El-Dorado do Bras1J. E se assim. é, se-
O Sn. VISCONDE DB JEQV!TINUOII!U : -Eis aqui o nhores, para que esse artigo? Risquemo-lo, deixe

como o nobre ministrú allenúa esta minha ob.arva- mos que a gar~nt•a de juros, que a subvençlo seja 
ção, que até certo ponto, me parece, lambem foi determinada pelas condipDe. ~ especiaes da epoca 
f~it~ pelo nobre senador pnr M~tto-Grosso. em que se tiver de fazer o contrato. ~ 

Mas, Sr. presidenta, mesmo s~gundo a ar~umen- E 6 mais uma razão porque sustento qne não 41 ·.·•· ... 
tacão do nobre minMro, é indispensavel que o pro- possivel dar a aut,.risaç4o que o nobre ministro . 
Joi1gamento se faça para que haja lucro; e em quan- pede arora, mas que é necess:uio que se fação os es-
to o prolon~arnento SA não faz ? .. • E, além disto, tu dos technieos e economicos, e depois venhilo os J 
perguntarei mais ao nobre ministro; p·•i~ o gover- cuntratos para ~e rem approvarloa; VHnhiio esses ~ 
no, na conl•ngeucia de obtrr•m-se ou n~o do pro- estudos, esses prolongam~nt.os oiTei·eci~os pelo go- ' 
lon~arPeoto dess11 estrRda as vanlagHns necessari~s. ha verno ao corpo le-islalivo, e elld que entao deltJ.ere, 

1 
·j 

de pr~fel'i-la à qualquer outra, cujo p•·Oiún~amento como fôr mais razoavel, como for mais conve- ,,
1 vai dar immed1atamente lucros? estou que não é niente. ~-

J.-<~J 
I; ·~ 

I 
·,,. 
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Eu eonbeço, Sr. presidente, estou certo ..• V. Ex. o partido conservador; quem ha de ser entllo? ha 

pPrtfôe-me, perd6e-me o corpo legislativo ; a assem· de ser o partido liberal~ mas que partido ltberal? 
hléa geral deve descul~ar a um velho que conta o historico? Aqui está a d1fficufdade .... 

~- ' 

mais de '70 annos de idacl~, e mais de 40 de vida o SR. T. OttONI: _ Nilo tem tal pretençlta. 
publica e parlamentar, dizer verda~es duras, se-
veras ; desculpe·m~, maR eu direF'á V. Ex. e .ao 0 SR. VISCONDE DE hQUITINifONHl: - • · · ha de 
senado que não conr.ordo. muito· com as delibe· ser o outro que n1o é bistorico1 mas que é historia
rAções do corpo IPgistativo em taes objectos; quero dor? (riso) ou ha~e ser a conlmua(lilo de~ te partido · 
antes q11e e;IJas deliberações sejllo tomadas no~ ga- pro~tressista? Digo á V. Ex. que, no meu entender, 
binetes; ahi é onde se póde vêr, examinar bem, o partido progressista é o unico que tem razio .de 
tudo quanto é preciao examinar e averiguar para ser em um paiz como o nosso, novo, que precisa 
btm concluir; aqui tudo se faz demasiadamente antes de_ tudo, mais do que tudo, d~ marcharemar
rapldo, e por isso a mór parte das vezes, imper- ch~r rap1damente, porque, S!~ presidente, as n~pões 
feJtament;. ' IIIJe andllo a vapor; em pohtwa quem nao avança, 

Mas a respeilo deste objr.cto, quando os minis· retrograda, parar é morrer. . 
terias não têm se~urança, nllo t~m estabili·lade; Portanto, o pArtido unico, razoavel, que tem sua 
quando tudo é_inN.tavel como as o~d~~.do mar, have- razil~ de ser neste graAde e gigantesco imp~rio,-é o 
mos de prescmd1r do corJlO JegJs)atlvo na vutaçilo part1do progressista. Mas sera de sua~ filwas que 
de negoc1os de~t~ ordem? Certamente não. · devasah1r o novo ministerio? Nilo póde ~er, porque 

Conto, Sr. presidente, é verdad~, com o chPfe do é progressista o minhterio que ha da cahir •• Oh I 
poder executivo, que deve, segundo é determinado s~obores l onde vamos nós parar com tudo isto? 
na co11stitui\:ão, governar, ex~rcer o poder ex.~cu- Razao nil.o teve Napul~ão de Mabar com o ~ystema. 
tivo pelos seus ministros, conto com elle, porque parlamentar, acabar com a responsabilidadd dos 
6 fixo, é estavel. Mrls ll1lo se está diariamente aqui rnmistros.~., e di~er- o responsavel perante o paiz 
e fóra daqui declarando que é o supra-summum dos sou eu ? yarece que leve toda a razão. 
males p11tilicos o governo pP.>soal? não se está ne;te . . . 
caso alluindo pelos alicerces a maior for~ta mo1·al ~ SR. S.ouu FRAxc~:- VeJa V. Ex. que va1 
que poderá ter o ministerio, que é a estabilidade cah1r quas1 no absolullsmo. 
do cbde do poder exe1:utivo? não se está descq- O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA : - Porque 
nhecendo a olhos visto neste as.<umpto o que estã estou enunciando estaR verdades, o nobre sena~or 
determinado na constituicão e nas leis; na consli· pela pruvincia do Pará diz que estou quasi absolu
tuição, qu,nd" diz que õ ch~f~ do poder ex.eeutivo l1sta ! 
exllrce este poder pellls seus mimstros, enasle1s con;- o Sn. T. 0TTONI: _ Estã ce~arisla. 
tantem~nte admiltmdo q11e t~es e taes actos, lae~ e 
taes nomeações, hes e taPs medidas sejão tomada~ 
por decretos? O que significa nilo poderem certas 
madidas ser tomadas por avisos, e sómen te po•· 
dtcretos, senão que o chefe do esrado deve int~rvir? 
A que impas~ibilidade o querem reduzir? ileve 
apenas ter cbancella para. assignar a qu iii o q11e o 
ministro lhe apresPntar? nllo deve examinar? deve 
todos os dias o ministerio estar~se dissolvendo, 
porque levou uma medida, e não'roi ella approvada? 
é isto possiv~l? é conccbivel? onde iremos nós 
parar, senhores? f, .. 
· Mas esta n~o é a. questão de que se trata; não me 

chame V. Ex, á orde1n; o que disse foi um paren
thesis um pouco mais aberto, mas que niu muito 
a pello. O que pretendo. dizer é que, toda vez que 
no Jlarlamento, e fóra delle se trat~ de desYirtuar 
a inlluencia que o chefe do estado beredit•rio deve 
ter nos negoc1os publicos, e por con~eq11encia abdar 
essa força moral; podemos, Sr. presid~nt~, aulorisar 
o ministerio para medidas desta ordem? Certamente 
que não. Se hoje silo estaveis os ~rs. ministros, 
amanha: podem deixar de o ser: IA na camara dos 
Srs. deputados sonha-se de noite que isto não ni 
bem, e que por conaequencia ' preciso mudar de 
rumo; preparilo-se, estuda-se o plano do ataque, 
e là em um helio dia, quando menos se espera, dao 
chec e mate ao ministerio. Morto este, quem o virA 
substituir? Conservadores? Estes ainda nílo estilo 

O SR. VISCONDE De JEQUITINHONH~: - Outra ex
P.ressilo que estA na moda, outra especie - cesa
mta. 

O SR. T. OrrnNI : - Está combatendo o Sr. pre· 
sidente do con!elbo, 

o Sn. VISCONDE DI!: h:QUITINHONH~ :-Estã vendo 
V. Ex. a que me exp11z por dizer a verdade, qnando 
aliàs todos os nobres senadores estio dizendo no 
fundo de. sua alma :- 6 a linguagem da verdade. , • 

O Sn. T. OrrONI : - Não apoiado. 
0 S11.. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :- " , como 

sentimo-la nós de dia e de noite, como sente cada 
um doa cidarlilos que se occupao dos negoeios pll· 
~llcos! a verdade que constitue hoje a opinillo do 
1mper1o em geral. 

O SR. T. OTTONI:- Não apoiado. 
0 SR, VISCONDE DE ]EQUITINHONJIA : - Fique y, 

Ex. eerto, apoie ou nilo apoie a franqueza de minhas 
opiniões, que se pPrguntar a qualquer cidadio ae 
por ventura a linguagem do senador visconde de 
J equitinbonba neM ta occasião não é aquella que 
dieta o sentimento geral, a cm1sciencia publica. , • 

O SR. T. OrroNI: - O su1fragio universal tal
vez diga isto. 

0 Sn. PRESIDENTE : - Atlençllo Í 
promptos, estão se organisando, ainda. nao .se es- O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINIIONJJA :-.. , se oon~ 
tabelecOrào por toda parte os seus grem1os o JUN-tas vencerá então de que es~as idéas B!lão mais do que 
(creio que são estes os nomes). Não pódc ser ainda Y. Ex. ponsa radicadas, porque todos vOm, porque 

H 
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todos ouvem, porque todos se interessão pelo bem
est. r deste paiz. 

Pelo ultimo aparte do honra~ o senador pela pro
víncia de Mi~as, ac~edito que S. Ex. tomou tudo 
quanto eu dusc umcamente como um elogio a Na
poleiio, ou ao systema a~optado na Franç': mas, 
Sr. presidente, acredito tamllem que o honrado se
nador 113o t~m. razão para isso. (Jue disse eu qu~ 
tanto escandahsou á S. Ex.? Apenas perguntei sfl 
â vista deste e de Otiiros inconvenientes, dPste es
tado convulso, de~ ta falia de permanencia doi mi
nisterios. não teve razão o imperador dos francezes, 
n3o se acha fundam"ntado o seu ~statuto constitu
cional, que determinou quA é elle o unico respon
savel e nlio os ministros ? Foi o que disse, não Cal
lei em suffragiu universal, porque lambem não vou 
para elle. 

existir; e elle falia do systema representativo debàixo 
de todas as fórmas, monarchico ou não. Mas em fim 
o meu voto pôde decidir, por isso olle tem valor, não 
ha duvida ;1enhuma, e eu não fJOsso, o eu nãa devo 
da-lo p~ra estnutorisação. 

Senhores, a respeito dos estudos technicos e eco. 
nomicos, o nobrd senador pela província de Malta
Grosso levantou uma questllo, A qual r•spondeu o 
nobre ministro da agrtcultura, a meu vér, sati>fac
toriameute, mas em que S. Ex o Sr. sena•lor insis
tiu. e vem a ser se nós teremos sufficientes homens 
profissir>nap,s p<ra taes tr3balhos. O nobre ministro 
disse que tínhamos; o nobre ~enador d1sse que po
demos ter, m&s quA todos elles já esta vão empre-

O suffragio universal seria uma calamid3de para 
nós ; a elei~iln direct~ censihria, na minha opinião, 
sem de grande vantagem para um paiz nas nossas 
con.licões. 

gados, que não poderi~o rer tirados dos RPUS em
pregoa p•ra virem servir nestes outros. Nessa occa
siilo dei-lhe um aparte (não mR recordo !{U•l foi); 
pe·o que constitui-me na obrigação de dizer duas 
palavras a eqte respeito. 

Sr. presidente, eu creio lambem que n3o temos 
um grande num~ro, e em paiz nenhum do mundo 
o ha, desses homens prolissionaes. A Inrlaterra 
V. Ex. sah>l como é antill'a a respeito destes assump
tos ; entretanto, qnando ali se tratava de Mr. Std
venson, túdo o mundo se calava, porque estava no 
pinaculo, era o non plus ultra; qnando se de~cia 
nesta eseala, apontav:lo·se uns 20 ou 30 delles, Mr. 
Brunel, francez de origem, e outros ; nil.o ha muitos 
nomes classicos, não ha nenhuma erntena delles. 
Nós estamos no mesmo caso, e muito menos ainda, 
porque somos uma nação nova, porém temos feito 
progressos. a e .te respeito extraordinarios. A razão 
ilada pelo nobre senador por Matto-Grosso que, na 
qualidade de profissional, não podada pnr fórma 
algnu)a desPjar desvirtuar o prest1gio da distincta 
classe de engenheiros, a opinill.n, diro, do nobre se
nador não me parece procedente ; para e!tes e•ludos 
sào precisos u10, doua homens babeis, todos os 
mais são auxiliares. 

O ::la. T. 0TTONI: - E' contra a theoria do ce
sarismo. 

0 Sn. VISCO:-!OE DE JEQUJTINIIONII.l :-Se eu tives
se f,lJado na reHposla do discurso do throno, era 
mutto provavcl que tomasse esle aparte em conside
ração, que d h~ esse a respeito delle duas palavras ; 
mas agora o Sr pre•idente está attento, lia de me 
chamar para a que!tlio e ou não quero sahir 
della. 

Assim, Sr. presidente, na situacão em gue se 
acha o nusso paiz não posso erer quê seja admissi
vel, por melhor vontade que tenha de dar ao minis
terio actual uma prova de grande confiança, votar 
pela autorisaçlio que se acha no proj•!CÍo. Ne,ta 
parte diffiro do nobre ministro, assim como chamo 
muito positivam•nte a atlenção de S. Ex. ll~ra a re
vogação dos~~ to e 2• do art. f.l• do proJecto. Eu 
não posao consentir com o meu voto que vil em um 
projecto de lei um artigo que exclue uma ostra~ a 
tão notavel, como é, no meu conceito e no do nobre 
ministro da agricultura, a via ferrea d3 Bahia. 

Ora, para isso nós os temos; e se nlio temos, h 
hoje tania facilidade para engajar ensenheiros, gue 
poilemos ler estes i!fXiliares com mui ta promplidllo, 
e ati os chefes, com tanto que ~ejilo bem pagos. Se 
for necessario tirar um engenheiro do empre1o de 
uma commissi'io para ser collocado em outra, far
se-ha isto; talvez as commi~sões em que estão em
pregadas aquelles que poderi»o satisfazer as condi
ções deste trabalho, destes estudos technicos, sPjão 
de pouco yalor ou dd um valor inferior ao daquella 
para qual etles podem ser chamados. N4o acho, 
pois, difficuldades por· est~ lado, e se as ha. creio 
que silo muito veneiveis. O nobru senador por Matto
Gr,lsso, que me honra com sua attençRo, ha de con
cordar comigo em que se o nobre senador fosse mi
mstro da agricultura, como jfl foi, occasiilo em que 
deu excellentes provas do zelf'l, de actividade, de 
sufficiencia, n3o se acharia embaraçado por este 
motivo, havi~ de tirar-se da difficllldada, comtanto 
que a lei o determinasse. 

Uu Sn. uruDon dã um aparte. 
0 Sn. VISCONDE DE.JEQUITII'IIIONH.l : - Deus per

mitia que alia prospere; votei com o maior prazer do 
mundo para que efla fosse concedida ; não acho ra
zão ainda· hoje para crer que o meu voto nlo foi 
bom. · 

Uu Sn. Sli:N.\DOR: -A 1• ou a 2•? 
0 Su. VISCONDE DE 1EQUJTINIIONH.l: -Por ora, 

nilo me consta que haja duas; não falia vamos do 
tmmroad. · 

Eu disse, Sr. presidente, com o meu voto (honro· 
mo muito de ter votado com o nobre senador); disse 
com o meu voto, porque um dos males do systema 
representativo, que o hade acab•r,é que um voto póde 
deitar o ministerio abaiJt.o, levantar outro ministerio, 
decidir as quostões mais importantes do elitado. 
Quem diz isto, ·não sou eu, é um r~publicano tão 
nntavel como é Mr. Calhoun, politico distincto, de 
vistas largaq, amigo da liberdade; é elle quem d1z 
que o systema representativo, levando a marcha que 
entre nós vai seguindo, não póde de fórma ~~~~uma 

A proposição do honrado membro por Mato
Grosso enYolve uma pequena censura sobre mim, 
quando em 1853 tive a audacia de otTdrocer aqui á 
consideração do senado um projecto, autorisauilo o 
governo a mandar fazer estados lechnicos e oconomi
cos, para sobre elles assentar-se ou determinar-se a 
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rMe de vias de commnnícaçlo tanto por agua, como 
. por terra, .tanto a npor, como sem ser a vapor, 

que fossem as mais propr1as para satisfazer as Pxigeu
ciM do ·paiz,. e promover sua grandeza e prosperi-

aprecião como eu esses jornaes bem rediridos, inte
ressantes; por consequencia, para que vir aqui repe
tir o que elles dizem? FOra oc1oso1 porque VV, EEx. 
jâ o sabem. 

Eis a razllo porque, fendo-os â mio, prefiro nlo 
O S11. MINISTRO D! !GIIICULTUR! :-Se se tivesse lê-los. Mas este é o resumo das queixas destes jorna-

lendo a ell'eito, hoje estaríamos mais adiantados. listas contra o parlamento inglez. E accrescentarei 

dade. . 

O Sa. VISCOIIDl! DE 1BQUITINIIONH! ~ _ Esq e pro- mais, que é lambei!! o r~su mo das motivos que 
jecto teve na caRa antes de set• apresenta4o 23 asMig- creârão a horrorosll'crtse actual da Inglaterra, quanto 
naturas: 23 membros do senado Ozerão-me a honra ás estradas de ferro; que tem posto, como elles coa
de 0 assignar. No primeiro dia em que foi posto em tumào dizer, emjeopardy, e1n duvida ou em risco a. 
d. ii b · · 1 d f d exislencia de 450.000,000 a l:íOO.OOO,OOO de libras 
ucuss· o, o no ro mims ro a azen a, a quem eu slerlinas, empenhadas em estradas de ferro. Se ti-

n~o faz•a oppo~iç~o (porque V Ex. sabe que nunca ves'e havido svstema, se se tivesse procedido eonve-· 
fiz opposiçio aqui no senado, f~ço uma ou outra· ' 1 1 d 1 
ob•erv<~ção antes de dar om voto mais ou menos ex- nientemente, nio teria a ng aterra • astimar, nlio 
plicito, mais 011 menos affirmalivo ou negativo, teria de so1Trer o que actualmente estllloft'rendo. Eu 
segundo as occurrencias da ~poea, e assim tem queria então que o governo fizesse isso. 
sido sempre em minha vida Jlarlamentar tanto na Então, Sr. presidente, eu pasmei! •. Lembro-me 
outra camara, como aqui; verdadeiramente não se ainda ... eu sentava-me nessa occ!U'ilio aqui (apon-

ód r ·à · 1 h fi · · tando a bancada que lhe fica ad1ante), ao depois 
p e ( JZer que J mDJS Pn a etlo OJ!pos•çio ener- fugi daqui com medo ... Sentava-me aqui: fiquei 
gíca): o nobre ministro da fazeuda desse tempo le- pasmado, admirado de véro governo, a quem eu 
vantou·se e disse que se11•elhante pr•jecto era um dava esta autorisação,. rej~ita-la, e rPJeila-la de um 
contrasens(), era um absurdn, que nao se deveria modo tão peremplorJO, ella que podia usar detla 
adoptwr. Tínhamos acabado de votar a lei de 1852 conveniente e moderadamente, que podia só fazer 
(note bem o senado) eRsa lei que foi chamada pPlo uso de lia, naquella parle que fosse possível. E no,. 
honrado senador por Matto-Grosso a nossa carta de projecto 0 que se dizia de mais era gue no anriô~. 
estradas de ferro • • seguinte se désse parle ao parlamento do que se havia.; 

O Sn. PARANHOS dâ um aparte. feito. Podia dizer: «Nada fiz, ou fiz pouco:. os éstu~: 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINRONH.l :-V. Ex. ha dos são di11iceis, estilo em andamento, ou não es

de {lerdoar que não subscreva, tJUe n~o considere esse· Ião, etc. >> 

proJecto como a carta tonstiluitiva das estradas de .Além disto disse eu: « Pois, senhores, is lo nilo 
ferro. Mas, como dizia, tinha se acabado de votar a acrrditarll o Ílras1l perante as nações cullás? um· 
lei de 1852 no anno antecedente, eslava eu vendo os projPcto destes não fará vér ás naçõe~ cul!a~ que nós 
~randes inconvenientes que havia de seguir-se de se somos um pallamento que m•rcha·com JUizn, com 
deíx:•ro tr~ço das vias fel'reas inteiramente ad libi·um prudPMia? » O que é verdade, Sr. pre•1dente (é do 
do gov~rno üU das camaras, sem estudos proprios, que trato nesta OJ'casiilo), o que é verdAde é q11e o 
sem systema, sem fim. Isto havid de ser terrhel, a• projecto, que tinha sido sssignado por 23 mPmbros, 
consequfncias .haviã~ d~ ser fataes, c_onseqnenci~s cahm na 1• discuRsilo; não passou. V. Ex. jll vê 
que forão d!lpo•s mu11o bem reconhecidas pelo m•- que de ent~o para câ é a primeira vez que ouço 
nistro da agricultura, o Sr. conselheiro Dom1ciano, fali ar em estudos aqui no senado. Se f•·sse nPgo
em um folheto que publ1cou, no qual demonstrou cio, por exemplo, de emancipação de escr&Tos, po-
que na realidade o mo~o como se tinha procedido, deria então dizer... · 
em virtude da lei de 1852, tinha arrastrallo o paiz á o Sa. T. OTTONI·: - JA hã muita gente adiante 
silu3ção financeira em quo se achava então e actual- de y. Ex. 
mente se acha. 

Ora, Tendo eu isto, qual era meu fim 1 Era cnnter- O Sa. VISCONDE DE JBQUITINHONHA :-••• se fosse, 
me? .. , Vamos 1•xaminar primeiro o'que conTóm fazer por exemplo, algum desses .to picos politieos de que 
para ao depois não termos de nos arrepender. se cosluma dizer: Mli n11 tang8re, bem: mas é v. Ex. tem ouvido aqui no senadn, e fóra daqui, para estu~os technicos e economicos, combinando 
!Jlle a eslrarla de ferro de o. Pedro 11, está em col- as vias ferreas ~om a navel!aç~o dos rios mageslosos 
hsão de interesses com a eslrada de rodagem União que nós temos. 
e'Induslria; porque? Porque uma e outra não forão O que é verda~e é que cada v_ez me ~onvenço mais. 
feitas com syotema. da maxima que Jll tenho aqut r~pettdo : -quem 

o SR. MINISTRO DA AGRIWLTUR!: _Apoiado. sabe mais no paiz é o governo; nlio ha governo que 
não seja illustrado. · 

O Sn. viscoNDB DE bQUtTINHOI.!IIA : -V. Ex. ha 
de vêr nas folhas inplezas, com especialidade o Monf.y O SR. 'f, 0TTONI :-Ap?iado. . , 
market review, os queixumes que e lias fazem do modo Sr. presidente, este proJ~cto de':e ser amda dts-
como o parlamento inglt•z l·m procedido relativa- cutido SPiunda vez, por~ue eu cre10 que elle pas
menle A derretacilo das eslr;1das de f~rro. Eu tenho-os ·sará para a 2• discussão. Então tomar·se-ha em con-
3qui; frouxa-os para lHr; ma~ nilo leio1 Mo; tenho sido ração cada um dos artigos. Eu jà fiz o meu juizo 
modo de que me dig3o que venho aqm f,zer pre- Acerca deli e em geral; não direi mais nada sobre 
lecçues. Todos conhecem o Money markct rcview os topicos ou assumplos dos seus· artigos e etc., 
estão em dia com o movimento do jornalismo inglez, porque serão cliscuti(los em 2• di!cussão. 

'·· 
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Mas não posso deixar de tom~r em consideraç~o 

uma argumentação que está . hnJe na ordem do dia 
e que joga com todo este proJecto, a qual foi produ
zida pelo primeiro nobre senador que tomou parte 
na discussão, o honrado senador pel~ provincia de 
Go;)'az; que ao depois foi tambem tomada em con
sideração pelo meu nnbre e digno collega pela pro
víncia da Bahia, o Sr. barão de Cote11ipe, e que 
mereceu séria attenção do nobre senador pela pro
víncia do Matto-Grosso: a todos, o honrado minis
tro respondeu. Eu vou de accor.Jo com o nobre 
ministro; o peço licença áS. Ex. para lambem .... 

0. SR. MINISTRO DA AGRICULTURA :-Até agradeço. 
0 SR. VISCONDI! DE JEQUITINHONDA :-.,. levar O 

meu auxilio, se bem que fraco, afim de apoiar o que 
disso o nobre ministro. 

estfl mais em contacto com o governo do que o outro 
ramo do poder legislativo? Era nat••rar. Mas são 
estas a~ nos~ as condições hoje,e principalm~nte as do 
Brasil? A~ condicões politicas que ob1ervamos são es
tas? Certamente Ílao MãO. Hoje, portanto, a reforma po
dia fazer-se 1 daNe ainicj,tivadc impostos ao sena
do, E note maii V.Ex.que, hoje, o Fenado tem a ini
ciativa de todas as demais leis : póde abusar nellas 
e com e\las muito mais do que com os impostos 'que 
tem correctivo no coração do povo. Porventura não 
é peior que o senado tenh:\ a mir.iativa de leis que 
entendPm com a segurmça e a liberdade ind1vidual 
do cidadão ? Entendo que sim. 

O SR. T. OrroNI :-Como a lei de 3 de dezembro 
que nasceu aqui. 

.O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINIIONIIA: -Como a lei 
de 3 de dezembro e outras. Portanto, essa doutrina 
não é só um an:.cnron•smo, é lambem um contra
senso •. lUas emlim esta é a lei, é a lei cuja reforma 
n~o !C quer fazer. Entretanto, precisamos della, 
Sr. presidente, precisamos de reformar a consti
tuição; muito positiva e claramente o digo perante o 
senado e o p<uz: isto nãn )lóde durar, nem pros
perar sem se retocar a con,titui~ão. 

O Sn. T. OrroNI :-Venha o estatuto. 

O topicn, Sr. presidente, é o eotado de nossas 
finanças. Na verdade o e.stado de nossas finonças é 
critico: e a situação é tal qn~ IAm de continuar por 
algum tempo; é de~tas enfermidades que nào tom 
ainda o caracter de chronicas, mas que são de um 
caracter agudo, de tal natureza que fazem crer ao 
me~ico que ó n..cessario nilo abandonar o do••nte, 
porque com fac i lida de a enf•.rm dar! c torna->e ebro
nica PortHnto,é negocio grave. Se sA di•sess~, como 
dis!e ante-hontem o nobre ministro da fazenda, pre
sidente lfo conselho, na cam •ra dos SrM, !leputad•·s, O SR VI>CONDE DE JEQUITINHONII.l :-Mas lambem 
qne o dPficit do exercic:o d~ 1865 a 1866 é rle não podemos iniciar a reforma aqui; é preciso que 
36,,101)000$ e que unid" ao defieit provavel de 1866 venha de lá. As maio• ias e_ntendem que .não; o re
a t8ti7 prefarA de "12,000 ooon e se prova<se que este sultado é nada se fa.zer e Irmos n:lo se1 como .•• 
d•ficit ha de ser comb~tido e vencido dentro dest"s gmtchemmt, como d1zem os.francezes. . 
dous ex~rcicios, tollitur questio, a questão é de tacil Mas vamos ao facto. ASSim, Sr. presidente, nã:o 
re!oluçilo. havendo iniciativa, eu não vou fallar como querendo 

1\r ~ h ã h d b t'd propô r alguma cousa, mas apenas como meio de ti-
as n~o, se~. ores, n ° a e .ser com a 1 ? nes- rar ou de enfraquecer uma argumentallilo contra o 

tes dou• exerciCI~•s; e talvez contmue. Agora d1r-me- projecto .. 
ha V. Ex:.: ccE pensa o senador que está se rlirigindo · 
actualmente ao senado que não ba meio a adopta.·-se Sr. presi~ente, na camara dos Srs. deputa~o~ pro-
para que este de(lcit seja sanado dentro dos dons puzerão-se 1m postos que podem cheg~ra 12.V00:0008; 
annos 'I » Sr. pr~sidente, será vaidade, será resul- ._,to é nada.: 12.000.000~ para 72.000:0110H de defi
tado das presumpções dos homens ... nescios não.. c1.t. V. Ex. Ja vê que é nada, cousa nenhuma. Além 
mas em fim pouco experientes, que me anima a crer d1sso, fallou-se na camaraem empres!Jmo forçado. V. 
que ha e que ainda não foi proposto, nem pelo mi- Ex. perdoe-me, eu não gosto de nada forçado neste 
nisterio, nem po~ aquelles illuslrddos membros dà mun•!o ; gósto de tudo voluntario. Portanto, em
camara temporarm que lêm-se nccupado da materia. pre_;llmo forçado nao entendo. Não ha senão dous 

Nào digo que a medida .a adoptar-s~ seja dessas I'IIOIOS fr~ncos, l~ae~ para_ obter dinheiro. O papel
muito p•·azenteiras, ou mm to agradave1s · mas tam- moeda nao é mo10, Já o dme ; o senado sabe, está 
bem nao é de tal naturPza que f:~ça horro;. escrir.to e ha de durar para sempre. P~ra mim o 

Nesta casa, Sr. presidente, não ha iniriativa de pape -moeda é uma pe•t~; pelo que não o adopto. 
impostos; a consti!uiçllo não quiz, A sabedoria da- N;lo ach~ senão. dous meiol : emprestimos e impos
quell~• que redigirào o projecto da constituição não los ; sah1r daqu1 é sah•r da estrada real para se mel
consentiu que o senauo tivesse. a iniciativa de im- ter ern dev~sas, em a_talhos, em beccos, em ca~re
po,tos; porém, os tempos hoJe são outros; nãn ~ four.•, quando não SPJll em algum becco sem sah1da, 
ilifficil demonstrm• que esta e outras doutrinas tor- que ha ile ser o J'esuhado. 
náráo-se auachr•·nicas: o senad•l póde ter iniciativa Pe•·gunta-se port1nto: cc Póde-se fazer empres
d~ impostos c~mo a c~mara temr.oraria; não ha ti~os? ll-No paiz estão já es,~totados. cc E fúra do 
n1ssn o mmor mc:onvemente. HaVIa somente om- pmz ( far·s8-ha a pergunta) poder-se-ha fazer·? 11 -

quanto a politica de desconliança,es·a malfadada poli· He,pnnrlo eu: Póde.- " E póde-se tar11bem fazer no 
t1ca, existiu e occupava as c~beças dns homens inox- paiz com capitaes estran~eiros? 11 - Póde-se, com
pArientes. Em 1790 esta doutrina devêra,prel'aleccr: tanto que.se a~sogure o valor do dividen.do ao par. 
tinha se passado de um governo eminentemente Ora, nós Já fazemos isto com a companhia dn gaz: 
absoluto, eminentemente inimigo das rendas publi- pagamos o gaza 27 p•·nnyl por lfl; e agora que está 
cas, q1Ie t·nMo feito M bancarro1a5; por consequen- o cambio a 21 sabe V. 1\x:. quanto nos cu,ta mil pés 
~i~,~o~o não se adopt_ar o principio de não dar essa cubicos do gdz? 10$105: En se• i disto, porque cus
JniC!:Üiva ao corpo ommcntemento conservador c que 1~-me; e trago de memoria: 10#105. Por consequen-
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cia V. Ex võ que paga o governo, c paga o particular. 1 mos no Brasi110,000.000 de habitantes?· Nin~em 
Agora V. Ex. quer saber quanto é que se paga em duvida; d•hi para cima. 
Man~hester e em outros Jogares? Murto menos do o Sn. Souz.1. FnANCO : _Total? 
que ISSO, 

Em Londres houve uma esper.ie de revolução ulti
mamente 9ue poz o povo a~itado e foi necessario 
que a mumcipahdade mterviesse, tomasse conta do 
objecto e fosse ao governo O governo mandou pro
ceder a um inquerito, porque os pontos ·em que 
elles se fir.mavão erão dous: to, que a luz do gaz 
não era sufficientemenle intensa, porque o era me
nos e~r. Londres do que em Manchester e nos outros 
Jogares, e que devéra ser portanto mais intensa; 
2•! que nos outros loiares a intensidade era de 18 
ve as de espermacete, ou dahi para cima até 23, 
e que em Londres não excedia de 12, e que era 
além disto muito caro. 

0 Sn, VISCONDE DE JEQUITIN!ION!I.l :_;_Não, senhor, 
O Sn. Souz.1. FRANCO : - Talai ••• 
0 Su. VISCONDE DE JEQU!TINJIONII4: - Póde-se 

duvidar porventura que destes 10,000,000 de habi· 
!antes, 4,000,000 são livres •ui juris? NinguPm po
derá duvidar lambem. Dada a primeim premissa, 
a segunda é verdad~ira. 

O SR. T. 0TTONI dã um aparte. 
O Sn.' VISCONDE DE JEQUJTIN!IONI!.l: -Pois bem, 

cornprehendendo ambos os sexos, supponhamos que 
h a só 4,000,000; eu. creio que ha mais. 

O SR. T. OrTONI: -1\las isto não póde ser. 
A cornmissão examinou o negocio e depois of

fereceu o seu parecer. O resultado de!le parecer foi 
o seguinte: que o gaz não dev~ra ter intensidade 
de luz menor de 18 velas de espermacete e que o 
preco não devêra exceder de 3 schillings e 6 pen
nys'por 1,000 pés cubicos. 

Ora, 3 schillings e 6 p~nnys ao par. . • Ao par 
não posso do promplo d1~er quanto é ; mas a 21 
como é agora. , Supponha V. Ex. o quadruplo, 
ponha mesmo cinco vezes mais, que é para salvar .. 
não' digo o cambio de 2L actual ; e~ta não é 
a duvida; porque a rni\!1 d'obra aqui é muito mais 
cara, e é preciso pagar o frete do carv~o e fazer 
outras despHas: ponha para tudo isso 500 °/o, e 
V. Ex. verá que lá nunca chega a 9$, que é o preço 
corumum, geral. 

Tudo isto eu li, Sr. presidente, não foi ~m nenhum 
pamphlet desconhecido; foi no propl'io Diario Offi
cia!. E agradeco muito áS. Ex., o nobre ministro, 
a9 ordens que d'á a e> te respeito; porque, na verdade, 
o Di•wio Ofjicia! tem-se ultimamente tornado muito 
util. (E•13 é a segunda vez que digo isso): com muito 
boa redacção, com muito buns artigos, etc Os dous 
de hontem, V. Ex. perdôe-me, são muito engraça
dos : que é o som no dos membros da casa dos coru
muns e a actividade da mesma casa; são dous artigos 
macnificos. U f,.i que eu li estas informações. p,,r 
tanto, Sr. president~, se nó•, como V. Ex. sabe, já 
pagamos ao par o preço do .nosso gaz,. na !órma 
âa um contrato, porqr1e mohvn nilo drr1amos aos 
ne;:ociadores dil emprestimo: «Nós )lngaremos lam
bem o dividendo ao par; venhão cobrar aqui, po1· 
!!Ue íaz-nos conta que cohrem aqui pelo mesmo va
lor que seria pago cm Londres, ou no Jogar rm que 
se contrahir o empr~stimo.u Estou conYencido que 
alguma cousa se po•ieria fazer em emprestimo neste 
sentrdo ~ por esta fórma. 

0 S. VISCONDE DE JEQUITINI!ONII.l : -Para 4 mÍ• 
lhões sui jum . .. , 

O Sn S.•UZA FRANCO dá um aparte. 
O Sli.. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:- Perdoe-me, 

não cornprehendo sómente os que tem familia, nem 
aquelles que são maiores de 25 annos, não : sui juris 
cornprehende não só aquelles, com os que estando 
na casa de seus pais, toílavia vivem ,de seus meios. 

O Sn. T. OrrONI :-Apoiado. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUIT!NIION!I.l:- Eis-aqui: a 

estes é qus chamo su1 furis, que f.,zem sua economia 
á parte, porque tem sua r•nda Digo eu que haverá 
quatro milhõ~s de mulheres e hom~n< nestas con-
dições. Ora, eu estabelecia o impo-to se.guinte por 
dous annos, porque lambem um Imposto !lesta natu
reza não deve ser perpetuo; não póde ser: é preciso 
que seja por urn determinado pt!riodo: dous annos. 
Eu eslahelecia o imposto de 10S por anno. Ora, 
~ergunto, se ~stes quatro milhões de individues sui 
Juris terão drfficuldadc de pagar 10H por anno, per
mittinda-se immediatamente na lei que o pagamento 
deste imposto possa ser feito com antecipaçil. .. ; quero 
drzer: quem quizer pagar os dous armos póde fazê-lo 
immedi-tamente; muita gente ha de preferir pagar 
immediatamentc 20SOOO. 

Nós tinhamos uma grande vantagem, Sr. presi
dente, com este impo~to: to, t]Ue rJãO era preciso 
crear-se nova arrecadação; este imposto póde ser 
arro>cadado pelo mesmo modo como é amcadada 
a decima. Já ni1to V. Ex vê que vai uma grande 
diminuição de despeza, e ganha-se igualmente a 
promptid:lo. 

O SR. Souz.1. FRANGO:- A arrecadação da decima 
é f~it.1 nas cidades e em certas povoaçõo3. 

O Sn. vrscoNDE DE JEQUIT!NIION!IA :-Nos outro1 
Jogares ha collectorias. lU~s seria isto sufiiciente? Não, srnhores, é pre

ciso <lguma cousa mais. E ~olém dtsto, Sr presidtnte, 
os emprestimos resolvem-se .em 1m postos: quem diz 
empr.·stimo diz imposto, porque é preciso pagar 
o dtvidendo do cmprestimo com a renda ordinaria; 
logo é p1•ecrso ter. renda ordinnria, porque o juro do 
emprestirno não se paga com ronda extraordinaria; 

O SR. Souz.1. FRANCO : - É segundo o lança
mento. 

ou entilo o devedor esUt quebrado. 
Qual é pois o meio de obter este capital? Se

nhores, eu acho facil. V. Ex. duvida que tenha-

O Sn vrsc• ·NDE DE J EQU!T!N!ION!IA : -São os mes
mos empregados ; eu b:wia de chegar lá. A arreca
daç:lo seria feita pJ:<!os lanr.adt·res da decima nos 
togares onde os h011Vesse e na fall<t pelos collecto
res. Em toda a parte ha collecto1 es : são os quo co
hrão e os I'esponsavois pela arrecadação. A promp-
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~idão tambem era uma das condiçõP.s favoraveis deste ção ó gravíssima; n11o é só para os progressist!l'• é 
Imposto que renderia 40,000:0006. t:•mbem para os htstor•cos, é hmbHm para os hJsto· 

O Sn SouzA FnANco: _ 4,000 000 de habitan- narlores, como lambem plra os conse•·vadores ; 
tes a wn· sã 40 ooo.oon~ por anno todos nós estamos ~mbarcaaos nest~ não; lodos nós 

• 
0 

• • 11 . • n~scemo~ neste pa1z; a nossa glom, o nosso bem-
. O Sn. VISCONI!E DE JEQUITINHONIIA :-E' o que estou estar, a tranquillidad~ de n.ossa ct.nsciencia, Sr. pre-

dizendo : nós tmhamos 40,000:000S por anno. sidene, dependem da prosperidade da mãi com-
. O Sn. SouzA FRANCO: - Em papel, em suppo- mum. 

sJçilo. · · O SR. SouzA FRANCO :-Venha V. Ex. que eu vou 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONHA :-Além desse remar com VOOiade. 

imposto, Sr. pres1d<·nte, que dHve recahir, comn V. O Sn. VISCONDE DE 1EQUJTJNIIONHA:- Portanto, 
Ex. viu, St•bre toda a pop11lação1 deve haver outro Sr. presidente, teriamoR no thesouro uma renda mlo 
que recaia sobre o capitalista, sollre o homem rico, menos de 120,000:000$ no 1• anno, e no fim d~s 
sobre o in•tustrial e a~sim P' r diante; ma•, comn dons annos de 240,000:000S, se a renda ordmar1a 
estes indiv1duos tainbem já pa~ão os IOq, a di 'posi- não augment~r. . , . 
çãu deverá _ser um pouco dillerente. Salvem' s, por Ora, eu n:l~ po~so d;1x~r ~e d1zer ma1s duas pa
c_onsequenc-Ja, a renda de 2 000$, e di~amos: rc Quem !avr!\S- Nós 0110 dtsc'!-IIIIIOS amda esta questão, eu 
t1ver de renda ma1s de 2.000$, proVJente.~ c!P. qual- JA d1sso 11 V. Ex. que 11to não era um plano, e>tamos 
quer. fonte, pag~rá 2 112 °[0 , nao dus 2:000H, mas conversa~~n, e esta conversação é hcita entre tãQ 
daqu1llo que exc11ler 11 esta quantia.» Ora, 2 IJ2 "I• .. bons_ a~ugos; mas, c~m(). o honrado membro pela 

O SR. SouzA FRANCO:-Ca~it oçilo e progressiva!... prov1nC1a do Pará vem d1zendo •• 
O Sn. VISCONDE EE JEQUITINIIONIIA: - Respon- O S11. SotJZA FRANCO: -Applaudi logo a sua 

derei á V. Ex.. idóa. 
Ora, Sr. presidente, 2 1/2 %, tiratla já a renda O SR. VISCONDE DE JEQUJTINIIONHA:- ... cc Temos 

de 2:000S, é de peso extraordinario por dons annos? capitação e pwgressiva >> ; eu.em primeiro logar,res-
E quanto pens~ V. Ex. que h~via de produzir ponderei ao honrado mombro que as nações não se 

isso? ~ma enorme so~ma, senhor~s, porque estou governão por :_1 piees de direito ... ~orne o Sr: tac~y
persuadJdo que no Brastl ha,sem duv1d~ alguma, dous grapho esta m1nha expressão, deseJO que o pa1z sa1ba 
milhões de indivíduos qu~ tõm de renJa mais de o que sou; se cllH qu1zer julgar-me absolutisb, que 
2:0008. me ,julgue. o.~cl~ro formalmente ao senado, para ser 

O SR. SouzA FRANCO . _Não apoiado OUV11Io nelle e fora delle,_ que as ~açõe~ n_ão se go-
. ' . vernão polr ap1ces do d1retto, e mmto prmCJpalmente 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIJONHA :-V. Ex. amrla em circurnsla11Ci~s tão cr1ticas, tão melindrosas como 
não _estudau a qu .. _stao. Eu e>tou convencido, ?r- aquellas que atravessamos O honrado merr.bro, que 
pre~•dent,J, que temmos e!n um anno, sem rlunrla é tào lido em negocios financeiros, que tem tanto 
n~nhur~a, uma renda maJOr de 120,000:000$; e, estudado economia politic,, que é tãu versado em 
d!IT!ID111~a ella de to1las as alcavallas, de todas as tortos os systcmas,nào terA lido lantus systemas con
cldlic~ldades, que em geral sofl'rem a amcada1~1lo o cebidos o sustenlado.q por homens eminentes e pos
fiscah,ação dd uma rend~, nunca será meno1· de tns á parle, porque são impraticaveis? Qual ó ara
lOO,OOO:OOOS porquP, com 40,000:000H, producto da zão? E' porque as nações nãv se governão por apices 
ren~a Lle lOS p,·,r cabeça, 60,000:000H da renda ord1- de direito. 
nma,, o 20,000,000S em que calculo o product? dos Senhores, o celebre economista allemlio Schmaltz 
2 lt:l 0[o pai!O por aquell~s que tem ma1s de provou na sua obra (quando digo provou, é porque 
2:001JS de renda annua1, ter1am••B um mootante de convenceu-me peJ•feitamentH) que o melhor systema 
120,0UO:~OOS no 1• anno, para fazer face á; despe· de imposto! que havia era o do imposto unico; que 
z~s publiCas, ao esta~o em ·que .JlOS achamos, ás esta idéa dol Quesn:.y, mal apreciada a principio, mas 
dJillculdad~s financmra~ e a tudo quaRto os melbo- depois melhor compr~hendida1 ampliada, etc., era 
ramen!os mater1aes ex1gem urgentemente de nós. a 1déa prindpal e ~nJCa que aevêra ser adoptada; 

O Sil SouzA FRANCO :-Se islo é t1io fácil, V. Ex, mostrouquesó_oimpostounico,pro_venie_ntedater~a, 
está pedindo a demissão do ar:tual ministerio. era capaz de salisfazer a todas as exogenc1as dos prm· 

O s J . .....: N· • cipios severos da economia politica; e agora per-
. n. VISCONDE DE EQUITINIIONIIA. ão es gunto eu ao honrado me rubro. já viu elle na ·ll:o al-

leJa V. E:c com P?quena~ co.usas: vamos Ir~ la~. d~ gnma adoptar este systema? ia viu elle que ~lgum 
c~usas sóms c sérJamente, SI. senador pela pro\ m ministro da fazend.\ fosse às cnmaras propôr a extin· 
CJa do Pará. ção dos impostos e substituir-lhes a decretaMo de 

O SR. SouzA FRANGO:- E' muito sério. um só impo,to,no sentido do quP. propoz e sustentou 
O Sa. VISCONDE nE JEQUITINIIONIIA: -Que nos com as melhores razões o Sr. Schmaltz? Ainda não 

imporia a nós a demissão do mini> terin? Que me viu. E snhH o nobre senador pelo ParA a raz:lo? quer 
importa a mim? O ministerio viu is~o de certo mc·d•J, qu~ lll'a dê? ... E' porque as nacões não se governuo 
mas o t:orpo legislativo póde dar-lhe outras medi· por api~es de diJ·oito, e muitó principalmente cm 
das, e elle ha de aceota-las, pori]ue arn ohject·•S taes um~ c ris~ como a que pesa sobre o paiz. 
não ha qucst:lo de gabinde. V. Ex. perdne-me, Tenho doto. Sr. pres1dente; estou cansado e basta. 
V. Ex. n~o foi já ministro e tão distincto? Deixe- O :>-,1•. DlnltlliN ( m111istro da agriCiiltum):-Sr. 
mos ista, tratemos ilo assumpto que é grave; a situa- pi'e&idonte, o nvtavel discurso que o senado acaba de 
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ouvir proferido pelo parlamentar, pnr mai! de um estas obrM, municípios e centros de producçlio da 
t1tulo venerado, e cujo n• me em mais do urna pagina importancia do de Subaúma, grande productor de 
gloriosa de nossa historia patria M acha e~criplo de fumo, assucar e outros generos, o de Inhambupe, 
um modo duradouro, não reclama de mim uma res- a riquíssima freguezia, muito conhecida pelo hon
posta no sentido de contesta-lo; impõrl, porém, o radu sena~or, do Bomj~rdim, em Sa1ato Amaro, e 
dever de levantar-me para agradecer snlemn~mente outros Jogares circumvuinhos lerão immedJatamente 
ao illuHtrado senador do imperio o JlOderoso auü· de prefem a linha ferrea ~ qualquer outro meio de 
lio que S. Ex. presta ao min1dPrio íle que tenho a tranRporte por terra ou por agua. 
honra de fazer parte, nem só na suMtentaçao do J!I'O- Quem, portanto, en1rar na apreciação exacta do 
jecto que sé di!cute, feita~ as excepções que S. Ex. pre~ente e do futuro daquella tinha ferrea, ha de 
declarou, a;enilo ainda, Sr. Jlresidente, na marcha com razão esperar que melhore consioleravelmente. 
arlministrativa e govdrnamental que o ministerio se Logo, eu dizia com razilo ao honrado membro 
propõe reahs3r, sem qne desconhtca um só momen- guR, ap' ecianrto-se as cousas sob e. ta aspRcto, em
to a dificuldade de sua tarffa, inas lambem sem líora nas circumstancias actuaes nilo offereçilo as de
que um só momento sinta abalada a vontade firme sejadas condrções de pe1posiedadP,~ ha fundamento 
de procurar servir o paiz com honra, patriotismo e para esperar-se melhoramento satiafactorio, cóm o 
dignidade. O auxi11o, portanto, ria voz tão presti- qual se animaráõ os capitaJi,tas a elllt•rehender o 
giosa de um parlam~ntar tão distincto... . seu prolongamento, logo que o gove,no se resolva 

O Sa. VISCONDE DE JsQUITINIIONIIA: _Obrigado. a contrata-lo, e;clarccldo pelos estudos technicos e 
O Sn. ~!INISTIIO DA ÂGRJCULTUI\A: _ .... auxilio econ0micos. E ain~a mais fiervirá de ~stimulo aos 

eminentemente tiOnroso para o ministerio, porque é capitaes a con~ideraçil•• do magnifico futuro que pro
inspirado .pelo patriotismo do honrado membro.... metle esta estrada dd ferro quamlo attmgir o valle 

de S. Francisco, seu principal ou un1co. deside-
0 Sn. VISCONDE DE JEQUJTINHONIIA: -Agrado- ralum, 

cido. Nào nos illud~mos, senhores : a linha ferrea que 
O Sn. ~!INISTRO DA AGRICULTUI\A: - ..... ainda ma i~ cddo, vencendo mennr. distancia, póde chegar 

mais me fortaleceu e animou para continuar no de<- ?O r1o de S Franc1scn é deCJdrdamente a da Bahia. 
empen~o do dever que neste momento trato de Basta dizer que de Alagoinhas, onde ella se acha 
cumpm. . . actualmente, até o S. Fr•ncisco dtstilo 65 leguas de 

Sr. presidente, o receio, apresentado Jlelo nobre t~rrenos sem difficuldades, que não exigem grandes 
senador, de que o prolongament., da estrada de ferro obras de arte para uma estrada, nilo de 1•, mas de 
da provincia da Bahia não se rralise, em virtude du 2• ou 3• ordem. O prolongamento de. Alagoinhas 
d1sp_osições dos§§ to e 20 do arl. 20 do projecto que até o S. Francisco assegura necessariammte um 
se d1scute, nãu me J!arece fundado. Não é o estado grande futuro A essa empreza. 
preseute da~ linhas ferreas do paiz o unico inceotivo Os§§ 1° e 2°do art 2• do projecto estabalecem «a
para induzir o~ capitaes a se emprPgarem no prolon~. rantias do mini mo dejurosora de 4 •fo ora de 5, e o 
gamento de qualquer de noms lmhas femas. t:om- § 3• a drl7 •j.; estas garanti~• silo estahalec1das para 
prehendo com o honrado senador que a prosperi- casos e hypotheses d11ferentes. DecididamPnte em 
ílade presente é argumento de grande força para alg11ma dessas hypotheses h a de; vir a· collocar-se 
atlrah1-los, quando o governo tiver de prolonpras a. estrada. d•.ferro da.Bahia.· E~ tudo quanto o 
estradas de ferro; mas, repito, não é o unico. corpo !Pglslatlvo póde e deve fazer; porque seria 

A estrada de ferro da.Bahia, se, como a de S. injustiça condemnar,nao a estrada de ferro da Bahia, 
Paulo, a de D. Pedro II e a de Pernambuco, ainda mas qualquer dellas, só por mero arbítrio do corpo 
não otferece rendimento projlressivo, com tudo de legislativo ou do governo. Elias só podem ser con
anno a anno apresenta dimmuiç~o em seu deficit. E' demnadaq, se porventura as vantapells·que o corpo 
certo que no armo pruximo pas!ado ade•pe1a sub1u legislativo offerecer.·niiO forem suficientes para in
um pouco, mas a receita acompanhou esse movi- corporar companhiar para chainilr capitaes que. to
meato ascendente, sendo aquella differença J!IOVe· mem a si o ilesenvolvimento parcial ou tótd de k 
niente de notavel tramtorno occorrido no tunel mais cada uma. Neste caso força é qu~ se resignem II. sua 
importante. sorte; mas acred.to que nenhuma ficarA neste infer-

Dispendíos importantes se effectuârão, o que deu no de Dante; todas hão dd prolongar-se. Assim o 
motivo a parecer menor a receita comparada com a aconselhão os interesses, nem só ílos poderes do 
despeza; mas, á parte esta circumtancia fortu1ta, est,do, como dos accionistas, dos capitaes empre· 
que desapparecerá apenas finalisar o concerto do pregado~ nas linhas ferreas. 
tunel, o que está proximo, a despeza ordinari~ sfrá Seril razoavd que ou exageremos o que havemos 
muito menor e a rece1ta, que augmenla, terá de de Psper·ar da prosperida,le futura do Brasil,ou,desa
avultar mais, nimado.•, percamo~ a esperança d_e melhorar o seu 

Além disso, as medidas tomad•1s com muita soli- estado? Que opt1m1smo ou _pess1m1smo é esse? Por
citude pela Hdministr:tçào daquella província e sem- que não havemos de acreduar que com o ~-:forço de 
pre recommend•das pelo governo imperial, pro- todos, com o trabalho, ~om o de~envolvimento da 
meltem com bons fundamentos iucremento 11 rec~1ta mvilisaçào, havemos ~e 1r prosfgumdo sempre sem 
da est,·ada de ferN da Bahia, desde que estirerem, parar, e que deste camm~ar c~nstante os heneficios 
concluida~ as estrada! vicinaes e convo• gentes. Al-I ~e derramaráõ porlodo o 1mper10 e as C11nsequencias 
gumas estilo cm andamento, outras projectadas; hão 1 ir-se-hão natunl e succeSSJvamente fazentlo sentir 
de set· realisadas com a possível brevidade. Feitas em todos os pontos?· 
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Se·o que digo não é um para~oxo, conclue-se que 
todas essas linhas traç~das pelo corpo legislativo, 
aceitas pór t,.dos os poderes c sanccionadas pela 
op'n'no do paiz inteiro, ti verão, desde o berço, uma 
l(rande razàO de ser: Sim, porque não posso hoje 
dizer que foi acto inqensato e lev1ano o que traç•1U 
a estrada de ferro da Bahia ou qualquer dts outras; 
todos rleviil.o saber o futuro que aguardava essas 
em prezas. 

Como, portanto, voltar a questi'io ao ponto em 
que na<ceu, para di<eutirmos se a empreza da estra
da d~ f··rru da Bahia t••rn ou nãn futuro? E' quest~o 
resohirla, e tão decidida quA o ~oder legislat1vo vo
tou os fund<~s,o g()nrnu contratou e a estrada se fez. 

Devo apressar-me a declarar ao honra· to senador 
pelll provmcia da Bahia, e o faço com tanto mais 
prazer quanto me parece que esta dechraçào dissipa 
as objecções de S. Ex., que nas emendag que pnr in
termedio de algum membro desta casa pretendo of
ferer:er· á sabedoria do senarlo, as duvidas do nobre 
senador são inteiramente solv1das. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINJIONHA :-Muito bem I 
0 SR, ~IIN!STRO DA AGRICULTURA:- Quando, pPJa 

primeira vez fallei, disse que o projeeto, comquanto 
assás discutido na camara Llos Srs. depuhdos, e sus
tentado por pPssoas competentes, corntudo nãu po
dia ddixar de merecer do senado discussão e emenilas 
na parte em <JUe o senarlo entend•sse conveniente. 
Bastava para Iito notar que o projecto é de 1864 c 
que estamos em 1867. Esta qnesláo é eminentemente 
pratica, Jdngu~m póde cron:Jdera-la por theorias só
mente; e, sendo urna questa" pratica, é claro que o 
paiz em 1867, depois de tudo quanto ha occorrido, 
não é o paiz de 1864. 

nas observacões que fez sobre as irregularirlades e 
abusos nolaaos no serviço a cargo da. companhia da 
estrada de ferro da Tijuca. 

O SR. VIscoNDE DE JEQUITINilONIIA :- Apoiado. 
0 SR, MINISTRO DA AGRICULTURA:- N~o dir~i agora 

os motivos que para iRtu possão ter concorrido: mas 
é certo que Irregularidades h· ·uve, e que o publico, 
~uando menos e~1'erava, ficou privado de um bene
ficio a que se habituâra. 

0 SR. VISCONDE DE JBQUITINIIONIIA :-Apoiado, é 
exacto. 

0 SR. )fiNISTRO DA AGRICULTURA : - São estas as 
explicaçõe! que,iulgRei deve•· dar ao honrado senador 
pda provmc1a. da Bahia, A quem mais uma vez ~ro
tes to meu r11conhecimento p;to ineslimavel apoio que 
prometia 110 governo. 

Tendo dado a hora fic011 a discussão adiada, e re
tirou-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades 
com que fôra re,·ebido. . 

O Sr. presidente deu a ordem do dia para 11 do 
cor1·ente, · 

1• parte.-3• discussão do projecto do senado, 
declarando que as disposicões do art. 6• da lei de 
23 de novembro de 1841 rélativ11-s aos principes da 
c~Ra imperia! são appiJcaveis ao princ1pe consorte 
da prm,•eza 1mpeml. 

1• discussão da proposição da camara dos Srs. 
dPputados, dedarando que as porcentagens dos cor
retores constituem diVJd~ pnvil~!!"ada, com o pa
rec~r da commissãn de legisTacão. 

Discussão dos seguintes paréceres: 

Em uma lei desta ordem, portanto, não podemos 
deixar de consultar as circumstancias de hojo e de 
modificar este ou aquelle ponto do projecto, afim 
de combina-lo melhor com as convenienc1as da pre
sente oecasião. E' questão principalmente pratica, 
para a qual toda a experienc1a, toda a sabedoria do 
senado são necessarias. 

1. 0 Da commis•ão de e<tatist1ca, catechese e calo
nisação, propondo que sejlio archivados varios pa
peis con~tantes de uma refacão datada de 4 do cor-
rente. • 

Porlanto, Sr. presidente, o honrado senador pela 
província da Bah1a naturalmente auxiliarA o governo 
para a adopção desta medida, nilo só na parte em 
que S. Ex. promette seu valioso auxilio, senão tam
liem na t!ue, segundo pareceu lhe despertára escru
pulos. Esses escrupulos hão de desappar~cer â vista 
lias emendas que opportunamente serão oft'erecida~ 
e que em particular terei óccasião de apresentar à 
S. Ex. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-Apoiado. 
0 SR. ~IINISTRO DA AGRICULTURA:- Sr. presidente, 

tomarei em muita aonsideraçao tudo quanto o hon
rado membro dsise a reApeilo da estraaa da T1juca. 
O governo não tem sido indifferente a esse objrJcto, 
e com S. Ex. sinto tudo quanto se deu a semelhante 
respeito. Os respectivos papeis f,Jrào rP.meltiflos á 
sec~ao dos nPgocios do imperio do conselho de es
tado; o governo aguarda o seu parecer para resol
ver a• questões pendentes. 

~ntretauto promelto áS. Ex. que heide prestar à 
dec1sào desta questão especial cuidado ; porque con
cordo, desde ji1 o declaro, com o honrado membro 

2. o Da commiss~o de marinha e guerra ãcerca dos 
projectos formulados por uma com missão nomeada 
pelo governo, sob a presidencia de sua alteza o Sr. 
CO!Jde d'Eu, sobre a legislação penal militar e outros 
obJectos. 

2• parte (11 uma hora).-Continuacão da disco~slo 
adiada da proposicilo da camara dos ~epotados sobre 
o prolongamento nas vias ferreas. 

Levantou-se a sessão âs 3 1/2 horas da tarde. 

e:;& •e••ão 
EM 11 DE JULHO DE 1867. 

PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE ADAETJÍ, 

A's 11 l/2 horas da manhã fez-~e a chamada, e 
achando-se prAsentes os Srs. vi•condo de Abafté, 
~lafra, Almeid~ Albuquerque, Pompeu, visconde 
de ~apucahy, Ottoni, Silveira da Motta, visconde de 
S. Vicente, Carneiro de Cam11os, Chicharro, barão 
de S. Lourençn, Jobim, barào du Rio-Grande, barão 
de 1\lnritiba, barão de Pirapama, barão de Cotegipe, 
Souza Franco, Pedreira, Eusebio, Furtado, marquez 
de ulinda, barão de 1\laroim, Firmino, Sinimbti, 
Paranhos, Fernandes Torres, visconde de Jequiti
nhonha, Sá e Albuquerque e J)iniz, o Sr. presidente 
abriu a sessão, 

., , 
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Comparee~rilo Jogo depois os Srs. Souza Ramos, · « Convindo tomar em consideração uma supplica 

Zachams e barão ile Antonina. tantas vezes reiterada daquella corpora~i!o, e igno-
Faltârào com causa participada os Srs. Cunha V as- •·ando a commissao as razões que podem justificar a 

eoncellos, Nunes Gonçalves, Candido Borges, P~ula medida solicitada, 6 de pare~er que se ouça· o go· 
e Albuquerque, Paula Pessoa, Octaviano, Mende> · verno a e&te respello. 
dos oantos, Ferreira Penna, ParanaguA, Dias Vieira, cc Sala das r.ommissões do •enado, em S de julho 
Dias de Carvalho, N~buco, Teixeira de Souza, mar- de 1867. _ Thomaz Pompeu de Soun Bra~il. -'1. 
~uez de Caxias, marquez de Jtanhaem e visconde de Pe;reira.-Barão do Rie Grancle. » 
taborahy, e sem participação os Srs. conde da Boa- Posto a votos, foi approvado. 

Vis la, Sóuza Queuoz, Fonseca e visconde de Sua&-
suna. . Forão de,Pois lidos os sesuintes pareceres da refe-

rida commJSsilo : 
Foi lida e approvada a acta datO do corrente mez. • 1.• Dos J.lapeis existentes na pasta da commis-

IXPEDIENTE. ~ilo de eslathhca con1ta um requerimento de Carlos 
O Sr. t•sacretaria deu conta de um offieio de 10, Van Lede de 1848, pe~indo a approvaçlo de um 

d 1 contrato seu celebrado em 1Bi2. 
o o secretario da camara dos Srs. deputados, acom· « Nilo apparece maia 0 contrato. De nma nota 

panhando a seguinte: e~nsta que dera um parecer q_ue .foi adiado em !I& 
PRePOSIÇÃO. d1scussio1 offilliando-se ao miDJstro do imperio. 

« Art. 1.• Ficão approvadas as seguintes pensõe~ « N4o existindo mais o contrato, nem as intorma-
mensaes concRdidas pelos dHr.retos de 18 de maio ções. do governo a este respeito; e tendo cessado o 
de 1867: de 848 ao major do 33• corpo de volunta- mo!Jvo de~s.a requisiç~o,_ a commis!Ao é de pare~er 
rios da patria, Henrique José Lazary; de 6HM á o. que se arch1Te o requenmento com os pape1s eXII· 
Maria José da Rocha, vi uva do capit~o de volunta- tentes, 
rios da patria, Dr. Antunio Pinto da Rocha; d~ 606 cc Sala das commissões do $enado, em 8 de julh'o 
á D Leolinda Rosa Pinheiro, vi uva do lambem ca- de 1867. - Thomaz Pompeu de SuuJa Brasil. - J. 
pitão de voluntarios da patri!b Luiz José Nunes Pi- Peárr.ira.-Barão do Rio-Grand•. » 
nheiro; de 42$ á D. Maria JSabel Prestes Cardoso « 2.• A camara municipal da villa do Campo 
Pinto, mãi do tenente do ti• corpo dito, Frederico Largo na prorincia da Bahia em 18521 representa 
Albano Cardoso Pinto; devendo estas pensões ser ao senado pedmdo que a villa da Barra do Rio
pagas da data dos mesmos decretos. Grande seja preferida A de Urubú para capital da 
_ cc Art. Ficão revogadas as disposições em contra- nova pronnc1a que se pretende crear no Rio de S. 

110. FranCJico. 
« Paço da camara dos deputados, em 10 de julho « Nio se tratando presentemente da creaçlo dessa 

de 1867.-Dr. Joaquim Francisco de Faria, vice- província, entende a commissiio que se deve archi-
presidente.-Antonio ;a Fonseca Vianna, t• secre- var esta representação. · 
tario.-J osé FeliciantJ H o r ta de A.raufo, 20 secreta- cc Sala das commissões do senado, em 8 de julho 
rio. » de 1867.- ThomaJI Pompe11 de SouJa Br111il. -I. 

Foi a imprimir. Pedreira.-Barão do Rio-Grande. » 
O Sr. 2• secretario leu os seguintes requerimentos cc 3.• Duas representações da assembléa previncial 

da commiss~o de estalislica, cathechese e coloni- de S. Paulo do anno de l85l,J1edindo uma }!ara nllo 
sação, que successivamente foríto postos em dis- incorporar o município do Bananal â prov1ncia do 
cussio: Rio de Janeiro, e outra para obter a crea9ão da pro-

cc A assembléa provincial de Minas em represen- vincia do Paraná. · 
tação dirigida ao senado em 1850 pede ···que se « Não havendo no senado proposiplo alguma 
tire definitivamente a divisa daquella .Província quanto ao primeiro objecto, isto é, a incorporatlo 
com a do Rio de Janeiro pelo lado de Campos, c do município do Bananal á província do Il.io de Ja
reclama contra o decreto i! e 19 dA maio do 48~3, neiro, e jã estando creada a província do ParanA por 
que marcou previamente aquella divisa, lei de 29 d• agosto de 1859, é a commissllo de pare-

« Podendo os motivos entilo allegados ter cessa- cer que sejilo archivadas e11tas representações. 
do, e não tendo a commissllo de estatística esclare- « :Sala das commissões do senado, 8 de julho de 
ciment 11 que po~são ainda justificar a medida soli- 1867. - Thomaz Pompeu de Souza Brasil.- Bario 
citada, é de parecer que Sfi pec:io informações ao go- fio llio-Grande. - Pedreira. » 
verno a respeito. .' « 4.• Acamara municipal da villa da Berra do 

« Sala das commissões do senado, 8 de julho de Rio-Grande, província da Bahia, representa ao se-
1867.-Thoma:: Pompeu de Sou:: a Brasil.-Pedreira nado em 1857, pedindo que a sua villa seja prefe-
-Barão do Rio Grande. » rida A outra qua !quer para capital da nova pro-
. Posto a votos, foi approvado. vincia, que entilo se projectava crear no rio àe S. 

(( Tres representações da camara municipal do Da- Francisco. 
nanai da província de S. Paulo, uma de 18!l3, ou- Não se tratando presentemente desse objecto, é de 
Ira de 185t, a ultima de t852 pedindo a incorpora- parecer a commissão do estatiatica que seja archivada 
ção daqudle municipio á provineia do llio de Ja- esla representação. 
ndro, referem-se ás representa~ões anteriores, que (( Sala das commissões do llenado.l 8 de julho de 
não existem mais na pasta da commissilo, nas quaes 1867.- Thomaz Pompeu de SouJIJ 11rasii.-Pedr~i-
al!erav~o os motivos deasa petição, r~:~.- D~:~rão do Jlio·Grande. » 
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cc 5 o N:1 pasta da com missão de estatística acha-se 
um parecer das commissôos de estatística e l~gisla
ção de 1837, rellrenrlo-se uma representação da as
sembléa provinci~l do S. Paulo, que já não existe no 
archivo, pedindo a fixação de limites entre aquella pro
víncia, a do R1o de Janeiro, e. de Minas: o parecer 
approvado em 22 d6 junho de 1837 pedia informa
çoos ao governo, ouvinrlo os respectivos presidentes. 
])os p•peis annex.os consta um officio do ministro 
do imperio, r~m~ttendo outro do presidente do IUo 
de Janeiro em 1837, dizendo que esperava informa
cães •los engenheiros; outro do mesmo presidente 
de ago.• to do rnesmo anno, reme !tendo uma rcpre
sentacão da villa da Barra Mansa solicitando a mes
ma niedida, e dando alguns esclarecimentos. 

. cc O casamento da imperante, ou da princeza im
<c perial com um estrangeiro importa para este a 
cc condicào de cidadão brasileiro naturalisado. Elle 
cc prestal·á o respectivo juramento perante o im
« perarlor. >> 

cc Como consequencia da approvação das duas 
emendas additivas1 que ficão transcriptas, o art. 20 
do projecto primihvo deve passar a ter a numera-
cão de 4°. · 
" cc Assim que, o referido projecto com as emendas 
que se approvl!rão em 2• discussão, deverá ficar 
redigido nos seguinles termos: 

cc A assembléa geral resolve : 
cc Art. 1.0 As disposicões do art 6• da lei de 23 

de novembro de 1841, ·relativas aos príncipes da 
casa imperial, são applicaveis ao príncipe consorte 
da princeza imperial. 

cc Já se tendo passado trinta ;mnos depois dessa 
representação, e não .c~nstando á commis11ão que se 
tenha novamente sohc1tado essa medida, o que pre
suppõe o desapparccimento do motivo, é de parecer 
que SPjão archivados os papeis concernentes a esse 
objecto. 

« Art. 2.• As disposições do citado ar!. 6•, na 
parte relativa ao .rrincipe imperial, são applicaveis 
á princeza impenal. 

cc Art. 3.o o casamento .da imperante, oli da prin· 
« ceza imperial com estrangeiro importa para este a 
rc condição de cirladão brasileiro naturaliMdo. Elle 
cc prestará o respectivo juramento perante o im
« perador. 

« Sala das com missões do sanado, 8 de junho de 
1867.- T!lom"z Pompeu de Souza Brasil.- Pe
dreira.- Barão do Rio-Grande. » 

'Ficárão todos sobre a mesa para entrarem na or
dem dos trabalhos. cc Art. 4. • Ficão revogadas as disposições em 

contrario. » 
ORDmi DO DIA. II. 

Entrou em 3• discussão o projecto do senado, de
clarando que são applicaveis ao príncipe consorte 
da princeza imperial, as disposições do ar!. 6• da lei 
de l!4 de novembro de 18U, com o seguinte pare
cer que foi lido: 

« Como conclusão do que tem exposto, a mesa: 
cc Cons1derando que as emendas, que apresenta 

redigidas para com ellas entrar em 3.• discussão o 
projecto original do senado, são exactamente as que 
o senado approvou em 2.• discussão; 

ct Considerando que o art. 81 do regimento inter
no dispõe que para a 3• discussão virâ o projecto de 
lei original acompanhado das emendas que tiverem 

PARECER D.\ !lESA N, 82 DE 27 DE JUNHO DE 1867, 

Contém redigidas, para serem impressas e entrarem 
em 3.• discussão, as emendas approvadas pelo 
senado na 2• discussão do projecto, que nesta 
camara iniciou o Sr. senador visconde ile S. Vi
ce!Jle, declarando que as disposifiões.do art. 6.0 da 
Je1 de 23 de novembro de l8'll relahvas aos prín
cipes da casa ÍI!Jperial1 são apphcaveis ao príncipe 
consorte da prmceza 1mpeflal. 

I. 
« Em sessão de 25 do correnté mcz concluiu-se a 

segunda discussão do projP.cto iniciado nesta augusta 
camara pelo Sr. senador visconde de S. Vicente, de
clarando que as disposir,~•as do art. 6. • da lei de 23 
de novemllro de 1811, relativas aos principes da casa 
imperial, são applicaveis ao principe consorte da 
princeza impeual. 

« Na segunda discussão do projecto approvr.u o 
senado duas emendas additivas, que farão otl'erecidas, 
uma dellas pelo Sr. senador Paranhos em sessão 
de 17, e a outra pelo autor do projecto em sessão 
de 25 do mesmo mez de junho. 

cc A emenda do Sr. Paranhos cl a seguinte: 
cc As disposições do art. 6• da lei de 23 de no

cc vemhro de 18-ll, na parte relativa ao príncipe im· 
« perial, são applicaveis [L princeza imperial. >> 

cc A emenda atldiliva do Sr. senador visconde de 
S. Vicente ó a que se segue : 

sido approvadas já impressas ; · 
cc Oflerece o seguinte 

PARECER. 

cc Que o presente relatorio, com as emendas a que 
se refere, seja impresso e distribuído na fórma do 
estylo. 

« Paço do senado, em 27 de junho de 1867.-Vis
r.onde de Abaeté, presidente.-/osé da Silva Mafra, 
1• secretario.-Frederico de Almeida e Albuq11erqne, 
20 secretario.- Thoma.:- Pompeu de Souza Brasil, 
ao secretario.- II. Ferreira Penna, 40 secretario. » 

O Sr. Furtatdo :-Sr. presidente, não tenho a 
pretencão de trazer luz a este dHbate, em que tem 
tomadÔ parle tão distinctos o1·adores; JUlgo-me, JIO• 
rém, obrigado a expender os motivos de minha as
signatura na projecto primitivo e do voto que hei de 
dar á materia do mesmo e às emendas. 

O projecto primitivo tinha unicamente por fim 
r! ar ao príncipe consorte da augu1ta princeza impe
rial o direito de poder ser nomeado para o conselho 
de estado, como podem soros príncipes da casa im
pel'ial. 

Em verdarle, dar ao consolheiro natural da futura 
imperatriz do Rmsil uma poRi~ãn, que o habilite a 
inteirar-se dos nego cios do estado e das sua·s tradi
ções, me pareceu medida de evidente e manifesta uti-
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Jidade. Nem ouvi objccci'io alguma, que podesse pôr 
em duvida as vantagens· deste projecto. 

Ou vi qúe a presenca do príncipe consorte no con
selho de estado poria em coaccão a liberdade dos 

uma lei ordinaria pó de conceder direitos a príncipes: 
A prova 6 esta mesma lei de 23 de novembro de 
18U, que tratamos hoje de ampliar. Ahi está o seli 
art:6o, ague se refere o prujecto, dando direitos ao 
11riucipe imperial e aos principes da casa imperial. 
E' uma lei ordinaria; e omquanto nilo fOr rovvgada, 
é um argumento sem réplica. 

conselheiros de estado. ' 
Sr. preside.nte, s.e esta obj~cç11o podesse ter valor, 

a consequencm ser1a que dev1amos revogar o art. 6D 
da lei de 23 de novembro de 184-1, e lambem o 
ar!. I• gue deu a prcsidencia do conselho de estado 
a Sua Magestade o Imperador. · 

Nem serve· de eontra o dizer-se que este artigo 
da lri de 1841 é cópia do nrt. 144 da constitui cão 
do imperio; porquanto este artigo da constituiçiio, 
assim como os mais a1·tigos relativos ao conselho de 
estado, tendo sido aboti;los pelo art. 32 do acto 
add1cional, o que subsiste unicammle é o art. 6• 
da lei de 1841; e os dire1tos do príncipe imperial e 
dos príncipes da . casa imperial, concernentes ao 
conselho de eslado, derivão-se unica o exclusiva
mente de uma lei ordinaria. 

Se a presenra de Sua Magestade não coarcta a li
berdade dos cônselheiros de eshdo, se a presença do 
principe imperial e dus d~mais princip~s d• casa im
perial que !Jvcssem assento não coarctaria, como te· 
mer que a presença do príncipe consorte da princeza 
imperial.produza essa coacção? A nrdade ti que não 
tem hav1do coacção. 

E, senhores, cumpre que nilo far.amos uma idéa 
tilo triste do caracter dos brasileiros: 

O Sa. VISCONDE DE S. VICENTE : -Apoiado. 
O SR. FuRTADO :-Se desgraçadamente a indepen

dencia da acção e da palavra tem sido motivo ou pre
texto para vinganças odiosas ou ignobRis, dou-me a 
crêr que a intimidação e a ~orrupção não hão de aba
ter os brios do caracter naciOnal. São fructos transi
torios de uma politica insensata e sem dignidadd, 
que antes do ferrete da historia encontra o stigma e 
desprazo dos contemporaneos, e ás vezes formida-
vel punição. · 

Ouvi lambem, Sr. presidente, que era desnecessa
rio o projecto, porque o principe consorte podia 
instruir-se sobre os negocias tratados no conselho 
de estado, lendo e estudando as discussões e as mas 
decisões. Contra esta objecção prevaltcem a~ obscr
vagões que ~z anter!ormente. ~e assim fosse, seria 
desnecessar10 qne livessem assento no conselho rle 
estado o príncipe imperial e os demais príncipes da 
familia imperial. Além de que, como sabe o senado, 
as discussões do conselho de estado não se publicão, 
e algumas não se poderiilo talvez publicar sem pra
juizo para a causa publica. Portanto, a objecção não 
tem valor algum. 

Feitas estas ollservar.ões sobre a utilidade do pro
jecto, passo á questão àa con,tituciomlidade. 

Allegou-se contra a constitucionalidade do pro
jacto: to, qtte uma lei ordinaria não póde dar aos 
príncipes direitos que não estejão expressos na 
constituicão do imperio: 20, que o princi pe consorte 
não era 6rasileiro, e se foss~, seria brasileiro natu
ralisado e não póde ser membro do come lho de es
tarlo, visto como requerendo-se para o conselho 1le 
estado as mesmas qualidades que para senador do 
imperio, o cidadão. naturalisado não póde ser sena
dor do imperio; ao, finalmente, que o art. 120 da 
constitui~ào nega toda a parte no governo ao con
sol'te da 1m11eratriz. 

Temos ainda,uma outra lei, a de 8 de julho de 
1865, pela qual se autorisou o governo a conferir a 
elfectividade da p~tente de marechal do exercito ao 
príncipe consorte. E' um direito concedido a um 
principe; direito que não está expresso na consli· 
tuiç:!o, nem é inherento á qualidade de príncipe. 

Mas disse-se : « O príncipe não é naturalisado. » 
Sr. pJ>esidente, prescintlindo de outros argumentos 
q11e já forão aqm desenvolvidos1 ater-me-hei ao que 
nos olferece oart. 125da constituição, que, comquatl,to·: 
hoje revogado pelo acto addicional, todavia sefV'~' 
para explicar a mente do legislador constitui~te~ 
(Lendo:) . ·1 

« Art. 125.-No caso de fallecer a imperatriz im
perante, será esta regencia presidida pelo seu ma• 
rido. » Será admissivel, qne, se a constituição do 
imperio não tivesse entendiiio, que o casamento im
portava a naturalisaçilo,désse ao príncipe consorte da 
1mperatl'iz, uma posição tão eminente como a de 
presidente da regenci~ provisoria, em uma circum
stancia tão melindrosa qual a de uma minoridade? 
Certamente que não. Portanto esse argumento não 
procede. . · . · 

Sr. presidente, admitto que uma lei ordinaria 
não possa di~p'õr fi cerca dos dil'eitos dos príncipes. 
qnando as dtsposições della forem contrariar di
reitos concedidos ua constiluig:io, ou concederem 
direitos incompatíveis com a posir:ão dos principos 
no impet·io; mas quando as diSJlOMicuos da lei orili
naria, nem ferem artigos da constituição, nem a 
posição dos príncipes, tenho por indubitavel que 

Temos ainda contra ello a opinião do corpo legis
lativo na eitada lei de 1865. Esh lei autortsando o 
governo a conferir a pltente de marechal do exercito 
não exigiu, que o ,PrincipA se naturalisasse previa
mente. Nem o gabmete tle 12 de maio, nem o gabi
nete actual o exigirão. Se não entendessem que o 
acto do casamento importava a naturali~a~ilo do 
príncipe consorte, t.eriilo cons.en~Jdo, que um estra~
geiro exercesse o tmportantlsstmo cargo da ma1s 
elevada patente do nosso exercito? Não posso, pois, 
admitlir que esses minislerios não consi~erassem 
bra;ileiro o príncipe consorte da prmceza 1mper·al. 
E aquelles que jul~ão que é necessario sua naturali• 
saçao (eu o não julgo ) esl:lo obrigados a decreta-la 
para re•ularisar o acto da concessão da patente, para. 
que nifo esteja um estran1:1eiro exercendo Ui!J& po
sição eminente no exerc1to. Poltanto, á vtsla da 
mente do legislado.r ~onstitui!'te e dos autores. de.sta. 
lei não tenho a muuma duv1da, de que o prmmpe 
é brasileiro: foi esta lambem a opini:lo ( seja-me 
permiltiuo citar) do gabinete de 31 de ago&to. 

Quando os gabinetes das aguias nada !ize1ã~ p~ra. 
rt'gularisar este acto, devemos crêr que o prmctpe 
consorle não ó estrangeiro. Se fosse, o primeiro não 
daria a otrectividade da palente de marechal do exer-
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c"to ~em exi ir ue o príncipe consorte se natura-' O Sn. Fun~An.o:- E a jlrova é .0 j& citAdo art. 
JleaJse nilm ~ se~undo consentiria que conlinuasse 125 ~a co.nstttmção q~e àã a.o P,rmmpe .consorte~ 

' pres1dencia da re~Zenc1a provisor la; é amda a le1 
a exerce~Jo. . . , lambem cihda de 1865 conferindo ao príncipe coo-

Mas d1sse-~e : « DraSIImo naturahsa~o nlto pôde sorte a elfectividade da .mais ele\'ada patente do 
ser conselheiro da estado. » ~r. presidente • não exercito; e a est~ exercendo. 
julgo necessario al~rgar-me mmto na demonstração Como depois deste factn se diz .... 
íla ·opinião contraria; porque tratando nós de am- . 
Jiar e alterar a lei de 23 de novembro de 1841, onde O Sn. SILVEIR.\ DA MoTTA :-UJ!l estrangeiro 

fe aahão determinadas as qualidades para C<lnse- póde exercer uma patente. no exercito e nlio póde 
!beiro de estado, no momento qu~ admittimos que o ter parte no governo d~ puz. . 
príncipe póde ter assento no conselho de eslado, O Sn. FuRTADO: -Uma patente desta ordem de1 .. 
teremos, se nil:o expressa, virtualmentede~larado que xa de ser cargo publico? 
o príncipe .consorte, posto que natora!Jsa~o, pód~ o Sn. DARÃO DE CoTEGJPE: -A questão agora não 
sereonselheuo de estado , e alterado a cilada le1 é com 0 estrangeiro. -
de 1841. . • . . O Sn. FuRTADO :-A questão é, se o consorte da 

Mas a consb!U!Çilo? Sem dJScullr. largamente. esta augusta princeza imperial pôde exereer ou não um 
que~ tio, se'!l trata-la com todos os ap1ces aeademJcos2 cargo publico o de memb,·o t!o conselho de. es !ado. 
dire1 todav1a al~umas )lalavras. O ar!. 45 da con E se elle póde exercer se a~sim o entendeu o ar!. 
stituiçllo ~iz:. (lendo.) « ~a~atser senador ~equer-se: 125 da eonstitui~.i'io, e o ~orpo legislativo. é evidente 
f.o Que seJa c1dadão brasJieuo, e que esteJa no gozo que o corpo legislativo entende o art 120 como eu 
de seus direitos politicos. >> entendo. 

Donde se pôde deduzir deste artigo que o n.atura- O s11• SILVEIRA DA MoTTA:-Fazer parte do exer-
lisado não póde ser senador? Acaso não é Cidad~o cito não é ter parte no governo· a força militar é 
brasileiro? Pelo § 5• do art. 6•. d~ mesma const.1• toda passiva. ' 
tuição tambem sio cidad~os brasileiros os natftrah- 0 Sn PRI!!SIDENTE :- Attenção 
sados. A caso os naturahsados não estarão no _gozo · • 
dos direitos politieos? No tocante 11 eleição apenas O Sa. FuRTADo:- Um Jogar no cons~Jho de as-
vejo uma excepção Jlara os naturalisados, que é n~o lado não é ter parte no _governo, no senhdo em que 
pgderem ser deputa(los. Pois, se a constitUJ_çã~ qui· falia o art. 120 Clacon~lltmção. O conselho d~ .es
.zesse excluir o cidadão naturalisado do dJreito de lado, ~orno d1z Portahs, não ó corporação pohhc~; 
ser eleito para a camara vitalicia deixaria de o de- ó ~m I!Jstrumento de um dos poderes da consh
clarar expressamente, como fez àcerca da cam•ra tu1çào. 
temporaria no § 2• do art. 05? Não de certo. O S11. SILVEIRA DA llloTTA:- Exercer uma pa~ 
{Apoiados.) tente no exercite não é ter parte no governo. 

Senhores, a doutrina contram oppõe-se a um texto O Sn. PRESIDENTE :-Atteneão, 
que a meu v!r é expresso, e nilo tem outro funda- O Sn. FuRTADO:- Não é ter 'parte no !ZOVerno no 
mento. que oa restos de preoccuP,ações contra os e:- sentido da prohibição da constituição; p<Jrllm,prova 
trange1ros, preoccup~ções _que. hoJe vão des~pP.ar • que o princip~ consorte não está exchudo de todos 
~endo. Já~ ~rança consh~ucJonal da J!lOna•clua c~e os cargos puhlicos, que é o que eu quiz provar. 
Julho adm!lha os est~ange!ros nat~rahsados. na n~ Portanto, parece-me, que as objecções não são 
mara doa pares, e a hbemma Belclca os admitte procedentes, e continuo a votar pela doutrina do 
lleu senado. . . pr~jecto primitivo. 
M~a quando mesmo se adm1tta que o ~Idadllo na- P~rmitta, porém, o senado que. eu lhe roube 

turahsailo não póde ser senador. as qualidades par~ a~da klguns momentos para discubr duas outras 
conselheiro de fS!ado, sendo regulailas por uma le1 qu~stões, que aqui forlio trazidas, e uma daa quaes 
ordinaria, as podemos alterar quando quizermos ; ~ est em urua das emendas eD! discussão. Se a prin· 
por consequencia a objecção não tem força alg~ma. ~~ a imperial tem assento no conselho de estado, 

Passo ao argum~nto do art. 120. O que du o pe a lei de 1841 ? Se, pela constituição, o tem no se
ar!. 120? c Seu marido (da imperatriz) não .terá nado? 
parte no governo.>> O sentido obvio, cl~ro d1sto, Peço Jicenea ao illustrado autor do projecto para 
quanto a mim, não é outro senão o segu!nt~:- O afastar-me dê sua opinião, e di~er que, segundo o 
marido da im{leratriz não partilha as attrJboições, meu pensar, Sua Alteza Imperial não tem, pela lei 
que a constituJCão dá á imperatriz como poder mo· de 1841, assento no conselho de estado, e nem pela 
derador, como' chefe do poder executivo. e como constituieão assento no senado. (Apoiados.) 
fazendo parte do poder legislativo ; seu marido não S Ex.; paruustentar a sua opinião, quanto ao 
póde exercer nenhuma dessas attribuições, n_em só conselho de estado, disse: ,, Que a expressilo-prin· 
e nem com sua augusta esposa; esta não preCISa do cipe imperial-, era applic:~vel ao ·herdeiro do 
seu concurso para exercél-as. Não quer, porém, throno, quer fosse varão, quer fosse uma senhora.» 
dizor que o marido da imperatriz nilo possa o~cu- Esta proposição procisa de ser provada. Quando a 
par no imperio cargo algum publico. Seria reduul· o expressão -principe imperial- é applicavel ao her
â uma pos1çilo pouco appeteeivel. d6lro do tllrono, quer varão! q)ler senhora, ó. só-

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA:- Peço a !!lente quando se trall elos d1re1tos e prerogahras 
palavra. mherentes ao successor da eorôa. 
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O SR. SILVEIRA DA MorTA:- Apoiado. ·príncipes da casa imperial silo senadores de direito 

O Sn. FuRTADO :- Quando, porém, trata da di- e terão ai,ento no senado J~go que chegarem ã idade 
reitos, que não são inherentes, inseparaveis da de 25 annus, » O illustrado senador disse que a 
successi\o da coróa, a express~o não pó de ter esta constituição, tendo dado ao· princi Jle herdeiro pre-
)at't de mm.ptivo do throno o titulo especial da principe im-

I u ... I o SR. SILVEIIIA DA MorTA:- . .Apoiado. pena • e não tendo empregado esta expressio no 
ar!. 46, o exclui11 de um assento no senado. A ar-· 

O Sn. FÚnTAno:-•• , porque· a constituição acei- gumentaçiio me parece improcedente. . 
tou a lei social, que julgu mulher inhabililada Se~ cunslituiçd~, sempre que tratasse do prineipe 
para os cargos políticos. O diróitO de ter assento no herderro presumphvodo throno, o d•nominasse com 
conselho d~ estado não é uma preregativa insepara- a expressão- prtncipe imperial- ainda quando não 
vel da successão da corôa. Estivemos sem cons~lho se referisse aos direitos e prerogativas da successil:o, 
de estado, por espaço de sete annos, depois que foi o argumento seria valioso.Mas não é assim; a consti
abolido o da constitui~il:o; a Belgica niio tem conse· tuiçllo só applira essa expressão quando trata daá 
lho de estado. al!rihuições )JI'IVativas o ~>xclusivas do herdeiro 

Se a constituição tivesse querido introduzir uma pre•.nmptivo da cor03; . quando, porém, trata de 
novidade desta ordem, tê-Io-hia feito expressa- ihrertos que concede 1gualmente a seu• írmios 
mente: era uma novidade, que não tinha rxemplo, não ma da mesma expres!ilo, e o provilo os arts. 111 
nem nas nosaasleis, nem nos nossos costumei, nem e Jt2, nos quaes a palavra-príncipes-compre
na grande nação que se nos otrerecia, como modelo hende tamllem o prinmpe impeml.... ·. 
dos preceitos e praticas parlamentares. Na Jngaterra, o Sa. VISCONDE DE s. VIcENTE dã um aparte. 
como sabe o senado, onde as mulheres não si o ex-
cluídas da successão do throno, não tenho noticb O SR. FuRTADO ;-A expressão-principss-com
de exemplo algum, ao menos do se cu! o XVI para prehende to~os. os princip_es. E porque? Porque não 
cá, de haver uma senhora tido assento no conselho se trah de dueJtos exclusivos do herdeiro da corOa. 
privado, ou ita camara dos Iords. Entretanto, o se- Assim, o art. 46da constit11ição, tratando de dar igual 
nado sabe, que dilferentes princezas subirão ao direito a todos os outros princi~es da casa imperial, 
throno em idade muito superio1 áquella ex,gida para que dava ao príncipe imperial, Isto é, assento de di· 
o conselho privado, o para ter a~sento n'' camara reito no senado, não era necessario usar de outra 
dos lords, sem ter tido assento, nem em um, nem ~xpressão smào-principes da casa imperial-, que 
6m outra. Por exemplo: as princezas Maria a ca- J~contestavelmente comprehende o prmcipe impe
tholica, e Ann~ subirão ao throno com 38 annos: a mi. E para tornar mais evidente a minha demons
princeza Elisabeth com 25 annos : a mulher do tragão, reduzi-la-hei a um simple.! syllogismo : -
príncipe de Orange, depois Guilherme IIJ, com 26, Os príncipes da casa imperial são senadores do im
e a actual rainha Victoria, quando momu seu pai, peno. (art. 46 da constituição); o herdeiro presump
já era maior. tivo da cor6a é príncipe da casa imperial ; logo, o 

Ora, admittir que a eonstituição, tendo em mente herdeiro presumptivo é senador do imperio. 
consagrar uma innovaçilo desta ordPm, a d~ixasse t•ortanto, o pnncipe imperial não foi excluído do 
dependente da audacia da interpretação, e que mui- sena.do; m~s-, po~ esse mesmo artigo parece-me que 
tos annos depois a lei de 23 de novembro de 1841 a prmceza 1mpenal não tem assento no senado; nao 
procedesse com a mesma imprevidencia, me não pa- está ali comprehendida. 
rece razoavel, nem verosímil. Portanto, entendo que, O argumento de S. Ex.Ievar-nos-hia aind~ ã outra 
pela lei vigente, a princeza imperial não tem assento conclusão inexacta, e era: que o príncipe do Grão 
no conselho de estado. Pará que tem titulo especial fôra tambem excluído do 

Quanto a~ senado, o illustrado autor do projecto senado. FOra ainda aceitar uma interpretacilo que 
foi arrastado pela sua doutrina a negar ao herdeiro vai contra o sentido litleral e claro do art.46'dacon
presumptivo do throno, quer varão, quer senhora, stituição. Ora, S. Ex., como jurisconsulto sabe, que 
um assento no senado. Porque S. Ex., deduzindo o todas as vezes que o sentido littPral e grammatical 
direito, em relação ao eon~eiho de estado, da exJlres- de uma disposição de lei póde ser executado, não en
s11o-prince::a imperial-do art. 6• da lei de lS~l, e volve absurdo nem anomalia, o interprete não tem di
nilo existindo esta expressão no ar!. 46 da consti- rei to de afastar-se do sentido litteral para buscar outro 
tui9ilo, negou ao princrpe impPrial assento no sPn~- melhor: entretanto, pela interpatraçilo d'> illuslro 
do. Aqui S. Ex., seguindo systema diverso, contra- senador são excluídos do senarlo1 e contra o litteral 
riou um artigo generico da constituição que não o claro sentido tia lei, o priucipe imperial e o prin· 
solTre reslricção; contrariou as praticas seg111das nos cipe do Grão l'arit. E qual o motivo ilesla exclusão? 
paizes que se re~em relo systema parlamentar, onrle Não a vejo nem na lei, nem na razão philosophica: 
o príncipe imperia e todos os J!rincipes da ca- ao contrario, as nações com constitUições i~uaes ~ 
sa reinante têm assento na segund~ camara ; por nossa admitlem o príncipe imperial e mais prmcipe11 
exemplo, na Inglaterra, em Portugal, na França na segund:t camara ; e, quando estes silo excluídos, 
cons!ttucional, etc.; e na Belgica, onde nilo tendo aquelle, o herdeiro presumptivo do throno, tem as
assento lle direito no senado os demais principos da sento no senado como acontece na llelgica. 
casa reinante, o tem sómente o princrpe hcr·deiro .Mas, tratando nós de alterar uma lei ordinaria, não 
presumptivo do throno pelo art. 58 da sua consti- teniJ,J duvida em vot.u· pela emenda do nobre se
tui~ilo. nador por Matto Grosso, que estende á princeza im-

O art. 4·6 da nossa constitui(lãO diz: (lendo.) rr Os perial o mesmo direito que tem o princ1pe imperial 
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04 SESSÃO EM 11 DR JULHO DE 1867. 
pelo art. 6° da referida lei; porque, não vejo incon
veniente algum, o antes vantagem publica em que 
aquella qne tem do presidir no futuro o conselho de 
estado tenha dosde já um assento no mesmo con
selho. 

Assim, voto pelos arts. 1° e' 2° do projecto e ni!o 
pelo ultimo, porque me parece desnecessario : entre 
tanto, não r~ço questão delle. 

vida, ou poupar-so ao trabalho. Isso não era licito. 
0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE:-Apoiado, mas esse é 

o systema delle. 
0 Sn. VISCONDE DE S. VICENTE :-Essa impressão 

desagradavel, porém, dPsvaheceu-se, porque no cor
rer do seu discurso S. Ex. pronunciou-se, segundo 
deduzo de suas palavras, definitivamente. Em sua 
opiniào a princeza imperial não tem de direito as
sento no conselho de estado; e além de objecções 
lt•gaes, não h~ razõf s ponderosas para que se dê ao 
príncipe seu esposo um outro assento afi. 

Tenl10 conclu1do. 
O SI'. v••eomh tle S. Vter.nte: - S•·· 

JlresideHte. Estão em terceira e ultima discu~são 
iluas questões qne são ambas de subida impo•·tancia 
Fui eu que promovi o debate deli as, cerloi como es
tou, da que assim fiz um serviço a meu paiz, á lei, 
e ao interesse publico. 

E' pois natural e consequente, que eu procure 
ainda mais uma vez esclarece-las, respondendo aos 
argumentos em contrario, e sustentando as idéas 
exactas. 

E' este o terreno em que vcu contestar as opiniões 
do ministcl'io, começando pela primeira questão. 
Sinto que o nobre presidente do conselho nilo estwja 
na casH, mas estão presentes dous dos seus illustres 
eoll•gas, e tanto basta. 

Desde a primeira discussão cu desejava ouvir a 
voz autorisada do ministerio, desejava saber como 
ellc pensava a respeito , pois que ignorava qual 
fosse a sua opmião: essa voz com cffeito appareceu 
cm tempo. 

Logo depois do discurso do nobre presidente do 
conselho fiz algumas ligeiras e rapidas observacões, 
mas desde entáo fiquei á espera que esse disêur.1o 
fosse impresso no jornal da casa p·.ra aprecia-lo 
com ''agar, c com a devida attenção. h' agora o tem
po proprio. 

Responderei ft S. Ex. com a lealdar! c e fran~ueza 
que é do meu costume, e com a cortezia e digni
dade que devo ao senarlo, ao minisLHio e a mim 
mesmo. Combalem-se as idéas, c respeit:lo->e os 
cavalheiros. Noss'\ idade e posição não nos per
mi !tem mesmo outro systema que não seria lion-
roso. . 

O nobre presidente do conselho n·, principio do 
seu discurso pareceu vacillar em duvida, e prod~1ziu 
como fontes della alguns argumentos que depois 
t'1rci de analysar. 

Esse est~do de dubiedada operou em meu espírito 
desagradavel impressno. 1\mbora S. Ex. allegass~ 
que as questões demamlwão estudo prolongado, 
embora me attribni1sc expi'Ms1ies nesse sentido, 
expressões de que não usei, embora ponderasse que 
seu servico dia1·io era muito pesarlo, c não lho dava 
tempo pà'ra prescrutar a. signific;ção verdadeira de 
alguns artigos constitumonaes, 1sso não me satis
fazia. 

Para sustentar a sua primeira opinião S. Ex., com 
o distineliJ talento q11e possue, estabeleceu um prin
cipie geral como base de argumentação ; e é que, 
seg1mdo uma norma do mundo civilisado, ou geral
mente aceita, o sexo feminino é inapto para os car
gos ou funcções publicaR, salvo o caso de lei ex
pressa, que limite essa incapacidade para algum ef
fcito especial. 

!'ara que marchemos de accorrlo quanto possível, 
eu aceito o principio, ou o lia Re chame lei salica, ou 
direito social 011 commum das nacões civilisadas, ou 
omfim costumes geralmente rccébidos, salva limi
tae~o expressa, ou virtual da lei administrativa ou 
po'titica, nu mesmo civil. 

Partindo dessa norma geral, ou incapacidade do 
sexo feminino, S. Ex diz o seguinte :-Examinan
do-se nossa lei constitucional, vô-se que ella iez só 
uma e unica oxcep~ão áquella regra, e é a do 
art. 117, que chnma a prineeza imperial á successão 
do L;' 'no, c portanto· a exercer as funcf:ões da coroa. 
Ora, e;~a excepção unica lirmaa disposição geral em 
cGulrario ; logo é vis!<~ que clla não póde exercer o 
cargo do conselho de estado. 

O argumento com effeito seria concludente, se elle 
não labora~so em visível equivoco, para não dizer 
erro invclnntario. 

S. Jlx. diz dogmaticamente que o art. 117 é a só e 
unica exccpcào que a conRtituição fez a favor do 
sexo fomirdno, não demonstrou isso: como quer, 
poiF, que aceitemos a proposi~ão? . 

Eu vou demonstra•· ao nobre pres1dente do con
selho, quo em vez do uma e unica excepção, a lei con
stitucional fez Ires, e essa dcmonstraçao derribará 
todo o cdificio de sua argumentJção. 

A primeira excepç.ão é sem duvida a do art. 117, 
que chama a princcza imporia!, na hypnthese delle, 
pa1·a exercer o poder monarchico. A esse respeito 
estamos de Hccordo. 

Na verdade, niío so tratava do questlirs de valor 
somenos, e sim de uma prcrogativa da herdeirrt do 
throno, cousa muito l•·anseendental em uma manar
chia; accrescia uma outra questão lambem ponde
l'Os~ que se liga 11 essa. Da vão-sr, pois, deveres mi
nisteriaes de Hlta monb. para que ficassem prete
ridos ror e~sas con•ideraçórs seenndadas. 

A ser,unda excepção é a do art. 126 que, nos ter• 
mos delle, c1nfia a re~encia ii mesma prmceza. 

Com ell'eito este artigo estabelece que quando o 
monarclla estiver impedido de governa•· por mais ou 
menos tempo, sirva do regente c prineipe imperial, 
so for maior de 18 anuo~. 

1\rnbora as prcro~ativas da corôa e da lmrdeira do 
throno eslejão contiadas á guarda da na01to, e das 
c•maras le~islativas, nom por isso deixào dtl csb1r 
menos conliadas á intBlligench, e it honra do mi
nislerio. 

Entendia, pois, quo este poderia fo•·mular uma 
opinião pro cu contra, mas nunc~ vacillar cm du-

O príncipe imperial, como o nrt. 105 ensina, é a 
entidade masculina, ou feminina, que sucecdo no 
throno : Jogo é claro que, se em vez de existir um 
príncipe irnpedal masculino, existir um feminino, 
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ou, em outros termos, uma princeza imperial, serã 
esta quem occupará a regenc1a. 

Eu desejaria que o minis!erio me contrariasse, se 
para tanto tivesse coragem7 porque me admiraria 
vendo que elle quer despoJar r. princeza imperial 
de todas as suas prerogal!vas. Estou, porém, bem 
persuadido de que ello não denega esta. 

Se, porém, não denega, está manifesto que no 
ar!. 126 temos 'já uma segunda excepção da tal inca
pacidade feminina, e com ella jft fica abalada a ar
gumentação do nobre presidente do conselho. 

Parece que se quiz procurar uma evasiva, alle
gando que esta prerogativa da princeza imperial se 
deriva do mesmo ar!. 117, que é uma consequencia 
do seu direito de successão, ou heredilario da corôa. 
Essa evasiva, porém, seria um erro insustenlavel, e 
muito improprio de qualque~ talento medíocre, 
quanto mais de talentos notaveis. 

Seja qual fôr o direito publico, ou legislação dos 
povos Civilisados, que se consultt•, delle se veril que 
tal assersão seria demasiadamente erronea. 

Eu poderia analysar nesse sentido diversas legis
Jacões, mas pua não fatigar o senado ellporei os 
exemplos do direito publica da França, da Inglaterra 
e depois do nosso: creio que são autoridades DJais 
do que sufficientes. 

Em França, como sabemos, dominou sempre a lei 
salica, que exclue as senhoras da successão do throno 
e no entretanto cllas que não !ecn esse direito heredi
tario, <•Ccupãrão alll a regencia. por vezes, excluindo 
os herdeu·os eventuaes ou proximos da corôa até o 
anno de 1791. . 

Em 1778, achando-se Jorge III gravemente enfer
mo, Fox e Sheridam, amigos do príncipe de GaBes 
ou successor da corôa, envidllrão esforços n~ parla
mento para que se deferisse a este a regencm, alle
gando mesmo que na hypothese dada era uma sue
cessão antecipada visto o estado do rei ; Pi !I Ievan
!ou-se contra tal pretenç~o, qualificou-a de anti
con•titucional, declarou que a regencia em caso ne
nhum podia ser considerada como successão anteci
pada, que em n9da dependia do direito hereditario 
ilacoróa,e só sim em tudo da vontade do legislador, 
e de SUl\ sabedoria ll vista das·circumstancias e con
veniencias publicas. 

O principio de Pitt, que era o mesmo que já 
d'an!es prevalecia é que domina até boje na Ingla
terra. A ultima lei d~ regencia chamava para ella 
o príncipe Alberto, pondo do parte os herdeiros 
evenluaes do throno. 

Estll, pois, vista: a exactidão da doutrina que sus
tento, em face não só dessas legislações como da 
nossa, que não podia deixar de seguir esse principio, 
unico verdadeiro. 

O principe imperial como successor da throno não 
tem por essa razão direito algum á regencia, porque 
esta não 6 successão, unica prerogativa que o a1·t. 117 
lhe confere. 

O direito que elle tem à essa magistratura provém 
do art. 126, como uma deleg~ção distinc!a, que a 
lei julgou conveniente conferir-lhe com preferencia. 
Se não fo!se esle artigo, elle não teria tal direito, e 
sim outrem a quem fosse conferido. 

Em 1791 tratou a assembléa con!tiluinle de de
cretar a lei organica da regencia. .A sua commissào 
encarregada do projecto ofl'ereceu este, e com elle 
apresentou um no!avel parecer na sessão de 22 de 
de marco. Eu repetirei algumas palavras do seu re
lator Tlíouret: cc A. regencia, dizia eJie, é uma magis
tratura distincta da realeza, é a ~alegação temporal'ia 
das funcções da corõa (e p2derca accrescenlar: com 
restrições, ou sem ellas). Não é successão, nem lle·· 
ranca antecipada. 

ÜI'a, vendo-se do exposto que semelhante prero
ga!iva não se deriva do art. 117, e sim que é uma 
delegação distincta, um chamamento da princeza 
imperial à uma .funcçào diversa, segue:-se evidenta
ment.e que isso Importa uma segunda excep~lo á tal 
maxima da incapacidade feminina. Consequente
mente o argumento de S. Ex. já não vi~ora. 

Passemos 11 terceira excepção, que aca.barll de ani
quillar a argumentação. 

O art. 144- da constituição boje reproduzido na lei 
de 23 de novembro de lSU, d1z que o príncipe im
perial, logo que tiver tS annos completos, é de di
reito do conselho de estado. 

c<"Essa delegação é feita pela soberania nacional, 
pela lei, e BOs termos que esta julca convenientes. 

« Elia não depende nem do din~ito heriditario, 
nem da successão da corôa, nem de nem um outro 
direito preexistente; a lei é livre a esse respeito de 
todo e qualquer entrave. O que ella deve procurdr é 
uma ordem de preferencia clara, fixa e previdente. » 

Tal foi sempre, e tal é ainda hoje o dirtito publi
co da França, que sabe bem que o poder monnr
chico não é patrimonial, que nilo tem accessorios 
nesse sentido. 

Depois da constituição de1791 ,a lei tom ali varia
do na d.esignaç~o da regencia, mas !l'uardando sempre 
esse prmcipio Immu!avel. Por maiS de uma vez ella 
tem autorisado o monarcha a designar o regente. 

Se da Franca passarmos à lngl• terra, veremos o 
mesmo principio em vigor. Não ha ali lei de regen
cia permanente e sim leis especiaos, quando ne·· 
cessarias. 

Segundo eshs, varias rainhas viuvas, que nem um 
direito tinhão á successíto, tem servido nas regon
cias, ficando de lado os herdeiros eventuaes e pro
ximos do throno britaanico. 

Eu não preciRo repetir o que já disse antes, ares
peito do art. 126, isto é, que príncipe imperial quer 
ilizer o varão, ou senhora, que tl rrconbecido como 
successor do throno; portanto, como argumentamos 
de boa fé, e não com sophismas, que os homens in
telligentes e conscienciosos de~prezão, concluirei 
que se em vez de t~rmos um principe imperial mas
culino tivermos um feminino, a este pei·tence por 
direito o assento no consPlho de estado. Princtpe 
imperial feminino quer dizer princeza imperial; logo 
esta é chamada pela lei ao dito conselho, e o seu cha
mamento legal importa sem duvida alguma uma ter
eeira excepção na idolatrada maxima da incapaci
dade feminina. 

Sa importa uma nova excepção nclla, se para esse 
caso a maxima fica sem vigor, como é que quereis, 
senhores, argumentar com osso mesmo pretexto que 
assim ficou uniquilado? Não 6 isso um circulo vi
cioso, ou ant~s contradic!ot•io ? E' isso pwprio de 
vossos talentos, e do espírito da verdade, a que todos 
rendemos o devido culto ? 
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Y~-se pois, que a argumentação de S. Ex. des- em sessão plena, estejão ou não presentes o príncipe 

appareceu e que é innegavcl que a princeza imperial imperial ou princeza imperial, ou os príncipes Cla 
tem de direito assen lo no conselho de estadr, sem casa imperial. 
que. a isso obste a maxima q~e .assim foi legalmente Para que estes princiP.es assistão â sessão nada 
hmttada. mais ó preciso do que úm officio do ministerio 

Se no caso do ar!. 144-, isto é, do art. 60 da lei de dir,gido a elles nos termos do art 60 da lei de 23 de 
23 de novembro de t841 a expressão príncipe impe- novembro de fR4f, designando-lhes no JlOnvite dia, 
rial não significa varão ou senhora, então no caso do hora e Jogar. 
art. 126 lamb~m não vale essa dualidade, c assim vós Comparecendo os príncipes tomarAõ seu assento, 
despojais a herdeira do throno do direito á regeneia: e finda a discussão, se retirarllõ. O que falta, pois, 
cumpre escolher, e ser consequente. ou qual é a lacuna do regulamentoY Serà a questão 

O nobre presidente do conselho offereceu um no- de voto? 
tavel modelo de habilidade na resposta que deu a A lei e o regulamento sllo a este respeito tiio pra
um ~rgumento meu, modelo que fica em minha me- vi~entes e de laJ!Ia sabedoria, que naCia resta a de-
morla. seJ"r, e sen~o veJamos. 

Eu havia dito que a lei de 6 de agosto de 1826 Quem compõe propriamente o conselho de es-
dissolvia toda a duvida, porque declarando que a lado são os doze conselheiros em serviço efl'ectivo. 
princeza imperial tem todos os direitos e preroga• Além delles,.do minislerio e do monarcha, ninguem 
tivas do príncipe imperial, e tendo este a preroga- mais póde ·ter ali assento senllo chamado pela lei. 
tiva de assento no conselho de estado, era evid~nte Esta, vendo que a corôa em algum caso poderia que
que 3: princeza imP.erial lambem tinha,. r~r ch~mar algum conselheiro extraordmario, aui?-

YeJamos como S. Ex. respondeu: d1sse que esga mou 1sso em seu art. S• § 2•; e, como se p·,dena · 
lei nem uma luz derramava sobre a questão, porque duvidar, se o conselheiro extraordinario tinha ou 
embora dissesse isso, restava vêr quaes são os Cli- não voto, declarou que teria. 
reitos e prerogativas, que o príncipe imperial tem, Temos, portanto, que pela lei sO tem voto o con
Jl.ara concluir enlilo em relação á princPza imperial! selheiro de estado em efl'ectivo servico, e o ex.traor-
E com isso ficou a questão terminada I dinario quando chamado. • 

Ora, em realidade não é máo meio de terminar !'elo que t"ca aos supranumerarios, isto é, aos 
uma questão, é adia-la indefinidamPnte. príncipes, a lei não lhes Clá voto; e o regulamento ern 

E', porém, o assumpto tao insignificante, que se seu art. 16 só lhes permittiria votar, se o monarcha 
possa expedir dessa arte? Custa tanto examinar exigisse o seu voto. Está, pois, isso entregue à sabe
quaes silo es,es direitos e prer~gativas do príncipe doria da corôa, que só excepcionalmente, só quando 
imperial para deduzir a conclusão? De certo que o bem do servi9o publico demandasse, só então exi-
não, e o nobr& presidente do conselho verá qual ella giria tal voto. · . 
é, salvo se n~o quizer ver, pois que em poucas pa- . O que falta1 pois.? Eu folgaria de ouvir quaas se
lavras eu vou mo1tra-Jo. rtão as proVIdencias que o nobre senador queria 

Tem o príncipe imperial ou não assento no conselho accrescentar. 
de estado? sem duvida alguma tem; logo segue-se que Se o silencio do regulamento fosse argumento suf
a princeza imperial, que ,POssue iguaes direitos e ficiente, a conclusão seria abominavel, porque, seria 
prerogativas, tem lambem Igual assento. Eis disso!- a seguinte: Como elle não faz menção do príncipe 
vida a difficuldade que deteve a S. Êx., e que, attenta imperial, nem dos príncipes da casa imperial, tem· 
a magnitude do assumpto, nUo devia dele-lo. mos que lambem estes nllo tomarillo assento, seria 

Senhores, sejamos francos, a princeza imperial uma inversão das idéas do direito, a lei nada valeria, 
tem essa prerogaliva, o ministerio póde tira .. Ja, e só sim:o regulamento, ou o silencio dellel Em fim o 
porque pó de tuilo, mas entAo é melhor dizer isso o nosso collega,o Sr. visconde de Sapucahy, foi quem 
positivamente; não quer que tenha e não lerá, e promulgou esse regulamento, e elle vota pelo pro· 
entilo não percamos tempo. O que vale a lei em Jecto, e comigo. 
nosso paiz? Nada. ( Apo1ados.) O segundo argumento foi de um invocado prece· 

Como não restão argumentos do ministerio, visto dente em relação á augusla princeza, a Sra. D. Ia
que os unicos apresentados estão aniquilla~os, pas- nuaria: analysemos. 
sarei a responder rapidamente aos que forão expen- Quando essa augusta princeza completou seus 18 
didos por um nobre senador por Pernambuco. annos, não havia conselho de estado, porque o 

Estes não são deduzidos da lei, sim de circumstan- acto addicional o tinha abolido. 
cias externas, no todo improcedentes, e que exami- No anno seguinte foi que se decretou a lei actual, 
narei sómente para que não pareça que são valiosos. e no posterior o respectivo regulamento. 

O primeiro é deduzido do silencio do regulamento Meaiflr.io dons annos até que a inesma princeza se 
do conselho .de estado de 5 de fevereiro de 1842. casasse: ora durante esse intervallo comprehende-

Allega-se que os autores deste rPgulamento tanto se bem, que a corba nllo a chamasse ao conselho de 
entendêi'ão que a pl'incezaimperialnão tinha assento esbdo; uma joven priRceza, assim como qualquer 
no conselho de estado, que nada di~serão a P.sse res- outra joven senhora, antes do seu casamento tem 
peito, e nada providenci[trão sobre tal a'sumpto um certo acanhamento que ó muito natural. Assim 

l'ara lleslazer este pretendido argumento biLSt.l ler cerno a COI'ôa dispensa do servi0o o conselheiro 
o r1gulamento, basln examinar os seus ai·Is. 10 a 16. de e.studo, IJlle allcga algum motlvo pal'a isso, por 

Estes artigos estabelecem todas as disposições ne- que nilo dispensaria a princeza durante esse tempo? 
cessarias para qtle o conselho de estado funccione Realisado o seu casamento em abril de 1844, poucos 

I 
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mezes se passar11~ que n~o tivesse a nação o novo O Sn. VISCONDE DE S. VICI!NTI! : - N~o me rele-
príncipe imperial JJ. Alfonso; e quando este falleceu rirei pois á V. Ex., e sim a outras opiniões. 
Já existia a actual princeza imperial. · ~ão fallemos dos estados e.m que !IS governos silo 

O precedente, pois, pouco ou nada importa, e se ma1s ou menos absolutos, po1s que nesses a J'ei 6 a 
estas raz~~s nllo bastão, então teremos outras de v~ntade do poder, vejamos o que ha nos paizes con· 
valor dec.IS!Yo. slltucionaes. 

Nós nilo ignoramos o direito, temos mesmo obri- . Destes ponham~s de parte a Itali~, França e Bel
gação de salie-lo : precedentes contra a lei ·nada g1ca, porque dom mando nelles ~ Ie1 sahca, que ex
-yaJem, elles só merecem attençlo quando de accordo el~e as senhoras do throno, i v1sto que não ha ahi 
com ella, ou quando na lacuna da lei servem de au- prmcezas anccessoras da corOa, para que tenhamos 
xililll'es. term•• de comparação. 

o t d 1 d d 'd d Restilo só a Hes,Panha, lnglatena, 8 Portara! : 
ou ro prece en e . e UZI .o o ~ue SI!' tem. p3~· examinemos as legislações destes paizes. 

udo com a actual prmceza Imperial, ha ma1s de Quanto â Hespanha é sabido, gue sua constítui-
dous annos, estâ no mesmo caso. . . çílo nilo faz men~ilo do conselho de estado, e ue a 

O nobre senador por PernalJ!buco fo1 myster1oso lei que 0 institum. em 1845 e que 0 renovo~ em 
em seu argumento .a este respe1.to, no que não acho 1856 constituiu e1sa corporaÇão quasi qae só·aomo 
razão, porque o puz tem di rello de saber o .como administrativa. Essas leJs differentes da nossa, nio 
pe.n~ilo ~eus ho~ens de estado; e nio ha msso o chamãrilo para elle nem o príncipe herdeiro do 
m1mmo mconvemente. throno nem os outros príncipes. Segue-se, pois, ue · 

.o que ~Mbre senador parece q:ue.deu a. entender niloJlodemos deduz•rargumento nemprônem eon~a. 
Co1 que a_Idéa nilo era nova, que Já h_nha s1do conMí· Pelo que toca á Inglaterra, desde que se estuda um 
deraila entrll senadores e. conselhe~ros de estado, pouco 0 que é 0 sP.u singnlar conselho privado, se 
co.m_o 3ue devendo deduzir-se dah1 1 que e lia fOra reconhece que nll.o tem semelhança alguma com 0 
reJeita a. . . · . nosso. Ali, além de ou~ras differenças, a escolha e 

En serei menos myster1oso, e exporei o que me o numero dos conselheiros é deixada A sabia dis· 
consta. Um nobre senador e conselheiro de estado, crição da corOa, ella é quem ehama os príncipes e 
qu.e p~r suas l'!zes e ser.viços é sem duvida um dos as_i:lemais. pessoas que entende convementes. Se, 
pr1me1ros estadistas brasileiros, lembrando-se, pouco p01s, a lei mgleza é tão dilferente, e mesmo espe-
depois, que a augusta princeza completou seus 18 cialissima, como compara-la eoin a nossa? ... 
annos, que ella tinha pela lei assento no conselho Uma de suas espeCialidades bem notaveis 6 a que 
de estado , reflectindo que isso era de interesse dà ao príncipe de Galles, ou successor do throno, am 
publico e honrava a corporaçilo, di~igiu-~e ao no- conselho privado seu. 
bre senador por Pernambucot e disse-lhe , q~e o Sa FuaTAno:-Sim senhor. 
se elle fosse o decano do conselno de estado peder1a ' ' . 
reapeitosamente ao augusto presidente da cerporação, O Sa. visco~DE DE S. V1c;NTE: -;:q que ·devo, 
que désse asse~to nella á princeza imperial, pois p~rém, conclmr é que ~e os mglezes livessem UIJ!& 
que lhe compelia, mas que como niio era 0 mais an- le1 como. a nossa, a prmceza. de Galles occupar1a 
firo, honra que cabia ao nobre senador por Pernam· sem duv~da a!guma seu assento no conselho de es· 
buco, o convidava para que fizesse isso e lhe offe- lado. Ah a Ie1 vale tudo, é venerada como cumpre, 
recia sua assignatura para o elfeito. ' magna est. . . . 

O nobre senador por Pernambuco ficou de con- · Accresce que a mtelhgenc1a .daquelle P.ovo sabe 
siderar 11 materia, e nunca mais deu solupilo ao illus· ~em que a d1~erença dos sexo; é subordmada ·ao 
Ire estadista, a quem me refiro. . mteresse p~bhco. 

Eu devo crer que o nobre senador por Pernambuco N ola Tac11o, e repete Black~tone, qual era o cos· 
nada assentou a resp~íto com outros, porque delicado lume dos. b~etões!. aolent (amnnarom ductu bellare, 
como é, se assentasse teria a cortezía de communicar et sexum m 1rnpems n~n dtsctr"!ere .. 
a aoluçllo, a quem lhe dirigiu 0 convite. Resta sómente Portugal, CUJa le1 é sem~lha.nte 4 

Em consellío de estado nunca se tratou deste as- nossa,. ~uccede poré!D que, desde que ali extsle a 
sumpto, e estou que nem tão poueo em conselho de conslltU_lçilo actual, amda nilo se deu o caso de haver 
mimslros, como pois se deverA entender que houve U!Da prmceza successora d.o thr,ono, Jlara que se 
soluçil:o com~etente em contrario? v1sse como se observava a dJspoS!çil~ della. · 

V~·se, poiS, que deste ar!Umento 0 que resulta é Resulta q:ue se. nilo posso deduzir exemplo qae 
uma grande autoridade para corroborar minhasidéas, confirme mmhas I~éas, . tam~em. nem um põde ~er 
autoridade que prezo muito por seu peso, e que não allegado em contrano, VISto a d1trerença das legJs· 
é nada menos do que a do nobre presidente do se- lações. 
nado, que é o estadista de que faço esla honrosa . No entretanto, persista a lei que lemos, e sem du-· 
menção, Sua asslgnatura seria acompanhada de ou· vida lei sabia, que honra a monarchia 1 e a cívilisa
tras. Deixemos, pois', isso que nllo passou de uma çãa politica do Brasil; lei que deve ser ,POpular, por
conversaçilo sem consequencia. que é decr~tada para bem do povo, Ie1. emfim que 

Tem-se querido argumentar com a falta de exem- cliz á Europa, que o Brasi! já não se limita só mente 
pio~ sim1lhantes em outros paizes, parece que o no- a aproveitar-se do seu ensme, que jfl quer auxilia-la 
bre senadur, que precedeu-me tocou lambem nisso. com a su:1 intelligencia, que se desenvolve e cresce. 

O Sa. FuRTADO : - Nilo foi neese sentido, e sim Com effeito desde que so dá uma corba 11 uma 
quantQ ao assento do principe no eenado. princeza, desde que se admitte essa ordem de succes· 
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são por amor do povo, ú consequente que por amor 
deste se habilite essa princHza para que desempenhe 
bem as impor !antes funcç~e~ do throno, é um res
peito que se presta aos dJreJtos da nação e ao seu 
bem ser, entulades,que· não 8ilo patrimonio ,de ne-
nhuma lar~~ilia. · , 

Jogar a dous systemas, ou duas politicas diversas, e _ 
mesmo oppostas entre si. · 

Para dtstingui-las bem eu chamarei A uma a poli· 
tica da incapacidade feminina, e à outra a politica 
do interesse publico. . . . ·· ·. 

A primeira, ou da incapacidade feminina, póde 
chamar-se lambem a politica das ditrerenças que re
sultilo da diver&idade dos sexos r Não se supponha 
que é cousa muito sublime, pelo contrario é muito 
simples e talvez muito acanhada, para não dar-lhe 
outro nome. 

E' portanto um ~om exemplo, é um frl!~to. de 
sabio estudo o1fere~1do ã Europa para que o.u111te. 
E' fructo da Amerwa. , 

Eu referirei ao senado um facto que chamou mi· 
nha attenção no sentido da popularidade. 

Estava em casa do meu nobre amigo, o digno se
nador barão de Antonina, a quem peço licença para 
relata-lo. O nobre senador tinha reunido uma so
eiedade luzida, na qual Ee achavão Ires negociantes 
desta praça. Um dHiles é um cavalheiro murto nola
vcl por su fortrma1 sua honra, illustraçã~, bom 
senso e apreço geral ae que goza. 

Perguntei-lhe o que pensa vão na praca do com
mercio a respeito da lei e projeeto que discutimos. 

llesp• ndeu-me com segurança que taes idéas pa
recião ali geralmente bo:•s, e disse : « Assim como 
nós CJUtros preci~amos habilitar-nos para saber cem
merciar, assim lambem a prineeza imperial deve 
habilitar,Re para s.aber governar, pois que isso ainda 
é mais custoso. Cada um cm sua profissão, é ~ousa 
natural, e de bom senso. Quanto ao príncipe, assim 
como assim, ha de ser o seu conselheiro intimo, 
desde então é sem duvida melhor que seja conse
lheiro bem habilitado. » 

Assim é que, embora algumas opiniões queirão in
culcar que estas idéas e projecto nào silo populares, 
eu pouco, ou antes nada, me incommodo com isso : 
são tacticas de partidos. 

Eu lamentarJa mesmo a fraqueza do homem de 
estado que temesse uma impopularidade injusta ou 
erronea, ou que quizesse procurar uma aura popu
lar nociva aos verdadeiros interesses do seu paiz ou 
contraria á sabedoria de suas leis. 

Consiste em consagrar como dor ma, que o sexo 
feminino é inhabil para exercer empregos ou 
funcções publicas. Estabelecido esse principio que 
entendem ser capaz de fazer a felieiaade publica, 
não seadmitte excepção ou limitação alguma que não 
srja de lei positiva e directa. Os argumentos ou il!a
cões da lei, o.u exigencias do bem publico, nada ~a· 
Iam. Salve-sê o dogma, embora sotfrão os interesses 
do estado, pois IJne estes nada valem perante aquclle. 

Será uma politica celebre, e mesmo sublimada, 
mas em meu conceito certamente nilo é, nem será a 
dos IJOmenM de estado. 

J'elo contrario, protestão contra ella a historia, a 
tendencia das leg1slações modernas, a logica e as 
idéas do progresso. 

A historia, porque apresenta, entre outras muitas 
senhoras notaveis, por sua alta capacidade, uma 
Isabel da Inglaterra, que elevou o poder e Miaria do 
seu paiz; uma imperatriz da Austria, Maria The· 
reza, que venceu_principes poderosos e íllustrou sua 
corOa; Anna de França, que subjugou o príncipe que 
lhe fez a guerra, para derriba-la da regencia, em 
que se houve com muita sabedoria; Margarida 'da 
Austria, jA como plenipotenciaria, que negociou o 
tratado de Cambray, tao vantajoso para seu paiz, já 
c,omo gove~nadora da Hollanda, a quem prestou va
liosos serv1ços, e muitas outras. 

O Sn. DAR.i.o DE S. LouREN~o:~Póde eilar muitas 
outras. . .O que cumpre é fazer o bem, é servir lealmente á 

nação, e esperar do tempo ajustiça. 
Em verdad~, que inconveniente ha em que a prin

ceza imperial e o pri ncipe seu esposo t~nlião assento 
no conselho de estado? Nem eu, nem espirita algum 
imparcial, será capaz de demonstrar o mal, que dahi 
resulte. O bem é visível. · 

O que d~veremos então eomprehender? SerA, por 
ventura, que o patriotismo na quadra actual eslá em 
ter idéas bostis aos principias monarchicos, e até 
ás leis que consagri\o as conscquencias d~lles ?. E o 
ministerio seguirá essa doutrina? Seria para ad
m~rl . 

O Sn. VISCONDE DE S. V!CENTii: -As legislações 
modernas dos estados civilisados, inc!usi11e a do 
Drasil, tem chamado as senhoras a occnpar os 
cargos publicas de professoras ; uma senhora ador
nou a cadeira d11 malhematicas em Roma, as leis 
tem-lhes facultado diplomas de doutoramento em 
diversos ramos das sciencias, os' codigos coinmer
ciaes as têm habilitado para exercer. o commercio, e 
assumir as responsabilidades delle. 

Não ha murto que lemos nos jornaes da Europa 
uma habilitação tal vez excessiva. O ministerio inrlez 
não estove pelo tal dogma da incapacidHde, e per
mittiu que se formassem batalhões, que dize11 que 
eril.o lrndos, de voluutarias inglezas, qne se exerc1il.o 
no manejo das armas_ para matar os fraocezes se lá 
fossem (hilaridade.) E" o caso é que eu uno duvido 
que os matassem. (Nova hilaridade). 

Sr. pr6sidente, eu vou terminar esta parto do meu 
discurso com as seguintes conclusões: 

Crer o que tenho demonstrado claramente que a 
augusta princeza imperial tem pela lei assento no 
conselho de estado. Não sou eu só que assim penso, 
semelhantemente pensão meus amigos, que. susten
lilo as mesmas iiléas. Continue o rrtinisterio nas 
sua<, que nús persistiremos nas nossas. 

Ha, porém, uma outr<t face da questão além da le
gal, que ~u desejo considerar, por<lUe é lambem im-
portante. . 

E' o seu aspecto politico, que é nolavel, que dá 

Pelo que toca à logica parece claro, que, desde que 
a lei chama uma senhora a um cargo, aceita neces
sariamente as consequencias disso, e, portanto, se 
ch~ma uma princeza aG governo, obriga a que ella se 
habilrte para governar bem, o contrario nem ao me
nos ó proprio do bom senso. I' o is que r o governo 
do uma nação é porventura cousa insi~nificante? ·· 
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... O progresso revela soas· id6as no mesmo sentido. 
Mais deum escriptor dihtincto jA advoga a emanci
pação das senhoras, ao menos tanto quanto permit
tem suas condições naturaes Entendem ser de JUs· 
liça dar-lhes o direito do voto nas eleições, porque e l
las lambem pagilo impostos, lambem têm direito e 
interesse em que o governo seja bom, lambem pa
gllo o tributo do sangue de seus filhos na defesa da 
honra nacional. 

A altitude do miriisterio é seguramente um exent• 
!Jlo anormal nas· monarchiasl · · 
. Porque procede elle assiu1? Não teQI, segundo nos 

d1z, uma grande maioria na camara dos deputa· 
dos? N4o é elle que dirige essa maioria? Se é, o que 
teme? E se nilo é1 se- pelo contrario 6 ella quem o 
governa, então como nilo pede sua demissão y 
( .dpoiaàosJ. .. . 

Para pOr de parte esfa pequena politica termina
rei dizendo que ella é olé odiosa, e que desta tribuna 
peço As senhoras ltrasileiras que reparem bem nos 
ministros, senadores e depntados que votarem ~por 
ella ( flilaridade). · 

Certamente, se o mi'iiisterio em nz de dirigir é 
dir!gido, teremos uma iri'versilo dos princípios consli· 
tu~Ionaes, :inversão muito prejudicial ao serviço do 
pa1z. (Apolados). 1 . 

Po1tanto, Sr. presidente;. quer se consulte a lei, 
~uer se attenda para os· verdadeiros princípios poli~ 
tJcos, estou persuadido qu8 a herdeira ao throno 
tem de direito assento.no conselho dê" estado' . 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA i-Isso intriga as mu
lheres com os maridos (Hilaridade). 

Passarei agora ·a analysar a outra párte do discurso 
do nobre presidente do conselho, começando por q SR, VISCONDE DE S, VICENTE :-Pois vote pelo 

proJecto. . · . 
O SR. BARÃO DE S. LoURENÇO :-Apoiado. 
0 Sn. VISCONDE DE S. VICENTE :-A outra poli

tica, a do interesse publico é bem diversa, tem outro 
norte luminoso, outro fundamento, olha para o tal 
dogma como {lara um nada em face do bem do es
tado que domma tudo. 

Tem por inspirações verdades palpitantes, e de 
longo alcance, ~ue necessariament~ fixão as vistas 
do homem polihco. 

O povo brasileiro tem tanto direito da querer, e 
esiJerar um bo1n a-overno, quando o príncipe impe
rial é masculino, como quando elle é feminino. 
Tanto direito tem pois de exigir que elle se habilite 
em um caso como ·em outro. O príncipe im
perial varão ou senhora vive para a nação, e nilo 
esta para elle. Essa personalidade politica tem sem
prtl a mesma miRsão, .é portanto personalidade do 
genero neutro ; e se assim nilo fosse, haveria grande 
erro em ter-se adoptado a ordem de !llccessão, que 
adoptamos. 

Desde então rPsalta ·a sabedoria da lei, que cha
mou a princeza imperial para o conselho de estaclo; 
e o povo necessariamente gostará de vér seu futuro 
monarcha preparando-se para fazei' a felicidade delle. 
Fõra preciso que elle não tivesse juizo para levar isso 
a mal, ou querer o contrario. 

sua~ objecçõP~ legaes. · · · 
Disse S. Ex .. que o estrangeiro . naturalisado não 

pede ser senador, e que exigindo a lei·de 23 de novem
bro de 18!1. I, quea conselhe1ro de estado tenha as mes
mas condições dó senador, segue-se, que sõ o cida· 
dão ingenuo ou natural póde ser conselheiro de es
tado, e nlio. o oat~ralisado1 termos em que•o príncipe 
esposo não 110dena se-lo ·: 

l:u discordo inteiramente do nobre ministro, es~JJ 
persuadido queo naturalis~do póde ser senado~r.f 
portanto lambem conselh~iro de estado, creio que.~ 
opinião de S. Ex. não só é contraria à lei, mas ini~ 
politica. 

Darei todavia, per brevidade, que seja como o 
nobre presidente do conselho diz ; ainda assim seu 
argumento é nilo só improcedente, mas improprio 
do seu notavel talento. 

Quem é q11e exigiu que o cónselheiro de estado 
tivesse essa qualidade de senador? foi a lei ardina
ria de 23 de nonmbro de 18!1.1. Podemos nós mo· 
dificar esta lei ? Podemos, sem duviila alguma, e o 

Essa lei da utit lição ao successor do throno, en
sina-lhe IJUe o emblema dJ realeza é o ex,~mplo he
roico de Decio. A realeza renuncia seus com modos, 
e d~vota-se ao sacrificio, se tanto fo1• necessario, 
para fazer a felicidade da patria. Tal é o prPco da 
corOa, alto e nóbr~, que demanda virtudes politicas 
austeras, nronis e nAo ditrmn9as resultantes das 
diversid11des dos sexos. 

projecto que discutimos é com etreito uma modifi· 
c~ção. Então o que significa tal argumentação? Nada, 
absolutamente nada. Para que podasse siJ!IIificar 
alguma cousa, seria preciso que concluísse, dizendo 
que o poder legislativo, depois de decretar uma lei 
ordinaria, não poderia mais altera-Ia, modifica-la; 
ou revoga-la, conclusão essa que serta absurda. O 
ultimo artigo do projecto diz: « Ficilo revogadas as 
disposições em contrario. » Basta isto para resposta. 

Objectou ainda S. Ex. que a mesma lei ordmaria 
exigia que o conselheiro de estado tivesse 40 annos 
de idade, e que, visto Sua Alleza nao ter essa idade, 
seguia-se que não podia ser cons~lheiro. 

Primeiramente direi que entendo a lei diversa
mente. Com effeito o art. 6• delta, l•em comprehen
dido, deve ser lido nos seguintes termos: O prín
cipe imperial logo que complete 18 annos é de di· 
reito do conselho de estado, os outros príncipes 
da casa imperial embora completem os 18 annos nem 
por isso são de dirdto do conselho de estado, e sõ 
serão se o imperador os nomear. 

Entendo, pois, que a attituda gue o ministerio de
vêra assumir, era muito mais alia, muito mais ele
vada do que aquella quo preferiu. 

Em minha opinião, se não tivessemos a lei que te
mos, elle mostraria sabedoria se a propuzesse. Ten
do-a clara como é, deveria desde Jogo po-Ja cm exe
cução, corrigindo o passado erro. 

Se a entendesse duvidosa, deveri~ r.ollocar-se do 
lado da pmogativa da herdeira do throno, confiada 
ll sua mtt>lligeneia, e á sua honra. Assim consultada 
os grandes interesses publicas, c não torn11ria B8teril 
o sabio pensamento que inspirou o artigo da lei. 

Este é o sentido litteral e philosophico da lei, a 
continuação do pensamento della, a figura que 
aprendemos no estudo da ~mmmatica. 
. Seria mesmo fazer uwa mjuria ~ intelli~encia dos 
sabios redactores da lei o attribuir-Jhes a pequena 
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idêa de esperar, que os príncipes tivessem 40 annos · lei nesse caso; foi o que fez o governo porluilleZ em 
para que só eu tão podessem entrar para o conselho relação ao art. 90 de sua eonslituição. 
de estado 1 Seria inutilisar 6 pensamento politico do Pelo que toca A segunda:parte do artigo, isto 11, ao 
seu chamamento. Seria mesmo diminuir o poder da juramento, embora possa haver alguma diversidade 
coroa, por isso que ~epois do~ 4.0 annos esta inde- íle opiniOes, creio que a disposição deve ser appro· 
J>endente desse art1go poder1a nomea-los conse- uda. · · 
lheiros ordinarios, ou extraordi!Jarios. · . Alguns entendem, que quando a naturalisaçílo é 
. Suppo~hamos, porém, que seJa como S. Ex. d1z, conferida pela propria lei, é desneeessario o JUra~ 

amda aSSJm o argumento não procede, porque pecca monto, e citilo o exemplo da estrangeira qJJe casa 
como o antecedente. . com brasileiro, a qual fica por esse facto e ilisposi· 

Podemos ou não reformar essa lei? O projecto cão do direito, naturalisadaindependente' desse acto. 
reforma ou niio ?. Sem duvida imporia ·reforma; • Parece, entretanto, ~ue na hypothese de que se 
pois enliio para que objecções de semelhante na- trata o juramento é ma1s um vinculo que liga o prin
tureza? cipe á sua nova patria. Se até agoran4o era exigido, 

Resta, portanto, só uma outra objecção de ordem serà d'ora em diante. 
d!ffer~nte, e que se converte em questão de conve- A lei de 23 de novembro de 1832 manda prestar 
n1enc1a. o juramento quando a natur.•lisaçilo é solicitada pe-

S. Ex. entende que não ha razões procedentes rante a camara municipal. A resolução de 23 de ju
para que o príncipe consorte tenha assento no con- nho d· 1!!55 autorisa, em relaç~o aos estrangeiros de 
selho de estado. Como esta questão depende da que ella trata, o juramento perante a presidencia 
~preciação de cada um , eu não. discutirei esse da província. 
ponto. No caso de que nos occupamos, a naturalisaçl!o 
· Direi sómente que penso de differente modo, resulta do casamento, o mimstro do imperio é o no
que jã em outras occasiões expeBdi largamente con.. tario desse acto, é portanto o mais apropriado para 
siderações ponderosas que abonão minlra opinião, e lavrar em seiuimento delle o termo do respectivo 
o illustradu exemplo íle eminentes esfadista.s. da juramento. 
Inglaterra. Qu~ .d!ll'e~e~ça, senhores, de pohhca, Em summa, o artigo não attende a hypothese ac-
como pensão ah ~s mm!Siros, como ent~ndem elles tua! somente encerra um principio gerar. 
as cousas no Brasil I Que ~overno · Ião d1versos I ' . . 

Sr. presidente, von terminar 0 meu discurso Accrescent~re1 .ma1s uma .ob~ervação Sua Alteza 
cumprindo o dever de exphcar meu pensamento o. Sr. conde d EuJ~ não é maJS m~adà~ ~rancez. Ell 
quanto ao artigo relativo á naturalisacão, que é o v1rt~de dos arts .. 17 e 2~ d. o cod1go cml da França 
3• do projecto. ' elle Já perdeu essa qualubde, e se ? art. 6• do de-

A primeira parte deste art. di%, que 0 casamento ereto d~ 26 de a~nst? de 181L não. es!Jvesse em parte 
da imperante ou da herdeira do throno com fstran· revogado perder.a amda outros dm1tos. 
geiro 1mporta par~ este a condição de cidadão bra- E' mais uma razão para entendermos, que o prin• 
sileiro naturahsado. eipe já está naturalisado bragileiro ; e aeria impor-

Esta disposição, qu_e. está de ac,co~do cem o que tuno reproduzir o que já outr'ora ponderei a esse 
?Utrora expuz, é ox1g1da P.ela. ~1gmda~e e aft~s respeito. 
mteresses da ,naçiio, é um '(lrlDC!plO, que Já de ma!s Tenho exposto quaes as idéas, que servem de fun-
tell!po deveria ser e!ltend1do como a consequenc1a damento ao artigo. · 
log1ca da nossa consl!tuJCão. , . 

Em minha opinião, po'deria ser tido já por exis- ~mfim, ente~do qu~ o P!OJecto eocerra ll!edtdns 
tente mas eomo outras opinões querem-no expresso ute1s, que a prmceza 1mperJal deve ser cenv1dada a 
ente~do que não ha nisso inconveniente. ' occupar o seu a1sento l~gal no conselho de es

Por outro lado, é uma disposição, que em nenhum lado. 
caso póde ser prejudicial. · Estou persuadido, que o esquecimento de eumprir 

Supponha-se qu• a imperante ou a princeza her- a lei a esse respeito, não foi intencional, e sim pro
deira do throno fallece ; seu esposo poderá desde veniente de nlio se ter estudado a questão em tempo. 
então, se quizer, rehaver sua naCionalidade anterior, Não posso aceitar a interpretação que o aobre se· 
e ir-se naturalisaronde lhe convier, como fez oprin- nadorpor Pernambuco quiz dar ás minhas palavras. 
cipe Leopoldo, que aepois de viuvo foi ser cidadão, Eu nunca pensei por modo contrario. 
e rei da BPI~ica. O mesmo póde da~-s~ no caso em Fui para 0 Paraguay em janeiro de 18-H. voltei 
IJ,U& a herde1ra ~a coróa perca. es!e dJ~e1to P.elo nas- em iullío de 1847, e então a augusta Sra. D. Janua
CJII!ento posteriOr de um pnnc1pe. 1mperJal maa- ria Já nllo era princeza imperial. 

~uM~~~ clésse 0 facto de que 0 príncipe noivo não A verdade é, nunc~ estudei esta quest~o se não ha 
se quizesse naluralisar brasileiro, em regra com- pouco tempo no s~gmment·• do .exame, quP, quando 
prirta n:lo realisar tal casamento, porque elle não posso •. vou ,faze~dn de nos1as le1s. Vend·•. então que 
seria popular. A nacilo não poderia gostar de um um~ dJspos1çào 1mp.ortante estava pretenda, recla· 
prinmpe que não des"11jasse identificar sua sorte com me1 contra esse olv1de. 
a del!a. ' Hoje que o assumpto estlt debatido e muito escla-

Ainda assim, se esse casamento fosse muito utiJ, recido, não devemos fazer delle questão do amor 
nada obstaria a que o gonrno pedisse dispensa da proprio. 
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. Devemos ter virtude politica bastante para res. 
peitar mais uma prerogatin da herdeira. do throno, 
ílo que pequenas paixões, que sem duvida a nenhum 
de nós animarll. 

,O sena~o em sua sabe~ori,a decidirA o qoà fõr de 
le1 e doa mteresses do Brasil. Reservo pgra mim a 
satisfaçlo de ler mui conscienciosamente aventado 
estas importantes questões, e sem outro 11~naamento 
que não se,ia o dos bons prmcipios e do bem do meu 
paiz, que me tarA justiça . .(Apoiados.) . 

. Ficou a diséuss3o adiada, e pai~ou-se A 2• parte 
da ordem do dia. · 

teí em aparte ao nobre mínístro-•em prolOfi!JtJr-1; 
a estrtJdtll pa.ra o ..S. Fran1iaco? O nobre ministro nlo 
me attendeu; continuou a explicar·&~ a respeito do 
prolongamento sómente até o Porto Novo do Cunha. 
Insisti; o nobre ministro nio me deu outra resposta, 
senão que o dinheiro iria para o thesouro, quando·. 
ae vemlesse a estrada, d~poia de ter cherado ao Por
to Novo do.Cunha 

Eative sempre J!ersuadido que uma das condí~es 
da. transferencia da estrada de D. Pedro II, sena o 
pro.longamento d~lla; era o que se tinha em vista dis· 
cutmdo-ae o proJecto de 1864, quando a estrada per
tencia li uma companhia nacional de que o aoverno. era 
o maior accionista. Se a .lei admilfia a compra por 

Achando-se· na sala immediata o Sr. ministro da parte da gonrno, era para cedér Mstrada a uma 
agricultura, commercio • obru publicas. forilo ~or- companhia que a prolonsaa~e at6 o·r1e de S. Fran· 
teados pDra a deputaçito gue o devia receber os Srs- cisco: o prolongamento era uma condi~lo da com
Ottoni, bario da ltiO·Grande e Sinimbll, e a~ndo pra. O JOYerno, sem e1tar autorisado, comprou-a; 
introduzido no salão com aa formalidades do ettylo deveria supJ!or-ae guiJ:,era para rt~alhar os fina da 
tomou assento 11 direita do Sr. presidente. lei, sobretuao depois ~ue fez seu o projecto; de· 

P · •• d' ·"' n • pois que fez questão da soa approvação na camara 
roseP,JU·Je a • JSc.us ... o, que ueára anter1or- dos deputados. Entretanto, perguntaudo-lhe eu pelo 

mente adiada, da :propos1ção da camara doa Sr~. de· prolongamento, 0 nobre mmislro cala-se a este res
putados •obre a prolongamento daa aetuaes hnhas peito e diz .que ha de vender a estra la quando 
ferreaa. ehegar ao Poi'tB Novo do Cu.nha, e que o di~beiro ir~ 

o·s •. T- oa•ont :-Sr. presidente, eu estava para. 0 !besouro. . . 
determinadamente .rt3ohido a votar pelo projecto Amda nessa occas1ão eu deplorei em aparte que, 
que está em discussi\o; o qual entendia eu que en- a~é o producto da venda de ~ossa estrada ae ~~~~as 
cerra a prosperidade proxima de todo o Brasil, espe· hvesse de escoar·ae pa~a o R1o da Prata_para VIVIficar 
cialmente das DJuitaa províncias que o prolon~a- a Con(ed~ra~lio Argentma !lo Estado OrJental,onde aa 
mPnto das estradas de ferro 11 que elle se refere, estradas ae ferro, const~u1das i .nossa. custa, cr~z~o
interessa. Estava persuadido de que, o nrolonga- se por tpda a parte Amda hoJe os JOrnaes d1ar1os 
mento das nossas estradas de ferro até o S. Francisco annunmão Ires e~tradas de ferro entreJues ao '!'a
e 0 Paraná daria ao nosso paiz força diante do 88• fe8o no Estado Onental; a Confederação Argentma 
trangeiro riohesão entre diversas e 1mportant~s zo. va1 completando a sua rede ferrea; e nós umoa 
nas do i:nperio, o emftm riqueza, 1randeza e pros- apenas ficar ~om algumas dezenas de le,uas que 
peridade. 'Aguardava, por6m, dar o meu voto silen- estão constrmdaR, porque me parece que nlo . ae 
cioso, porque o meu estado de saude nilo tem per- quer~ prolo~gamento das noa~a~ estradas de ferro. 
mittido. nem me permitte, occupar ·me detidamente ASSJm, pou, se o nobre m1mstro. nlio me cem· 
de trabalhos da tribuna. vencer, com ~s emendaa que annunc1ou ~o seaado, 

que seráõ aqUI apresentadas, das quaes d1ase S. Ex. 
que jll linha dado conhecimento ao nobre senador 
pela B1hia, que hontem occupou a attençilo do 
senado; se nessas emendas se nllo der garantia da 
execução do pensamento ~ardeal do projecto ~e 
veiu aa outra eamara, he1 de vobr contra elle 
definitivame11te, dando-lhe entretanto, e em todo o 

Mas, Sr. presidente, o que ouvi ante-hontem ao 
nobre ministro da agricultura demoveu-me do pro
posito em que estava, e me traz a esta tribuna para 
explicar aa razões do meu voto, se o tiver de dar 
contra o projecto. 

As disposições em que eu estava, procurando caso voto para que passeá 2• discuPaio. 
motivoa para acompanhar o governo nesta questão, Eu preparava-me para felicitar o nobre ministro, 
revelei-as cabalmente ern apartes, nos primeiros suppondo-o coherente com as suas idéaa dtl UIS~. , 
dias em que o projecto se discutiu Ao Sr. ministro, 
quando S, Ex. Callava, eu disse mais de uma voz- O Sn. MINISTRO DA AGRICUTLURA: -E estou. 
V. Ex. por ahi vai bem.-N~o achou o nobre minis- O Sn T. OrroNI:- ... quando justificou este pro· 
tro nesta casa apoio mais sincero do que o meu, jecto, tendo antes contribuído, creio eu, para a sua 
quandt e8tava p1rsuadido que o geverno qurria de- redaccão. Pret~ndia applaudir o nobre ministro por 
veras o prolongamento das estradas de ferro para o ter levado a convicção ao animo djl um seu colleg\ 
Paran(). e para o S. Francisco Deveria comsçar a t ·r no ministerio, deputado Jlela minha província, que 
duvidas, desde que o nobre president11 do conselho, com o nobre actual presidente da camara dos depu
pedindo urgencia do projectl), declarou que nlo sa- lados voUrão contra o projecto que veiu para o 
bia se hanria dinhe1ro para fazPr estraílas; mas o senado, Imputando-lhe a pocha de inconstilucio
progresso da discussão ia-me tranquilisandu. Entre- nalidade só porque o governo era autorisado a con
tanto, fallando o nobre ministro, respond•ndo a um tratar os prolongamentos das nossas estrada! de 
dos oradores que o havia precedido, disse que o di- ferro sem ae marcar o quantum do capital que o 
nheiro.~ dadaa hypothese da venda da estrada de fer- estado ficaria obrigado a garantir. Esta objecçilo 
ro de u. Pedro II, 1ria para o thesouro. Eu pergun- sempre me pareceu improcedente, porque no pro-
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jecto, como veiu da outra camara, esti virtualmente que h a de explicar, de não ter podido a estrada de 
marcado o limite que nós podemos muito approxi- ferro chegar a Entre-R!os; 
madamente calcular do antemão. Eu estava preparado para combateras objee~ões 
· Demais Sr. presidente, os capitaes estrangeiros, que a~parecião contra o project!>J como uma produ

unicos que podem vir empregar-se nos pNlongamen- zida pelo nobre ·aen~dor por !nato-Grosso, quo o 
tos das nossas estradas de ferro, têm já sufficient~s da- achou imperfdito, especialn ente por falta de dispo
dos r.ara nAo aceitar~m construcção de linhas mal cal- sição quanto 11 amortisaç~o; pretendia pbr e111 relevo 
culaílas, A experiencia da da-'-Bahia é sobretudo uma observação muito judiciosa do mesrno nobre sena
eloquente; os capitae1 empenhados naquella es- dor, mas de al<um moílo. perdoe-me S. Ex,, contra
Irada de ferro contavão receber um divrdendo li- producente, e que acons•lharia antes a votar-se pelo 
quido de 7•j,; ·e no entanto a Cltrada não lhes dá projecto desde já. S. Ex .. chamou a attenção do se
talvez nem metade i . creio qne os accionistas, de nado para o que tinha suc1:edido em 1852, quando, 
pois de insbllado o trafego, amda não receberão um estando na Inglaterra o juro a 2 •j,, deixAmos es
só dividendo q•re, chegasse a 4 •j,, Os capitaes es· capar tão boaoccasiao paraorganisar-se companhias 
tranreiros, porlan lo, tendo este precedente, este- qua tomassem a si a conslrucção das nossas estradas 
jamos certo~, hilo de ser .cautelosos· em collocar-se de ferro. S. Ex. nos disse muito plausivelmente que 
em ~ossas via~ ferre3s .. Ass~m considero eú IJ.Ile temos as presentes circumstancias são identicas, e mostrou 
no· mteresse das companhras que se orgamsarem o receio de que a occasido novamente nos escrpasse. 
fiador de que nao se farãó senão a~ estradas que Mas, sendo estes os temores do nobre senador, de
produzão mais do que 'o limite a que o governo se verião elles aconselhar-lhe a que tomadas as gmn
eompromelte, sendo, assim nominal a garantia de- tias necessarias contra abusos do governo, e melho
cretada. Estas considerações só por ~i creio que rado o projecto, habilita!se o paiz para aproveitar a 
encerrão uma furte ,arantia moral, mas desde já occasião. .. 
podemos calcular pelo maior os sacrificios a que o O Sn. MINISTRo DA AGRicuuunA :-Apoiado. 
projecto obriga o paiz: 

O Sn. T. Ono:n: -Eu tenho muito receio de que a 
A respeito da estrada de ferro de D,"Pedro II eu occasião não seja aproveitada; e tenho receio, perdõe

vejó que os horisontes desenvolvem-se da maneira me 0 nobre ministro, tirado especialmente da pessoa 
a mais sati;factoria. E se se póde desde já calcular o rle s. Ex. 0 nobre ministro aqui nos disse que no 
que ser-1 apenas chPgar ao Porlo·NoYo do Cunha, fogo do seu enthusiasmo fôra quem iniciou na assem
onde não sei porque fatalldade se embaraça que e lia bléa provincial da Bahia a m~dida dos 2 ~/. addicie
chegue? naei para facilitar-se a organisaçil:o da respectiva 

O Sn. IIIINJSTRO DA AGRICULTURA: -Não apoiado. companhia; o nobre ministro hoje hhteu nos peitos 
O Sn. T. OTTONJ:- Nilo sei que mysterio ha e dizendo- mea culpa, confessa que esses favores 

Ba demora do prol~>ngamento.jll não fallo até Entre- exagerados levárão a companhia para máo caminho. 
Rios, mas até o Porto Novo do Cunha. Muito do O Sn !!IN!STRO DA AGRICULTURA:-Erro commum. 
proposito c por motivos obvias não quero discorrer· O SR. T. OrroNJ :-Tenho receio de qne erro seme· 
sobre este assumpto e só direi parecer-me e:draor- Jhanta agora se repila; por isso digo que do proce
dinario que estando capitaes promptus para este fim dimento do nobre ministro ... 
ha muitos mezes, o govm10 ainda não tenha podido 0 Sn. VISCONDE DE bQVITJNJJONHA :-A experien-
estudar a questão e libertar os cafés da Leopaldina d . 
e municipros circumvisinbos do pesado frete de cia deve pro uzrr efl'eito contrario. 
2$300 por arroba. O SR. T. OrroNI :-Deus permitia que assim seja, 

L. ·1 llca v"Ih d de qu 3• seccão mas do procedimento do nobre ministro e de factos rm1 o-me a , r mara r a o e a 1 · b 
ainda não tenha podido che,ar a Entre-R. ios ... ' presentes ta vez se possa hrar :1rgumento para ro us-

e tecer o meu receio; na continuação do meu discurso 
O Sn. liiJNISTRO DA AGRICULTURA:- Hei de ex:- cuido que satisfarei ao aparte do nobre senador. 

plicar isto. , A respeito da designação do capital esperava que 
O SR. T. ÜTTONl: -Em 1861- a directoria da estrada o nobre ministro responaesso ás objeeçõcs que têm 

de ferro de D. Pedro II annunciou aos seus accio- appuecido citanto os onamentos que ~êm no se11 
nistas que com toda a probabilidade até junho de rclatorio. Abi se diz, pcir excmJllo, que o prolon- . 
1865 a estrada cruzaria com a da União e Industria gamento da estrada de ferro de D. Peclro II para o 
cm Entre-Rio! : dous annos I~ se vão depois desse S. Francisco 'pôde ser calculado, construindo-se uma 
prazo, e a estrada ainda estA não sei quantas !l'guas eslrada de 2• ou 3• ordem, em 144-.0008 por legua 
áquem do ponto annunciado I Ha.quasi dous :mnos de 3000 braças. Serll talvez este areamento um Ira• 
os lralmlhos de terr·a no leito ela estrada de fmo de balho muito ligeiro. mas emfim é' uma base, dada 
)) Pedro II estão em grande parte preplrados, o pelaautoridado profissional encarregada dos estudos. 
desde Boa-Vista até Entre-Rios quasi naila havia a Já disse, Sr. presidente, que votaria em ultima 
fazer senão os trabalhos de superstructura. discussão contra o projecto, se elle não incluir muito 

O Sn. ~nNrsrno DA AGRICULTURA:- N;lo apoiado. cathegol'icamento o prolongamento como condição 
O SR. T. 0TTONI :-Entrctanto,duas colheitas mag- da venda da estrada de ferro de Pedro II, e no ca;o 

nificas que a estrada de ferro poderia ter aproveitado dt~ apparccerem emendas, hei de acompanhar aquel-
forão cedidas benevolamente á companhia União e las que se destinarem a melhorar o projecto. Nós 
Industria pelo facto que o nobre ministro tleclara lemos na pratica da Confederação Argentina a res-
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p~ito de estradas de ferro muito que aprovei- pelo governo com a emissão de cerca de f5,000 apo-
tar. • lices, quasi todas ao par, visto que assim forão dadas 
. O Sn. lllNisrno DA AGIIICULTURA :-Apoiado. cm

1 
. pagamento aos accionistas da extincta compa-

0 S T ]. n ua, e f2,666.000NOOO, producto do amprestimo 
.11. • OrroNI : ~·. • os contratos que a 1 se f~ito na Inglaterra. Por consequencia o juro destas 

têm ,feito ~ara~tem ~ pa1z e o governo contra todos duas quantias vem a ser : 0 das fS 000. apol1ces 
os ~lspendlo.s mdeVJdos, IA não sóment.e as compa- 900:000$000, e dos f2,666:000SOOO; emprestimo 
nh1as se obrrg~o a. nllo rece~er garant1a sen~o por feito a 41/2 o;•, 57l:li00$000. Assim o thesouro des-. 
um certo e determ1nado capital P.ara c.1da .k1lo~e- pende com o juro da quantia empreeada na estrada. 
tro, COJl!O lambem ( • é uma medida ~a maJOr 1m- ile fmo de Ii. Pedro II I 47Uí00SOOO e abatida a 
portanc1a ) a niio gastarem . no custeiO da estrada renda liquida· vem a ser ~. deficit ou a 'despeza ·do 
senil:o uma certa e deterf!unada quota d~ renda thesou•o 461:269S000. 
~ruta Uma das co~panln~s. que se orga!fJsou na . Só apparentemente ha deficit, e poucas eon• 
Confed~ração Arge.ntma SUJeitou-a~ à obrJgaçil:o de siderações• são bastantes para demonstrar que· 
nã~ gastar no custe1o da estrada . ma1s do que 45 •t. esse de~cit é complet~mente ostensivo, ou antes que 
da renda bruta: por consequenc1a, dessa !~nda 11- os 461:269$000 forilo nilo. despeza ma11 emJlrego 
caT~ sempre um~ quota de 55 '/o para. auxiliar a~~- productivo de qúe o thesouro e a riqueza publica 
ranha a que se obr1ga o ~overno. Ass1m, a gara'!ha em geral tirárão uma extraordínaria vantagem. Para 
nunca vem a ser completa, nunca vem a ser m- esta domonstracilo continuarei a soccorrer-mo dos 
tegralme~te paga •. ~ó 45 •/0 da renda bruta .Póde a algarismos de rélatorio. ~-·· 
companhia . i:hstrah1r para .~as tos ~o custe10, e se O movimento das cargas no anno passado foi de. 
gas!as~e mBIS o excesso sem deduzido do l~cro dos 4-.971,367 arrobas. N:o está comprehendida neste·· 
acc10mstas. Concede-se p~r 40 annos o Juro de numero uma quota não pequena calculada em pai-
~ Oj. comtan.to que cada milha nã~ exr:eda á 6,400 mos lineares e palmos cubicos ; por conseguinte, o 
libras esterlmas de cus!~ e o_ custeiO não ,passe .de effectivo do trafego da estrada de. ferro foi de mais 
45 •; •. ~lém destas m~~1das .de c~ntella e da mawr de 5 milhões de arroba~ ; supponhamos, porém, que 
Sd~edo~Ja, ba outras diSJlOSiÇões Jgualmente a pro- a estrada transportou sommte 5 milhões de arrobas : 
ve1tave!s, , o total da receita pelo transporte de mercadori~s pe·. 

Estou na intencilo de votar pelo projecto, se elle sando 5 milhões de arrobas foi de 1,37l:Oil8000. · 
fôr melhorado neste sentido, decla1'3ndo-se impe- Mas, se acaso niio existisse a estrada de 'ferro o 
rativamante, que em caso nenhum a estrada de trafero desses 5 milhões de arrobas, que como se 
ferro de D. Peilro H serà vendida sem a cond!ção sabe, qua>i todas (mais.de 7}8, parece-me IJ!l~ o di• 
de prolongar-se até ·o S. Francisco e se poss1vel zem as tabellas) vêm de além da. Barra do Pmh;r; 
fosse lambem até o rio Doce. considerando-se que viessem sómmte da B•rra do 

Eu sei, Sr. presidente, ljUe a estrada de ferro de Pirahy, cumpre attender a que outr'ora o frete de uma· 
D. Pedro II ha de excitar a cobiça dos especulado- arroba do P1r•.h v ao Rio de Janeiro muitas nzes 
res ; talvez companhias se prepal'em para fazer esta pa.qsa~a de 1$200 ; calculando _por6m simplesmente 
bellissima acquisiçito. a 900 rs, o publico, o dono à~ casa, a agricultura 

Nesta crença acredito prestar serviço ao paiz, cha- e o commercio daspendiiio 900 ~. 5.000,000 =, 
mando a attençilo do governo para o ve1·dadeiro valor 4o,500:000S. · 
e importancia de~sa estrada. Vou faze-lo, citando A estrada de ferro proporcionou, pois, i agricul· 
um apanhamento de algarismos que peço licença para tura e ao commercio o anno passado apenas por 
lrlr. Cuido que me serà tolerado sem reparo, visto 1,371:000$000 transporte de cargas que lhes custa
que não estâ presenté o nobre presidente do co~- r!a ~em a estrada pelo mP.noJ 4,500 00080~. Isto 
aelho. S. Ex. dos usos parlamentares, que ult1- s1gnilica, fóra de toda a questão, que a economia que 
mamente pretende estabelecer, quer elliminar o o dono da casa, isto é, o commercio e a agricultura, 
o dos apontamentos, e ainda ha poucos dias na ca- fez .mPdiante a serviço da estrada de ferro Tem a ser 
mara dos deputados, de um modo pouco ameno, de4o,500:000$000-1,371:000$000=3.f2lMOOSOOO. 
lançou em rosto a um illustre parlamentar o s~rvir- Vê-se pois, que, p~ra que os productores e consu
se de apontamentos. O nobre presidente do con- mi dores tivessem esse augmento na sna renda bastou 
se)ho, la sua juventude perenne, não precisando de que O f:OI'erno adiantasse 461:000$000 que foi O 

· soccorrer-se · destes auxilios escarnece dos outros, dtficit da renda liquida para as desr1~zas queo go
cuja idade e enfraquecimento de memoria não lhes nrno fez de juros dos capitaPs emprPsados na es-
permitte acompanhar a S. Ex.. Irada. Fallo só em relaçllo ao trafego das cargas • 
. Mas emfim, como o Sr. prcsi~ente do conselho Quanto ao trafego dos passageiros vejo que houve, 
nllo estA aqui, .não estou ameaçado de ser castigado deil• classe 5;i 805, de 2•classe49.600, eãeS•classe 
com sua terrível férula e, aproveitando-me da ao- SOO 12~, total. 405 li29, cujas passagens produzirilo 
sencia de S. Ex., vou lêr o apanhamento dos alga- 481:274$690, dispendendocadaum passageiro 1$186, 
rismo9 que tenho. isto é, o termo medio da despcza de cada passageiro 

Do reratorio do nobre ministro (pags. lOb, 106) se daqni para & Barra do Piral\y durante o amio de 
vôque a estrada de ferro d~ D. Pedro II teve no anno 186ti foi apenas de 1$186. 
de 1866 de renda bruta 1,858:000HOOO ; de rlespPza Se porém a estrada de ferro nilo exislise, todos sa-
8!7:844fi000; de renda liqu1da 1,010:231~000. O hemos a despeza extraordinaria que fazião verbi 

IISIO desta estrada em 21 de dezembro , era de q•·utia os passageiros de 1• classe vindos do val!e do 
'7,600;000HOOO. Estes 27,600;000~000 ~orão obti,dos Parnl!yba ao Rio de !anei~o. Tinh1io de atrave.!sar 

f 
l' 
I 

r ... 

o .. 
I 
I 

I 
l: 
,~] 

) 

' ,. 



SE!SAO EM i i DE JULHO DE le67. 
toda essa ime;1sa .Plani~i~ daqui até a serra dos sua lavoura se acaso não estinsse dominado pelos 
Orgãos, ell! uma .dtsfancta de .13 a 14 legua~ de ato- sustos que tem incutido o ministerio actual pelo 
lerros e are1ae•, tmhão de subtr a serra por 1ngremes modo r!esastrado,por que encara uma terrível (jUestão 

· caminhos, tinhilo de descer ao vali e do Paraliyha, e social, cuja solução me ,Parece que ameaça subvarter 
não fazião a vi~gem em !'flenos de 3 a 4 dias para a fortuna publica e parhcular. 
chegar a esta ctdade. O Ylandante de !~·classe que 0 s - c · 
vinhaassimumpoucoconfortavelmente quero dizer R D~I\Ao DE OTEGIPE :-Mu1to bem. 
trazendo simplesmente uma besta de' carjla e urJ O Sa. T. OrrONI :-Se não fosse tal receio esses 
crcado nio gastava em cada viagem menos de 100$. capitaes ter ião sido empregados em braços para 
Mas eu quero imaginar 'que a despeza que fazia a to- augmento e desenvolvimento da lavoura, mas em 
talrdade ilos passageiros, em vez de ter al~uma re· todo o caso forilo em grande parte empregados nos 
lação mais rroxima com este maximo de 1011$, era productos estrangeiros, cujo consumo augmentou 8 
apenas igua ao que faúa um passageiro de 3• classe, que pagãrilo na alfandega direitos de lli, 20 e 30 Ofo. E, 
um operaria que tivesse de viajar, j~ não digo da apezar de tudo, o augmento de renda dos produ c tores 
barra de Piralí;r, mas de Delém ·ao Rio de Janeiro. deu necessariamente augmento de producçilo, bem 

Nenhum faz1a a viagem redonda em ménos d~ 5 que em pequena escala, e os 4,403:312R não pagàrito 
dias,e chegava a casa em ci~cumstancias de nilo poder só mente 10% de direitos ao governo; portanto, entrou 
trabalhar talvez dous ou Ires dias;mas~upponlíamos effectivamente na caixa publica muito mais do que 
que fazia o operaria a viagem em li dias; e mettendo os 461·268N que o governo dispendeu e que forma 
em linha de conta as despezas das estalagens em .o deficit da receita sobre a despeza da estrada de 
cami_nho e aqui na côr~e, quero suppor· que o custo ferro. 
da vtagem do operar10 fosse equtvalente ao sala- o s s F d · 
rio que elle deixava de perceber nos cinco dias e n. ouzA. RANCO á um aparte. 
quero marcar um salario minimo, mil réis por dià: O Sn. 'f. OrroNi :-0 nobre senador DGia muito 
a viagem custava pois. ao viandante de 3• classe de bem que nessa riquAza.estão envolvidos muitos pro· 
Belem ao Rio de Janetro 5#. duetos que pagão direitos ao qual nllo chegariil.o ao 

Ora supponhamos que os (05,1i29 passageiros que mercado, se a estrada não lhes proporcionasse 
a estrada fransportou gastassem esse mínimo, 5H, a sabida. 
despe~ a de todos seria de 2.227:64~$. mas o relatorio Quanto a estrada de Pernambuco eis-aqui 0 meu 
n~~ dtz que elles só gastarão 481:27486~0 i logo, os apanhamentn. A renda bruta se undo o relatorio 
VUJa.ntes, os d~nos da casa fizerão mau uma eco- fui de 647:2516656, e ades' ezf de 364:13482591 

nom1a de 1,746.8708. . a rend r 'd "83tl7~o9'P R d 1· d d'' Note-se bem, trato 'simplesmente das vantagens 
0 1 a . rqut a ~ : 11" .7. en a 1qu1 ,a, . IZ 

resullantesdaeconomiadade~p·za,masdeveattender ~o atono, masJ!ãO é propriamente r~Ma h.qutda, 
O senado que OS viajantes que Uzárão da estrada ti- r r~ue !!lO estA arnda con.tempJado O dupen.dr_o C?ID 
verão outras muitas vantagens. Quantos nPgocios da ga anila por conta do gl?verno geral e do provmcral, 
maior importancia deixavlo de ser geridos pelos 4.ue vou tomar em cons1~eração, usando dos a.lga-

. · • d d' . . mmos do mesmo relator10. Segundo o relator10 o 
proprtns 1.ntetess~ os, que nã~ P0 rio SU!etlar-se a toverno por conta da garantia de 5% pagou em 1866 
lí, ~e 8 dta~ de v1age~ para vrrem tratar desses ne· 533:3338 e por conta dos 2 ot provincr 8 213·333a 
goc1os no R1o de Janmo? t d 746.000 . 1" • ae · . 11

' 
Entregavilo-os a )ltOGUradores e tinhlio com isso :: n oe o . S. ~or consegumte, ha. verdader~a-

«randes prejuízos. Não quero, não posso calcular em e t e~tre a re?etta e despeza elfectrva da carxa 
dinheiro quanto avullarrão essas economias que im- um deficit de 463.M9S269. 
portão em outros tantos augmentos da riqueza pu· O trafego n~ estrada de Pernambuco foi de 2 mi
blíca; fallo pura e simplesmente dos Bastos de viagem lhões, quer dtzer 2/5 do trafego da estrada de D. 
dos passa:eiros e cargas. Pe~ro ll. A extensão da linha percorrida 6 pouco 

Quanto a cargas ja mostrei carregando sobre esta mats ou menos a mesma, cerca de 20 Jeguas ; 18 la
verba com toda a despeza do trafego que houve guas. h~ daqui ~ Barra do Pirah;r que é até onde «B• 
uma economia de 3,128:0009; e em rela!)ão aos pas· ralm.ente o ~ervrço se fez em mator escala. Por con
sageiros acabo de mostrar pelo menos uma economia se!umte, em vez de de3cer ao calculo que fiz a res
de 1,746:3TOS: Jogo a estrada de ferro augmentou a P.eilo da estrada de ferro ~e D. Pedro II tomo uma 
riqueza publica dos productores e consumidores que srmples pro. porção; se li mtlhões de arrobas da es
della usárão em 1866 no valor ds 4,8'75:3'709. Eis estrada de ferro de D. Pedro II darão um rendimento 
o resultado do ca}lital que o governo dispendeu, isto de 3,128:922N287, 2 milhões ela estrada de Per
é, dos 4il:268fl. Cuido que não pôde haver dinh~iro nambuco devem dar 
mais vantajosamente empregado. Os 461:2681 pro- 3,1~8:922N287?(2 · 
duzirão 4,865:0008; por conseguinte a riquua pu- X= -------= 1,251:568$914- rs.; 
blica ganhou com a renda do anno t 140S:'i32$ . 5 . 

E quando digo riqueza publica, a r1queza dos pro- quer dtzer que do caprfal! q~e da garantia dada para 
ductores e consumidores, nilo procuro demorar-me completar os 7 •f., aos acctomstas da estrada de ferro 
para fazer sentir ao senado que esse augmento da ri- de P.ernamlmco, rosulfou no anno, em favor dos con
queza publica já indemnisou de sobra o thesouro dos sum1dores e productores que usárão d~ estrarla, um 
magros 461:268$ que elle tinha despenOido, porque ~ugmento de renda no valor de 1,251:5688914, 
o productor nlo foi cnlhesourar, o productor aug.. rslo só em relaçao â carga. 
montou os seus recursos, e augmentaria os.bra~os da Quanto a passageiros,~ estrada de ferro do Per-

(: 
I,., ,. 
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nambueo teve 182,000. Fiz a respeito delles uma 
proporçllo analoga á que acabo de flizer a respeito da 
carga e achei um lucro de 71:!6:233H, quero d1zer que 
fm economia de passagens Perna01buco teve de' 
renda liquirla, porque essa economia equivale a uma 
renda liquida, 'l86::l33S, e se sommarmos esta quan
tia com a da economia resultante do transporte das ª . 
cargas, isto é, 1,251:686$, veremos quA o total do ;a ~ .:i h~ • • • 
augmento da riqueza publica foi de 2.008:MI$. Aba- ~ ~ ., eí'S ...• 
tido o deficit da garantia que silo 46S:549S fica pro- ~ "' "" ""..B 
vado que o augmento da riqueza publica, dos pro- ""' 1:1:1 ~ ~ • • • 

ductores e cünsummidores, que usArão da estrada :1 .; ~ 1 ! .g i · 
de ferro de Pernambuco, veiu aserde 1,575:292$ •. · J>l ~ ., ..... §..i! c. . 8 

lstrada de S. Paulo.-O relato rio nllo nos deu !;] e ~ ~ ·~ 1i ~ • _; 
ainda noticia da abertura do trafegJ dessa estrada,, ~ r.1 . ., .:; -.:~.!! ;:: ,. ~· 

.z1-- 1'1< ... ., 

105 

mas o nobre ministro a3ui nos leu a renda que ella o ~"~ "'~"' o "':lo! :a e 
ten nos.2 1/2 mezes, e 15 de fevereiro a 30 de J>l < · ~ CJ:IQ:ll!l. 

abril; som me i as quantias que constão do discurso IS ~ ... · -------------
de S. Ex. e achei que o r~nd1mento da edstrada nesses ti ~ . !::: 1il ~ ~ ~ ~ 
2 1/2 mezes foi 269:765R990. S. Ex. eu-nos tam- ~=!!"" 

111
.:> - coe>~<'h ~; ""'§~ ~ €!. r.q, 

bem noticia da despeza da estrada nesse tempo, e ~ 
111 

"' •• _ ~ _ J;::: 
abatida essa despeza, a renda liquida que temos a ~ <5 lí'S 
deduzir da garantia vem a ser 199:490S5M. Calculei ... J>l tl ~ ei:i ~ ~. g ii 
a proporMo para o anno e achei que o rendimento 1111 01 ~ ~ '"'· ~ ""'~ ~ 

. liquido para abater da garantia virA a ser ~rovavel- ~ .... ~ = 
mente 957:51H655. ::ie 1,010:000$, qpe fo1 o rendi- ., . ., ~ • o • a . J. o .... ., •. 
mento havido na estrada de ferro lJ. edro II, pro- g : '; ; !! . j . :t'.,"' , ~ = . ~ íil , 
duzirào no anno, eomo demonstrei, um augmento _ l:l ..., ;;--8~ = 1 'il ... ., 
deriqueza no valor de 4,865:000S, 957:514 11 devem . ~J>l o "'"' ·<a • .. • • "'al S"" • • "I t~ o.: .• o.,_"' . _"3 Hroduzir quasi uma IJ.Uantia igual. Para simp ificar. ., 1 "' fJ .. é J:l ;·"a ,.. ;i r::t • 1'1::; 

emos que só produZISse, 4,500:000$. 
8 

';;:i~~:~: .~ ~ ~] 0 
• 

A dPspeza do !besouro com a estrada de S. Paulo "" 0 .::; g,., ·• ,. , ui ~"~< ':-' ~ .; :3 
(garantia geral e provincial) é de 1,200:000$ de que,o .... '"' .g ~-::; o..., 8-.:1 e ., .. o .. 1'1<"' 
abatida a renda de 957:514$. restará como unico tt: ,S ... "'él ~ .. ~ .. ~~ :l ê..g_s,~ 
dispendio do thesouro 242:486$ E como o augmento "' ., "" ., ""'.-::: ·• .-::: '"' ~.~"~<'" êii ·~ '" · 
da ren la g~ral, como pr.1vei, h a do crescer pelo ----'"'---~--~ __ ;:::, ___ w ___ _ 
menos o valor de 4,500:000$, e com o sacrificio de Tal é sem duvida nenhuma o lucro que o paill 
248:486H, augmentar-se-ha a riqueza dos que usarem tem tirado dos capitaes empregados nas estradas de 
da ~strada de ferro de S. Paulo neste anno 4,257:514$. ferro, lucro liquido, amorhsada toda a despeza an· 

A estrada de ferro da Dahia teve de renda bruta nual; A pelo menos o que me diz a minlia conta 
275:107$600 rs, de custeio 482:2218577 rs ; deficit corrente, que pmce fe11a segundo todas as regras. 
207:114$; port~nto, pagou o governo intPgralmenle Agora peço a altençi!o do senado para considerar 
a garantuL de 890.0008 yor sua conta e 320:000S por a conta da estrada de fdrro de O. Pedro II, quando 
conta da proviucia; tola l,t20:000S. · a 3• secção tiver licença para chegar a E11tre-R1os 

o trafego das cargas foi de 630,000 arrobas, e e ao Porto Novo do Cunh~. Vou fazer o. calculo 
houve 51,280 passageiros, correspondendo a um 8• sempre com os .dados extrah1dos do relatono ou de 
dos da estrada de ferro de D. Pedro 11. Feita pro- documentos maJores de toda a excepçllo. 
porcão analoga â que fiz a respeito da e1trada de .Nas 2• e 3• secções em 1866 o trafego da estrada 
Pernambuco, temos que 0 rendim•nt~ das passajlens fo1 de 5.000,000, de arrobas. A estrada Mau~ trans-
273:185$34!, e 0 das cargas 4114:900$ produzirão portou 3.486,468 arrobas .. A estrada Mauá r~pre
um augmento da riquol!a publica no valor de ~enta o tran?porte de 2,200, O!JO ar~obas. ma1s ~u 
738·000~ menos, traz1das pela enmp•nh1a U mã:o e Industna, 

• 11· • • • • e mais um milhao e alguns centos de mil arrobas 
A d•spRza com a garanlla geral. eJlrovmc1al fo1 transportadas por particulares. E' carga, que, como 

de 1.120·000$ ; e se des~a quanha ~'batermos . os sabe o senado, quasi toda, â excepçãq de algum 
738;000N augmento da r1quez~ pubhc~ p~oduztdo po•Ico carvllo de Petropolis, vem de mu1to além da 
pela esb·ada de ferro, o veríladeuo defic1t V !fá a ser serra das immediações de Parabyba; carga qua 
de 481:915$, defir.it que será nominal, se attender- se eohcentrará na estrada de ferro íle D. Pedro lf, 
mos a ont.'-as vantagens que no meu calculo n~o desde 0 momento em que essa estrada chegar a En· 
estão aquilatadas. tre·Rios, ainl\1 mesmo que n:lo se reduza a tarifa, 

Extr.1hido~ do relntorio os dados qne acabo da ex- que é sgora de 450 rs por arroba, e que póde ser 
por, eu dei-me ao trab,Jho de fazer uma conta cor- 1cduzida com muita vantagem. A estr~da de Canta
rente entre o pliz e as estradas de ferro; aqui está gallo trouxe,segu11do o relalorie, 503,568 arrobas. O 
elta. (Lendo): senado sabe IJUe .toda a prod\lcç~o de Cantagallo es(á 
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i. al~m da serra,marginando o Parahyba.nas immcdia- fazer para chegar a Entre-Rios 6 cousa insirniflcante, 
,I ções do Porto Novo do Cunha; por conseguinte, e o senado já 111e tem ouvido maravilhar-me da de-

êJe,de qne a e>trada chi'gar ao Porto Novo do Cu- mora que tem havido, e que redunda exclusivamente 
. nha, hade necessariamente absorver,salvas quantias em vantagem da companllia Un1ão e Industria. Pouco " 
muiti~simo insignificantes, toda a producção do mais ha que fazer. . l~ município de Caulagallo. . . As Blegoas restantes, segundo a orçamento de en-

mo achei no relalorio informações a respeito da lenheiros quo derão exuberantes ~rovas de sua pe• -
eslrarla de Mag6 e Sapucaia; mas recorri á intt·res- rieia nos outros orçamentos ljUe 'zerão para a es-
sante memor1a do Sr •. 4Jerber, engenheiro da pro- Irada de ferro de D. Pedro II, estilo avaliadas em 
vinda ri~ Minas ~ tomei o termo med10 do quinque· 3,300:000$000; 3 300:000$000 com 27.601l:OOOHOOO 
nio de 185~ a 1859. Este termo médio vem a ser são 30,900.000$000. Dou ruais 1,100 OOOSOOO para a 
de 5811,000 arrobas de trafego da estrada de l\Iag6 . conclusão do que resta a fazer-se p~ra chega1· á. En· 

Já 1 a o senado qu11 naquell• região, que é a reg1áa tre-llio~. ·e port~nto cu1do que não calculo mal, que 
das terras mel h res, d~s !erraM novas, qne se serve cubro Jiberallllente os orçamentos e vou nltím do 
da e>trada da Sapueaia, tendendo a prorlucc11o a custo real, suppondo que seja de 32,000:000$000 o J augmentar con•id•ravelmento, d"ve hoje ser mÜitis- capital que o lJaiz terà emJlregarlo na estrada de ferro 
si mo maior a eXJtr fiação . .Mas eu lltmo simplesmen- de D. p,_dro qu~ndo ~lia chegar ao Parlo Novo 
te o termo media de 18JJ4 a 1859. do Cunha. · ·' 

Com estes rladns tom<do~ assim com toda a SB!IU· Quanto ficarll rendendo este capital ? 3,485:000S, 

I ran~a a estrada de ferro de D. Pedro II transporta- isto ~·, 10, 89 por 100: digamos 11 % que a muito 
rá, nn mom•·nt0 em que chegar ao Porto Novo do mais sóbe á vista de !orlas as margens que deixei. 
Cunha 9.523.74!1 arrobas. Tenho conliança, quanta se tcódo ter em f•cto~ que 

Eu acredJIO sue nós teremos um accrescimo muito ai01la n:\o se dcrao, em cal cu us de pr• ·b:Jbiiidades, 
maior. especia rnPnte na ultima verba. Dou. porém, no juizo que tenho em i llid•• ; quanta confiança estes 
qu~ s~ja sómente 9,000,000: dou para as despeza• calculos e aR dndos que apresent•·i podem inspirar 
qu~ hao de accrescer a•J cus leio 5UO,OOO arrtJhas ·e eu a tenho de que a renda da eslrada de ferro ·de 
dou ainda toda a ronda que os passageiros das Pstra· D. Pedro 11 altiugirâ a ~ste algarismo. 
das absorvidas pela eslrada de ferro de D Pedro 1T O Sn. SouzA FnANco : - Apoiado. 
devem trazer. Su~ponho que tudo isso representa O Sn. T. 0TTONJ : - Comparemos o renllimento o custeio accresci o : já vê o aenado que dou de-
mais, porque cht1gando a estrada a Entre-Rios as altas desta somma eu,P.regada na~udla propriedade com r rl~sP.eza.s ile aliminislração ficão proporcionalmente a que pagamos de JUros, verb1 grat1a, pelo empres- ,. 
dtmmllldas. timo cnntrahido em Londres em 1865, o errrprestimo .'! 

A conservação da estrada em toda a margem do 
de 5,000 000. H"je dá-se o facto que nos deve ser ~· 
muito agradavel, mas ~ue parece confirmar as cen- I Parahyha não ó dispendiosa como a da serra. suras que nesta casa orào feitas áauelle emp'res-

Por conseduencia, posso considerar o frete das tima; dá-se o facto extraordinario e que quando 
4,000,000 e arrobas de car~a que vai accrescer ~,, 

em Lonrlres se sabe como se sabe em todo o mundo; ·:ii como somma liquida para addicionar-so á renda que o dinheiro do Brasil corre no Rio da Prata mais 

I que está demonst.·ada da estrada de ferro de D. l1geiro do que as a~uas do Paraná; quando as cen-
Pedro II. Se~tundo a tarifa actual da estr~da tenas de milhões ali se enterrão sem maior cui-de ferro de D. Pedro II, as cargas do Porto-Novo dado .... do .Cunha á estagão central pagaráõ 650 rs. por ar-

0 Sn. !IJNISTRO DA AGRICULTUIU: -Não apoiado. roha. A maior parte destas carg~s Jlertencem ao ex-
~ tremo da estrada; por consequencia, a maior parte O SR. T. OrrONJ : -Não apoiado, diz-me o no-
~ deli as hade pagar integralmente os 650 rs. 1\l:as sup· hre ministro I Eu lenho procurado esclarecer-me a 

JlOnhamos que pagu" o termo médio, entre o frete respeito, e, por exemplo, pedi informacões o anno ' de 650 rs. do Porto Novo, e 450 rs. que ó da estacão passado a respeito dos fornecimentos de carvão, e 
de En lre-Rios, isto é, 550 rs. por arroba. Não estou até hoje (ha um anno I) nilo chegl,rão. E é por me 
fazendo calculas de cheg~r: CRiou-os fazendo pelo falharem estas e outras informacões que votei pela 
menos, contando só com 4.000,''00 de at·robas de com missão de inquerito que propiiz o nobre senador 
carga adrlicional que, lt razão d" 550 rs., darão Ull'l por Goyaz; e acho que a commi1são havia de nos 

" llffi accmcimo de 2 200:000fl000 que jà demonstrei mostrat• que não se tinha de~pendido no Rio da 
ser l<~cro liquido. Portanto, a renda l1quida será de Prata o dinheiro qnc ~e rJiz ,.. 
3,485 I 00$000, O Sn. nA nÃo DE CoTEGJPE:- Muito apoiado. ~ Parece-me que o senado facilmente reconhecer&, 0 Sn. !IINISTI\0 DA AGUICULTURA:- Não apoiado 

~ quPrendo dar alguma att~n~ão .aos meus calculas, duanto â conclusão ; quo ha grande despeza é ver-
couCronta-los com os algarismos officiaes do relato- ade. ,. ·~ 
rio, f)Ue eu não exagero quando assevero que ha- O Sn. BARÃo DE CorEcJrE:- O Sr. ministro 

~~·~ 

vemos de ter uma renda de 3,485:000HOOO, no }; 
momento em que a estrada de ferro de D Pedro ll mesmo diz que é verdade ... ~. 

chegar ao l'?rto Novo do Cunha, suppondo mesmo O Sn. T 0TTONJ : - Eu nffo argni o governo, ' 3ue não haJa au~men!o de produc~ào, que a pt·o- n~o disse que ó impr·obidade do governo; mas o go- ti~l ucção seja i~ual á do anno ~assado verno ó lào responsavel como ~e mcttesse na algi-
·Ora, a estrada custava-nos ~7,000.000$000, no dia beira a sua commissao, porque o governo deve vOr .I 

31 de dezembro, segundo o rolatorio. O que resh a e fiscalisar. Por consaquenc1a, basta a confissão de ~;J 
' 
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que haja dilapidnção, para que o gonrno deva tomar O SR. DARio DE CoTEGIPE:- Não ti parlamentar, 
contas e contas muito ieveras. mas está em uso. 

o SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Sem duvida. Creio o SR. T. ÜTTONI:-.'. tem o cunho dos orado
que elle mesmo sabe que têm havido dilapidasões res que me precedêrão. Sem duvida, a estrada ·de 

o SR. MINISTRO DA AGRICULTURA : _Desgraçada- Pernambuco, como já o demonstrar, tem um rrande 
mente isto se· faz em toda a parte. futuro: com•ça já a augmentar a riqueza publrca. 

daquella ptovincia, e esta ainda no seu principio. E 
. O Sn. · T. ÜTTONI : - Desgracadamente, sim, se- n~o vai para dmnlc, por causa das questões pe•rden

nhor I Mas, voltemos á questão. "Dizia eu que vamos tes, que eu não quero agora investig~r, nias que ha 
ter 32,000:000S empre11ados na estrada !I e ferro de tros annos estou emprazado para novamente· investi-. 
D. Pedro II, e que nos devPm render 11 °/o ao anno. gar, perante o n•·hre presidente do conselho, e a que 
Quem nos tivesse emprestado dinheiro sob esta ga- eu tenho allud1do n~sta casa; qile~tões em que appa
rantia podia comprar-nos apolices de 5 •;. em vez (é r~cem motivos menos confessaveis, prevarrca~iles 
proporção), em vez de ~5, como é o preço, por que escanrlalosas em que a. directoria daquella estrada 
correm as do nosso ulllmo empresllmo el.lerno, a infelizmente tem por complices pessoas que a. pro·~ 
165; é uma simples regra de 3. Portanto, o dinhei· vincia de Pernambuco aponta. que privAo com o 
ro, cuido que não estã mal empregado. governo. 

E a preciosa joia da estrada de.!erro de Pedro II Portudoislo é indispensavel saber se o projecto re-
n1to deve ser alheada.... solve alguma couaa Acerca daqaella estrada, e se resol· 

o SR. Souu FRANco : -Apoiado. ve completamente. Diga·nos, pois o nobre ministro, 
se se considera por est~ projecto autorisado para DI· 

· -0 SR. T. 0TTONI:- .... sem multo profundo es- gociar com a companh1a, fazendo-lhe qualquer con-
tudo... cess~o. E no caso de resposta affi mallva, pondero 

O Sn. IIIN!STRO DA. A.GRICULTUI\A:- Apoiado, que a questão do augmento de 7,000:0008000 de ca-
0 Sn. T. 0TTONI:- .... e menos aceitando as pihl garantido, pende de decisão do ~eJ?ado_, decisão 

Jimitacões do pr .. jecto que autorisa o governo para que devia ser ponto de honra para o mm1sterw actual, , 
vendei· uma tal propriedade, que pela proporção que especialmente para o nobre presidente do conselho, 
acabo de f~zer vale 80,000:000$, por tres quartas porque o nobre Jlresidente do conselh.o no seu infeliz., 
partes de 32,000.0008, isto é, pnr 24,000:0006. mirusterio de 1864 fez questão de gabmete na camara·: 

dos deputados do augruento de c.apital daquella es- · 
O SR. SJLVEillA DA MoTTA: -Apoiado. Irada de ferro; e pnr eonsequenma, segundo as boas 
O SR. T. ÜTTONI:- A p~ssar uma emenda qual- re~ras parlamenl•res, n~o é decente que o nobre pre

quer, estou Cfrto que o nob1e ministro não póde si dente do conselho novamente se tenha encarregado 
deixar de aceit'r a suppress~o dn tal quarto. Nao Jn governo e que dt:ixe_ á margell! uma questão Ião 
faltão especuladore~ que estejão sonhan•lo metter palpitante. uma que~tao de gabmete, segu~d~ sua 
milhões na alg11leira ••omprando a enada de ferro opini:lo. E' preciso mformaçílo do nobre mmrstro, 
de Pedro II por 211,000:000,~ : é preciso armarmos o m forrnacão detalhada a respdto da estrada do fmo 
governo contra estes especularlores.... de Pern;mbuco, se na ·su~ opinião é o~ não neces-

0 SR, MINISTRO DA AGRICULTURA:- Apoiado. sario, para que as diSJlOSIÇÕCS de~ la !el se tornem 
0 SR. T. ÜTTONl:- .• é prPciso que 0 ,,01•8rno exequiveis em relação áquella provmcm, que sere-

• solva ácerca do augmento do c~pital~:arantido. 
saiba o que vende, se quizer vender. Ha uma outra que> tão p~ndente que lambem deve 

Em todo o caso, porém não admitto venda da es- ser tomada em consideracão neste debate: fallo do 
trada de ferro rle Pedro II, sem a condir:ão do pro- projecto que veiu da outra camara, e que fni re
longamento até o Rio de S. Fran~isco. ·E ass~guro mettido á commissão de empr~<zas previlegiadas, 
que, se o governo soubesse aprove1tar a actualidade sobre um ramal da estrada de Parnambuco com o 
e o baixo preço d~s juros no ~:rande. mercado do ~i- nome de tram-way dos .Bezerros. 
nheiro, não faltar1n quem, por cond1çõ.9, sem duv1da UM Sn. SENADOR dá um aparte. 
menos onerosas do que as estipubdas na l~i, ~ceitasse 
a estrada de ferro de D. Pedro II, com o encargo do O SR. T OrroNI:-Não quero usar de outro lermo, 
prolon!amento. de que a imprensa tem usado; e que está _consa-

O s11. !IINISTI\o DA. AGRICULTURA:- Estamos de ac.. ~radt.1 na folha da casa; o senado deve exammar se 
ha ou não justica nas severas apreciações do cor-

corda. respo!ldente de l~ernambuco, em todo o c~so a qne!-
0 S11 T. 0TTONI:- Estabelecido e~ te ponto, como tão do prolongamento da estrada de ferro d'aque'la 

me lisongeio de o haver estabPiecido, com provas província sob 0 nome de tram.-way para os Bezerroa 
irrefr.•gaYt'is, eu tenhll necessidade de algumas in- deve ser resolvida, conjuntamente com esta questão. 
formacões do nobre ministro. Accredita S. Ex., que Noprojectoqueveiu dacamara dos deputado~ fazem
o projécto actual o autorisa para resolveras questões se concessõe• em preJUÍzo ~a garantra i como vae-se 
pendentes da tstrada de Pernamb11.co? Se o projecto tratar a respeito de garanhas, é preCiso exammar 
não o autorisa, então a província de Pernambuco até CJUO ponto devem ir as concessões que se fazem. 
póde dizer que é uma emba~.adella. E11 âesde que li a di~cussllo da camara do~ de~u-

UMA voz:-Não apoiado. tados fiquei convone~do de quo o corpo legrslafivo 
O Sn. T. OrTONI:- Uso dót palavra p~rque par- deveria autorisar o governo para incluir no ajuste 

lamentares provectos a tem ompro,ado. dos nogocios da estrada. de Pernambuco esta eon· 
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cessão, para que a companhia della tira~se o partid•• 
que lhe parecesse, e não dai-a a terceiros. 

o tram-way do~ Bezerros me parece filho legili
. mo das estradas vicinaes da província da Bahia. 

Jardim e Crato no Ceará, e demandando resoluta
mente a cida,te de 'fheresina, capital rlo · iauhy, 
ponto de mira do nopre senador pela Bahia, que 
primeiro fallou • 

O Sn. DARÃO DE CorEGIPB : - Não ; poderá ser Presentemente porem quero. tratar &ómente dos 
caminhos vicinaes e dos tram-vay da Bahia. Um 
dos centros de producção, notavel, da Bahia, dizem 
os relatorios do nobre senador pelas Alagoa~, que 
me faz a honra de prestar sua obsequiosa attençí'lo 
(o Sr. Cansanção de Sinimbú), é Santo Amaro ; o 
nobre srnador, interessado como se mostrou pela 
prosperi~ade da Bahia, quando a administrou, eom 
o zelo q11G lhe é h9bitual na admini.1traçao do paiz, 
p1 ocurou satisfazer esta grande necessidade, e com 
as informações e estudos que fez resolveu a questão 
com a maior vantagem para a província da Bahia e 
com a maior sabedoria. 

pai, filho não. 
O Sn. T. OrroNI :- Pelo tamanho ? ... 
0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE : - Quanto á despeza, 
O Sn. T. OrTONI :- Quanto á despeza não digo 

nada ; vê-se um regato pequeno á sua nascenpa, 
vai correndo, e engrus•ando ã proporção qne rec~be 
o tributo de outros regatos, e se torna ern rio cauda
loso ; serão pequenos regatns os caminhos vicin~es 
da Bahia, mas sâo origem do tram woy dos Be
zerros. A questão dos caminhos vicinaes deve ser 
estudada neste projecto ; esta questão offerece muito 
á medJ!a9ão ~o co1·po legislatiVO. O nob~e. mini~t1:o 
confessou e dme o mea ~ulpa, porque fo1 quem JnJ
eiou os 2 •;. d:t estrada de ferro da !.labia. Allegárão 
elle e ·outro nobre senador pela Dahia, que me faz a 
honra de ouvir e que está agora á minha direita (o 
Sr. barão de Cotegipe) allegárão ambos que a estrada 
de ferro da Bahia foli tracada com as vistas no 
S. Francisco, e'quecendo int'eiramente os centros de 
producção no Reconcavo. 

O nobra senador que me fic1 á direita parece que 
era então presidente da província ; c sol1re S. Ex. 
fez pressão a campanhia com a mira no S. Frrncisco ; 
a opinião da assemblea provincial, arrastada pela 
torrente do enthusiasmo que denunciou o nobre mi
nistro, fez pressão lambem sobre o governo da IJro
vincia, e o resultado foi o traçado ser o que ambos 
assignalãrão de deffeituosissilno. 

O Sn BARÃO DE CoTEGIPE :-Neste ponto de vista 
não foi deffeituosa. 

O Sn. CANSANÇÃO DE SINIMBU' : -Obrigado. 
O Sn. T. OrtoNI:- Lá está projectada a estrada 

Sinimbú, que assim se chama em justa e devida ho
menagem ao nobre senador ; .lá está a estrada Si
nimbú, que do porto de Santo Amaro dirige-se 
ao engenbo Europa da freguezia do Dom Jardim, 
muito assucareira, e no mesmo município, cui
do eu. Os terrenos que atravessa nas immeclia
c.ões de Santo Amaro a estrada Sinimbú, são 
planos e um tanto alagadicos, mas a estrada te-los-ia 
tornado tran•itaveis ~til ó engenho Europa, sA mal 
entendidos interesses da estrada de f•l'ro não tives
sem embaraçado a execu~.ão do excellente plano do 
nobre senador pehs A lagoas. 

Ora, essa estrada já estava adiantada, quando, a 
pretexto de emendar-se o erro do traçado estrad& 
de ferro, se inventou a tal theoria dos caminhos vi
cinaes : com o fim de artificialmente dar trafico .a 
estrada de ferro em vez de se continuar a estrada 
Sinimbú .... 

O Sn ~IINISTno DA AGRICUL'fUI\A.: - Está enganado 
nesta parte. 

O Sn. T. 0TTONI-.... O nobre ministro me eselare
cerá a respeito; mas cuido não estar enganado; vol
tuei á carga, se o nobre ministro me não e~clarecer. 
Ma~, como dizia, para artificialmente arredar-se do 
seu caminho natural a producção do Bom-Jardim, in
ventou-se o cammho vicinaf do Dom-Jardim para 
Ala~:oinh.t, est1ção terminal da estrada de ferro; de 
modo que o assucar do Dom-Jardim, que podia, ca
minhando 4 leguas ou pouco mais, embarcar e111 
Santo Amaro, vai mUJto mais onerosamente para a 
estrada de ferro. 

U~1 Sn. SEKADon dá um aparte. 

O Sn. T 0TTONI :-Mas neste ·ponto de vista, 
ist•) é, procurando o S. Francisco, o nobre senador 
e o nobre ministro esquecerão-se de um dito que re
petia muitas vezes nesta tribuna um grande parla
mentar, de que o senado tem saudade, e que, por
tanto, tem o cunho parlamentar, ap~zar de ser 
commum-antes um passara na mão do que rlous 
a voar,-dizia muitas vezes o Sr. viscondtl de Albu
querque, de saudosa memoria. Ora, nos centros de 
producção, proximos ao littoral, havia mais de 11111 

passara na mão, e a companhia, levada pelo cnthu
smsmo que fez votar o 2 •; •. com a idéa ilo S. Fran
cisco, quiz ir apanhar os dous passaras, que lá es
tavão e ainda estão esvoacmdo, A companhia 
abandonou os centros da prÓducçilo. E' deste erro 
capital que nasce o deficit com qull luta a estrada 
de ferro da Dahia. . O Sn, T. OrrONI :-Refiro-me no relatr•rio do en · 

11enheiro da rrovincia, onde bebi as mformações 
q1:e tenho Fez-se a eslr~da da Europa para a 
eot{çào terminal da estra·la de ferro em A'aguil. ha, 
tle nodo que o assurar do Bon,jardim ern vez ~e 
andar 4 JeguHs ror bom ca•.1 inho, 'orno se póde 
tornar a estr-da Sinimbll, en.bar• ar em Santo Amaro 
na; ;;lvdrerhas ( uido que é o nome dos baJ·cos que 
ola li tran;port:lo g nPros p:~ra. a capital), ser tran.-por
tado nas ~Ivarengas e che, ar aos trapiehf.s, para 
onde 6 haldearlo simplissimamente, Jlorque a e•tes 
lmpiclles atracão as a.lvnrengas e balil~a se c0m a 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIPE :-Não ha de ter tltficit 
O Sn. T. 0TTONJ-Ella tem grande futuro e no 

meu entender póde com vanla~em procurar lambem 
o S. Francisco se em vez de demandar subindo a serra 
do mar, os areaes da JacoLina e Joazeiro, encami
nhar-se antes para baixo da caxoeirade Paulo Alfonso 
servindo ils provincias de Sergipe e Alagoas, e as
pirando a compPtir como pódo c<~mpetir com a es
trada de Pernambuco penetrando atravez da comarca 
!los Guaranhuns em Pernambuco, atravez das do 

.. 
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maior facilidade, em vez de aproveílar-se.esta utilis- O Sn. T. 0TTONI:-Acrtdito que os taes caminhos 
si ma via de comm11nicação, que trJria ao productor vicinaes são feitos a custa dos cofres geraes, e vou 
uma despeza d• pouco mais 11e 100 rs por arrob1, dar a razil.o. Andei folheando o retatorio do Sr. 
foi-se ao caminho de .Aiagoinha, para ahi pavar cada Leilão da Cunha, e o balllnço da despeza relativa ao 
arroba de assucar 20 rs., porque 6 esta a tarifa por exercício financeiro de 1 de julho de 186õ a 30 de 
ltg_!!a, e por 20 legnas 400 rs. junho de 1866; fui procurar no balanço para me ea-

Demais a estação terminal da estrada de ferro ê clarecer, para saber a despeza que se fazia com os 
longe dos trapicbes, de maneira que ainda é pre- caminhos vicinaAs, e se n~o estivesse especialmente 
ciso 'um carreio consideravel, uma baldeaçil:o dos designada, esperan. eu· achar englobada em alguma 
carros da estrada de ferro para o armazem ou im- somma maior para obras publicas; mas confesso que 
mediatamente para outros carros que têm de trans- quanto mais folheava o balanco mais crescia a minha 
port~r as caixas de assucar para os trapi~h~s, só admiração. ~ • 
Isso Importando p~lo menos em 20 rs. a~dtcJona~s . A despeza pro~incial elevou-se a 1.800:0008, 

r.~r arroba. 9ra· Já se vê que não podia ser mats porem quasi toila com 0 pessoal. 
r1ste o expediente .de que se soccorreu o governo • . · 

mandando abrir os taes caminhos vicina@s. Prolon- O Sn. BARAO DE CorEGIPB:- A pmado. 
gasse a estrada de ferro, fôsse buscar outros ~enlros O Sa. T. 0'l'I'ONÍ :·.:-para os presos pobres (Iam· 
productores, levasse a. es_lrada antes a Sergipe, às bem 6 pessoal) pequenas quantias;, algumas dezenas 
Alagoas, mas crear arbfi~tai!Dente renda para a es- de contos para éonstruc~lo de igreJas .... 
trada de ferro com o sacr1fiCIO da lavoura não posso o Sn. FunTADO:-Isso é verba eleitoral. 
comprehender. . 

. . 0 SR. MINISTRO DA AGRICUTTURA (ao orador):-
Vou !~r uma mforma~~o que se acha no Ielator1o Sinto com v. Ex. isso. · 

apresentada pelo Sr. Le1tiio da Cunha, ulltmo pre· 
Sidente da Bahia. Essa leitura é interessante até por O Sa. T. 0TTON1:-Acbei a verba-Obras publi· 
que ahi està a confisslio ingenua do grmde erro cas- com algumas addições neste sentido: impor
commettido. Diz o Sr. Leitão da Cunha (C.endol : tancia com o pessoal dos engenheiros 31:7498, !lita 

« Sem opportunidade para discutir a inconvenien- com matrizes e cape lias 39:0008. As outras addipões 
cia do traçado da estrada de ferro marg•nando Q mar que vêm no balanço slo d~ta mesma natureza. 
por 4leguas, é urgente lançar.mão de providencias V. Ex. quer saber na verba-Obras publicas pro
que della arredem o pod~roso concurrente que tanto priamente taes- do anno financeiro de que trata 
mal lhe está fazendo. • . este balanço quAl é a quantia que se despendeu? 

1c .••• a tJrimeira dessas providencias siro os ca- Farão sómente duzentos quarenta e dous .... não silo 
minhos ~icinaes. » contos ... 242S930 I (HiltJridade.) 

Ora já viu V. Ex. uma eonflss~o mais ingenua e O SR. BAIIÃO DE Co,rE&IPK:- Eu mesmo que sou 
mais deplonvel? Trata-se de aff~starda estrada de de lá, não sabia i!to; é peior do que eu pensava. 
ferro um poderoso concorrente, o mar! Todo mundo , . . 
6uppunha que não havia um meio de communicação O SR. T. Ü'IT~NI:- A . vJsta destes algammos 
mais factl do que o maritimo; mas _para a estrada de do balanço, fiquei con~e~ctdo de que os taes tram
fcrro poder ter renda, disse 0 Sr. Leit~o da Cunha, way, ou cammhos Vicmaes, ou como melhor se 
11 Cumpre atrastar della um poderoso concurrent~ p~ssa chamar, são fe1tos a custa dos cofres pu
que é o ma ri » De sorte que au~mP.nta -se assin1 ar- bhcos. 
t,ficialmente a renda da estrada de ferro em pura O Sn. MINISTRO DA AGI\JCuLTURA:- Nlo apoiado. 
perda do paiz. O Sn. T. OtTOIII:-Entlo eu desejaria saber 

O Sa. SILVEinA DA MonA :-Só para fazer guerra quanto eustàrão á provincia. 
ao mar. . Sr. presidente, essa theoria das yicinaes foi toma· 

O Sn •. T. Ott:ONJ: -E aos trapicheirns. Em Per- da em grande consideração. 
nambuco h a um11 luta entre trap'cheiros e pra· oiros, . 
. n:\o sPi se haverllluta igual entre os trapicheiros da O Sll. DARÃO Dll CoTEGIPE: - Viemaes ou 
Dahia e os accionistas da estrada de ferro, que serão vaccinaes? 
os praieiros Mste caso. Emüm, o senado acaba de O SR. T. OrtoNI :-Não sei se dava chamar 
ouv.r as razões que o ex-pres,dente da Bahia apre- tram-way, vicinaes ou vaccinaes. 
sentou em f~vor de taes estradas vicinaes.... Essa theoria não produziu somente os tram-way 

O Sn. n!RÃO ns CoTEGIPE: - Qtie nlio slio tram- de Pernambuco; por pouco não invadiu lambem a 
way ,' como é? minha pobre província, O governo fascinado pela 

O S T O A l'fi ã d ~ lh d idea das. vicinaes parece-me que encarregou ao 
n. · TTONI:- qua 1 caç 0 a 10 a a actual presidentedeMinasdednhraprovinciacom casa não sei ; eu chamo tram-way. esse invento maruT,ilhoso. E' cousa curiosa : tratou-

Eu desejava que o nobre ministro nos disses!t sede preparar os ramaes ou vicinaes sem se saber 
donde sah1rão os cRpitaes ompre~:ados nos caminhos 1 1 1 vicinaes; se o governo geral induziu os seus dele- qua era 0 ronco · 
gados na Bahia a eomprometterem tilo incurialmente O Sn. SILVEIRA DA MorTA: -Esta ainda é melhor. 
a renda da província em semelhantes caminhos. O Sn DARÃo DE CoTEGIPE: -Elles queriãa o fruc· 

O Sn. SJLVEII\A DA MoTTA:-Mandou fazer a custa to, não querido o tronco. 
alheia. O Sn. T. ÜT'IONI :-Apoiado. 
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O Sr MINISTIIO DA AGRICULT11RA:- Quant,o a Dahia _ cc E por esta occasião permitia-me V • .F.x. que eu 

o que sinto é que ella n~o tenha gasto mutto maior 'tome a liberdade de faz8r algumas considera9.ões quo 
quantia em estradas vicmaes. " 'desejo sejáo submettid'as ao illus!rado cnterio da 

O Sn. ·~·, OrTONI :-Desviando o trafego de beira- ~ assembl~a provincial legis]ati:va Acerca ·de algumas 
inar para Alagoinhas t • estradas que o C'overno provmctal mandou estudar por 

o Sn !!INtSTRO DA AGRICULTURA :_Isto 6 1 vir!u?• de autorisaç_ào Jegisl~tiva .. 
s • ou ra . cc Como é de palpttante endencta que actualmente 

cou a. . o verdadeiro o uoico centro commercial da pro-
O Sn: T. Orro~r: - Pms é como se .te.m gasto. vin0la de 1\linas· Geraes é a praça do Rio de Janeiro 

Mas, vamos p~ra Mmas; peço ao nobre mtmstro que onde os mineiros em geral encontr;lo mercado par~ 
me acompanhe até lá. · a prrmuta dos generos de producr-ito da província 

O Sn. !IINisTno DA AGRICULTUnA·:- Com muito por aquel/es que temos necessidad~ de importar, estã 
gosto. claro que ~erá essencialmente defdtuosa qualquer 

O Sn. T OTTONI: -0 governo quíz lambem do.. red~ de estradas provinciaes que nào tenha por 
tar minha província do tal beneficiO dos caminhos tronco principal uma estrada para o Rio d~ Janetro. 
vicinaeshe a assembléa provincial composta de moços, Ora, contornando o rio P,mhyba, em uma ex1enslio 
os mais em inten~ionados que é po;sivel, uma as- de mais de 100 legual a frouteira da provincil, de 
sembléa que honra a minha província, e que honra· sudoeste ao nordeste, isto é, do municipro deJaguary 
ria a qualquer provincia das mais tllustradas do ato o da Leopoldina; e estando decretadas nessa direc
Drasil deixou-se levar pela tal lôa, e approvou uma çào a 3• e 4• secções da estrada de ferro de D. Pedro II; 
autorisacão para se fazer uma rede de caminhos na tendo já a approvação da c~mara dos deputados o pro· 
provincfa, considerando-a como condemnada (note· long•mentodamesmaeslradaatéorio de S. Francisco, 
se bem, í lambem uma das razões do meu receio), parece-me de primeira intuição que a província de 
censiderando-a como eondem.nada a oito ter estrada Minas para ter uma rede de viacâo magnifica que 
de farra. O ministerio ou o seu deleg~do parecia lhe realtzc os grandes futuros, na~a mais tem neces· 
querer embalar a província de Minas levando-a a sidade de fazer senão apparelha·-se para construir 
decretar uma rede ex:travagant~ de eaminhos inter- ramaes quP, ligmdo-se, ou ao prolongamento da as
nos, como se nunca a e~trada de c~rro tivesse de Irada de ferro de D. Pedro II até o rio de S. Fran
atraves!ar a província; como é proposito, segundo cisco, ou ai duas seccões da mesma e> Irada à mar· 
me parece. Cada um vendo que se tratava de benefi- gem dn Parahyba, c~mpletem a. nossa rede de vias 
ciar sua localidade rodou o t,.·co para sua porta, de cornmuuicaçào. E, estando eu profundamente 
como dizem na America do Norte, e sahiu a decre.. convencido de que tal é a unica soluÇão razoavel que 
tacão dos estudos para diversas estradas com o se póde dar ao problema das vias de communicar.áo, 
coínpet•·nle a1•pHndice- um credito de 2,000·000fl de que tão cssenciahnente depende o futuro· de 
para principiar-se a construcçào. Mas a assembléa Minas, senti verdadeiro pezar quando soube que o 
provincial 11ão tendo, creio eu, toda a confiauca no govet·no provinciol mandara estudar o alinhamento 
administudor da provincia,impoz, a clausula de.com- de estradas provin'liaes, que apenas prolongada a es· 
pletarem-se "s estudos antes de contrahir-se o em- traria de ferro de D Pedru II, llcaráõ de todo pre
prestim ··Isto foi no anno dH 1865. judicadas. O Jornal do Oommercio do mez de abril 

No anno clrmaterico de 1866 publicou o Jornal annunciou ao publico que as estradas, cuja cons
do Commercio de 10 de abril as inslruceõé.s á com- trurcào estava em e~tudo1 erilo as seguintes: 
missão de engenheiros ou aos engenheiros que ti- " [ • Da cirla•le do Juiz ue Fóra à da Formiga, p;s
nhão de estudar a tal rede-de caminhos vicinm, san·lo p-Ias de Datbacena, S. José d'El-Rei, S. João 
e pela simples leitura d~ssas instrucções, vagueano d'EI·Hei e Oliveira. 
como So'/U da provincia de 1\fina•, conhecedor das cr 2 • Jh cidade de Ubá ao Campello. . 
loealidades, comprehendi que a província ficava « 3.• Da cidarlc do Serro ao prJrto do Souza, no 
compromettida com as laes estradas que se ia rio Doce, alé onde é este rio conhecidameute nave
fazet·, e que erão pura perda. Parecia um-jogo eM- gavel. 
tor~l para tentar. Entà·• interessadn, como tenho rc 4.• Do Livramento daAyuruoca, e o Rio-Grande, 
ohrigacão, de ser, por tudo quanto _púde dizer re~- no ponto que este for navegavel. 
peito ti~enerusa província de M_i~as·Ge.raes, e apezar r< 5.• Da Formiga A Pitangui. . 
âe part1cular ~b~curo, p~ocu.w wtervtr na quc~t;1~ cc. Ora, supponhamos qu~ prevalecem as 1déas do 
com & meu du·etto cons!ltucwnal da pebção. Dmgt projecto, que pende de deCJSão do senado, áCerca do 
à assembléa provincial um~ representação que para pro' on~amentu da estrada de ferro de D. Pedro H. 
não tomar mais tempo aos collegas que me fazem para o S. Francisco, projecto que ha dous annos 
a honra de ouvir n~o lerei, mas que fat·il parte inle- dorme por culpa do governo, e que o ministerio 
grante do meu discurso, quando se publtcar. passado mandou, por uma commissão de P.ngPnhei· 

''111m. ~ Exm Sr.- Tenho a honra de passar ás ros, esludar technicam"nte. Temos naquell4 hypo
mãns de V. Ex. ~2 exemplares de uma memoria que these, indeclinavelmento uma estrada, I]UP, pass:mdo 
publiguoi o anno passado sobre o prolongamento e do vali e cl& Parahyha p~ra o do Rio-Grande, e de
ramilicacão da estrada de forro de D. Pedro II, mandando a cidade de S. João d'EI·llei, dahi se en· 
roganrlo "it V. Ex. se sirva d~ fazer chegar a cada um caminhe para o de S Fr.mcisco, ou pelo vaUe do rio 
dos Exms. Srs deputados es~a teoue amostra do Para, ou pelo Paraopoha. 
interesse q11e tomo pelo en~randecimenlo de nossa . rc llasta lancar os olhos á carta topograJlhica de 
hella provmcia. ~Ii nas pa!·a reconhecer quo não ha outra dirocção 
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SESSAO EM 11 DE JULHO DE 1867; 111 
p)ausinl para o prol~ngamento da estrada de D. Pe. tivesse a honra de ser deputado á assembléa legis
il.ro II ao S. Franmsco, não só porque assim atra- lat.iva Ja província de Minas, não hesitaria em au
vessará ella as r~g1ões ma i~ fertds e mais povoadas lorisar o goyerno para contratar com uma companhia 
da província, como porque nes~a região o terreno med1ante o syst.ema que melhor parecesse á as•em
em g~ral se pr~sta á conslrucçao de uma l•nha frrrea bléa provincial, isto é, ou concedendo subv~nção, 
baratíssima, que provavelmente tocará, não só em ou garantia á con•trucção da estrada de ferro do rio 
S. João d'El·Rei, como em Pitaogui, Curvello, etc., Doce a entroncar na estrada de ferro de D •. Pc
deixando á muito pequena distancia •• com facilidade dro II. 
para com pequenos ramaes ficarem lambem ribeiri- « A 3• estrada mandada alinhar, estudar e cons
nhas da estrada a mór pute das villas e cidades da truir pelo governo provincial, isto ~. a estrada que 
prov•ncia. da cidade do Serro vá ao porto do Souza é de pre-

« Considere, porém, a assembléa legislatin pro- sente uu1a verd~deira utop1a. Da cidad~ do Serro 
vincial de Minas-Geraes a estrada de ferro 1le D. ao porto do Souza emba1xo da cachoeira das Esca
Pedro II se prolongando, como acabei de a delinear, dinhas no rio Doce ha uma di~tancia de. mais de 
e reconhecPrá que serão em pura perda os capitaes 60 !Pguas, sendo povoadas sómente as _primeiras 20 
disJlmdidos, por exemplo, J!'•ra trazer o commercio leguas a part•r da cidade do Serro. Do porto do 
da Formig<l para o Juiz de Fóra. Souza silo 30 leguas pelo rio Doce·até a barra que 

« 11a Formiga, ou se procurará o Rio Grande na- é conhecida pelas suas difficuldades e que nunca se 
vegavel, que lhe fica a poucas legnas de distancia e prestará a uma navegaç~o regular sen~o de vapores. 
que estará ligado á eslrarla de ferro de D. Pe 1ro II O valle do rio Doce abaixo da cachoeira das Esca
par algum ramal que de Lavras venha en1roncar-se- cadinbas 1 e alguma§ dezenas. de le~uas acima 
lhe ao sul de S. João d'El-Rei, ou se demandará a dessa cachoeira no futuro hào de encaminhar o 
estrada ao norte de S João d'El-Rei no valle d~ seu commercio para t:aravellas ligado o baixo 
Rio Pará, que não fica longe. . rio Doce a- S. l\[atheus pelo rio l\[arilicú con-

«A Olive1rasem duvida procurará a estrada de ferro fluente dest~ e pelo Mucury e Peruipo o ·que 
nas ahas septentrionaes da serra da Cana·.tra ; quer tudo se póde obte1·.· com a 4• parte das despezas 
o valle escolhido para caminho rle S. Francisco seja q1te fez a província tio ll1o de Janeiro com o canal 
o Pará, quer &Pja o Paraopeba. Será pois gasto em de Campos a Macahé : mas ainda nessa epoca Cara
pura perda o dinheiro que se desiJender para attrahir vellas na o será emporio commercial para o Serro que 
ao Ju1z de Fóra o cemmercio da Formiga e da O li- continuarll a procurar de preferdncJa o grande mer
veira, _ . cado do IUo de Janeiro descendo pelo Suassuhy 

<< A 2.• estrada de que reza o projecto provincial é cuja barra no rio Doce sPgundo Humpbre,rs está 
a do Ubâ ao Campello. Esta estra~a tmúe a desviar leste oeste com a cidade do Serro e a uma duitancia 
do seu caminho natural descendo pelll Rio da Pomba de menos deSO IPguas. E comoeujádisse que a estrada 
o commercio de Ubá. Ora, como eu estou convencido de ferro de D. Pedro II com o importante ramal do 
que o governo geral hade mmdar in~eclinavelmente Pomba e Leopoldina deve ir pracurar o rio Doce 
por seu proprio in!Presse prol ngar lambem a estrada està claro quH este ramal é o caminho do Rio de 
de ferro de D Pedro II pelo rio Kagado e rio Janeiro, para as freguezias e povoados dos que ora 
Novo, ou por Santo Anton1o do Aventureiro de demnrào a leste da cidade do SPrrv, JlOrgue para 
modo que aproveite a grand~producção qu~ já existe esta cidatle e povoações que lhe ficão au N-N 0-e 
nos municípios do Mar de Hespanha, Ubã, Leopr>l- S 0, será cammbo mais direito o tronco da estrada 
dina etc., etc., e que galgando o su~ve contraforte de ferro de D. Pedro II, que se dirige a S ~'ran
que separa as aguas do Pomba das do rio Doce pe- cisco, ou um ramal que demande o rio das Velhas, 
mtre neste riguissimo valle Ião esperançoso e cheio para b11ix:o das suas principaes cachoeiras. Em todo 
de futuro, esta claro que hmhem considero drspen- o caso decretar a assembtéa legislativa proviucial 
dido em pura perda tudo quanto se gastar mais para presentemente qualquer sacrificio de dinlie1ro para 
obrigar os productos desta região a demaudarem o a estrada do Serro ao porto do Souza será compro
Juiz de Fóra sem outro fim senilo augmentar trafego á metter em pura perda as finanças da provinc1a. 
estrdda União e Industria. Os valles do Pomba, 11 Estrada de Formiga a Pitung11i,- No systema 
:Merces, e rio Novo nos Jogares onde a lavoura mais de vias de communicões que t~nho esboçado, e n\1-
prospera estão abaixo do nível do Juiz d~ Fóra hypothese de ir a eKtrada de ferro de D. Pedro II ao 
muito mais de mil pés, e só esta subida agg•·avaria S. ~·rancisco, a Forn•iga l1g~~a ao granrle tronco 
consideravelmente os gastos de tracção, e aeunselha· quer seja por um ramal ab ... t~ na vertenle sul, quer 
ria que a lavoura livessA o seu natural e<coadouro na vertonte norte d• srrra da Canastra, estara Iam
descendo ,.elas margens do~ rios mencionados Ac· bem em communic,çil~ com o P1langui ond~ ou nas 
cresce que para esta zona, o caminho pelo Juiz de suas vizinhanças ha d~ indeclínavelmPnte passar a 
Fóra é muito mais extenso, e portanto, toda a popu- estrada para o s, Francisco. Parecendt-me, pois, 
lação ribeirinha inclusive o populoso município do intempestivo o emprego de capitaes com as estradas 
Uliá deve communicar-se com o ramal da estrada de mencionadas, interessado como lenho obrigaçilo de 
ferro que tem de ir e l1a de ir ao rio Doce. ·serna prosperidade da uo<sa bella província, ousei 

<< A unica objeccão séria, que cu imagino, vem a tomar a liberdade de submetter estas minhas modas
ser as difficuldades êm que se ach:u·á o governo geral ta~ observa9ões ao illustrado juizo da assemhléa pro
para prolongar até o rio Doce a estrada de ferro de vincial. hem certo de que a assembléa relevando-me 
IJ. Pedro H. mas tão convencido estou das vania- a. ousadia em vista da intenção de!Jberarà o quo mais 
gons oxtraordinarias deste prolongamento, quQ se eu util for. -111m. e Exm. Sr. 10 secr~tario da :~ssem~ 
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bléa lerislativa provincial de Minas Geraes-(assi
gnado) Theo,!lilo Ben1.à1r.to Ottoni. 

Nesta represenhção demonstrava eu á assem~léa 
· provincial o absurdo daquella rede de commumc~

ções decretada. Foi a minha representa~ilo por inter
medio do meu distincto e estimavel amJiO o Sr. Dr. 
Lafayette ltodrigues Pereira, que entllo se achava no 
Ouro-Preto, e a S. Ex. pedi que se concordasse:com 
o meu modo de vêr a questão, chamasse a. attençilo 
dos nossos am1gos para o per1,o que corna ~ pro
víncia e que no caso não esperado ele q:ue contmuas
se aquella ~utorisação, entr~gasse a mmha repr~sel!
taçilo que vmha a ser um protesto, que como mmeJ
ro eu queria que ficasse inscripto nos annaes d~ as
asserutiltiL provincial. Mas, guando ch~gou a ~m!'a 

. rellresentaçllo, a mocidade da assembléa p~ovmc1al 
tinhajfl reconhecido o perigo das vicinaes e linha cas 
sado aautorisaçdo para o irnprestim.o dos 2,000,0008: 
a minha representação nilo teve po1s de ser apresen
tada senão em particular a muitos doa dignos depu
tados provinciaes que tinhão prevenido os meus ile
sejos e a minha pettçlto. Ass1m lisongefo-mP, não 
digo de ter contribUJdo, porque o. acto estava con
summado, mas de ter mostrado Interesse e zelo 
pela minha provincia,quando ella ~e achava ameaça
da de vêr as suas finanças desfalcadas em nome das 
tae~ vicinaes. . 

çou a dar o humilde orador que ora falia, ficou a 
estrada, entre os proprios namonaes, pelo preço de 
9,000:000$ e o seu uso· foi cedido â companhia por 
15 annos pelo rovarno. 

0 SR. !IINIBrRO DA AGIIICULrUIIA :-Nio O actual. 
O S11. T. OrroNI :-Fosse quem fosse, vã a quem 

toca. Mas as eoncessões estavào na lei. · 
0 SI\, MINISTRO DA AGRICULTURA :-Entito Dilo é do 

governo. 
O Sn. T. OrroNJ:-Perdôe-me, o 1overno proce

deu por virtude do acto do corpo lerislativo. Mas 
hoje a estrada União e Industria, por eotes 15.ann~s, 
pertence a uma companhia e sem uma larga m
ilemnisvcão não será desapropriada. . . 

Em toao o caso, quando se pensa nos grandes des
tinos de uma estrada de ferro que deve ligar o norte 
e noroeste do imperio 11 sua capital~ uma questão 
de 241Pgnas de encurtamento de traço é uma ques
tão a que cumpre attender, sobretudo quando ne
nhum accrescimo de despeza haverá, e, ao contrario 
ruuit.o ma1s caro fi~ará :qualquer eslrad~ pelo le1~o 
da União e Industria .. Vor consequenc1a eu deseJo 
saber se o nobre ministro tem algumas in.formações 
mais a re~peito dos trabalhos da comm1ssão e se 
está satisfe1to com as informações que a commissilo 
lhe deu, se as considerações techuicas e economicas 
são satisfatorias. Est~s observac.ões qne acabo de fdzer, o senado, 

creio, as considerarA JUstas quando me fizer a honra 
de ler a representação que aqui está. 

Sr. presJdentB, voltando amda à estrada de ferro 
de D. Pedro 11, e ao seu prolongamento, ~u. não 
posso deixar de chamar a attençilo do nobre mm1stro 
para a commissilo de exploração que nomeou. 

Esta commissão, Sr. presidente, é da maior vanta
gem, que não se componha só e unicamente de ho
mens da arte, mas de homens conhe'cedores do paiz, 
que saibão e possll.o avaliar as suas circumstancias 
economicas. Eu vejo, porém, que a commissll.o, se
gun<Io os relatorios publicos, estã tão albeia 11 topo
graphia da provinda de Minas que informa ao go
verno, que a estrada do ferro indo a Barbacena, ha 
de receber o producto de todos os pontos da provín
cia ; sermã, por exemplo, diz o relatorio, a Bae
pPndy e a Campanha que ficão ao Sul, e que neces
sariamente hão de ser servidas pela 4• secção da es
trada de ferro. 

A unica cousa que pude apanhar da leitura das 
communicações que ahi estão ~o relatorio, é que a 
commissão de exploração cons1dera que o traço d,, 
estro~da de ferro para o rio ~e S. Francis~o deve ser 
a continua~ão da estrada Umão e lndustm. 

Sr. pres1dente, em tB62 ou 1863., na camara. dos 
deputados, quando se agitava a questlo da Umão e 
Industria, eu v.onderei . que se poaia fazer favores á 
companhia ublisando o trabalho feito, e lembrei que 
a estrada podia se converter em ramal da ebtrada de 
ferro ou em uma estrada da terceira ordem, assen
tando-lhe trilhos, e leva-la mHsmo até S. Francisco; 
tratava-se de aproveitar 9,000:000$ que ali estavão 
dispendidos. · _ 

Para S. Jollo d'EI-Rei, que segundo o mesmo pa
recer do engenheiro encarregado dos estudos é. parte 
obrigada para a estrada de ferro que tem d~ 1r a S. 
Francisco, fiUB effectivamente ou ha de ah toc.1r 
ou nas immediações, a distancia que ha da Barra 
do Pirahy. pela estrada União e Industria são nada 
menos do 53 leguas, e da Barra do Pirahy a S. Jo~o 
d'EI-Rei pela garganta do Pereira ou pelo boquei
rão de Mina são 29 leguas actualmente, qua pedem 
reduzir-se ainda. 

Por consequencia já ve o senado que por e?le 
alinhamento havendo de menos 2~· leguas, mmto 
menor sacrifici•l terá d~ fazer o paiz. Accresce que 
~ctualmente não poucmos usar da estrada União e 
Industria. A estrada é propriedade publica; mas 
em vez de se aceitar o conselho que por ocGasillo da 
discuss~o da lei respectiva se atreveu ou se abalan-

O Sn. SILVEIRA D! MorTA: -A de S. Paulo, 
O Sn. T. ÜTTONI : -Ou pela estrada de S. Paulo. 

De Baependy ou da Campanha à Barbacena 6 mais 
longe do que da Campanha à cidade de S. Paulo. 

O SR. SILVEIRA D! MorTA: -Sem duvida, 
O SR. T. OrroNI :- Da Baependy à estação ter

minal da 4. • secção,_ que eu espero que nllo estPja 
condemnada, são 1:~ ou 14 leguas; e a com missão 
que está estudando o caminho do S. Francisco in
forma ao nobre ministro que vai fazer uma estrada 
que ha de attrahir o commercio de Baependy . e da 
Campanha para Barbacena I · 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA : - E diz que custa 
t :OOOS por legua este estudo. 

O SR. T. OrroNI:- Não quero duvidar da apti
dão technica do chefd da commisslio ; mas acredito 
que é preciso que se lhe addicione algum auxiliar 
que conheça a geog1·aphia ~a província. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-E com que autori
sações se estão fazendo estes estudos? 

O Sn. T. OrTONI:- Perdôe, ao ministerio actual 
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nho se pergunta com que autorlsaçilo faz despe%:!,. fio nobre senadot, e depois de ter ouvido oscollega~, 
Niio vil o nobre presidente do conselho dizer a cadi a quem S. Ex. ee dirigiu, eu t"nlla de considerar · 
lmha do seu rclatorio: « Isto ni!o eslava autorisado, este Jrave assumpto. Mas deedo jA nllo po&so dehat 
mas hei de pedir um bill de indemnidade. » EstA-se de deplorar que o. nobre senadúr t4o trancainenta 
fdzendo cum a mesma autorhação com que se estll chamasse A terreiro esta questilo nas circumshncias 
emittindo papel•moe Ja. Portanto, isto ·eu nlo per- melindrosas em que nos achamos ameaçados de 
gunt~, perdoe-me o nobre senador. uma guerra social e quando a subserviencia dos 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA :-EstA bom. ministros tem chegado ao ponto de comprometter o 
augusto chefe do poder executivo, imputando-lbe, 

O Sn. T. Orros1 :-Isto. jA sei: o ministerio se com ~ fim de allic.ia~em lisonjas das socie<lades 
julga autorisado para tudo, e a re~peito deóta des- emanc1padoras eatrangearas, a intençil.o de uma re· 
peza se dia fosso proficuamente feita eu mesmo daria turma social que, precipitada como a estA precipi ... 
o bill dd indemnidade. tando O· roverno Imperial, póde slibvertero paiz, 

O· Sn. SILVEIRA DA ~foTTA :-E~t3o pedindo an- (tfpoiaduB). . .. 
toriRaç~o pua uma lei e jà n.andârão fazer estudos o Sn. JIIIIIISTRO D.l. AORICULTUR.I.: -Creio que v·. 
antes de passar a lei. Ex. não acredita nessa aubaerviencia 1 · · 

o Sn. T. 0TTONI :-~enhores, eu desPjava tomu os· T o· p d v E .h 
em consideraçlo alguns topicl>s do . d1scurso do n. • TTONI :- er oe-me • :x., ten o per• 
nc,bre sena ' r pela Bahia que hontem r~uou e que feita convieç4o do que diro. 
segundo ouvi ao nobre mmistro estâ identificado · O Sn. llilfJSTRO DUGRICULtuR.L:-Muito obrigado! 
com o minislerio, e informado dos seus mais inti- · o·SII, T. OrrolfJ:-Efariainjustiçaaaineeridadedo 
mos segred, s, pc•ia que segundo o nobre ministro nobre presidente do.:conselho, se auvidaeae. S Ex.· 
nos r.:velou S. Exa. nesta questão é o depositaria do deClarou nestacasa qttaentràra para o ministerió por 
pensamPnto inlimo do go!erno e de suas inten~õee, obe.diencia A vontade da augusto chefe do poder exe· 
qua S. Ex; tem de traduzir em emendu... cuhvo .. :. 

,. 0 Sn IIINISTRO DA AGRICtTLTUR.\ :-V. Ex, DilO · 0 SI\, IIII!IISTIIO DA AGRICUL'ti!IU. :-Tem-se eX" 
me ent<ndeu. plicado isso muitas nzes. 

O Sn. T. OrroNI: - ... vin lo assim a ser o leader O Sn. T. ÜTTOifl:-.., contra áuainlénçllo sa sua· 
do ministerio no senado. Eu ~into gue o nobre se- convicçil:o. :. 
n~dor nll~ esteja pres ·nte para o Mi cita~ por esta o Sn. HllfiSTI\0. DA A&RICULTUIU.I -Tem-se ex• 
bel!~ pos1ção a que os seus alt0s conhecimentos e piorado este ponto muitas vezes, 
aphdão parlamentar o Plevãrão. V. Ex. nllo póde . 
estar esquecido da amenidade com que 0 n· bre pre~ O Sn: T .. OrT~NI.: -:Mas de1xemos a questllo da 
si dente ilo constlho aa.ar111rou 0 nobre senador pela subserv1encJa. mml8te~Jal,,. e concentremos nossa 
Dahia... dtenção no. ll~llortant•ssJmo assompto .de que eu 

, . f,lJava. Sr. preslilente, essa ma~rna questilo tem toda 
O Sn.IIIINISTI\O DA AGRICULTUIU:- Não apoiado. a relaÇilo com adas estradas da ferro porque se aca• 
s~. T. 0TTONI : .. . • por o~casiil.o da immerecida tastrophe estA proxima, nio te remo~ mais kiihões 

d~m1ssão que lhe deu de presidente do Banco. de arrobaa de caf6 para franspórtar dis margelii do 
O Sn. BARÃo DE CorEGIPB :-Apoiado. Parahyba, e assim vem a ser 11111tll discatir estradas. 
O Sa T. OrtoNJ :-Immerecida, sem davida,prr- O Sn. •tNISTIIO D.l. .lónlcULTulu. :· ..... Talnz te• 

9ue n.ão se. pó de servir c~m mais d~svel~ e com mais ilhamos mais, . 
1ntelhg~nC1a do ,que semn na P.res1denc1a ·do Banco o Sn. T. Orrom :o-Jl:nlilo a cataatropbe estA prl)oo 
do Çr~s1l o. Sr. VISconde de Jeqn1tinb~nha. Mas como xima, na intençlo e no desejo do nob1e ministro, e 
o !fliDISter o passa pe!as forcas c~udmas e vem ~~- s. Ex. espera que triumphando · a propa1anda . ve• 
m1lde procurar o apo1o do Sr. Vl~conde de ~eqmli- nhamos a ter maia producçllo. · 
nhonha, não posso sen~o applaud1r onobrev1sconde 

1 8 · · · d · v· . E. 
de ter concedido este favor a quem· delle tanto pre- Ah · meu ~aro r. mm1stro a ag~•eultura, . • .x:. 
cisava nesb casa, sernndo disse o nobre senador pela nllo lê. o T•meal n!l~ leu um art•go desse JOrnal 
Dahia que continlla a fazer a honra de ouvir-me. tr~nsc~1pto no Cor ~o Mtrcantd, em o qual silo 

TenciOnava hmbem, Acerca da estrada da Tijuca, mmuc1osamente descr1ptos,oa horrores por que esta 
perguntar ao nobre senador se às sociedades anony- passando ~ctualmente, em consequencia de uma ca• 
mas nilo podem os credores abrir fallencia, e se ellas tastrophe 1gual A que entre nós se es.IA proyocando, 
estilo fóra do direito commum. · esse des,raçado .Sul dos Estados U!hdosl.... Sem 

Desejava es)lecialmente tomar em consideração f~Uar nas a~;~gus!las a amargnras domesticas dos an
un1 to pico do iliscurso do nobre senador aue me t1gos proprlelarlos, a. desgraça só pelo que toca a 
arrancou este aparte-Estsmos em pleno cJeaaris- deprec•açil.o das propmdades ~medonha. Fazen~ 
mo J- o nobre senador justificou eloquentemente das que vendllrilo-se ha 3 annos .. por fSO,COO e 
o governo pessoal, queixando-se de que 0 tivessem por 200,060 dollars, nilo achilo hoJe co~pradores 
disvirtuado nesta casa e na outra; mas como estou por 40,000 e lii:',OOO !!I Se ~sta é a ~em~~entu:anç~~o 
certo que os nobres senadores a quem 80 deriAia com que, med1ante a ell!anc•paçmo, o mJnistllrlo ac• 
cst~ parte do discurso do nobre senailor pela Bahia tua! pretende dotar o pa1z .... · 
toma-lo-hão na devida considoracllo, c como tenho O SR. !IIN!STII.O DA AG~JCIJLtURA :-Se não sabs 
ainda oulra vez para fallar, tal\•ez ainda rm presença· qual Ó O projecto ... O prOJOCIO. • 

15 

I 
' L 

r 

t~ 
n 
t 
·~ .. 

,. 
•;, 

t 
~ 
f. 
T· 

r:.: 
~ 

~-

I ... 

I_ 
I 



- .;ffMii'+SIJU .. ...,M. *i': c'" 

U4 SESSÃO EM J3 DE JULHO DE 1867; 
O Sn. T. OTTONI :-Em vez rlc bençllos o ministe-

rio merece maldiça:o I · . 
~o· •e••i•· 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA :-Se nlo Sabe El\1 13 DE .JULHO DE 1867, 

qual é O projecto, como O discnte 1 , PRtSiPI!.NCIA DO SR, VISCONDE DE ABAETÉ. 
O SÍI. T. OrTONI :-EhtAo V. Ex. confessa que A's 1t 1/2 horas da manhã,. fez-se a chamad~, a, 

existe projecto? Esse preject·.•, cuido que 6 ° que fui achando-se presentes os Sr~. visconde de Abaeté, 
em confidencia para os ·Es!a!lo3·Uniãos, porque as M r AI d · Alb p · · d 
intimidades ·do ministerio actnal sào para aquella a ra, met. a e uquerque, ompeu, mcon " 
nação; 0 agora vejo que com efi'eito de um decreto. de SapucaiJy, Carneiro do Campos, barão de S. Lou
que não fui ·publicado mas que·se diz que chegou a renço, ChictJOrro, marquezde Olinda, barão d·> Rio
ser assigoado mandárão·dos Estados-Unidos noticia Grande, Diniz,: llanbs, visconde de S. Vicente, 

barão de Pirapama, Euzebio, visconde de Jequiti-
para 0 1'imes... · nhonha, Paranhos, Souza Franco, barão deMaroim, 

O Sn. SILVEU\A D! MoTTA :..;.. Creio que o Diario Souza l\amos, Dias de Carvalho, Sã. e Albuquerque, 
já disse que o pr<•jecto era do Sr. visconde de S. Vi- Firmino, Pedreira, Fernandes TorreB, barão de 
cente. . . · · Ant mina Furl.\do, barão de Muritiba, Sinimbú, 

O Sn. T. ÜTTONI: .-:.O resultado, Sr. presidente, Ottoni e Zacharias, o Sr, presidente abriu a sessilo. 
hão de ser desgracas. maiores do que essas por que Faltárão com causa participada os Srs. Cunha 
está passando o sul dos Estados-lJnidos. E neste Vasconcellos, Nunes Gonçalves, barã.o de Cotegípe, 
caso cumpre a quem de direito·altender que não po- Cand,do Borges, Octaviallll, Paula Albuquerque, 
de remos carregar com governo caro, não poderemos Paula Passo~, Paranagu(l, Dias Vieírai Mendes dos 
carregar com ~overno em que ha dotações de milha- Santos, Frrre1ra Penna, Silvoira da ft olta, ]obim, 
res de contos •••. Pobres, cOJito havemos de ficar, Nabuco, Teixeira de Souza, marquez deCaxia•, .mar
sem preciso que tenhamos gov. erno mais b1rato. que~ ~e Ilanhaem e visconde de Itabor~hy; e .sem 

\0 orador ê cumprimentado por alguns Srs. sena- ~art~c1paçito os Srs. conde da Boa-Vrsta, Souza 
dores.) · · · (.!ue1roz, ·Fonseca e visconde de Suassuna. · 

Tendo dado ~hora ficou adiada a discÚssiÍo; reli- Foriio lidas e approvadas as actas de 11· e 12 do 
rou-se o Sr. ministr~ com as mesmas formalidad~s do corrente mez. 
com que fôra recebido, e o Sr. presidente deu a or
dem do dia para 12 do corrente, a mesma. 
· Levantou-se a !ese~o fls 4. horas menos··cinco mi
nutos da tarde. 

ACTA EM 12 DE JULHO DE 1867. 

PIIESIDENCIA bO Sll. VISCONDll DE, ABAETÉ. 

EXPEDIENTE, 
O Sn. 1• SECRE'rAnio deu conta do seguinte : 
Officío de tO do corrente1 do ministerio dafazen~a. 

remettendo duas cópias uos contratos celebudos 
com o barão do Livràmento para a construc~~o de 
duas pontes sobre os rios Parahyba e SanbauCL.
A quem fez a reguisici!o. . · 

Officio de 12, d~ ministerío do imperio, ácomJia
nhando. o autographo da resolução da assemlíléa 
g~ral, na qual Sua lllage>tadA o J mperador consente, 

A's 11 1/2 horas da m~nhã, achando-se pres~nte~ ~ue autonsa o governo a conceder carta de natura
os Srs. visconde de Abaeté, 1\lafra, Alm~11la Alhu- hsação de ci.dadão brasileiro ao ~ubdito portugu~z 
quergue, P.ompeu,. CarneirLl de Campos, Otloni, ha- João de M~nezes e Silva e a outros .estrmgetros. 
ràó de S. LourPnco; Chicht•rro, Dmta~, barão de Mn- .:... Ao arcbivo o auto~:rapho, communicando-se ~ 
ritiba, barão do Rio-Grande, l'e<lreir:i, visconde de outra camãra. · . 
S. Vicente, Furtado, Silveira da Motta, visconde de . Officio de igual d_afa, do mesmo' miuisterio, parti
Sapucahy, marqnez de Olinda, Sonza Ramos,Jnbim, crpando que exped~ra aviso para ser entregue ao Sr. 
P~raohns, Siními.Jú. barão de Cot•Jaipe, barão de Ma- oflicíal-rnaior da secr~laria do senado, a quantia de 
roim, Dí:u de Carvalho, barão de Pirapama, Enzebio 3:351H111, saldo da que foi vota~ a para as despezas 
e Firmino. · · · . da sarr~taria. -Freou o senado inteirado. 

Fallhrão com causa participada os fi'rs. Sfl e Albu- O Sn. 2ll SECRETARIO leu os seguintes pareceres: 
querque, Cunha Vasconcallos, Diniz, NunP.s Gonçal-
ves, líarão de Antonina. Souza Franco, Candido Uor- p,\RECEil DA ~l.ESA N. 87 DE 11 DE JULIIO Dll 1867. 
ges, Octaviano, Paula Albuquerque, Paula Pessoa, . . . 
l\lendes dos Santos. Ferreira Penna, Paranaguá, Dias Expõe a mater1a de tres proposições datadas u. ma de 
Vieira, F1 rriandes Torres, Nab.uco,Teix:eíra deSouu, 5, e duas de 6 do c.orrente mez, que a camara dos 
mal'quez de·Caxias, marquez de. Itanhaom, visconde S_rs. deputados env!o~ ao senado_. approval)dO va-
de Itaborahy, visconde do Jequitinlibnha eZacharits; Fias mercês pecumartas _concedidas por d1vers?s. 
e sem participar:ão os Srs. conde da Bati-Vista, Souza decretos do poder execultvo em attenção a sern-
Queiroz, 'Fonseca e visconde do Suassuna. ços prestados na guerra contra o Paraguay. 

Não havendo numero sufficicnte do Srs. senado- I 
res pua formar casa o Sr. presidente declarou que · 
não podia: haver sessão, e, convidando depois os cc Estão sobre a mesa, para entrarem brevemente' 
Srs. scnadore1 prosontes para occuparem-se em tra- na ordem do dia, tres proposições, que a camnra dos 
hnlhos de commissr~o, deu a ordem i:lo dia para 13 do Srs. deputados enviou ao senado, sendo uma dellas. 
corrente, a mesma já designada. . · datada de 5, e as outras duas de 6 do corrente mez, 

] 

J 
(i 
I "•' 
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« O ohject•l dcs!a~ proposiçõ~s é a npp,rovaç1o do « Com' relação à spgunda pensão, existem, além 
nwrctli pecuníarias, que o poder execuli.vo; por de- do requerimento da parte, os seguintes documentos: 
cretos de 23 e 27 de ftJYereíro; e de 2 de março, to- « 1.• Certidão do assento de casammto da pen
dos do corrente anno, tem concedido; em attençiln sionista com o official f•llecido, em 18 de janeiro de 
a serviços prPstados na a<:tualguerra co·ntra o Para- 1864 na matriz de Alegrete (província de S. Pedro). 
guay, j<~a:mrlitue•, quP, ficando inutilisJdos para o . « 2.•Certidão passada pelo com mando dagliarniçilo 
serviÇ·l do exercito em consequencia dlfferi~entos do A'egret~, ,da qual consta. que o .official fallecéra: 
rocfhrdos em tomba te, não pbdem procu• ar me1os de .em 5 de Julho do. 1866 .de varíola confltlente, no hos
subsi!t ·ncia, já a famílias dos que fallecerih cm com- pilai ambulante do to corpo do ,exercito em opera-
bale, ou por outras causas que se declárJ:o. !)ÕBs contra. o Paraguay; . , , 

· .. · cc 3 o· Attestado, de. :.!0' de novembro de 1806, em 
II. que o vigario da vara de Alegrete affirma o bom pro-: 

. « De accordo .com. os. precedentes eaÚdecido~, cedimenlo .da supplicante, e .o· seu estado de po
formulou a mesa as tres tabellas annex•1s sob as breza; · . · · · 
letras A; D e C,. cada uma das quaes se rdere. à pro· « .t-,o Certidão do officio de 6 da outubro de 1866, 
po~iç~o correspondente da camara dos. Srs. depu- ~m qne_ o comm~ndante da guarnição da cidade de 
tados. ·. . . . dAiegtredfe eommundicon BC! te!lenlre-

1
g
1
en_eral. 

1
codmmamil· 

«. As tabellas contilm os. seg11into3 esclarecimen- .an e as armas a provmcta o a. ectmen .o. o o -
tos: mi, declaràildo que naqnella c1dade restdta a sua 

c I.• Os nomes dos p~mionistas; . . viuva, e que niio tinhajlllios. · · · . · 
« 2.• A classe e importancia de cada uma das · « li •Informação do viee·presidente da província, 

pensões; · . d.11Jda de 2l de dezembro, de 1886. · 
« 3.• Os mr.tivos 11ue a justifieão; · · « 6 ° lnformavilo faveravel dá 2• secçllo da aecre· 
« 4.• A data dos decretos de concessão; rarià da gúerra; com a q~al concorda o ajudante ge-
« 5 o Os doeumenfos que aeompanhllo 09 de- neral., datad~ do 13 de fevereiro de 1867. · 
~~ m 

« A proposiç:il) a que se refere a tabella letra A ·• · 
\"em acompanhada das cópias dos respectivos decre- « A proposiç1!o, ·& q11e Re rP(ere a fabdla lelr.a B,-
tos do poder execulivo,,d11tados. todos de 27 dd f". rem acompanhada dis cópias de 35 decreloP, sendo 
roreiro ultimo; cc•ncedendo a! pensões. igual o numero dos pel!sioni8tas, cujas merc~s pe-

« As pensões s:lo vinte no11e, nu1nero este igual cuni~rias, a mesma proposi~o tem por IIm ap- ·, 
ao dos pe.nsionistas comprehcndi,Jos· na mesma pro- provar. . · 
posiçã,, . « Os decretos do poder executivo sl!o datados de 

23 de fevereiro de 1867; · . , · 
Além da cóp'a ·dos decretos de concessão, ne- « Além das cópias dos ·decretos de concessão, : 

nhuma da· plnsões estã ju,tiJicada por outros doeu- nenhum outro documento existe, salvo à respeito da, 
meni·JB, excepto as que forllo concedidas: · pensão concedida à D. Maria . Alex·andrina de Oli-
. « A Francisco Manool Pereira, soldado do 37° ba- veira, 'vi uva do alferes doSO balalbil:o de infantaria . 

talhão de vc·luntarios da patria, o qual. lendo mar- ~Janoel Estevão. de Oliveira Pinto, morto em conse- · 
chado para a campanha, foi aco nmeltido de· bexi- queneia de ferimentos recebidos em combate. 
gas, do gue resultou ficar COI!lpletamente cego. « Com relação à est~ pensilo, ha os segúintes do- .. 

r AD Amelia Pel'eira do Nascimento; viuvado cumentos, além do requerimento da· parte: 
tenente do 2• regimento de C1vallaria ligd a José . « _1.• Certidão d_o as1ento de casamento da pen
ll1beiro do Nascim"nt ·, fal'ecido no hospit,J ambu- stomsla na fregu.ez1a de Sant'i\ona do Sacramento, 
Jante do1• corp~ de exercito em oper.1põ~P. · · · da llahia, em 2õ de dezembro de f868. • · 

c Com relaçil:o A primeira, além do requ,rimento « 2 o Atteslado do respectivo parocho .a. respeito 
·da pute, ha os seguintes documentos·: lo bom nrocedimento da supplicnnte. • 

« 1.0 Um officio .datado de 2.t. de n(}vembro de « 3.• éertidão das thesourarias da fazendagdraJ.a 
1866, no qual o major commandante do deposito ria provinci~l, 11as ,qu~es se declara que a. sllpP.Ii·· ' 
provisorio del•Iinha part•cipa ao ajudante general ,1ante não recebe v~nc1mento algum por nenhum dos 
IJltea pra•a de que .se trata tmh1 ·na resP.echva re- f 
J • d . 01 b co res.. . 
•cito a nota-escusa o serv1ço, esperanuo em 1r· . " 4,o Certidão. da tbesouraria da província, pela 

qÜe para a sua provincia,-e que dos borrões da re~ qual se prova que a consignaçito deixada 11 suppli- , 
lar.ão de mostra da t • companhia, que consultãra, tl.'lnte por seu f~llecido marido lhe fôra paga até 0 .. 
constava outro;im ter sido encostada no 1• de. julho ultmo de julho de 1866. 
de 1866, afim dJ se lhe abonar a respectiva etapa; IV- . ·, 

c< 2.•Informaçno do ch~fe da 2• secção da secre- -
faria da guerra, de 8 de fevereiro do corrente anno, « A proposiçílo, a que s·e refere a hbella letra C,. 
com a qual concorda o ajudante general, concluindo vem acompanhada das cópias de sete decretos de· 
que, se o supplieante nilo se acha comprebendido concessão das mercês pecuniarias, sen•io. cto.::e o nu,. · 
uo art, 10 do decreto n. 3371 de 7 de janeiro de mero dos agraciado I. 
f865, não deixa entretanto pelo. sim deploravel es· · cc Os decretos 1lio datados de 2·de mart~o do cor, 
lado pbysico (com pi, ta cegueira) de estar no caso rente anno. 
do obter do governo imperial o auxilio que pedr, c< Com relação á esll proposir-ão, carecem da.. do:- .. 
pam n:lo ter do esmolar da porta cm porta. cumed>s as ponsiles concedtdas: 

r 
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H6 SESSÃO 8M 13 DR JULHO DE 1867. 
« A Ananias 1oaquim do Oliveira, guarda nacio- . do juizo de paz, e da subJekg·lcia de Curato de 

11al da província do Rio de Janeiro, o qual, segund~ Santa Cruz (município do Ri•> de Janeiro) peh· qual 
declara o respectivo decreto, achando-se em serl'iço o official ídllecido reconheceu C•·mo seu íífho o me
policial, por occasião de desearre1ar uma carabina nor L~opoldo, nascido e.m 19 d•J janeiro de t86!. 
por ordem do seu co:nmandante, esta arr~bentou, e « A U. Jos~pba ürvlina Ferreir.~ de Mallos, e 
lnulilisou-lhe completamente a mão esquerJa: diaria m~is tm irmãos, fill1os menores do capilão do J 1° 
de qltatrocenlol reiS. bat.}hllo de,Jnfanlaria Joaquim FabriCIO de Mallo!, 

« A D. Adelaide da Graça Vital de Oliveira. víuva morto em combate; 
do capilão de fragata ~anoel Antonio Vital de Oli- « 03 documentl)s são : 
veira, morto a hrJo do eneourap~do .Silvado no « t•. Officio do com mandante das armas da pro-
combale contra as baterias do Curupaity: annual de vincia do Amazonas, de 9 de janeiro de 1867, rc
um conto du:entos e vinte guatro mil ré is. metlendo ao presidente da p· ovinci! uma rclacllo 

« AD. Anna Eu!r;uia de Sã Worneck, mli do to nominal dos quatro filhos l~gitimns do fallecído 
tenPnte da armada Francisco de Salles Werneck official morto heroicamente, segundo declm, em 
Ribeiro de Aguil•r, morto em combate na guerra d.r~sa da patria no combale cnntra M !urtifieaçhes 
contra o Paraguay; annual de 4008. de CuruJ>à•IY.elR 22 de .s~lf-mbro de 1~6: . 

« Achlo-seinstruidas com docnmentos., pensões « 2•. Offic1o do pres1dente da provme~a a S. Ex. 
concedidas: o Sr. ministro da guerra, com a mesma data de 9 
· « A Isabel, Gentil e Abílio os doas primeiros de janeiro, confirmando o do commandante das 

filhos legítimos, e o 30 legitim~do do cap1tâo do 40 armas. . 
corpo de voluntarios da patria Augusto Cesar Gui- " AD. Josepha Francisca de 1ems SallPs, viu,•a 
marães, morto no combate de 24 de maio de 1866 do tenente do aso corpo de volunt rhs da patria 
. « Os docume~los vêm a ser: . Alexandrino Gonçalves de SalleP, IDLrlo no at.que 
« t.• Requerimento do avo raterno dos a~tracJa- de 2 de maio de 1866. 

dos menores, em que se declara que a mni destes, «· Os do ·umenloa vem a ser : 
posto que esteja viva, os abandonára por seu irre- « t ,o Qfficioa d11s subdel~gado~ do 1 o e 20 di t ic-
gular procedimento. . tos da freg11ezia de Santo Antonio (Bahia) iní•·r-

« 2.• Traslado de uma escriptu'ra de perfilhação mando 'lO chefe de policia que re,ide na íreguezia 
do menor Abílio, lavrada em 22 de ma1o de 1854 a familia do tenente de voluntarios da patria A lc
]Jdo tabellillo da villa. da Feira de Santa Anna xandrino Gon~alves de Salles compo!ta da vi uva do 
(Babia), declarando-se neJra que a mlli do menor mesmo D Josepha Ferreira de Jesus, e quatro li-
ch&mava·:e Maria Francisca das Virgens, mulher lhos menores. . 
solteira. a 2.• Officio do chei'd de polícia ao presidente da 

r 3 • Certidão do assento de casamento do official província, declarando quP, ~m virt11de das inftlrma
!alle~ido, celebrado em. ~O de junho. de 1854 CO!JI çiles que recebêra, estava verifica.do que o official 
MatJa Augusta Dacelar, VJOVa, na matnz da freguez1a fallec1do deixou mulher e quatro ílllloe, chamando
da villa da Feira, sendo a certidão assignadapelo vi- se a vi uva Jo1epba Ma1ia de Jesus. 
rario José TaTares da Silva. « Ora, sendo a pPnsão concedida li D. 1osPpba 

« 4.• Certidão de baptismo, p~ssada pelo vigario Francisca de Jesus Saltes, ó manife•to que o netmo 
da freguezia do Santíssimo Coraçlio de Maria, do me- Francisca n4o combi11a nem com as informa
no~ Gentil, como fl,lho legitimo ~e Augusto Cesar ções dos doas suhde!Pgado•, que dizem cbama.r:se 
Gu1marães e ,D. Mar1a Augusta Gu1marãe.s. . -Josepha Ftrreira-nem com a ~o chefe de po!JcJa, 

« 5.• Certidão, passada na eamara arehtep1seopal, que diz chamar-se Josepha Marta. 
da qual consta que os menores Abilio Cesar Guima- « Além destas informações, gue servem de com
·rães e lzabel Augtisla Guimarães forão haptísados plemento As que resultão das tallellas annexas, v~-se 
na freguezia da Feira de Santa An~~' aquelle como que a importanc1a annual das pensões concedidas 
tilho natural, e esl~ como filha legJbma do cap1t~o pelo poder executivo, e contempladas nas Ires re
Auguslo Cesar GUimarães. aoluções da camara dos Sra. deputados, que 1e achllo 

« 6.• Certidão~ passada no ju1zo de orphãos da sobre a mesa, ser! de 14:6808. · 
villa da Feira, pela qual se mostra que os menores 1 Demonstra-se isto, sommando as dift'erentes 
estilo sob a tulella de seu avO paterno, o qual assig- parcellas de qne fazem men~iio as referidas tabel-
nou o respectivo te.-mo e~ 18 de agosto de 1866. las, e qu~ s~o as seguintes: 
. « Constan~o que o offiCJal era casado, e q)le edã Tabella letra A • 5:St2NIIOO 

vava a sua VI uva, vê-se entretanto não ter s1do ella « » » u: . , , . 5:581 H500 
eontemplada. () 3·~86HOOO 

cc Nas informações, que instruem o re~uerimento » » • ~ • ' _ _:.. __ _ 
do avô dos menores, nada se diz a respe1to da sim- Tola!. , 14:680$000 
pies e fugitiva declaraçi'io que se fJz no requerimsnto 
iJe· que a vi uva abandonAra os filhos pelo seu irrega· V. 
lar procedimento. 

cc A LeopolJo menor. 
cc Os documentos vem a ser: 
•c 1.' 1\equerimento da mil i do agraciado. 
cc 2. • .Cerlill~o de uma escriplur~ de perfilhação 

lanada, cm 11 de fevereiro de 1865, pelo escrivão 

« Como resumo, e conclusão das observa~ões, que 
precedem1 a mesa : 

« Considerando que, conforll)C ~ art. 102 § 11 da 
consbtuíção, as merclls pceumanas dependem da 
approvaç.ão da assembl~a geral ; 
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« Con· idtrando que a cnnccssilo de me r é; pecu.l secretario dHamara d s Srs, .deJlulados, eatá, entre 

narias augrnenta a Ó•·spcza do estado; .foutros pénsi ·nisla~, comp•eh'ndido c9m a pensilo 
«, C~n·iderando q•1c ilma das mais .importantes· d,iari, de _4~0 r~. o cad. te do_2~ ~orpo cio Yolunla

attnt Ulções d~ asscmbléa geral é zelar· e fiscali~~:; nos da p~tna. ~lanoel Amaro da S1lva •. 
n dcspeu publica, p~otPgendo, eiQ b~neOcio do tra.- ~ a Das .actas do aeJiadG qu~ ae exam1nlrllo reaulta 
lialht> e da índustna, a sorte dos contribuintBS;, ~utrosim que .a meneionad& prt>podçfto.jrdoi ;em 

c Olferece o seguinte · seullo d~ 10 do C•lrrentc me• de julliQ; approva4a 
PARECBII. por eata aUJUata camara em 1• e 2« diaeassl9,- e 

P __ as~n P_ ar~ 3•,_. a que t•rA ainda, de ser &ujeif:~,. _ . • 
• t.o Oue as proposiç1!es da camara doa. Sra. de· c ComG se motlra ~ae.a eamara d •B Sra. depu· 

. putadoa de:vem entrar em discussftG : hdos convêm em qul.l a cópia do t• decreto· expe· 
c SI o Q!le o presente relato rio deta ser impreuo di do P.elo JloYerno em 29- de.setembro de t866, coil· 

c distribuído, na. fórma do e•tylo. . ~edend '· ao 2t cad~te Manoel ,Amaro. da Silva a 
. «.Paço do senadt>,em f2 de JUlho de186'7 -Vis- pensA~>· de 400 ra. díanos, .ieja aubatituidá pela dt> 

c.onde de Abarté!.presidente.~lo•~dll SíltJtJIIa(r11, decreto post,ri~>r da l'lda novembroaegui11te, que 
f• secreta r~ ,,...,.r·ret(erir.o de Almeída e .AI6uqueriJII•• eoncéde an . mesmo 2• c1dete, como 20· sarsento,. ·a 
20 secretmo.-Thoma:t: Pompev, tle. Sou:11 Brqail,. pensilo d~ 600 n diarios, indispen~nel é qu", quandG 
3• secretario ». a propo~1çAo da eamara dt>s .Brs de.Putados ·entrai' 

Ft>i a imprimir. ~m · 3• drseu~silo,. se aft•nda é ind!cada alterd~o 
•dmittida pela tamn-a dos SJ'II. d~putados, como ella 

PARECER DA liiESA !1, 88 DB . f2 DE JV1DO DE f867. ~~b~ de participar lO senado, 8 que S8 O 88J!8dG der 
o seu consentimento fl pr,,posiçào, c> autoJlrapbo da 

Expõe a materia de um omcio do I• secretario da resolu~lo da assembléa geral, que for dirigido. á 
· camara dos Srs deJ>ulados relath~G A pensilo de ~ancção imperial, seja ·rediaido, na par_te relativa ao 
·quatrocentos _réis iliarit>s concedida pelo poder cadele 2''.sargento Manotl AmarG da Silva. de~c~>U· 
ex~cutiro ao cadete Manoel Amaro. da S1lra, a formidade com o dc.>cret•l do poder exeeutivo de 17 
qual deverA ser de seiscentos réis dbrios, como d~ novembro dcsl886, cuja cópia'a camara dos Srs. 

· declart>u á mesma camara o Sr ministro do im· 4eputailos c•mcord• que substitua ·a do anterior de-
periG em cfiicio de 2 do corrente mez, fazendt>· çreto de 29 de setembro. . · _ · 
~e a conveniente alteração na proposição da cam~ra 1 A reda~eilo, porbnlt>,deverA"ser ino~iOcada, com 
doi Srs. deputados de 22 de junbG ultimt>, que {elac~o ãq11elra parte sórmnte, nosaPguintes termos: 
enlr11 outras approvou aquello1 pen,ão. · a ·o~pois -de-:-- Braulint> José de. Faria- deve 

I. · « dizer-se- ao cadete dt> 6• corpo de vG!untarioa 
c da patria Jeronymo Marq11ea de Paiva, e ao ~ol
« dado do 8• hahlhAo de inf;tnlaria Lazaro da Silva, 
c cnncedid u loda5 P-or de.:retoa de 20 selembrG 
c de 1866; e a de 600 "· diarios eo11cedidti por 
c dto~eto dtt 11· de no••em111o do mesmo 1111110 
c ao 2" o11detf. ~ 1a1gen to 1e(ormado dt> 24• COI'JIO 
• de 11olu11t11riu1. cl11 patri11 Manoel .Amaro · il11 

11 De um omcio do t• secretariG da camara dt>s 
Sr$ deput~dos dirigidt> ao do senado, com a dala de 
6, el1do em seisão de 9 do corrente mez, consta 
que S. Ex. o Sr. ministro do imperio, em officio de 
2, lambem dt> corrente mez, commuoicAra áquelta 
camBra o seguinte: 

, Siwa. » . · · · 
III; 

« -'Portanto, como resa'ino, e conClueiG du obset-
vações, que precedem, a mes~: · · 

c Considerando que G me1o, IJU& propõe,. eaU·d• 
accordG com 08 P.JecedenleR, de que fazem mençlo 
o parecer n. 57 de 11) de julho de 1866, • outroa: 

c Olfcrece o a·g~inte 
PARKCIK, 

u Que, tendo sidt> concedida, por dPcrf.to de 29 
.« de se lembro do annt> findo, aG cadete dt> 24• corpo 
u ·de vt>luntarios .da patria, Manoel Amaro da Silva, 
« a pensliG de ·quatrocentos réís dia rios, por ler 
• ficado inutilisarlt> em consequencia de ferimentos 
a .rfcebidos em combate, fóra posteriormente conce· 
r dida, por outro decreto de 17 de novembrt>, ao 
« mesmo cadete, e pelG mesmo motivo, ct>mo 2• 
« sargento reformado, a pens~o de seiscmtoa riis 
« diarios, e lambem que a r~ua de inlt>rm3pões 8()· 
• bre a ide111idade. de pessoa dera Jogar a que no 
c. segu':ldo. dos referidos decretos se nao annullasae · 11 ·t.• Que a proJU!IIiçlo da camara dos Sra. depil
e O pnme1ro,, decla~and!l fioalf!lente que.dos dous lados enlre em 8• diSCIUSliO COID a allerag4o pro-
« decretos, GI!JaS cóp1as trnhil:o s1do remetlldas i ea- osta· · · . . 
c. mara dos 8rs. deputados, devia prevalecer a se- · p 11 2;• Que se responda á éamara dos Sra. depu .• 
ct gunda. » • ta dos que o senado. tomou na d.evida eonsidera~lo a 

11 O 1° ~ecretar1o da. ea.mar11 dos Srs. deputa~os materia dt> officio. do \Oaecretano da: mesma eamara, 
conclue, d1zendo que .enVJava. e5!a segunda cóp1a, datado de 6 do corrente mez. · · . 
afim de ficar sem efi'e1to a pr1me1ra, quP. aeompa· ct' Paço do senado,em 12 de julho de 1867.-Via
nhára a resolluçllo sobr~ pensões, remetllda ao se- aond• de .411aelé, presidente.-losé 4a.Silva Mafra, 
nado em 22 de JUDbo ultJmG, to secretarit>.-Fretlerioo de .Almeida. e .41buqutrque, 

II. 20 secretario.-Thom~&.r Pompeu d~ Seuu. Braril, ao 
. t~ Consultando-se a tabella letra C annex:~ ao pa- ~ecretuio. » . 

recer da mesa n. 84 do 1• de julho d~ste anno, vê-se , Ficou sobre a m~s3, para ser toma1lt> em conaid e· 
q11e na pwposiç1io a que se· refere o omcio _do 1• ·raQ~O com a pro,IIO&Içlio a qae ~~~ r~rore. · . 

... 
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Foi lido o seguinte requeriment) da com nissão 
de estatística: 

« Em 1836 o semdo requisitou, e o governo exi- 
giu por circular aos presidentes de provincm infor- 
mações circum tmciadas dos limites das províncias 
e sobre a conveni ncia de alterações nos mesmos 

« O ministro do império, em oíTicio do 1837, re- 
raetteu ao senado offieios dos presidentes do Rio de 
.laneiro, Santa Catharina, Goyaz, Minas, Ceará, Rio- 
Grande do Norte e Alagôas, que dw informações 
incompletas. 

« Paremndo á eommissão de estilística muiti 
conveniente que haja no archivo do senado informa- 
ções detalhadas e completas, não só dos limites pre- 
cisos de cada província, como de sua topagraphia 
e divisão, é de parecer que se reitere ao governo a 
requisição do sen .do feita em 1836, tanto sobre os 
limites, conveniência de sua alteração, como da to- 
pographia e divisão das províncias. 

« Sala das commissões do senado, 8 de julho de 
ISIT,— Thomas Pomptw de Souza Brasil. — Pe - 
dreira.— Ba'ão do Itio-Grande. » 

Posto em discussão, foi sem debate approvado o 
requerimento. 

Forão depois lidos os seguintes parecei es: 
1.°—« As commissões reunidas de estsli-tica e de 

constituição, considerando que a proposição da ca- 
mara dos Srs. deputados de 10 de junho" de 1853, 
creando e alterando collegios ele toraes nas províncias 
da Bahia, de S;rgip?, de S. Paulo e de Minas Geraes 
não tem hoje mais razão de ser, á vista do tempo 
decorrido, e de achar-se o asmmpto sobre que versa 
actualmente regulado pelas leis n. 842 de 19 de se 
lembro de 1833, e 1021 de 14 de agosto de 1860, 
que dividirão as províncias em districtos eleitorces, 
e em virtude das quaes se reorgamsárao os respecti- 
vos cellegi os, sob diverso systemi, s: o de parecer 
que não seja approvada a dita proposição da camara 
dos Srs. deputados. 

« Sala das commissões. 8 de julho de 1857 — 
Pedreira.—T. Pumpeu.—Sil eira da Moita.—B.rão 
do Bio-Grande. — Souza liamos.— Visconde de Sa- 
pucahy. » 

2.»—« A' eommissão de estatística foi remeltida, 
por deliberação do senado de 23 de julho de 1835, a 
proposição junta da camara dos Srs deputados de 30 
de agosto de 1853, augmentando no art. Io as de- 
Ímtacões das provinci -s do Rio de Janeiro, Sergipe, 
'iauhy e S. Paulo; e determinando no art 2' que 

nenhuma província dê menos de dous deputados. 
« Considerando a eommissão que a disposição do 

art. !•, menos na parte concernente á província de 
S Paulo, já foi convertida era lei pelo § do art. Io 

do decreto n. 824 de 19 de setembro de 1833; e que 
o mesmo acontecera â do art 2» pelo § do art. Io do 
decrtto n. 1021 de 16 de agosto de 1860; 

« E por outro lado, attendendo, pelo que loca á 
província de S. Paulo, que, ainda quando houvessem 
esclarecimentos justificando o augmento proposto, 
não conviria lomar-se agora esta providencia só em 
favor de uma provincia, quando outras ha que tam- 
bém não estão bem representadas, á vista do ac- 
crescimo de população que têm tido; 

« E, íindlmente, considerando que, para uma me- 

dida geral, além de fdtarem na casa informações e 
t -abalhos estatísticos indispensáveis, não é para ell 
opportuna a presente quadra, em razão do augmento 
de d ispeza que exigiria : é de parecer que não seja 
approvada a referida preposição da camira dos Srs. 
deputados. 

« Sala das commissões, 8 de julho de 1867.—L. 
Pedreira.—B d i Rio-Grnnde.— f. Pompeu. » 

3 0—« A propasição da camara dos Srs. deputa- 
tos, declarando que fica peitencendo á provincia ia 
Parahyba o termo de Alhmdra com a freguezia de 
Nossa Senho-a da Penha da Tacoura, entrou em Ia 

discussão no senado em 5 de julho de 1843, e foi 
adiada á requisição do senador Castro e Silva, ofii- 
ciand '-se ao governo, que respondeu ministrando 
informações datas pelos presidentes das províncias 
de Pernambuco e Parahyba. 

« Posteriormente, em 1851, o senador visconde de 
Albuquerque olíerecou ao semdo alguns documen- 
tos relativos a este objecto. 

« Os presidentes das duas proviacias de Pernam- 
buco e Parahyba informão no sentido de pertencer 
a freguezia da Tacoura á sua provincia, e apresen- 
tão diversos títulos e argumentos para se appropria- 
rem de sua posse. 

« Entretanto, dos mesmos documentos e informa- 
ções consta que hoje, e de ha mais de 30 annos, a 
provincia da Parahyba se acha na posse incontestada 
daqurlla freguezia com os 1 mites determinados 
na proposição da camara dos Srs. deputados fazendo 
parte do termo de Alhandra na divisão policial, ci- 
vil e judiciaria, do collegio eleitoral daquella vPla, 
bem como na parte da milícia do commando supe- 
rior da capital da Parahyba e Alhandra. 

« Portant i, qualquer que seja o direito tão con- 
testado pelas duas províncias sobre o território da 
freguezia da Tacoura e conveniência publica a 
este respeito, o facto existente e incontestado 6 que 
essa freguezia faz parte do município de Alhandra 
e província da Parahyba ha muitos annos; e a pro- 
prs'ção da camara dos Srs. deputados não faz mais 
que legahsar o facto existente e previnir coalcs- 
tações faturas. 

« E p-r irso a eommissão é de parecerqua a pro- 
posição entre na ordem dos trabilhos, e que seja 
adopiada. 

« Sala das coramisroes do senado, 8 de julho 
de 1867. — Thomaz Pompeu de Souza Brasil. — 
L Pedreira —Barão do Bio-Grande. 

4.°— « A eommissão dc emprezas privilegiadas, 
cumprindo a deliberação do senado de 5 de maio 
de 1858, examinou a representação da assembléa 
legislativa provincial do Amazonas, datada de 30 de 
dezembro de 1837, contra os inconvenientes que 
deviâo resultar do novo contrato celebrado com a 
companhia de navegação a vapor do Amazonas, na 
parte em que suppnme uma das viagens estabele- 
ci Ias no contrato anterior para a primeira linha, e 
extineção de outra na quarta, quando se esperava 
que a dita navegaçao se estendesse aos rios Purüs e 
ãladeira, pelas vantagens que dahi resultarião ao 
commercio e á lavoura ; e notando a eommissão 
que ambos os pontos que excitárão a queixa da 
a sembléa se achão providenciados pelo governo; 
o l?, pelo conlracto que restabeleceu as viagens 
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supprimidas, e o 2o, pelo que se acaba de celebrar 
com o cidadão Amorim, para a navegarão a vapor 
dos afllucntes do sobredito rio Amazonas, 6 de pa- 
recer que se archive a menciomda representição. 

« Paço do senado, era 8 de julbo do Í867.— 
P. Dias de ' arvalhn.—F. J. Furtado.—J. L. V. 
Cansansão de Smimhú » 

5.°—«A commissão deemprezas privib giadas exa- 
minou o requerimenlo do cidadão João José Fa- 
gundes de Rezende e Silva, que para esse fim lhe 
fòra remellido, por deliberação do senado de 30 de 
agosto de 1882, no qual requerimento pede o suppli- 
canfe concessão para formular os estatutos de uma 
companhia de min ração, que se propõe a formar 
ms províncias do Slinas-Geraes, Goyaz e Matto- 
Grosso, com um privilegio por 18 annos em cada 
província. 

« Não competindo ao senado conceder privilégios 
para mineração, e não havendo necessidade de con- 
cessão legislaliva para que qualquer emprezario de 
companhia formule os estatutos, por que ella deie 
reger-se, pois que ambas as matérias se achão por 
lei reguladas, e são da competência do governo,"en- 
tende a commissão que nada ha a deliberar-se sobre 
a matéria do requerimento. 

« Paço do senado, em 8 de julho de 1867.—J. 
P. Di ts de Carvalho.—F. J. Furtado.—/. L. F. 
Cansansão de Sinimbú. v 

Ficârão todos sobre a mesa, para entrarem na 
ordem dos trabalhos. 

O Sr. presidente:—Segue-se a apresentação de 
projectos de lei, indicações e requerimentos 

O Sr. visconde de Jequitiniiokha : — Eu dese- 
java, Sr. presidente, fazer um requerimento ; mas, 
como o nobre ministro da fazenda se acha presente, 
julgo que é meliior lembrar simplesmente asidéas do 
que fazer ura requerimento com estrepito. O repre- 
sentante dahiação deve lembrar ao governo este ou 
aquelle objecto ; o governo, pelos seus orgãos no 
parlamento, dá as informações que julgar conveni- 
entes, que estiverem ao seu alcance, segundo o caso 
o exigir Este methodo é mais fácil, é o metbodo 
pratico da caraara dos coramuns. Y. Ex creio que 
está convencido de que o estrepito das in-erpella- 
ções nada traz de vantajoso, nada produz de verda- 
deiramente utd, resume-se tão sómente em agita- 
ção, e maisagilação. Aproveito, portanto, a occasião 
de se achar presente o nobre ministro da fazenda 
para lembrar á S. Ex. uma idéa. 

Nós temos de discutir aqui no senado o que é 
relativo aos meios de salisfazer ao déficit, de pro- 
mover algumas reformas no systema de impostos, 
actnalraente exislenle. E' indispensável .<aber-se 
alguma cousa ridativamente â estatística adminis- 
trativa, commercial e industrial ; entendo, por 
isso, do meu dever despei tar a attençào do nobre 
ministro da fazenda para assumpto de t-.nta impor- 
tância, como o que fica indicado. Tudo quantoS. Ex. 
podór collig r, além daquillo que se acha nos rela- 
torios, ou feito por essa commissão, que não sei se 
ainda existe, nomeada para a renda de importação, 
a qual tem feito excedentes relatórios; tudo quar.t) 
S. Ex.quizer cqiligir de dados estatísticos em le- 
lação á administração, ao cominercio, â industria 

manufaetnreira e agrícola, pedia á S. Ex. que man- 
dasse publicar, ou ptlo D.ari> Offcial, ou directa- 
mente remelti-ndo ao corpo legislativo, porque na 
realidade esta med.da lia de servir muito para se 
poder apreciar e decidir qual o melhor meio de 
augraentar a renda do Estado. 

Eis aqui, Sr. presidente, a summa do requerimento 
que pretendia fazer; mas como S. Ex. o Sr. ministro 
da fazenda se acha presente, enlendo que é desne- 
cessário apresenta-lo por escripto. Desta fôrma, pelo 
menos, eeonomúa-se o tempo, que em todo caso é 
precioso. 

O Sr. Zacharias [presidente do conselho) : — Peco 
a palavra. 

O Sr. rRESiDEXTE;—Fica adiada a matéria, vai-se 
iér um requerimento que está adiado. 

Entrou em discussão, adiada na sessão de 26 de 
junho, o requerimenlo do Sr barão de Colcgipe, pe- 
dindo informações ao governo àcerca dos oíficises da 
guarda nacional demitlidos desde agosto de 1866 e 
outras. 

O Sr. visconde de Jequitiniioniia:—Sr. presidente» 
quanlo foi apresentado e.-te requerimenlo na casa» 
ouvindo lè-lo, entendi do meu dever pedir a palavra» 
para que não fosse elle approvado sem conhecimento 
exaclo de sua importância e gravidade. 

V. Ex. permitia que su nutra a convicção de que 

ninguém me poderá increpar de ser inimigo de in- 
formações; pelo contrario, tenho sido ura dos mem- 
bros do parlamento brasileiro que mais vezes tem 
usado da palavra nas casas de que é membro, pe- 
dindo a approvação de requerimentos sobre infor- 
mações de actos da administração ; aqui no senado 
houve dia de fazer tres requerimentos e talvez mais. 
Já se vê, portanto, que sou amigo de informações; 
o parlamento deve saber as razões pelas quaes o poder 
executivo obra desta ou daquella fôrma, mas com o 
irilerio, a discripçâo e prudência, aconselhados 
pelos artigos da constituição que estabelecem a inde- 
pendência dos poderes e consagrào sua peifeita bar- 
monir. O senado ha de me fazer a justiça de crer que 
eu desejo, por conseqüência, que o poâer executivo 
se pi este a dar todas as informações de seus actos, 
que lhe forem exigidas pelo parlamento; mas que 
este meu desejo deve sempre ser entendido de accordo 
com os princípios consagrados na lei fundamenlal 
do Estado, que estabelece a independência dos pode- 
res e determina a harmonia que deve reinar entre 
elles. E' só, portanto, para que sejão esses poderes 
harmonisados, que eu entendo que o parlamento 
deve de estar ao faeto das razões por que o governo 
obrou desta ou daquella fôrma, principalmente em 
relação aos actos que estão dentro da alçada do poder 
executivo. 

Ora, este nquerimento está dentro da alçada do 
poder executivo? Examinemos primeiramente o 
■objecto. . 

Pretende o requerimenlo que seja remellido ao 
senado uma relação dos oíllciaes da guarda nacional, 
que têm sido demittidos, suspensos e reformados, 
sem o requererem, desde agosto do anno passado até 
hoje, e, sendo possível, cópia das informações qu® 
motivárão taes actos. 
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· Prilicipio por perguntar:- póde o goyerne nB s~guido em todo e qualquer parlamento? O modo 
fórma da. lei· demillir officiaes da guarda nacional? de proceder 'do mim illustre collega pela Bahia, apre· 
pOde suspender-lhes o eltercicio? pOde reforma-los sPntando este requerimento, dã a enten1er que (per
sem o requererem? A respostat Sr. presidente, a estas doem-me drzé-lo),. quando de todas as p1rt,s para 
perguntas seria facil, se o nonre autor do requeri- que nos vollemos damos de face com as d fficulda
mento tivesse lido a bondade'de especificar os casos; des do nosso paiz, o parlaniento p. rece d~!conhecO· 
uma vez, porém, que não vêm os casos esp•cificados, las, e quer constrtuir-se um embaraço, uma difficul
en crtiio que nio se pOde tomar em conslderaçlo esld dade de mais I Quem não vê que um requerimento 
artiro 6enlio em abstracto. desta ordem vai pôr em agitaçil.o todos os espíritos, 

Se na realidade o governo nlio estã · autorisado animar censuras gravíssimas, que devem de ser pro• 
para demitlir officiaea da guarda nacional e es duzidas pelo interesse individual, eminentemente 
ilemiltiu, ó isso objecto de accasação, porque 6 comprehendido em todos esses actos que par~cem 
uma violação da l~i; e enl4o nio é uta a forma, nlo censurados no requerimento que se discute t 
&§ Cite o m•io que se deTe adoptar em tal caso. Sem duvida alguma, Sr. presidente. 
Por que motivo pretende o honrado senador meu Se a paz estivesse feita, se as difficuldades tives-
digno collega, que nnha para o senado a lista destes sem sido removidas se não toda9, em grande pari~, 
actos contrarias ã lei, praticados pelo governo 1 para nada maia justo, nada mais razoavd, nada ma1s pa
Cormular aqui a accusaçio' Nilo é o logar proprio, triotieo do que ex,minar se o governo, ~ara conse· 
porque as accusações dos ministros nin1uem ignora guir aquelle fim, tinha empregado os me1os, e só os 
que ilevem ser formuladas na camara dos deputados; meios que lhe erlie permitt1dos ptlas leis e pela con• 
nós,nilo somos mais do que juizes,depois que aaccu- stituiçlo do E~ lado; ~as hoje?... Pó! e ser que ha.'a 
sação, passando pelos tramites estatieleciilos na lei, duas opiniões a ede respeito; eu julgo, pr rém, que 
tiver chegado ao nosso. conhecimento. a minha opinilo satisr,z eompletam'nte As exigen• 

Póde o governo s1upendero eurcicio dos officiaes eias publicas, e é a mais compltivel com o resguar~ 
da guarda nacional t Se pOde suspender, evidento é do, eom a prudencia que a nossa idade aconselha. 
gue da nossa parte não ha direito para int~rpnr N~m se me alleaue que em alguns pa!lam~ntos, 
juizo a e~te respeito, porque o governo obrou d~ntro como no da In1laterra, por occasi:lo da guerra da 
ilas attribuições IJ.Ue lhe forão concedidas pela lei Criméa, se fizer4o fortes increp~cões ao governo p~lo 
Se o governo p3ra 1sso niio tem direito, 1 este c1so modo como era o exercito tratado e munici~do no 

'é applicavtl o mesmo que j~ deixei d lo relativa- lheatro da ruerra, nilo; Jlorque note o sen do que 
mente ãs demissõ~a. . as een,uras que entlo se JizArào versArão sobre fac

. Póde ·o gonrno sem que lhe t~nha sido reque· tos e Cactos notavei,, provados e reconhecidos pelo 
rido, reformar os officiaes da guarda nacional? Se o proprio governo, filhos da situação em qu~ este se 
póde fazer, por que motivo precisamos da lista da· acb. u, depois de t:lo longa paz, com uma guerra d~s 
queiJes offic1aes que têm srdo reformados; sem o mais collossaes que a Inglaterra tem su>tentado. O 
requererem? Se nlo tem direito, estã esta questilo no ministro da 10ern, naquella occasião, passou por 
mesmo caso da -1• e 2. • pouco habil, mas nilo por falto de patriotismo, nem 

Mas se estas considerações nlo bastão, eu pergun- por infractor da eonstrtuiçilo, nem por violador das 
tarei ao senado se nAo ha contradicçlo entre a de- leis, nem por inimlio da ordem I O caso é mui diffe· 
claraclio formal de que a ·nossa situa~;o é a mais ren!e. 
gravê qtie 6 possivel, em consequéneia do estado de Mas, se estas censuras que se levantão forem pro
guerra em que nos achamos e ila reluctancia que se cedentes, o que leremos nós de fazer? o que dev~ra 
tem oft'ereciilo, até certo ponto, em dift'erentes lo- !dzer a camara dos Srs. de~utados ? A' cumprir o 
gares do imperio, para se contribuir com este im- seu dever deve accusar o miDlslerio, e accusa-Io for
posto de sanrue para defesa da honra nacional, o malmente .... E, entre parenthe~is, dir~i a V. Ex., 
que dA em resultado abalar o. credito do governo, e ou despertarei a attençao do aenado para um artigo 
plr consequenciatornar·se nntajosa, ou maia nota- que vem em uma das folhas diarias desta capital 
JOSa a posição do inimigo; se nao ha eontradicçllo, (creio que na folha publicada ante-hontem), onde se 
pergunto eu, en!r• esse modo d~ encarar a situaçlo reproduz o trecho de um discurs? pror~rido aqui no 
actual e o requerimento que se dl~cute·? .A contra- senado, no qual se fazem as tnars estranhas accosa
dicçio é manifesta. Não ser à mais judicioso, mais ções ao ministerio actual. Se tudo aquillo que se re· 
proprio, mais congruente o proeeilimento daquelles rere JJaquelle trecho é exacto, se a verdade ali está 
que, desejando lambem informa~ões a este respeito, exarada escrupulosamente, permittilo-me que diga 
não se achando satisfeitos cem a marcha polit1ca da que a eam~ra doa. Sra. deputados tem· faltado ao seu 
situação, nem approvando alguns actos do goyerno, dever, deixando de accusar _o miniaterio. 
todavia' esperão que a aituaçil.o so melhore, que os Sr. presidente, eu sou ami~o da estrada real; des· 
horizontes se tornem mais claros, afim de poderem vaneço-me de sempre ter trilhado esse caminho. 
opportunamente exigir da administração as compe- Quando entendi, em 1832, que o entilo ministro. da 
tentes informações, e fazer sobre seus actos as cen- justi~a tinha violado a constituição, acabando, por 
auras que entenderem que dn~m fazer; em conscien- um Simples aviso, com as cartas de seguro, garantia 
cia, no exacto cumprimento de seus sa1rados deTe- unica que tinha a segurança individual, porque nesse 
res? N:lo é este procedimento muito mais razoanl? tempo ainda não estan estabelecido ohabea&-corpm, 
Não é o proced1mento que a prudencia1· que a !il como p_rocedi eu, nessa ?c.casi~o, Sr. presidente? 
razão aconselha nas difficeis circumstanc1as em que Accoser formalmente o mm1ster1o; a c:lmara tomou 
se estorce o paiz, e que niio poderia deixar de ser conhecimento, seguiu a accu!ac~o os tramites esta~ 
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belecidos no regimento, o ministro produziu a sua 
defesa, deu parecer a commissào para isso encarre
gada, e afinal foi o ministro ~bsolv1do. 

des~es poderes supremos, porque desde que o con
trariO . se entendesse, seguir·se-hia que tal direito 
não existe. 

Assim, senhore,, entendo que se deve prôceder; 
mas dPíxar pender uma espada de DamocleM sobre a UM~ v,z :-Para pedir esclarecimentos existe. 
capeça de u~ ministro, como infractor da lei, ini- O S~. YISCONDE DB JEQUITINIIONH.l:- Concordo, 
m•go da conslitui~lio,sem que a ~ccu~~rãrl ar_pareça, como J.ã dme, q~e o senado tem direito de perguntar, 
~ara qu.e a de.fesa tenlu l"lrlar, cert .• mente, Sr. Jlre- ~le ped1r ~scfarecimentos ao goverúo mas dentro de 
s1dent", nilo é •sto systema parlarr1entar, nitro é istu o certos lim1tes. ' · 
que quer a con~tituição, não é e• te, ~em duvirla ai- Ora, supp nha-&e que aqui todos os dias ·se per
guma •. o me1o te~itirno de promover a prosperidade guntava ao gowrno a razão por que demittiu um seu 
do pa1z, nem tão pouco o de sustent<r as liberdades emp.rPg•do de confi nça,; quem o fizesse estava no 
puJj~ca~, que a conbtitu•!}:\o nos 11ar~nte. du~Jto de faze-lo? é posbivel admittir isto? qual 
. Tr•le1 di•t•J, Sr pre~1dente, ~pen •s como um in· >erJa o rc~ultadtJ, senhores? O governo n~o poderia 

~Ide.nte, mas que serve muito explicilament" para ma•s dem1thr um empregado de confiança, estaria 
JUStificar a razão por qu6 eu pPdi a palavril, par• com os h~aços atados, Oj empregado» zombarião, 
que este requel'im~nto fosso tJiscutJdo cunvenicule· escartre~eriilo do coverno, a su~ forca mor 1 desap
mente. Vamos á q:uestão. p~r··CerJa .. lá s~ vê, p~is, .que essa"direJto de•e ~er 

Senhores, exarmnemos bem qual é a consequencia exerwlo. co~ certo crJf•rJo, porque. ao contrano, 
desle 10 artigo. O n"bre senador qu~r uma lHa de se oppom :\ md.ependencia dos puderes politicas do 
tnrfoa os ollciaes da gnarda nacional que têm •ido e?rnd·•· quebra•Ja P~se nexo harmenico 'lu e tão sa-

. demit!idos. Pois que I occasião act•:al, quando b1ament~ a constrtuH;ão e,,bbder:eu, 1estruiría o 
se está formand~ ~e· . que ainda não esti com- eq•JJlJbrJo, que deve haver e~lr~ ~lle,, o que. é acha-
pleto, quõtndo o mm,~~ .. a em frente, gu~ndo tal- ve que mantem a spgurança mdJVJdual dos cJd.diios, 
vez o numero dos soldado.<, não seja sufficiente pm1 e a garanlla de t•1.do~ o~ seus d reitJs p• lilicos. 
vencer a~ difficuldades locaes conseguir a victoJ'ia; Portanto, o pnnc1p10, .que no seu apa• te o hcn

. porventura o ministerio d~mittiria officiaes da rado membro pela provmc1a do Maranh~o invocou, 
guarda nacional que ~mpregárão t.ndo 0 zelo !JO re- não póde ~er ace1to em toda. a sua plenitu~e; ha d.e 
erutamento, na p•·esta~ão do contmgente ind1spen- ser entendJdo dentro dos IJ.miies que acaba1 da offa· 
savel, mat·cado pal'a caua uma da~ provinciaa? recer â sua •llustrad~ consideração. 

o Sn. Souu FnANC ._ D 'tt' ·m Agora perguntare1eu,~r. prrsrdente,sepódehaver 
, o· em1 m,. SI • • Jl.rahcabJ!Jdade nestas informações que se exigem. 

O Sn. F unTADO:- ~té a quem Já trnha con- Eu entendo que não, desde que este requerimento não 
decorado pnr esses serv1ços. s~ pôde executar e>te ann,J, Resta-nos apenas21I2 

O ·Sa. VlSCONDK DE JEQUITINIIONII~:- Os honra· mezes de sessão, nam talvez tanto, mas fmfim, ap
. dos membros, que me dão apartes, estão na rrgorosa provado ell~, depois da discussão, demos que. haja 
ob.rrgaç~~ d~ declmar os norHPS, para que ~obre ell··S 2 meze~. Em 2 mezes ter. emos nõs tempo sulllc!>'nte 

. seJa mslitmda uma aver_i~uação formal, por que não P?ra ~Ir esta relação? T~remos t~l!IPO sl!fficre'!te 
ll só pelo f~cto de uma Simples assereracão que o se· para mandar-se á todas as provrnCJas do 1mpeno, 
nado ha de se deixar convencer· 6 néce~Rario que procurar saber os com mandantes da guarda nacio
se liguem os nomes aos factos, qu~ estes factos se,,ão ~ai; os officiaes ~ubalternos que forilo demit~id~s, 
provados, para que se possa avaliar se na realidade JIÍ pelo governo, Jà ·pelos pr~udentes de provmcm'l 
o governo praticou inju~tiça•. Note-se quo aqn1 nào se faz excepção,, n.lio se d1z 

O Sn. SouzA FIUNCO ; _Para isto é que se pede ql!e. se ped~ a hsta dos que for4rl áemlllidos J.lelo 
a lista mm1stro, d1z-se-em geral- relacil:o dos effictaes 

• da guarda nacional que t~m sido'demittidos; sus-
. O Sn. VISC~NDB DE JEQUITINII~NIIA:- Perd~o. pensos, reformados, sem o requererem, desde agos
não é só para Isso que s~ pede .a lista, não se e~uge to do anno passado até hoje, e, sando possível, 

·apenas qu~ os actos ilo mm1sterJO devão ser trazidos cópia das informações que motivãrão taes actos;
ao conhe~Jmento do se1~ado, ~ !Jsta • de tud~ quanto pot• consequenma comprehende nil:o só aquillo que 
se tem fetto em todo o 1mper1o a este respeito... o min•stro da justiça tem feito m~s tudo quanto 

O Sa. FunTADO dá ainda um aparte. tem sido fe1to e praticado pelo; differentes presi· 
.· O Sa. V!SCONDR Dll JEQUITINUONJU.:- Se os hon- dentes de prov1~cia Serà noce~sario , port~nt~, 
rados membros já têm essos nomes, porque preci- mandar desde o Jl.1o-Grande ~g Sul atê a provmcta 
são desta lista? Se os actos do governo tôm sido pu- do Amazonas p~ocurar e~ tas listas para satisfazer ao 
blicados .... · .senado. E serã 1s1o posSIVel, senhores? · 

O. Sa. FuRTADO;-E' um direito que exercemo~, O Sn. FuRTADO :-O governo que mande o 'que 
pedmdo os esclarecimentos quequizermos. tem na secretaria. 

0 Sn VISCONDE DE ,1EQUITINII01ffiA:- Sobre isto · Ü Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-V, ll:x:. real
peç p~rd~o; ~sse direito illi ,,jt11 do é que prcci~a mente eslá censurando o nobre senador que faz o 
ser ~IJUI d1sculJdo; esse direito enlend., que 6 só- requerimento, porque dá a. conhece•· que foi elle 
mente tanto quanto é indisp~nsavel par·a harmoni- fe1to sem atlen~ào ll sua PI'a\lcabllidade. 
sar os poderes politicos do estado; não é de t'órma O Sn. FunTADO:-Estuu moslr~ndo o meio mais 
alg-uma para destruir a liberdade e inuepondencia. conveniente ele satisfazer o requerimento. 

Hi 
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O SR. VISCONDE DE JEQUITINllONIIA:-V. Ex .. en- dom. A nossa situn~ão é tal, Sr. presidente, exige 
tende neste caso que pódo-se emendar por esta de nós tanta prudoncia quo hoje li, com espanto 
fórma. ·meu, em uma da~ folhas diarias da capital (eu trago 

O 'SR. FuRTADO : -Não, aponto o meio mais i~to para mostrar quanto devo ser considerado me
facil de satisfazer-se o pedido; cumpra-se 0 que se lindrosa a situação do senado.) Li hoje em uma das 
P?rlér, u•and~.-s~ já o que está aqui, depois 0 que folhas diarias da capital que o Sr. mmistro da agri-
VJer das provmc1as. · cultura tinha soffriilci nesta casa e continuava a sof-

0 S J fror ~ravissimos desgostos. Ora, eu nllo creio. V. Ex. 
R. vJ;C•1NDK DE EQUITINIIONIIA:-Depois do não terá ahi 0 Oorre1o Afercantil? 

·senado approvar o requerimento, o governo ha de 
cumpri-],, tal qual; se assim não fize•se, talvez 0 O SR. SouzA FRANCO:- Eu o tenho; aqui eilã. 
nobre senador fosse o primeiro a dizer:-escondeu O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA:- Mil graças, 
o resto, porque esse resto é o peior. • senhor. (Lendo.) « E' impertinencia do Sr. Zacha-

0 Sn. FuuTADO : - O governo póde dizer que 0 rias querer governar sem o concurso do senado. 
mais está nas províncias. . O SR. BARÃo DE S. LouRENÇO:- Peoo a palavra. 

O SR. VISCONDE DE JEQU!TINHONHA ... talvez ohou- O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA :- ''O Sr. 
rado membro dissesse q ne o governo tinha procu- Dan tas, ha ce1 ca de 15 dias, que está amargando no 
r ado esta tangente para se livrar da gravis!ima res- senado.,, 
ponsabilidade dessas. demrssões. 

O SR. DANTAS:- Protesto contra isto. O SR. FuRTADO:-Não são só essas que se lêm 
feito. VAIA voz:- E' o Sr. Dantas, ministro. 

0 Sn. VISCONDE DE .IEQUIT!l'iii"NIIA :-.,, para no 
fim não ter o que drsej;1 em nome do governo. 

«E' triste esta posiçdo I 
«E outra cousa não era de esperar, desde que o 

ministerio, por falta de tino, não conseguiu, se
qu~r, o apoio de um dos partidos representados no 
benado l 

«Isto só acontece ao paternal governo que nos 
dirige actualmente ! » 

O SR v1sc~NDE DE .TEQUITINIIONRA :- Sr. presi
dentr, o nobre senador pela provincia do Maraohfio 
esU rewnhecendo: 10 a innpportunidade do regue
rimPnto, 2o, a facilidade com que elle foi cone.eliido 
e prop .os to ao senado. O senado nào pôde hdoptar 
semelhante requerimento; nào é po~sivell Nã,J só 
Clse requerimentc.•, long<l de consvlidar a actual si
tuação do paiz, procura desmorona-la, como ainda, 
por todos os princípios, é elle impraticavel. O no
lll'e senador está reconhecendo esta verrlade apezar 
dos seus apartes, apartes que, permitia o honrado 
membro que lhe diga, S. Ex. não offereceria á con
sideração âo senado se não fóra a posição que occu pa 
nesta casa. 

Ora, aqui tem V. Ex. como se inlerpretão as opi
niões, ou o procedimento do senado. V. Ex. tem 
achado alguma amargura na discus~il.o da lei, sobre 
o prolon11amento das estradas de ferro? Pelo con
trario, a maior doçura (é para contrapOr 11 amar
gura), tanto da Jlarte do Sr.. ministro para. com os 
illustrados senaâores, que têm intei'V!ndo na dis
cussão, como da parla destes senhores para com 
S. Ex.: tem-se discutido o objecto, pelo. que c!iz 
re~ peito a alguns, com toda a proficiencia, com todo 
o talento que os caracterisa, e âa parte do ministro, 
com o conhecimento pleno do objecto, com toda 
sulliciencia. Tem-se prolongado a discussão, é ver
dade; mas essa d~mora em se tomar uma resolucão, 
tem sidu porventura em purd pP.rda? Creio que não. 
Tem sido e lia pa•a fazer amargar ao Sr. ministro 
1la agricultura? Decididamente não. Tem sido, por
que o assumpto é vastíssimo, é capital. é muito 
grave, como tem sido reconhHcido pelos oradores, 
os mais distinctos, e que mais razil.o têm. par:rco
nhecer do objecto, porque tOm já exercido as runc
cões do ministerio respectivo, como o nobre sena
dor pela prnvinciade Malto-Grr,sso e outros senho
res; todos elles tém toma~ o part~ na discussão, com 
aqnella affabiltdade, com o zelo que os dtstingue, 
reconhecendo todos que nilo é esta uma quest4o de 
partido, como o n•·llre senador pela provincia de 
Matto-Grosso expressamente o declarou; sendo ao 
contrario este assumpto o objecto de uma alta poli
tica, qu:,J a que se prende aos melhoramentos.mate
riaes e moraes do Jlniz, ao futuro engrandecimento 

O S11. FuRTADO: - Este argumento póde melhor 
ser applicado em relação á V. Ex. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONII,\: -Não pôde. 
O SR. FuRTADO: -Pôde: basta dizer que V. Ex. 

sustenta isto, porque occupa a posição que todos re
conhecemos. 
· O Sn. VISCaNDE DE J EQUITINIIONIIA :- Peço per
dão: seria da parte de V. Ex. uma injustiça grave, 
p<•rqne eu não occupo aqui posição nenliuma, politica 
mfelizmente para mim Sr pr-esidente, eu occupo aqui 
a posição da 1mparcialidad~: e•tou inteiramente no 
meiü da oppos,cão e no meio daquelles que são ami
gos e cstren,Jos ;Jcf .. nsores da a•lministração, V. Ex. 
tem vist·• aqui nesta casa: eu não sustento muitas 
vezes pr·•p •sições proferidas pel:L npposição, e ao 
mesmo tempo nã1l sustento lambam alg~mas propo
siçõei proferid~q ou antes sustentada~. pela admi
n•slraçào actual? E quando nós C•.ntmuarmos, o 
honra JG membro lerll tlccasiãtl de m,.Jbor o obser
var. Ag .• ra, perdôe-me o honrado tienailor, ainda 
não tive occ.siào de vê-lo dar nem sombra de voto 
om favor do minislerio. . 

·Mas deixemos isto, não acanhemos a discussão ; é 
desvirtua-la completamente, tl tira-la do seu verda
deim terreno. Esta questão, Sr. presidente, é grave, 
el uma quost:to elevadíssima: o smado não pó de de 
fôrma alguma tomar conhecimento dclla, o senado 
não póde declaraNe por um requerimento desta or-

e prosperidade do Brasil. Não é exacto, portanto, o 
que diz aquella folha. 
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O Sn. PRIISIDRN'l'E: ,;., Uas V. Ex. perdóe que lhe inteiramente, permitia· se-me que diga, ao sentí
~bserve que está como que refutando um artigo de menta intimo de meu coração; disse o honr8do 
JOrnal. membro: « Póde ser que o autor do requerimento 

O Sn. VJSCONDE DE JEQUJTINHONHA :-Não senhor· ac~asse pouco, e quer que se tmlla nomeado ainda 
estou só mente procurando provar á V. Ex .. • ' ma1or numero. · 

O Sn. PRESIDENTE: -Faço sómente esta obser- . O SR. So~zA FRANCO :-Achar que se podia pre-
vaçilo. . Cisar de mais força; sim. 

0. SR, VISC~NDE DE JEQUJTINHONI!A :"'7 ,.,. que é 0 Sn. VISCONDE DE JKQUITJNiJONIIA :-Sr. pre~i
ll,lehndra!a a sJtu~ç~o do senado. Se ~e diz isto rela- de.nte, nllo é escarneo, não é chasco, não é .• , não 
t~vament~ 11 uma discussão que tem corrido láo pia· sei a palavra ..•. (Pausa.) DPm; eu aceito o que o 
CJda aqui nesta casa, que não tem sido, de fórma hl•nrado membro disse. Veremos. J'flrora eu declaro 
alguma, turvada pelo espírito de partido, o que 0~0 qne o senado nada tem a fazer com este requeri
se dirá se um requfrimanto destes fnr a~optado pflo menta, que o melhor ê não perguntar. Se ha al
se~ad~? Então, deeididament~ se ~a de dizer que 8 ll.uma cousa a fazer, é animar o governo a que pro
mai~ria do senado é de uma oppos1ç~o ~ystematica, Jga, a que repilla o inimigo do nosso temtor,o, a 
capr•chnsa, que não attende ã opportuniâade da si- que trate de acabar a guerra, e acaba-la horirosa
tuação, nem A praticabilidade dos re,·ursos de quP. mente1 com o triumP.ho ~lorioso das nossas armas: a 
lança mão, Eis a conclusão a que eu queria chegar; que reausa esse inimigomiquo eaudHcioso ao est~do 
e para chegar á esta conclusão é que trouxe estes de nunca jàmais liear sem tremer diante da n•·ssas 
exemplos. a81li9s1 e de curvar-se humilhado todas as vezes que 

Sr. presidente, nJo sou inteiramente da opinião VIr tluetuar o pavilh~o brasileiro. 
da~uefles que entendem que no senado não se faz ~ aproyeilarei esta occa~iilo para dizer que nil:o é 
politica; já o declarei em alguma~ sessões pas~adas. ma1s a epocha de termos ~O, nem 25,000 homens 
Alas o que acho é grande contrad1cçilo entre os Srs COII,IO exercito permanente; uma outra força, muito 
conser~adores de t8fl8 e os Srs. conservadores de maio~, ~eye ter o Brasil para. faze~ respeitar-se dos . 
hoje. Naquelle tempo a maxima. proclamada no se- seus IDimigos e fazer calar esse CJUIDe, que só tem 
nado pelo fallecido, e de saudosa memoria, Sr. vis- servido para arruinar-nos, arruinando a nossa in:.. ·. 
con·le de Uruguay foi: « O senado declara que náo duitria, o nosso commercio, e incutindo no povo · 
appron sem exame os act·JS da ~dmini;traçlo. n~o sentimentos absolutamente contrarias áquellcs que 
faz opposiçilo, mas não Rpprova sem exame ; Isto su~tcntilo e consolidão a ordem publica ncs p~izes 
ê o que desejo que se fiiÇa bem sPntir, para qr.1a 0 civilisados, Auime-se, Sr·. presidente, o_gov:erno 
povo CfJDSidere a versatili~ade dos partid<>s qu~ do- (é o meu desideratum); amme-se, como? Sendo 
mi.nilo o meu paiz e que hão de cousar-Jhe a sua uma só a voz do parlamento em rl<rr-lhe apoio; ao 
ruma. (Apo•ado. Pa'/INIJ·.) dPpois, havera tempo de bem e1:aminarmos os actos 

Eu prnsigo, Sr. prosidente; já disso sufficiente illegaes que porventura o g'werno houver pr.~licado, 
no meu rno,ro d" vêr, quanto ao 1• artigo ' e nesse tempo D:IO se ach~ráõ certamente prescriptos, 

Vamos ao 2.0 (Lendo): « Art. 2.0 Quantos com- fl''rtJUe a le1 os não prescreve. 
mandos superiores e corpos da guarrla nHcional têm O Sn. SouzA FnANCo :-Anime-se. para quo o go-
sido ereaclos e em que provincias, durante a mesma verno tenha 1riumphos como o de Ul'ugunyana. 
epncha 11 

. 0 SR, VISCONDE DE JEQUITINHONIIA :-Sr. presi-
Ora, senhores, o governo não est:l autotisadn dente, não se póde animar a que tenha triumphos o 

para isto? A silu~ção em que nos achamos ililo exiue exercito b•·asileiro, discutindo por tal fórma os ne~ 
não reclama esta~ .medidas? O inimi~o ainda nã~ gocios puhlicos, 
d~c~~~~to~G~~~s~r::t~e~f~;~? Porventura a província Tenho dito o qu~ é relativo ao 2' artigo. · 

Vamos ao 3 o (Lmdo,) « Relação dos juizes mu-
0 S11. SouzA FRANco :-As ultimas noticias dizem nicipacs que tilm deixado de ser reconduzidos: dos 

quA sim. . juizes de direito avulsos e vencendo ou nào arde-
O SR. VISCONDE DE JEQUJ'J'INIIONUA :-A província nado no mesmo Pspnco. » Pois o senadu ba de ap

de Mato-Grosso estã livre dos assaltos e d~s cor- provar um requeriménto de~ta ordem? ha de pedir 
r,erias, dos insultos o das doJ!redações do inimigo? estas informação.~? O go1•erno é obrieado a recon
Ce, lamenta não. Como é que s~ vem agui pergunta1· duzir lt<dos os juizes municipacs? Aquelles que 
qumtos cargos se tem cro~dn? 1,000? E eu res- e~tende~ que nilo, é respnn,avel por isso? lia de 
P_?ndo: 2,00 ... E qaizera 5,000 ou tmtos quantos VIr aqu1 ao parlamento d1zer as razões por que, 
sao prec1sos.... razões que silo absolutamente filhas do conheci-

O Sn So F Pód mrnto que o governo lern da administrncilo? Ali-
. UZA RANco :- e ser que 0 autor do geir•r a fama publica de>tes juizes, é hto conve-

requerimento achasse que erilo poucos, niente? é em beneficio dos juizes? Sr. presi-
o. Sn .. v1sc~NDE DE JEQUITINIIONIIA :- .. parare- dt•nte, eu peço ao senado que n1lo a)lprove este 

P~liJr .O 1D1m1go do solo brasileiro, comeguirmos a requerimento, o sobretudo nesta pHrte. V. Ex. niio 
I'Jctona, e firmar para sempre a nloria de nossas csla ouvindo o que se tem d1lo rel"tivamente á re-armas; ~ moção, e c• eio que suspensão de juizes municipnes. 
M~s, disse o honrado membro pela província do e como o governo tem sido acoimado de injusto? 

l'ar:\, que me não sabe dar apnrt~s senão conlrai'ios Outros dirão o contrario. 

I 
I 
fj 
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Os partidos ordinariamente srro verdadeiros Pro
tbeus : cada um tem ·sua physionomia, variavel 
segundo a atmosphera. em que re_spirào, todos su:
bo,·dinndos 'á mesma l•I .. De maneira que aos pal
itdos é a quem se pórle applicar perfeitam~nte o 
hodie mihi, eras tih: hoje elles fallão e;ta lingua
gem, amanhã, subindo ao poder_, fallaráõ out1·a: 
!1oje accu~ão porque não recondUZIU, Hupponharnos, 
a Pedro; a manhã aci\Usào porqu•l reconduziu a Paulo; 
e estamos todos os dias vendo estas alternativas, 
estas varia~ões infinitas sempre sobre o me~mo the
ma, que, em ultimaanalyse, li idmlico para t· dos os 
pnrtiaos. E attenda V. Ex que é isso que os man
tém; V. Ex.· creia : 1 s filiados nr•s nucleos, nos 
gremins e,.. não sei b•m a nova terminrologia ... 
mas eu i1ei de estudar e hei de por fim acabar por 
saber perfeitamente o ritual ... 

E' istCI precisamente o que os mant~m, o que gera 
oproselytismo; porque, como diz Iord Brou~ham: 
(I os pa1·tidos fazem com que a mediocridade seja 
uma aguia e com que a aguia seja uma medio
cridade. » 

Lord Brongham é um illustradissimo estadista 
quA, na sua importante obra e111 3 volumes Politic"l 
phylosnpli1f, trata Jlerfeitamente n rPspeito dos par
tidos politicas, no 21 volume, parece-mP, e eu tomo 
a liberdade de recommendar a leitura desta obra ao 
honrad·1 membro, 11ue me lF·nrn com sua allençao, 
o Sr. senado r pela província de !Uatto-Grosso. 

O Sn. PAR.INIIOS:- Serei obediente. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:- Estt' artigo, 

portanto, lambem nào póde ser approvado. 

o Sn. viSCONDE DE JEQUJTINIIO~rn~:- Sim senhor. 
A gora peço licença á S. Ex. para dizer que, quan~o 
aponto para ba1xo, aponto sempre para esta cadeira 
vasia ... 

o Sn. SouzA FnANC~:- Esta':a agnra_pensando Em 
Uruguayana; nào ouvi o que disse V. Ex. 

O Slt. viscoNDE DR JEQUITINIIONIIA:- E as admi
nistrações passadas, como dizia, em tempo de paz, 
commetterào quantas faltas; e, não obstante, nem 
uma voz se levautou para censura-las. llu entendo 
que devemos, que temos o direito de censurar; mas 
entendo lambem que ess~ direito e esse d~ver d~ve!" 
ser exercidos oppol'lunamente, com mm to cnter10 
e discric~o, dentro dos limites que a constituição 
nos traéou. V. Ex. ha de se recordar que eu jl\ de
clarei riest~ casa que depois da paz havíamos de 
avenguar quanto se hnuwsse feito durante a guerra. 
Por em quanto, nesse sentido, é tudo inopportuno 
e extemporaneo : é esta a minha opmião. 

O Sn. SouzA FRANCO:- V. Ex. já averiguou antes 
da paz. 

O Sn. viscoNDE DE JEQUITINJIONHA:- Voto contra 
o requerimento. . 

A discussão ficou admda pela hora, passando .. se 
à 2• parte da ordem do dia. 

Sah111 do salão o Sr. presidente, depois de convi
dar o Sr. vice-president~ para occupar a carleira, 

Vamos ao 4.• (~endo.) 11 Qnal o numero de praças 
da guarda nacional que têm dado p:~r,t o ;erv•~o ele 
I(Uerr:t as provmcias de S. Pau ln, Minas, Dahia, 
Rto de Jan•ir0 e Pernambuco. n J';~ra que, Sr. pre
sidente? para saber quA estns provincias têm dado 
mais do que as out.ras? O senado l1a de ir metter, 
pem i1t.a-se-me o termo, e> ta IJel'Va de passnrinho, 
esta herva damninh:. no cnrr.cão de todos os habitan
tes, de toJos os homens influentes, de to~os os homens 
not~veis A representantes ria n'•Ção, das pl'avincias 
que não estilo aqu1 JTJP.ocionnda~? E' 1st., conven,en
tc? é isto prudente? V. Ex. vê qne en tivij r.,zão 
para pP.dir a p~lavra, c sustar por essa fôrma a pas
sagem do requerimento. 

Achando-se na sala immediata o ·r. ministro da 
agricultum, commercio e obras publicas, Corão sor
teados para a depl!t:•çi!o que o devi~ receber r1s _Srs. 
visconde de Jeqmlinhonha, Pedre1ra e qtt, m; e, 
sen1fo introduzido no salão com as formalidades do 
tslylo, tomou assento .à direi!,, do Sr. presi.lenle_. 

Continuou a 1• d1scussào, que ficara antenor
mente ad1arla, da proposicã" da camara dos Sr.~. de
pu I;, dos sobre o prolongamento das uctua~s vias fer
reas pam o interior do im w·r•o. 

Creio que tenho lambem justificado :t minha op
posicào ao reque1 imento; que silo· HJIIdos !JS mo
tivos que tenho para pedir ao senarlo que Cl não 
approw por emquanto; porque, depoi• ile ~cabada 
a guerra, depois que a situação serenar, dPpois que 
tudo l11fJlar o seu caminho natural e normal, teremos 
!emptl dtl bem examinar tudo. 

.E então, senl10res, examinaremos como têm sido 
exnmin·d~s as adminish•ações. passo da~, as q11aes 
tudo fizerão, tudo tenl~rão e em lodos os generos, 
c não houve uma voz que se levantasse nem na ca
mam, n~m fóra del1:1 ... (A • S1·. T. Ottoni.) V. Ex. 
vO que estou agora apontando para cima. 

O Sn. T. ÜTTONI :-V. Ex:. h a de dar !icenca que 
eu vej 'l lambem quando apontar pura baixo. " 

O Sn. !'RESIDENTE :-Peço atlen~ão. 

O ~ ... D"ntns ('·ni.' ' tagricultllra) :-Sr. 
presirlentP., parece~ me _qut ,.ado deseja que es!e 
projecto pass~ ll ~· dJscub,aJ, porque o dcbatH Já 
havit!n deve ter demonstrado a utilidade irrecusa
vel do mesmo projecto : ijU, portanto, não me alon
garei ne,ta occasiào, J?l'ocurarei ser o mais breve P"S
~ivPI •. lu'gG, porém, ílo !'leu dever dar uma resp~sta 
ao nobre senador por nfn1as Gerae~, ·que em ul!imo 
log.r occupou a attenção do senado. 

O honrado senAdor trai ou prinr.~palmenfe de di
versos pontos, que eu, para melht~di~ara minhares
po,la, dividirei rm tJ·es .J'l"rtes: 

1• ra1te: d•dos e calculos das difl'erentes tstradas 
do ferro, !~ndo por b:1s.~ o rela!oriG que tive a h~n
r. de o1Terccer a consHte•apao do corpo leg shhvo 
nesta sessão Com esses da aos e calcu1os o honrado 
senador procurou nwslr~r quanto a riqueza publica 
tinha augmeutado mediante as actuaes estradas de 
ferro. 

2" parte: apprehensões do _nobre srnador, de que 
o governo não tomava a pe1to o prolongamP.n!o da 
estrad•• de ferro de D. Pedro II, e se contentara 
com vondH-ln, desde que chPgue ao Porto Novo do 
Cunha· estrada do ferro do l'ernambuco, o deFejo de 
saber ~e porventura o projecto que se discute rc
s~lve a questão, assaz conhecida, da reclamação da 

,. 

l 
j 
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directoria dessa estrada perante o governo sobre o melhor e mais vantajoso fór aos interesses pu· . 
augmento da garantia. blicos. 

3• parte: demora nos trabalhos da estrada de fer- .Nesta mesma oceasião responderei ao nobre se· 
ro de D. Pedro 11 at6 Entre-Rios, assim como na nador, quanto á tbservação que S. Ex. fez de n~o ter 
solução. de uma proposta offere~ida ao rovtrno p3ra .eu apresentada ao senado o calculo da despeza desse· 
a organ1saç11o de uma companhia que se imcumba do ~rolongamen~o, quando no meu proprio relatorio 
prolongamento da linha de Entre-1\ios a Porto-No- tmha as prec1sas bases. 
vo da t;unha; trcm-way de Pernambuco a Bezerros, Nilo o fiz porque ilílo jul«o ainda completos os dados . 
estradas vicinaes em Mmas Geraes, e'tradas inter- obtidos,e a 16m disto eu mPsmo,informandoaosenado, 
nas e outras na Dahia, convergentes á linh1 ferrea. disse que a commis,ão Whitaker ainda não orga·. 

Sr. presidente, nacla tenho a aecre~centar ao que nisâra trabalhos sobre os quaes o governo podasse 
luminllsamento disse o honrado senador por 1\lina~ firmar ·uma opiniio exacta. Desta commissao o que 
GeraPs para, em confirmação do que eu havia asse• ha é o resultado de seus primeiros trabalhos d1 re
verado ao senadot cenvence-lo das nntagens 11ue o conhecimento, A vista dos qnaes o Sr. Whihker disse 
raiz aufere das;: stradas de fdrrG, e ao mesmo passo que o prolongamento poderia custar por milha 
di~sipar os temores1 por ventura suscitados pelos sa- approximadamente80;000S, incluindo o custo das es· · 
c~ificios qu~ hajão a e resultar do seu prolongamento, tações, trill1os, etc, Mas eu nilo podia assegurar ao 
v1sto qUB,em ssndo prolongadas para centros produe- senado que esta seria a despeza. 
tores, para centros commerciaes e populosos, pagarãõ E, como ao honrado senador, i visfa da direcçllo 
de sobra taes sacrificios eaugmentaraõ a renda e pros- dada pelo ei·genheiro Whitaker aos estudos a se11 
paridade publica. O honrado senador com o conhe· cargo pareceu que se 11ilo adoptaria.a melhor direc
cimento que tem desta materia, com o.sestudos por ção, devo diztrllS. Ex. que isto tadoesfá prevenido. 
S. Ex. fe11ns, halongos annos,_prineipalmente com nas instrucções dadas ao mesmo engenheire. Elle 
relação ã estrada de ferro de D. Pedro I I., uda ba de estudar necessariamente o prolongamente da 
deixou a desejar. Eu, portanto, apenas me occupo linha nas direcçõea possiveis; teril de dar sobre 
dessa parte do seu discurso para dizer que concor- cada uma direcção o seu parecer co01untamente · 
do inteiramente com S. Ex. com o dos enc•nheiros de que se compõe a commis· 

Entro na 2•. parte do diRcurso do honrado são, e o governo julgará afind. Portanto, a direcção 
sanador. tem de ser a que o roverno imperial considerar 

Sr. presidentet admirou-me a apprehensão manifes- mais importante e conveniente, depoi~ d" possuir 
ta da pelo honraao senador, por tal modovehemente, lodos os esclarecim~ntos que trata de obter. Eo, JlOis, 
que o induzia hlvez fl negar o seu apoio ao projecto, não po~so dizer actualmente ao senado a melhor 
accrescentando S, Ex. q11e lh'a inspi •ái ilo p~laVI'as direcção que deverá ter o prolongamento: estuda-se. 
que se dignou-tér, extrahida. de um di~corso meo, Sr. presidente, não ha razão da parle do honrado 
no qual pareceu-lhe I" r eu ficado em duvida, quanto senad .. r por !Uin;•s Geraes na censura que fez á decla
a quero r ou não o governo o prolongamento da ee- ração qne sul·m~ttl ao senado, relaliva ao meu Jlro
tr·id>i de ferro de D. Pedro II. ceclim"nto D;l provinda da !labia em f8.i4. Eu não bati 

Nunca puz em duvida semelhante cous~, Sr. presi- nos peitos 1 como disse o nobr~ senador, nilo houve 
dente. Tendo sido convidado pcl .. honrado senador pmn1ter, O que eu disse foi que a txpedencia apro
ptr Motto-Gros~o a declai·ar o pensamento tio g11vcr- veil:~da por todas as nações não podia deixar de ser 
no sobre a venda da eslrdda dr• ferro de D. l'edro II, para o Brasil uma ulillição; .e que por i>so deve
det:larei, em resp .. sta a S. Ex. que, se o governo mos hoje esperar que cnm sacnfic!OS menores oble
houvesse de transfel'ir a propri~dade d•Fsa estrada remos o pri•lnnpamento das linhas rerreas Allu
á uma companhia estrangeira ou nqcional, s~gundo dinilo á epocha em que se iniciou esse melhoramento 
os desPjos do honrado senador, havia de procurar no paiz, declarei que eu, com a experiencia de hoje, 
todns os mPins para n~o reali~ar ess~ venda Renilo la) vez não me tive~se e~forçado tan!o para obt~r os 
depois de chegar a estrada ao Portn-Novo do Cunha. 2% addici~n~es da provmc1a da Bah1a parareum-los 

lslo. porém, não quer dizer que o governo não aos 5 % geraes, ~fim d~ apressar a or11~nisaçilo da 
tome a peito P' olongar a estrada de ferN de D. Pe- companhia que se destmasse a constJ•uJr a e~lrada 
dro li ate o r1o de S. Francisco; porquanto, como de ferro daquella proYincia. Ponderei ainrla que as 
bem o ~ahe o honrado membro, as!im foi previsto em circumstauCJas então 1igurav~o-·se por tal fórma gra
um dos artigos do projecto. Quonrlo se tratar de ves que nós, levados pe~oM melbor~s dea~jos, adop-. 
vender a·eslrada, ou do m"do de ~e realisar a trms- tamos a idéa dos 2 %1 1déa por n11m su~citada em 
acc:lo, sub!ütirá inteiramente a disposicão desse ar- uma reunião de deputados provinciaes. O que ha 
ligo. Pedirei a pena~ que se faça a seguinte altera- ahi a censurar? 
çãu: em v~z de dizer-se: cc O governo realisará a Não cendemno a idéa do~ 2 %, com quante foss~ 
vcndau, diga-se: «Poderá realisar a venrla ». Haverfl ha muito combatida, expecialm~nte em um folheto 
assim mais harmonia com os estylos adoptados no que aqui tenho, e do qual o nobre senador ~a de ter 
corpo legislativo em aulorisações desta natureza. Em noticia, escripto em 1856 pelo Sr. conselhm~ ?er
tudo o mais o projecto. fica intacto. gio Teixeira diillfacedo, 4ue fõra nmso mm1stro 

Logr·r não havia razào para nulrir o nobre senador em Londrds ; mas Iodes os poderes,, geral e provin
por Minas-Gera~s apprehensues ilccrca da opinião do r.ial abraçarão-a ; se hr·uve erro, fui erro commum. 
governo-opinião firme, radicada, inabalavel, dane· O n~bre senador nilo póde exprobrar-m'o como fal· 
cossidade do prolongamento da estrada de forro de ta, visto que essa falta, por ter sido partilhada na
V. Pedro II ô'tquelle gi·ande rio, pelo caminho que quella epooha por lodos, pelos mais intellicenles.e 
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praticos, desculpa a quem tinha então poucos annos O Sn. ~nNrsrao DA AGRICVLTURA:-n obtenho esta 
aa vida publica. . modificação. 
·O Sn. T. OrroNI:- Foi V •. Ex. que .trouxe o O Sn. T 0TTONI:-V. Ex. 6 que esU modificando 

facto parJ a casa, e sua iniciativa. o que eu disse. 
0 Sn. MINISTRO DA ~GRICUL1URA:- TriUX« O facto 0 Sn. !IINISTRO DA AGRICULTURA :-Então OUVi mal. 

. respnndendo ao Dobre senador.pela minha província, o s11• T. 0TTONJ:-E' outra cousa. 
que di•sera ter eu collocado aquella estrada em ulti- 0 Sn. IIINrsrno DA AGRICULTURA:-Não disse 0 mo lngar ; para defen 'er-me tive aecessidade de 
alludir fi essa epocha e mo~trar quA eu tinha tomado nobr·e ~enador que a linha toda estava prompta, 
pela est~ada de ferro da Bahia.tão vivo interesse.... carecendo apenas da s11perstructura? 

O Sn. T. 0TTONI:- Comprometteu as outras. O SR. T. 0TTONI:-Mas em parle. 
0 Sn. MINISTRO liA AGIIICULTURA :-E!la é boa f .,, 0 Sn. ~II!VISTIIO DA AGRICULTURA:-Declaro ao no-

bre senador que está complftamente enl!'an,cfo, 
O SI\, T. 0TTONI:- Os 2 •(. da Bahia compro· Quando a e~trada foi entregue ao governo ~ioda nem 

meltêrão as outras estradas. estavão eomecadas as duas P'•nt~s provi~orias sobre 
O Sn. IIIINISTRO D1 AGRICULTURA:- Isto é outra o Parahyba, ·depois das qnaes tinhüo de ~er cnns

queslào, Sinto não poder demorar-me neste terrPno; trnidas mais duas muito importantes pontes de ferro, 
nio ha conveniencia em demorar-me, porque é facto a obre o mPsmo rio, a do Paraíso e a ila Boa-V1sta, a 
eonsummado. !'!Ias, u comprom•tlemos n~quella mais importante de todas. Hnia absoluta falta de 
epocha as outras estradas, emendemos a mão desta dormentes ..... 
vez. O Sn. T. ÜTTONI :-Ah ! 

O Sit, T. ÜTTONI :- Compromelte11 na melhor O Sn MINISTRO DA AGRICULTURA: -Perdoe· me; 
intenção, sem duvida, mas comprometteu ; é o que os contratos feitos para fomecimeoto do dormHnles 
está demonstrado. não forão executados. Resultou dahi a necessida-

0 Sa. ~nNISTI\O DA AGRIGULTURA: -Sr. presidente. de das providenci s extraordinarias que houve o go
espero mostrar ao senado que o nobre senador por Vdrno de tomar par:1 esse fim. Os dous indivíduos a 
Mwas-Geraes foi injusto em seu juizo, quanto á tfUPmlmiãosidoadjudicadasaeobrasrle;umadasp~n
marcha que têm tino o~ trabalhos da ostra da de ferro I· s. a da Boa· V 1sla, ubandonal'ão-aR. Per.Jeu-se assrm 
do D. Pedro H para leva-la a Entre-Rio8. S. Ex. muito tempo, o governo viu-se obrigado finalmente 
ap~nas teve em seu favor a promessa fe1ta pelo en- a f,zer essas fibras por administração, e a ponte pro
~:enheiro A. Ellis .. n, no seu ulbmo relatorin, em vis01·ia do Puraiso só em fins do març~ de 1866 Jicou 
que já se annunciava qne·a estrada tel'ia de passa!' a conduida. Foi muito depoio que cl11:gárão os dor
ser propriedade do estado. O en;:trnlwiro A. Ellison, mculcs. 
concluindo o seu relalorio, manif-stou a ~spor·ança O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: - Ouça-se I 
drJ licm· a linha compl~t~mente prompta até Entre- ou~~a-se l , 
Rios ~ntes de me i ado da IE66: forão suas palavras. o Sn. T. ÜTTONI: -Oucn·se 1 ou~a-se! Digo eu, 

Neste presupposro, disse o hnnrarlo senador: s d 
1\[ •

1 0 
, .

1 1
, r. seua or. . · 

'' ~rav1 ha tanta demor~. que se tem ,eJ o? or 
que os trabalhos n:lo prosrguirAo com a mesma ror~• O Sr~. ~IINJs·rno DA AGRICULTUIIA: - Não falla!'oi 
r.té então emprPg:•da? ~ó por não se rer trabalhado nas pontes pcr·maucntes, cuja importancia todos 
com i~u~l activirlarle, a estrada ainda não che~nu a comprehendcm. 
Entre-Ri(ls, »Sr prPsirlente, esta Hccn~açilo é muito O SR. T 0TTONI:- O~rca-so sobretudo o nogo-
gr·v~ para que eu a rleixe pasmr sen, resposta. cio dos dllrmentts. ' 

O nobra s~nador não teve 11 menor fundamento O Sa. ~IINiilrno DA AGRICULTURA. : -Oh l Senho-
para ~venturar .. para formular esla censnra Eu não res l Quererá por ventura o nobre senador contes
desAjo que me esca11e uma palana, sequer, offensil'a, lar que sem os dorRJentes as obras não podião ter 
ou nwnoM convenrente ao henrado S~'oador ou a qual- andamento? Foi-me necessario mandar vir dor• 
quer outro membro desta casa. O honrado ~enador mentes ai é do Santa t.:atharina, e fazer novos coo
não lHe ba~e al~:uma para affirmal' que a cstr·ada tratos. 
ainda não •:hegou a Entre-lHos, por não ter havido o Permitll o senado que a este respeito leia um 
nccessarío zelo e activirhrle. trecho do rolal.orio aprewnlado pelo director da es· 

Vejamos. Sr. presidente, COiliO forllo entregneq tt·ada de ferr,, de D. l'edro II. E' o seguinte: 
fsses tr .. halhns â administração actual; o que s~ tem rr A construcção não tem progredido á medida ele 
feito dahi em d•anle, de. que impr•rtancia Rão ostra· meus descj •. s. L'<tra isso concorrôrilo caums dilfc· 
balhos executados de então para c1; comparPmo~, Miles, qne ni!o' e~tavão em weu poder dominar. 
1inalment~, o que se fez em outras épochas denlr•• Foi a fa~ta. de dorm~nlcs um•t das principncs;. e 
de um espaco de tempo que nos sirva de tPrmo ele devo aqur dr~era V. Ex. que as clausulas a princr
compara~ão: A linh:~ nlln podia estar promph como pio ex•gidas nos contratus que se dcvião celr·brar 
cspPrava o Pngenheiro Ellison; a linha não necessi- p11a o f.,rnecimenlo desse materinl, e que parecifro 
taeva

1
sóm

1
entc, ~<1•m1 oã ilisb'e ~ nohret sPt.na~or, da su- dde'~~r,1dar tanto aos fornecedores, não for.1o sem ,I 

J1 rs rue Ul'3: .a a v; o o ras •mpor an mu~as unua a mar~ r difficuldarle qne encontrei: por- " 
O S11. T. 0TTON1.-Eu n~o disse que a hnha toda I quant''• autorrsado a contrat,lr verbalmente com 

eslava nesta caso. quem se apremutasso, lendo prescindido de tudo 
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quanto podesse pa~ecer embaraço, nem assim p~de O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONH.\: -Apoiado, 
alcancar um fornecun~nto regular que Jlroporc10- quando não, ningnem quererá servir. 
nasse'o andamento desejavel das obras. E acct·es- O Sn. MINISTRO D.\ .\GRICULTURA-(Lendo): _;_ 
centarei que as difficuldades havidas a esse respeit•J cc De.~se dia em diante os aterros começãrio a 
não forào especi:~os á nova administração •. Eneon- correr de modo assustador, deixando em muitos 
tra-las-hia em seu eam1nho qualquer qu~ occupa•se o Jogares os trilhos sohre dormentes suspensos, como 
logarde rlirector. O fornecimento de dormentes é um verdadeiras pontes pen~iN, lançadas sobre abysmos •• 
commercio como outro, com suas transacções inde- E1n outros pontos desapparecião as terras, levando 
pendentes da pesso>a a quem se vende. Não m• pa- em ~ua quéda·trllhoa e dormentMs. 
rece que as aft'dições ou relações de qualquer natu- cc OuVIa-se em toda a exttn~ã·J da serra o fra~or 
reza bej.1o 1110tivos que provaleção para se dar prd- da destruição; mas com o per1go robuatec~a-se a 
fcreno1a a um ou outro comprador. coragem e multiplicavilo-se os esf•,rços. 

« Depois de não se fazer mais do que pedir dor- rx Foi realmente um desses grandes espetaeulns 
mentes a quem os quizes;e fornecer, simplificado de horror, que, uma ve, presenciados, licil.o parasem
assim todo o processo que af~stava os coneurr~ntes, pre Rravado; na memor1a em caract•res indel,.veis. 
segundo se d1sse, tratei de haver esse mataria! pelos a Naqu~lle tnb~lho ingrato nllo houve, entret~nto, 
meios dir··ctos ao alcance da administraçã~, convi .. quem vtsse faltar-lbe a coragem um só in~tante á 
dando a outroR pnr intermedio de funccionarios desta wta do ·pouco que áR vezes se adiantava. Recvns
estrada, a qu;-m pedia que por seu larlo Sd esf11rça~·em tru1a-se um aterro, dous; pouco depois c11rr•ilo Ires· 
por descolírir, mesmo des,es que podião dar peque- e quatro; de•obstruia··B um tunnel, ou grande por
nas porções e que nào se apr~sent~vão, taly~z por ção da linha, e logo opó~ cou,ide1·aveis extrnsões 
nil.o acompanharem os annuncws fe1tos nos Jornaes e•lav:lo cobertas de massas enormes d~ terras e de 
por esta d rectoria. grande quant1dade de p~dras. 

« Para que V. Ex. veja que os embaraços no fnr- cc Alguns aterrus, que não co·reriio de uma vez, 
necimento não provierao senao de circumstanc•as dBsf~zião-se pouco a pouco em gran~es ondas de 
que niio era possível prever nem dominar, quando lama que abnào caminho por entre as arvordR, ou 
se apre:•entas~em, d1rei que uma pessoa respeitavel as d~itavão P''r terra e iao d~sapparer.er por aquelles 
que se havia compro111ettido a fornecer 10,000 dor- grotões aba1xo. » 
meates até o mez de junho do corrente anno, pelo Era um trabalho de Penelope, fazia-se e desta-
contrato que celebrára com o meu antecessor, e que zia-se. . 
foi depois rescindido por considerações que J!ilo 
vêm a proposilo referir, havendo contratado com1110 O Sn. T. OrTONI :-Diz bem-de Penelope. · 
alguns milheiros, logo depois da minha entraila O SR. HINISTRO DA AGRICULTURA: -Declaro ao 
para esta administração, não pMe por motivos pon- honrado senador que é exacto. 
deroso~ dar um só dormente dentro !Jo prazo em que 0 S 1 0 1 

t. h t b · d • ecer tO 000 • 11, VISCONDE IJE EQUirii.'IllONII.\:- UÇI-•81 se m a an es o nga o a ,orn , . 
«Da falta deste material devia n~turalmenteres~n~ O Sa. T. OrroNr:- Ouça-se! · 

tir-so ·a marcha do assentamento dos trilhos; opera- O SR. ~UNISTRO D.\ MRICULTURA (Continuando a 
çiio esta de que estava depende .. te a con~trucçilo ae ler) :-«No dia 29de dezembroestavao reparados em 
!oUtras obras e applicaçio de multas, que, seA' .ndo quasi 1· da a extensão da serra os grandes estragos 
contratos feitos, 11ã, s • tornar ião effecti VIU!, se ~s dos diasanteriores; havia-se reforçado com estaca
trilhos niio tivessem chegado a pontos predeterm1- das grande numero de aterros, afastado os trilhos 
nades. Actualmente (setembro) tem m•lhorado nos pontos onde podia ser vantajosamente empre
muilo este estado de cousas; já apparecem dor- !!&do esse meio de segurança, estavilo removidas to
mentes, e a c1nstrucção vai progredmdo com nota- das as terras o pedras cabidas, para. o que se empre
vel actividade; não parece que tenhamos de encon- l!ârilo dous trens de lastro; nesse dia poderio descer 
Irar iguaes ·embaraços para o futuro. » do Rodeio dous trens de cargas, e subir outrc,s tamos, 

Por oulr•• lado, o nobre senador _P.óde neg•r que dos quaes um de passageiros. Em a n11ite desse 
os grandes desmoronamentos occomdos na estrada me~mo dia, porém, grandes desmnrouamentos h&· 
d~ fat•ro de n. Pedro II chamárão para on1le elles se vidos impeduão de noJo o transito nessa parte da 
derão toda attenção, todos os esforços, todo o I a- linha. 
balho do governo e de seua agentes? Não l~u o bon-: « No dia 30 e s~gu.intes ati! 3. de janeir~ houve 
rado membro o relatorio que a esse re,perto me !01 b:•ldeaçilo de passageirOs, No d1a 4 cons1deravel 
apr1sentado pelo direc•or da estrada de ferro de massa de terras e pedras cabidas no tunnel n. 11 
D. P~dro 11? obstárão a passagem da machina para. baldeação, e 

A desc1ipção 6 a mais exacta possivel; posso dahi em diante por muitos dias continuArão os es
affirmar que é verdade tudo quanto se ul nesse rela-: tragos em uma escala verdadeiraJ?ente espantosa. 
torio: confirmo com o meu oestemunho, porque fu1 « Devo notar que, durante quas1 todo o lar«o pe· 
pessoalmente ver. l'esd~ 18 de dezembro occorreu riodo de destruição, a~ gra~des o~ras de reparaç~o 
o primeiro desmoronamento, e durante dous mezes e reconstrucção se faz1ão dia e n01te, expostos lodos 
tralialhou"se. dia e noite para remover gran(les á mais copiosa e continua. das chuvas de que ha no
obstaculos ao transilo7 Ileç • licença p~n Mr e m- tieia naquellas paragens. » 
clui r em .meu di~curso ~parte do rela.tori,O que Ir ta Nunca clleveu tanto. 
de, te obJecto. E'. prec1so fazer .. se JUstiça àquolles 

0 
S T 

0 
. Ah 

1 que procurilo sernr com zelo. n. · TTONI. -

I 
! 
li 
I· 
''ii 
lo) 

'".' 
li 
' 



. 128 SESSÃO EM 13 DE JULHO DE 1867 . 

O Sn. mNJSTRO DA AGRICULTURA:- Nunca choveu 
tante, dizem todos. 

O Sn T. OrTONI : - E' o que lião sabia. 
0 SR MINI~TRO DA AGRICULTURA: - Ü nobre sena· 

dor dirá se é ou não exacto • que affirmo, por ter 
ou,ido aos na~eidos aqui. Nunca choveu tanto • por 
tantos dias. (Continuando a ler.} 

«. O a! vitre de que lmcei mllo para ter trabalha
. dores,otf~reeendo·lhesjornaAs ~xcepc•onaes e ad•nit
tindo escra'l'os, .foi dicladrl pelas circum;tane~a~ 
anormaes d~ enll\rl, Nãu obstante, porém, o inaen
tivo puduroso de melhor paga, muito~ des~pparecião 
da noite para o dia at~.rra~os dianre fie táo más con
dições ~ poucos recursos da lucalidade onde de.vtao 
tr.balhar: quasi não havia meio de obstará dcser· 
ção. 

cc Mas se essas aguas torrenciaes, que cahirão quasi 
sem inlerrupç11o p .. r e~p ço de pert11 dd dons m~zes, 
caus!uão estragos de que é brrje qnasi impossível 
fazer nem sequer idéa approximarJa, ver.Jaddra
ramente digno< do louvor silu todos aquelles que com 
tal inimigu lravárão luta heroica, ne<sa verilacleira 
campanha de trabalho,sem exemplo nos annaes desta 

viajante intelligente1 que hnje percorra a linha, que 
não exagero a magmtude do trabalho. 

« Quasi tóda a exleRsão da estrada, comprehen
dida entre B~lélll • Rodeio, foi profundamente e>
tragada. 

« Poucos forão os aterros daqnella parte da linha 
que não solfrerão, e poucos os córtes que ni\o lfes
m(•roniJrão. Alguns aterros, que pareciao consoli
dados com fortes m•~ralh~s, forào destruidos, e as 
terras corrião como materia semi·1lu1da. 

cc A idéa salva•lora, e a que sd d~ve em gr.mtle 
parte o se nao ler demorado mais a intPrrupçao do 
trafe.ao, foi a construcção dos desvios provi•orios, 
afastando ·se a linha e diminuindo-se o raio das 
curvas. Em mui tos dus aterros houve nece~Kidade 
de fazer fortes estaca~aq para a(nparar as terras que 
tendi.'io quasi toda a.o,corregar pelas encostas abaixo. 

cc Na t• secpão de> ta estrada, onde lambem forão 
copiosas as chuvas, ficárão os trilhos submer>os em 
al~uns pont,.,s : o trafego, porú·••, nesta parte da li
nha naaa soffreu em sua r· g-llaridade. 

cc Não dovo conclui•· este capitulo sobro os desmo
ronamento~ sem uma apreciação summari~ das cau
sas principaes a que os allribuo. 

• • •< O estado de conservacão d~ linha era satisfacto· 
« Do RodeiO para dtant~ houve desmoronamento rio: mereceu elogios dos profissionaes que a pPrcor-

estrada. 

no côrte a quem do tunnel grande, e muitos outros rerão nos ulltmos ternJlOS; 11ão ha noticia de qne 
em difl'~r~nt •S pr•ntos, send~ o mais consideravel 0 jámais estivesse em tã11 boas r.ondi•ões. Não é, pois, 
que se deu perto da estação dos Mendes. Nesse Jogar 1 1 d d • · 
concentrou-s~ grande numero de trabalhadores, e pe 0 a 0 a conservaçAo que a todos qu rntos co
es ti verão em actividade durante muitos dias dou• nhee•ão a estrada inspirava a mai~ inteira confiança, 

· N d '>9 que se achar~ a causa de tanhs desgraç~s. 
trens de lastro pua a remoção das terras. 0 ia~ cc Lá estão os córtes profundos e altíssimos ater
de janeiro estava ali desimpedida a linha e passárào ros da 2• secçãe, lá estão es•as obras cujos defeitos, 
os primeiros trens. depois de entrerues ao trafego, se têm tratado de 

« HouTe nesse ponto baldeaeão de passareiras e corrigir. La eHtarao para sempre fssas terras sem 
de mercadorias por alj\'um tempo\ tal era o desejo que ag~regação, onde a reflexão aconselharia algum via
animan a admmistracão de concorrer o mais pos- dncto de prefereneia a aterros : algum tunnel mais 
sinl para atteriuar os prejuízos resultantes da inter- em vez de córtes. Ahi a explicação. 
rupção. « Tendo com toda a altençào estudado as causas de 

« Estes· esforços só podem ser aquilatados por tamaRhos desa~tres, nenhuma duvida resta-me hoje 
quem sabe qual o trabalho que dã. em taes circum- qu~ as chuva~ torrencia~s ~os ulti!llos temp·lS não 

. stancias sobretudo, a baldea~ào de car~as. t~r!ão tão sér!as consequenctas, se lião fossef!l alguns 
cc No mesmo dta 29, fl noite, cahiu ainda nesse vtctos do proJecto e alguns enganos e deseutdos na 

·Jogar grande porção de terras, que esta vão removidas eonstrucção. 
no dia 30. « Enumerarei aqui as causas qne em concurrencia 

cc Dons mezes e meio depoisj a 15 de março pro- com a grande e eontinuada massa de aguas a~gravárão 
ximo findo, houve no mesmo ogar dons grandes os desastres da serra, na 2• seaçiio desta estrada: 
desmoronamentos, um na manhã desse dia e outro « t. • A natureu das terras sem quasi nenhuma 
A noite, ainda maior do que o primeiro. No dia 17 aggregação, que se não podião prestar na maior parte 
estava construido um desvio provisorio entre o rio dos casos a cortes tão profundos e alcantilados e a 
e as terras desmoronadas. Este trabalho foi condu- aterros Ião el.wados. 
zido com actividade e energia dignas de especial « 2.• A r~rtissima inclinação das rrotas em que 
menção. . Corão lançados al~rros collossaes. 

cc Darão-se, além dos grandes, multiplicados des· cc 3.0 A falta de boeiros em certos casos, o que 
. · moronamentos pequenos, que erão promptamente fez que alguns aterros. lançados sobre grotões fossem 

removidos, completamente deotrmdos, sem que se tivesse, du-
« A ponte do Paraíso soft'reu abatimento em um ran.te a constr~~ção !~atado de apanhar as aruas que 

dos pilares. mats tarde os mào mmar. 
« Nos tunneis ns 8 e 13 notou-se movimento em cc 4.• A falta de fortes muralhas que servissem de 

alguns pontos: presta-se-lhes toda a attencão. pé aos aterros, e collocadas de modo que podassem 
cc Só podem fazer idéa exa ta do quanto' se traba- ampar:l·los eillcazmente. 

!h ou e d&s esforcos então desenvolvidos aquelles que cc 5. • O Pmprego de lastro nos aterros, que per
tomArão parte nas obras de reparação e reconstrucção; mitti.a a inliltragão ,das aguas. no coração das terras 
não escapará, entretanto, 11 observação fina de algum quas1 tão permeavets, om mu1tos casos,como o lastro. 
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· ·~ 'l'acs sllo, parecc•m8, as princip1es 'causas· dos de consrrva~ão. q11e ·ponha a linha· irileiramente 1 · 

ultnnos desmoronamentos n~ 2• secr.ão. prova d~ dcsmor~namentos. , · . 
« Nilo data de h~>je este meu ràodÔ de v~r : a res- « As olms da estrada ahi estilo i a qualquer tempo 

peito dellasjllnssim me exproml no relal·•rio do 2• poderão ser julgadas. · · 
semestre de ~865, do q1!al peç.o permissão~a V. E" «O material ineonsistente, ar~noso, de muitos eór- · 
par.1 c h r. aqu1 algum1s hnhaR: · · tes; o da mesma natureza com que se formArão os al~r· 

« Se ns t• secçáo da e;tradl silo de pouca impor- ros, e, Jinalmenle, as condiçõ~s em que tudo isto Coi · 
· tancia,os aterros c córlcl, o mesmo se nilo póde di- feit·), podtrâõ igualmente ser e"·•mmados. . · 
zer da segund~. onde os ha e"lraordinarios, e em « A respAil•> dos córtes espPcialment~ tive a honra 
cujii conotruo~iio nilo forão ati ndidas as nece·sida- de dizer a V. Ex 1 em officio-de 2 de Pgosto dó anno · 
des de consohda-J, s, es~ota-loR, c fazer outras obras proxim1 lindo, que « seria quasi impossível em ·· 
que os garantissem d s;es escorregamentos frequen· muitos córt~s da 2• secçilo desta e·tradagarantir de: 
tc4, qua>i sempre acompanhados de ho desagrad:L- uma maneira permanente a estabilidddd dos taludss• 
veis mtmupe,oe1 no serviço, e que onerã~ de modo sem o emprego de meios cuja adopção ararretaria 
descommuual a de~peza debil1da ao custe1o. despezas de muitas centenas de contos de.réis. · · 

«.Se da prindpio sa tivessem !dto algumas, ao « Apezar, pois, de alguns inconvenientes qite tal · 
meRos, das obrJs cujo custo ddveria correr porcont• estado de cousas póde rausar ao traf•gQ, é quasi dd . 
da pri'!leira construcção em uma estrada soJTrivel, necessid~de ir-se eonsoli Jand~. e por partes, alguns 
ter-se-hiilo evita lo muit ·s dess~s incommo los re- !lelse·s taln~eR, atten•tendo-se em primeiro Jogar ao~ 
sullantcs das cond1ções em que s~ acha a linha, e que aprasenlào menos garantia de estabili·tade; e· 
que silo tanto mais para sentir por jã contar a popu- prevenindodesmoroname,,t JS tan'o quanto fôr pos:ai-: 
Jaç~o com esse meiu dd tro~nspor te, sem fO lemllrar vel nos taludes enormes, qne exigiriilo para a &UI· 
ma1s de seus defeitos, senil, quanlo está sob o peso consolidação som mas mui avultàdas. 
da consequencia delles. 11 As medidas, dizia eu ainda no nm de·ase mesmo 

• E te; ultimas estragos n:lo for~o mai~, cnm~ officio, ddvem ~er ·tomadas com attençilo para estas 
V. E". vê, do qu>~ a liist~ conllrm•çllo do que e,tava duas ord. n1 de fo~ctos·: eu algumas interrupções de· 
previsto,· e que era impo sivcl evitar sam mterrom- vez em qu;mdo, oa ctispendio immediato de summ1 
per o trafego e sem fazer de n vo ~randes extensões considdravds. . 
<kllínha, e por modo ditfcrenle. « Fazer, porllnto, todos· os esf~rç~s para. diminuir·· 

«Tivesse eu milhues de trabalhldores empregados o mais poss1vd as probabilidades de interrupçilo do 
na eonservaçilo da serra, que nem por is•o dei"ariào trafego, sem entretanto absorver com essas obras 
de eahir aquellas terw. Menciono o lia circumstan· toda a rllceih da e· Irada, f, parece· me, o que eumpril 
· 1 1 · t 1 t hoje à administraçll.o. · · . 

Cla sem o menor va o r rea • unicamen e por e r o- « Como V Ex:; vê, os ultimes aconteeim~ntoa nlo · · 
ma lo algum vulto, en•re pessoas de tod~ estranhas a 
e-Iradas de ferro, a opinião de qué alguns trabalha- deverião snrprehender-me; mas simplesmente reve•. 
dords ·de menos, CUJa suppressão representa uma Urão novos de!dtos que serão quanto·possiYel cor• 
· 11 · · 'li 1· · d .• · rígidos. ·• . · parce a. IRllgm •can ISSUlia a~ gran"es eeonomi&S « Parece-me, entrétanto, que d~pois das obras da· 

realisadas em todos os ramos do se. r viro d.esla as- repara~ão e outras complelame t a e ae 
t d • · d • t · • d )' h · t ._ · u d nov s, 'fe ra 3••0 • causa a ues rulcao a 10 a em uma e" en· ·fazem, a estrada da ferro nilo terá Ti10 futuro e re' -são de muitas milha•. PÓst hnc, ergo pr~pter liao-
eis simplesmente a: que se reduz a ~xplica~ão. sistrar uma pagina de igual destruiçilo. · . . · 

« Não era pelo !~do da conserva~ilo que paccav3o '' O movimento. observado em alguns·tunneis, o 
as obras da eotrada. Attesta-o a 1mparcialldade de abatimentG do pilar de uma das pontes construídas 
quantos a conhecem. no Parahyha, revelão por outr11 lado defeitos de~ 

eonstrucç-;to, . 
« Porque se nllo da rã a ver·laddra causa, nito só c O primeiro acha e"plieaçlo natqral na insull· 

desses tristes successos pmados, mas de anllogos ciencia do revestimento; o segundo, no modo defei
futuros, que o exame da linha aponta mesmo ao via· tuoso__por que foi assentado o ri.lar. 
j •nle que do carr~ que o transporta lança suas \Ístas « v. F.x. sabe que no tnanc grande, pouco tempo 
par<~ as obras de terra,e attenl:l para as condições em depnis de recebioto, ce~meçou a inanifestar-ae úm 
que Co~3o construídas ? movimentn, que foi desde enlilo cuidadosamente ob-

cPorque se não h a de dizer,antes, que falsas econc- serva do. Tendo-se notado progresso bem sensível 
mias na construc~.ão são as vordad~iras causas pro- nesse movimento, tratüU·Sft iie reparar o pé direito 
ductoras destes d~sastres Y que cedia, o qual acha-se hoje em est~do satisf,cto-

« E' sabido que muitas obras que se recnnhecerilo rio. 
como indispensaveis, quaes as de consolidação, es- « Felizmente a o~ra de demoliçi!o e reeonstrucrJo 
goto, etc., não podiilo deixar de entrar no projecto, em uma extensão de. cêrca de 30 metros se fe~ ·sem 
e que Blgum cuidado mais devêra ler presid1do à p1·ejuizo da marcha ordinaria dos trens. 
conslrucçAo dos aterros e ao alargamento dos cór· « O m01imento nolado em outros tunneis,' que é 
tes, cujos taludes em muitos Jogares ainda amea~ão igualmente objecto de attençilo, in tica claramente 
os trens que passilo. . que só causa ditrer•nte da que ouvi apontar é cap~z: 

« Sern grandes obras, a que o projecto niio attendeu de produzir taes effeitos. 
sem outras que mesmo durante a construccão podião · '' Quando alguns aterros de uma .só vez. como o 
ser feitas, e que com clespezas razoa veis produzirião da divisão 13•, eorrião pelos grotões abaixo, n.ina· 
magnificas resultados, nao havia e nlio ha trabalho dos por aguas subtcrraneas, que nunca f .. rllo da11-' 
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viadas; quando' ~s cavas profundas se desprendiilo anterior relatorio, nas quaes molivo o meu procedi· 
sobre a linha e ali bocas dos tunneis quantidades mento em relação a este delicado objecto, e onde, em 
enormi1s'mas do terras e pedras, o que se pôde dizer traços geraes,indicoalgumasdasvantagens collateraes 
6 que, se houvesse um exercito de trabaltladores na da reduer.fto. . 
conservação, teria todo elle o desprazer de presen- « O alê.nce de tal mediJa foi maior do que pa· 
ciar esse quadro de desolação, sem que de nenhum rdceu : seus effeitos não ser~o só circumspcritos â 
modo podasse oppOr o menor embaraço ao escorre- estrada de r~rro de D •. PedN II. 
gamento, pelo plano inclinado, dessas terras sem ag- « Roduzir taes despezas C ·i ala"gar os horisontes 
gregação e embebidas de agua., e dessas pedras ába- das em prezas da mesma e•pecie, que jâ possuímos, e. 
!adas durante a construcçilo. Sabendo os que co- das que posteriormente venl1ão a existir. . 
nhecem o modo por que ali se trata a linha que só u E esse ponto, que parecia um erro administra
aguas despr~zadas no coração do aterro podtào ex- tivo a quem o não sabia apreciar, fvi realmente uma 
plicar em !1! caso a facil quéda de tamanha massa grande medida economilla, O caraclfr multi pio .da 
de terras, começârlio a cavar em alguns pontoq, e reducção e seu.! effeitos foi circumslancia que passou 
abundmtes olhos de agua, que hoje estão apanha- desapercebida a quem só a encarou pela mais appa· 
dos, não tardárão a apparecer. renld de sua, la•lfs. 

u Essas fontes, que Jlrovavelmente não tinhão em r Por outro lado o paiz n~o comportando taes 
tempos de chuvas regulares apparencia tão terrivel, despezas, p .recia·me naturalmente indicado o mo· 
tornArão-se bem abundantes depois das grandes mento de restringir um pnueo a genero~idade 'admi· 
chuvas. Esses olhos d11 agua, comquanto pouco des- nistrati va, que absorvia láo grande parte po pr.>
sem em tempos secco!, deverão entretanto merecer dueto da e·t• preza. . . 
alguma attenção mais. - a Foi conf~rmando-me com estas vistas que pro-

' Não ser~ fOra de proposito declarar nest~ puz a medtda de cuja adop~ãojá ha muito se colhem. 
Jogar, que foi inevitavel uma ou outra demora e ai- os fructos. » 
guma megularidade das trens, quando a linha se Se, pois, Sr. presidentP, demonstro ao honrado 
achava em tão delicadas condições, e isto ap,zar do senador nt~m só que os trabalhos não se acha vão no 
trabalho a que ninguem ~e poupou, noite e dia, ex- eslodo que me pareceu dizer S. Ex., !aliando-lho 
postos todos ao peior dos tetrpos, passando com os apenas a supero!ructura ; se falta vão obras impor.· 
il!as muitas noites de chuva, e com poucos momen- tantissimas; se occorreu esse incidente de ex.traor
tos de repouso. din>ria importancia ; se hil:o accrescido ~s circum· 

« Com todo o prazer e verdade assevero a V. Ex. ~tancias anormaes em que temos vivido e que 
que as obras de .reconstrucção e r~paração que, se inlluirilo'para difficultar a reunião de oprrarios em 
1izerlo por occasJilo dos ulltmos desmoronamentos, numero stifficiente, visto que tinhão medo do recru
fszem m11ita honra a todos quantcs nellas tomArão lamento e da designação •• , 

pa~teÜm facto que cJnsigno neste Jogar, e gue diz 0 Sn. BAIIÃO DE S. LounENÇO: -Apoiado. 
muito em favor da attençilo e cuida1o navidos du- O Sn. Mnts·rito DA AGRICULTURA :-Bem, apoia-
rante os grandes estragos da linha, é que o mais leve do : mas a designação e o recrutamento são neces
accidente nilo veio perturbar a boa marcha dos Ira- sidades • • • 
halhos. 0 Sn, VISCONDE DE JEQ~lTINIIONIIA : - Da epocha. 

« Pelos ·algarismos dos quadros deste relatorio O Sn. IIIINUTno DA AGRICULTURA: -, •• da epocha, 
V. Ex. v~ que esta em preza tem caminhado do nec~ssidades de cuja Pa!isfaçilo a honra dn paiz não 
modo o mais satisfactorio. podia Jlrescin.tir, e a one os nobres sPnadorM e t•l· 

« Os factores da pro~peridade desta importante dos •·S bra~1l••iros não 'portem mo.<trar-se indifferPn
estrada apresentilo·s~ sob o aspecto mais risonho. e tes quanilo h··j~o d~ emillir uma oniniáo C•)m rehção 
dào a medidá das liso11g~iras condições d~ sua vif~a a negoc1os de semelhante ordem Niin p ·demos apre
presente e das beiJas e;peran~as •1ue é lic1to nutrtr c i •r e jnl~ .r estas c r· usas roiJ .. cando-no• em um 
sobre o seu futuro. mun•lo de tlorAR P de f<'licidad··~, em que não r-sta-

« O·augmffnto fnrtement~ progr•sRii'O da rPnda e mos: •:urnpr6 julgar cnm as ·circum•tanc·as, c• mas 
a diminuição eonsidoravel na~ Vlirb>~s do llU~teto, silo rl i~<"uldad·-~ q11~ pesão sobre o guverno, sobre o 
factos elnqu•nles que lhe assignalAo os mais bri- p:uz, S••bre li·do~. · 
lhanfes rfsultados. Outra crmsid· r~çilo, Sr. presiMnte: fS~es trab~ .. 

« Tenho tanto mais prazer em fazer aqui sobre- lhos s~J tantn mais d•fficeis, quanto mais se pro•on
sahir e~ ta animad\1r11 situação, quanto m•·iores são as ga a lmha, Todo.~ sabem quauto cu, ta a condllt'çã~ 
objecções que se hpresentão, posto que em geral sem •los materiaes, accrescendo o au~m•nto do trafego, 
o mais ligeiro Pxame de cansas-para que se trato de etc., para tornar maiores as d1fficuldade~ d.1 occasi:lo, 
desvia-las, contra a administração, por parte do go- E poiq, esta circumsbncia th•ha de inJiuir tamb•·m 
verno. . . . . na celeridade dos trabalho~. Vtjamos, entretanto, o 
·«A' illu!!rarla~prectnção de V. Ex, de1xoa stgm- que occorreu a este respeito, tomando por cr,mpa· 

ficacão e o alcance dos algarismos contidos nest~ re- ração os trabalhos executados em certa fpocha com 
latorio. os q.ue se o~ecutilrlo no decur'O da adr11inistração 

« Como é a reduccão nos v11ncimentos dos empre- aclunl: vejamos o resultado de~ ta comparação. 
gados a medida qué mais poderosamente tem con- Em 17 d~ dezembro de 1865 abr;u-sc ao b-ansito a 
corrido p~ra a diminuiç;lo da rlespeza, que se faz com esta~ão do Desengmo. Corno o honrado senador pode 
esta estraua, transcrev~roi alguwas linhas do meu verihcar, a extensão da linha comprehendida entre 

J 

• 
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esta e a da barra de Pirahy, ó de 21 kilometros; gu. 
farão-se 20 mezes no a•sentamento, dos trilhos do 
Pirahy ao Desengano: temos porUn,toa media de 1 
kil~metro por mez, Vejamos agora o :ljue se fpi d~
pols que a estrada passou para o estado. A extensão 

· ih linlla construída entre a esta~ilo do Deseng11no até 
UbA é de 37 kilomelros; foi aberta ao trafico em 17 
mezes; resulta uma media de maia de 2 kilometros 

·por m~z, o que mostra qne aqoi os lrdbalhos andA-
. rão ·mars de pr.essa •• :. . · 

O SR. T .. Or.roru :-E' verdade: lodo o serTiço foi 
leito .ultimamente.! Não tem duvida 1 

Rtnda bruta no anno 
de 1805 .. • ... .. • 1,749.3t3$400 

Di~oren~a para mais em.18G6 • , • ; _108:"132$625 
Custe1o do anno da · .·. --··-. 

1866............. 8J7:8~4S642 · · . 
CuA!eio no anno de 

1865... ... . ... .. • t,t0!:063R075 

Dill'erença para menos em 1866 ••.•• 256:2188433 ---
Difterenç~ para mais na renda líquida . 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA :-DJDdO todos em 1866 ......................... ·364o,9õ 1S058 
os descontos, ainda hade ficar ahruma vanta~em. Náo . ~---
quero. com isto dizet que o trabalho tenha tido a Inclumdo 2:38011U2, parte ~9·defic•t da renda do 
n'aioi!:celcridade •possível ; nilo: assevero, pnrém, Ramal c~mgada aos .emprezanos no R~~o de 1865, 
que·a!llem trabalhtdo asRí~uae aclivament• superan- • 93:9~2$612, pro1·en~entes da. taxa addJc~on.al no 2' 
do·se difficuldádes · algumas.quasi invend;eis. .. semestre do mesmo anno, que se não elu~mo'u da 

. · ' • renda como era de costume parcellas que 1mporlllo 
O Sr1. vrsco;o;oE·DE 1EQUJTINIIONHA:-Apo1ado. ·em 96.323$081. ' · 
O ~R. IIINISTRO DA .AGDICVLTUR~:- Os trabalhos Estabelecendo a comparação no meemo terreno, a 

. tem h do apparenle lenhdào : mas 11~0 nll.o po~e ser differenea para mais na ren1a liquida de 1866 seria 
lançado em culpa ao ~overno, ;orno pa ·eeeu· por de 46L~74Ht42. · 1 

· 
suas pahvr.as qnerer o honrado senador por Mmas. 
Se o honrado senad~rse tivesse limitado a per~un- O S11.. T. OrTONI:- A isto nilo se põde respon-
lllr se tem havido"demora nos trabalhos, eu lhe res· der. . . 
ponde ria que sim : mas o honrado membro foi além, 
dizendo que tem havido lentidão, e por culpa do go
nrno. Ei~ o que eu qniz de!lruir. 

O SR. VISCONDE DE ]EQUITINRONBU- Ouça para 
diante. · · · 

Mas S. Ex , nilo obsLmte bav•r feito esta censura, 
nlio púde deixar de ser justo reconhecendo que por 
todos os meios se tem realisado importantes ecijno
mias e grandes melhoramento~ na administrar-ão: 
as provas ahi est:le nos algarismo~, para cujo exame 
cúnYido o nobre senador. Quem comparar as des
pezas da linha ferrea, ha de ver que á medida qne 
ella se prolonga e o traf,go se de~envolve, a renda 
augmenta, as despens do custeio diminuem. 

O SR. T. OrTONI :-Necessariamente assim do
~ia de ser. 

0 SR. !IJNISTRO DA AGRICULTURA :-N«'l. isto se 
obtem ·com um administrador zeloso e intellígente, 

0 SR. VISCONDE DE ]EQVITINHONHA: -Apoiado, 
0 SR, UINISTRO liA AGRICULTURA : - Necesslria

mente havia da ser assim, nilo; porque nllo 6 o re
sultado do acaso. 

0 SR. VISCONDE DE JEQVITINIIONHA: -Nem pôde 
ser o resultado do acaso. 

O Sn. T. ÜTTONI :-Em rela~llo, quando se pro
longa a estrada, a despeu diminue. 

0 SR. ~IINISTRO DA AGRIWLTUI\A : - Quero lam
bem mostrar que as despezas diminuião augmentan
do-se o traballio-

0 SR. VISCO liDE DE lEQuJTINIIONIIA: - Oução I 
O SR. T. 0TTONI:-Ouç1lol 
0 SR. mNISTRO DA AGRICULTURA :-Quero mostrar 

que a despeza diminuiu, augmcntando·se o trabalho 
da linha, prolongando-a: 

o SR T. 0TTONI;- Sem duvida I essa 6 boll 
testemunha o Sr. visconde de Iequitinhonha. 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA: - E é muito 
competente .•• 

O SR. T. OrroNI : -. A respeito de factos q11e 
n•turalmente terá visto .•• 

0 Sn. !IINISTRO DA AGRICULTURA : - Honra-me 
com o seu apoio ••• 

O SR .. VISCONDE nE JzouirJNnor;u : -· Deixe o 
Sr. senador ~ffirmar o que quizer: está muito ago-
niado e ama1gurado. · 

O SR. T. OtTONI:- E v. Ex. anda agora em 
mar de rosas ! 

0 SR MINISTRO DA AGRICULTURA :-Ainda mais; 
temos a comparação do rendimento, do custeio e 
da porcentagem de 1859 até boje. Ed·a : 

Anno• Custeio llentltJ 
1859'. • • 606:870$,J93 720:900$5.J3 
1860. .. • 611 :4028672 920; 765$~8, 
1861.'.. 688:506$153 1,0i3:73fR050 
t862.... 8fi0:938$211 064:996$082 
1863.... 849:4-21$611 969:6'~!$5·i2 

Porcent. 
84,18 
66,40 
6U2 
8i1,99 
81,60 

O SR. T. OrTONI:- Hei de explicar tudo isto. 
O SR. !II~ISTRO DA AGRICULTURA : - Perdlle, Ira· 

to de afastar de sobre o governo uma grave accu
sacllo. Se o nobre senador assevera que nlto foi 
prôposito seu censurar o governo, passarei a outro 
ponto. 

O Sn. T. 0TTONI: - Quiz censurar. 
!lenda bruta no anno 

de 1866, ; • . • • • • • 1 ,858:076,~025 
O Sn. ~u:>ISTM oA AGJ\ICULTUR.l : -Então pro

sigo. 

'' 

I 
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Anno•. Cusleio. Re~da. Porccnt. cm tudo isto ? » Tenho ex1mlnacto o que ln a esltl 

f86.t :.. 96.:199$300 f,21l:li158205 79,57 respeito: elis,~o resul~ad-? ai '!."epehPgueJb. . I . I .. 
)865 t,OS8: 183$591 i.756.148S5 o 61 ,96 A assem J .a provmcJ~ ue e r nam r1r.o pe a : e1 
1.866 ·" 834 0"70"21 1 848 7a3o3~1 5 • n. 6~9 de 20 d6 março; dP.cretou o seguinte: 

·· •" : " "iJ ' : " u 4 •' t « Art. 1.• Fie~ o presidente da provinci~ autori· 
E ne&tl ultimo anno a estrada prolongou-se, o sado a mandu e>tud~re a contratar com uma ou 

]!Pswat teve de sa!i1fxzer exigencias de um trdllco mais companhias, ou com pessoas reconhrcidamenle 
mais de, envolvido, muito •na is trab>lhoso; ao passo i foncas, uma rêde de estrada~ de rodagêm ou de 
que as de.1peras descêrãa a 83!!:0~76521. · carris de ferro, conhecidas sob a denominação de 

O Sn. T. OrTONI.:- Ora I Isto .Jiilo fem.r~plica 1 tram·ways, que ligue os rentros. r o ulo1os do inte• 
O SR. MINISTRO nA AGRJGliLTURA: _ Nilo sei; rior da província. com a~ diyers~s estações daestrada 

pelo menos O_f·1Verno s& tem esmerado em cumprir de ferro do Recrfe ~S. Franmsco, com. as actuaes 
. n seu dever. N~o quero ir a.lém ; . tudo quanto tPnho estradas de coll!mumcação P.ara esla c~p1tal ou com 
dito é par~ chegar a e1te resullado, com 0 qual Jlca- os pontos d~ ~tltoral de facJI access~ a navegação. 
rei satisfeito: 0 goveroo tem-se empenhado em • Art. 2. I ara execução do arhgo prece~•nle 
· c:umprir o Eeu dever, tem consciencia disto, sem . pod~rll o mesmo presidente adoptar as segumte.~ 
querer desconhecar CIB serviço• preotados anterior- medtdas : 
mente. · c § 1.• Conceder fls companllias ou aos partícu-

« Demor.l na Foluçiio da proposta para a incorpo- lares, qoe se eAcamg,,r,m d~ construcção dos 
r~çao ela companh'a que prolon,ne a cstr,da, até o tram-waya, ou que os eollocnr d'ora em diante nas 
Porto Novo do Cnnha » Jll der.larei : 1111 governo actuaes estradas, nma subvençl\1} kilometrica pro
não cabe a culpa da demora. O nobre Fenador di>se porcional ao capital empregado e por uma só ver., 
que Ju1 oito m~zes se I em protelado ~sla S'•luçãll: eu licando o. contrato, que para isso SP. celeLrar, dcpen
c:omcço ~or pedir à sua memoria que !e rer.orde de dente da approvação desta assemblét. 
q1o1c. nã~ ha d•corrid.o todo esse tempo. Nil.o pude « O contratante poderã, independentemente d~sta 
'eJ•rfica-lo; mas é íacrl {&zê-lo · approvnçil.o, dar começo aos e1tudos e prtparaçil.o 

Craio que a reunião dos ar.cionisfas foi em· fins do• planos das obras, os qu~es llcarãõ mediante 
tle janeiro: depois forão os papeis subm~ttido8 á con- indemnisaçito pertencrntes 11 provincia, caso nio seja 
Mdmçlo do governo. O gwerno ouviu o director, appr .• vado o contrato celebrado. . 
Mmo l!ra mister, em assumpto des!a importancia, « § :.!.• C•mtrabir um empresfimo dentro ou {óra 
~fim de pre1tar mais cabaes tnfurma~ões ao conselho do p.tiz mediar1le condições que não obriguem 11 pro. 
de estado, que teve de. ser ouvido, como cumpria. vincia a um lfispcndio superior a 4.0008 annuaes. 
Ainda não foi interposto o competente Jlarecer. « Art. 3 • Ficã~ revogailns as dtsposições em con-

Que cu'pa, pois, tem o governo? Declaro mais: trario. » 
faz-me a lio!lra de ouvir o n~bre senador pelo Parll, o presidente contratou com Edu~rdo de Mornay 
a qncm ped1, plr carta particular, que houvesse de um trnm-way que, partindo de uma das estoçõesda 
adlartfar o seu parecer. Escada Frecheiras e AriptJbu fosse ter a &,erros 

O Sn. SouzA FnANCO :-E' exacto. Dei-o imme- ou a Gravatá. Esta linha e;U em estullos. E> ta é 
cliatamente. a verdade; partiu só de uma lei provincial que auto-

O S11. IJJNISTRO DA A.GRICULTURA : -Dirigi-me ao riso11 o presidente para contratar essa obra, 
Sr. marquez de Olinda nesse mesmo sentido.,, 1\las o hnnra~o senador dizendo ·q.ue nãn qnaJifi. 

Ual.\ voz :..,.. Dizem qu~ a demora foi delle. c~va est~ negoe1o pelo nome gue os Jornaes lhe da-
• vão (creto que o senado o saberâ), 11arece ter que-

O Sn .. nJJNISTno Dl AGIIICULTURA: -Não, senhor. rido desfechar sobre 0 governo amargas censuraq, 
Que ma1s pod1a eu fazer 'l o ·nobre senador acrescentou que esta eoucessilo ' · 

O Sn. T. OTT<ll\'1 :-De sorte que o conselho de indo prejudicar os interesses da comp1nhia ela es~ 
estado tem veto ab!oluto ? Irada do fmo de Pernambuco, devõra ter sido feita 

O SR. niiNISTno DA AGRICULTURA: -Não me cum- â mesma companhia. 
pre respon!era este~parte; mas, sem sercomores- O Sn. T. 0TTONI:-E' outra cousa. 
posta, dJr~i ao honrado senador que 6 preciso co- o Sn. ftliNISTno nA AGRICULTURA;_ Perdlle-mé ; 
·•l1ecer ns razões pelas quaes os nobres mem- tomei notas com rnuit11 attenção.... . 
hros do conselho de estado, ouvidos sobre a ml-
te ·ia, tem demorado 0 sr.u parecer. Não as ·conheço; O Sn. T. OnoNt:-Nào desejo dar apartes a V. Ex.; 
p 1r isso.nilo posso nem dc~endc·los, n•rn accusa- responderei depois Protesto.que não foi assim que 
lo 1. Far-r., porém, a justiça de crê r que motivos muito fallei. 
JlNCedêntes tem par.l isto contributdo. O Sn. !IINISTno DA AGRJCUI.TURA :-0 engano scrl 

« Tram-u:ny de Pernambuco para Bezerros. » O meu ; parecen-me ter ouvido que o projecto é pre
nohre senador foi nesta p1rte ou illudido em suas judicial á garantia. 
eonjectur~s. ou pcs•imamente informado cm tudo o Sn. T. OrToNI :-A' garantia. 
C[llanto disse. O nobre ~cnador, occupando-se do 
trom·wfl·y de l'~rmmhuco a JJezcrros fo~llou por O Sn. MINISTRo DA Acmcut•runA :-. • • e que a 
moclu tal que cu, ouvinrlo-o, disse com migo : « Ha- conc~ssão devtlra ter sido Coita á companhia c não a 
verá nl~uma ... ( nào 1ucro usar do expressão que l.crcmros. • • 
não seja plrlamonlar alsuma indoccncia envolta O Sn. T. OrroNI :-Justamente. 
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·O Sn Ml:oiiSTno DA AGRICULTURA: -Mas dis•e o dades da pro"ncia de Pern1mbuco c de óutrasloca· 

. honr•do nenador que o projecto preju li cava os in- !idades com. quem lenha de. tr.t~r a este respeilo, 
teresses da companhia, ftzendo a OtJiros f<vor que para .construcç~o de ramaes, tram.~, caminlios de 
lhe d,via ser feito: entretanto, Sr. presirlpnt•, le- r~rro r·u outra~ obra1 publicas em tal ex:tenslo e d.e 
nho aqui prova1, que o nobre ren~dor pôde ler. de tal modo, fórma. e lermos, qu · possllo depois ser de-
que a pr.,pria ~ompanhia de Pernambnco, pór meio cididos em cada caso particular.» . . .. 

.. de sua ~treclorr~ em Londrts,.eabendo deste facto, o . o Sn T. Orro!(J :-Esta riilo ê a quPsllo; 
npplaudm1 e del1b~roo, ptla resolu~ão tr•mada na as- s· · . · 
sewbléa 1!'8ta\ e seme•t•·aJ dos aCCIORÍsta.• d'e 10 de 0 R. IIINISTRO DA AGRICVL~URA: -Jflse vê, pOJ!-
abriJ deste anno, p.re .. t:u" todos 08 auxilias a- esse ~anlo, que a. co!'lpanbta de I ~rnambucn, em vez de 
'"''111 way, com e·pecialidade uma porcentagem de Julga:·s~ yreJUdlcalfa, appl~~diU o acto da assembléa 
10 , 1 dednzida da renda da estrada de ferro provmc1a , r•rome!leu aux1har a ~ova em preza cem 

• • tO •(, da rfnda obltda por este me1o. . . . 
O SR T. 0TTO!!I dA um aparte. A caman doa d~put~dos jhpprovou o projecto 

1 O SR. IIJNISTRO DA AGRICULTURA:- A lei é outra oll'~rectdo aresJ!eÍio deste as~ um pro, e qnal venda da 
• r.ouqa: ainda lta pouco a li Ma~ rereria-me á esfa decisao do senaao. . 

deliberaç~o, a cuja leitura prllcederei com permissAo Eis o que h a sobre o tram-woy de BPzerros de q~e 
do !enado. , t~o longamente occupou-se o honrado seoador por 

E' a srg·11nle: ~linas.,. 

cr t o Que com relação ao de•envólvimento do . o Sn. T. 0TTOlll :.o.. E de que me héi de oecupar, 
tr•fego e r.omumo da província de P~rnambuco e das se a paude me permilltr; sobre elle ainda ha muito 
out•a'l vizinhas e ~o angmento da renda da ~strarla a dizer. · . . . 
dderro,a dirPctnria estima acceder a um abatimento 0 SI\. 111111sTno DA AGRICIJLTUI\A : _ .. , e.lre que 
d~ tO o/. da receit• bruta, proveniPnte do tr~f~go que v. Ex. 18 ba d~ occupar àinda. Com semelhante 
possa Fereff<ctuado na estrada de r~rro por qualquer quPstllo 0 governo n.Ao tem cousa nenhuma. 
J amai, Iram ou outro caminho de ferro, que se caos· 
lrua para o inrlica~o fim, accedend~ igu:•lmente a .. s O Sn T. OrTONI:-Sim, senhor. 
poderes e concrs•ões à companhia, e eslabelecidos O Sn. JJJJIISTI\O DAAGRJCULTUIIA ,:_E' ao que quero 
no pr jecto de lei n. 94 que p~ssou na camara dos cbPgar. . . · 
depu lados em j86~, cujo ohjHcto é o 1eguinte: o SR. r. OrroNJ :-A efite re,peito não disse se 0 

« § J.o .\'. approv .• ção e concurrencia dos governos governo tinha ou não cousa alguma. · 
1m1 e fonnc!al. O 811. lll!IIStno DA AGIIICULTUR~ :-Mas V. Ex. 

« § .• A Qualquer razoavel ~juste de direito• e muit•> bem ~abea,naut•> é importante ÍJma c. emura 
rPclama_ções da companhia provenientes da 'ona d 
privilegiada de 5 Jeguas , 11 ella 17aranlida pela formulada sem • clarar-se nua ireerir, ·quando 
.conress lo, como nos casoq particulares lhe pareça se tr.11a de uma ma teria desta natureza e discutin-
CJUilativo,ou porn1eio~de arbitras. do-se com um membro do poder executivo. 

« § a. o A llscalisaç§o e rPgulamento por parte O Sn. T. ÜTTONI : -Por !aliar do tram Wlav dos 
da companhia, tendentes a garantir a convtniencia Bezerros e das vícinaes da Dabia. · 
pt~blica e o trah'ho st·suro e economico da e1trada. o sn. JJINIST~o DA· Ar.IIJCULTUIIA :- E• tio· aqui 

· 112.• Que afim de atlender As requisições do tra- (mostrando uns papeis) para dar a tal re~peito Iodas 
frgoacompanhia, eas•• se não dê o suprimento de trem as informações que approuvn A Y. EX:. Sobre o 
rodante e pbnta, proeosto pelo fallecido ministro tram-woy dos n~zerros e o que ba. . . 
d~s r· bras publica~, o .. :r Paula Souza, na ulliaJa ses- 0 Sn T. OTTONI : _ Nada adianlou. 
tão, tratarA de fornecer o c~pital neees~ario, devendo · 
ser levantado por tiltllos, ou de outro modo, com tanto O Sn JJINISTRO DA AGntcULTURA;..;. Põde ser q~ 
que o gov~rno imperial conceda A mesma companhia, uilo adian~asse,.. · . .. . . 1• 

alóm dareceita liquida da estrada de ferro, com, im· O Sn. T. OTTONI :- EslA escripto num· folheto ~ 
post~ primaria 10•(, annuaes de juro e o fundo de distribuído na casa o que V. Ex. d1ase. · . · 
a.mortd1s~ção scbdre to que

1 
se

1 
nec;ssllar para acqui- 0 Sn. IIINISTRO DA AGRICULTURA : ·- Nl.o Ji·essa· ,' 

siçi'lo e trem ro a.n e e pana e .ar realmente des- folheto, declaro-o a v. Ex. t 
pendido. • 

« a.• Que para animar a conslrucç~o desses ra- O Sn. OrTO!!I:- Creio, mas o que V • Ex.:disse 
maes, trams ou outros Clminhos de ferro, ou quaes- IA estli eseripto. 
qmr obras puhlic:u conv~nientes ;\ esl' estrada, os O Sll IIINISTRO DA AGRICULTURA:-Tenho· nece si-
directores, em additamento ao que está acima esta- daofe de ler tantos papeis que me silo submettidos, h 
tuido, eslão dispo•los a recommen ia r aos accionis- que me falia tempo para ler .esses. e outros folb~tos. li 
tas 11ma resoluçilo para ser adoptada na pruxima as- 0 Sn SouZA FRANco:- Principalmente quando a li 
scmblóa geral semestral, para o fim segmnte : secretaria toma trabalhos que J.erlencem a outros i~ 

(( Que desde a extensão da ~arantia. da companhia ministerios. · i! 
attl à som ma de ;C 485,000 a 1mportancia do capita . ·J'· •.. j· addicional, admitlido e estabeleci Jo como tendo sido O Sn. IIINISTRO DAAGÍIICULTURA:-Outra accu!açllo 
bona. (ide e ldgitimnmcnto dispendid_o naconslrucçilo grave do honraio sen·dor referiu-se às· estradas da , 
da Jmhn, sendo es.la empregada mlegralm~nte, a Minas. s. Ex. disso: O ministerio e o seu delegado 1 .. ·.~.~. 1 companh •a contribuirA, de accordo com as aulori- em Minas ilo comprJmeUen,lo a minba provincia.' 

1
: 

:j 
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O S11. ÓrroNI:-L' verdade ... 
0 SR. !IJNISTRO DA AGRICULTUIIA :-.,,por arranjos 

•meramente eleiloraes (isto está nai minhas notas; 
se não foi assim, o nobre senador rectifique), Jlnr 
uma medida extravagante, que nil.o linha utilidade. 

presidente actual da província de Minas, nem du· 
vida alg•úna sobro o seu reconhecido zelo e J.latrio
tismo, manifestados em mais de um acto 1mpor· 
!ante naquella província. 

« Estradas vicinaes » O hmrado senador disse 
que .e!t•s estradas devem ter custado muito dinhfi
ro, e que, como nos relatorioa das presidencias nlio 
via cifra alguma por onde se explica!se a des)leza 
com el'as, concluia que o g.JVerno a teria tomado a 
si, o que era inconveniente, etc. Tambem procurou 
demonstrar que al~umas destas estradas vicinaea não 
serião vantajosas, indicando como exemplo a do Dom 
Jardim, das Alagoinhas aG engenh·1 Europa. Accres
centou que, f.endo o assucar o princirai producto, 
o que mgis avulta ali, se<h preferive que esta es
trada procurasse o porto de Santo Amaro em ve~ 
de se dirigir à estra•la de· tmo em Alagoinhas .•. 

O Sn. OrroNJ : - Sim, senher. · 
O Sn. !IINISTRO D4 AGRICULTURA:- E' o que di-

zem as minhas notas. · 
E' realmente accusação grave, formulada como foi 

pelo honrado senador. Ouvindo-a eu, comquanto 
confie muito no patriotismo, no zelo e probidad~ 
com que o honrado presidente actual de Minas se 
esmeroo em servir, perguntei a mim mesmo: '' Ha

·vcro\ algum fundamento? » lnformei,me·, venho 
dizer ao senado o que houve. 

Quando chegou á província de Minas GeraeB o digno 
S~, ~onselheiro Sal<lanha M~rinho como presid·•nte, 
funCJonava a assembléa provmcisl. Convocou ell~ os 
depuJadoq, desejoso de ouvi-los sobre as necessidade~ 
mai~ urgentes e imp1rtantes da província. Os d~pu
tados concorrerilo em grande maioria e circumstan~ 
cíadamente informflrão a S. Ex das necessidades pu
blicas ponder.mdo-lhe que sobre tudo avultava a 
·necessid.de de abrir boas e~tradas com direcção ao 
valle do Rio Doce e ao do Rio Grande, assim como 
outras que communicassem a~ vertentes do Rir• 

· Pomlia com a e~trada Uniilo e Industria Offerecendo 
a S. Ex. este plano disserão·lhe ser e•b a principal 
necessidade a que cumJlria attender nR província dr 
Jllinas; e que o presidente praticaria um acto de 
grande mereCimento, auxiliando a assembléa em se' 
. milhante empenho. 

O SR. T. OTTONI : -São as minhas in~orlnações. 
0 SR. MINISTRO D,\ AGRICULTURA : -Pois SilO mâll, 

são i n~xactas. 
O SR. T. ÜT'rONI: -Veremos. 
0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA :- Sim, senhor. 

Disse mais o nobre senador que a tarifa, sendo de 
20 rs. por arroba das Alagoinllas ao porlo, e havendo 
outras despezas, etc, tornava-se mais t<neroso ao la
vrador mand•r o seu genero pela estrada d; forro, 
do que por Santo Amlro, afim de ser trans)lor!tdJ 
em barcos da capital. Tambem neste ponto S. Ex:. es
tá enganado, as tarifas não ~ão de 20 rs. 

O SR T. 0TTONI: -Isto não prejudica o meu ar· 
gumento . 

0 SR, ftiiNISTRO DA AGRICULTURA: -Eu mo• trarei 
o aclo do presidente da Dahia, de 14· de f~vereiro de 
1866, reduzindo a tarifa na razão da di~tancla. 

O presidente prometteu a sua eooperaç[o; e oj 
deputados provinciaes adoptàrão a lei citada pelo 
'illustrado senador por Minas, que autorisava o go· 
verno a contrahir um emprestimn de 2,000:01108 
destinado àquellas obras urgentes. Foi essa lei sanc
cionada; mas, como o pre•idente apenas demorou-se 
ali 9.4 d1as, tendo de volt~r para a côrte afim de 
tomar assento na camara dos deputados, nada se fez, 
ficou por executar a autorisaçiio. Quando regressou 
ullimdmente para MiMs, ocr.upado com os trabalhos 
da guerra, vendo a difficuldade de realisar o empres
timo, e seu~o consultat!o pela assembléa provincial 
se convinha ou nil.o que subsistisse aquel 1a autori
sação! S. Ex., de accordo com a sua convic~ão a tal 
respeilo, apressou-se a responder .... 

O SR. T. 0TTONI: -Isto não prrjudica o meu 
argumento. . 

O SI\. T. 0TTONI :-0 que não podeis haver, dai-
lhe pelo amor de .Deus. 

. O SR.' MINiSTRO DA AGRICULTURA:-•.. que não con
vinha, que· continuasse a autorisaçllo desde que o 
governo reconhecia a impossibilidade de realisar o 
emprestimo, que era uma medida de occasião para 
allender fi uma necessidade que se julgava urgente 
Se nilo podia a província realhar o emprestimo, 
para que ficar a autorisaçilo ?- l<'oi o que disse o 
presidente,· respondendo fi uma assembléa de quem 
obtivera todas as provas de confianca, como fosse 
autorisaçiio ampla para reformar a "instrucção pu
blica e outros ramos do serviço da provinoia. 

As~im, Sr. presidente, me parece que do facto 
adduzido pelo honrado membro ao conhecimento 
do senado nllo pode resultar cena Jra alguma ao digno 

0 SR. ft!INISTRO DA ACRICULTURA :-Foi uma prO• 
videncia que tomei, de accordo com o engenheiro
fiscal e com o superintendente da companhia, 

O SR. T. OrTONI:- Não ê 20 rs.: entilo quan
to é? 

0 SR MINISTRO D.l AGRICULTURA :- Perdóe-me : 
ora as tarifas imporlão muito, e tanto que os gene
roa deixão a estrada de ferro e demandi\o o porto ds 
Santo Amaro, ora nada valem. Mas eu mostro que a 
tarifa foi diminuída; e, portanto, a. objecçllo desap
parece. 

O nobre membro, porém, diz qne não influe a 
tarifa. 

O SR. T. OrTONI:- PerdOe, eu pergunto só de 
quanto é que se reduziu. 

0 SR MINISTRO DA AGI\ICULTURA :-A tarifa era de 
20 rs. : reduzi-a a 15. 

O Sn. T. ÜTTONI: - Entito tenho razi!o na pro
porção do 15 e não na proporçiio de 20. 

O Sn. VISCONDE DE JEourTINJJONJJA:- Apoiado. 
O Sn. T. OrTONI :-Pois bem, convenho : ó um 

engano de tarif<t, nl!o tem duvida. 
0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Mas, Sr. pro

si deu te, disse o honrado membro que as estradas 

I 
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vieinaes cuslíl:o muito dinheiro ; e como não silo O S11;. VISCO!IDII liE!EQUITINHOl'fiiA:- Ouça-se I 
feitas à custa das províncias a despeza onera o cofre O SR. T. Onoi!i-Jãsei que a Montanha como 
geral. Não tem onerado o cofre geral, começo por ·tudo. · 
dizer, um só real do dispendió com estradas VICi
naes, nem no tempo. de minha administração nem 
sob a de nenhum dos meus antecessores.· Além do 
credito que anJioalmente o g.:.verno geral distribue 
ás pr~1·incias, do qual póderia ler sabido alguma 
quanha para auxiliar as estradas vicinaes, nada têm 
ellas CU\Iadoa•; s cofres publicas, a•severo ao hlilnrado 
senador. Mas com relaclio ·~ D •hia desta verba não 
s:hiu.um real para aulÚliar as estradas vicinaeP, A 
razão é que o credito, quasi sempre de 60 a 70.000H, 

0 SR JIINISTIIO DA AGRICULTURA: -Que quer? A 
Monbnha é nma obra de muita necessidaCle para 
a capital da Dahia. · 

O Sn. T. 0TTONI:- Come 60:0008 por anno, 
O SR. !IINISTRO DA AGI\ICULTUIIA:·- E' obra de 

grande necessidade (lodos os administradores têm re· 
conhecido) quo tem de lrg~r a cidade alia COJD a 
cidadd baixa. 

é destin~do o auxiliar as obras provinciae~, etc. Toda E' preciso nlo conhecer. a capital da Bahia para. 
esta quantia, por um contrato, feito ha annos, vai não ter esta opinião. 
para pagamento da obra da montanha da Dahia. Eu . O Sa. T. 0TTONI :-Sei que 6 uma obra uiU; nlo 
estimaria muito que ficasse alguma ccusa para aux:i- contesto. , .. 
li.a~os cofres provinciaes na construcção das estradas O Sa. MINISTRO DA AGRICULTURA:-De primeira 
Vicmaes; mas nada fica. necessidade na capital da Dahia. 

Mas, senhores, que vicinaes são estas? quanto 0 · 
cust:lo? Sr. presidente, até hoje nenhuma destas vi- SR. VISCONDE DB JEQUITINHONnA:-Apoiado. 
cioaes tem obedecido a uma regra, a um syslema. O SR. MINISTRo DA AGI\ICULTURA:-Sobre a estrada 
Cust~o de 600S a 900S por Jegua; avalie o senado o ao engenho Europa, S. Ex. dis&e que o enJeobo 
que silo ellas: pouco mais do que simples picadas ... , Europa ou a freguezia do Bom Jardim, •• 

O SR, VISCONDE DE JEQUITINIIONHA: -E isto mes- O SR. T. Orrol'fi:-0 engenho Europa. 
mo é de grande UliJidale, 0 SR, Mil'fiSTRO DA AGRICULTURA:- Peior p1ra 

O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA :-Sem duvida; Y. Ex.; porque o Bom Jardim é mais perto de Santo 
satisfaz mais ou menos. Amaro; dista 7 leguas mais ou menos A estrada 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINJJONIU: -Apoiado. que se trata de librir.da estaçllo das Alagoinhas 
O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA. -1\las talvez o àquelle engenho é de quatro lfguas, e põet em com

honrado senador pela província de Minas-Gera1s municação uma Area muito productora. · Comprehende V. Ex t pensasse que custav4o centenas e milhares de conto~; . , 
n~o, senh• r. Poderei confiar, porque seria longa a O SR. T. 0TTOL'fl:- Isto JA o d1sse. 
le1lura, a S. Ex. as informações dadas pelos enge- O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA:""' Portanto, nln-
nheiros dos diversos districtos sobre essas vicinaes: guem deixarA o. caminho de ferro a quatro le1uas de 
S. Ex: f.xaminarã, · distancia para caminhar sete, oito ou nove le1uaa. 

O SR T. OTTONI: -Estas informa~ões conslão do A,qui estA o h r nr~do senador pela P!ovinci~ dá . 
relatorio do Sr. Ambrosio Leilão da Cunha. Batr1a q~e po~erâ dJZer se h.a alguma ID~xaciidao 

· nestas distancias. S. Ex. ere1o que é filho da Ire-
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA : - Nilo constllo guezia do Bum-Jardim, 

todas. O S - S L . . D R' F . d 
O • R URAO DB , OURI!NÇO : - O 10• un O, 

SR. T. 0TTONI: - A~erto; porém r.areee-me Eu hei de f~tlar. 
qna tudo cnnsra do relatono que tonho diante dus . . . 
olhos · e não são quatro viotfns. O SR. T .. OTTO!!I (ao Sr. mtnlltro da agrtctJitu-

0 Sn. !IINISTno DA AGRICULTURA:-Eu não dis~e ral:- Elle Jâ ptd!U a palavra. . . . . . 
qua er:.•o quatro viiltens; eu dis;e que não eriio cen· O Sn. MINISTRO .nA AGRICULTURA.= -~sUmo mui lo, 
lenas nem milhares de contos. . J)esde que aqu1 me apresen~ei pedi as luzes do 

o Sn T 0TTONI·-Eu hmb•m niio disse que er~o senado para e< la mater1a; em _dis~ussilo desta nalu•, 
t' ' ' 'th' d t reza o drbare amplo é uma necesudade. . · · ·· 

cen ertas nem nu ares e C(ID os. . . Como dizia, a distancia é de quatro legaai. Quem 
O SR. MINISTRO D~ AGRICULTUR.I:-Nilo disse prec1- quererã, ~m ve1 de IJ.Uatro leguas; para tomar o ci., 

samente uma quanha, mas ceo~urou como s~ fosse ruinho de ferro, cammhar sete, oito ou nove l,~as 
desp,;za desmarcada. Eu agora, como ellphcaçào, por pessinias estradas, visto como· a de Sinimbll, 
d~claro ao nobrA senador que não são centeuas nem ·projectada, infelizmente ainda Jião'.e~tA f~ita? Nem 
milhares de contos; sào poucas dezenas.... !e sabe quando tlcarã feita. E., amda quando· aa 

O Sn. T. 0TTONI:-Dem. fizesse, declaro ao senado a minha opinilio,: e é que 
O.Sn. !UNISTRo n,1 AGRICULTURA:-.... e att! menos nem só os lavradores que se tivessem dé'aproYeilar 

do que isto. da estrada do engenho Europa irilio para o·caminhô 
de ferro, como, depois de feita a estrada Shiiníbll, 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINJJONIIA:-Apoiado. se dirigirião por ella em demanda do engenho 
O Sn. PAn.~Nuos:-Mas nada pelo cofre geral? Europa, afim de tomar o caminho de ferro, .de pl'i-
0 Sn. MINISTRO DA AGIIICUL'fURA :-Pelo cofre ge- ferencia ao porto de Santo Amaro ••• 

ral nem um real. O Sn T. 0Tl'OL'II:- Os passageiros 11110 duTido. 
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· O SR. IIIINISTRO DA AGRICULTURA':: ....... ; mnrmente Eis•qual pOde ser:oresult:ido ob;ido pelos caminhos 
na epocha' do:invern,; porque tocos qu~ntoa co- conver~entes. 
nhectm a B·h1a sabem· o que é. Santo Amaro nus· Falh.:me re,ponder â uma parte do discur;o do 
taçilo das clluvas. · · honrado senador. 

-o SR. VISCDND!I DB1EQUITI~IIO~HA :~ApÓiado. , S. Ex. pergllrttou-mo se o P.rojecto actual resolvia 
O SR. llllNisrno DA AGRICULTURA:.- E' h~rrivel •. R queslão que se denomina vulgarmente por questào 

Consome7se As vezes um dia pa!a transpor du·.s le- Dramah... · 
~~~~r.!!.' preciso dar os la i~forma~iio ao· nobre se- 0 ·Sn. T. O·rtÓNI : _E' verdad~ • 

. 0 Sn. VISCv!IDII DE JtQUITINIIONIIA·! ~ Apoiado, 0 SR. ~IINISTRO DA AGRICULTURA:-". la· me e~que• 
0 Sn. llll~ISTDO DA AGRICULTURA:- Assim jA me cendo ... ~se O gtJVerdO não tf''!laVU SI eslil q11e;tão, 

tem acontecido, em Santo. Amaro. Nlo. ha. pont~ se nilo boba a mesma op1mão, ·etc •. O governo 
nem ·cousa que menca este nome. Entret.nto t! est~ nada retira do . que diss~ ·quando se discnliu e11a 
o munj~ipio !Dais riêo da provineia 1 _ ' . · que.stilo no parlawnto ; .mas, e~tando pendente ·de 
' E' por1sso que declaro ao senado que n~o ha·nolm- dec1-ão do senado, ao senado hOJe compete rea I ver. 

perio provincia lã> atraza·Ja em melhoramentos Esta questAo, :p~rém, não Iam Jelaçlo· nenhuma 
materia~s como a Bahia. E assim succede; porque, com o·projecto em dLcuss:lo. · 
como duse o honrado. senador, grande parle de sua . o s T o T t d 
renda~ distribuída pelu pessoal •. A verba das • des- R. · TTO~I:- em u 0 • 

pezas c.)m · o pessoal cresce todós oli anrios,. mas O SR. !IINISTno DA AGRICULTURA: - Perdôe-mc 
n:lo augmenta nas mesmas proporções a eonsiBna- V. Ex.; eu me Pxpl co. Eh ta qu~slllo nlo I em relacilo 
çio destinada aos melhoramentos materiaes e eco· com o projecto em discussilo. E para prova-lo b:i~ta 
nomicos Fallo de ·minha prJvincia; eu dPsej" q11e dizPr que no projP.cto trata-se do prulongamento dds 
saiamos dette ·caminho em que temoJ andaíio. A [,nhaP ... · . · . . · ·· .. 
província de_S. Paulo., : o SR: VISCONDE ·DE JEQUITINH 'NDA: _ E' a que O Sn. T. 0TTONl :~Tem tudo e.m rei ção ã do~ Per· 
melhc;~r cuida de seus melhoramentos materiaes. nambuco. · · . .· , 
; <tSR. llll~l.'TRO DA AGRICULTURA:-. , , é a que 0 SR: MINISTRO. DA AGRICULTURA:- Enli V~ll ter. 

ma1s tem fado ·em nielhoramentos . maleriJes. A de No proJecto tra~·se .do prol!Jngammtc, d 1s huhas ; 
·• Pernambuco lambem possue . boas estra~las. A da a questão adduz1da pel.o honrado .IIJembro ,é .con~er-
Dahia não tem meia Jegua dé estrada regular. nenle l garanha do JUro do eap1ta) adJ1C10D~I dól 

Parec~ incrivel q·ue, em uma província tão opu- estrR~a de ferro ~a Prrnambuco, .na 1mp.ortanc1a ~e 
lenta, cuja r~eeita orça em quaii 2,000:000$. não .f.,9!6:977Si~~; 1sto é1 por-obro~A Jâ fe1tas, por ~apl· 
haja uma ~strada regular; te111 .apenas a e;trada do tal JA despendidO: Póae ter relação, porq_ue m.a1s 011 
ferro. Trata-se do fazer. estradas vicinaes conver- · meno~ relação ex1ste sob esle ponto de v1sla: Isto é, 
gent_es, e mesmo assim o honrado senador espanta-se resolv1da a que~ tio d~ste ou daquelle modo, o p~o
e. diz: « Para que se ha de fazer, stradas viemae• ? 1 l~nga'!lento pôde tornar-se ma1s ou menos facJI : 
(). que ficarAõ sendo tll~s.? Silo muito importantes. e1s ah1 a rebção que ha. 

O ~R. viscoNDE pE JEQUITINHOl'IHA:- E a da C~- O SR. T. OnoNt i -Sem sé res.Jver esla questão 
cboe1ra é tambe1n 1m portante. . a companhia não trata do prolongamento; e.t1 

0 SR, IIIINISTRO DA AGRICULTUIIA:- A de Para- claro. 
gua~sú 6 imporlantissima; Deus queira que se faç.a. 

Vou lêr o que diz o engenheiro em seu rdatorio 
de. 26 de março, sobre as vicinaes: 

0 SR. III NISTRO ll.l AGRICULTURA:- E' O que· digo-·; 
estamos de ac~ordo. M.as o 9ue tambt m d1~0 é que 
~ilo ba n"cess1dade de melu1r ·esta questilo no pro-\ 
JBCto; V. Ex; lla de concordar comigo. . 

O Sn. T. OnoNI :-Eu conc~rdo, sem duvida. 
O Sn. llll!IISTRO DA AGRiéULTURA: .-'Agora o gover

no declara ao honrado m•mbro qu~ nilo retira o que 
disse • gabinete de 15 de janeiro de 18M sobre a 
mataria. . 

· « Concluídos este~ caminhos, do~· quaes os princi
paes são o .das Alagoinhas ao en~renho Europa, o do 

rr·,esmo ponto de partida A Purificação e ode Sitio Novo 
a Subauma, feitas as pontes do cammho que vem da fre 
gueziados Prazeres, e estabelecend.o-seemAlagoinh~s 
o rPgistro de gado destinado ao consumo desta capital, 
de sorte que todo ellevenh~ p~la via ferrea; oqueserã 
vantajoso.para os criadores e lambem p~ra os Ctn- o Sn. T. OnoNt:- Sobrd a doação ... 
aumidores, caleula·se que a receita_augmentarl de . . . 
tOOiOOOB Jogo nos primeiros annos; e como 0 aug- O Sn. MI~ISTRO DA AGRICULT.URA : -Eu ~1go: so· 
mento ·de'despaza, proveniente dos repar.:~s dos su- bre a matflrla .. Mas o s~nado dml a. sua ulllm•·pala-
in·ad,~os estragos e da substitui~ilo dos dormentes ~e vra : pend~ de sua.demsão. . 
made1ra montou no anno prox1mo )lassado a ma18 Passo a mCormar ao honrado membro o que ba a 
de 120;0008, s~gue-se que tendo sido no mesmo respe,(o 
anno de 207:114~Ul rs. o deficit; este desappare- Em officio da legação imperial em Londres, do 8 
cerA, e até haverá um saldo a favor da réeeita, quan- de abril proximo pa1sado (ê muito recente), foi com
do forem abertos· ao transitQ aquelles caminhos· e a· muni cada aQ governo imperial a seguinte deltbera-
linha chegar ao sinip)os. e~ lado de con1ervaçilo. » · çllo da companhia: (Lendo) 

I 
I 
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«Que, ni'ío ob&lanto adifficut.Jde resultante da · O Sn.·Souz.\ FR4Nco:--.... mas a·comparaçllo foi 

insut!Jciencia de· poderes do capitlo Medeiros, e o feita por S. Et. e deli a se· quiz deduzir que a admi• 
nllo t~r elle a.Presenlado as suas 11\strucções,. a com· .ni1tra~lo aeltuale prefdrifel, é mais z1losa d> que a 
panh1a, de~eJ•. ndo remover toda~ .as fllleslões con• anterior. . 
tenciosaw entre o governe impedal e éliA, esl:l. dis• o s ·· · · · N · ·d 
posta a fazer com 0 governo imperial um arranjo; n. lltlttsfltO.liA AGRICULTüJU:-. !o ap_ola o. 
que fieràfundado s~bre uma ou outra das boueue- . o s~. VISCO~DI DE JEQtllTINifONOA l - Nllo Slf 
f!Uilll~s, a aaber: . . · segue; 1sto é envenen~r. 

c Ou, que em addiç~o ao pagamento do presente O Slt. Souz.t ra&Ndo:-Envenenar o que f , 
juro ga~antulo, ou inteiramente sem elle- cs lucros O Sn. VlsGONDE DI JI!QtfiTINHOIIJU:-Eilvellenar u 
~iquidus sejão d1vidid_o~ se"!estralmente em. partes intenções de quem falia. . 
'.llu~es entre o governo amper1al e a companhaa.. . O SR. BiliÃo Dll S. LounEif~o:-Nio I! veaeno1 4 
• • .Ou, que ;.a companhia disponha de seu lucro ~onsequencla Jogiea. · · · 
'"'t•gral auter1do da empreza para o governo.impe- O Sn; YISCONDI odiQUITtlfliOIIIfil-N40 6 mulla 
r11l, ou ~ elle o transfira a~ preço ~e todo ~ eap1t.l Joglca. . · 
despe~d1do p~la companhia, e o JUro ~ev1do pela o s11• T. Ortom :-Eile nllopreclsa de aúiliiar 
sarantla addiClullal desdd a abertura. da hnha •. • 0 S S · F . · . Q 1 • di · · ' 

El d. ·. , b Jl. Ro OVZA. R4NCO :- uem er lloa ICQIIIO, 
. . us eon •ções. so re e as ~lo acerescento pala~ comparando os tr•balhos. que ae clizem fei!Qs em· a 
na· o senado eomprehende a razio. . . I• epoca com. os da 2« e •~ razil~s all~pdaa, ba de 

Mas devo ddcl•rar ao senado,por eer mu1to 1mpor- querer concluir que aactual adnuailtr•~ 6 mtlbor 
lant~ para a q11eslilo, que o Sr.barlo de Ma11A esta in- do que a passada, . · · .· . . . 
VdSIJdu de todos os IJOderes par. tratar c~m o .sover- o Sa. aurttstfto D.l ua·lliiLTiill ~-Dili lato quem 
""• .ei. segundo declarou na coare1e1ulta que. teve quizer comparar. qttem qubler ler asaim, 
com1go, prepara-se para apresentar uma_propoala. · · · · · . · · . · 
Digo,enlrelant•J,com o honrado $enador: . c E' urgente O Sn. Souu. Ful'lca :-Entlo ~ que tPm os argu• 
que o set\ado. resolvns~ qoeililo ; é de toda a coo· mentol aobre de•pez•t, IC9DCJID1-'1 andamento da 
veniencia, qualquer que se. a a.decisilo.,.,. trabalhos, etc. r . . . , · 
.. 0 Sn, VISCON.DE DR lJQUJtt~OONHA:- .ApoiadG, · 0 81. IIINISTR~ ·tiA JOllhlUI.Tlll.l :-'E· para pro~af 
· o s1• JUNtsrno-ouGntcuLTUJU :-.... qu• 0 se- quenilo tem hntdo demora 131 obras. · . ·. · 
nado decida, por~ue a demora nos prejudica. » O S11. SouzA ItnAlico: .... A que&llo de demora I 

· · outra, tem outroa argumentos. · · 
. O Sa. PARANHOS:- Com o concurso do governo. 0 Sa . 1 H ,._ · ~ 

O S 
. · . , fliCONDI Dfi EQUifll(lf(IJ!R.U- a·~ .. 1,80 

• n. IIINJ~Tno DA AGRICUL, URA:-Mas o senado ruir sómeale o argumento do n,ohre ininbtro. · · 
ê que ha de d1zerse quer o concurso do j:Overno. · 0 S S F N. ão.· - . to. 
· O Sa •. PARANHOS.:- Não póde prescindir delle lo á S~m ~~:~u ~~f:~b:'ment~ 0~!':"o'b~:: nadft~: 
. O Sn. Sou.u FnAN(O: :-Esta soluçAo. é preciso com o& dados aohrereadimentos, 'saldos; e to., e a· 

que O gGverno a inicie, . . . respeito ~estes Í que ~~~me ~isponJio a edend~r• 
. 0 Sn. IIIINISTRO DA AGRICULTURA:- Eis, p· rhnto, me, RepilO que O ileSeJarl& mudo para manter•rne1 
Sr. presidente, respondidos .os pontos em.que me .ou !ater todos os esf~r~os para me mant.er na per .. 
pareceu necessaria_ promph resposta ao Sr. senador sua. sllo de gue a admmutraçilo passada d.~ estrada. da 
pel~ provinci!l de Miaas, a quem d~vo manifdslar o ferro de D. Pedro II era a melhor poss,1vel; guero 
meu agradeeamenlo pela lJondade com que· tra· manter-me na persuaallG de que no Bras11, onde. ba 
tou-me. . tantos homens ~abeis, l~ntos homen11 .zeloat~~, nlo sa 

A d. encontruAII mu1toa CbrJStianoa 01ton11 •• ,, . , 
0 Sr, ·Seuz• Fra.ne01- JSCUSsilo, S~· .. 0 Sn IIIIIISTRO D.t.\OIIICUI.TUIIAl-AIIS qoemne11 

nhores, embora sBmpre mteressante, tomou hoJe ·isto 1 ' 1 
· 

caracter um pouco limitado. Tratou-ao de a1sumptos . . . . · 
que nilo dizem respeito directamente ao projecto. em O Sn. Sovu FRANCO:-••• •. ~om a seu zelo,.colll 
discu;são; ~ão incidentes, repito que mais ou sua perseveran~~· com sua actiVIdade, co~ todas at 
menos importantes com ludo incidentes posta de outras boas qualidades aeralmente conhectdas. 
lado aquést~~ principal. E eu desejariamJito, prin- o Sn; MINISTRO D.t, AGlliCULTUI\.t :7"~0Q o prlm~irjJ 
cipalmenta em 11m ponto, estar preparado para res· a reconhecer os semços do Sr. Chruhano Ollom. 
ponder desde já ao nobre ministro da agri~u~tura, e o Sa. SoUZA FR4NCO :- Nilo estou dizeado que 
é a respeito da .c~mparação entre a admlDISiraçiio v. Ex. os nega. Comecei por diz~r a minha àpiniao, 
pasRa la e a admmlilraç1o actual da ealrad! de f~rro e concluirei qae o Sr. Christialto O.IJoni ganhou 
íle D. Pedro II. rénome · immorredouro naquella grande em preza, 

O Sn. JttNISl'l\O D4 AGRICULTUJU:- Nio !oi como renome que durará pelo men~s ta~ to quanto durar 
comparação. · o Brasil. Outro Sr. &enador d1acubrli em detalhe u 

O Sn. T. OTToMt:-Ohl se foi. administrações da estrada. . · · 
Mas, senhores, a queslilo principal 6 oo.lr:1. O que 

O 811. Soun Fli!NCo:.:...Estou que S. Ex. nilo li- se pretendeu e o que parece estar na cal>eca e 011 
vesssc por fim a comparação, acredito nistJ.... . coração de lodos é que a direcção sciont ficá das es-

0 811. IIII~ISTI\O DA AGRICULTURA:-Apoiado. . Iradas de ferro do Brasil em grande seja feita ~ 
~8 

.· \ 
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iferte a prestar·s9 a servir o imperio todo, assim 
ostreitados os seus tacos politicas. Nesta ponto eu 
creio que S. Ex. não vai tendo os melhores resul
tados ile seu zelo em mandar fazer os estudos do 
prolongamento que se P'etende E a julgar dos tra
balhos pelos que estão jà publicaclos no rel.torio, 
tenho receios de que esses estudos contillUem a 
nlio ter direcçilo conveniente. 

O S11.. 'auNISTno DA AGRICVLTCII.A :- Oh I senhores, 
· ~penas quiz dar ao corpo lesislativo uma pequena 
1déa. · 

ducks para diversos centros importantes como os da 
Bahia, Pernambuco e mais alsun! que os tempos 
revelem. Estas arterias secundarias devem ser Iam~ 
bem jiA estudadas no senlido de, ao mesmo tempo, 
servirem a interesses ji ereados1 de populações jfl 
desenvolvidas o ricas, e &e prestarem a dr verbas ra
mificações que dentro de cada umn província ~e bno 
de tornar uecessarias As communieações dos seus 
districtos entre si. · 

Senhores, quando se planeja uma ciJade1 se tem 
em vi; ta debile logo o traçado de suas JUas, a aber
tura de suas pra~as, e a reserva de espa~os para 

O S11.. Souu FRANCO: -Senhores, a grande ques- logradouros, para rociost ttc. :assim o ensenheiro 
tão 6 o prolongameato da estrada de ferro a encon- deve te~ em v1sta o granae traçado geral, o plano da 
trar-se com o Rio S. Francisco, descer pelas suas nossa naçlo geral. 
aguas até o ponto o melhor escolhido para outra vez, Eu sei que as cidad:s nilo se crião A vontade 
ora por terra, ora por agua dos rios, firmar commu- de ninguem; eu sei que muitas vezes quando nos 
nicaçllo entre as províncias totlas pelo interior; o que lembramos destes planos jl\ as cidades estão edific1~ 
ao mesmo t'mpo que serve a interesses muito im- das, por exemplo, tão irregularmente como a. do ftio 
portantes; abre novos meios de communica~llo que de Janeiro ou mal povoados os impP.rios como o 
possllo em uma occasião dada ligar as pro1'inc1as nosso. Entrtilanto ainda é tempo de fazer para a via~ 
entre si, quando sfja embaraç~da a via marítima. ç~o geral planos que conrenhilo A eommunicaçilo 
Ora, os estudos que estilo nos annexos do relatorio ; dos habitante~, e tran~porte dos productos •. 
porque direi a S. Ex. que o li e examinei todos,.. . Uma questllo se apresenla immediatamente: como 

O Sa. MINISTRO DUGRICVLTURA':-- Muito obri- é que estes planos hão deaer decididos? por quem i 
gado. que e&hs oliras hão de ser fixadas ? 

O SR. Souu FRANCO: - ... li todos os trabalhos PMreceu-mi do pr •. jecto que se quer uma lei que 
examinei-os, comparei uns e outros e reconheci o• regule desde já muitos dos pormenores do plano, e 
s.eus desejos ·reconheci o seu zelo e a sua boa von- eu nllo lhe comprehendo a possibilidade. Nào .appro
. tade, e acredito, refiro-me a este ponto, porque nilu vo a fixaçio ·das condiçõas com que esses planos, 
trato dos outros, que elles nio parecem ir sendo sa- essas obras hllo de ser feitas em um tempo em que 
fisfeitos. Neste prolongamento o grande desideratum estas condições hão de ter variado. · 
é a maaoa arte ria que ha de ligar as províncias entre Eu comprehenderia antes, desde que estA na in
si pdo mterior1 e os estudos, ou ao menos as expio- telligencia de todos a necessidade aesta~ grandes 
rações, comêço de estudos.,,,. vias, a vota~lo annoa em lei de orçamento de 

O Sa. MINISTRO DA AGRICl!TTVIIA : _ Comê•o de quantia suffir.1ente para dirigir as exploraÇões e es-
t d · d · • todos e começar as obras; mas aeompar.hando as 

es u os, apoll 0
• · circuu,stancias do tempo. Entretanto, eata questão 

. O Sa. Souz L FIIAIICO:- , , •• estio sendo feitos, chama-me A outra importantíssima; em que peça 
não no sentido do grande prolongamento, mas, das licença para tocar, até porque S. Ex. j~ tratou della: 
ramificações dentro da provmcia de Minas; desvios, é a. quustào da competencia para legi&lar a esse res
que Ó meu nobre amigo jA demon! Irou que sllo ai- perto, 
suns d"elles insustentaveis. E' preciso que fixemos Senhores,. em outros tempos em qoe interesses po
idéas neste ponto. NintJUem tem a pretenção hoje, liticos não se involvião tanto como nnje nestas ques
J!empóde ler, de planP.Jar desde já as diversas es- Iões, alei det828,29 deaiosto, tinhajldetermiaa
tradas qu~ se hilo i! e abrrr: ninguem pensa na pos- do a competencia sobre as diversas obras. 
sibilidade de .1ev~r .a elfeilo, prmcipalmente agora, o Sn. !IINISTRO DA AGIIICULTUR! :-Apoiado. todas estas obras, . 

O é tá b ã d 1 d ? O Sa. Souu FI\ANCO :-No seu arl. 2• dizia a lei; que que es na ca eçl e no eoraç· 0 e 0 os. tratando dos contratos para factura de obras: «Todas lfm plano geral. O engenheiro, porém, não se tem 
occupado deste plano, e na pa. te em que se occupou as obrt s esJlecificadas no art. antecedente (isto é1 
deixa muitas duv,idas. Aponta muitos caminhos e pontes, cstradag, canaes, aquedue.tos, etc.,) que fo
nã~ prefere. nenhum : eu, depois que l.i 0 seu rela- rem pertencantes, à provineia capilal do imperio 
t fi li d' d ab 1 ou a mais de uma província, serilo promovidas pelo 
ono, que! sa en o menos . 0 que 8 la an es. ministro e secretarro de estado dos negocias do im-
O Sn. II!INISTno DA AGRICULTURA:- Elle lambem perio; as que forem privativas. de uma só provincia 

ainda não completou nenhum dos estudos. pelos seus presidentes em conselho; e as que forem 
· O Sn. SouzA FnANco :-Comeca mal, porque dei- do termo de ~lg;uma cidade ou villa pelas respectivas 

xando a via principal, interna:se na provmcia de camaras mumcrpaes, » 
1\linas para lados que nilo são .os da direcção em Não se podia firmar mais peremptoriamente a 
mente. competencia dos diversos poderes,. geral, provin-
. A via prin~ipal.que ha de ligar a~ províncias do ciacs e municipaes, relativamente à factura dessas 
1mper10 Jl~lo mter10r. ha· de commumcar-se com ou- obras. 
tras, lambem gerMs,. mas secundarias, em diversos E' certo que entllo o governo imperial tinha sob 
pontos, em que desçào para o mar trazendo os pro- .sua juri$dicçào immediata os.interes5es pro'Vinciaes; 

• • 
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e!\h'ebnto os pr~sidentes de províncias forilo auto- o Sn. T. OrTJ\1"1:- Apoiado. 
r1sados para fazer os eontratos e conceder .to.das o s11 Souz4 F1w1co:-De sorte que, ainda ando 
3!1

0
uellas Jant ·rena lfUe sr-b o n~me de prmle-: !ive~se def~saat6 então a doutrina do aviso df 4 de iffi ~ ou e favoreB erão nec~ssams para lenr a. Jane1ro hoJe não 1 tem mais p11rque a lei posterio~ 

~ eiiO IS obras. Nenhum ciume hou\'1; nenhum. ílo mesmo anno de f860 vei~ fixar como r~gra ue ~ 
anteresse se reyoltou contra essas ~ispo<içõ~s.. . estrada alio se cbss,flc; serAI, provilmial ou r2uni-

Qua'!d0. a le1 de 1831, acto add1c1onal, dmdJU cipal em razilo da na tortA de sua constracção mas 
as. atlrJbUIÇões em proY!J!Ciaes e gtraes. r intro--. s•gundo o traçado qne tem, oa iliteresses qu~ · vai 
!Jletlend!'•se ent~a a poht1ca, achou-se Jt IJUe a mvir. Portanto S. Ex não tem muita razãG · · 
•'!11u.encta exchuuva daa a~sembléas e rnvernos pro- , . 1 

' "" • 
·YIDCia~s .no que ~ra provincial, tinha perigos pua O ~n. lllt:~tsTIIO DA. .l.GRICULTULRA.:- ;Apenas res• 
·a a~m•ms'raçio do es.tlido. No entretauto a~ co•sas pond1 ao n~bre aeaador por Goyaz; fo1 elle qaem 
contmuArio a ser. enrendidas no mesmo sentido • · fal!ou. no av1so. · · · 
continuou-se~ entender que as estradas reraes er~~ O S11 Soun FIIANto.-0 no}n ministro·enanciou 
da. c.omp~ten. cta do 1overn.o seral, •ue u estradas princi.pioa que e111 minha opinil~ nilo podem ser ad
provnaeiaes. P,ertencil11 aos poderes proYinciaes, e mittidos. Por exemplo, S. Ex disse (nioléansarei o· 
qu~ as mumc1paes trllo da competenc·a da. munici- senado tio tarde em ler todaa u opini3ea do nebre 
pahda.de!, yue entio, cr.ml'l 11be o sen~do, 11tario ministro.) . · 
sob IJUmdtc(io daa.aasemblc!as .Proyinctaell. VozEs:- L~a lê&. · 

. Ve1u porém a le1. de 26 de Jnoho de 1852 que, · ' . · · 
.tratando da eonst,uepilo daseatradas deftrro, r •·'•· os~. S_ouzA FRANCO :-S Ex. dii.B8 (lendo): • que 
ceu dar a .enttnder que toias ellaa pertaneiAo ao as attnbu1ç1les das assembléas proVIDCiaes e 1 tavão 
governo 1er~.l .seja qual fosse seu local, 8 traçado expres~a!'l.ente .definidas nos. ~rta. 10, 11 ~· 1.2 do 
Mas assa Iea nio se presta. A uma. tal intelliseneia, acto addiCJonal, qu .. e ~o Gll.erc1~1o .dess~ attrJbuJç~es 
como se quer fazer erdr •. o que abi se. db? « Si as assemblêasprovmcueser~alDVJOiaYeJs,n1opodJilo 
apparecerem companhia. que se prnponhilo 1 cons- aer embaraçadas; mss {ali! Tem o mas) que era 
!ruir caminhos de íeu.J em quaesquer outros pontos c rto que algurnas ~u~a, muitas nzes diref mesmo, 
do imperio, poderá o governo igualmente contratar a~ ~~~em~léas prolJD~Ia.es parece que nlo estav~o 
com ellas etc. " As palanas- em qnaesquer outros be~ mteJradu •os hw11es traçados entre as attfl
pontos do imp~rio -elevem subordinar· se ao prin- bulçô~s ~e lhes ~OmJI~Iem e as do poder geral e 
e i pio admittido de. estradas gmes, 1 proyineiaes excod1~0 das .suas mnd!ndo .as ~o: pod~r Jeral. 1 · 
e municip3es. « Ne•ta• e~reum•tanc11s contmuou S. Ex., se o 

Conced••, porém, que se podtase entender qne 0 I•1Terno nio altendesse A e1te objecto, os int~resses 
,;onrno ficava auterisado c(lmo o unico eompe·ente q.ue correm po~ con~a do po~er.geral, se acbar1io em 
pua contratar estradas de fme. No sentido desta tJSc~ de serem mu1to preJUdJcados ... e· o .!OTerno 
iluvida M consultada a secç~o do conselho de es- ouvtu a s~c~ito do conselho .d~ estado que; entendea 
tado e expediu-se o nis·> de 4 de janeiro de 1860, que 118 esf~Jaas ~e ferro, ex,gmdo por sua n,ature~a 
pelo qual o goYerno declarou sua a eompeteneia grandes d1speod1os .. não pod~!D ~er tratad~s UJ!I· 
sobre as estrada•, nio em raz!e do 8, 0 traçado, camente pelus assembléas prov1nc1ae•, J!Or6•n s1m 
direcção ou. aer,iç• a gue do de •ti nada~, mas ern d? aecordo com" o ronmo ,era.l. •: sendo .conve
razllo da col!ltrucçllo das mesma• estradas. n ente que o; pen8am~ntC) prov1.ne•al nlo d1sco~de 

Fixou assim o. P.rineipio gue, siaa a.estrada para do.geral. As~Jm .respe1~~ ounter~ase1 deumlo 
dinrsos pontos de imperio hQiite-se 11 u·mu6 pro- e Uilll são ler1das as allrtbu•ções da le1. » 
vinc1a •. ou se restrinja A ~ma a6 munieipt!:dade, Orai eis-ahi como se, respeita a compoleneia: pro
p~ra o sorvi~o de uma cidade ou Tília, tendo trilhos .vine\a, sub~rdinanllo·& ao. põder ;P~ll E l11-se; 
de ferro, compete ao govl!'no I!· ral 1 · . para hUstenhr a ab1orpçllo de .attrJbulç6es•provin· 

O aviso de 4 de jan~iro e o p .reeer que lhe dea. ciaes, buscar um aYiso que uma lei do mesmo anno 
log~r po~em ter al~um fundamento na duvida sus- revogAra, alem de que nunca podia ter vigor contra 
citada pela. lei de. 1852.· embora sua int~rpreta~ilo o acto addieional. · 
mere~a grand~ Objecção, porque ne'!l a le1 d.e .f8il2, ·.Se a competencia da assembMa provincial e!tan 
e nem o arllgo llodem revogar o acto a ld~c10nal. flxa~a pelo aeto addicional gue é· pa1·te da consti
Mas toda a questio ces~ou desde que a le1 ~e 22 tui~lio ao imperio, se uma lei que· o explicou fi r-· 
de agosto de 1860 exphcou no § 2• do art. 2 que mando f'gra veiu confirmar a iiléa de que a assem· 
s6menle as. es~ra~as de ferro.qu~ p~rlenção A mais bll!a e gove~no gml- nada tem com as estrallas 
de um provmc1a bcaràõ sob a JUrJSdJcçilo da a~sem- de f~rro que sirvllo A uma só província; como 6 
bl6a geral (lmllo): « §. 2.• Em11uantn por le1 não que 0 governo a tit•llo de afastar embaraços, erros, 
f~r r~gula~a e~ ta matert.al fie~ dPptndente de auto- etc·, se intrornetle em determinar e Jlscalisar essns 
mar,~o leg1slahva especra a mcorporação de com- obras? Estes princípios serão bonitos, mas silo do 
panfJ,as que emprtllendão a con~trucção de. es- governo absolulo. · 
tradas e abertura de canaes que mvllo â ma1s de 0 S T 0 A · d 
uma província. >> R. . TTONI: - pOJa o. 

A lei de 1860 veiu pois sustenhr o principio O SR. SouzA FRANCO :-E' assim que fdzem os 
do acto addicional quA as estradas do ferro, quando ~overnos desp~ticos '' Náo decidimos tudo sPnão por 
sirvão ii uma Fó provincia ou a um só municipil) são que podem-se commetter erros.» Infelizmente esses 
provinciaes e municip~os. governos não vêm que são eUes os que es\lio mais no.. 
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tlaso de commelter erros pela falia de cooperaçllo· de lei a sua vontade ou o seu juizo qtie os rrros e desvios 
uma populaçllo illustrada, e que tome parte .na di- h~o de:ler a emenda, que a rc•tmtaexccnção das Jei8 
rec.r_.ão dos nrgocios publicos. lhes iria trazendo. 

1Jà1 {'OrSm. um ponto ainda nesta mesma qne,mo, s~nhorei,. em ma teria de legislaçffo h~ nm pri n-
a respe1to do qual n~o posso deixar de dizer algumas cipio que admitto sempre; bem que liberal pronun
palnras. jlassar~i ligeiramente sobre outras observa- ciado, n~o apressar mutfanças radu:aes,·nilo precipitar 
ções que o Sr. ministro. da iljl'ricultiJra ainda ldz em refurmas; preliN Eempre se"ir·me daJ~g1sl ção e 
vulras sessões ; elle. d1sse por exemplo cc Qual é a drs meios que nella enconl•·o, com as modificações 
doutrina ~e~se avi1o? é inteiramen!e _de accordo com que a pratica aconselha . 'Bnrc~e j11 dizia: Nada ha 
o acto ad~lclonal. »S. Ex .. me.permJthrA que o negue; mais fdc,J do gue revogar as le1s; melhora-las custa 
é CO!Jtrar~a. a~ ~cto addJciolial, porque d.esse aviso ll!a!s: e 6 JlOr 1ss~ ~~e em Jogar de e-Iodar o acto ad
parhu o prmc1p1o de que as estradas d~ ferro são diCioud e bem dmg1r sua execuçilo, o que occorre é 
sempr~ da compPtencia do governo geral. Mas S. Ex. desprezar suas disposições, revoga•lo pelo menos de 
conclluu entilo (I~):« Constantemente tenho ronsultas facto. · · · 
da secção do im)lerio do c~nselho ~e:estado ell! que Respeitar 0 acto aildicional, fazendo-o bem exe- · 
questõe~ desta ordem tem s1do venbladas; a opm1Ao cotar por m~io de presidentes h~bihhdoq e praticos 
predommantd d~• homens de todll!l as escolas é a na administração erll por sem duvida 'mais custoRo 
que acabo de ass1gnalar. » . · · ao governo geral do que 'chamar a ~i :itlribuições do 

O SR. llliNISTRO DA AGRICULTURA: ..;.sobre privi- poder provincial; e porque este .arbilrio era o mais 
leaios: . . . - - fac~, o governo o preferiu ao'da.'!lelhor .d•recçll.o 

O SR •. SouzA FRAKCO :-Ora, senhores, n~o sou: destts negoc1os. O. ~e~u.llad~ lem s1do que as e!D;-
entidade que appueça... preza~ não são b~fl1 ~!r!g•das, e que a co,,fu~ão rema 

. . . _ .. nesta p]lr~e da ·adm.m••traç~o, em~araça,das. !)mas 
O Sa. Hll'IISTRO D.t AGRICULTVR.l. N4o ~pO'ado. provmcJàs nos seus melhoramentos mateqa~s: à es~ 
O_SR. Sou~A.FuNc~: - .••• ma~ pel~ CJscum~-. pera das·decisões do governo geral; e. cam•il.hand~ 

tane~a de ser membro da secçilo do IIDJlerJo e aen- outras desempeçadDmentc, · como Pernambuco, que 
eultura do conselho de estado.... planeja .•uas estradas~ algumas de ferro, autorisa-as 

O SR. .IIINISrRO DA AGRICULTURA:- E' muito por sua legislação local, ~?tecuta-.as, .. e algmms com~ 
digno. a estraila dd Imo do-Rec•fe para Ap1pucos està con:-

·- . . . . . cluída e em serviço,,ainda antes. de .ter a ass~m:bléa 
O Sa. F:nA!fCO • • • • sou. ob_n~ado a declarar que gerallomado conllecrmento liella. Pernambuco·pros· 

tendo ~egu1~o sempre os prrnc1p101 das escol~ que pera e nós 0 f, licitamos e as outras se rel•rJão. 
adopte1, a hberal d~ que s~u ~depto, a econoo11ca de Esta:' desi!IJaldade é muito' inconveniente, é injusta. 
que IOU mal aproveitado dJSCJpufo .. • Outros factos se tem dado, que eu· omiltirei ·po"r 

O SR. T. 0TTOl'll :-Mestre. hoje, pna passar a trahr de outra serie de ab,Jsils, 
o SR. SouzA FRANCO:-.•• nlo tenh.,.sustenhdo pral!cados podalb de. conli•cim~nto da~ .leis. res• 

as opiniões que S. Ex. diz. Como liberal sustento os pec.trvas: refiro-ma A mlerfmnc•~ do m1DJster1o da 
princípios do acto addicio~al, princípios liberaes que air1cultura sobre ~s. ·obras do mumc1p1J ·da côrte a 
reconllecem. que em materta de mdustria.de traballlt, cargo de sua mumc1pahdade. . 
é•preciso .nllo perder o auxilio dos interesses locaes. A !ai do I• de outubro 1le 1828 que deu organisa-

0 SR. lliiNIS'IRO DA .tCIRICULTURA:-.,poiado; estou çlo is camaras municipae,,põ-bs sob a inspecção do 
nisao. · ministerio do imperio: ÁFSlm o d~claroo exprefsa-

0 SR. Souz1 FR:.tKi:o :-Da escola economica, que mente o art. 89 que d1spõe o segumte: ''Em todos 
não é senlo a eontlrmaçAo da outra, eu sustento o~ ~a! os em que .esta le1 manda às c~maras q~e ~e 
sempre !(Ue essls obras, sendo feitas sob a inspecçlo dirlJilO ~os presJ~ente~, . d.nem ellas. ~a provJ~Cll 
das localldades,hiiodeser melhordiriridas hão de ser on~e e!hver a côrte dmgu·se ao mmrstro de Im
os recursos melhor aproveitados, hão de 'ser menos .perJo .... » 
dispendios;iq, hlo de ler .Iodas as vantagens inhe- Creado o miniderio dA a«ricultura e obras pu
rentes·ao-'ésforço do interesse individual quando bem blicas pelo decrt>to n. I ,06'7 de 28 de julho de i860, 
dirigido, pondo em contribuiçllo as capacidades a as e marcadas as suas atlribuiçi'íes pelo de n. ~.'7.t.7 da 
educando e tomando prospero o futuro do paiz pelo 16 de fevereiro d11 IE61, coube ao novo m•msler1o 
concurso da actividade, e micialiva individual; pelo § 15 do art. to u As obras publicas geraes no 

Eu nlo desconhece, s. Ex. creio que 0 sabl', que mt~nicipio da cOr!~ e nas P!~Yincias. » Tanto bas
abusos, vícios, se iém introduzido nessa influencia tara para que a~ obras mum.CJpaes da côrte l)lio lh.e 
das localidades. ficassem c~mpetm~C!• e ~ontmu~ssem sob a du~c~~o 

, . da respechva mumcrpahdade e mspec~ão do mims-
0 Sa. ~nNISTIIO DA AGRICULTURA :-:-E até alu que terio do imperio. Jllas como so.não bastasse, ainda 

chego, ma1s nada; em tudo o ma1s estou concorde continúa 0 s; t5 dizendo: ,, Ell.ceptuão-se as obras 
com V. Ex. milHares e as r~speclivas á servi~os especiaes per-

O Sn. SouzA FnAl'ICo:-Infclizmenle esses abusos tencentes a cada um dos ministerJOs .... » 
silo filhos do nossa educa~ãor ind1viduos particulares, Assim, pois, as obras· municipaes, que a lei ou 
ministros rlo estado, todos abusào e alguns Wm pela decreto não podia t1rnr da al~ada a que as sujeil6ra 
sua posiçi\o muito mais impulsos c occasião para eslo o acto addicional, conlinuárão sob a direcção da 
mal de que pois ~ão os lypos. E não é substituindo á llliLa. camara municipal, sob a inspecoão da repar-
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liç~o d•J impfrio, da·qual acamara é repartiÇão de· · O ·Sa.·11JNJBTRO bA: AGRJCiJLTUII.\ :-Apoiado. 
serYiço especial. . o· SI\. S()UZA FRANCO ::...:;s :.'Ex;; :informantlo-JKÍt, 

No entretanto o ministerio das obras· publicas rlizia: 1 Est~ llemoi'andO:ae ~ 'pa~e.eer a. résf!eilo 
chamou a ~i-as obras da camara ·municipal sobre que dessas obras; » s. Ex; re~ a n JU&IIp_ e nos fen 
decide com prejuízo das attribuições da rPparliçio nós, .e ' 11 a fáre.i lambem a •s. ·Ex.· dizeodolJl!!l'.tJfe 
do imperio1 e com violação do acto addieionali da se .empenhou: 'pa;a ,qúe ·~sseir ~~balhcf~:the.ssem•a 
Jd do t• de outubro e· do proprio_ decreto da 86t ma1er presteza. Hou'B um'eítorTo'ftlho dlrcncum
gue lhe marcou as suu. Eu a quesl~o não ~ sem atarirh qu'e 'nio ehaoi•rei 'imilleciida,.·i ··de se:i~· 
1mportancia; além da·falla de legal dade para esh cumbir este exame ·a· diJas"seeÇõea ao conilelho1de 
nova competenci •,occorre que nAo sendo para o mi- e!hdo, 0 qae Jiio :~_costume. · .. · , · · :· :·: ·: : 
nisterio da agricultora os recursos dvs · prPjudi- Quanlo maior ~ onümer6 d'e llétiç11e8 ·quando·:a 
cados, elle nao tem podido fazrr ca!Jr.os conüict•.s matei'ia é compliéada; selid'o •obi'igaçlo d-e•cadlt 1bm 
que se suscillio com a municipalidade. · · · de seus memlir.os fazer, 8rande estudo e estando 

No ca;o de obras, de. e. Iradas, se as em prezas sempre aS"secÇões obêra~as-al!'tràbalho;·(S. Ex. :aabe 
começasseQJ todas pmnte a camara mu11icipal da que um'conselheiro d'e·estado'menibro'da seeçlo lle 
cOrte, e fosse esta quem contratasse .as obras na imperio; e da agricultura; com'mercio e·arl&s·preciea 
fQrma d~ art 47. ((e q)lando fri~em de grande. impor- trabalhar lO e h! boJas' por' dia :para'dál' vasllo ao_ s 
tancia e aljluns socios ·ou emP.rehendedores (diZ o trabalhos qué tém) 0 -l'lls~ltàdo é milito inaillr de-
a ri.) se ofl'erecerem para fàze-la~; perceb,ndo algo- mora ein seis milllédo:que ·e111 'Ires. ·. · ' . · · 
mas vantagens para· sua indemnisaçilo,envimem as Apezar'de terde·escrever muito'sôtire e~~·que!llo 
propostas ao governo pelo iníni•terio do imperio; » (não st~i cpmo me &IlhArão habjlitadopararelator 
os conflirtos ce~sarillo. E cessarião·até porque o go- della)entregifei'o)'areéer eln'talVez torou 12'diás, e 
verilo · jleral 'tendo a ·força que lh& dá o ati. 23 da a respeito· deste· p,iirecer ou do plano da· obra'é qUe 
lei d~ 26 ·de maio de t8'i0, manteria legalmente a preciso dizer>aJgumas]iala~ras,· potqU:e:S. Ex.·n~o 
influencia· qne a lei lhe presta, e que é neeessarie teu ainda os papeis.: · . ' .. · . - , 
qne elle tenha em povoação tllo numerosa como é o. SR IIIJNJSTRO vÁ AcméuLTUJIA :,;,Absolutamen~e 
a da cidade, e monicipio do Rio de Janeiro. d 

Eis ahi como ·a legislaçlo mal entendida eslã dando na a. . · .. · · .: 
Jogar'a queslões ; ·eis ahi como ·nao podemos levar . O Sn.· Souu FIUJI'Co-:-Os Srs:.miÍiistros só exa
a efl'eito planos de melhoramentos que digito res- minão estes papeis depois.de informados .. O.plano 
pecto aos ·interesseB das localiJado~, e aos !!'faRdes apresentado pelo di~tineto ·.brasileiro que conhn~a.a 

·Interesses da populosa cidade do Rio de Janeiro, dar provu de seu zelo promo~end<J esaa-magmllea 
Felizmente nesta que1tã~ do traço geral dos eatu- obra, era neste sentido l' uma -companhia,para CQJJS

dos a mesa do senado nos ptoporcionou todos os !ruir parte da est. ada como propmdade-~a para:a 
meios para a estudar. Tenho prazer q11e não esteja nnder ao goyern~ depois i! e conclui da, se· e~!. e 
prese1i1e o nobre presidente do senado, para, sem qtu~er dar em apo]Jce~ p~_Jo J!t8ÇO do mercada o dJ· 
o !fender 1 sua modestia em face, eonsignar neste nhe~ro que a companhia t1ver empregad:1• ou.arren
discurso que S. Ex. tem prestado serviços muitrJ re· da-la !'O mesmo .11overno com as r.ond•ç~~s de:qlJI 
levantes ... (Apoiadol). trdare1 em SPgllJda. Parecendo-me,· pc.r~m. -3U11•a 

O Sa. T.'OTTONJ: -Isso estA na censciericia de colllinuação da omaes!rada que~·de proprieda e ~o 
günrno, como proprcedade de par\iculare~-fOdJa 

lodos. ·' . trazer embaraços 11 aofria. objecções, entendi dever 
O Sa; ·SouZA. FIIANCO:- ••• quando em seus pa- mudar o plano nesta parte. . . : 

reeeres tem juntado todos os documentos necessa- Em legar de considerar a companhia como coo• 
rios ao estudo das questões. structora do prolongamento. por sua conta, ~eando 

Se algum sentimento me fiea, serã o de me per- jlroJlrietaria desta parle d• eetrada que. se ofl'etecia:a 
suadir q1ui'tanto talento, tanta dedicaçito pela oriiem nníler ao estado r~cebepdo o valor eoi apolices, t!U 
da n1tureza venha a faltar em pouco tempo ao julguei mais conveniente que, propondo~&e a .c.om- . 
senado; panhia a construir a , estrada como emprez!ll'JI ·.de 

,. . ohra11 .pelo conlriltO de·locaçilo de serviços, a entre-
VozEs :-Nio a;oure. . . gasse ao governo para a custear e disfructar como sua, 
ó Sn.SouuFDANco:-Quandodiropoueo tempo, salvas u.condições da 1• proposta. · . · · 

~ porq.ue ainda .20 ou 30 annos mais que lhe desejo Estas condições eril.o : t •, o pagamento do. juro 
me parecem poucos. A presidencia do senado se de 6•j1 por ·todos os· dinheiros empNgados na obra 
está tornando. tão difficil que ha de ser muito custoso emquanlo, ou ai~ que esta fosse enlrerue por pll· 
encontrar quem a desempenhe com tanto saber, zelo tes ou no todo·ao transito-publico; e e~ta cond•tio 
e dedicação com.o o actual presidenteS~. visconde é razoavel, e cabe em qualquer dos contratos;: 
de Abaeté. ( Aposados). . 2,• 'Fazer ·0 governo seus os rendimentos ardina-

Ainda terei algumas. palavras a dizer (e creio que rios·da estráda, e pagar-Re a cónipanhia {lOr meio de 
pouco-mais tempo gastarei ao senado) sobre o pro- uma taxa addicional sobro as mercadortas e passa
longamento da_ estrada de ferro da estação de Entre- geiros que'transitem pelo prolongamento; e esta 
Rios ao Porto-Novo de Cunha, obra que se considera condição cabe em quarquer aos dons contratos.· 
hoje da maior importancia; na extensão, ha muitas Deve-se lambem notar qne, construindo a compa· 
que a igualem, e excedão, mas nos resultados q11e nhia·uma estrada reconhecidamente rendosa para 
u eve trazer, a comparação é-lhe muito favoravel. que o estado tire os lucros, coadjuva o thesouro e 
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ha patriotismo esclarecido em buscar compensaçio mais promplamenle e espero mesmo que com mais 
de seus capitaes em uma taxa addicional que recahe vantagen! para o !besouro, do que se o governo es
principalmente sobre os fazendeir11s fornecedores perar que este tenha meios para leva-lo a' fim. E 
ile funílos. E ainda elles lucrilo porque, mesmo so- ent~o uma obra que tende a dirninuir muito o custo 
brecarrtgadoR os seus produclos com a taxa addicio- médio dos kilomelros ji construid 1s1 e a dotar o 
ual, ficlo. pagando menos e tendo mais facilidades do paiz de ama secção de via ferrea 1 que os seus mais 
que nos transpor!( 1 da actualidade. . mdi1J'erenles , e frios exploradores e informantes . 

3• condi9lo, dar a companhia da estrada de ferro nilo duyidârão declarar que era !Ao promettedora 
de D •. PedrollpassagemJJr~luita nos seus carros aos de vant;tiJens, tilo magnilico-nesocio, que dlspen·a 
materiaes para. a estrada, cond içAo pouco onerosa favores. . 
li esta comp~nb1a, porque r a seua carros sobem sem·· Entrei nestes pormenores sem Tis tas da prevenir 
pre com mwto menor peso do que descem para. esta 0 juizo da administração suprema do Estado, e tão 
côrte.. d. . • . · sômenle pan fornee•r dados a S. Ex. para. o exame 

.Ass1m o. esta o tem. mu1to .1 ganhar e na Ja a per- da que·lao. Chame a si quanto antes 0 no~re minis
der com um c.ontrato que lhe fomece· cap1taes para Iro, e decida uma q.astD:o que p~r certo~ urgente 
o. prolongamento de uma Jllrte da es~rlda, que, CO'cJ· e se T .li procrastinanílo. .' 
.siderada geralmente muito producbva, S. Ex. d1z . ·. · . 
qull o estado se pro,.õe a faze-la ;. por~m, nilo expli- Q Sn •. III NITRO DA AG11JCULTURA :-He1.de procurar 
ca com que meios,. que ~ o grave embaraço para que sal!, fazer ao honrado senador. 
possa me!ler ~ã~s A obra !Ao promptamente como a O Sa. SouzA FRANCO :-Estou certo dislo; e o que 
companhia mme1ra. digo 6 em prol do publico; e do !besouro que serll a 

Cóneluida a estrada, se o tbesouro entender que a quem S. Ex. servirá. . . 
pôde e deve comprar, tem no contrato estipulaçio As1im, e para concluir., a respeito .de projecto de 
paro\ o fazer, p~g.ndo A companbh mineira os capi- que se trata para fixar o, percurso das Tias ferreas 
taes que tiver despendido, que. se estipula possiv centraPs, entendo que 6 p~eciso fi~mar as resras para 
ser dãdos em apolices. Se o !besouro entender que t>s estudos geraes e éstou eonvanc1do de que se deve 
a nilo pôde ou nlo deTe comprar, continuarA 1 UMU· isto fazer no sentido da emenda do senado, e yote 
fruir a renda, que, na opini4o geral, virA a ser muito para que na lei do orçtmento sejão annualmente 
remuneradora, e a se continuarem os accioni~tas a consigna :las .quantias pua estes estudos. E' me
pagar com o produclo da taxa ·addicion.,J. Um tal lhor arbitrio, e o gonrno lerA no futuro fundos para 
contrato tem todos os visos de muito vantajoso As addiciouar aos especio\lmente v<-lados, quando for 
partes e ao publico. preciso dar maior desenTolvimento. as explora-

Uma objecçlo se oppoz, tirada de rfllexõesque fiz ções e estudos. 
sobre os perigos deace1tar o ronrM emprezas para Ainda accrescentarei que ~ sobretudo necessario 
obras, que nãt conclui das, poderilo Tir 1 recahir que todas as em preza•, to!las as obras, todos os actoa 
sobre o thesouro1 impossibilitado de as continuar! do ~~:overno a re~peito dellas, se firmem no acto addi
~rdenil&-se cap1taes que convem poupar. Uma .ta cional e nas leis, para que tenhão o melhor resultado 
objecçilo, geral, desapparece porém, quando se Ira- possível. (Mui' o bem.) · 
ta de obra que o governo quer fazer. Se a compa- Dada a hora, ficou a discuslll'o l'liada: retirou-se. 
nhia as desamparasse, o thesooro as eonlinu~ria, o Sr. ministro com as mesmas formalidades com qce 
comprando eom vantasem as obras feitas, fi sem pe- fóra recebido, e o Sr. vice-presidente deu a ord,m 
ri~o para os seus planos, porque a companhia su- d1> di:1 para 15 do corrente : ,. 
jeJia-se ao's que o governo tem ji estudados. Prime~ra partf-.- S• dis,·ussllo das seguintes·'pro-

Demais,esse per1go evita-se nos estatutos, eomo eu posiçõ"-S da camara dos Srs. dPputados apprDVan1o 
lemllrei, formulando as emendas necessarias para peosões concedidas pelo governo: · 
os remover; e é nos estatutos que. eshs providen- 1• à D. Marinnna de Freiras : 
cias se to!Dio. As Acções,_ qqe se queriilo ao p~rtt- 2• ao capit:lo J olo Vicente de Brito. Galvlo, e a 
dor depois da entrada de 20 o;., devem ser nomm\• outras pesst-as; 
tivas ai~ o preenchimento do. capital, e por elle res- 3• à D. S<bina Joan na do Espilito-Saato; 
ponsavel o accionista originaria. ..Ass1m tendo-se 4• ao soldado José Thomaz dos Santos; 
lisb de accionistas sérios, ba como qne certeza de 5• á D. Maria Gertrudes da Silva Pereira, e a ou-
IJUe o capital todo serirealisado, e a obra concluid~. tras pessoas; 

.A impontaalidade no pagamento das- prestações 6• á V. Mauricia Elisa de Mello e Alvim, e a suas 
do capital nilo deve necessariamente trazer a perda filhas. 
dJS acções, que poderia libertar o accionista logo de- Continuação da 3• d iscussilo do projecto do sen~do 
p'ois ·da 1• entrada; fique . a juizo da directoria de- declarando applicaveis ao principe consorte da prin
terminar a perda contra o acCionista que por nntura ceza imperi;,J as disposir-ões do art. 6• da lei de 23 
se tenha infubilitado para fazer aenlrada. Contra o de novembro de 1811. • · 
que tiYer meios, usa-se da· execução, carregando jn- E as ma terias já de<ignadas. 
roE, salvo algum caso em que a execu?ilo encontre Segunda parte (á 1 hora da tarde).- Continuacllo 
embaraços, quars os ha no interior do lmperio. da 1• discussão, que ficou addiada, d3proposiçi!o"da 

Com estas e outras providencias que propuz como camara dos Srs. deputados sobre os prdon;amentos 
emendas aos estatutos e contrato, o prolongamento das actuaes vias farreas. 
da estrada de ferro de D. Pedro II de Entre-Rios 
ao Porto NoTo do Çunh11 será levado a cfT~ito muito Levantou-se a sessilo ás 3 l/ll horas da tarde, 
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ACTA DE 1S DE JULHO DE 1867. 

PIIESIDENCIA DO SR. VISCvND.E DE ADAETÉ, 

"PAIIICER DA HES.\ lf, 89 DK 15 DI IVLKO.Dif867, 

ExpÕe a mataria de uma proposicão datada .de 10 do 
corrente mez, q11e a camara ao• Sra. depntados 

A's U 1/2 horas da mmhil fez-se a·chamada, e, enviou ao senado1 approvando Yarias merCês. pe-
arharão-se presentes os Sra. Yisconde de Abaeté, cuniariaa concedidas pelo P_ oder executivo. em 

· Mafra, Almeida e Albuquerque, Pompeu, barilo de · attençlo a seni~oa militares prestados na ,Uerra 
S. Lourenç_o, Carneiro d~ Campos, visconde de. Sa- contra o Parssuay. ·' · · 
pucahy, Ctí~enorro, Ot~om, barão de Murit!ba,Dan~. J, 
tas, Suuza Franco, Job1m, marquez de Ohnda, ba. · ·· · . . · . ' 
r;;o de Pirapama, barão do. Rio:.Grande Ptdreira • Ea!A sobre a mesa, para entrar breremrnte 'll.a 
Souza Ramos, visconde de S. Vicente' barlo dé ordem do d1a, uma proposlçlo da· camara dos Sn. 
AntoninaJ. Paranhos, Fernandes Torm' barão de deputado!, datada de 1lJ do.corrente mPz de Julho. 
Maroim, vias de Càrvalho, Diniz, Furtad~ Ti•conde « O obJecto desta propoa1pio é a approvaçlo de 
de Jequilinhonha • Sinimbtl. ' • quatro merc~a pec~i1uas, que o poder executivo, 

F 
ltà 1 . . d em attençlo 1 semçoa prestãdos · na guerra contra 

a r o com causa _parhc1pa a oa Srs. Si e 0 P.raroay concedeu por decretoa de t8 de· maio 
Albuquerque, Cunha Vascoucellos, Nun•s Gon~ de 1867 1 

· • · 

çalves,, bar!o. de _Cotegipe, Candido Borses. Eusebio, « De, accGrdo com os preeedenti!S estabeleeidor, 
Octaviano, Fummo, Paula Al~uquerque, Paula Pes· a mesa formulou a tabella anoexa, que contem 01 
s~a, M~n.desdo.s 5l!ntos, Ferre1ra Per,n,, Para~ag~á, stguintes esclarecimentos: 
D1as V1e1ra, Sllve1ra da .Motta, Nabuco, Te1xe1ra 1 1.• Oa nomes dos pensionistas : 
d~ Souza, marquez de Caxias, marquez de llanba~~· • 2.• A classe, bem como I importalicil annaal 
VIsconde de Itaborahy e Zacha_ms, e tem pa1.t1c1- das pensões : . , . 
Jlaçilo os Sr~. conde da .Boa-Y1sta, SoiJZa Queiroz, . u a.• A data dos decreto• de eoncess10·: 
Fonseca e VJBconde de Suastuoa. 11 4.• Os motivoaque u jlbliflelo : · 
· Não havendo numero sufficiente de Srs. sena- c 5.• Os documentos qae 1companhlo 01 decre-

dores para formar ca•a, por terem conpareeido uni- toa. · 
camente. vinte oito, o ~r. presiden•e declarou que « 6.• O numero doa decr~tos dee-onceslio: 
niio podia haver sessilo, e deu a ordem do dia para c-7 .• O numero doa pensionistas : 
16 di) corrente - 1 mesma já designada. r Com relaflo • proposiçilo da eamara do• Sra. 

deputados, que se acha sobre a mesa, o exame, a 
- que a mesa procedeu, impbe·lbe o dever de tlar ao 

ll'f• 1ellie senado al~tumas informações, qae ponentura po-

EM 18· DE 1ULHO DE 1867. 

PllllSlDENCI.\ DO Sll. VISCONDE DE ABAETE. 

A'a U 1/2 horas da manbi, achando-se presenf.es 
os Srs. visconde de Abaeté, Mafra, Almeida e Albu
querque, Pompeu,. Carneiro de Campos, Euzebio, 
Dan tas, barão de::; Lourenco, vhconde de S. Vi
cente, barão de llfuritiba, fobim, Chichorro, Tei
xeira de S~uza, SA e Albuquerque, Souza Ramcs, 
barão do R1~-Grande, marLJuez. de Olinda, Dias de 
Carvalho, vuconde de Jequ1tinhonha, Firmino, Di
niz, Nabuco, Pedreira, Souza Franco, barão de Ma
roim, Silveira da Molta1 Paranhos, barao de Anto
nina, Zacharias, Furtauo, visconde de Sapucahy, 
Sinimbú, barão de Pirapsma, Fernandes Torres e 
Ottoni, o Sr. presidente ãbriu a sessão. 

Fallárão com eausa participada os Srs. Cunha 
Vasconcellos, Nunes Gonçalve~, barão de Cotegipe, 
Candido Borges, Octa viano1 Paula Albuquerque, 
Paula Pesso~t-Men~e~ dos Santos, Ferrei~a Penna, 
Paranaguà;· mas V1e1ra, marquez de Caxtas, mar· 
que~ ~i Itanhaem e viscondo de Jtaborahy; e sem 
P.arhc1paçllo os Srs. conde da Boa-Vista, Souza 
Queiroz, Fonseca e viscond11 de Suassuna. 

Forão lidas e approvadas as actas de l3 o 15 do 
corrente mez. · 

Não houve expediente. 

derão servir P.ara facilitar o debate. -· ' 
r Nlo ha ilocumenlo aljl'um, excapto r cópia dlt 

respectivo decreto do poder executivo, Acerca da 
pensão concedida a Henrigue 1oa6 Lazal'}', major d() 
33• corpo de voluntarios da patria, o qual, se~~Undo 
declara o decreto,· fieoa em conseque11cia de um 
desaatrP1 impossibilitado de procurar meioalle tub-
sistencia. · · 

c A pensilo 6 -de 84SOflO meJUaet. 
II. 

« Serile-ae i eata 1 pensilo:menaal de 608000 con• 
cedida 1 D. Maria 1os6 da Rocha, Tiuva do eapitaô· 
de voluntarios da patri~ o Dr. ~toiJio Pinfo da 
Rocha, fallecido no llospllal de Comentelt, 

« Aconip1Dhlo o dtc1eto os seguintes documen• 
tos: · 

« 1.o Requerimento e procuraçlo da parte : 
« · 2.o Certidão, passadã pelo resP.ectivo vigario, 

do casamento da supj)licante r.om o fallecido omcial 
em 16 de novembro de 1850 na freiuezia de Santo 
Antonio de Alagoinhas (Bahia) : 

« s.o Dous altestados do mesmo vigario, .decla· 
raado, em um que ·a sup plica.nte tem seis filhos me
nores, e em outro que ella nlo percebe penslo alga• 
ma do governo : 

0 SI\ 2• SECIIETARJO leu OS 

« 4. • Officio do com mandante das armas interino 
da Bahia, .datado de 4, de fevereiro de 1867, inf.l'o 
mando aq presidente que o Dr. Antonio Pinto d:11 
Hocha fóra nomeado capitão de uma companhia de 

seguintes pareceres ~ yoluntarios organisada na villa de Camamú;. com 11 
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quiU embarcâra em um dos corpos, IJUe pártirllo para « 2.0 Certi~.ões, pelas quaes se prova: 1•, ser a 
ll.l!'''erra, .e que da ordem do dia do txercito sob n supplicante viuvado capitão.de milícias Manoel Hy• 
533 de 20 de outubro de }866 constava ter fallecido gino Cardoso Pinto ; !Z~, ser. mài do tenente do ll0 

e.m 11 de ag~s~o. antecedente no hospital de Corri- c~r11o de ~oluntarios da patria, Frederico Albano 
·entes de hepat•tte aguda : l:ardoao Pmto : · . · 
· « õ.• Oficio do presidente da J!rovincia a S. Ex « a. o Ter fdlleeido este offieial em 30 da outubro 

cfSr. ministro da guerra, com a ilata de li de feve- de 1866 no acampamento em consequencia de feri
reiro, confirmando as informações do commandanttl mento de bal~ de canhllo em ·occasilo de bombaideio 
das armas. . - fdito/.elo inimigo ; · · · 

.. r 6.• Infctr,mações no s~nlido .das antecedentes c .• Ser potire e viver honestamente; 
dadas. pela reparcição do ajudante generiU emlO de r 5.o Ter o official fallecido consignado nesta 
abril do corre11te annó. · · cOrte, quando marchou para a campanha, a •na m:li 
· · D. Maria Isabel Prestes Cardoso Pinto (a SUP!•li-

JII. cante) a quantia mensal de 21R de seu soldo. · 
• r Segue:se a pensão mensal de 608 conced;da a • Além destas informações; que servem para com-

I). Deolinda Rosa p,·nheiro,· vi uva do capitio de vo- pletar as da tabella annexa, vê·se qu.e a importaneia 
luntarios da· patrià Luiz José Nunes Pinheiro, falle· annuat. das quatro pensões, conced1das. pelo pod~r 
c_idob,etm . C~J!sequencia de ferimentos recebidos· em execullvo, a contempladas e approvadas pela· pro• 
com a e. · posiçlo, que se acha sobre a m.esa, serà de 21J52S, 
· .«.tAcompànhilo o dell!'eto. os. seguintes doeu- a satier: 
menos: · « 1•, de. • . 1:008$ 
:. r 1.e Tres requerimentos da parlo: 

« 2.• Certidão· passada pelo ec.a~julor José de 
Souza Bof1ea A.ccioli, de um termo 'de caumento ce· 
lebrado na capella. de .S. Christovio (Rio de Janeiro) 
&mJ6.da. outubro de. 1851, sendo r.ontrahfntes Luiz 
José Nunes Pinlieiro e D. Deolioda Rodrifues Da· 
masceno S11lgatlo, 

« O nome que se lê no.decreto e nos requerimen
tos é Deolintla.Roia .Pinheiro, parecen 'o .pordm nlo 
ter. occorrido duvida sobre a iaeutidade ile pessoa. 

« Certidão, passada pelo eoa~jutor da ft ejluezia 
de Sant'Anr1a ~m 11 de setembro de 1866, declarm· 
do que em 8 do mesmo mez ba11tísára solemnemente 
a innocente Ermelinda, nasctila em 4 de iul/io de 
1863, filha legitima do capitão Luiz José Nunes Pi
nheiro, já fal!ecido, e de D. Deolinda Rosa Pinheiro. 
· c: 4.o Informações da directoria fiscal da secrela
ria da guerra, de 22 e 23 de janeiro de 1867, con
cluindo que. a supplicaJ!.Ie dev.e babilital,'-se com do
cumentos que provem o íallec1mento do Reu marido, 
se é com effeito :v.iuva, quantos filhos tem·, e se n4o 
recebe, sob l{ttalquer tit11lo1 alguma quantia dus co
fres do estado. 
. 1< 5.• .Informaçõ!lS da rej)arli~ilo do ajudante-ge
ne~ di, de 30 de março de 1867, concluindo nos. se.,. 

« 2•, de. 720S 
« 3•, de. • . 7201 
« 4•, de. .. . :íO.U 

c: Total. . . 2;1152S 

v. 
r. romo resumo e concluslio das observaçõaa qoe 

precedt m1 a- mesa..: . · · · · · · 
« Connderando que, conforme o art. 102 ~ 1t da 

constituição\ as mercês pecuniarias depená,m da 
approvacAo aa assembléa geral: 

« Considerando que a concessão de mercês pecu
niarias augmenta a despeza.do estado: 
· « Considerando que uma das mais importantes 
attribuicões da assembléa peral é zelar e fiscalizar a 
despeza· publica, protegendo, em beneficio do Ira
bailio e da induslrta, a sorte dos contribuintes : 

11 Offerect! o seguinte 

I'AftECER. 

« t.• Que a proposição da camara dos Srs. depu• 
tailos deve entrar em dtscuBsão ; · 

som tes termos : . 
~r « Não havendo, entretanto, duvida, que.o marido 
« .. da suppficante ~alleceu logo depois dos ferimentos 
« que recebeu em combale, parece à secção, que.ella 
« está no caso de obt-.r a pensão gue pede. , 

« 2.• Que o presente relatorio deve ser impresso, 
e distríbu1do na fórma do estylo. 

« Paço do senado, em 15 de julho de 1867.-l'is· 
conde de Abaett, presidente.-José da Silva Mafra, 
1• secrelario.-FrGderico de .41me(da e A!buq11erque, 
2• secretario.-Thoma:: Pompeu de Sou::a Brasil, 
ao secretario .. .11 • .· . .« Consla gue a supplicanle vivia com seu marido, 

• mas.ella nào o prova, nem mostra que pelos cofres Foi a imprimir. 
1<. publicas :ainda não tem alguma pensão.» . . 

IV, 
« A commissila de fazenda tendo examinado as 

resoluções da cainara dós Srs. deputados, approvanào 
as pensões concedidas,por decretos de 12 de selem

. « Segue-se a pensito mensal de . 42$ coneedida a hro de 1866, e 14 de novembro do mesmo anno à D. 
D ... Maria lsllbel Pre~tes Cardoso Pinto, mili do te- Anna Carneiro Machado da Costa, vi uva do coronel 
nente do 6• corpo de volnntarios da patria Frede- J oaé Machado da Co! ta, morto em combalo, e a ou
rico Albano Caidoso Pinto, fallecido em consequen- tros da quantia de 120S mensacs; e à O. Eulali:t 
eia de ferimentos recebidos em combate. Candida ela Silveira Niemeyer, viuva do capitilo do 

~ Acompanhão o· decreto, além de outros os se- 10•batalhão de infantaria JO"lo Conrado de Nicmeyer, 
gumtes documentos : . da quantia de 30$ mensaes·, é de parecer que, com 

« l.•'Requurimento da parte ~ ·'l:nanto nos papeis quo acompanhdo estas resolu~.ões· 
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n.ão. este,;~o incluídos alguns drenmentos q11e deve- do 400 rs. dia rios por ter ficado inntilisado cm con
ri~o acompanha-la•, entrem ellas em d1seuss~o c seqnenc;a de soO'rimentos rec~bi~os em combate, 
seJilO approvada•, visto que na mesma discusslio fóra posteriormente concedido, por outro decreto de 
pó de o Sr. mmistro da guerra fornecer os esclareci- 17 (\e novembro, ao mesmo cadete, e pe\11 
mentos quo sejilo precJ,o•, c assim evitar-se-1m a mesmo motivo , como 20 sargento reformaélo , 
demora na expedição destes actos, que & com missão a pensão de fiOO rs. ; e lambem qua a falta de· 
entende não deTerem soJl'J·c-Ja. Por esta occasiilo a informnção sobre a identidade de pessoa dera 
commissão lllllhl'd à o governo a connniencia do se Jogar a que no 20 dos referidos decretos se não an• 
dar &11damento ii adr•pç:lo da resolução da camara dos nu! lasse o 1•: declarando llnalmente que dos dous 
Srs. deputados, de 7 de julho drJ 1865, que voltou llecretos cujas cópias tinhão ·sido remettidas ll ca
em~ndado pelo senarlo em data de 23 de agosto de Jura dos ~rs. deputados devia prevalecer a 2• que 
U!66.-t'ago do senado, em 15 de julho de 1867.- confera no :~graciado 600 rs. diarios como sargento 
C. Carneiro de Campos, B. do Souza Fl'anco, J. reformado. O 1• secretario da camara dos Srs. de
N. da Si/11a Paranhos, pulados conclue dizeuc\o. que enviava esta segunda 

Ficou sobre a mesa para ser tom~do em consitle- cópia, afim de que ficasse sem efl'eito a 1• que aeom-
rarão com as proposi~ões a que se refere. pauhára com as de outros decretos do poder exe

c.utivo, a resolucão sobre pensões, remellida ao se-
i• PARTE DA 01\DE~I DO DIA. nado em 2 do "corrente moz de julho, convinde, 

portanto, em que a resoluQão seja nesta parte al-
Entrárão sueeessivamente em 3• discussão, com os terada. 

pareceres da mesa !'espectivos do corrente mez, as Sendo isto .assim, a proposição deve entrar JlOr 
seguintes. proposi~ões da eamara dos Srs. deputa- este modo em 3• di.~cussão, e, se for a)lprovada, 
dos : · deverá subir á sanccão com a seguinte alteração : 

1.• Approvando a pensão concedida pelo r,overno d~pois ele nraulino Jo~é de Faria, deve dizPr-se ao 
â D. 1\Iadannadc Freitas, com o parecer n. IH. cadete do 6• corpo de voluutarios da patria Jero-

Posta a votos foi approvac!a para ser dil'igida á nymo 1\far([lles de Paiva, e ao soldado do 80 bala-
sancção imperial. llülo de infantaria Lazaro da Silva (é onde terminão 

2.• Approvando a~ pensões concedidas ao capitão aq pensões de 400 rs. diarios) concedidas todas por 
João VIcente de Brito Galváo e a outms pessoas, rlecrdos de 29 de setembro de 1866, e a de 600 rs. 
com o dito parecer da mesa, e o de n. 1:<8 do corrente diarios concedida por.de>:reto de 17 de novfmbro do 
mez úcerca do agraciado Manoel Amaro da Silva. mesmo armo ao 20 cadete 2• sargento reformado 

O Sn. PRESIDENTE: -Segue-se a 3• discussão da do 2~0 cor[JO de voluntarios da patria JUanoel Amaro 
seguinte propnsJCão: da S1lva. . . 

« Art. 1 • Fi cão approvadas as pensões: de Po~ta a votos foi igualmente app~ovadafa~endo-se 
60$000 mensaes ao capitão Joilo Vicente de Brito a dev1da alteração .quanto ao refer1dp agraCiado,. 
Gaivão; de 0$000 mensaes ao tenr.nle honornrio do 3.• Approvan~~ :\ pensão concedida ll D. Sabma 
exercito Frdncisco Antonio de Souza; de 428000 Joanna do Espmto~::;:1nlo, com o parecer n. 84. 
mensaes ao tenente do ll• corpo de volunhrios da Posta a votos fo1 tgualmente. approvada. . 
patria Manoel de Carvalho Paes de Andrade GondiJn; 4.• Approv~ndoa pensãoco~cedJdaaosoldado José 
de 36$000 mensaes, aos alferes do 21• corpo do vo- Th~maz dos Santa.s1 com o dilo parecer. 
luntarios da patria Horacro Pires Gaivão, e do 2.o J osta a votos fo1 Igualmente appro.vada. . 
dito João Carneiro Ame rico de Freitas; de 400 rs. 5.• Approva!tdo as pe~sões concedidas ll D. Maria 
diarios ao 2• ca1ete do 8• batalhão de infHttarJa Ger~rudes da Silva Pereira e a outras pessoas, com 
Braulino .José de Faria: aos carletes do 6• corpo de o ~!lo parecer. . . 
voluntarios da patria Jerony-mo Jliarques (\e l'atva; e I osta a votos fo1 Igualmente approvada. . 
do 240dito Jlianoel Amaru da Silva; e ao sold~do do . 6.• ~pprovando a pons~o conceà1da ll D. Mauri-
8& batalhão de infantari:t Laznro da Si! l'a; concedi- c ta Ehsa de Mrllo e ~I VIm e ás suas filhas, com 
das todas. por decretos de 29 de setembro de 1866. o )lareccr da mei,a.n: 85. 

'' Art 2• Estas pensões serão pagas desde a data Pos,ta a !otos !01 Igualmente approvada. . 
dos respectiTos decretos. O Sr .. 1 secrAtmo de!l conta nesta oc~astcro de 

'' Art. 3• Ficão reYogadas as disposicões cm um offic1o, datado de hoJe, do 10 secretario ~a ea-
contrario. » • mara dos Srs. de.pulados, romett~nd~ a cóp1a de 

A respeito desta propo~i~ão ha uma nllera~.ão, um decreto relativo. á pensão c~nced1da ao 2•. sar
que se deve fazer em virtude de um officio dirigido gont~ Antomo Morem1 de AraUJO Netto.-Fol re-
pela camara dus Srs deputados e de que se faz men- motltdo á ~esa. . . 
gào em um pareeer da mesa já impresso soll n. 88. P,rosegmu a 3• discussão, que ll~hra ~dtada, .do 

De um offieio do 1• seeretario da caman dos Srs. proJecto do senado, .declara~do ar.phcaveJ.s ao prm
deputaclos, dirigido ao do senado com a data de 6, e ctpe co~;orte .da ~;mceza tmpeml as disposições 
lido em Eessão de 9 do conenle mez, consta qu~ o do art. ti da lei de .3 de novembro de 11141. 
Sr. ministw do imporio em ollicio de 2, tarnb~m O sr. vl•eflnd .. de ,JertnltlnhoJaluu 
do corrente mez. cornmunicou Aquella r amar-a o se- - TalvPz, Sr. presidente, se eu n:lo tivesse pedido 
guinte: Que tendo sido concedida, por rlecrelo de a palavra na sess~o passada, quando fallava o nobre 
29 de setembro do anno findo, ao catlele do :2t,.o lm- senador p~la provincia 110 l\taranhão, h~>je não a 
tathào de volunlarios da patria Manocl Amaro da I pedisse. Mas, uma vez que o Jiz naquella sessão, 
Silva, comproh~ndido nesta proposit~ão, a ponsilo vejo-me na necessidade ile dizer algumlD palavras 
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em sustentngão do voto que tenho de darno.projecto tantemcnte os mesl!l~R. desde .a P!'im~ira vez que, 
e n emenda· do n•,bre ~enador pela prov1nc•a d<J ·l·oven ainda, me dmg1 ao pnme1ro lmpot·ador do 
Malto-Grosso, a qual julgo, foi approvada e faz hoje lrasil, vindo, deputado pelo governo revoluciona-

. parte ·do projer.to. rio da Dahia, felicitar 11 !:lua Magestade Imr~nal 
Sr. presidente, V. Ex. permittir-me-ha que eu pela parte que tomava, e que tomou na realiilade, 

comece o meu pequeno di> curso com a leitura da um na ind,,pendencia do nosso p~iz e pela sua acclama
trecho do discurso proferido na camara dos com- çilt como imperador do Brasil; Por consequencia, 
muns da lngl•terra por Sir Robert Peel, na sessão se eu não tenho que fazer ma1s profissão, porque 
de 27 de janeiro de 1840. Nessa sessHo propôz o ainda não tive dd arredar-me uma só linha doca
ministerio uma pensão para o príncipe consorte da minh~ qu~· nie tenho traçado, sendo ~e~ conhecidos 
rainha no valor de 60,000 ~ annuaes. O repre- os prmcip1os por que sempre combati, Isto é, a mo
sentante Mr; Hume propôz uma emenda reduz1ndo nar~hia rPpresentativa, sua sus!cntaçilo, os direitos 
a quantia de 50,000 !\a 21,000 i. Esta emenda não imprescriptlvcis da nação, as liberdades publicas e 
passou. Então o coronel Siblhorp propoz outra t"dos os wais direitos que con•tituem as bases do 
emenda, reduzindo a proposta do_gov•·rno a 30,000 !\ systema que juram as. Não tenho, po! tanto, de fa
Sir Robert Peel sustentou esta emenda, que foi ap- zer profissão; mas era-me nccessar10 fazer esta 
provada, e priucipiou o seu discurso coro as seguinbs der.lara~ão.. . . 
palavra!: (Lendo). «Nunca recuarei de dar meu vuto .Eu, Sr. presulcnte, declaro â V. Ex; o segumte: 
sobre este objecto nem nunca deixarei de da-lo em não voto para 11ue o príncipe consorte da prince?.a 
occasião algurna. i>orém, nào sabb, não· me pus~ava imperi~l tenha assento no con!elho de est~ilo; po
pela cabeea que tivesse de levantar-me P,ara dirigir-me rém voto e entendo que a princeza imperial tem as
á casa; e "não o faria de certo, se não Jóra a insinua- sento no conselho de eslaào, deve a elte ser chamada 
cão do nobre tord, insinuação tão desnecessaria, 'luando o imperador r) entenrler. Já V. Ex. vê, por
tão injustamente feih e tào contraria a todus os tartlo, que adopto em parte a opinião do honrado 
princípios e regras parlamentares, e tão indigna tam- Renador pela província de Pernambuco, que r.uou 
bem do nobre Iord (no juizo de sir Rübert Peel). em uma d•1s ultimas sessõ~s a respeito do nssumpto. 
attend~ndo á posicào que o nobre Iord oecupav~, ,i fi S. Ex. disse nessl occasião: 11 Ueixemos tudo aos 
como mmistro da êorôa, já como chefe da maiOria da cuidados do augusto pai da princeza imperial ; elle 
camara dos commum. Que d1reito tinha o nobre Iord que decida o que convém melhor fazer il sua filha, 
parafazerainsinual)iloquef~z ?Supponhamos que eu c quando convem chama-la para os conselhos da 
tivesse dito que o motivo do nobre Iord para pro- coróa. » Assim, Sr. presidente, é que eu entendo, 
pôr a pensão de ;e 50,000 era devida á sua Jlaixa assim quizera que o senado tivesse entendido. 
subserviencia para com a corôa; supponhamos que Mas, uma ''ez que veiu ~ léla da discussão se .a 
eu tivesse d1to isto, de certo seria considerado ir- princeza~imperial tam nu não assento de jure no con
regular e perfe1tamente inj'ust'J: teria até sido im- se lho de à,tadu ;des1le que o nobre senad<~rentendeu 
mediatamente advertido pe o presidente da camara dever fazer uma emenoa neste sentido, otrerecê-la á 
que mo>tram não haver direito ulgum para se considera~io do senado, o sena•lo julgou-a digna de 
imputarem ou serem avaliados culposas os mo'- sua approvacão, c faz parte do projecto que se dis
tivos por que cada um se dirige. Assim penso eu que cu te actualmente, não 6 mais poss1vel que se deixe 
seria baixo e indigno de mim ser influído ou deixur- de tomar uma deliberação a este respeito. Creio que 
me influenciar de algum modo pelos acontecimentos faltaríamos ao nosso dever, se por qualquer mot1vo 
do ui Limo maio: assim como seria ••. » Agora V. Ex. deixasse mos este assumpto indeciso, porque poria 
permitlir-me-ha que· eu lêa em inglez (lendo) • • • embaraço ao chefe do estado, quando elle quizesse 
(( but lw (si r Robert Peel) also saiá it would be as ou entendesse dever chamar para o conselho de es
tmworthy as it toou lá be cowardly in him to sbrink Indo a augusta princeza imperial: é este o modo 
from· the per{m·ma11ce of.his duty, fr~mthe {cM' lhat como eu racioci•lO, Eis a razã~ por que deliberei-
such a motive 1eould be ~mputcd to lnm. » me a tambem tomar p9rte na discussão. 

Eu comecei, Sr. p1·esidente, o meu pequeno dis- Sr. presidente, pedi a ~alavra quando fallava o 
curõo com esta citação, sómonte para jusltlicar· me honrado senador pela prov!ncia do Maranhão, e che
de tomar parte nesta d1scussão, attendendo á uma gMei, no decurso das considerações que tenho a fa
.insinnacão que se fez na casa em outras discussões, zer, ao ponto que me obrigou, ouvindo com tGda 
om refêrencia ao que disse o nobre rresidonto do attonção o seu iliscurso, n pedir instantanemnente 
conselho relativamente ao assumpto. Se é ou podia a palavra, vhto como esse topico produziu em mim 
ser applicaval aquillo que se disse ao nr•bre presi- o efi'eito de uma centelha electrica; (jnando lá cho
dente do conselho, adoptnntlo eu lambem parle da ::rarmos, pedirei liceuç:1 ao honrado membro para 
opini.'lo do nobre presidente qo conselho, devo crer dizer aqmllo que sinto a esse rospetlo. Por ora, Sr. 
que me adiO lambem incurso na mesma censura, e presidente, vou ti) mar em cc·nsirleração os pontos 
por consequencia devo considerar-me digno della. capitaes cm que o honrado m1~mbro pela província 
E para que ~ão .seja considerado. di~n~ .da censura, do Maranhão tocou, e que servirão de prova ou fun
e menos da msmuacão, i! que prmc1p1e1 o meu d1s- damcnto do seu voto. 
cut·so com estas pahivras. Pet·gunlar-se-me-ha,Sr. pt·esidente,por que motivo 

Sr. pt•esi,Jente, eu não tenho que fazer nesta casa. não tomo em conslderac:1o tam!Jem, VJsto 1·.omo estou 
nem em epocha al~uma da minha vida jamais hei com a palavra, os fundamentos dos discursos dos 
:feito, pro!bsão de f~ relativ:unonte aos meus princi- no!Jm~ senadores que me antecederão nas sessões 
pios monarchicos ou politicas; elles tom sido cons- p:1ssadas ? Eu o direi :-porque, segundo penso, to 
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dos elles se achão mais ou mencs debatidos; alguns 
delles decididamente destruidos, outros ficárão em 
pó, e com elfe! mo conformo. . . 

0 honrado senador dividiu O! seus argumentos em 
duas classes: uma classe- argumentos constitucio· 
naes, isto é, argumentos tirados da constitucionali
dade da concessão; outra-argumentos que não têm 
esta base. Sog<Iirci o· plano do honrado memb1o. 

Alas, antes de começar a expór a minha rpinião 
Sr. presidente; eu de<ojo que o honrado membro pe!l 
província do Maranhão não tome nenhuma das ob
servações que vou fazer como falta de consideraca0 
pelo nohre senador. • 

O SR. FunTADO :- Não senhor. 
O Sn VISCONDE DI! JEQU!TJNIIONIIA : -Eu o res

peito já pelas suas luzes, já pela delir.adeza com que 
ne~h casa geralmenle o nobre senador procede ares
p~Ito dos ~eus collegas~ Por consequencia, o que 
il1go é unicamente aqu11lo que minha consciencia 
me aconselha, com aquella franqueza com que cos
tumo pronunciai'· me sempreqnesubo ii esta tribuna. 

Se o augusto consorte da princeza imperial não 
póde ter parte no governo, que tem elle que instruir
se nas cousas relativas ao governo c minuciosamente, 
como membro do conselho de estado? , 

Mas o nobre senador disse- é o conselheiro na
tural.-Conselheiro natural pódc sê-lo, nao official
meute, não reconhecido pela constituição; a princeza 
imperial, sua augusta consorte, póde sem duvida 
alguma ouvi-lo1 assim como pôde ouvir qualqu~r 
outro cidad1\0 d1stincto do paiz ; mas segue-se por
ventura que este const:lho, absolutamente nlio offi
cialb dê di1·eito, possa firmar a regra que se quer 
esb elecer no projecto- que o príncipe consorte ó 
o conselheiro natural da futura imperabiz, e que 
por conse~uencia deve inteirar-se da marcha admi~ 
nistrativa, JMto é, inteirar-se das cousas do governo? 
Não, sem duvida nenhuma. . 

Disse S. Ex.: ''O projeclo primitivo tem unicamen
te por fim dar ao prmCJQO consorte d1 augusta prin
ceza imperial o direito dd poder 10r nomearln para o 
conselho do estado, eomo podem se1· r.s príncipes 
da casa imperial. Em verdade dar ao conselheiro na
tural da futura imperatriz do n,.asil uma posição que 
o habilite a intdrar-se dos negocios do estado e suas 
tradições me pareceu meJida de evidente e manifesta 
utdid,.da. Nem ouvi objeccão nenhuma que podesse 
pôr em duvida as vantagéns deste proJecto. Ouvi 
que a presença do príncipe consorte no conselho de 
estado poria em coacção a liberdade dos conselhei
ros de estado, » 

O nobre senador pelo Maranhão viu bem a força 
desta argumentar.ão, ·e resvalou; disse-v Mo bem 
que o governo dé que se trata aqui na phrase filio 
tnmar parte no govemo é pelo qu~ respeita ao exer
cício das funcçàes do poder mcderad• .r, é pelo que 
respeit~ ao exercício das funcções do poder execu
tivo ; isto é o que se chama governo isto é o que 
determinou a conslituição.-Mas, seoh res,se elle é 
o conselheiro natural da futura imperatriz, sua con
sorte, porque motivo sera exclui<lo a respeito dos 
actos do poder moderador o do pnder executivo? Jâ 
vê V. Ex. que não ha razão alguma para admittir 
uns conselhos e reptllir outros. 

Ora, de tal amalgama, de tal conjuncto de conse
lhos é que digo qu_c a constitnigào não fallou, é isso 
o que me parece que e lia nilo permlttd, E como a 
constituicão nilo permitte, já vê V. Ex. que não ó 
possivel "que officJ;clmeute, por um acto legislátivo1 
se declare, com os fundamentos que têm sido aqu1 

~r. presidente, emquanto á 1• parte eu faço o so- expostos, que 0 príncipe consorte da princeza iln-
gumte d1lemma: - ile duas uma-ou a princeza perial deva entrar para 0 conselho de estai! o, Tive 
imperial tem assento de jure no conselho de estado, razão, portanto, quando disse que de duas uma-ou 
ou o princip~ seu consorte não tem assento, nem a princaza imper1a) devêra sem duvida enlrar para 
póde tê-lo, pi: los proprk•s argumentos do honrado 0 con,elho de estado para inteirar-~e das cousas ro
membro .. ;qui se tem dilo, e o nohro senado1· pr.lo Jativa~ á administração publica, e então, neste caso, 
n1atlo-Grosso provou exhuberanteJAente IJUe a prin- não devilra entrar para 0 conselho de estado o au• 
ceza imperial ilevêra assistir ao conselho de estado gusto principe seu consorte, <•u entrando um, o ou
para se mteirar dos negocias publicos, para se pôr Iro n:lo entrava de direito.-Ora, eu entend" que não 
ao factc1 d~ tudo quanto diz respeito á administra- ha razão alguma, ni!o ba motivo para justificar-se a 
ção publica, visto como tem de governar o paiz. não eRt1·ada da augusta princeza imperial no conse
Ora, se a princeza imperial deve a;ssistJr ao conse- lho do estado. 
lho de estado para por esta forma intcildr-se dos ne- o nobre senador pelo nJaranhilo disse-oppõPm-se 
gocios publico;, feu augusto consorte não deve as- a isto os costumes, os estylos, as rtgras sociaes, que 
sistir de (órma alguma ao conselho de estado, por excluem as mulheres d·•S emp1·egos pubticos.-Mas 
isso que não póde tomai· parte no ~toverno do paiz, 0 honrado membro, proferindo estas palavras, como 
como decl,ra formalmente a con:tituição no artigo consta do seu discurso impresso e publicado hojt

1 120. V. Ex. far-mc-ha o ÍilVOr de mandai' a consu- n11o se lembra que a lei satica no nosso paiz não fel 
IL1ição pam que eu lüa a phrase terminante usai.la aceita; a pl'inceza imporia! é imperatriz, como é im
por ella. (E' satisfeito.) perador o príncipe varào, por consequencia deve ler 

Eis aqui a di~posiç~o constitucional, e:tpressa os mesmos uireítos, póde exercer as mesmas fone
assim na lei fundamen'tal :- cc O casamento da prin- r.ões que aquelle. Essos habitas sociaes, se podem 
cem herdeira presuwptiva da corôa será feito á prevalecer por meros preconceitos relat1vamenta ás 
aprazimento do imperaclor. N•Io existindo impera- outras mulheres, declaro ao honrado membro, e creio 
dor ao tempo em quo se tratar deste consorcio, não que ó a opinião geral do paiz, núo podem prevalecer 
se poclerá etle cll'ectuar sem a approvarfio da assem- l'<!lativamente ll princeza imperial que e; ta fúra, ab
blúa geral. Seu maddo não tariL parto no governo, c solutamentrl fóra da regrJ ge1'nl. E !{Uando não, diga
sórnente se eh amará imperador depois que ti ver da 111e o homado membro, se o facto de se não admitllr, 
imperatriz filho ou lilha. » . do se não aceitar a lei salica no nosso paiz, não im-
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porta poder a imperatl'iz exercer as funccões im
periaes, absolutamente como excercia um' pl'incipe 
Yarilo. 

imperatriz, não se )lOderia instruir sómente pela lei
li:ua do~ tJ:ahalhos ·do cons.elho do estado; era pre
CISO ass1shr a clle. !>ego hconça ii S. Ex. para, ain· 
da. no. caso de se a~etta1· a premissa, isto é, de srr o E admira, S1·. presidente, que o honrado membro, 

qu~ a outros respeitos que1· e'tabelecer direitos pnr 
meiO de !Ilações, como eu direi para o diante o que 
a fallar a verclade, não pú~ll ser admissivel, 'ni!o es~ 
tabeleça tambem este du·e1to para todas aquellas illa
ções qno.a le1tura da conslituição suggere a !jUem 
quer que Jlrestar attenç:io acurada aos seus arllgos. 

ASSim, Sr. {!residente, não crdo que JlOSJa ser 
sustentada a opmiil_o professada pelo lionradn mem
b~o pelo que respella ii princeza imperial. O quó se 
d1sse nesta casa em relacão á identidade de direitos 
do princip~ imperial, vai:iio, ou da princeza imp~ri~l 
s~nhora, ameia está em pé; a constitui~ao, sem du~ 
v~da ~lgum!1, nào fez a mennr d1stinct;ão entre prín
Cipe unperm! varão e princeza impel'ial senhora: 
nenhuma dillerença fez, quando a considera herdeira 
do throno, porque assim devora se· ln, assim se de
vóra entcnd~r, uma vez que se reconhece !JUe 
no nosso ).HIZ não se adoptou a lei salica; porque 
do contrario ~esul.taria, Sr. preside~tle, que se huhn 
adoptado a let sahca cm parte, deixando de adopta
la em out1·a pa1 te. Eu qmzera que o honrado mem
bro, ou. aquelles _senhores que susteltl:lo a opini:io 
conlrarJa, mo dt;sessem se ó razoado, se púde o 
sen~do ~ntender crue na conslituiç:io ~:e não adoptou 
a le1 sahca cm parto, c quo em outra parte se arlop
tou·a, de modo que se seguirião consequencias op
postas. umas ás outras. E' u que não posso admiltir. 

p~nlClp~ conselh~1ro nalur.al da futura imperatriz, 
nao ace1tnr tod;lVIa o que dtsse o honrado membro 
l'ela~ivamente a~ D?odo de instruir-se,· isto é, ~ ne
ces~ldadtJ de asm.t1r ao co.nselho, não podendo ins
trutNClnos negoe1os puhhcos sú pela simples leitu
ra do• trabalhos do conselho de estado. Podia, Sr. 
presidente, mas nilo é necess~rio; e para que? para 
oabPr e nãl) poder ter parte no governo? 

tl por 1sso que voto plenamente em favor da emenda 
do honrado ~ernbru por 1\latto-Grosso, que já ü1z 
pa!te do proJe~to, pelo quo respeita á entrada da 
prmceza 1mpcml para o con~elho de estado. 

O honrad_o ll?em!Jro notou qne di<.ia-sH que apre
sen!)a rlo pnncapo consorte da princeza imperial "" 
conselho de estado poria em coa<:rão a liberdacle dos 
conselheiros de estado ; S. Ex." não acloptuu este 
argume~t·l, o S ... Ex. teve ta ela a razflo para isso; 
S. Ex. linha pratica do modo como os conselheiros 
de estado se comporlão, do modo como vo!ão de 
EUa independencia e franqueza, quaudo lêm de 'cx.
pôr á cor0a suas opiniões. ·Na realidade, não me pa
l'ece poss1 vel para qualrruer qno trm pratica dos 
-trabalhos do con!elho do estado duvidar um mo
ment_o, um sú instante. da dignidade, ua indepen
deneta e f<"anqueza professada por cada um dos con· 
sclheiros de estado. 

O SR. Fut\TADO:- Não duvidei. 
O Sn VISCONDE DR .TEQUITINIIONHA:- Som duvida 

alguma; ,o nobre senador fez pl.missima j usti\~a aos 
~ons~lh01r~s de estado; não podia duvidar, porque 
J~ ~o1 pres1donto do conselho, e como tal assistiu ú 
Ô!flerentos sessões plenas do conselho ele estado, e 
VIU o modo como os consdheiros proferião seus 
votos, expunhilo sua opinião, acntando n monareha, 
mas tendo em Ioda a consitloracào a dignidade do 
lagar qlle occup;lo, expondo coln lenltlado e fran
queza os senllmenlos de sua consciencia, o resul
tado tle su"s lucuhrar.ões. 

Um dos argumetÚos trazi1los á consiuerar,ão do 
s~nado pelo. n~bro scnatlo1· pelú 1\lar"nhão fÜi que, 
sondo o pnnc1po o consulheirv nAtural da futLu·a 

·· 1\~as, exclal_liO!J o honrado membro, qual seria a 
postçào elo prmc1pe consorte da futura imperatriz? 
Não. era de certo apetecível. Nessa occasião é que 
ped 1 a pala v r~, porqud me parer.e que 1u realidailc, 
se fossem os !irar todas as co11s"quencias do principio 
exposto pelo honrado membro, chegaríamos muito 
rdtim. daquill' que a c,onstituiç~o quer, que o paiz 
desrJa, e que é nccessano para manutenção da orilem 
publiCa. 
. Senhores, na minha opinião, a posição do prín

Cipe cnr1sorte da futura impera li iz é mais que muito 
vantajosa, illus'rH, cheia de gloda. 

Não sei, Sr presitlente, que n.,nhum dos prínci
pe~, rruo se têm. achado n~s cond,f:ies de prmcipes 
cunsortes ~e rdmhas ~u Imperatrizes, tenha achado 
na o apelec1vel sua pos1ção, porque nã-> toma parte 
rw governo, porque nil.o intenórn com seus conse
lho:;· Nús temos vivo um eX<HIIplo, que demonstra 
mu1lo bem a verdade, o fundamento do qne acabei 
de rxpressar, qne é o do actual rá de Portugal. 
Lernlm-sd o s~nado da.,. n~o digo indiiTt•rença, 
mas da p1udenc1a, da modest1a, do receio que em 
t.,rJas as epochas manifestou o SenhorD. Femando 
conso.rte da fallecida rainha D. 1\Iaria II pelo qu~ 
rcspe!l:t :is funcções administrativns ou go~ernamcn
taes, e tambcm po1· esta causa ainda não se levantou 
naque!le paiz uma sú voz que tenha pretendido, 
não dtgo censurar, mas ao menos fazer al"nma in· 
sinuaçfio com referencia ao modo de :pro"cecler do 
Senhor D. Fernando. 

!'lã? acanteceu, porém, as~im na ln~ la terra com o 
pr1nc1 PC. A lbcrto ; os jornaes todos os dias clama vão, 
cham.avao a atlenção do príncipe 1:onsorte para se 
não ulti'Ometter nos negocias publicas, para nilo 
tomar parte no governo, taxando-o ora de conser
vado!' eslrouuo, ura de tot!/, declarando que iille por 
t•l fórma, com seus conselhos, enr.aminhavaarainha 
para tomar no paiz.um partido, quando na In~laterra 
se e~ tende que o re1 não deve ter partido. E pata que 
V .. Ex. e o senado apre~iem como. ó que na Ingla
telra se entende o ser re1, e a exaclldilo das censuras 
feilas ao principo Alberto. cu na•:lo a ler uma des
c~ipr,Bo feita pelo visconde de 'Uolingbrok~, em llUO 
puo em r~lovo o qne em o rei naquelle poiz. 

« O 1'<'1 d:t Grà-Jlrelanha, diz clle, é um membro, 
porém um mcml11'o. ou premo, do um co1·po polilico 
parle. de UI~ l_odo wd,vicl,wl, éSpcci!ico a todos o; 
respmtos, d1shndo d· I~''• ou intlepcndcnlc tlelle, em 
nculium fentld,,, dPIH!XO de cons1dcr<~ç:io alguma; 
não púd~ mov~r-se cm outra orb1Ja que não seja a 
do seu pn1•o.; v1ve co~n!l um planeta superior, allra
IJC, repello, tnfiu.r·, d1mo os movimento~ elo povo 
peJos SOLlS !lrOpf!OS i CIJC O O pOVO forml\o inteira-
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mente parte de um mesmo systema intimamel\te Ii- príncipe consorte, uma vez que sejão reduzidos a 
gado e cooper:IUdo conjunctamPnte, infiuidos1 li mi- actos, não tornilo responsavel o principa consorte 
hndo e sendo limitados, contrastando e senao con- P.clos resultados? E' o que na Inglaterra dava occa
tra.s~dos um pelo· outro i c quando o rei ~essa de s1ão a que as folhas publi~as advertissem conslante
cxishr ne~tarelação para com o povo, dCJxa Iam- men!e. o príncipe consorte a n!o tomar p<rie na 
bem de ex1sll~ cm toda ~ qualquer outra r.elaçlio. » arlm101slr;Jção do estado, queixando-se amargamente 

I~to quer d1zer que fo1 um astro que sahm de sua de que elle encaminhasse os negocias publicas em 
orbita e descreveu uma parahúla. Veja V. Ex. que favor de um partido, quando o soberano o mo
não estou traduzindo com liberdade, traduzo ao pé na!cha, o chefe do estado, o poder mode;adnr do 
da letra. p11z nào d~ve ter partido, porque, Sr. presidente, 

Eis aqui, senhous, como na Inglaterra se entende s ·gundo a ficção de ilireito, elle é o pai commum. 
o ser re1. Ora, entendendo-se a•s1m, como era pos- f..' dali i que vem, Sr. presidente, es.se esty lo de 
sivel que o príncipe Alberto nilo foise const,nte- beiJarmos a mão ao mo!larcha, porque, a não ser 
mente advertido dd ljUH não devia tomar parte no esta b1se, ~u nl\o po~eru conceber como ainda se 
governo, de que não devera pretendt ra menordirec- sustenta h'•Je a necessidade de 1cmelhante acto; mas 
çào nos negocias publicas, que não devera, por- a_cho lilo razoad~, tào conforme aos precdtos po_li
tanto, ser o que o honmcio membro di.•se-o con- IJcos e a.~s senhmentos g•raes da nação, que dJgo 
selheiro nato, auou6, confesso da rainha? que o beiJar a mão ao monarcha nilo s;gnifica outra 

Fenhores, esse proreito da coos!iluição é mais que cousa. senão reconhecer que eile.não é padrasto de 
muito razoado e prudtnte. Pois se ntls na constitui- uns .e pae de outros, não é sustenta~or e ch.efe ~o 
ção declaramos que o imperador ú irresponsavei, P.Hiido de uns para a~anhar, amesqulllhar e m!'eh
como havemos do f(U~rer que além do imperador c1tar a out~o~. Ao pa1 commum beiJa-se a miloj faz
haja outro membro da associação que seja conside~ s~·lho.aqmllo que '?dQs nó~ fazemos a nosso~ pais. 
rad·o officialmente conselheiro nato do lmp•rador, E a~s1m, Sr. ~residente, que enc~ro os ne~o~ios 
e sem esta responsabilidade? pubhc·,s, é ass1m que encaro este lmportanbssimo 

Senhores, a nação brasileira, adoptando o rystema assumpt~ 
representalivo, adoptou lambem su~s bases, e as . Ma~ dir-me-ha o~~ nrado .membro: « Porque ~o
bases do systr.muepresenlativo, desde que elle se t1vo não ha. de ter a 1mperatnz futura um c· nselh.e1ro 
fundou, são publicidado c responsabilidade i não h a ao pé de fi, conslante!'lenle? >>Não, a cons.tJIUJ9ilO 
entre nós sen;lo uma entidade irresponsal'el, que é não o quer, e não P quiZ por9ue sab1a que amnuen
o Imperador. Pois póde o honrado membro pela c•a 6 como a gola cavat tap!dem, non ~·i, .sed swpe 
provincia do Maranhão dizer q11e nquel11l que uá o• ctJden<Jo. Quem me d,z a ~111m que o priDC!pe coo
conselhos não é responsavel pelos con•elho~ que dá? sorte não tijJ~, ou não VIrá a ter um parllilo, não 
Sern duvida algllllla, é responsavel, Sr. president-. adopta1'á mnxuna~.? E, se m'o pro~ar~m, !C eu che
Se O principe COll>O. rte der cons1~lhos á imperatriz, ga~ :t.deaeonfiar diSSO, se fó: do rnrl1d0 OP.JlOSIO ao 
realis11da a bypnthese, se se proyar f(Ue es·es c• n- prmcJp~\ por que motivo nao !Jel de deseJar que a 
selhos forào reduzidos a actos, nenhuma duvida ha ImpeNirJZ não ou9~ os conselhos de seu augusto con
que por esses actos elle é responsavel; e é isto 0 que s~Jte, porque sào fataes ~uma pari~ da popuia,a•l? 
IJuer o paiz? E' isto o que quer a ordem publica? Nilo é I.iSO um:t verdadeira nnaJ•clua, um elemento 

, . . . · de desordem? A Inglaterra o deu a entmder, eu 
O Sn. Jonm: -E prolubiC!o ao mar~do dar con- chamo a attenç~o do honra elo membro para os es-

selhos? cri pios dessa epocha, e até mesmo para a biogrJphia 
O SR. v scoNDE DE JEQUITINHONUA: - Ne- do príncipe All1erto, depois que falleceu. 

nhuma lei humana ha I(Ue prohiha ao ma ri lo dar Sr. presiilenle, foi este o motivrf pelo menos em 
conselhos; o nobre senador pelo Espírito Sant•J n11•J me11 conceito, porqn~ como V. Ex. sab~ .... Jae
me prestou ai tenção; eu d1sse que, se se provar qnes I linha duas filhas, Maria e A nna; Maria era a 
q11e os conselhos forão dados pelo príncipe consor- mais velha. Anna a m•i11 mn(·a; aml>as for;ln casadas 
to e qu~ e;ses conselhos forão reduzidos a actos, com príncipes estraJJ:;teir<'s, Guilherme de Orange e 
nece;sariamente é elle por Iaos alll03 responsavel : Jorge da DinamarcJ, Guilherme de Oranga entrou na 
foi o que eu disso, e I) o f{Ue acontece ao conselhei- com pi ~cilo conlra seu so~tro, com aquella nobrPza 
ro de estado. O conseJIJciN de eslado lambem não de caracter dignadeprincines, porque sempre, depois 
tem llcção directa na administração publica, mas de tudo convencionado, disse: 11Nada se fará sem que 
aconscllla, c o governo, pam não apparecer em guer· primeiro meu sogro tenha rle tu.!lo aviso e conheça 
ra com uma cOJ'poração que, no JUÍZo publico e tudo»; porque, na realidade, Sr. Jlr~sidente, os 
segundo as disposi!;ões dd lei, é a mais eminente de príncipes não sãn conspiradores. Guilherme ~c 
todo o paiz, nào tem remedi o senão ac,]uiescor e O range foi rei da Inglat•rra: era elle inglez? Nào; 
neste caso o que quer a consliluiçiio, o que CJIIer a dev6ra ser e~le rei? Não; sua c ·morte é que era a 
loi? E' CJUO o consollv•iro de estado seja re·ponsa- rainha, porquo na Ingl~tlerm não se atlmittia a ld 
vel pt>los seus conselhos; a lei não CJUBJ', n;\o pro>- salica; por conseqnencia !\faria podia Fer J'ainha: 
cura sabe1' so ncaso o conselho fui ro luzido a acto, mas uma das coad1çues que elle impoz, foi: <<Serei 
hasla o comelho pa1·a lo,rnar respousavel o canse- rei, porqno nào quero VIII'· me na neJ~essiuade de ser 
lheiJ•o do estado, e esta casa ó o tribJmal que o Iom r~•ponsavel pelos conselho~, pela direcção qne der 
dojulg11r. aos destinos do paiz, c ao mesmo t~mpo não ter 

l'ódo, portanto, o nobre sena•lor pela província toda a forca e prestigio necessnrio d ~ príncipe so~
do Dlaranhão dizer quo cs consollws dados pc·lo l'<lllO do lJÍglaterra. » Nllo com1a la•nbem que Gui-
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lherme de Orange fo;sc em épocha alguma natur~Ii
sado ; governou como eotrangeiro. 

Agora, dir-me-ha o honrado membro: cc O ora
dor que se dirige ao senado esti\ reconhecendo que 
se pódo deduzir direitos por analogi~: n:lo sendo 
pnssivel qiie um estrangeiro governasse a Inglaterra 
tnlendia-se que Guilhel·me de Orange era natura2 
lisado, que elle era inglcz. >> Senhores, não ha tal 
foi um acto revolucionaria, o qual teve todas as sua~ 
consequencias, sem se tomarem em consid'lracito 
e~sas e out:as filagl.'anas. o caso é que a política exi
gia qu~ Gutlherme de Orange f,,sse rei da lnglateJ•ra 
e Guilherm~ de Orango foi rei da Inglaterra,· apeza:· 
de estrangem•. 

se segue que pertença, que convenha que o príncipe 
consorte membro rio conselho de esla<lo, faca ou 
deixe de fazer, porque as condições silo diversas. 

Eis aqui~ Sr •. presidente, como eu encaro esta 
9uestão; mas vamos por diante. Creio que tenho 
Já demonstrado que a utilidade publica não reclama, 
e pelo contrario convem que o príncipe consorte 
não seja do conselho de estado. · 

po os conselhos que quizer, tenha a innuencia 
pr!vada que póde ter, porém pela lei, em frante do 
paxz, não se e~.tabeleça pomo Ngra ![Ue e !lo o conse
lheiro nato da tmporatnz futura. Não é isso vanta
joso ao paiz; é prejudicial e perigoio, como já 
tenho demonstrado, e lambem mui to ineonveniente 
~ar~ Sua Alt.eza. Sua ~lteza pó~eprestar impoJ·tnn
tlssJmos serv1ços ao pa1z, como Já os está prí's!ando; 
á Sua Alteza se del'em jl1 trabalhos nmito dignos rle 
consideração elo corpo legislativo. Isto não quer di
zer que vou desde ln~o prevenir o meu voto ou o 
voto do senado relativamente a esses trabalhos; 
porém, que elles são imporlanle; não ha duvida 
alsuma. Sua Alteza não <levo tomar iniciativa, não 
deve apparccer como conóelheiro nato da futura 
imper,triz. 

Sr. presidente, o nobre senador occu~ou-se com 
uma questão que me parece não dever ser tratada 
nesta casa, e é a questão se a lei póde autorisar o 
governo para chamar ao ·conselho de estado brasi
leiros natura lisa~ os, assim como tamb~ se a lei 
admitte qne possão clles ser senadores ..•• 

O Sn. FuRTADO: .....: Tratei disso incidentemente. 
O Sn. víscONDE DE lEQUITINDONHA: - .. :se isto 

está dentro do pacto fundamental ou se não está. 
!Ne assumpto involve, como creio qua os nobrí•s 
senadores não deixarllõ de concor.Jar, inlerpretação 
da constituicilo, pf·rque a constituição não tratou 
deste objectó relativamente ao senado, como o fez 
em relaçilo á camara tem poraria. Nós, como V. Ex. 
sabe, nno temos o direito de interprehr a consl.i
tuigão do ·estado, ternos apenas o direito de inter
pretar o acto addicional. Estamos autorisa~os até 
um certo ponto a procurar o sentido da constitui
ção; mas, de> de que o sentido se torna ambíguo ou 
~ontroverso, adecisi!~ i~ porta nma interprelação, e 
Jsto não está naR attr1bu1Cões da assembléa geral. 

O nobre sena.dor disse" quo para o senado podião 
entrar estrangeiros .... 

O SJt, Funnoo: - Naturalisados. Tratei disso 
inciclentcmente. 

0 S11. VISCONDE DR JEQUITINIIONII!: ... que não er,l 
ex!J·aordinnrio que p1ra o Kenado podassem entrar 
brasileiros naturalisado~, porque isso acontece na 
lib"r,·ima Belgica Foi a expres>ão do nobre sena
dor; mas, se a Ddgica é liberrima (não 'sei se o ó 
mais do que nó•), talvez fosse necessario inventar 
um hisa1•ô do positivo para o Dra1il, ou entlo dizer 
- li!Jerrimo, Ires vezes liberrimo '1mperio I No 
tocaule á líherdadr, Sr. presidento, eu creio que 
nada temos que invejai' a nenhum pai?. ainda dos 
roais adianta,tos em civilisa~1io, sej<l dito de pas
sag<m. 

O Sn. FUR'f!DO: -Limitei-me a lembrar esso 
exemplo. 

Mas, disse lambem o honrado membro em seu dis
curso : << Falia-se em conselheiro de estado ; o con
selheiro de esfa,Jo n;\·1 admimstra, ni.o governa ; » 
e c1tou um autor qne é lambem dast:1 opinião. Cnn
cord:l que o conselho de estado não tem acção im
medJnla ; mas o conselho de estado até um certo 
ponto dil'ige muito os n<! lCÍ'•S publicos, ficando 
sempre ao poder executiv" a liberdade de adoptar 
ou deixHr rle adóptar os set s paracercs. 
. Dir-m;.-ha lambem o honrado membro. <(O prin
c:pe consorte é somente conselheir' de estaJo cxtra
orilinario, não vota. » Não sei se a posiçao d~ prín
Cipe consorte no conselho de estado será a posil'il" 
dcs ministros da coro.1 1 qne assistem no conselho' de 
e>tn~o pleno e não votão; não sei se será assim; mas 
discute? E se não discute nem votq 1 pergunto tu, 
para quu? ... Aprinceza imperial, r.oncordo, confesso, 
1sto s1m, que vá ao conselho de eslitdo, que assiotn, 
que, perrnllta-se-me o termo, funiliarise-sc com o 
modo de resolver questões gr~ves, como são cm 
geral as que são tratadas no conselho de estatlo. 

O S11. SJLVEJJI.\ DA nfo'fTA:- Mas vota? 
O Sn. \'JscoNoF. Dll JF.QUJ'fJL'inoNn,\:- Certamente 

não, e nilo vota por u•mt r.iz;io -por cansa da res
punsabilidado Mas ó a posiç:lo da princoza impe
J'Íal a. mesma que a do seu consorte em faco do l'aiz, 
cm face ila comlitui~:io? Cerlamcnbl nilo. Portanto 
(]O quQ se poderia dize1· que Jlfrlimce, que convem 
fJUe a prinecza imperial faça ou deixe do fazor, n:lo 

Ü Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -E' O CJilC 
eu digo ; o nobre senador lembrou que a hbcrrirnl 
Belgica tinha udnplado essa doutrina. Sr. pre ·idente, 
eu declaro á V. Ex., ou anles repito uma declarneão 
que tenho feito muitas ve1.es nesta casa: em g:rul 
tiln1 pam mim pouco valor os argumentos de analo
gia, pot·qne para mim e>Ses argumentos só podem 
S'.rvir quan.Jo se achào nas circumslancias daquella 
demonstração qne me ensinava o meu professor de 
math-nuticas, o f<lliechlo Sr. Frane '• relativamente 
ú hypollten't~a : cc Se pela supcrposi~ão, dizia elle, 
torlas as partes se ajustarem, coincfilirem inteira
monte umas coro outm~, do fórma que não haja dif .. 
f r,mca, a Mmon>lr'acào eslá fe1ta. » Elle, alem da 
demr,ilS.tr;lçao dada por Eucli.des àeerc.a da hypothc
nusa, 1'JIIha com essa. o, a, 11to é o que niio se !lá 
nem em relar;ão ú Jlelgica, nem cm rclaçi\o a nenhum 
outro paiz: emfim, sàn difi'••ronf.es as posições de1ses 
p izes; pnr consr•qucn<:ia, d,fi'eJ:entes devem de sei' 
as tldaminnç11Cs ele seus pactos fundamontae8. 

O que ó veril:ttle é qtto o brasileiro naturalisailo 
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pó de achar-se em geral em lles condições para com 'Por rluas causa1fundamentaesque mostrlo a pruden
o governo do paiz onde elle n~scou que muitas YO· ciat!os ~~~isladoros constituintes: a 1 • é quA nil.o preci
zes poria em r1sco a nossa segurança, se adoptasse- samos de terrilorio para sermos em poucos annos 
mos esse p1·incipio. Para mim a condicão de vila· uma das primeiras nações do mundo; em 2• loga.r 
Iieiedade ~o senado é uma raz~o que deriionstra que porque estas uniões ele terri lo rio trarão lambem a 
o Jeg·islador con>tiluinte nilo quiz que o brasilerro união de direitos politicos e essas allianças a cons· 
naturalisado fosse sB!lador do impel'io. Para mim liluição entendeu quenào erilo favol'aveis aos inte· 
ainda ha outro argumento mais, e vem a ser que rcss~s do paiz. 
nunca pó~e pas~ar nesta casa q~re fosse licilo ao se- Agora, Sr. presidente, chega a ocr.nsião de fazer 
nadar do 1mpeno da.r .sua demrssão de senador: é uma pergunta ao honrado membro cujo parecer com
senador emqu~nto VIver, não pó(ld ser exonerado, bato, e vem a ser: nós chamamos para ocomelho ds 
nem póde re~rgnar o s~u log.ar. qra, reRass~ ~ se- estado o príncipe eoowrte sendo tirasileiro naturali
nndo em sua J!luslr~da mtelligenc1a as ~lsp_osJCões sado, dada a hypothese, nca estabelecida a re~ra em 
ad~pladas .Pelos d1ffe1·entes gove!nos CIVIlisaáos, f~vor· de todos os braKileiros ou isto é um privilrgio? 
cu.1os aubd1tos JlOde!ll-se naturahsar entre. nós, o Se o honrado membro entende que ficu!tabelecidaa 
VeJa se a nossa drgn1dade não se :tC!HU~ !lJUIIas ve- re,11ra, que podem entrar para o conselho de estado · 
zes em confllcto, adoptando-sA o prmmp1o qu~ pa- todo~ os brasileiros, qualquerbrasil;.ironatur~Iisadç, 
receu adoptar o nob1·e senador p-b prov111C1a do eu d1go ao honrado membro aqu11Io que d1•se s1r 
Maranhão, de aceord.o com outro! senhores que fal- Robert Peel naquelleme.~mo discurso, cujo principio 
lárilo no mesmo sen!ltlo. . . nãoha muito qu~li ao senado: aAnat.~O!l~O quer que 
. Quando, Sr. pres1dente, a c_ons!IIUIÇílo do estado o seja," E o honrado membro que examme, e verá se 
Igualou o senador e o consel1Je1ro de estado, quando não é a verdade o que digo. 
dispoz os seus preceitos de forma que esses dous A naeão Mo quer que o brasileiro naturalisado 
altOS emprPgOS do pai?., flCát i!O ÍgUlHdOS ao de mÍUÍS• seja conselheiro de eslado; e se O honrado membro 
t~o ~a eorôa, quando n~g~u ao chefe. do est~~ç o coa<ultar a constituição ~om oespirito desprevenido, 
d1re1to de nomear a bras1le1ros nat~rahsados mm1s- ha do ver que a constituição. lambem não o quer. Se 
tros da eorôa, lambem, Sr. presidente, deerelou o honraclo membro nos d1z: « Não não fica por 
quo1 nem o conselheiro de esbd~, nem o s~nador isso estabelecido o preceito cru favor de todo obra
podla ser de forma alguma brasilmo naturahsado; sileiro natur.tlisado, ist<J é sómente em favor do 
esta é a-minha convicção. principe consorte, » principio por declarar ao hon-

Não vou desentranhar sentiment,>s de patriotismo rado membro que não acho, á vista da constituição, 
n:t conscieucia do nobre senador, não: niio procu- que possamos estabelecer um privilegio desh ordem, 
rarei dispertar esses pr~conceitos de que falia no seu Este privilegio, este direito especial só podia ser 

·discurso o honrado membro pela província do 1\lara- concedido pela lei fundam~iilal âo paiz; este privi
nhão, que nos diz,. que nos assegura que tudo isto legio é exactamente aquella disposição qué o hon
está acabado, Ah I como se illurle o honrado mem- rado membro combateu, mos que me parece que o 
bro, Sr. president;, quanrlo pret,mue, quando nos não fez victoriosamente. Estou que não se P.odem 
affirma que os pr~comeitos nacionaes a est~ respeito dar por leis ordinarias direitos aos príncipes !Ja casa 
estão acabados. Não, est~? cada vez maisvivos;,nào imperial, porque este· é um direifo que nã~ P.óde 
h a motivos para serem d1spertados, nilo h a motivos ter blse senão em uma cla•se; e só a conslltulçilo 
para se acenderem, mal eltes vivem latentes. teria o poder de crear classes no estado, o que niio 

Senão, Sr. presidente, que vão abala-los, que lhes podem fazerleis ordiaarias d~ assembleia lleral. 
aproximem a scentelha, verá o honrado membro o Senhores, será duvidoso o que avanço, que no 
incendio que se ateará nas ultimas classes da ~oci.o- paiz não ha aut?ri~ade alguma que possa crear uma 
dade, envolvendo em suas ch~mmas desde o pr1me1ro classe com !Jrivii•I!'IOs, á excepçao d•quellas ereadas 
até o ultimo cidadão. Ah I Sr. presidente, ainda me e determinadas na ctlnstituiçilo? Podará haver duas 
enc.ho de enthusiasmo, sinto pular-me o cora9ão, opiniões a este respeito? Eu creio que nilo. Ora, n~o 
agitar-se-me o sangue nas veias, acordar-se eu1 podendo uma lei ordin•ria crear ~m~ classe, eyl
meu espi1·ito o sentimento de ~ud_o quanto é grande, il,ente é que nilo póde dar uma altr!burçilo aos.pr1n· 
de ludo quanto é nobre-sacr1fic10, abnrgaçáo, pa· c1pes da ordem daquella que acabei de menc1onar. 
tl'iotismo- tudo sómente com a recorda~ào desses Razão ti verão, porlanto1 aquelles senbo~es .que ar
dia! lugubres, mas gloriosos, em que o povo da ca- gnmen!árão por esta fórma :-que o prmc1pe con
pital do impPrio apresentou-se heroico para repellir sorte não póde ter o~tr~s attribuições, ~lé.m d•quellas 
essas represalias injustas com que se nos pretendeu marcadas na conshtu1~ito, outros drre1tos, outras 
humilhar I., , , Não creia, portanto o honrado mem- garantias, outros privilegios. 
bro que o~ p~ecouceitos es~ejão ncab~dos. · Mas já me parece ouvir o honrado m~mbro pel~ 

A constrturçlio, Sr. presidente, ó !ao severa a este província do lUHr'anhão dizer-me: cc A lu estil a le1 
rosperto, que o til se oppõe no an~mento ~o força, ao iJo anno atrazado, de 1865 ... 
englobamento q~e noq póde prov1r da umilo com um 0 S F . _A d 18~3 em primeiro Jogar. 
estatl~ estran~eirO. Vt~Ja o l!onrado membro coll'!o a n. unTADO· o . 
propm cnnslituicão e<!~ exc1tando estes preconceitos O Sn. VJSGONDE DE JJlQUITINIII'lNII,l :-... que autor!• 
de que falia o honrado membro. Porque, pois, per- sou o governo a dar o posto de marechal do exercito 
guntoá V.Ex.(e d~-m~ licença para a pergunta,) por- ao princip~ consorte.» . 
quo uão poder:\ oDrasil aceitar ahgagilo,a unJ~ofede- Sr pres1donlo, em quanto n 1sto, o honrado mom· 
ral com outro qualque1' povo? l'orque, S1·. pros1dento? bro, tanto quanto eu, ou melhor do quo eu sabe qae 
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patentes nunca farão consideradas direito, e meno~ 
âireito de classe : isto foi muito bem respondido e 
discutido pelo honrado senador pela província de 
Gayaz, quamlo fallou a primeira vez. EstiL se vendo 
ahi todos os dias, na Europa, sem naturalisacão, os 
príncipes tere''' pOilos no exercito de outros e"stados. 
O augusto princ1pe consorte da princeza imperial 
serviu na guerra da Dinamarca; foi lâ que elle fez, 
para assim dizer, o tirocínio das armas. 

O Sn. CANSANSÃO DE SINmou : - Foi na Hes
panha, na guerra de Jllarrocos. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:- E lambem 
na Dinamarca. Antes de vir para aqui esteve na Di
namarca, na guerra do Schleswig. Por consequencia, 
já vê o honrado membro que é objecto que nada 
tem com a distinccão de urna classe, nem com a 
creaçilo de direitos óu privile~ios. 

Creio, Sr. presidente, que tenho tomado em con· 
sideraçào os argumentos mais valiosos com que o 
]Jonrado membro pela província do 1\fal'anhãosusten· 
tou a su~ o pi niilo em favor da admissão de Sua A !tez~ 
o principe consorte e contra a de Sua Alteza imperial 
para o conselho de esbdo. 

Deixei expandida a minha opinião com toda a 
franf!ueza: entendo que ~ó tem direito RO assento 
no conselho de estado a pl'inceza imperial, e não o 
principe consorte; mas lambem entendi) que se deve 
declarar qne Sua ~1agestade o Imperador farfi efi'ec
ti vo esse illreito quando julgar conveniente, quando 
quizer, independente de nomeação. E, corno não 
tenho por fim demorar a discussão, limito-me fis 
ligeiras conside.r.1cõ,s que avPnturei, e julgo ter 
dito sufficiente pará tornar explicito o voto que tenho 
de dar, satisfazendo assim a miuha consciencia. 

O Sn. PnESIDENTE:- Fica adiada a 1• parle da 
ordem do dia. 

Convido o Sr. viee-presidente para ter a bondade 
de vir occupar a cadeira da presidencia. 

2• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

amigos Fni, portanl~, uma exeepcão muito hon_rosa 
a de enlrPgar eRta d1scussão no senado a seu d1guo 
com provinciano; e esta é tanto mai~ honrtlsa, quan
to é sabiúo que um reJ>IO ou desafill se dera na ses
s:io pass.ada entre o n~obre presidente do conselho e 
o nobre senador por 1\'linas, sobre est~ a~sumJ>In, 

Eu nguardava curio~o !lluta, na qual se d.everia 
decidir~ quem a sup~r10ndade em Ines malen~s, se 
á scienCJa encyclopedtea, se ao estudo profisstonal. 
No paiz ha muito que a questão está resolvida em 
favor da primeira. Nesta cpocha, em que cada nm 
qu1r se,r mais l!he_ral, não podia.aaristocracia ~as 
especiahda ~~~ remt1r á democrac1a das superllcta
lidades ambtctosas. 

Não posso eomtudo d1 ixar de admirar-me da 
seguridade com. que o no~re preside~ te do con-. 
selho ddx~ ao JOVen magtstrado a dtscussllo dos 
caminhos de ferro do imperio, e o desenvolvimento 
das theorias dos trabalhos technicos e preparatorios, 
rara representar ~acamara tempot!uia.de finan~eiro 
theorico, e conqnJ<Iar do corpo 1egrslat1v~1 a em1ssão 
indefinida do p:,pel-moeda em descredtto escorra· 

Estando na sala immediata o Sr. ministro da agri· 
cultura, commercio e obras publicas. forão sorteados 
para a deputa cão que o devia receber os Srs. vis
eonde de J equi'tinhonha, Otton i e Pedreira ; sendo 
introduzido no salão com as·formalidades do estylo, 
tomou assento â direita do Sr. presidente. 

Continuou a 1• discussão, que ficára adiada, da 
proposição da c1mau dos Srs. deputados sobre o 
prolongamento das actuaes vias !erreas. 

O Sr. barão eleS. Lourcmç01-Sr. presi
dent~,tenho deixado correr esta discussão muitos dias, 
e com pouca vontade ~e tomar parte nella, e se o 
faço agora é porquA pareceu-me assrm desejar o nobre 
mmistro das obras publicas, talvflz para chegar fi 
brilhante chamma de sua gloria um pouco de combus
tível provinciano. Eu pt•esto ao nobre ministro a 
maior considemçilo, e sou grato â sua maneira urba
na neste debate, que contrasta com a de outro seu 
collega. Segundo tenho observado, S. Ex. quiz usar 
amplamente da facuJd,de que lhe concedllra o nobre 
prestdente do conselho, que não é muito prod1go 
em concessões desta natureza, monopolisando o di· 
reito de disculir, e recusando-o a seus collegas e aos 

g~dico. Tudo vai bem até este momento; mas o 
para!lei~o? Na pre~ente discussão d.eve apr~ciar-se 
um inctdente havtdo, e que me unpresstona ao 
ponto de entender conveniente talvez o adiamento 
ile Uo grave objento. O nobre senador por 1\linas 
mostrou por cirrai, e calculou sobre dados positivos 
e certos, que de alg11mas estradas. de rerro ~olhia já 
o paiz grandes vRntagens, no sen!ldo de ammar sua 
continuaçilo. Apprehemivo, porém, disse que seus 
calculas falharião se o governo insistisse pela 
opportunidada de precipitar a resolução da impor
tante que~ tão da emancipação, porque e.m tal c~'o 
ce.•sariilo os transportes dos productos, a v1da da cn·
culação, a o dinheiro n11o se achma no thesouro 
par~ as despezas que se decreta. O senado ouviu, 
em resposta a tão fundadas apprehensões, o nobre 
ministro declarar que o projecto se elaborava e 
deveria apparecer ! Semelhante declaração me fa~ 
crer na necessidade ele recusar o corpo legislativo 
toda autorisação de despeza que não seJa de alimen· 
tação diaria. 

Cumpre, Sr. presidente, que nos entendamos so
bre este grave assumpto. O senado acaba de expri
mir respeitosamente ao throno seu \'Oto, ou sua 
opiniáo, de que a discussão a que me refiro é inop· 
portuna, prejudicial e mesmoperigosa neste mo· 
mento. O senado não faz Pl'lttiCa, no entender do 
nobre presidente do conselho; porém S. Ex. classifi • 
cará em {!Oiitica semelhante mataria? Nilo affecla 
ella os ma1s valiosos interesses da sociedade brasi
leira, sua maneira de ser e sua tranquillidade? Como, 
pois, desprezar o voto do senado tão expl1cito? como 
o arroslar de frente? Peco que venha em meu au
xilio o nobre senador paia Dahia, que em sessão de 
20 de ago· to do anno passado, indignado da maneira 
orgulhosa com que I h e pareceu que o nobre presiden
te do conselho lratav~ o senado, exclamou : a E esta, 
senhores 1 ... ~té que ponto chegou o senado 1.. .. Em 
que epocba e~tamos nós! ... de que vale esta casa, e 
para q·ue discutimos nós I,., »O nobre senador levou 
á tal ponto ma indign~ç.ão, que declarou onte o pai:: 
inteiro que, se continuaisemos a ter miniotros seme
lhantes, elle resignaria a cadeira que ainda occupa. 
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Rogo·lhe que fulmine este ainda mais ~rave desprezo ao passo que entretinha a philantropia européa, es
do voto qua~i unanime desta casa I .E calcula o.go- tudava a materia para lhe dar a mais conveniente 
verno as conscquencias de sua insistencia? deve con- $O)Il~ã~. dava tempo lambem para os agricultores se 
ta~ ou com a rejeiçílo do seu projecto, ou com seu prcVJmrem, se prepararem e se resignarem a um 
adt~mento ; e em ambos ·os casos com perigo da ilesrech•t inevitavcl. 
sociedade, ou com gr~ves e serias agitaçõesl exage- . Nos ,outros paizes .têm .precedido commissõPs de 
~and~ e.qperanç.as que niio pód~m ser satisroita~, e mquento, estudos mtnuctosos e exames rell•clidos • 
1ncuhndo rece10s e terror pamco, e isto quando porém no Brasil ouve-se dizer com ar de tdumpho; 
p~ecisamos de socego interno, de confiança e de cre- •:om~ uma concessão subida, da mais requintada pru
ihto I Para a votaçilo da propria lei que se discute dencta, que se consulto~t o conselho de e•t11do/ Esse 
falharáõ os calenlos e o dtnheiro. conselho de estado, onde vai parar e tomar-lhe 0 

Senhores, o ne~oc!o A de summa importancia; os tempo, tudo IJuanto é trivial. A ~mancipacão ali vai, 
proprt~larws ~rastletros neste momento experimm- •:11rrJO a duvida sobre o ordenado que deve perceber 
tlío cruel aMted<d~i. a.dOr que soffrem é intens~, um juiz de direito de uma comarca occupada por 
que nos cump.re a limar, em vez de aggravar, re~pei- Lnpezll Ets porque o con·elho de estado se vê afor
tando o apho1 1smo de Hypocrates-dwinum est opus doado de trabalhos. Este negocio é gravissimo. · 
sed«re dolo rem.- N:1o erntntemos os al(ricultores de 
suas fazendaR, ondd trabalhão para nossa alimentação . O Sn. IIIJNJSTRO DA AGR•CULTURA: - Pur ser gra
e para fornecer 1\ nação os recursos de que precisa Vtsstmo é que está no cons~lho de estado. 
para sua exist~ncia com dignidade. Nenl 0 v .. to ex- O Sn DARÃo DE S. LouRENÇO:- Como estilo os 
pressa do senado, nem o que se pôde vêr no espirita que t.-nho citadn. 
da camara t~mporaria, autorisão procedimento tão O conselho de estado é muito competente para 
inopportuno. Sr. pre•identP, ~stas faciltdades, Je- dar seu juizo ultimo, e devem ser a ell~ presentes 
viandade m~•mo, nos têm colloc do em pos1çào falsa trabalhos prepuatorio~, estu•los especia.es, ex~mes 
e C'•n•lrangid~ no fstrangeiro. O senado jãte. e no- locae•, e par~ceres me• mo dos hom~ns entRnd•dos 
t•c'a dos equtvocos que se derão na Ame,j,,a rio e corup.-teutrs O go>emo de•êra ter já nomeado 
Norte. os qu•es fdzem-me crer que os estra.,geiro• •:~om•Jussões de provindas e l·lvez de mumcipio~ 
não conhecem nossas i-•stitui~ões 1 Entende 111 que as qu•es pr•;c d~s•em a inqueritos, a •xame, e a es= 
aqui como na Russia um decreto imper•al ba-ta para taltsucas mmuc1o.•as. Na Bllopçao ~e quaesquer me
tornar cidadãos todos os homens de que se cowpõe •l•das convem saber o numero de escravos em cada 
nossa sociedade I Agora mesmo acabo de ler dous localid~det sexo, idadP1 profissilo, a cultura m~is 
art gos de jorna~s estrangeir.~s snbre o assumpto, e generahKada, a que póde ~er m•lhor desempenhada 
um delles mu,to curio.o, que me fez banzar um gor braços livres, e a que exige trabalho. obrigado. 
pouco, antes da leitura do segu•,do. Cumpr·· conhecer mesmo qnal geoero de cultura se 

Eis o primeiro: « ~ Imparr.ial recommenda ao go- deva animar, as plantações a fazer de prevenção, 
verno uma peltçil.fl fett~ em He$panha para aholiçao para ius1ruir as populações no que mais lhes coo
da escravidão no Brasil; o senad·•r Pa•ior apresen- vem. Não é inutil, nHm superabundante conhecer os 
tará uma proposicilo neste sentido.» Dizia ~u com nascimentos, O! obltus, o custo da alimenhção dos 
meus boiões: poi; na Hespanha se trata já de Jegis- filhos dos lihertos; o progresso actual das liberdades; 
lar pm o Bwil? Previ logo que devia llaver eng 1• a conveniencia da creacao de casas de trabalho, a 
no, posto que hoje se nil.o deve duvtdar de cousa da ~romulgaç.Ao de leis· é de regulamentos para im
algullfal Nào vim•>s o gover11o du Brasil deixar-se pedtr a octostdade. Emfim, senhores, é nPgocio que 
influir pelos pbilantropos de gabinete, humanos sem muda nossa existencia social, e pede uma outra 1e-
sacrifictos, de•prezando ouvir e consultar a opinião gislacão, ou legislaijilo especial. . 
sensata do paiz?l O segundo jornal, porém, me fez ~u·do ilto nilo ~e d~ve fazer depois do tacto, e no 
ver a luz e que o primeiro continha um erro, talvez meto das calam1dades da rreCJpttação, e sim com 
da impressão. Este diz: uO ministro .de Hesp>nha antecipaciio prudente. O resultado de todos estes as tu
fez saber a Iord Stanley que seu governo tem a firme dos e tra"balhos de\erll ir occupar afinal o canse
intenção de fazer importantes reformas, sendo uma lho de estado, mas não agora, e com a missao de 
a abolição da escravtdilo nas colonias hespanhohs inventar e crear. Lembra-me de ter lido alguma 
Esta reforma traz graves complicações financdras, cou1a no relatorio do nobre ministro ácerca do nu
porque importa a indemnisaçlio dos plantadores, 0 mer~ de bracos escravos em que falha completamen
que impede uma solução immediata. Uma commis- te a exactidão, Jlarecendo por semelhante trabalho 
são vai ser nomeada para esta gr&vissima soluçlln. » nada u.ais facil do que a em~ncipaçilo I Isto q:uer 

VA o senado a prudencia com que procede a Hes- dizer que o governo deve estudar e não improv1sar 
panha no meio da civilisaçiio da Europa, em con- em sssumpto de tanta consequencia. 
tacto com ~s phi!an!r.opos de gabinete, e em relação O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Dizem que ha ji 
a uma mu11o JDstgmticante parte de sua populaçáo projecto do Sr. visconde do S. Vicente a este res· 
além-mar I ' peito. 

O congresso hesp1nhol, que tem de votaraeman- O Sn. n~nÃo DE S. LouRENço: -Somos accusados 
cipaçlio, em sua gt·ando generalidade n:1o ê intet·es- tle sofr~gos e impacientes, fallando antes de vêr os 
sailo ; a questão ali é de cifras, e alguma cousa em trab:1lho~ I lbto é sem duvida escarnecer de nós ! 
respeito da triste situação dos colonos. Aqni trata- Como aguardarmos tranq:uillos Acerca rias futuras in· 
se da questão mais grave, vital e ominontemenle tenciles do governo,· CUJa irreflexão conhecemos ? 
ameaçadora! Um governo prudente e esclat·ecido,DlpÔis que seu acto inconsiderado fôr a20esentado 

j 
I• 
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o mal será irrame~liavel I Elle é de tal natureza, que· dos contratos, e q11e os accionistas ·recebii'ío apenas 
n~ excesso mesmo não se poderá recuar. Tal é o ef- 4 "lo! A per·la, pois, annual I! d~ tO.;. 1 I E11 previ 
ÍL'Ilo tremenrlo de semelhante questão I Senhore11 este mal, o o procurei evitar mas deb•ldo 1 O meu 
t~1ste é a sror!e do agricultor brasileiro I Os arabes provinfliali~mo não me cegou desta vez. Desde 
d1zem- da1 cevada ao cava !lo e abusai; abusai do a iniciaMo de semellunt~ em preza na camara dos 
camello, e nada lhe deis. Neste pa•z o agricultor é doputadós,provoea·la pelos eqforços pernambucanos', 
menos q1~e o camel!~, porque abusa-se u~lle com em favor da sua, cujos estudos não erilo conhecidos 
pe.,ados Impostos, lira-se-lho os lilhos, os trabalha- que eu fui estranho ou não intervim directamente: 
ílores, z.n~ba-se de SI_Ja i~portan~ia pol•tica, dfl-se · Meu crime foi minl;a fraqueza, a falta de prestigio 
. ~~ admm1stração ~e JU•ilça par.CJal, nega-se-lhe a para oppôr-me á ~mbas as. pr~tenções innpportu
mstrucção profi~,wnal; e por Cima de tudo é en- na~, ou não convementemente estud,das .. Ahi está a 
!regue a um co~pleto abandono, no po.nto mais razão, senhores, porqu~ eu clamo pelo prestigio dos 
1m portante e per1g ;so, sem mesmo ser ouv1do sobre governant~s, e contra a a·imissào de homens ainda 
sua sorte l não fe1tos e experientes. Não assignei com satisfação 

UArA voz:- Não é a questão. o contrato ~a estrada de fe~ro de Pernambuco, por· 
. O Sn. D.lnÃo DR S. LounENÇO: _Esta questão é que enlend! nilo estar h~b1hl~do para o f;zer com os 
Jllseparavel da que se discut~, e foi aqui apresentada estnd >S ex1sten!eF, e 1110 du ~e.der á pressão parla
como condi!;ão dos calculas de reatisacão das diffe- mentar, e sob.rAtud~ ao pr~,t1g10 do.nobre s.enador 
r~ntes em prezas de caminho de f.rro.;;; 0 nobre mi- marq1~ez d~ Olinda, que c11e1o de ~ei'VIços,baha~es~a 
n.11tro a aceit~u com seu aparte. Sr. presidente, eu b.1laustr.1~a ~~o o. c~·~lrato s~ haVIa de fazer! Ced1; 
s1go meu cam 111ho, hei de dizer 0 que ent~.ndo, em- o que hoJe sermdlfil~ll,, dep?IS de lf~ annos de r~Jie
bora espere as conseqeenciaq, Os ~rimeiros discur- xão, que me per~uttm o l~ç>lamento. ~u rece1ava 
sos desafiár.io 0 desprezo dos jovens enthusiasta1 do co_mp~omett.··r ~ pa1z, ~ LJ~e a 1mprudenc11 de. nossos 
nobre presidente do conselho; os subsequentes pm~e1ros ensa1os pl'OJUdJCasso futu~o.s e ma1s. bem 
atlr,t!Jirlu mais alguma cousa, e a nada me rwlso. med1tados m.elho!amont•JB. Uma f;1C11idade ammou 
J'.!esta cldeira tenho por juiz unico minha conscien- a 011tra, e alu estao a~ co~sequPnc1as l . 
ma; e porque ella me pó de i Iludir, appello de sua O contrato q~e ~Ss1gne1 de.Pernambuco foJI com
sentença, ex-o meio, para 0 tribunal da naç!lo. Se a Indo cauteloso, 1nnovado ,depo1s. e fonte de reclama
decisão ahi me fôr contraria, porque 0 funcciona- çõespendentes. O senado1recorda-se bem das occur· 
lis!Jlo l!oje é a na~ão, e se pó de impô r como tal, re~c1as ~om a estrada Pedro H, e os embar~ços com 
11m de mterpôr revista q e lute1, porquanto era hospede na materJa, e esh 

0 _ ' . \ambem nova no p~iz. Abri concurso nesta capital, 
Sn. DAMO DE PmAPA!IA :-Para quem? e nil~ ousei tomar uma deliberação alfectmdo A 

O Sn. n,\RÃo DE S. LounENr.o: - Para a posteri- V·ndre~, theatro m1is vasto. e silde da~ habilitações 
dade, para a historia imparciâl de no~sos males. Se- e dos capitaes, sua conclusão, mediania cautelosas 
nbores, até aqui podia eu suspeitar da procedencia de instrucções. O desfecho foi o que todos sabem, do qual 
minhas apprehensões tristes, que o nobre senador não me queixo, pois o paiz me parece n··o ter per
pela Bahia attribuiu âs mediania& ambiciosas! Agora, tlido ; e eu des~nganei desh sorte os sonhadores 
porém, o negocio se torna sério, porg:uanto este d~ centos ~e ~~n!oi que eu devia fazer entrar nas 
mesmo nobre s.enador, provectll na pol•hca, talento m1nhag alg1be1ras. A estrada de Pedro II tem tido 
sem ambição, mostrou-se muito maiS apprehensivo melhor adminbtraçllo do que as da !labia e de Per
do que nós I Em seu juizo ~sclarecido acha S. Ex. !IS nambuco, (apoiados), e seu custo não foi superior, 
nego cios do p~iz Uo complicados, e a situação tilo ap~zar d~ ter de Ydncer difficuldades muito maiores. 
ameaçadora, que entendeu que o corpo legislativo A da llahia desp~ndeu um milhão e oito centos mil 
não devia agora cumprir um de seus deveres, o de libras, que distribuídas por 100 kilometros, elavão 
reclamar contra os abusos e illegalidadesdo governll, o p1·eço destes a mais de 450,000 francos, quasi 
deixando isto para melhores tempos. E o que viril, preço medio das. estradas inglezas dos primeiros 
Sr. prcsid nte, depois de tão grdnde pcrlilrbaeão ? ensaios, com de~apropriações muito mais custosas. 
Eu Ii, ha pouco, o que disse uma das m~is belhs Se ali o dinheiro ch~gou foi porque o or~amento 
JlCnnas politicas da Franc1, sobre a situacito daquel!e foi exa.~erado: muito se esbanjou. 
srande imporia, cujos destinos pend~m de uma vida, Segundo o calculo que r.m·i, a estrada PP-rlro H 
e con1 esta mesma de incidente> ine,qperados. Dis.e custou na razão de I,OOO:OOOfl por legua ou 200.000$ 
ella: que a politica ia mudar de nome, e passal'a por kilometro, custo quasi igualá da antectldente. Sr. 
a charnai'·SO - logica...-. Eu na nossa terra direi que presidente, l!esde que se concebeu o pensamento de 
tomará o nomede-ratalida1le! Sem duvida significa o um caminho de ferro quecommunicasse com o ocea
mesmu, porque é a logica dos erros; mas exprime no a navegacão do rio S. Francisco- o caminho 
mais, porque levanta mais alto o véo do nosso futuro. natural, inL!isputavel era o do Joazeiro ao li !torai da 

Sr. presi•Jénte, não pude dispensar-me rle dizer ai· llahia de S. Salvador, por ser o mais curto e facil. 
gumas pllavras nest1 discussão d 1s estr:~tlas de fe.r- Sobre este ponto au não tiniu a menor duvida que 
ro, porque algumas fo1·ão contratadas ou comoçár:lo me levasse a reprovar n decretaçiio de sernelhanta 
no tempo de minha administracão, e outras tiverito estrada, p:.rém quel'ia que a obra não fe limitasse 
sua inieiativa. Foi com magnâ q11e ouvi ao nobre a um ~nsaio o~ cornc~o, e sim que se completasse, 
senatlor por Minas-Geraes. na dedução de seus cal- n por 1sso deseJava os estudos e exames, e um proce
culos, asseverar que n estra~:t de ferro da llallia nada din~ento reflectido. Os estudos na llahia tinhào pra
produzia; que o governo pagava por inteiro os 7•r. cedido aos do Pernambuco, mas não erão salisfacto-
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rios, 8 a prova de que não me esquecia deste bene
ficio á minha província é que cuidava effectivan.ente 
dello, e mantmha uma corresJlondencia c·1m o Sr. 
visconde de Barhl\cena,em Londres, a este respeito. 
A iniciativa, po1bnto, da ref~rida em preza, pl'ovo
cada pela pernambucana, perturbou meus planos, 
que abandonei por fraqueza: Jicão aos governos, 
que entendem poder dispensar os prestigias, rccu
pando as altas posições moçl)s inexpertos que ttlm 
iid ceder ao prcstig1o dos qus estão de fóra. Póde 
l!wer exc•pções, mas ·São sempre excepções justi
!wadas. 

Seguin-se depois o t1ue I( dos sabemos; e Ra con
cumncia ou ri,·alidade das du •s emprezas appare· 
ceu e;se augmento de garantias, que se tornou o ni· 
vel de todos 0.1 contrataM posterior~s. Na execuç~o 
da oh· a commetlen-se aindd nma ~rran•le falia, a 
quasi unica razão do depl •ravel estado da emJ!·eza, 
que faz pagar toda garantia, e não dá um dividendo 
maior de 4o%; fo1 a escolha do ponto de p:~rtida, 
da capital. Eu combati. esta Wa com· os recursos 
q•1e tinha, porém não fui ouvido, e tinha entrado 
na minha ~ida dd i.solamento. Asseverei que a 
estrada seria quasi perdi la, e o progresso da 
Bahia embargado ; porém clamei no deserto. Desde 
!lue ~ fim da empreza era a C'll)municaç~o do S. 
I•ranelsco, cumpr1a escolher o traJecto malB curto, 
mais facil, e lambem o mais lucrativo d~sde o co
meço, pa1·a não desanimar a empreza. Fez-se tudo 
pelo contrario li O governo S~' ai paga 700:000$ 
ile garantia, e a Bahia deve pagar 320:000$ an
nualmente, quantia impossivel!l 

procuu do rio-S. Francisco-é uma grande em· 
preza sem duvida ; é natural porque realisa a com
munica~ão do coração do imperio com suis extremi
dades, e ~ara o futuro nns dará a possibitld~de de uma 
commumcação interior tão necessaria para os casos de 
uma guerra marítima; é ainda importante porque 
atravessa a industriosa, moralisada e populosa pro
vinciade Mina!; porém, sou dispenrlio para chegar até 
aquellas agu~s. dellas por muito tempo não receberA 
compens;ção satisfactoria. 

Os productos naturaes do rio S. Francisco a não 
ser al~um de grande preciosidade, não podem sup
portar as despezas do lrdjecto, e concorrerem com 
oulros dos terrenos intermedios, que existem e1n 
grande quant1dade incultos e de muita fertilidade. 
A pr.Jducção do rioS Francisco desceria mais facil
mente suas aguas e viria ao li !torai da llahia com um 
terço de custo. 

Sem me oppôr, portanto, â realisação desto vasto 
plano para a estrada Pedro .TI, po~:que não o julgo 
nemloueo nem impossível; não darei meu voto deseJe 
já para elle, e si111 para se ir progredindo paulatina
mmte no seguimento della por terrilorios mdustrio
sos, que ttiu1 direito à nossa protecção e que pagão 
mesmo a despeza. Nao visemos por ora a mais do 
que ao Porto Novo do Cunha ; e depois de lá che· 
garmos consultemos no futuro, e nas nossas. cir· 
cumstancias. Nossa situaçHo não é ainda a dos Es
tados-Un;dos e nem o será tão c~do, Ali se projecl:!o 
grandes estradas e se aventurão as emprezas por 
desertos immensos, IJOrque, vem logo atraz a emi
gração espantosa d.a Europa occupar esses Jogares 
abertos á comrnumca~ão com o mundo consu
midor e civilisado. Entre nós nada disto; e essas 
obras no deserto, não compensando o1'sacrificio1, nos 
tmzem a ruína. Neste momento os Estados-Umdos 
re•lisão uma obra gigante : o a·randc caminho de 
{torro da Pacifico, que deve percorrer 1,800 mi
lhas I Parte de Omaha, prolonga-se pelo Pla13, a Ira· 
vessa o Colorado, as montanhas Uochosal, Lago 
Salgado, montanhas do Cedar, cabeceiras do rio 
llumboldt, grandes desertos americanos, e a Sierra 
Nevada, a sahir no Sac>ramento; communicando os 
dous oceanos, e as duas redns de estradas de New• 
York c S. Francisco. 

Apenas terão realisado 400 kilometros de estradas, 
e já asseverJo concluir esta obra monumontosa em 
t870 I l'orém tudo isto se póde ali fazer peta razão 
que doi. O governo dá apenas do subvenção 2W mi
lhões de francos e 4,000 heet~re.s de t•.rre~os por 
cada kilometro de estrarJa. O O!crlplor que h, neste 
ponto diz: que o gove1·n·• joga com muito tino o 
j 1go do Jllrde e ga11ha, dando cssPs terrenos que 
na-la pr••duzião, que vão ser explurados e dar valor 
aos vizinho•. 

Nós aqui neste ponto nos con luzimos com ~es
quinhezl Muito se disputou a concessão de vmle 
le,uas de terrenos incultos f1 ornpreza importantissi
m~ de Pal'aRuasstl que nadil nos custa. Volt~ndo :!. 
ostt·ada da llahia, insisto em dizer que o erro da IHlr
tida matou a em preza. 

As dez primeiras )Pgnas da estrada, q_uasi em 
torno da Bahia, e atravessando terrenos mgratos, 
fazem concurrencia ao caminho m~ritimo e pouco 
dispendioso;n1da podem produzir. Se o cu,to, porém, 
fli subido, porque, co>teando o mar. levo obrJs a 
faze1· de segurança alé para lhe rosi!t'r, frequenles 
rPgatos a atravessar, principiando por uma ponte 
srrbre um braco dH mar, qu~ ddvera cust~r mais de 
700:000Hl Com o cnslo d ,s vint'l leguas da estrJda 
do Jonzeirn, se tivesse olla partido, como d~v~ra, do 
funJo da B •h ia, se executaria o trabalho de trin!:l 
leguas. Eu fui de opinião que.começasse da \'ÍIIa de 
S. Francisco, e dahi com,çarla por atravessar ter
renos f•rt•is e povoados, e plantações importantes 
Considerei sempre a ostraria do Joaz~iro como uma 
estrada comm•rcial e politica, e foi minha O(lini:lo 
que era a qne dP-vêra Fer animada. O porto d~ llahia 
é franco, e facilita a entrada aos m.aiores navwR qr1e 
os homens possão fazer, Jli'Opor~JOnan lo P?rtanto 
todai as cnncliçõ~s da concurrenc1a. Sua pos1ção.no 
cenlro do Jitlol·al do imporia er.t a melhor escollw!a 
na r a a rec• pç:to dos productos centraes, e para a m:ns 
facil cnmwuni•~açãn com os povos do interior. Elia 
lambem é uma garanlia do perpetul uni~o das .rro
vincias do imperio, porque sua população pactflca, 
não t·~ndo influencia para nrra.:,tar as _prosper·s po
pulaçoes do norte, não pOde ter"'l ~lle1daJo ria sepa· 
rar:ão, ficando um estado encravalfJ neste todo, uma 
seêr.ão do continuidade. Portanto a Bahia é esscn
cialinento unionista, o o augmonto de influencia p~
li tica soLro as populaçue; do i1tlorior em nada dov1a 
assustar. 

Um caminho de ferro partimlo dosta cÕI'lo om 

O Sr. ~IlNISTRO DA AcnicULTURA:-0 que V. Ex. 
chama erro não foi senão do governo dos amigos de 
\'.Ex. 
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O SR. BARÃO DE S. LouRENr.o :""-Dos nossos ami· 

gos, porque o Sr. ministro 'estava nesse grupo, 
porém eu não estou agora accusando, estou Iamen· 
tando apenas. Hoje é minha opinião que lodos o~ 
esrorços para remediar o mal podem produzir sua 
diminuição, mas não comh:tlê·lo, O r~<mediO u"ico 
é procurar o destino da estrada, o rio de ::;, Fran· 
cisco. Os caminhos vicfnaes de que iíe faz tanto ba· 
rolho não têm este alcance. 

togares de prpducção, logo que as lamas interrom;. 
pem a con1municacão. Estes resid uos de ~lguma1 
localidades mai~ aliás, e proximas á e> Irada de ferro, 
é que serão conduzidos por e lia, e os pas~ageiros na 
estação invernosa. Não se acredite, portanto. que 
paro~ ali vão os gcneros agrícolas da quasl totalidade 
do imforlante valle do Dom-Jardim, cujo caminho 
oalura é o de Santo Amaro, onde achão a .via do 
mar muito mah barato, e os reflursos de uma impor
lante cidade para os retornos que siio conduz1dos 
pelos animaes que Jevárão a producção agrícola. 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA :-Nil:o acredito 
tanto assim, creio alguma cousa netles. 

O SR. BARÃO DE S. LouRENÇO:- Certamente que 
nestes objectos ba sem)lre utrlidade em abrir ca
minhos e estrada~; eu falto da importancia relativa 
1'1 questão de que nos occnpamo.~. 

Nesta influencia da estrada de ferro, :wparecem 
inuovadores por especulação, que convidiio alguns 
proprielarioi para mudar seu anli~o transit,l, pro
poreionão-lhes vantagens de momento, con,eguem da 

Sr. presidente, o resulta~o da estrada de ferro da 
Bahia em suas primeiras leg1tas é tal, que aq proJlrie
da1es que elfa atravessa nilo ganbArllo v~lor maior! 
Eu tenho ahi uma proprieda~e-Paripe- que ficou 
desmont •dalde1de qtJe foí arrendada aos empreznr11>s 
da estrada, icando muilo estragada, e nunca mais a 
pude remontar. Com terras bastantes e boas, posição 
excellente, agu~s e outras vantagens, sou forcado a 
vende-la para arranjar mAus crertor-s, e seriii fHJiz 
de ob~er preço approximado do que tivera em in· 
ven1ar10 antes da re•li•ação da e<tra~a 1 Com um 
porto de mar, a pr·1pri• d .de npena• ganhou para o 
trausito de paS!•geJr s. e com o atrazo da p bre 
Bahta-ninguem qutr edificar casas de vivenda ou de 
recreio. 

em preza ferrea eon•·e·>ões ex:cepcionaes; e se pPnsa 
qúe tudo vai mudar. lslo. porém, dura pouco; é 
passag-il'o ; e o velho triumpla, porque~ o natural, 
,,riocipalmente se molhorart•lo o transilo de Santo 
..\m1ro1 de rJUe .•e I rata, e ~e deve tr•lar. ~anto ~ maro 
ó uma jirdnde feira diaria, cuja impol!ancia não seri 
destruída. 

0 SR. MINISTRO DA AGBICULTURA:-Como é hoje 
Alagoinha. 

O Sr. ~ARÃO Dll S. LounENÇO: -l'omo é natu· 
ral que SeJa, porque é sempre o centro ou pontn ul
timo rle uma via ferrea. Disse o nobre mmistro, e 
fui ls!l) muito sensível para mirn; n~n comu novi· 
d·.de, p~rém como r~petição de 0111a idéa penosA, 
que a Bahia é a mais ntrazada de todas as provín
cias do imperio em melhoramentos materiaes. Es~es caminhos vicínaes, Sr. ministro, não têm 

sido bem determinados e dirigidos. 
O Sn. IIÍNISTM DA AGRICUL'l'URA: =Apoiado. 

0 SR. MINISTRO DA AGIUCUL'fURA :-E' prA ciso di· 
zP.r pau corrigir. 

O 's-n. BARÃo DE S. LouRENr.o: - Eu n~o sinto 
o dito, lam•nto q11e isto se possa dizer com alguma 
vcrdad '· Sr. pre~1dcnte, quando adUJinistrd a !la
bia .. 

O SR. DARÃO DE S. LounENr.il :- F'u conheço bas· 
tante a provinc1• da B•hia, fÜi ali 12 annosch•fA d• 
poticta,qualro-president .. ,e toda minhHi•la •li lenh" 
estad .. , 11 por con•eguinte é ddlic I que ma illurlàu 
as apparencias. Para dar um" irléa aa imporla·Jc•a O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA: -lia excepções 
de taes caminh9s. baslarà qn~ o senario saiba que honr'•SAS, 
sllo arrematRdns na razào de 900H, e menos por J,gua, 
e que os arrem"tantes de laes obras as n· gociilo suc
ce-sivamente até que a realisaçà~ se verifica por 
menos da quarta parle I! São pAqu~nos melhr.r.1men
tos, o corte ele algumas vassoura~. a passagem de 
algum riacho, trabalhos que em dous annos esblo 
inutilisados, at4 á falta de transito, Esse territorio 
do Bom-Jardim, que o nobrfl mini~lro quer levar 
para a estrada de ferrn, 1111 de logra-lo, salvo se rle 
proposit01 se descuidarem do caminho natural par·a 
Santo Amaro, e o tornarem intransitavel. 

0 SR. !!INISTRO DA AGRICULTURA :- Como estilo 
O SR n.1n.i.o DE S. LounENr.o : - Como não de

vem· ficar. Senhores, é preciso 'conhecer as localida
des para comprehender a pouca r~zlio do que se raz. 
O mun1ciph• de Santo Amaro é em terrfno d•)S mais 
ricos do imperio; ahi ab1mda essa qualidade de terra 
que nós chamamos- massa-pê- uma argtll~ mgra, 
terreno de alluvião, de uma fertilidade rara. No in
verno os caminhos sobre esles terrenos se tornão 
horríveis, verdadeiros tremedaes em alguns Jogares, 
e no verão as estradas são geralmente boas. Nesta 
estação ô que tem Jogar o transporte da safra ou co
lheita, e só monte uma miníma parto dolla Jica nos 

O Sn. BARÃO DE S. LounF.Nr.o:- •. , linha o orgu
lho de dtzet• que e lia marcbáva á par das provindas 
mais adiantadas e na frente da ma1or parte. 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA : - ~. Ex, pro· 
moveu o mais que pôde, mas uma andorinha só não 
faz verão, 

O SR. BARÃO Dll S. LouRRNco:- Em meu tempo 
nada me irnperliu, e poderei ler o orgulho rle p•·nsar, 
q•1e a miuila retirad~ dos negocias publir:os não 
··oinc1diu com o adiantamento de minha palria, o que 
des~java comtudo. Disse o nobre minhtro que ali a 
renda publica é toda ga>ta com o pessoal. 

O SR. ~IINISTRO DA AGRICULTURA. :-Apoiado. 
O SR. D.\RÃO DR S. LouRENÇO:- Succedeu isto no 

meu lempo ? Ni'io. 
Senhores, eu era ti o escrnpuloso, que pPrdi a mi· 

gos, e deixei de sancdo.nar I~is qu~ augrnentavão o 
pessoal i Recordo-me amola d11 creação rJe uma nula 
de musica ptra minha terra natal -Santo Amaro
cuja lei não sanccionei. Promovi a maior som ma JlOS· 
sivel de melhoramentos, pol'tlm á cusla particular, 
p0upando os cofres, quo !iverão sempre avultadas 
sobras. 

' 
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Procurei, e consegui por todos os meios invocar 

o auxilio da fortuna parlrcnlar, e á sua agencia en
treguei o desenvolvimentu dos melhoramentos, con
correndo o governo com uma p~qnena patto, •·orno 
fossem c1s engenheiros e o~ in~trumentos Essa con
fusão em que o nobre ministro acha coltocadas as 
administrações provirtciaes não é elo meu tempo, e 
parte do governo geral e de sua escol h a de dele~ados. 
O pouco escrupulo de taes.escolhas é o mal contra o 
qual tenho sempre clamado, mas debalde. 

pnrque o resto se fará I Se eu pergunt:1r ao Sr. mi
nistro a quanto monta a desprza que perle, nilo póde 
d•zer, porque a com~çar· pelo num~ro de leguas, 
nada se sabe: quantas leguas, v~rbi gratia, de es
trada de l'ernanJbuco, até o S. Francisco? Não 1abe. 

O Sn. PARANIIOS :-Aqui eslll o mal dc~s pro
víncias. 

O Sn. BARÃO Dll S. LounBNÇO: - O Fenado viu 
jã um relatorio que ahi tem drcuhdo de um dos no•
sos actua e~ P.restdentes? Veja que peça de poesi'll 
e se um muuslro póde J,n~ar fm rosto ás provín
cias sua mil admini~traç~o J' Recordo-me qu~ Scylla 
deu um presente consideravel a um mão poeta, rlo
rém com a C••nd1çào do não fazer mais versos; mas 
o nusso governo 0:1 anim.,, os premia, e o! envia a 
poeli ·ar pelas infdizes populações de nossas pro
vincias I I<: ainda nos accu!ilo? I 

O SR. StLVI!IIIA DA MoTTA: - Os mAos poeta~. 

0 SR. MINISTIIO DA AGRICULTURA :-Sei, 
O Sn. BARÃO DE S. LouRENr.o:- Não sabe, nem 

as que terá de percorrer a estrada de Pedro II ao 
rio de S. Francisco, porque a direcção adoptada ha 
de influir, e ella é incerta. 

O Sn. !IINISTRO DA AGKICULTUnA: -Ninguem póde 
saber, nem V Ex. que tabe t.mto. , 

O SR. nA nÃo DE S. Loun&NCO: -E' jnslamente o 
que eu dizia para provar quo) não sabemos o alcance · 
d.,st:\ autorisação tão ampla; e aberta a verb.1 de 
despeza, o governo irá buscar em outras. 

O SR. SJLVI!IJ\A PA MorTA.: -lá se está fazel)do 
a despeza sem autorisaçilo. . 

O Sn. D.\n.i.o DE S. LounENr.•>: -Faça-se isto ao 
menos sem nossa complicidáde. 

O SR. SILVEIRA D.\ MorTA :-E' pcior ainda. 
O S11. BARÃO DE S. LounENÇ": - Sr. presid••nte, 

eu f,.ço uma t·xcepçlln em f•vor de cert••s trabJ!hos 
da estra la d•l Pedro II, porque n~o p os<o querer 
retardar os melhor am~ntos que e> tão em proporção 
com a riqueza local, que os comp~nsa; e portanto 
nilll me recuso aos trabalhos em andamento, e sirn 
:\ todo plano project.do qu~ ficará para diunte. 

Senhores, eu nao me opponho aos melhoramentos 
razoavei~, nem invejo o progre1so das demais pro
víncias; 'não mend1~o mesmo uma esm(,f:l para a 
Oahia; ~uerll IJue se lhe dê boas administrações, e 
a ··~tas tempo para f•zer alguma cousa. Vã•l os pre
sidentes em p~sseio, se é em tempo de eleição ~ara 
a f.zer sómente, e vrze~ ha que as não .callao. 

O Sn. BARÃO DE S. LouRENr.o :-Oh I isto tudo é 
muito triste I Presid~nle· intci'ramenl.e estranho~ ás 
provinCiilll e uellas residinlo apenas alguns wezes 
Eu disse jll ne.ta ca1a que mo·lernamAnte con1e1 em 
nove mezes cinco a !ministrações na Bahial O nobre 
senador pela Bahia, a qnem me tenho Já refurido, com 
razão "chou que a coleira do parhdo conservador 
ho,1e é de e·pinhos e por isso a não fjueria. Sem du
vida al~uma que é de espinhos: os amigos de seu 
pa1z devem soffrer. muito e ~er muito amor á or.tetlo 
publica par~ respeitar autor1dades que fazem tanto• 
de•varios. O pari, do conser•ador, porém, tom neces
sidade de fazer alguma modifio·açRo na coloin. 
pondo espinhos tambHm pelo lado de f6ra par~ s~ 
iMender dos estrauguladores do paiz. Nilo creia. 
r.orém, o n .bre senador que o ~overn· • n~o sente t•s
pinhos na siluaç:lo em que ed:l; não lho f·ça esta 
mjnstiça. Pó de ser que nã~ os dei~e vêr ao nobr•· 
senarlor pela Uahia, que é seu hospedo, amigo d·' hoje 
e inimigo de hontfm Depois de uma r~coueiliaçào 
tão n .. tavel, é natural que o governo lhe poupo o lado 
triste de su~ posiç~o. S. Ex. l'ê RJlenas arepresenbç•H 
e ignora o que va1 por drtrils dos hast1dores; recebe 
a rosa sem se ap~rceber que a mão que a colheu ficou 
maltratada. 

O Sn. T. OrroNJ:- Querem ajuda de custo de 
ida e volta. 

L'amant qu.i vaus nffre une fle•tr 
A sotn à'en éca•ter l'fpine. 

Hoje creio que todos os b1·asileiros est-;}o de coleira 
de espinhos. 

O Sn OrrONI :-E' verdade. 
O Sn. DATIÃO Dll S. LounRNÇO :-Sr. presidente, 

oito seria mais acertado qun se adiasse esta discus
são p•·la rnzãojá ex pendida? O Sr. ministro OtÇl as 
de<pezas dos h'abalhos ou estudos t chnicos em 15 
contos por legun. 

0 Sn. ~IINISTRO DA AGRICULTUIU :-f'óde sr r menos 
ainla. 

O Sn. DARÃO DE S LounllNÇO :-E tambern póde 
ser mais, o que se quer ó a decretação da llospeza1 

O Sn. CANSANSÃo DE SJNI~Jou' :-Nilo h a de V(•lta. 
- O Sn. SJLVEIR~ DA MorTA:- Na ida se dà logo 
11ara a volta. 

O Sn. T. ÜTTONJ:- Ou na Tolta se manda pagar 
pela verba secreh 

O Sn. DARÃO DE ·s. LounRNco :-A provei r arei esta 
convemcão preambular para p~rgunlir ao nobre 
ministro"ou pedir algumas informa~ões sobre a na
vegação a vapor do ri~ S. l•'!ancisco. Eu fali~ ~isto 1 
P'J'·que esta 1déa me tmha vmdo qnando ad 1111 m•tre1 
a Babia, porém por motivos espelliaes, ainrl11 que 
sempre com vist~ de melhorarroentos matedaes, o 
execuçllo differentc. No rio de S. Francisco a ordem 
JlUblica era horrivelmente perturba<! a, e os od1os tle 
famílias da vão ali verdadeiras b •talha; com todns os 
seus horrores I A r~volla de Pernambuco não só me 
tinha privado de forjiiS rogularos, como dando-se 
qualqtJer imp1'Udenc1a, as desordens todas particu
lares podi:!o to1uar um caracter politico, então de 
funestas consrquencias. Nessa occasião occorreu-me 
o pensam"nto do collocar n1quellas aguas dons va
poreo~ armados, para reduzirá. ordem as populações 
do su~s m .rgens, colhendo taml1em a vantagem da 
navega~ão que ficaria estabelecida. Não me veiu á 
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lembrança ·fabricar no li !foral taes vapores para os 
conduzir por terra 

em Inglaterra, os caminhos de f~rro srl ensaia vão 
apenas, e cu me lembro de ter feito em 24 hora! nas 
d11i~encias a viagem de Plymouth a Londres, cerca 
de ~2 leguas. 

O Sn. T. OrroNI :-Não foi só o machinismo? 
O Sn. DARÃO DE S. lormENÇO:- O vapor to~lo. 

Nem cu queria um vapor de mostra ou uma osten
tação cunosa ; sim, desejava plantar um melbora
mmto que progredis! e. Mande! consultar na Ame· 
rica, onde taes rnila"rcs se fazem, c obtive a res
posta da possibilidade da construcr~ão d ;s ditos 
vapores á margem do S. Frmcisc•>,' com os ricos 
cedros e outras madoiras que existtJm nas cabeceiras 
de seus aJlluentes, p·,rticularmcu lrl cm Alin:,s. Con
duzii.Jdo-se as peças rJ,J J~achini.1mo, já promptas, as 
que fossem transporta1e1s c affiançando-se-nre que 
as maiores podHirJ ser fundidas na !oralidade. Dcsra 
sorte a arte da construc!;ão se familiarisaria ali, outros 
vapores serião r:onstruidos, t1 se teria a facilirlarlu 
ele os concertar. Haveria um verdadeiro progr~sso. 
Nessa9 paragens a construcção de madeira ú prd'e
l'ivel p.•ra os reparos e para resistir aos arrastamentos 
nos baixios Na Bahia me-mo, onde o~ recursos são 
ontros, as embarcallões do madeira são com mais fa
cilidade concertad;Ís. Desde que ~oube no meu canto 
da encommenda de um val'or msta côrte para o rio 
de S. Francisco, disse com os mons botõ··s-granclo 
erro l ou não chepará a seu destin~, 011 ali durará 
pouco, apenas servindo para a curiosidade. 

Eu trouxe isto para dizer ao senado que meu pen
samento trabalhava, porém não voava, e se cOnten
tava com o pos~i vel então. 

0 Srr. niiNISTRO DA AGRICULTURA: -E tanto que foi 
o primeiro ministro que ordenou caminhos de ferro. 

0 SR. niiNISTRO DA AGRICULTUIIA :-Não apoia•il, 
O Sn. DA liÃO DE S. ·LounnNr.o:- O tempo, se

nhores, ó o grand~ i nstrurnento '(ta verdade. 

O S11 DARÃo DE S. LourrENr.o: -Não quero essa 
gloria, poriJUC me expliqu~i]fi a tal respeito. Nesse 
tempo que nlio era ainda do progresso, ti verão ori
gem, andamento, ou cxr;cução quasi todas as em
pr~zas existentes.- Companhias do Am~zon·Js, as 
de todo litlrrral, Pcdr.1 II, Pernambuco, União e Jn
dilstri~, e outras se discutir.lo então. Eu já disse que 
fui arrastado em algumas, o que lamento Napoleão 
IH disse em cert.1 nreng 1 que fez, que-os gover
nos r u se collocil~ á t,sta d ts idrlas, e neste caso as 
dirigam, c s1lo pur ellas sust~nhrlos; ou a! seguem, 
c silo por cllas nrrastados; ou as affronlão e silo es
magados. Eu fui arrastadn em algumas, e por 
isso desejo !{IIC meus successores tenhilo a precisa 
força de as d11igir. Bem me custou essa gloria, por 
que apezar de todas as cautelas passei por um Crclso 
na riqueza, e foi preciso o tempo para o desengano. 
Hoje, senhord~, com as rclloxõei destes 14 anuo1 
ha de ser diffieil ar·ra•tar este velho, e por isso não 
me rlevcm chamar para cousa alguma. 

O Sn, Jonm dá um aparte. 
O SR. B.tnÃo DE S. LounENr.o:-Perrloe-me, meu 

nobre amigo, pois cuida quê se conquista a trlara 
com esta linguagem? I~' preciso fazer de Alontalt1 
ante• de se most1·ar Xisto V. Est~ cardeal que quiz ser 
papa se fez doei I. amigo rio todu~, e murt., iloente, 
para que os collegas vissem nello uma 1\lagestade 
p:1.~s,geir.1. O Xisto V apparcceu depois da revela
ção f>womvel do escrn1in10. 

0 Su. ~JINISTRO DA AGRICULTURA :-Apoiado, para 
elle appello. 

O Srr. DARÃO DE S LouRENW :-Infelizmente hão 
de v~r a p •UCa nlilirlad~ de iantos sacrilir\ios; c é 
cst:1 a sorte dos brasileiros de aguardar todas bS con
sequcncias d!J erro para o corrigrrem. Depois de nns 
do1s annos rle viagem, quero conceder que se installe 
o vapor nas aguas do S. Francisco, que se beba á 
bordo algumas duzias de garrafas d·i champagne, 
que os povos vr-j<\o ·sua nnr cha; porem isto tudo 
lia de durar pouco, seráDpenas urn:t representação de 
thcatro. O meu projecto talvez f•.·sse preferivel. 

0 SR nimSTIIO DA AGIUCULTURA :- Póde ser 
O Sn. Jll nÃo DE S LounENC.O :-Eu nunca fui preci

pitado em resolver obje·;tos êlcsta natureza. PJ'OClll'ei 
no archi I' O desta secrPtaria do senado fiS meus quatro 
relatarias cumo presidrnte da Bahia, o os não nchei, 
para pro v~ r quanto digr>. Quiz mesmo faze1· pre,~edr)r 
uma estrada de rod~gcm do Joazeiro á Cachoeira, ou 
il Feira, a qualquer ter1Miva de estrarla do forro, 
creando estacões em distancias razoavris, que sA 
tornas• cm pc;voaçõe•, para onde se apglomrraria a 
populacão em extremo dispersa, e até me lembrei do 
pôr á testa das mesmas misoionarios, porque conheço 
a inclole do nosso pnvo. Noos1 popula\;:\o, sL'nho~e~, 
n~o ó Ião pec\uena, c se o parece ó pelo dispersão, IR I· 
miga lh eivi isação, do tra!Jalho c da arlrninistração 
tia justiça. Eu pensava om fazcnahir do Joazeiro os 
comboyos rlo ~·oneros o pass~geiros, quo choga•sern 
a fCU tl•.lstiuo sem parar senão o tempo no cessaria 
para mudança de animaes, e refeicão dos J10mens. A 
viagem se faria em horas. Em 1828, quando estive 

Foi IJrrando lcl'antou a cabeca, e interrovarlo sobre 
sua ;~nler,or posição de c beça baixa e h11milde, res-' 
pontleu que estava em procura das chares de S. 
Pcdrl>. · 

Os partidos muitas vezes querem instrumentos. 
O Sn. JomM :-Apoiado. 
O Sn. n,m,io DE S. LounENr:o :-E cu não os quero 

engana1·, e lhes digo que tenho opiniões furma·J~s. 
O Sn . .Tonm :-Por i> to é que gosto pouco delles. 
O Sn. 11.\R.\o DE S. lounENÇO:-Nilo tem razão; 

se com olles mal, pe;or sem elles, porque o de· 
feito é dos hom,·ns. Os partidos s1lo iudiipensa
veis até para rr:forçar o governo, muit~s vezes fraco 
quanrJ,, não ox1slem; sàu a for9a dos governos. 

O Srr. SJLVEIII,\ DA MorTA :-Apoiado. 
O Sn. 11.\IIÃO o~ S LouRENC.o;-Nesla conversa

ção prcanrLular, em IJUe esiar• os (~'iso) consinll 
o senado qne r' li r~furco minl1a doutrina com um r.x
emplo, que mini•trou-me o insigne Tocqr1evill~. Diz 
elle, J'allando rias instilt1i1;ões suis•as, da fmqur>za 
do govano federal em face dos cantuos, trndo de 
sen;ir-se dos agentPs destes: rrAs mudanr.as ultimas, 
que se realisárflO nos ditos cantõos, nl sentido mais 

, 
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de~1oera~ieo, que parecia augmentar-lhes a força de ·com seu ntticismo bem conhecido nos disse aqui, 
rtJststencm ~ontra o governo leder~l, foi salutar e s;J- fallando do nobre 2• sncreta• i o- Nec drw contra 
varlora pa~a.esle: porque desmvolvendo-se nos can- llcr·culanum. Não levará a mnl que lhe diga- Ner, 
Iões o espmto democrata, creou a situação uma reac- viginti contra Z achariam I O qne nos eRpera no fim 
ção, e de.< ta nasceu o p~rtido conservador. DAda a de tudo is lo? Um abysmo r A esp3da de Damocres 
creação de dous grandes interesses ·e das paixões está suspensa sobre nós. 
que os seguem, appareceu a necessidade de um po- O Sn. Jonm: -O echo de! te Jog1r vn· 1 n 
der ~era I e co~rnum P.ara a 'alva-guat•da de ambos, _ · . 1 o ge.' 
dPsde e~ tão~ diZ o escnrotor, o gover·nu f·:deral achou . o Sn. DARAO ~E s_. Lou~ENf:O:-:- PeJOr é o ~IIen
pela pnme1~a vez sua f~r·ça_, podendo apoiaNe rm Cl~ approv~~or.Con_cluo, Sr. presidente, repelmdo: 
um dos partrdos, for~a mdtspensav. 1 nos paizes li- A1 de nós.!~~ du patz I . . 
vrds, on1e os governos narla podem sem ella.~>. ~osso Sr .. Dan tau (ministr·o d•J agricultura):_ 
governo se engana, quando dtspensando o auxtlto d s Sr, presidente, o nobre senarior pela minha provin
partidos, . ~anda ainda para as provincias homens c!a, lend? tratado ~tl muitos pont•)S alheios á mate. 
sem prestrgw e a ellas estranhos. Washington mais l'Ul em dtscussão, JUlgou, entretanto dever occu
acerhdamente. dizia que preferia para os emprego• par-se incidentemente do projecto.' Eu poderia, 
elevados os homens cc.nsiderad~s nos Estados, para portanto, pedir Iicenca a S. Ex., para não substi
aproveitar o peso_de sua ir!fluencia. !'in~te pa.iz não tui-1~ na tribuna, sem' que assim parecesse haver 
se quer saber da l!fiP·,rlancm sem ~ l1bré do poder, d~ mtnha parte a menor quebra á muita considera
e qualquer que haJ.a torna-se óU!pCita r . . çao que presto_ ao nobre ;enarlor. Seria simples-

Um ~hefe de seua. do Egyrto- l~"~rne~- d1z1a mHnt~ a con~ssao de que~ n~o tendo S. Ex atacaria 
a seus drsctpulos que o ma1s beiJo pnv1leg10 dobo- o proJecto, v1sto corno ltmrtàra-se a fazer conside
mem era-porler crear deuses-. Sabe o senado rJue racões sohre a prefereneia dos te on daquelle traço 
isto era commum UQ polytheismo, e muitos mortaes já 'realisado nas aclmes linhas ferrea1, eu não tinha 
farão semideuses. Entre nós se o governo não tem que responder :Is objecções do honrado senador, 
crea.!o deuses, é porque os teme, mas com extrema com referencia á efisa parle rio seu discurso. 
facil!d~de levanta est~rlistas, e com a mesma os _Não: obstante, Sr. presidente, devo algumas ex
precipita para não mars npparecerem. O que estou plrcaçoes ~~honrado membi'D, uma vez que directa
illzendo é sem objecto, são p1lavras, porém não mente extl(lll-as subt·e urn p_onto e vem a ser-se o 
são, ao menos, tão prejudiciaes como as com que se vapor desrinad<l á nave~açilo rlo Rio de S. Francisco 
nos governa. O ·que nos dá. o nobre presidente do chegará ou não ao sen ~e~ti~o. 
conselho? palavras, e mats palavraq1 discursos e Ant~s de da-las ped1re1 liCença a S. Ex. para di
mais discursos, e o p riz l'ada vez á peior, p 1rque zor-lhe que me parece não dever de fórma alguma 
c m palavras se faz opposicão, mas não se ~over- nesta occasião entrar na discnssão suscitada por s. 
na um paiz. Nessas interminaveis discmsões ila- Ex sobre a questão da emancipação. Darei a razão, 
lianas Acerca das financas, que ali lambem andão O governo na falia do lhrono chamou a attencilo 
mal, e na pretençllo do producto elos bens clert·- do corpo legislativo para este grave assumpto, ae
caes, se tem repetido um prr verbio que tem sua cl~rando quanto o eonsideFa importante. 
applieação a nós: cem pala11·ras não pagão 11111 Para desvan~cer as duvtdas que sem fundamen 
1·eal de divida. Eu quero ver se posso repeti-lo to o bonra'lo membro expoz ao senado, basta at
na propria lingua, mesmo JlOrque meu colleea pela tender á apreciação que desta. questão tem feito 0 
llahia nos citou um pedaco ile ingl-·z (1'iso); vejamos governo, o qual. frar1ca e positivamente ha externa
se me recordo: cento lib6re di pensieri 11an 11e pa- do a sua convtcç1i.o, e é que toda e qualquer de
gano 11na di debiti. Sempre venci r Senhores, eu liberação se fundar:\ no resJ!eilo ã propriedade, e 
com effeito faco argumas citações, porém estou na em g~rantias á agricultura, ile modo a poupa-la de 
opposiçi!o, e aprendi com o nobre presidente do pr~fundo abalo, essa primeira font~ da riqueza do 
conselho que as l'az a cada momento, p -.1 que es- parz • 

. tuda. S. Ex. quer este privilegio par·a si, o que Conseguintement~ todos esses receios, manifes
nao póde ser. No> governo 6 preciso não citar muito. lados pelo nobra senador, todos esses perigos que 
theorisar pouco, e consultar mais a pratica; i mi- \'u imminentes :\ propriedade, á riqueza, li produc
tar os inglezes que não se lião sómente nos escrip- çilo do paiz não tem· base, nem razão qne os jmtifi
tores. D1zem elles que não se acha tudo em d'Aiem- quem. 
bert ou Culer, nem em Adam Smith ou Jercmi s Quando o honra~o senador pela provincia de 
Benlham; é preciso a pratica das cousas. E o no- 1\Iinas-Geraes, no concluir o 1eu discurso, alludiu a 
bre Jlresidente do conselho viu como se achou mal, este objecto, dizendo qne eu corno ministro da 
quando ha poucos dias veilt citar este ultimo es- agricultura devia prestar-lhe especial altenção, visto 
criptor em apoio de sua impolitica condemnacão como a producção, a riquezt elo paiz dependião em 
daq graças da monarchia. Eu nílo qnero censurar o ~:rande parte da soluçno que tiver esse grande pro
nobre min;stro das obras publicas, porque estou blem~. eu, entendendo que o honrado membro que
contente com elle, nos tem tratado bem, e não esta• ria entrar na cliscuss:l~ de s~melhante ma teria, p_on
vamos acostumados ás maneiras urbanas. darei que n:lo se podm abm del1ate a tal rosperto, 

Luiz Felippe dizia muito sentido, qumdo sua in- porque ainda nenhum projecto fura iniciado sobre 
fluencia era atacada: Sou app1'Miado, 111a.1nào srm o assumplo. 
dc·f~nd·ido. O nobre presidente do conselho renuncia Sabem tod,,s quo não púdo haver discussão I'•' gula r 
a !')da defesa, basta-lhe sua terrivol clava I S. Ex 'no corpo legislativo sonão mediante um projecto ou 
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algum dos outros meios conhecidos no regimento in- nadar, quando presidente de minha província; por· 
terno das camaras. Nós trJtamos pre•entement~ do que, em verdide o declaro, S. Ex. occupon-se muito 
]JrOJecto qu~ Iom por fim prolongar as estradas de ferro do cle>cnvolvimmto dt!la. E' justiça que nunr.a lhe 
Compr< hendo, n~m podia deixar de comp rehend•r, recusei. Como deputado l?rovincial naquella epocha 
a relação que a mataria sujeita póde t1•r com aquella; p1·estei apnio á sua adm'mstraçilo; certamente o não 
ma!s digo que não é esla a occasi:lo azada para di!- far!a (o nobre sena.dor conhece !'leu l'aracter), se 11liO 
cuh-la do modo como pareceu pretender· o honrado eshvesse convencidO dos serVIÇOS que S. Ex:. pras-
membro. lava á provincia. · 

·Limito-me, pois, 11 dar esta ex:pl!cajilo. Corno o nobre senador, portant•J, foi um dos ad-
E' certo, Sr. presidente, dign-o com pezar, que rnini~tradores da Bahia que rnahtempo consa~rou 

· m~ causou sensação uma proposição do honrado se- ao esl11do tl provimento de suas nec~ssadades, tratei 
nadar pela minha provincia, homem encanecido no de ind~gar de alguns de seus actos, e achei noticia 
serviço do paiz, que tem occupado na alta adminis· deste. . 
traçào do estado as mais e)evailas flOSIÇÕes, que Mas 0 honrado senador di!se : cc Eu ni!o faria a 
~ccup~ na rep~esent~~~o nacto.nal a de senad<"•r do cousa por este m"do, udoptaria outro meio. » Como 
unperao. Permatla·me ~.Ex. d1zer que não e>perava esle meio n~o fui a~optado por s. Exa., como só se 
ouvir-lhe pllavras corno estas: « Ahusão de nós poderá julgar da vantagem delle sobre 0 que adoptei, 
outros lavradores : nada nos dão, ludo nos neg~o, se fossem ambos postos 'em pratica; tambem não 
até a instrucç~o.até os rnrius de vida; mas, em com· tenho a pretençlio de dizer no senado que o meio 
pensaçào; venhão mais impostos, acabe-se ludo I » de que me servi para mandar um vapor navegar 0 

O Sn. DARÃo DE S. LounENço: -E por fim o rnáo S. Franc1sco é o melhor do que esse outro, a que sç 
trato. · referiu o nobre senador. 
· O SR. MINISTRO nA AGRICULTURA: -Eu peço licença O SR T. 0TTmn:- Mandou sobre carretas? 
a S. Ex. par.t ad~nirar-rne de sua linguagem. O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA:- O meio de 

O Su •. DAU.i.o DE S. LouRa·.NÇO:- Oh I transport.r ... 
O Sn. !IINisrno D,\ AGRICULTURA: - Pois é nas cir- O S11, T. 0TTONI:- JA Garibaldi do meRmo modo 

cumstanci•s graves em que se acha n paiz, circurus· conduziu canhoneiras das margens da lagoa Mirim 
tancias para as quaes o honrado senador conjura a para a Laguna. 
attençào do sena(Jo, e em que r,•cJ,,ma para a direcção 0 SR. !IINISTRO DA AGRICULTUIIA:- Mas 0 hnnrado 
do~ uegocios publicas os homens mais experimen- senador sabe, não fallando do e1emplo citado pelo 
t~do!, mais 1nstru1dos, mais idoneos, mais dis- nobre senador pur IIIi nas ... 
tmctos... · 

O SR. DARÃo DE S. LouRENÇo:- Apoiado. O SR. T. OTTúNI:- E' historico. 
0 SR. !IINISTRO DA AGIIICULTURA: -.,,, dccia- 0 SR, MINISTI\0 DA AGRICULTURA:-.,, que O Va• 

rando que nem sabe se estes mesmos poderáõ vencer por mandado pt.ra Hapura foi transportado por terra 
as difficuldades; é no meio desta situaç;lo erob1raçosa e por màos cammhos. 
para todos, embaraçosa para o governo mais do que 1\l,s, disse o honrado senador\ depois de ali estar 
para qualqurr, qu~ o honrado rnembr.J profere taes esse vapor, se houver algum aesarranjo, corno se 
palavras.? Elias em verdade me surprehendérilo IRe- h a de concertar? Tudo isto foi acaut•lado, como se 
pito-as, por surprehenderem-me I pôde ver pelo respectivo controlo cel~brado aqui na 

O 8R. DA nÃo DE S. LouRENr.o:- Por serem ver- fabrica da Ponta da Artla para a construcção do va-
dade fazem impressão. • por : levar-se-hia uma pequena officina •• 

O SR. mNrsT.no DA· AGRICULTURA: _o honrado O SR. DARÃO DE S. LouRENço: -Para o primeiro , 
senador quer sab~r o que é feito do vapor que se des- anno. · • 
tina a nawg;r o S. FJ"ancisco; e declarou S. Ex. que O SR. !IINISTRo RA AGRICULTUIIA: -Perdóe-rne, 
esta idéa da navegação do S. Francisco foi sua. para o fim que se teve em vista .... 

O SR. DARÃO DE S LotrnENr.o :-1\Iinha não; par- O Sn. BARÃO DE S. LouRENÇO : -Foi uma osten-
tilhei della. ' tação. 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA: -Não digo que 0 SR !IINISTRO DA AGRICULTURA:- No juizo de 
fosse o iniciador da idéa; mas asseverou que, quan- V. Ex., consinta que o diga; não teve fim nenhum 
do administrou a' província da Bahia teve esta idéa. de ostentação ; o meu intUito, como administrador da 

O SR BARÃO DE S. LounEN90: _ Comp1rtilhei-a. llalua foi mostrar ll província, ao paiz e ao estran· 
O Sn. !IINISTRO DA AGRICULTURA: -Eu fui um i mi- g~iro que o rio de S. Francisco é navegavel a vapor. 

tador de S. Ex. Nem ha ni•tu que ad111irar, quando OSR. D.\IIÃO DES. LouRENço:-Todo o mundo o sabe 
S. Ex é muito mais velho do que Ali, nãu SÓ na 0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Perdoe-me, 
idade, senão lambem na pratica da administr~ção, não é tanto assim, porque amda não foi navegado; 

Or•, eu não tliSilOD lo de todas as hai.Jihtacões, de- lerá e I em capacidade para se··lo, nin~:uern o duvida; 
sejando errar p•,uco, porque ao homeu1 ó inevitavel • mas houve quem me censua·asse na província por ter 
o erro, procurose,uír os exemplos dos homens mais 1 mandado encommundaro vapor,sen(Jo o motivo[não 
exp.•rimcntados nu servi~o do paiz. E pois '!Ião 1 se sabt'r se era o rio navegavel. Assim o uisse um 
podia deixar do consultar os actos do honrado se- jorn~l dando prova de deploravel ignorancia. 

i 
I 
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hlils1 Sr. presidente, o meu fim foi praticamente 
demon•trar que o rio S. Francisco é navegavel a 
vap1r· na extenslo de 200 leguas, communican~o 
pontos importantes de mais de Uflla provincia Feito 
ISto, esperava todos os corBlarios !la medirla. Póde 
·ser que emsse, não tenho o ddeito da presumpção 
e da vaidade; lenho por õm consciencla de que o meu 
tempo e a minha vontade não se recusão a todo e 
qualquer trabalho em bem do meu pai~. 
• O Sn. DARÃo oE S. LouaEN~o : - Não era preciso 
JS lo. 

O.Sn ~u:;rsraoDA AllRJCULTURA: -Encommendei 
o vapor que foi feito nas condições dos que se crrns · 
truirão para a na1·egaçílo dn ri" Parnahyba no Piau· 
hy, na1eg•çilo que têm d.1do bquella província pros
peridade e rtqueza, prospertilade que, em escala 
muito maior1 esper.va obt~r por meio da navegação 
do S. Franctsco nilo só pnra a Dahia, como para ou
tras províncias a que interessa aquella navegação. 

· Esperava hmb•m, como consequ•ncia della, por 
um plano complexo, por ser medida que não pbde 
a,r tomada isolad~mentP1 esperava q e, resolvtda a 
oavegaçilo do S. Franeiscn, se seg11isse a exee•lÇão 
das grand~s idcas que V. Ex. tanto applaudiu, que 
V. Ex. deve comprebender pr·ticam •nte; esperava 
que, feito islo, a continuaçlo da estrada de ferro do 
ponto em que hoje estã até Joazeiro teria mais um 
motivo rarasuealiur. · . . . 
· E se V. Ex:. sem estas razões qner1a a navegaçlo 
4o S. Fran~iseo, quan~o .dmini.strou a rrovine!a; 
se apenas d1verge de m1m no me1o que e~pregma; 
se o meio empresado por V. E!C. não sena aquelle 
que eu empreguei; o que resta sómente é mostrar sa 
é possível levar o vapor ao S. Francisco e fazê: lo 
navegar. . . 

E' disto que se trata. Ainda hontem tive uma carta 
{que sinto nfto ter trazido para a ler ao senado) d~ 
actual presidente da Bahia, cuja attenção chamei 
para esle 11ssumpto, declarando-me que esperava 
que o vapor fosse ao S. Francisco, que tem tomado 
para i>to providencias, q11e aguardava a cbegada.de 
um indiv1duo conhecedor do lugar que lhe fura r.n
dic3do, o qual teria de acompanhar o engenhAtro 
encarregado pelo seu antecessor de adiantar o trans
porte do vapor. 

Eu não tenho culpa de quae~quer erros comme~
tidos nesse transporto; não fu1 eu que o cont~ate1, 
apen~s contratei a sul construcçllo pela quanl!a de 
25:000$, com força !guat aos que es~~o nave~:ando o 
rio Parnahyba1 CUJa corrente é ma1o~ q~e o de. S. 
Francisco. Estas condições forão satasfe}tas. T1ve 
de ddxar a administra~ílo da Bahia; e aqu! chega~do 
fui 11 Ponta da Arêa, v1 o vapor que, depo1s de fe1to, 
foi accommodado em peças convenientemente pre
paradas, e remet!ido para a Ba.hia, donde teve de 
seguir ao seu destmo. Não tome1 parte alguma, re
pito, no transporte do vapor. 

Tem-se dilo que houve erro no modo de r.emettê
·Jo ; mas tambom sei que f.úde chegar ao r1o de .s· 
Francisco por uma boa os rada que é todos os dtas 
transitada ; e portanto não perco a osperan~a de que 
lã chegue. 

U11 Sn. SENADOR:- Mas está cm viagem ha dous 
annos. 

0 Sn !IINJSTRO DA AGRICULTURA.: - l'(;lo estA tm 
~iag~m ha dons annos ; engana-se o honrado sena
dor; ha talvez sete ou oito inezes que se .trata da 
conduoi,iâo do vapor. · · ·' · · 

O Sn. DARÃO DE S. LounENr.o: -Tem estado na 
Bdhia ha mais de um anno. • . 

0 Sn. IJINISTIIO DA AGRICULTURA:- AsFev~ro a 
V. Ex. que o vap, r não eslá na Babiil h a mais de 
um anno. Em sua conduccão, e é o caso de qne trato, 
houve alguma demor.•; cu1da·se disto .ha alguns me-
zes sómeute. . . . 

O honrado eenador lastimou que o governo fosse 
precipitado, que a !lentasse para outras estradas antes 
das estradis de f~rro; accrescenlou que na' Ingla
terra. leve occasiAo de percorrer grandes distancias 
em diligencias, ele. Isto não se deve Jant-ar em culp:~. 
ao governo actual; foi o mesmo honrado senador, 
quando ministro, que ini·:iou as estradas de ferro 
em n~sso paiz Invoco· a memoria de S. ~"·.Para o 
que Jll. dasse nesta cafa, quando ·a prtmetra w.z 
occup01 a a!!en~ilo do senado, declarando. que Pentra: 
que o meu paiz1 antes de construir estradas de ferro, 
nilo tivesse ex)lerimentatlo estradas modestas, em
pedradas,~e roilagem etc. 
. Lastimei que não houvessemos começado por 
essas ellradas mais baratas, como todos os p~iz· s 
havião feilo; o senado sabe que. as estradas. de fmo 
na Europa silo de data recente. Mas, uma vez come· 
çadas em nosso paiz as linhas ferreas, a questão re
duz-se ao seguinte: se pela sua pro,peridade devem 
ser ou nllo prolon~~:adas e em que sentido. N6s, com 
a experieneia adquirida, sem proseguirmos nos 
erros commettidos devemos procurar, mediante çs 
e>tudos determinaàos no proJecto, ~b~er escl~r~cl
mentos com os quaes possamos dec1d1r defimhva
mente o prolongamento dessas estradas. Ei1 o,que 
eu disse, ,·erdade é que sem a somma d.e experlen
cia do honrado men1bro, mas com o stmples bom 
sen<o, se este é bastante para habilitar a. tratar de 
semelhante assumpto. 

Silo eslas
1 

Sr. presidente, as explicaçlles qué jul
guei dever aar ao nobre senador. 

Quanto ào erro do traço da linha ferrea da Bahi~, 
ni!o proveio de acto do governo actual; mas do CIM 
dadão que naquella epocha dirigia a minha pro
víncia; elle interveiu muito directa!'leote e obteve.a 
sancç~o do governo geral .. Os motivos ~a sua opl· 
nião jâ torão por elle mamfestados da tribuna. 

Eu lambem jã declarei ao senado, á vista da in;
portancia dos termos de Santo Amaro, da Cachoei
ra e de S. Francisco, que a estrada de ferro, pa~
lindo dali para o centro, daria desde as suas pri
meiras leguas rendimento certo; mas tam~em. todus 
nós sabemos que a estrada de ferro da Bah1a VISOU o 
Rio de S. Francisco. 

o Sn. nAnio DE S. LounENço :-Por visar mes
mo é que devia principiar mals perto. 

o Sn. mNrsrno nA Aamcur.Tull.\:- Pois bem; es
quecendo-se do todas as vantagens prese!ltes, aqufl
les que resolverão a quesL1o (~il:J fot o govrr110 
actual), julgllrão qrw era prefeiiVCI o traço que se 
dou. 

21 

! 
t 
~ 

I 



, ........ · .. . •J••;jM 

. 162 SESSÃO EM 17 DE JULHODE 1867. 
E' o que eu tinha a dizer. PARECER.DA ~lESA N. 90 DE 17 DE JUJ.JIO DE 18Q7. 
Dada a hora ficou adiada a discussão, retirou-se Expõe 0 modo como a mesa executou a deliberarão 

o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que do s~nado, de 17 de junho do cofl'cn!e anno, êm 
fóra recebido, ~o Sr. viee-presidento deu a ordem virtude da qual devia procurar substi!utr) para o 
do dia para 17 do corrente : · . empregado Alonso Carneiro Pestana de Aguiar, 

1.• Parte. -1.• discussão das seguintes propo- amanuense da secretaria do senado, emguanto cs-
sicões da camara dos Srs. deputados (com o pare- tivesse sujeito ao serviço da guarda nacwnal. 
cer da mesa n. Si e . o da com missão de fazenda,) 
approvando as pensões concedidas pelo governo. 1• 

1.• A D. Anna Carneiro l\lachado da Costa, e a « Do parecer n. 73 de 14 de maio ultimo, comia 
outras pessoas. a diver~encia, que occorreu entre a maioria da mesa 

2.• AD. Eulalia Candida da Silveira NiemPycr. do senado e o ~r. ministro da justi~a. 
1.• Discussão das seguintes proposições da mesma « O Sr. 1 • secrtlario, apreciando no exerci cio do 

camara (com o parecer da mesa· n. 86 do currcn- allribucõcs que lhe competem coin inteira indepen
te mez). dencia do governo, as necessidades dasccr~taria desta· 

Approvando as pensões concedidas pelo governo: augusta camara, cujos trabalhos dirige e fis~alisa na 
1.• Ao soldado de voluntarios Felieio José da ,fórma do art. 12 do regimento interno, rechmou a 

Sllva e a outras pessoas ; dispensa de um amanuense da mesma secretaria, que 
2.• Aos impcriaes marinheiros Rufino Gonçalves fóra designado para o serviço. d~ guem, e o Sr. 

e outros; ministro da justica recusou ptlremptoriamente a 
3.• Ao soldado de voluntarios Felizardo José da dispema. . . · 

Silva e a outras pessoas ; « A maioria da mesa persuadiu·se que o Sr. mi-
4 • Ao soldado de volunlarios Joaquim Francisco nistro da justica compreliendêra malas prerogativas 

de Paula e a outras pessoas. do parlamento~ c por isso não podendo reconhecer 
S• discussão do projecto do senado, quo ficou adia- a legitimidade do acto, submctteu a questão ao exame 

da, acerca do principe consorte da princeza imperial. e deliberação do senado. . 
As matarias designadas na sessão de 10 do cor- cc O parecer da mesa foi remettido li com missão 

rente. de conslituição para interpor o seu juizo, e esta, cm 
2• parte (á t hora).-1•.discussão da proposirtão, sessão de !f. de junho ultimo,. apresentou um pare

que ficou adiada,• da· camara do1 Srs. deputaaos, cer, terminmdo co.m as lres.seguintes conclusões: 
sobre o prolongamento das vias ferre as. · cc ta Que não tmha haVIdo offensa das f:rcroga-

Levantou-só a sessão ás 31/2. horas da tarde. tivas do' senado na dencgar.ilo da dispensa recamada: 
« 2.• Que a dispensa ·porém não devia ter sido 

EM 17 DE JULHO DE 1867, 

PllBSIDENCIA DO Sn, VISCONDE DE ABAETÉ. 

A's 111/2 horas da manhã. achando-se presenfes 
os Srs, visconde da Abaeté, Mafra, Almeida Albu-

neg~da: 
cc 3. • Que a mesa devia procurar substituto para 

o empregado Alonso C.a~neiro Pesla!la de Aguiar,· 
emquanto estivesse SUJeito ao semço da guarda 
naciOnal. · 

« O parecer entrou. em ultima discussão em ses
silo de 17 de junho, e das tres conclusões formuladas, 
o senado approvou sómente a primeira, e a ultim1, 
rejeitando a segunda. 

querque, Pompeu, Jobim, mar~uez de Olinda, ba ão II. 
de S. Lourenco, ·Pedreira, Carneiro de Camr )s, « Tendo a niess, em consequeucia disto; de dar 
Teixeira de Soúza, Chichorro, Dan tas, Paran os, cumprimento li ultima conclusão do parecer, enten
barão de Uuritiba, Souia Ramost barão do Rio ·G:ari- deu que devia proceder pelo modo comtante da 
de, visconde de S. Vicente, Dimz, O!toni, vLc:.1de cópia annexa da acb da conferencia de 16 do cor
do Sapucahy, Paranaguà, Silveira da Moita, barão rente mez. 
de Maroim, Souza Franco, Sá Albuquerque, barão cc Resulta da leitura deste documento: 
de Antonina, Euzebio, Dias de Carvalho, Firmino, « 1.• Que no dia 18 de junho o amanuense · 
Furtado, Sinimbú, visconde de JeC)uilinhonha, Alonso Carneiro Pestana de Aguiar foi avisado pelo 
Fernandes Torres~ Nabuco a barão de Pirapama, official maior da secretaria a respeito da d~Jiberar,ão 
o Sr. presidente anriu a sessão. do senado, recommendando-se-lhe que se apresen-

Fallárilo com causa parlicipad1 os Srs. Cunha lasse quanto antes ao commandante do corpo a cruo 
Vaiiconcellos, Nunes Gonçalves, barão. da Cotogipe, pertencia, afim da desempenhar o serviço para o 
Candido Borges, Octaviano, Paula Albuquerque, qual fura designado. 
J>~ula l~e~soa, Mendes dos Sa~tos, Ferreira Penna, cc 2.• Que, responde~do o amanuanse a este offi
D1as VJe1ra, marquez de CjxJas, ,marqu.ez de lia- cio P?r outro de ~de JUI!Io corren!e,, mostrou ter 
nha~~· VISconde de Itaborahy e Zacha.ms; e sem sido Isento daquelle serv1co, e ehmmado do da 
Jlarl~clp~gão os Srs .. conde da lloa-V1sla, Souza . guarda nacional, por ter daÍl~ um subslltuto e,m seu 
Que1~o~, Fonseea e v1sconde de Su1ssuna. . Jogar, c oulrosim ter c~ncomdo com o donallvo de 

.Foi h<! a e approv~da a acta de 16 do corrente mez. um CfJnto de rt!-is para aJuda das dospczas da g~1orra. 
Não houve exped1ento. · · . cc 3.o Que a mesa, attendendo á commumcar.ão 
O S!l. 2• SECIIETAl\lo I ou os seguintes pareceres: que lhe foi presente com o officio do olllr.ial maior 

• 
I 



SESSAO EM ·17 DF: JULHO DE 1867. ·163 
d~ sccrctnria, !osolvcu manil~r louvar o am~nncnso cc rio do senado.- O official·maior, Angelo Thoma:t 
Afonso Carne1ro l'o.slnna de 1\gniar, pelo donativ;) cc dn Amaral. » · 
.que ofl'crcr~ra p:•l'OJUda d.ts uospezas da guerra ra: o d m . I . . ' 
zrndo-sa dUo e~pccial men~iio nos seus asse~ ta- ·« . o .o Jcla -ma10r. ao amanuon.so: 
mentos. . c< S. Ex. o St. presidente recommenda-me que 

IJI. « 
8
p;

0
evdinaha V

1 
m. de qude o senad

1 
o !fPdl'O:VOU' em seds-

«. • e on em uma as cone 11s...,s o -parecer a 
« Como resumo c conclusão do que fica exposto, cc sua c~mmissào de constihti~llci, do 2 d,o .corrente, 

a mesa : . ·· « automando a mesa a procurar substituto, que 
cc Consider.mdo que a dcJ,berac~o rlo senado de « desempenhe as obrigaçõrs de Vm. na secretaria, 

17 do junbo do corrente anno osÍá fielmente exe-. cc emgunnto estiver sujeit~ ao serviço da ·guarda 
cutada; · . . » nac10nal, ao qual espera S. Ex. que Vm. se preste, 

« Considcrand,J que conYém dar publicidade no ·!• apres~ntando-se quanto antas ao seu· CGmman-
modo como a delíbP_r:l,;do foi cumprida: « dante. · · · · 

· « Otforace o segu1nt~: a Outrosim manda S. Ex. communicar a Vm.' que~ 
cc não tendo de ·incumbi-lo actaalmente de novos 

« P.IRECEn. a lrabalhos, na f9rma do art. 50 do regnlamerito de 
« Qtte o relatorio d11mesa seja impresso e dislri- cc V\ de dezembro de 18631 ces!a a. dispensa que 

buido na fôrma do e~tylo. « V m. t~m tido para não ass1gnar o ponto. . · ' 
« Paoo do senado, em 17 de julho de 1867.- · « lleus guarde a Vm. Secretaria, 18 de junho do 

J'iscondc de Abane', prcsidente.-Jc.sd da Silva « 1867. Oofficial-maiorl Angelo Thnmu do A1norol. 
11/afra, JO secretario.-Frederico de Almeida e AI- « -Sr. amanuensa A onso Carneiro Pestana de 
buguerquP, 2• sccrelario.-Thoma:: Pompao deSou:a Aguiar.» 
Brasil, 3• secreltrio. » « O do. ammuenso ao official~m3ior, em resposta 

ao antet·edente: . · « Ar.TA ·n.l CONFERENC!,\ DA· ~lll'A EÍ! 16 DE JULIIO DE 
fdü71 ANNEXA ·,\0 PARECER DA DIESA N. IJO DE f7 
DI! JULllO, ' 

c Presidcncia do Sr. visconde de Abaeté. 

. « N. 7/~.-.\.'s lO horas, acbando-!e pregentes os 

.Srs.Renador.Ps m~mllros da mesa, visconde de Abaettl, 
presidente, Jo.ié da Silva M•fra, 1• secretario, (<re
dcrico de Almeida e Albuquer~u~. 2• secretario, e 
5h~ma~ Pom)l~O d~ Sou~a Brasil, ao secrctario, 
almu-Ee a eonferen1:1a. 

« Leu·se, c approvou-se a acta da cqrf~rencia an· 
tecedente. 

<< LPu-se um ameio do officíal-maior da secretaria 
do seMdo, dirigido ao Sr. senador 1• secretario, 
vcompanhando t.utro que. rccebêra do amanucnse 
Alonso Carneiro Pestana dd Aguiar, em que est'J 
lhe participa, para ECr presente i\ mesa, não só que 
estava isento do servico de gnrrra. para o qual fura 
destgnado, como praçi1 do t• b1t:,lhão de artilharia 
da guarda mcional da côrte, por lP. r dado· um sub· 
~titulo na fórma 'da !ri, mas lambem que entrltra 
para o thesouro ro n o don3tivo de um conto de reis 
para as despezas d t guerra : 

« Os oflicios sffo do teor seguinte: 
«O do official-rnaior da secretaria ao Sr. 1• se

cretario do senado: 
<< lllm. e Exm. Sr.- Tendo eu dirigido ao ama· 

<< nuense Alouso Carneiro Pestana do Aguiar em 18 
cc do mez proximo findo o officio junto por cóp1a 
« sobn. 11 respondeu-mo elle no> ta data nos termos 
« do offiCJo por cô]lia sob n. 2, que me apresso em 
cc transmiltir a V. Ex., como elle me pede, para cc-
c< !!ltecimen to da mesa. · 

« Devo informar a V. Ex:. que o referido ama
te nuen~e acl1a-se cm exercício nos la secretaria desde 
<< o tlia 28. 

« Secretaria do senado. om 4 de Julho rle18G7.
<< lllm. e Exm. Sr. Josó da SilvaMal'ra, 1' sccrcla· 

cc Secret~ria do senaclo, em .t. de julho de 1867.
<< I IIm. o Exm. Sr -Tendo receb1do em tempo o 
« oficio, que em virtude de recommendação de S. 
a Ex. o Sr. presidente do senado V. Ex. me didgiu 
« có 1l a data de 18 d~mez ultimo, passo nesta oc
« casi1o a responder a V. Ex:. como me.cumpre • 

« Lngo qua no dia 30 de mar~o do correnfe anno 
c fui amado para marchar;a reumr-me ao exercito de 
« operacões contra o Paraguay1comopraca do 1.• ba
« talhão· de artilharia, procure1 o digno c"oronel com
c . mandante do corpo, e disse-lhe que, não podendo 
« eu abandonar mmha mãi, viuva e enferma, nas 
« circumstancias em que e lia se ach,, mas 'reconbe
't cenrlo ao mesmo tempo o dever de não esquivar
« m~ a um servi~o tão honroso, daria um substituto.! 
« 'como me era p~rmittido pelo art. 126 da lei de lu 
« de setembJo de·l8501 e decreto' n. 3513 de 12 de 
<c se lembro de 1865. 

« Communicando immediatamente o occorrido ao 
« Sr. pre1idente do senado, observou-mo S. Ex. 
cc qu~, t~ndo eu sido de.•ignad·J para o serviço de 
« guerra, entendia que não me era mais licito dei
« xar de dar um substituto; mas que mo aconse
« lhava que o não apresentasse sem que o governo, 
cc de quem se ia reclamar a minha d1spensa, dele-
« risse, como julgasse acertado. · 

« Tendo S. Ex:. o Sr. ~inistro da justiça rospo!l
« dido so Sr. 1.• secretano do senado, em offiCio 
cc de 10 do abril do ultimo, que não era possível con
« ceder·so n dispensa reclamada p~la mesa, procu
« rei outra vez a S. Ex. o Sr. presidente do senado 
« para saber como deveria eu proceder neste caso, 
« e S. Ex. respondeu-me que, sem disistir do ~ever 
« de honra em que eu estava de dar um subsbtuto, 
c< entendia <JUO me cumpria, para faze-lo! aguardar a 
« decisão do senado, a quem a mesa hnha de· dar 
cc conhecimento da tlivergencia, cm que se achava a 
te a sua maiori:t com S. Ex. o ?Y: mini~t~o dl\ justiçl 
c< áccrca da t)neslilo, que me ll1z1a rospe1to. 

.. 



SESSÃO EM 17 DE JULHO DE 1867. 
,, Tenio porém o senado, em sessno de 17 do mez 

ft de júnho ultimo, resolvido a ~uestiio, como a en
fi tendéra o Sr. ministro da JUStiÇa, e sendo-me 
r entregue no dia !eguinte o ofliclo de V. Ex. tratei 
1 immedialamente de dar substituto, como promet
e ltlra ao meu digno commandante, e como me 
« aconselhara umpre S. Ex. o Sr. presidente do 
« senado. · 

« cando conseguintementd isento do serviço r/a 
« guarda naciond, c do de pr ;n1elralinha, na con
« formidade do decreto n. 3513 de H~ de seteml1ro 
« de 1866, 

« Nada mais comia dos ditos seus assentamentM, 
'' a que me repo,to. llm firmeza do gue ma1· dei pas• 
« sar a pr.·seule, ·por mim 9ssignada e seBada com 
« o si note do balalllão~ llu Jose Jgnqcio Ewerton rio 
« Almeida, 2• tenr nte secretario a fiT.. Qu~rtel do 
cc com mando do t• batalhDo de artilharia da ~'UarJa 
cc nacional da cOrte, 1 de julho de.l857.-Norberto 
« Augusto Lopes. » 

Documtnlo n. 2. 

« f>eJo documento, que junto & b n. 1, Terli V. 
« Ex. que em virtude de olllcio do quartel general 
" do commando superior da guarda nacional, de 27 
« do mez proximo passa lo, fiquei isento do ser· 
« viço, para que tinha sido designado, e fui outro
te sim e!Jminado do serviço do cQrpo, a que per
« tencia, por ter dado um substiluto em meu Jogar, « N. 7.- Novaes - Thesouro naeional. 1867 a 
« na conformidade do decreto o. 3,õ1a de H! óe te 1868, a lls. 2 do livro-Caixa Geral-fica debitado 
« setembro de 1865. « o conselheiro thesoureíro ,oral Antonio Marques 

11 Como o acto, que pratiquei, não podesse signi- cc Daplisla de Le<lo por 1.0006. » 
c ficar mais do que a minhaobediencia ã deliberação a Uecehidos do Sr. Alunso Carneiro Pestana da 
• do senado, e como todos ilevem mostrar, quanto « Aguiar, que oll'ere~~e para ajuda das despezas da 
• se lnteressão, na qualidade de braiileiros, pelo « guerra 1:000$. . 
11 triumpho das nossas armas na guerra de honra, em 11 E para constar se deu e&le assiaonado pelo con
e que nos achamos empenhados; entendi dever dar, « aelheiro tbesoureiro geral comigo escrivão. Rio de 
«pela minha parte, uma prova destes se.nlim~ntos, « Janeiro. 
c concorrendo com um pequeno donat1vo para as r Pelo conselli11iro lhesoureiro geral. J. J/. de 
« despezas da guem, como V. Ex. verá do doeu- Mello.-0. escrivilo, Brq: Francisco Soares.» 
·..-menlo junto sob n. 2. . r Fmda a leitura dos offic10s, e de todos os doeu
, 11 Se o donativo que otrereci n!o corresponde por mentoR, que os acompanhão, passou-se a discutir a 
« certo nem ao Jlm a que se destina, nem aos senti- rnat~ria, ds que elles tralllo. • 

~ « rnentos e inspirações que me ani<lilo, tenho con- « Findo o de.hate, resolveu a me~a :· . 
« sciencia de ter feito espontaneamente tudo quanto « 1.• Que ficava inteirada de achar-se eliminado 
« nas n1inhas circumstancias permitliiiJ os parcos do serviço da guarda naeion I o amanuense da se-
« meios de que disponho. ~refaria Alouso Carneiro Pe~tana de Aguiar, por ler 

11 Tendo respondido ao oillciode V; Ex., de 18 de dado um sub;tituto paraservir em seu Jogar; 
• junho ultimo, rogo a V. Ex. a bondade de levar o « 2.o Que o official-ijiaior J~uvasse em nome di\. 
11 que acabo de expor ao conhecimento de SS. Exs. mesa o dilo amanuense pelo. donativo de to009, 
11 O! Srs. presidente e mais membros da mesa do com que concorréra para aJuda d.s despezas daguer
" senado. ra, fazendo-se d!l tudo mensão nos seus assenta-

« Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Exm. Sr. Angelo menlos. 
« Thomaz do Amaral, official-maior da se.:relaria do « E por n~da haver mais a traia r, deu-se a conte-
c senado.:-..4lonso Carneiro Pestana de .Aguiar.» renci~ por finda As 11 horas e meia, do que para 

· Documento n. 1. con,tar mandou-se lavrar a presente acta. 
« Secretaria do senado, em i6 de julho de f867. c Fonseca commandante-superior.-Norberto Au

r gusto Lopes,. capitão reformado de artilharia do 
• 6Xercito, offi~hl da ordem da Rosa, commendador 
c da de Chrislo, coronel commandante do :1° hl
« talbilo de artilharia da guarda nacional da cbrtA, 
11 por Sua Magestade o llllJ!erador. Certifico que 
« ~ folha quarenta e uma do livro mestre deste 
« batalhão tem a praça abaixo mencionada os a~· 
« santos do teor seguinte: · 

« Primeira Gompanhia.- Guarda n. 120, Alon~o· 
« Carneiro Pestana de Aguiar, filho de José Antomo 
« Pestana de Aguiar, mtural de Minas-Geraes, nas· 
« ceu no anno de 1840, cabellos ruivos, olhos 
11 pardos, 62 pollegadas de altura, solteiro, empr·e
" "ado publico, qualificado pela fregu~zia de .No:1sa 
• Smhora da Gloria no anno de 186!, e d1strrbm.do 
r a este balalhilo por ordem do commando supertor 
« de 30 de agosto do mesm,o ~nno, designa~o para 
cc a guerra, fui mandado elmunar do semço por 
11 of1icio do quartel general de 27 de junho corren.te, 
<I por ter dMo, para. servir cm seu Jogar no oxercJ!O 
1r por novo annos, o liberto Emílio de Aguiar, li-

-Con!orme.-0 ollicial-maior, Angelo Thoma:t do 
Amaral. » 

Foi a imprimir. 

PARECER DA IlESA N. 91. DE 17 DE JITLIIO DE f867. 
Expõe a materia de um officio do JO secrebrio da 

camara dos Srs. deputados, dirigido ao senado 
·com a data de 16 do corrente mez, afim de se fazer 
uma emenda no nome de Antonio Moreira de 
Araujo Neves, que deve serAntonio Moreira de 
AraUJO Neti·J, da quem pela resolução daque.lla 
camara de 2 deste mez, se approvou a pensão dia
ria de 600 rs. 

J, 
<c Foi lido na sessão de hontem um officio diri

gido com a data do dia antecedente, pelo 1• secre
tario da camara dos Srs. deJlulados ao do senado, 
participando o sr~uinte: 

" Que em o1fic10 de 11 do corrente communicllra 
« hquella camara o ministro e secretario do estado 

J 



SESSAO EM 11 DE JULHO DE 1867. 
tt dos ll~gocios do imperio que, em aviso de 2 deste ORDEM DO DIA; 
« mez, declarllra o da gaerra que o nome do 2' ca-
l! dele 2• sargento do 47• corpo de voluntarios da 1• PARTB. 
11 patria, a quem por decreto de 13 de fevereiro do Entrvu em 1• discussão, ca.'ll 0 parecer da m.ega 
11 corrente ~nno fora concedida a pP.nsilo de seis• Si d · · d f d · d 
r centos réis diarios, é 0 11e Antonio Moreira de n. e 0 a comm1sslo e azen a, a propou~iJo a 
11 Arduj'o Netto, e nllo o de Antonio Mc.rrira de camara. dos Srs. deputados, approvando as pensões 

A N conced1das pele llOYerne a D. Anna Carnmo Ma• 
• rau '' eves, como P!ir engano fOra escripto ; e chado da Costa 8 a oulras pessoas. .. · 
« que, tendo-se remethdo ao senado em 2 do cor-
« rente a resolução daquAlh camara, contendo o O SI\. ,PRESIDENTE:- E1h proposiçlo lui adiada 
« se.:undo nollle, acompanhada do decreto acima a requerimento de am·nobre sena~ór e remettida i 
« referido, apre·sava·sg em remetter ao 1• secretario c~mmissllo dd f1zeada. A. commis.silo no seu parecer 
11 do senado, P,ara.dar conhecimentoá Psta camara, d1z que, com quantoentreospap~1sguea~ompanhilo 
« n4o só a cóp1a do decreto de 13 de fevereiro das te est.J e outras resolu~õ·~ nilo e'teJ~O mclu1doe alP,nS 
c anno envia ta por aquelle ministro como o aviso documentos que de:rerJiio •. eompanha·la!, todaTJa é 
c do ministro lfa suerra de 2 de ]olho, tambPm de parecer q~e entrem ellas em ~lscus·lo1 e .sejão 
«. deste anno, declarando o nrdadeiro nome d., ~pproya,das v1sto que durante a ducusailo p,oderá o 
« agraciado, afim de se fazer a comp1 t ·nle emenda • r. m1n1~tro da guerr~ fornecer ~· eacl!lrec1mentos 
« na resolução enviada pela camara dos deputa- que se JUlg~rem prec1sos, e assim entar..se-ha a 
c dos ». demora na approvaçlo destes actos, que a commisslo 

entmde não d•vtr soll're-la. · . . 
11. Por es!a occasillo a commissilo lembra ao gonrno 

a convemencia de se dar andamento A resoluçlp da · 
. 11 Da tab~lla letra B, annexa aQ parecer da mesa camara dos. deputa1os de 7 de julho de 1861i, que 
n. 86 de 10 do corrente mez c nsla que entre os pen- voltou emendada do senado em data de 23 de acosto 
sionistas, CLj·u mercês pecuniarias forlo conce- de 18~6. Esta ultima parte do parecer nllo póde en-
didas pelo puder execulivo por decretos de 13 de trar desde jk em discusslio. . 
fevere1ro do mesme anno, e approvados pela ca· O 5• Paran• •ná (ministro· d11 guerra):
mara do& Srs. deputados por uma resolu~ilo datada ~r. presidente,, ~e bom grddo me apresel!lo a dar as 
do 'dia 2 de jullio . co: rente, está contemplado em lDft,rmações sohcthdas pela nobre comm1sslo de fa· 
29• Jogar com a pensito diaria de 600 rs. Antonio zenda. 
Moreira. de Araujo Neves, 2• cadete 2• sargento Nilo tenho podi.lo comparecer nas s~ssões ante· 
do 47• corp) de volunlarios da patria. riores por ter de assistir a discussilo na ·outra ca-

u Das actas do senado IJ!le se consultârão, resulta m · ra da fixaçllo das forças de terra: a1rade~o, pois, 
gue aqve'la proposicão, lida no s~nado, e mandada a V. Ex. a bondade gue teve de me preve01r da en
imprimir em sessilo de 4 deste mez, tem de entrar Irada em discussio do1 projectos de que se trata, 
hoJe em 1• discuss3o. com o parecer a que alludo, da nobre commisaito 
..-« Estando provado pelos documentos, que acabilo da fazenda. . · 

de ser presentes ao senado, que 0 verdadeiro nome Esli18 pen.sões se concedem aemP.r~ A v~ata de do
do agraciado é Arltonio Moreira de Arau;'o Netto e cumentose.l~formações.q~epe.lomi~Jstert~daluem 
niio Antonio Moreira de Araujo Neves, e convindo são tr~n~m1t~1dos ao mm1ster1o do 1mper1o, por ur 
acamara dos Srs. deputados em que se faca uma est~m•msterJOqueas regulaepropõe. Póde let)ICOn
emenda neste sentido, como declara em officio de tecido algumas ~ezea que .taes documento~. de1xem, 
hontem o t• secretario da mesma c'mara, a mesa, por qualquer wcumstancaa, de ser re11ejt1dOs A ca
tando em con~ideraçilo o que acaba de expor, e os "!ara dos S~s .deputados ou que desta Dilo lenhlo 
precedentes estabelecidos olTerece o seguinte: sJdo transmltiJdos ao senado i mas, seQJpre as pen-

1 sões assenlão sobre uma base, e a~ que se trata, 
· . forilo concedidas á Tista de inrormaçõ a que em mea 

PARECER. conceito as justificllo sufficienteme te. 
Eu nilo tive tempo, Sr. preside9le, de examinar 

« t.o Que a proposição da camara dos Srs. de- uma por uma, essas concessões, porque, ha poucos 
pulados entre em lfiscussilo com a emenda indica- momentos, quando cheguei ao a,entdo, 6 9ue ma 
da, e admittida pela outra camara. forilo presentes estes paJleis. V;~, e o senado com-

« 2.0 Que se responda á camara dos Srs. deputa- pre.hendem que nilo po~eria de .emoria dar escla· 
dos que o senado tomou na devida consideração a ree~mentos sobre assumptos de~ natureza, que silo 
materia do officio de 16 do corrente dirigido pelo questõ~s de fac lo: Ser1a prec1so compulsar dor.u-
t.• secretario da mesma camara ao do senado. mentes, qua mal bve tempo d~v11r, ·~lguns dos quaes 

p . . pôde obter da secretaria do •m:~~erao, por onde os 
« aço do senado, ~m 17 de JUlho do 1867.- VIS- decretos forão expedidos. 

conde de A~aettl, pres1dente.-Jose'. da S1lva Mafra, Quanto á pensão á vi uva do valente coronel Ma
f •0 secrelar.JO.-Freder,lco de Almetd• Albuquerqu~, chado ex-commnndante do col'po' de policia da 
20° secreta~10.- Thoma:: PompBo de Sou::a Bra::d, côrte,' eu creio gue o senado nilo póde deuar de es-
3 s~cretar10. » tar compenetrado da sua justiça. •A bravura o de-

Ficou sobre a mesa para tomar-se em considera- nodo daquelle distincto m1litar forlio mais u.ria nz 
ção com a proposição a que se refere. postos iffi relevo, na batalha de ·'6 de julho, em que 
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·recebeu a& feridas gloriosas do que resultou-lhe a presidentd da Jlahia informou favoravelmente a prc-
morte. A sua viuva, rc~idento nesta côrt~, vive ho- tenc~o da peticionaria. .. . 
nestamente com seus filhos menores, O coronel nra- J~ vil, portanto, o senado, que esta conces1ão as
chado deixou uma filha do primeiro · rn;trimonio; a sonla sobre documentos que põem fóra de duvida o 
concessão attendeu à sorte de ·sua vi uva e filhos, c direito da concessionaria. · 
Jlrocurou ao mesmo t~mpo amparar a sorte da fill1a § 4.0 A de 30$ mensaes, por decreto da 2~ de ou
âo primeiro malrimomo. A concessão é correspon- tubro de 1866, sem prejuízo do meio soldo â D. Emi· 
dente ao soldo da.Patenlo em qne falleceu aquellc lia Augusta Barnhau1: de Lima, vi uva do capitão 
bravo militar, sendo 90~ mensaes para sua viuva João Elisiario Brmdào de Lima, morto no ataque 
o Ires filhos menores, e 30H para a fifha do primeiro de 18 de julho. Tambem ha documentos com~ro-

. ·matrimonio. batorios do direito desta viuva: lerei o extracto âes-
Esta conccssã() foi feita em VÍ$tl de um officio do tes documen'tos e de algumas informações que tornão 

Sr. ministro da justiça e de outras Informações, com realm.enle digna de todo o inte!esee a sorte desta 
que eu nllo dep,aro agor~ entre e;tes pape1q; mas é agrar.Jada. E' uma senhora de v1rludes exemplares, 
um facto de tanta notor1dade, que, acredilo, o se- confurme se dejlrehendo de documentos que aqu1 
nado não retardará por mais tempo a approvaçilo de tenho. Em um delles se diz ter esta.viuva do seu 
·semelhante mercê. consorcio dons III h os m~nores, que, na falta do seu 
· No·s; 2• do art. 1• da resolução que se discute; vejo digno esposo, difficilmen,te pod~rá criar e edur,ar, 
a concess~o de uma pensilo de 606 mensaes 11or de~ se lhes f•ltar a alta mumficenc1a de Sua Mages.lade 
creio de 17 de oulubrodoanno passado á D. Urania o Imperador: este documento é firmado por pessoa 
Adelaide de Argolo Sih•ado, vi uva do t• tenente da que diz ter perfeito conhecimento desi;L senhora, 
armada Amarico n, asilio Silvado, morto em r.om- que reside em comp1nhia de sua honesta e morige
bate. Não sei se a commissão se refere lambem á rada família. Em outro, o jaiz municipal do lermo 
e.sta pensão... do Ouro~ Prelo a !testa. resiélir elb 'n 1ijueJia cidade, 

o Sn. PnBSIDl!N'IE:-R&fere-se; foi adiada toda a tendo em suac~mpa.n,luadous filhos ~enores,, dando 
resolução, e e11a contem a pensão sobre que V. Ex o exemplo. mais .cdJ!J_ea.nte de uma verdadm~ es
. á fallou e mais quatro .. (U 18 nomes elos agra- posa. e mà1 ja fa.m1ha, gosar de. lodo o respe1to e 
J . ~ J conu:lerac1ío dcl'Jdo ao seu estado, e estar. no caso 
e1U 08 .... ' . • . . de merecer tod'L a protecção do güVerno imperhl. 

O Sn. MINisr.no DA GUERRA:-Acred1to que os. do· Ha nilo só certidão do casam~nfo, mas lambem cer
cumentos.rela!lyos A ~sla concessão forão remethdos liJão do baptismo de seus filhos menores . 
. a se~relam do 1mper10 pelo me~ nob~e col!ega da O capitão do 5• corpo de caçadores a cavalloJoiio 
marmha; naturalmente da secretma do 1mper10 esses Elisimo Drandão d·l Lima morreu em combate; 
.documentos forão para a camara dos Srs. deputados, sua viuva instruiu a petição que fez com documen
acompanhando o decreto da concessão. . tos que satisf,zcm as exigencias da nobre. com· 
. Todos nós conhecemos o bravo tenente Silvado, missão: entendo, portanto, que sua pensão está no 
sabemos de seu desastrado fim na explosão do vapor ca.1o de ser approvada. 
R.io. d~ Janeiro. Eu. conheci pcssoalment~ .a e~se § 5.• A de 849 mensMs, por decreto de 2~ de ou
d!shncto offic1al, e se1 que sua honesta fam1l1a VJVO tubro de 1866 a Julio, filho menor dó major do lJa· 
na pobreza; se me11 tesfemunho pôde valer ~~~uma tall1ão n. 41 de voluntarios Julio de .Menezes, f·lle
cousa, assevero gue não h~ ~m~ concessão maiS JUsta cido em consequencin de ferimentos recebidos no 
do que a conced1da â fam1ha Silvado. combate de 2! de maio do mesmo anno. O m•jor 

No § SG ha a concess11o de uma pensão de 30$ Julio de !UcnezcJ foi um benemerifo, qu~, em cun
.me~s~es, por d~creto de 20 de outubro ~e 1861.1, sem sl'quencia de ferimentos nma bahlha, onde por
preJUIZO do me10 soldo que lhe çompe.hr, á D. Ele)- tou-se com denodo vciu afinal a fallecer em um 
vina Adelaide Mendes de Amor1m, Vl.uva do 1~ Cl· elos ho~pitacs de Cor;ientes; ahi fez uma espccie de 
rurgiil:o do corpo. de sande. do exer~1to Franwco testamento com as solemnidades em direito r~que
Mendes de Amorim! fallecJdo na c1da~e de. Cor- ridas, isto 6

1 
um teslamonfo militar, por onde re

l'lentes. A este respeito posso dar as segumles mfor- conheceu seu Ilibo menor Julio, que então linha 14 
mações, que .const4o de documentos que tenho em mezes. Eu tenho aqui esta declaração solemne que 
mão. . . . . . . não póde dtiixar de merecer todo o assentimento do 

Esta senhora mstrum sua P.et1çilo com cert.Jdão do senado : este documento enviado ao governo pelo 
seu casamento, apresentou 1guálmente cerhdão de nobre barão elo Herval acha-se concebido nos se
baptismo de seus tres filhos menores1 e attesfado ~o guintcs termos (lê:) 
vigario da fJ'eS'l!ezia de S. Pedro, da c1dade da Dalua, cc Aos 8 dia; do mez de junho do anno de No1so 
.onde reside. Seu ·marido entrou para o co~po de Senhor Jesus Christo de 1866 neste hopital militar 
sande em 1856, e, tendo desempenhado d1~ersas brasileiro estabelecido na cidade da Comentes, onde 
com missões, partiu da c6~1o em março d~ l861i com me acllo gravemente enfermo tle um fel'imenlo reco
o 5• b1lalllil:o de infanlam para Montev1dllo1 (ludo h ido no braço direito, no ataque de 24 de maio em 
isto consta de sua fú de ol!icio junta ao requerimento terrilorio pa1·nguayo dos te anno, declaro cu 1 reco
da agraciada), e em 23 de julho ullimo, falloceu na nheco por meu verJ;deiro filho o innocente Jilho de 
cidade de Corrientes de falire tynhica, com? consta fsbc'lia Maria da Conceir.ilo, morndora na rua da 
da relacito dos officiaos fallecidos, romellula com Fontinhn de S. Miguel, fr'cguozia elo Sant'Aona, pro
.officio ao C&mmandante em chefe do lO ~orpo do Vincia da J3ahia, tendo O nascimento desta criança 
exercito em ·opera~ões, em data do 30 de JUlho, O sido presenciado pelo Dr. medico da armada JoUo 

j 
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José Damazio, cuja declaração faço perante o reve- C i concedida em vis la do documentos que põem· 
rendo paIre que me confessou ~arafim Gonr.alves fóra de toda a contestação o direito da agraciada. 
dos Passos ~Imnda e das testemunha Dr 1\Íanoel O capitão do 10 batllhilo de infantaria João Con· 
da Silva Ilonül~, Dr. llraz Martim do Guimarães rado N1emeyer morreu no combate de f8dejulho, 

. llJ!lac, capitã~ Antonio Cabral de Mel! o Loonc o, ai· sua vi uva li c ou em pobreza, onerada· de grande fa
fllres Antonio DarnarJino dos Santos, tendo a notar milia, com seis til h os mimores, tendo apenas· o maia 
que a referida creança nasceu no anno de 1865, a velho 7 annos de idade I Só esla circumstancia,.me 
qual pertence ao sexo masculino, fica l1abili!ado parece. exclue toda a duvida Acerca do direito desta 
por meu .universal herdeiro; e o entrego á pro- ilislincta senhora; juntou clla á su.a petição certidão 
tecçi'io vahosa de Sua Magest•do o Imperador, a do seu casamento c attesbdo do jUIZ de· paz do lo· 
quelll peço que se. digne dispensar toda3 as for- gar a respeito de seus filhos m~nores. O presidente 
mulas, que as leis em taes casos exigem, visto da província, remettondo sua petiçi'lo ao governo 
achar-se o sopplicante em paiz estran~'lliro, onde imperial, informou nos seguintes termoe: «.A sup· 
não pôde fazer, pelo seu estado de gravidade em que plicante ficou reduzida á extrema pobreza com seis 
se acha, mdhor reconhecimento. E por não poder lilhos de menor idade, tem. de m3is em sua compa· 
assignar em consequPncia de estar com o braço di· nhia sua· mili, igualmente viuva, e duas irmi!s soltei~ 
rei to a!llpata,Jo, pedi ao capitão J~sé Thomaz de raq; vive com tod1 a honestidade:» ·.. ·. 
Aquino Cabral ·que a meu rogo assignasse. E eu Ju· l'arece-me que está mu1to bem justificada esta 
liano José de Amorim Gomes, ammuense do hospi- concessi'lo. Os documentos aqui estilo, tanto os rela· 
tal militar brasileiro o escrevi e assigno.-Juliano ti vos ;1 esta concessão, como ás outras sobre as quaes 
José de Amorim Gomes.-A rogo do Sr. m~jor Julio tive, em attençilo ao pedido da nobre commissllo de 
de Menezes, José Thoma:: da Aquino Cabral, capitão. ,fazenda, de prestar os eslarecimentós exigidos; vou 
Coml testemunhas, Dr. Manoel da Silva Romão, ramette·los A mesa, afim da serem reunidos aos res· 
Antonio Cabral da Mello Leonc1o, Dr. Draz Martins p_ectivos projectos. Em tempo opportuno pedirei a 
dos Guimarães Dellac,. alferes Antonio Bernardino V. Ex:. p:tra que se dispense do inlersticio todas · 
dos Santos, e padre :;erafim Goncalves dos Passos estas concessões, afim de que posslo ser dadas para 
Miranda.• • ordem do dia o mais breve possível.. · · 

Este reconhecimento aos olhos. da lei não póde Po;ta .a vot~s, passou. para a 2• discussão, e des~a·. 
deixar de ser considerado como valido, por quo sa- para a 3' a dJh proposJgllo, declarando oS~. presJ
bemos que os militares em campauha podem fazer dente que .a 2• parte; do parecer da commlssão. do 
eolls declarações in articul11 morti1 até na prasencl fazenda teria ~e ser dJSCutda, quando se désse para 
de duas testemunhas, que casualmente appareção," e a ordem do d1a. . · 
este documento foi feito na presença decinco, maiores Post~ .a vo!os, passo~ para a 2• dJscusssilo .e desta 
de toda a excepçio portanto numero superior ao para a 3 a dila proposição. . 
que é exigido pela 1k · I? Sn. P~~ANAGUÁ req)lereu. verbalmente ~1spensa 

Esse bravo militar concluiu o seu testamento en- do msters!Jc1o para a ulf1ma discussão das dllas pro· 
tragando o seu innocente filho á protecção nacional ; posiçõe.s, e foi appr~vada. · 
acredito que ella nlo lhe ha de faltar. Nestes termos SeguiU·Se em f•dJseussi'lo, com o parecer da mesa 
peço ao senado a approvação da pensão relativa a n. 86, a proposição. da mesfl!a call!ara, app~ova~do 
este menino. as pensões concedidas aos 1mpames marmheuos 

O SR. PRESIDE~TE : - E' a ultima das pensões de Rufino Gonçalves e o~tros. . . 
que trata esta resolaçJo. O S~. PnE~IDEN~E. - .,_ r~!pe•to desta pensão 

. concedida ao 1mper1al marmheuo Rufino Gonçalves 
O ?n. IIIINISTn? D~ GUERRA: .'"7 Sendo esta a ultJ- ha os seguintes documentos: requerimento da par

m~, Julgo ter satJsfoifo a req~lsJção da nobre com7 te ; uma consulta favoravel do conselho naval com 
m1ssão de fazenda, e de. mUlto llom gra~o pre~!are• data de 24 de julho de 1866; ha informaçao igaal
qua~squer outras informações que de num eXIJilO e mente favoravcl do encarregado do quartel general. 
csteJlio a meu alcance. . . da marinha e outras autoridades milltsres. · 

Julgou-se finda at• discussão, passo~ a proposl- Quanto~pensãode400rs. diariosconcedida ao sol-
ção para a 2•, na qual entrou logo, foi approvada e dado Damião Gomei de Souza, ha uma nota em que 
passou para a 3•, . se diz que este sol~ado pediu sua reformat passagem 

O Sn. !!INISTDO o.1 GUERRA. :- Eu peço d1spenaa para a província do Ceará, e uma perna ae páo ; ha 
de interstício, para que possa a resolução ser dada Jnf0rmação favoravel da repartiçilo do ajudante ge~ 
para ordem do dia o mais breve que fór possível. neral, na qual se diz que, além da reforma, a parte 

O SR PRESIDENTE·- Vai entrarem seguida em dis- tem direito á uma pensão. . 
cussão ~utra resoluçÍio; sobre a qual V. Ex , se qui- Posta a votos1 passou p~ra a 2.• dJscussi'lo e desta 
zer, dará informacões,e a respeito da qual poderá fa- para a 3.• a d1ta. propos1ç~o. . 
zer 0 mesmo reqüerimento. . EntJ'OI! em f.• discussão, com o referido parecer, 

Entrou em 1• (!iscusslio, com os referidos parece- a_propostçil~ da mesma camar,a, ~pprovando as ~~n
res a proposi(:ào da mesma camara, approvando a sues concedidas ao soldado Fchzardo José da S1lva 
p_eJsuo concedlda a D. Eulalia Candida da Silveira e .a outras pessoas. . 
Niemeyer. O Sn. PRESIDENTE: -Segue-se a 1.• d1scussilo da 

O Sr. Piu•annu;ra(L (mini~tro da Vttc~J:a) :- seg!!inte proposição: . . 
Esta pensão, a meu ver, está mm to. bem JUS III! cada; 1• tcilo approvadas as pensões aba1xo maneJo nadas,. 
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OO!lcedidas pelo governo por decreto de f3 de feve- ou-carecer de meio! de subsislencia-t1m o mes• 
re1ro do corr~nte an~o. mo .alcance, po~quanto as bases sobre que as pen• 
· Esta propo~,ç~_o cre10 que comprehende 4' decre- sões são concedidas são as mesmas. A dilr~rença, 

tos e 48 pensJOnJStas. · portanto, que V. Ex nota na phrase é mais appa• 
Os contemplados na proposição silo os seguin· rente que real, não exprimem aquellas palavras· 

tes: (ld.) idéa diversa, Os indivíduos que se impossióilitllrão 
Uecebeu-se. hontem um officio da camara drs Srs. por ferimentos recebidos em combates para o ser

d~putados, d1Eendo que por declaração do Sr. mi- viço d~ rxercito, podendo dificilmente obter os 
mstro da ruerra ao Sr.ministro do imJlerio este pen- meios de sua subsistencia, ou não podendo absolu
sionista (Antonio Moreira de Araujo ~eves designa- lamente prover ll ella, tOm direito à uma pensão. 
do ~m 29 Jogar) chama-se Anton1o More1ra de Alguns delles pela leitura rapida que v Ex 
Ar~UJO Netto, e não Neves: é com esta emenda, acahl,de fazerde1seus n~mes, conheço eu; sã~ vo; 
ace1ta pela camara dos Srs .. deputado!, qne dne en- lu,tar1011 ou guarda nae!Onaes mutilados que nilo 
Irar e"! d1acussão a propos1çio,. conforme o parecer podem entregar-se às suas occupações o~dinarias e 
que hoJe se leu. . . • obter os meios de sua subsistencia . 
. · Peloquepertenceaoal~eresLeoneloAlv~sCoelho1 v. Ex referiu-se A viuvado machinista Henri• 
do 5~ corpo de cavallar1a da guard~ n~cJonal, fo1 que Saucier 
agrac1ado com uma penailo mensal de 36$, porque, ' . . . 
em consequencia de ferimentos recebidos em com- O Sa. PRESIDENTE :-D. Apolhnar11 da Silva T~r• 
bate,. carece de meios suf{ícientel de subsiste11rie. No re 1. . 
parecer, em que se traia desta proposição, observa· O S11. JIINISTRO DA GUERRA :-Os serviços desle 
se que ha alguma variedade na rlirase dos decretos machinista, segundo as inf~rmacões que aqui tenho . 
do governo. Na mór parte dos decret s diz-se que se em mão, silo dignos da munificéncia tmperial. Elle,. 
concede a pensilo ao agraciado pela 1azilo de que, 11m segundo estes document JS, assistiu a varios comba~ · · 
consequencia de f~rimentos recebidos em combate, les. preshndo relevantes serviços a grande numero 
fi~ra 1m possibilitado de procurar meios de subsis- de feridos da bjtdha de 24 de maio, que forilo du
tencia~ Neste· decreto porém, e em alguns outros, rante 11 dias tratado! a bordo do seu navio, e foi 

· diz-se concedida a pensão porque os agraciados, em justamente n'essa occasião que elle contrahin. p.1r 
consequencia de ferimentos recebidos em combate, absorção a enfermidade de ~ue veiu a fallecer. A 
carecem de meios sufficientes de subsistencia. Não se sua vi uva implorou a munilieencia imperial e foi
declarando, como em outrosf. que os agraciados lhe concedida esta pens~o. (lendo) « D. A~ollinaria 
estilo impossibilitadas da procurar meios de subsis- da Silva Torres, viuvado Cidadão brasile•ro HeA
tencia, não sei se as palavras, posto qae diversas, rique Saucier, mãi de sete filhos. E' uma viuva 
signilicão todavia a mesma idéa de impossibilidade. que tem a s~u cargo . set~ filhos menores que fi-

O 811.. PARANAGUÁ: ..;. Peço a palavra. cA~ão reduz1dos .t m•serJa, te.ndo enlreta!Jto; seu 
. . pa1 prestado mu1lo bons semços humamtanos e .O Sn. ~RESIDENTE: -Se V. ~x: perm1tte .eu ler- de guma que lhe custarão a vida. 11 
mmo a lellura darelaç3o. (Continua. a ler.) · . . • • 
· Nãe ha documento algum a resp~lto destas pen- Forã~ estes os esclarecJment~s que hoJe, pouco an-
sões. . tes ~e v1r para o senado, ped1 ao meu ~ollega da 

Tem a palavra o Sr. senador ParanaguA. marmha e que elle leve a llondade de mos remai-
. . ler neste momento. Tambem. os entrego A apre-

O SI!'· Paranasuá (mantBtro da .guerra):_- ciação do senado, que nio deixarA da appronr a 
Sr .. pres1dente,. estas pensões slio con~edtdas aos1n- concsssão da mercê de que se trata. · 
validos da patr1a em v1sta dos respecllvos termos da . . . . 
inspecção da Eaudet.a que são submettidos. O maJ?r José Mam Pere1ra Caldas, depoiS de ha-

Nesses termos a JUDia medica verifica a natureza ver ~erv1do ao .estado 43 annos, mo~reu no !JOSso 
da Jeslio e declara na casa das observações que 0 in- hosp1tal ~e Comentes, em censequenc}a de Car•!Den
dividuo inspeccionado a quem se refere, pbde facil tos receb!dos na b~talh~ de 2' de mato; sua vmva, 
ou dilllcilmente obter ds meios de subsistencia. D. Fr~nc1sca ~ande1ra Caldas, merece a pensão que 
. Se podér obter com facilídade os meios de sub- lhe fo1 conced1da. 
sist:ncia ficmdo entretanto incapaz do serviço do Francisco Camerino, f~i um exemplo de ab
exercito, é reformado; se, porém, só dilllcilmente negação e de corage!Jl, allstou-se voluntariamente 
os podér obter, ou se ficar mleiramente impossibi- em Sergipe, renunc1ou o soldo q11e lhe era dc~
litailo de obtê-los, a pratica se,uida tem sido, além vido, e morreu heroicamente debaixo das trin. 
da reforma, conceder-se uma pensão. Os papeis re- cheiras de Curupaity ; a pensãe concedida i D. Ma
lativos a semelhantes assumptos viio fi secretaria do riana Clotilde ~e Azeyedo, su.a ~esvalida ir!"ã,. foi 
fmperio acompanhados de uma relacilo com os es- um acto da mator equ1dade, d1re1 mesmo de JUSttça. 
claracimentos que possilo haver a respeito dos indi· Creio que V. Ex. re~eriu-se, ou l.eu, h a pouco, o 
viduos, do tempo e lugar em que forão postos fóra nome d1 tenente Antomo José da S1lva Conrado. A 
de combate. respeito deste official, além do respectivo termo de 

N'estes termos, concedidas as pensões conforme inspeccão, não ha entre estes papeis documento ai- 1 
as regras e praticas estabelecidas são ellas submet- gum. ~u, porém, conlteço pessoalmente o tenente 
tidas à approvaçllo do corpo legislativo. Daqui eu Conrado : foi mutilado no ataque do Curuzú, com-
infiro que a expressão usada nos decretos: ou- batendo valentemente contra as trincheiras daquelle 
impossibibilidado de provôr á sua subsislenoia- reducto par~guayo ; perde\\ o hra~o direito, ficou 
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inu!ilis.ado; o governo condecorou-o c deu-lho uma Continuou cm 1• discuss~o, qml' licflra adiada na 
pen•ão. ultima sessão, a propnRiçilo · íla camara dos S~s. 

Tambcm ouvi V. Ex:. m~ncionar o nome do alCe- deputados sobre o prolongamento das acluaes vaa11 
res Camboim. · · ferreas. · 

O·SR.·rRESIDENTE: -Jla dous nomes diJTerentes Posta a votos, passou a proposiçiio. para'a l?.• dis-
cam o rnesmoappellido: Antonio .Joaquim da Si!- cussão, na qual ,entrou oart.lO com os paragrapbos. 
va Camboim e Arlindo Eduardo Camboam. 0 s h - d 1tl 1•11 N" Ir .,. r. arao e ur • •••- ~o en OJ .. 

O SR. mrmrRo DA GUERPA:- Um dollr.R, recor- na discussão do aat. 1•; parece-me essencial que Stl 
ii o-mo bem, ó aleij~do, vi-o do muletas. Pela lem- achepresenlo o nobre mini&tr~ da agricultura. S. Ex:. 
h rança q11e lenho, est~s Íla~ividuoR estão no caso de prometteu mandar emendas ao projecto, por. inter
ter p~n,ào. Aquclle a que me referi é da província medi o talvez de algum dos seus nobres collegas, essas 
da l'arahyba; o nobre senador 2.• ~ecrelar10 conhe- emendas· devem ser defendidas por S. Ex., e não 
ce-o e poderá testemunhar ao senado o estado deote Rei se alguma dellas se refere ao art. 1•, que desde 
official. já digo !JUe me P,are~e .n~o poder passar como ~ . 

O Sn. At!IEIDA E ALBUQUERQUE: ..... Eslâ aleijado acha. V .. Ex., po1s, permdta que eu mande 11 mesa 
de uma ptrna. um requerimento, p~ra que se'idie a discussão at!i'. 

o Sn. !tiNISTRO DA GUERRA:_ E é digno da pen- que esteja preoe11te o Sr. ministro d~ agricultura.' .. · ... 
são que lhe foi con ~edida Foi liílo, apoiado e posto em discussão o seguinte 

requeriment•J: . . 
V e, poi~, o senado que o go•'erno t~m procurar! o ,, Hequeiro ·o adi~mento da discus~~o. atê que 

ser o maij e<crupulo•o na conce<s:io destas mercês; compareça o Sr. miuhtro das obras publicas,.-Baráf> . 
não as harall!a, mas tilmhem ent-nile que n:io deve de Murttlba. » 
recu~a-las ilquell~s que se expuzerão pela defesa da· Constando ter ehegadB 0 Sr. ministro, 0 Sr. pre~. 
patria e se inutilisllr·:to no s-userv:ço. A sua remu- si dente declarou estar prPjudicado o'requerimenta. 
neraciio em ta~s circumstandas é um tributo de gr.t- Em seguida Corão sorteadús para a depula9!io, que 
ti dAr) nacional qae os poderes do est.tdo não podem devia receber 0 Sr. ministro,, -os SJ'I. barào do Rio
deixar de paga1· aos bravo~ que se sacrdlcáo pela mais Grande, Teixeirá de Souza e Pedreira; e sendo iii
justa das causas. . lroduzido no salão com as formalidades do estylo, 

Nestes termos eu entendo que esbs pensões estão tomou assento~ direita do ~r. presidtmte• · · 
no caso de ~er approvadas pelo senado. · Proseguiu a discussão do a~l. t• e paragrapbos.da 

Po;ta a votos, passou para a 2.• discussão e des- rer~rida·proposição. · 
ta para a. 3•, a dita proposi~ào. o sr. Parona,;uá (miniRtro da ~erra):....;.Sr. 

s~guiu-se em t •, discussão, com o rerdridn parecer, presidente, pedi a palavra p:ua, de accoriloeom o meu 
a proposiciío da mesma eamara, approvando as' pen- II s · · t d ·cultura oft receralgumas 
•>Ô"S conc"edidas ao soldado Fdic10 José da Silva e a co Pgao r.mmi; ro aagra ' ~ . 

o emendas, e ao mesmo tempo rogar a V. Ex; que 
outras pesoas. ellas sejilo submeti idas à consideraç~o do senado; á 

SubmPtlida á vot•ção, passou para a 2• discussão proporç:lo que for sendo discutido cada um dos 
e· desl:l para a 3•, a dila proposição. artigos do projecto. 

O SR. PARANAGUÁ requereu verbalmente dispen•a O Sa. PRE-IDBNTE :-Farei ler todas as emendas, 
• do instersticio para a ultima discu>si\o desta pro- para que sejilo i~pressaa, se o senado c~nvier, e 

poRicilo, e assim se venceu. depoiH porei a apoiamento as que se referll'em aos 
Entrou em t • discussão, com o ref1rido parecer, artigo_s que forem entrando em discusslo. 

a proposicào da mesma camara, approvando as pen- Foriio mandadas á mesa, lidas e apoiadas as se· 
sões conc~d1das ao soldado Joaquam Francisco da guintes. 
l'aula e a outras pessoas. 

Posta a votos, passou para a 2• discussão e desta 
para a 3•, a dita propos1ção. 

· Seguiu-se em 3• discuss~o, que ficâra ~diad~, o 
pr,,jecto do senad·• que ~aclara ~erem. apphraye1s ~o 
príncipe consorte da prmr.ez~ 1mperaat as das posi
ções do art. 6• da lei ue 23 de novembro do 1841. 
Voz~s:- Votos I votos l 
O Sn. Joum : - Acabe-se com este tamanduá. 

· O Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA:- Sr. presidente, é 
uma hora da tarde .... 

O SR. !'RESIDENTE : - Mas o Sr. ministro da ~gri
cullura não se acha presente. 

O Sn. SILV.EIRA DA MorrA:- Eu cuidava que a 
2• parte da ordem do dia começam agora. 

O S1t. I'RJ\SIDENTI\ : - Pois bem, ponho em dis .. 
cussllo a 2• parte, V. Ex .. tom razão. 

EltBNDAS: 

« Concluídos os estudos technicos e r~conb.ecido 
qual o mais util prolongamento das referidas e~tra
das de ferro para o interior, bem como o. cap!tal a 
despender, o governo pedirá ao corpo legaslat1vo a 
conveniente autorisaçilo para contratar com as com
panhias existentes ou outras. nacionaes ou .osl~an~ 
geiras os respe_ctivos prolongamentos, . prefdrando 
umas âs outras hnhas na ord~m segumte. . · . 

« 1. a Aquella,que,jfl produzmdo uma renda hquada 
de 3 •;. em· seu prolongamen lo, calculado pelos es~ 
tudos t~chnicos, e ,out,ros de que trata o art. 1°, · 
afi:inçar uma rcnd~ hqmda de 2 '/• pelo menos, do 
capital :\despender. 

« 2. a Aquolla, cujo prolong.amento, re!(ula~do~se
pclos referidos ostuuns, garantir uma renda hquada 
nunca inferior a 2 "/o• · 

' ,· :, 
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·. « 3;• ACJueUa, cujo prolongament.o, segundo os 
mencion:dos estudos. assegurar uma receita suffi
cient~ para cobrir as despezas do custeio. 

«As linhas, que não e> tiverem nestas circumstan
cia~, só poderão se.~ prc~Jongadas por au!orisação es
pecial do corp~ !f•gislahvo, sendo para liSO presen
tes os est11dos technicos e todos os esclarecimentos 

O Sn. nAn,\o DE MunmnA :-Se V. Ex. dá licen
ça, mando o requerimento, mas eu creio que nào 
h a casa. 

Foi depois lido, apoiado e posto em discussüo o 
seguinte requerimento: 

« As cuncessões e favores qne o governo outor~ar 
As companhias, não excedcritó os limites prescriptos 
nos paragraphos seguinte~: . 

« Hequeiro que a discussão seja adiada alé serem 
impress•s as emcnrlas:-Brwãu de Muritiba. 11 

Indo-se votar sobre o requerirnont,J vcrili~~u-se 
não haver numero .1ufficientu de Srs. senadores 
para fllrmar c<sa, e ficuu projutlic:.u•-', continuando 
a discussáo principal. · « (SAo os~§ t• a !2•do ar!. 2.o) 

«:Emenda substituliva no art. 3ry e ao$ 1 o . 
· «Fica approvado o acto, pelo qual o governo tr.ms

feriu para o Estado o resto das acçõe.~ ria compa
nhia da estrad~ de ferro de D. Pedro JJ; tomando a 
si a a·lminist.ração da mesma hnha 

cc No art. 5 •- Em vez de 150:000$, diga-se-
70:000$, durante o tPmpo que o governo julgar 
conveniente para snb~idio da navegação,etc.,-o m•is 
como ~e acha no artigo. 

O !ir. su.-.. trn ela J;!l' oth;-Sr. presidente, 
eu pedi 11 palavra para fazer ,,]~umas oiJ~ervaçrios s~hra 
o 11rt to, porqiJe o sy;tema das emendas offerce~da.~ 
(que n;\o est:w impressaq, e por isso mi<> ost~o •s
tnrladas) joga com o ar!. to; jogandrl com r.sle 'arli~o, 
vemo-nos oa necessidade de prevouir. de preju
dicar em pai te o nosso juim a respeito do systema 
do projMto baseado nos§§ iDe 2• uo art. I•. 

«Ao :irt 6.o- 'Para estudos technicos e os mais 
q1le forem necessarios, fica o ~overno nutorisado a 
d"e!pender até a quantia de SOO:OilOH annnalmente, 
distríbuidos pAlas qo~tro linhas Í~rreas exis!eutcs. 

« Ao art. 3• S)3•-Em vez de-O governo realisará 
-diga-se-O governo poderá realíear. 

Ora. danrlo-;a o incrdente de não JJ:tver casl rma 
se votar o requerimento de adiamento pua a im
pressão das emendas, afim de que o senado ases
tude, o que se segue é quo somos obrigados a en
trar na discus~ão do art.Io, r·econhecendo desde já 
irnp!icitamente que vam(,S di.-cutir aeriarnentt•, \'is
to que pOl' um incidente muito natural nos curpo1 
colfectí vos ficamos inhillidos de ter esclarecimentos 
que são necessarios pora que h~ja discussão. . 

« Onde diz - a uma companhia estrang·•ira -
accrescente-se-ou nacional.-C. Paranaguá.11 

, E' uma verdad•ira tcrtura em que so paz o senn
do com um tal incidente, e essa tortura do. senado 
ainda é maior para o oradúr, porque, querendo dis
cutir o art. 1 •, tinha algumas considcra~ões a faz•r 
a respeito de sua ma teria sobre ponto que P'Jrece 
muito claro, muito obvio, muiln iucontestavel, ma! 
que não poderá precisamente d· terminar, uma vez 
que h~ emendas offerecidas, que podem respnnder 
a toclos os argumentos que o orador fizesse contra o 

' O Sr. IJariio de llluri111Jn z- Sr. presi
dente, ·eu não posso.enll·ar nadiscns>ão do art. 1 • sern 
ter antes conhecimento das emendas que se acaMo 
de ler, porque as reflexões que fizer âcerc:t do ar!. 1• 
e·,tão estreitamente ligada~ a0s outros artigos. · 
· Este projecto não tem 'l'erdadeirnmente senão um 

artigo, 6 o art. 2o combin,do. co~ o a~·t.. 6•, mais 
nada, o mais é absolutamente mu!il. E neste sen
tido que eu linha de fallar sobre o art. fo; c não 
o posso fazer, porque não conhe~o as emendas 
a•ora lidas; sem que sojào impressas, não posso 
p~nsar sobre.ellas para dar o meu voto. Tambem 
não posso requerer o a•Jiamento, pnrC{ue não ha 
oasa, a portanto ficar~ prejudicado o adiamento !Jl!B 
eu offerecesse. Nilo ser, portanto, que remrso he1 de 
achar para poder l'eflectir sobre as emendas: não 
basta 'lê-las, porqúe v. Ex. sabe que ainda ,que as 
leia, não posso comprehender_ afora to~o o alcance 
que po~em ellas ter cm relação JmmcdJata aos ou-
tros artigos. . . . . 
' Não comprehcndi na discussão qne tem havido 

torlo o pensamento do nobre minibtro; elle pro
metteu cxpb-lo posteriormente por meio de emen
das qne virião justifir.à-lo. As emendas são estas 
que forão lidas, é por e lias que hei de entrar no 
verdadeiro alcance das idéas de S. Ex., mas não 
JlOS'O s~ber com a simples leitura. 
, Desi.to, JlOrtanto, da palavra rrue V. Ex. mo 

linha concedido á vista das emendas; qnando ellas 
tiverem sido ímpres2~ .. q, eu poderei talvez tomar a 
palavra.· se porventura não estiverem as emendas 
do accordo com a opinião que tenha do emittir. 
· O Sll. V!SCONDJ\ THl JJlQUJTr:.noNru : - Votos I 
u~r Sn. SENADOn (para o Sr .barão de Muritiba) ,_ 

J\1ande o requerimento á .mesa. 

art. 1.• . · 

Já vê, pois V. Ex. que estou· em gran1o difficul·. 
dade para poder discut1r este artigo. !\las, qual é a 
razão, dir-se-ha, por que falia ? 

Eu direi; é para evitar que passe este ~rt. 1', cuja 
disposição Jlócle ser antinomica com algiJmas das 
disposições a~s emendas, e então serh melhor discn; 
ti r o art. 1 •, como se emendas nãl) houvesse. E 
este o unico alvitre que tenho diante mim; PniPndo 
que nlo ha emenda, p:-.rque nenhuma das ofl'ereci
da~, bem que ioguem com o art to, é opposta a elle. 

Como estanios.lliscutíndo o art. to, passo a provo
car o honrar! o ministro a dar algumas expli.:a~ões 
que me habilitem a fazer. o jogo das emend;ts, por
qu~, ~egundo o rapido lanc~ de olhos que fiz s_obre 
ella~, me parece que constituem antes um proJecto 
substitulivo ao que veiu da camara dos deputados e 
quo. foi' emendado 'pela commissão da casa. Sendo 
projecto substitutivo, contém um systema inteira
mente à i verso. do sy;tema ·~o projec.to, e, coryt~nrlo 
um systema dtverso do projecto, maJOr é a dtflteul· 
dado de tratar .separailamen'te do art. 10 Jlela conne
xão tle matarias. 

E' forçoso reconhece~ que esta discussão, 9:ue te!ll 
parecido _longa, a rc~pe1to da~ estrad4s do 1crro, Jâ 
foi prove; tosa ao pa1z, e mmto, porque o semdo 
observaria que, quando o projecto fo1 ofl'erccido ú 
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discussão, o governo dcsrjava que o projecto pai- as provincias do Rio do Janeiro, nabia e Pernam
sasse com Iodas as suas VIrgulas; todas as observa- buco, por meio das respectivas cclradas do ferro. 
QÕ~~s que f.Jrã? feitas no principio desde o art. 1• Ora, o nobre miniotro deixou entrar crn discus-
lorao iystemallcamente repell!da; pelo governo. s~o e~~e art. 1.• sem c,fferccor-lhe emenda ·alguma. 

O Sn. !IINISTRo DA AGR!CULTUR~ :-Não apoiado E~ ermo que S. F;x. n~oreflect!u, que, a ter d~ offe
on·. Siti'EIIlA nA ]\forrA :_No principio (note v. recer emend~s, V H to que se VIU Odsta necess1dade · 

E". a epr.cha, o tempo), no principio .o governo, (S. Ex. queria antes que passasse· sem emenda); 
pelo seu orgão nesta cas~, 0 esforço que fez foi pela a ter de offerecer emendas, e nem podia deixar de 
approvaç~o do projecto da eamara dos deputados, ~er · •.• S Ex faz-me ag ra ·um signal desapprovador 
tanto ass1m que, tendo eu sido 0 primeiro orarlor da mmha express~o; mesmo a este signal desejo reli
que conte;sto}l o pr~jecto em 1• dis~ussão, r ferin- p~n~t>r pel~ considerar-ao que me meree.e o nobre , 
d~·me pnnCipalmente aos arts. 2• e 6•, 0 nobre mi- ffiiDl>lro .. S. Ex. parece que entende que o arligo to 
n1slro n~,o deu espera~ça de cheglr ao aecordo, 8 não prec1sava de em~n·la alguma, ainda mesmo 
que. depo1~ S}la esclar~Cida razão cheg.Ju, depois de quando o projecto não podesse p·•ssar sem outms 
ouvtr. a opmulo do senado. . emendaR no corpo legi-lativo: mas eu no lo uma 

E' Já, portanto, uma conqui•ta do senado, é u·m~ cous~, e é sobre este ponto ·que vou provocar as 
yantagem. obiJda e muito grande, porque o principal expiJCacões de S. Ex. 
mconvemente que nós apontámos, quando dilculi- · O ar€. 1° dá já como assentado, averiguado, eslu

·mos o pr~j~cto na 1• discuss~·0, e1twa nos arts. 2, dado que os tr~~os devem ter certas has·es. Quaessão 
e 60; o ma1s é folhagem,. 0 essencial está ness•s estas b1ses? Sao as estradas de ferro de S. l'aulo, 
dous artigos. · procurando o rio ?aranfl (não se sabe aonde, mas é 

O Sn T. OrroNI:- Qlle o ml·n,·st•rlo·recuou não p.rOC)lrand~ elsa d!recçde); em s~gundo Jogar o valle 
1 " ilo ri~ de S. Fr~nc1sco para ser ligado As estradas de 
1a duvida alguma, e infelizmente. fe~ro Já constru1das ou em cons!lucção do Rio de'Ja-

0 Sn. SitVEIR,\ DA 1\loTTA :-1;1 vê, pois, V. Ex. ~em~. Dah1~ e Pe~nambuco, afim de communicar 'o 
que a rliscussão, que tem parecido longa a alguns 1ntmor do IDliJ>'fiO com o mar. Silo estes· os'dous 
t~m sido discussão utilissima para 0 paiz,. porq11 ~ pontos que o projecto dá jà como resolvidos ;·mas a 
estou certo de que o ministerio, se tives>e .nesta ma•.'eira .porque estilo red1gidas estas bases dâ Jogara 
cas~ d~pois qu.e ap~lpou o terrt no, uma maioria qua mUltas questões. Ora, urna .vez que o corpo legblatho 
apOias~ e o proJecto na camara dos deputados, S. Jlx. q••er tomar a inicitiva de predeterminar as linhas para 
n~o nos fma um~ só concessão ; S. Ex., porém, ha· estudo, para. exploraç~o, então seria preciso qu~ o 
hll navegante, viu o~ recifes po onde tinha drl pas- corpo leg1slalwo fosse meno~ V3go, menos indefinido 
sar: fez srus bordos, desviou-se, chegou a obt~r um do que e no art. 1• ~iS 1• e 2•. 
me~ o de passar pdas d1fficuldades; e qual fui este Sr. ,Pré'sidrntc, esses estudos, essas explorar.ões 
mew ?. Foi justamente conceJer fi opinião que c011• para Vias íerreas, dependem não só d~ conheciméoto 
trar1ava o projecto pelo principio da dictadura dada ilas difficuldades lopo~raphicas, mas lambem do co
ao governo. . , nhec1mento das nece~sidades · economicas, das ne-

O Sn. PRESIDENTE , _Peço licenç~ a V. Ex. para cessidadfs P&tr;tlcgicas. O governo estabelecendo que 
lembrar.que a 2• discussão é restricta ao art 1.• ~stes estudos s~jào na linha da estrada de ferro de 

de S. l>aulo pnra o Poraná, estando em via de con-
0 Sn. S!tVEJR,\ 11.\ l\lorrA :-Eu estou discutindo stl·ur~~lí·l outras estradas, ou a continuacão da es-

o art. 1°: a razão por qne loco n~stt materh ê por Irada M ferro de S. Paulo Jlara Campinãs, para os 
IJUB tenho de demonstrar a ditlleulda~le de fliscutir municipios.da L1meira e S. Jolío do Rio Claro, não 
o ar!. 1 •, som sab ·r da~ emendas ao· art 2.• N:io tem em vista aprovr•itar os estudos já feitos de Jun
estou discutmrlo a ma teria em g·'ral ; ainda não se di11hy até ·as extremidades das linhas novamente ex-
lia de vn!M hoje ; V. Ex n:io ten!u cuirlad ,, : estou pioradas?· · 
cm um topico que estâ m ordorn do debat~ de todos Sr. presidente, tem·se discutido muito aqui a 
os arti~os do projecto, isto é, c~tou demonstrando estrada de ft:rro da llahia, tenho ouvido. alguns dos 

. I]Ue o ·g-overno tinha tençào que passassem ne~ta orad,nes que tem f.tllado dessa estrada (je forro 
casa todos os arts. do proj,.cto, (ror conscquencia notar o defe1to do seu ponlo de pa•t1da (·ia cnpilaiJ, 
o a1'1. 1• está incluirlo nelle); que f~lizmente S. Ex: atravessando uma ext~nsão de 10 ou 12 J~guas de 
reconhrccu q11A esses artigos precisavào de emendas. terreno sern produr.çao a transpartnr, o que tem dir
E' Yordad•' que quanto ao art. 1', S. Ex n:lo ofl'e- Hcultado ~q tondiçõo! d'aquella estrada de ferro; 

. rRco emenda, ou nilo podiu ao seu oollega que a tenho ouvido alguns destes oradores, fallando da 
olferecesse; mas mesmo a respeito dest~ a•:t.lo, devo e'trada d~ ferro do S. l'aulo, mostl·ar poucoconhe
ohserv:ir ao senarlo, que pela· ligacào que.ba entre cimento desta estrada, confund1r o def~ito da ostra
estas cousas, lratanrlo-s•l deli c, pÓde-sc t·>car nas d!l do ferro da llahia, fazendo-o so!JresR,hir, decla
emenda~ e nos :lrtigos a que ell;,s se referem; note·Sl'l ranrlo q,ue .a estrada do ferro de S.l'aulo com tantos 
a primrira das emendas pl'incioia por estas palnvras meios de boa collocarão como tem é a se~-:•·nt!:J. es
-concluidas que sojão ;-concluidas o que? Con- lmda de f,•rro du iriíperio (talvez tenha etla de S•'r 
cl1!idas as cxplor:wi'1es de quA falia o art. to, cujo amd11 a primeira ~e for até a Limeira); lenho ou~i
TJflflcipal Crhjecto • ó a conl'cniencia de um melhor elo alguns destes senh0res dizer quanto a eslJ'ada de 
t•·ario do prulnngaruonto da estrada. de ferro do forro da Bahia que o erro veiu do ponto de partida, 
S. Paulo, na direcr:ão do vali e do rio l'aranll o da porque a estrada levo de passar por uma zona em 
eOillll!Unica!,':lO do v alie do rio uc S. Francisco, com 1]110 nilo ha producção. Creio que não 6 os ta a razão) 
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qne a razão é outra. O nobre ministro mesmo, en- de S. Paulo, p~ssando por terrenos improaucti1•os. 
tl·ando n'esta discussão a respeito da estrada de ferro Porque entào 'l Porque a estrada de ferro de S. l'aulo 
da Bahia, do ~rro d.a direcção de sua linha, do seu parando em Jun~1~hy collocou-se no ponto pam 
ponto de parhda, d11se-nos que as outra~ estradas ond• dcrivão todos os outro1 cenlros de produe~ào, 
tem .florescido, porque perco1rem terrenos pro- e então 01 municípios ricos de llú, Carivary, Plra
ductores. E' um eng11no do nobre ministro. A estrada cic11ba, )'(•rlo Feliz, Limeira, S. João do llio Claro 
de ferro de S. Paulo percorre a zona que não é pro- e Mogy Merim, e mesmo ainda os c~mpos além' destas 
ducliva da província· de S. Paulo ; no e.•paço que povoácões e os terrenos novos que eslão sendo de
percorre a estrada d~ fdrro de Santos alé a cap1tal vassados nn linha do Paranli, os produclo~ de t dos 
não ha um Ps!abelecimento que dê de renda 2:0110$, estes municip10s têm de passar peJa garganta de Jun
silo terra~ fn,s, que nilo Ee prestão A producçilo ai- diahy: é a razão porque a estrada dd ferro de 
guma: foi tentado1 ahi a culturol do chá por alguns S. Paulo tem tido muita 1enda. 
lavradore~industriosos; nafr~g,•ezia de S. Dr.rnardo Já v!J, pai~, V. Ex. que o art. JO drtr.rminnndo um 
um prestimoso cidadão (o Sr. P. Martins Don ilha) ponto de partida, sem definir uma certa direccão, 
tentou esta cultura: outros lavradores quizerão póde ter grande~ inconvr.nient•s. • 
imila-:lo, ver se.podião aproveitar essas terr.s, que A e~trada de ferro da Bahia (tnmo para argumPn
só. servem para P.astos, para deposito da tropa.s de taç~o e~ta comparação, porq1:1e a idla fica mais cla
ammaes: nada f01 Avante: roças não são pos~1veis ra); a esrrada de ferro d' Bah1a procurou os t•rrenos 
na. znna da estrad~ de ferro até a caçital; não ha planos, consultou. certas condições topopraphir.as e 
ah1 terreno produclivo; o mesmo cap1m que nasce desprezou as co d1ções eronomicas. Ass1m, quando 
em toda essa zona da estrada é um capim que indica se diz: cc o governo é aut·lrisado a fazer o~ estudos 
a má qualidade da terra, é o que Já se chama - technicos e explorações, tendo por seu parlir.ular 
capim barb1-de-bode. Da capital de S. Pau o até objecto o traço do prolongamento da estrada de farG 
Jundiahy é a mesma cou~a, apenas um ou outro de S. Paulo na direcção do v:11le do tio Paraná, e da 
sitio se encontra onde se vêm vestígios da pequena communicação do valle do rio de S. Francisco>>. seria 
lavoura. preciso talvez que o governo, ao menos re~pondtndo 

E note o senqdo (o nobre ministr,, deve saber pe- á uma interpellação, explicasse o seu pen•amento 
los mappas da exportaçao dos productos da estr.da a este respeito. Ha opiniões, 1:erbi gratia., de que o 
r!e ferro de S. Paulo). que t~lvez da villa de Jun- traço ~ue che~ou a Junrliahy possa seguir uma 
diahy, ou cidade, (lalvezjá sej~cidade. anti~ram~nte outra direcção que não seja a dos cenlros pruductores 
era uma villa), a producçào de Jundiahy não ha de de que f·llei ha pouco; enue!anto ist·J seria um 
concorrer talvez nem com uma centesima parte do grande inconveniente : perdião-se capihes e estudos 
frete, porque nã:o ha productos exportavdis. Algu- ~ue e;tãü feitos e que o gnverno deve aproveitar. 
mas povoações de importanc1a que tem o município I orq11e n:lo se havia ria in~muar uma irléa no pro
de Jundiahy slio todas. a'ém ile Jundiahy, entre longament<l, uma vez gua se Ir. ta de prolongar a es
Jundiahy e Campinaq, e parli o lado de Atibaia e de Irada de ferro. que determinasse que o prolonga
Itú. Para o lado da cidade não ha !erras de primeira menta de Jundiahy fosse positivamente pela linha 
gualidade; apenas algumas invernadas. Ora, já de Campinas e Limeira para a ma1g•m ilo Paraná 
V. E~ .. v~ que a questão do ponto de partida não é pelos campos de Amaguara? Isto e quanto á es-
a deCISIVa. Irada de ferro de S. Paulo. 

Os nobres senadores da Bahia têm-1e defendido ~Ias eu noto que esta linha debaixo do ponto de 
aqui do ponto de p~rlida da estrada de ferro ; eu vista estralPgico, talvez tenha de offeJ•ecei· duvidas 
acho que elles lllm razão. Mas a demonstração des- no seu estudo para a adopcao da direc~ão. 
tes maos resultados tem origem do versa. Qual é a Senhores, o paiz estil véndo com muita dôr qnc 
razão por q11e então a. estrada de ferro de s. Paulo, uma pequena expedição que se mandou para A!at!o
que parte de Santo!, que tem de transpôr uma serra Gro;•~o, Jlara rcl1a~er partfs do nosso temtou? m
de mais de 2,000 pés acima do nJvel do mnr, vad1do p~la republica do Paraguay, gastnu ma1s de 
que percorre uma zona toda improductiva até a sua dous annos plra chegar a~ ponto ~m que ella se a.cha 
esh~ão terminal ern Jundiahy: qual é a razão por ac~ualmcnte; tendo perd1do mmta gente e muitos 
que esta estrada é a que disputa a estrada de ferro recu.rs~s, e tendo posto à prova de coragem e .de 
de D. Pedro II os elemenlos, as condições de sue- patr1ohsmo a esses bravos que atravessllrão. esses 
cesso ? E' porque na estrada de ferro de s. Paulo s~rtõcs, para ch_egare.m ao ponto da defesa do lmpe
nilo se commetteu 0 outro erro que se com me !teu na r1o, e.m que estao hoJe, na. margem do Apa. 
Dahia projectando-se a linha, não por ser na capital, l'o1s, senhores, a experJencJa p~ra governos, ape
mas porque na continuacão da linha da estrada de zar de .dolorosa, será sempre perlhda? Tratando-se 
ferro do Joazeiro não se procurou aproximar na de prOJectar uma estrada pa~a a margem do Paraná 
t~ontinuacilo do traco aos eenlrns productures de esque9e o governo a neceSSidade e a vantagem que 
S. Amaro do S. Francisco da c1xoeird... haveria de ter uma estrada o~ um ramo~ que com-

' . munteasse com os pontos ma1s eslrategJCos que o 
O SR. T. ÜTTONI :-Apoiado. imperio devia ter nas margens do ParanA? l'arece 
O SR SILVEIRA DA MoTTA :-.•. porque se ar.aso, inc1 ivel, senhores, mas pode-se dizer (o paiz h a de 

dado este erro do ponto de parti da, a estrada de ferro se espantar de ouvir estas cousas; mas ó verdade;) que 
da lbhia se tivesse apro:o.:imado a estes centros na o imperio podia Am muito poucos dias v~r collocadas 
projeccão da linha, a. estrada de ferro tia Dahia havia ns for!~as em defesa do nosso lcrritorio na margem 
de dar a mesma e:-.:plica~ào IJUC deu á estrada do ferro ! uo l'araná cm frente do barranco do Parallà que 
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está na posse ou pertence ao Paraguay, a 50 leguas 
st'Jmenle da cidade da Assumpr.ilo 11 E entretanto 
isto que está demonstrado em ijualquor mappa o 
governo desconheceu, e fez com que esta divi!ão de 
bravos atravessasfe 400 leguas de sertão vencendo 
rlifficuldades imm~nsas, sucumbindo a enfermi
dades e epidemias; podendo aliàa em muito pouco 
tempo ser colloca~a. ~ma força em po~it-ao de 
ameaçar o nosso IOJmJgo até mesmo no corar-ão 
de seu tcrritorio, na sua capital. Ha pontos do 
rio Paranà conhecidos, dos quaes até á cidade da 
Assnmpçilo nilo têm mais de 50 lfguas; e o governo 
do Brasil nllo achou um ponto na margem do rio 
Paraná onde collocasse uma força que podasse 
amear-ar ao menos a barranca opposla! I Isto é quan
t~ ao lado estrategico do traço a respeito da ePirad~ 
de ferro de S. Paulo em d1recçãp ao valle do rio 
l'aranâ. · 

Vam• s ao CJUA diz respeilo As communicações do 
valle. do rio ~e S. Franc1~co com os p~rtos do Rio de 
.Taneuo, B~h1a e Pernambuco por meio das respecli
VdS estradas. 

Eu desejava que o nobre ministro esclarecesse o 
Si to do art 1•, porque aqui ha uma grave questão a 
resolver; é mataria que nilo de.ve passar l•geira
mente. 

!ando-se de estudos o que se devia ter em vista era 
optar, escolher qual destes pontos deve ligar com .o 
extremn, e não projectar tanJas estradas de ·rerro, 
qua'ntas são os pont~s nn oceano lilloral do llrasil, 
que tllm estradas de ferro para o interior. 

Sr; presidente, eil oll'ereci' estas considerações 
pela difficuJda•Je ·em CJUO nos vimos· de diiCUSS1iO:'ÓU 
se havia de encerrarjA a discussão do art. 1•, e isto 
não era ~ossivel sem incnnveniente, ou haviamós 
de discut1r o art. 1" sem Tigaçào com o pensamento 
das emendas e isto lambem era inconveniente. Por 
isso fiz estas consi.d~rações. unicamente par!' pro
vocar o honrado mmrstro a dar algumas exphca~ões 
sobre estes pontos, mesmo porque ;~. explicação qtie 
S. Ex. der pórJe eupprir até certo ponto a falta dirco
nhecim~nto que nós temos das emendaM; S. Ex, nos 
póde dizer em geral qual é o pensamento das 
emendas... · · · · 

O Sn. viscoNDE DE JEQUITINJ!ONHA: -Elias. hão 
de ser discutidas. · 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA:-Estou certo disto ... 
porque as emendas são projectos substitulivos; 
não são emendas relativas a cada um ·artigo do 
projecto. Se S. Ex. tivesse, de acórdo com seu col
lega, organisado ·as emendas com referencia a arti
gos, bem; mas as em rodas estilo organisadas sem 
dependencia do art. to; tudo o mais está confun
dido .... Nilo direi que está ctnfundido ; direi que 
e;tá fundido. · , 

O Sn. MINISTRO DA AGRICULrURA : - Nlio é tanto 
assim. 

O valle dn rio de S. Franci,co póde sfr communi
cado ou pela estrada de ferro de V. Pedro II, ou pela 
estrada de ferro da Bahiaao Joazeiro, ou pela de Per
nambuco : lia, pois, Ires pontos a escolher por onde 
se ln de fazer a communicação do mar com o valle 
do Rio de S. Francisco. 

O Sn. C!NSANSÃo DE SJNIMnu' dá um aparte. 
O Sn. SILVEIR! D! MorrA : -O meu nobre coi

lega, senador pdM A lagOas, já puxou o nesocio para 
a província das Alagóas por causa da foz do rio de 
S .. Francisco. 

O SR. SILVEIRA DA Mo·rTA:-Entretanto distingo al
guns inconvenientes no pen~ammto do art.l• ~ 1• 
quanto A escolha do ponto de partida para. o prolonga
meto daestrada,tanto da estraéla de ferro de S. Paulo, 
como a mpeitu da escolha do outro _ponto quanto'ã 
communicacão do valle do rio de S. Francisco. · 

O Sn. CANSANs.io DE SINmnu' : -Pelo curso na
tural das aguas. 

O Sn. SILVEIRA DA. MorTA : - Entretanto quer
se estudos. Mas uma vez que se faça o estudo e se 
verifique que a communicação ao norte deve ~er 
pela província das Alagóas seguindo o curso das 
agnas, vencendo a difficuldade da navega~ão do rio 
de S. Frmcisco (já vê o nobre ministro que fica pre
judicada a communicaçllo pela província da Ba11ia), 
nós poderemos então projectar a estrada da Bahia 
até o rio de S. Francisco? E havemos de projectar 
ainda a estrada de ferro do Rio de Janeiro até o rio 
de S. Francisco e a de Pernambuco até chegar A 
margem do rio de S. Francisco? Não é possível 
que seja o pensamento da lei unir todas as estradas. 

O que se tem em vista é unir, é comprehender e 
estabelecer uma communicaMo interior partindo da 
estrada de ferro de D. Pedrô II, internaudo-se pela 
província de 1\linas, atrayessando a província da 
Bahia, emfim, approximando-se do valle do Rio de 
S. Francisco e ah1 escolher um ponto; porque o no
bre ministro não h a de querer escolher todos os Ires. 
]~ntretanto o§ 1" diz: cc ... da cornmunicacão do valle 
do Rio de S. Franc1sco com os pontos do Rio de Ja
neiro, llahia e Pernambuco, por meio das respccti
pas estradas de forro», quando eu entendo q11e Ira-

So acaso· estas observações servirem ao. menos 
para provocar algumas elucidacões do nobre minis
tro, eu me absolverei, ao me rios a mim mesmo, 'de 
ter tomado este tempo. . . 

O Sr. Danta• (ministro da ogricullura) : -:
Sr. presidente, reslricta como e.~!;\ a diRcussilo, por 
artigos, Jlrocurarei limitar-me á ma teria do que se 
acha em iliscussão para satisfazer o nobre senador 
pela província de Goyaz, que .h ourou-me, provo
cando algumas explicações, e deixarei algumas das 
suas importantes ejlldJCiosas ohservaçj)es.para serem 
por mim consideradas á medida que ellas, segundo 
o meu conceito, tiverem mais cabimento antes com 
os outros artigos do que com o que se discute agorà. 

O illustre senador começou dizendo que osystema 
das emendas joga· com o art .. 1°, ou vice-versa, isto 
é, que as emendas e o art.lO são materias entre ai 
tão ligadas que não poder-se-IJa .discutir bem ,o 
art. 1• sem tumar em consideraç~o a materia das 
emendas. E' assim realmente. Tratando·se do pro· 
Iongamento da estrada de ferro, referindo-se as 
emendas ao artigo do projijcto que prescreve as 
regras pelas quaes esses prolongamentos podem ser 
executados, o art.l•, que trata dos estudos technicos 
e esclarecimentos sem os quaes o governo não se 
occupará do prolongamento, tem toda a ligaç~o com 

': ,! 
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a inateria das emandas. Mas h to nllo quer dizer que 
o ar!. fo nilo pó de 1er discutido independente das 
emendas· aos artigos seguintas do projecto, e ... 

estu los technicos e outros necessaríos para o Paranã, 
para o S. Francisco, etc., conforme os estudos de .. 
signarem o melhor caminho. Nào é possiwl que eu 
diga desde já ao bonrado senador, qual a rnelJi,,r di
recção para o Paraná, e para o S. Francisco, JJilo é pos
sível. S. ~:x. mesmo com o conhecimento mais par
ticular que tem das differentes Jocalit!ad•lS daqnella 
P,rovincia, pois que !á r~si~iu por muitos annos; 
S. Ex. não me poderád1zer hoJe qual a melhor d~rec
cão a dar. Eu comprehendo com o honrado senador 
que ne&t'L d~recr:ão o. governo deve .attendrr muito ~i 
convenienc1as politiCas e e61rategtcas a que alludJU 
o honrado membro ; é conveniente, e esta discnssão 
mesmo despertará o governo a recommendaraos en
genheiros encarregados dos estudos que vej1io .e ai
tendão muito particularmente para a melhor dJrec
c~o a dar ás estradas, de modo a servirem a esses 
irandes interesses d~ que fallou o nobre senador, 
Mas tudo isso é para depois, Dilo se póde duer 
de~de já. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Certamente. 
0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA;-.,. por uma razão 

muilo simples • obvia: o art. 1 • deshna-se a auto
risar o governo a mandar proceder a estudos tech
nicos e outros necessarios para o conhecimento dos 
prolongamentos, porventura convenientes à cada 
uma das linhas ferreas. Este art. 1• tem sua auto
nomia por tal fórma que, se elle passasse só, ainda 
mesmo que todos os mais artigos do projecto não 
fossem aifoptados logo, alguma cousa se teria canse
seguido, sem que desconlieça a· relac~o que elle tem 
com os artigos seguintes do projectó e emendas hoje 
oft'erecidas pelo Sr. senador pela província do Piauhy. 
Declaro, portanto, ao honrado senador por Goyaz 
que me parece podermos discutir a ma teria do art. 1• 
sem receiarmos tJUe a passagem delle prejudiqae ou 
comprometia a dlscossilo que tem de haver depois 
sobre os artigos seguintes. · 

0 S11.. VISCONDE DE JEQUITINHONHA : - Certamente. 
E depois temos ainda a 3• discussão. 

O honrado membro disse ha pouco que não sabia 
como o governo do Brasil se ha mostrado tão negli
gente, e creio que talvez mesmo ignorante, das com
municarões faceis que ha do Paraná para o Paraguay, 
alé dentro da Assurnpç:lo; qu~ podemos por aquel-
)as p,~ragem ter caminhos muito bons.. • · 

O SR. SILVEIRA DAMaTrA :-.llluito bons e. muito 
faceis. 

0 SR. MINISTRO DA AGnJCULTUR,\ :-•. ,e qne, en
tret:mto. tendo-se de fazer uma ex{l~dicilo nestag11erra 
para o Par•guay, preferimos cammhÓs inteiramente 
máos, muit·• dispendksos· e quasi.invenciveis para 

0 SR. I!INISTnO DA AGRICULTURA:- 0 honrado se
nador forçado, como disse. pela necessidade de en
trar na discussllo do art.f• antes de conhecer e re
flectir sobre as emendas o1ferecidas ao art. 2• e se
guintes, entron na materia do a1t. 1• e começou 
deplorando que as suas disposieões fossem tão va
gas, tilo indefinidas qu~ não podasse o legi•la 1or co
nhecer de antemão qull o pensamento do governo 
no tocante aos prolongamentos que tem de ser dados 
â cada uma das linha~; e disse S. Ex.: « E' tanto 
mais necessario o conhecimento prévio do fim que 
se propõe dar o gorerno á cada uma d~s eslradas a 
prolongar, quanto a expPriencia actual nos ~ostra 
que erros graves farão commetl1dos com a· dmc~ão 
dada a outras linhas, como as da Bahia e creio que 
referiu-se lambem á de S Paulo. )) 

O Sn. SILVEIRA DA Moru faz signal negativo. 
0 Sn. !IINISTRO DA AGniCULTUnA:-Entlio limitOU· 

se ã da Dahia. 

ir ao Paraguay. 
Não é exactamente ussim como ass•gura o hon

rado sP.nadcr. Todavia devo dizer que tenho em 
milos informacões de engenheiros competentes, opi
n~ndo uns pela communicacão do Draoll corn o Pa
raguay, serlindo-se do J'aranll (é desta opinião o en
genhriro Rebouoa~; no meu relalorio, creio que nos 
anhex:•.ls ha trahai!Jo d.Jie a este r-·speilo) opinando 
ootros de modo rliverso do Sr. Reboucas, dizendo 
que não, que aqn•lle nAo é o melhor cam•nho. 

Cit"rei a opmião do Sr. Mari~no de Azevedo que 
foi dirc-ctor da colonia de Itapura. 

O. SR. SILVEIRA DA MorrA:-Sim, senhor. 
0 SR. MINIStRO DA AGRICULTURA: -A este r~s

peito eu digo que entre ou!J·as razões principal
mente preponderou no erro commettido a falta 
de estudos technicos. A falta completa de es
tudos deu, a meu ver, Jogar aos erros quanto A 

·direcção que ti verão, nem só a estrada de ferro da 
Bahia como algumas das outras. Sem estes estudos o 
jloverno apenas conhecer/i pelos mappa~, pelos da
dos estatísticos existentes, pela importancia com
mercial, pela pop~lag~o de cada um dos distri~tos 
existentes na~ jlrOVIDCJas que têm de ser percomdas 
pelas linhas ferre~s, o que e lias são h!Jje ,; isto não 
constitue conhecimento techmco e wd1spensavel 
para preferir antes esta do que aquella direcção, an
tes este do que aquelle caminho. Logo, o que Re 
]Jóde, o quo se deve fazer é exactamente aquillo 
que est~ no art. 1 o do projecto: deélarar que ases
tradas de ferro de S. Paulo, de D. Pedro II, da BJ
IJia e do Pernambuco seriio prolongadas depois dos 

O SR. SILVEIRA D.\ 1\IOTTA:- Ha de ser quanto a 
communicaçiio para Matto-Grosso. 

0 Sn, !IINJSTI\0 DA AGRICULTURA: -Parece-me qne 
ê para chegat· ao J>araguay. 

O S1t. SILVEIIL\ DA llloTTA :- Não Eenhor. 
O SR. PAIIANIIOS faz signal affirmativo. 
0 Sn. !IINIS'fl\0 O,\ AGRICULTURA:- Pois bem, ag 

opiniões sàoo diverge rote~, os ~studos niio estão feitos. 
TeJU havido, S•·. presulent,;, na politica do meu 

paiz a t·sso rosrwito g,·.,ndes culpas, é exacto, grau
ttes e talvez inptsculpaveis faltas .... 

O Sn. SJLVEII\A DA J11aTTA :-E muito velhas. 
0 Sn. MJNISTI\0 DA AGUICUL'fURA :-.... e muilo 

velhas. Ao p~s1o que os outros paizes occupão-se 
princip:tlmente de estudar-se, de conhecer-sP, o 
nosso predoso tempo, eurua verdado, o senado des
culpll que e11 diga, vaí-so em gran~o parle perdido 
nas discussues de politica abstracta, cm discussõc~ 
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que não dão afinal resultado algum, e a prova ahi a sul do. iJ!!perio. Nlo posso, porém, dizer se effecti• 
I~ mos, que, no facto mencionado pelo nobre se- vamente uão Iodas le1· lá. 

• nador, qua!ldo. o Paraguay amear:ou-nos e invadiu o Ha poucos dias 0 nobre senador· pela província 
nJsR

1
° ~rntorw, b nós nàod sabumos, como disso de Minas G~raes deu sobre o prolongamento da es• 

mui 0 em 0 no r e Rena or por Goyaz, qual 0 Irada de ferro da Bahia uma opinião que não é nova 
melhor caminho para lllatto-Grosso. e QUé é digna de toda a attenção: o honrado membro · 

O SR. SILVEIRA DA 1\loTTA :-Para isso fallão·nos enlend~· que o prolongamento da estrada de ferro 
as previsões do futuro nacioJJal. da Bah1a em vez de procurar o Joazeiro deverA 

O SI\. Jom~I :-Previsões que ningucm tem. procurar um ponto ·abaixo da Cachoeira de Paulo 
O Sn. !IINisrno DA AGRICULTURA ,_Deploremos íl;lfonso afim àe communicar com a Bahia as riquis• 

t~dos isso. 9uando se di1. cm tempo de paz, a é prc- stmas províncias de Sergipe e A lagoas. Eis uma 
CISO que veJamos as mclhor~s. communicações para grande idéa, não ha duvida, digna de ser estudada, 
o Paraguay, para Matto-Grosso, etc. , torlo 0 mundo po~que realmente essas duas províncias, que por esse 
cerra os ouvtdo~. Quando om tempo do paz se diz: me1.o s~ communjcaràõ com a. Bahia, alo lloje de 
" prepar~rnn-nos porque talvez algum dia tenhamos mu1ta 1mportanc1a, de grande producçAo, slo muito 
de repellir aggressões ~xterms. , Nós não tratamos ex~ortadoras dB assucar, de algodão e ile f11mil, · 
de fazer nenhum preparativo, deixamos tudo para a •' este um ohjecto digno de 6&r tomado em . cen• 
hora, é 0 qne nos tem aeonlecido. E' força que soll'ra- sideraçilo e deverá ficar comprebendido nos estudo• 
mos as dec<pções e amarguras de nos>a incuria... de que falia o art. t• do projecto. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Apoiado." Eu estimaria muito responder ·ao honradG sena• 
dtlr por (Joyaz, de modo a tirar qualquer duvida de 

O Sn. !UNISTno DA AGnJcULTUJU: - ... de nossa sen espírito, na adopção do art lO; mas.~ para o 
negligenc~a, desprez~ndo aquillo .ttue parece mais sfu esclarecido espirilo que app1llo, dizendo que o 
uiJI ao pa1z pelo que seduz os ouvidos no momento, govern~ nil.o póde satisfazê-lo ao modo por que pa· 
mas de que não colhemos nenhum resultado· taes rece ex1g1r o honrado membro. 
ião essas ~iHcussões, desde que o Brasil se ernnnclpou, · 
sobre partidos; sobre politica, de modo que 6 quere li:. Eu peço ao sanado que nesta ma teria faça o que 
que n.io tem fim e na qual ~e e'~otão os melhores julgar melhor; vou repetir o pedido que fiz, quando 
talen los, e a nossa grande actividade; lodos os annos faltei á primeira vez. Eu não disse, como insinuou 
Ira vemos de discutir a mesma cousa 1 Eu achava o honrado senador, que esteproje'eto havia de passar 
melhor que nos moslmsemos m~is liherafs ou mais t~l q.ual; é engano d~ S. Ex:.;. eu disse que me pare
co!lserv•dOJ·es, cuid~ndo das qne>tõe3 que elevào 0 c1a md1spensavel a 1déa capllal do proJecto, e con
pa1z aos seus e aos olhos do estrang~iro. siderei iiléa capital os estudos, autorisaç.ilo para 

despender, approvação das con~içõPs, 's•'gundo as 
O Sn. SILVEIRA O,\ Moru :-Isso é verdade, mas quaes os prolongamPnlos pod··ri1io ter )OJar e auto-

o exemplo deve vir do cima. risaçào para contrata-los, pondo-se em execução os 
· 0 Sn. ~IINISTftO DA AGRICULTURA :-Eu aqui não contrat•JS, . 

dou exemplos, vim busca-los, peco-os ao senado; O S~t. SILVEIRA DA MorTA:;.. A.utorisaçlio · pára. 
sobra-lhe sabedoria, experiencia para da-los. tudo. . 

Voltando ao projecto, Sr. presidente. direi que se O Sn. anNISTRO DA AGRICULTURA:- Nlo senhor; 
o honrado senador entende que no art. 1• se dr•ve reila uma grande ques1ilo que parece ficar resolvida 
alguma cousa mais accrescentar áquillo que S. Ex. com as emendas que acabdo de eer olferecidas pelo 
achou vago, indefinido, •·u pedirei quA o faça. Em re a· digno senador por f'iauhy: é conhecer o corpo legis• 
ção ao ponto terminal da estrada de ferro de S. Paulo lativoantes de contrataNe qual o capital a despender 
só se póde dizer-ató o Paraná-: mas declarar desde .com os pr<•longamijnlos, para resolver se o governo! 
j:l por este ou J!Or aquelle caminho entendo que nilo deve contrata•los dentro desse capital. Atleni:la bêm 
se póde dizer; Nas instrucções expedidas ao~ enge- V. Ex.: no projecto o governo ficava autorislido a 
nheirc s tudo quanto o honrado senador ponderou, contratar· os prolongamentos â medida que fossem 
e ponderou muito bem, ha de ser tomado em consi- sendo feitos os estudos e quando julgasse uteis os 
derar.ão; em um prCijecto de lei, nãCI me parece con· prolongamentos, qualquer que fosse o capital, e ante! 
veniénte. . ao corpCI legislativo .ter disao conhecimento; p~las 
· A mesma ~ousa digo em relação ao prolongamento emendas é o contr.ar~o.: por ellas, os es!udos fellos 

das outras lmhas para 0 s. Francisco. o honrado vêm a~ corpo legtsl.ahvo, o govern?. o mrorma ~~ 
senador perguntou se todas ellas devião chegar a tu4o, d1z q~al o cap1lal a despende~, ~ corpo.leg1s 
esse rio. Eu não posso responder á esta pergunta do lahvo aquilatando os novos sacrJfl~IOS dehbera :. 
modo como deseja 0 ltonrado senador, Estimo muito «Faça-se ou nilo»; no caso affirmahvo .o gover_no 
que todas ellas possão lá chegar, que 0 resultado contra!a e o prolongamento se effectua. E1s o ponto 
dos estudos nos convença disso. E' um grande rio, essenc1al da questão. . 
navegavel cerca de 400 lrguas on mais, jll tem uma Quanto ao art. 6•, declaru ao honrado membro, 
grande p~pulação, desde que as communica~ões fo- desde logo, respOJ!d~ndo a S. E!C., que me ~onfor
rcm face~s h a de allrahir muita popul~ção, porque mava COJ!l a sua op1mão, que ace1~ava a modificaçNo' 
os seus terrenos são u!Jerrimos; portanto, não é uma desse arl1g0; o que.se fez por me1o da emenda, que 
cousa !mpossivel. que ao rio de S . .Francisco vil jll foi lida? Reuni ~ngenheir~s dos .mais compe
te r mais de uma linha ferrea partindo do norte e d~. tentes que temos aqm, dos ma1s experimentados em 
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trabalhos e despezas de estradas de ferro ; tenho 
aqui o parecer d.elles, e ~m virtude disso peço no 
art. 6' uma quanba determmada para applicar.so ás 
despezas com os estudos em cada uma das linhas. 

Portant?• sem desconhecr a virtude que resulla 
do procedimento daquelles que, melhor esclarecidos, 
modifi~ão uma opiniilo menos bo.a; sem julg•r que 
me vma desar se, por.vPntura, aceuando as r. ll~xóes 
do honrado membro e de outros illustrados senado
res que têm tomado parte na discussão, tivesse mo
dificado minha opinião, devo todavia dizer.a S Ex 
que fui o primeiro a pedir ao senado o concurso· de 
suas luzes nesta discussão, e ainda lhe pedi que 
emendasse o projecto, melhorando-o. Accrescentei 
unicamente que o fizesse sem matar a idéa capital 
do projecto, o seu grande fim ; foi o pedido que 
dirigi ao senado. Jà vil o nobre ~enador que, se ma
nirestei-me'assim, niloera p··ssivel que longe de mim 
estivesse a itléa de mndificar o proJectn .. 

que não é agora occasião propria de discutir este 
ponto, 

A' proporção que forem entrando em discussão ns 
outros arligos do pr,jecto tomarei em consideração 
a~ 11bserva1:ões de ::;, Ex. 

Porlanto, me parece que o honrado senador n!o 
tem razão na objecção' que fez contra o sentido e 
fôrma por que está redrgido o art. 10 do projecto. 
Se S. Ex. entende que é possível defin •r melhor o 
fim a que se destinão estes estudos para o prolon
gamento das linhas, eu talvez não me opponha á 
alguma declaração de S. Ex. ; me parece, porém, 
que tal declHração não é necessaria. . 

Creio que com estas informações tenho respon· 
dido lu pdrlluntas com que honrou·me o nobre se
nador por Goyaz. 

Ninguem mais pedindo a palavra, e não se po
dendo votar pela meswa falta, ficou encerrada a dis· 
cussão, 

As emendas que formulei, ti .exacto, Corão de 
accordo com as opiniões manifestadas na casa; em 
homenagem ao senado faço esta declaraÇ,ão. O go· 
verno não tem empenho em que o proJecto passe 
como t stã, mas o governo tem muito empenho em 
obter sobre a materia uma lei com a q•Ial possa 
occupar-se de um assumpto de tanta m~gn1tud~, e 
eu espero que o senado não recusará o seu apoio á 
uma medida nestes termos. Invoco para isto o que 
ainda ha poucos dias láo eloqnentemente nos d1sse 
o honrado senador P''r !\falto Grosso; S. Ex. nos 
disse e positivamente dirigindo .. > e a mim proferiu 
estas palavras : «O Sr, mmistro encontrará no se
nado a melhor disposição para fazAr passar todas as 
medidas uteis e interessantes à felicidade do paiz, I 
Se esta medida não interessa á Miciilade do paiz, eu 
desconheço qual possa ter esses f6ros, 

Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas fnrma
lidades com que fóra rec.,bido, e o Sr. presidente 
deu a ordem do dia para 13 do corrente. 

A comparação Ceita pelo honrado senador por 
Goyaz ent• e a direcÇão dada ã estrada de ferro de S. 
Paulo e da Bahia é exacta. S. Ex. encawgou-se de 
explicar a razão por que ã estr&da de ferro de S. 
Paulo, atravessando talvez os terrenos mais estareis 
da província, menos ftroductores, dá com tudo ren
dimento consideravel; ó que ella aproxima da com
municacão os centros ·productores. A da Bahia in· 
felizmente... · 

O SR. SILVEIRAEA MorrA:-AITasta-se dos cenlros. 

1.• parte. 
3. • discussilo das proposicões da camara dos Srs. 

deputados, cujo interstício foi dispensado hoje, ap
provandopensues concedida• pelo govemo: 

1.• A D. Anna Carneiro Machado da Costa e ou· 
Iras pessoas : . 

2.• A D. Eulalia Candida d~ Silveira Niemeyer; 
3.• Ao soldado de voluntarios Felicio José da 

Silva e a outras pessoas. . 
3• discussão do projech do senado relativo ao 

príncipe consorte da prinr·eza imperial.. . 
As mate rias j~ designadas. 
2• pllrte (á 1 hora).- 2• discussão da prorosi~ão 

da camara dos Srs. deputados sobre o prolorrga
mento das actuaes vias ferreas, votando-se prim~ira
mente S[Jbre o art. 1• e paragraphos, cuja. discussão 
ficou encerrada. 

Levantou-se a sessão 4s !I horas e 40 minutos da 
tarde. 

ACTA DE 18 DE JULHO DE 186'7. 

PnESIDENCI.\ DO SR, VISCONDE DE An!ETÉ, 
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA : - • • • não está A's 1 t horas e meia da manhã fez-se a chamada, e 

nestas circumstancias. Já sobre isto se tem dado acharão-se presentes os Srs. visconde de .Abaeté, 
110 senado todas as informações. !11afra, Pompeu, Paranhos, Chichorro, visconde de 

As emendas silo suhtitutivas, diz o nobre senador. Sapucahy, Ottoni, Carneiro de Cam~os, Nabuco, 
As que se referem a alguns artigos são substitutivas, Pedreira, barão de Muritiba, Diniz, v1sconde de S. 
outras, porém, são emendas propriamente. Por Vicente, barito do Rio Grande, Silveira da ~lotta, 
exemplo, a emenda que o nobre senador por Piauhy Jobim, barão de S. Lourenco, barão de Maroim, 
o!Tereceuaoart.Z•é substitutiva,porque o pensamenlo S~ e Albuquerque, Firmino·, Teixeira de Souza, 
do projecto é que o governo contrate ·os prolonga- Dias de Carvalho, Souza Franco,· Dantas, Furtado 
mentos apenas foi tos os estudos, sem que o corpo le· Marquez de Olinda e Zacharias. 
gislativo tenha conhecimento do capital a despender, Faltárão com causa participada os Srs. Cunha 
dos sacrificios a fazer,· etc:; mas pela emenda esses Vasconcellos, Nunes Gonçalves, barão de Antonina, 
estudos vem ao corpo legislativo, e elle resolve se barão de Colegipe, barão de Pirapama, Candido 
devem ou não ser contratadas as estradas. Borges, Euzebio, Octaviano, Almeida e Albuquer-

OtTereceu o honrado senador por Piauhy uma es- que, Mendes dos. Santos, 11~u_la .Albuquerque, 
caUa por assim dizer, a seguir-se quanto á prefcren- P~ula ~e~saa,, Ferreua Penna, Snumbú, l'aranagu~, 
cia que doyom ter as outras estradas s~gundo a sua. Dras Vtotra,.::;ouza Ramos, Fernandes Torres, mnr
importancta presento ou futura·; mas, Jll vil o senado · qucz do Cax1as, marquoz de Itanhacm, visconde de 
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Jequil!nhonha; e ~em.participação os Sr~. conde !la· Boa Vista, Souza Queirez, Fonseca e visconde de 
Boa VIsta, Souza Que~roz, Fonseca e v1sconde de Suassunn·. · 
Suassuna. . . Não havendo numero sufficiente de Srs. senadores 

Não havendo numero sufficienle de Srs: sen~d?r~s para formar casa. p~r terem comp.~recido unica
para fo~mar casa, r.,or tere!~~ comparecido umca- ~ente treze. o Sr. presidente declarou que não po
mente vmt~ sete, o :Sr. pres1dente rlecl~rou que não dta haver sessilo, e convidando depois os Srs. sena
podta haver se~silo,.,e det! a ordem do d1a para 29 do dores pr~sentes para trabalharem nas.commissões, 
corrente, a mesma Jol designada. deu a ordem do dia 22 do corrente: 

3. • discussão das proposições . da camara dos Srs. 
deputados, com os pareceres da. mesa respectivos, 

ACTA DE 19 DE JULHO DE 1867. approvando as pensões concedidas pelo governo: 
P . 1.• A D. Anna !;arneiro Mácbado da Costa, e ou-

RESJDENCIA DO sa. VISCONOE DE . ADAETE; Iras pessoas, com o parecer n; 8~, e o da commissão 
A's 11 1/2 horas da manhã fez-se a cham~da, e de fazenda; ' · 

achatão-se presentes os Srs. visc,.nde de Ab~etú, 2 • A D. Eulalia Candida da Silveira Nicmeyer, 
Alme1da e Al.buquerque, l'o~r··u, Sinimbú, Chi- com os ditos pareceres; . 
chorro, Ottom, barão de Munltba, Dias de .Carva- · 3,• Ao soldado de volur1!arios Felicio José da Sil
lho, Dantas, b<r~o de S. Lourenço, viscondd tle va, e a oulr•s pess,as, com o parecer n. 86; · 
Sapucahy, barão do llio·Grande, visconde dA Je- 4.• Ao soldado de voluntartos Felizardo José da 
qurtmhor,ba., Firmino, b"rão de l'ir~p1ma, Fur· Sill'a, e a outr:1s pe.1sna.~, com o dito parecer; 
lado, marquez de Olinda, Diniz, Sá e Albuquerque, 5.• Ao se ldado de voluntarios Jo~quim Francisco 
Pedreira, Souza. Ramos, Zachartas, barào de J\1a- de Paula,eoutraspessoas,comospaieceres da mesa 
roim, Ferna11des Torres A Silveira d.; .Moita. ns. 86 e 91; · 

Faltárão com causa p~rticipada osSrs. Cnn~1a V as- 6.• Aos imperiaes marinheiros Rufino Gonçalves 
concellos, Nunes Goncalves, barão de Antonina, e outros, com o pnecer n. 86. 
barã .• de Cotegipe, Eu~ebio, Octaviano, Paula Albu- 1• discussão das proposições da mesma camara, 
querque. Paula P•ssoa, Mende~ dos s~ntos, Ferreira com o parecer da mesa n. 81, approvando as pensões 
Penna, Paranaguã, Dias Vieira, Paranhos, Jobim, concedidas: 
Maf!'a, Nabuco, Teixeira de Souza, marq,Iez de Ca.- 1.• Ao guarda nacional Ananias José de Oliveira 
xia~, rnarquez de It~nhaem, visconde d:! aboraby, e a outras pessoas. 
e VISconde de S. V1cente; e sem parllc1pacão, os 2.• Ao soldado de voluntarl.os 1\fanoel Paulo da. 
Srs. conde da Boa-Vista, Souza Queiroz, b'~iiseca e Conceição e a outras pessoas. 
visconde de Suassuna. 3.• Ao soldado de voluntarios Joaquim Mariano 

Não havc ndo numero sufllciente de Srs. sen.1do- P•reir.t e a outras pessoas. · 
res para formar casa, ~or ter·.m comparecido uni- E, com o parecer da mesa n. 89, a proposiçã~ da 
camente 25, o Sr. presidente declarou que não podia mesm~ camara appro.vando a.s pensões concedidas 
haver sessão, e convidando depois os S1·s senarlores ao maJnr de voluntanos Henrique José Lazary e a 
presentes pa~a trabalharem nas commis~ões, deu a out~as pe.8soas,. . . 
ordem do d1a para20 do corrente a mesma. já de- ~ .discussão do proJacto do senado relatiVO ao 
signada · prmc1pe consorte da prmceza imperial. 

· 1• discussão da propnsicão da camara dos depu-
tados sobre as porcentagens dos corretores, com o 
parecer da commtssão d~ Jegislacão. ACTA DE 20 DE JULHO DE 1867. 

PRESIDENCI.~ DO SR. VISCONDE DE ADAETÉ. 

As 111/2 horas da manhit fez-se a chamada, e 
acharão-se presentes os Srs. visconde de Abaet~, 
Pompeu, Pmnhos. Sinimbú, Ottoni, visconde de 
Sa11ucahy, Diuiz, Souza Ramos, Firmino, Chicharro, 
Peilreira, Sá e Albuquerque e Zachams. 

Faltllrào com causa parlicipada os Srs. Cunha 
Vascon~ellos, Nunes Gonçalves, liarão do Antonina, 
barão de Cotegipe, barão de Muroim, barão de lllnri· 
tiba, barão de l'irapama, barão do Rio-Grande, ba
rão de S. Lourenco, Souza Franco, Caudido Dorges, 
. Carneiro de Campos, Euzebio, Furtado, Octaviano, 
!'aula AlhuqnP.rque, Paula Pessoa, Almeida e Albu
querque. M'·nfleR dos Smtos, Ferreira Peonn, Para
nnguil, Dias Vie:ra, Silveira da 1\Iotla, Fernandes 
Torres, Johim, DL1s de Carvalho, M:d'r;l, Nalmc •. , 
Teixeira de Souza, mnrqnez rle Caxi:~s, marquez de 
Itanha~m, mnrquez de Olinda, visconde do lL.lJt>· 
rahy, visconde de Joqui tinhonlm, Dant:1s, o visconde 
de S. Vicente; o sem participação, os Srs cnnde da 

Discussão dos seguintes pareceres : 
10 Da commissão de estatistica, lido em 4 do cor

rente, propondo que sejil0 archivados varios papeis 
con~lantes de uma relação junta. 

2.• Da COIDmJ>são de marinha e guerra Acerca dos 
projectos formulados pela commissào nomeada pelo 
governo, sob a presidencia. de sua alteza o Sr. conde 
d'Eu, r~lativos á legislação penal militar. 

~D• llellioíio 
EM 22 DE JULHO DE 1807. 

I'RESIDENCIA DO Sll, VISCONDE DE ADAETE • 

A's 111/2 horas da manhã. achanrlo-se presentes 
os Sr.,, visconde úu Almetó. 1\Infra, Almeida Albu
!JUArque', Pompen, Jobim, · visconde de Sa1lucaby, 
LhielJ•H'!'O, l'arncil'll tio Campos. b1ràa do 8. Lou
ren~o, lmão de Muriliba, llantns, barão do llw
Granrle, barão da Cotegipo, Teixdra de Souza, Di
uiz, mnrquez do Olinda, barão de Pirapama., Pcdrci-
1'<1, Sot1za !lamas, viscondd de S. Vicente, Firmino, 
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barão rle Mat'oim, Souza Franco, Furtado Di~s de « Art. 2.o Ficão ravogadus as disposições em 
Carralho, Paranhos, Ottoni, Nabuco, Fernandes contrano. 
Torres. S.á e Albuquerque e Sinimbú, o Sr. presi- cc Paço da eamara dos deputados, em 17 de julho 
dente abr1 u a sessão. . de 1867 -/ oãu Silvci'a de Sou:<J, viee-presidente . 
. Com!'are"ê~ão logo depois os Srs. barão de Anto- Antnn.io de Fonseca Vianna, t• secretario. -José 

mna, Zach~rJas, VJsconl:le de Jequitinhonha e Sil- Feliciano Ho1·ta de Ara11jo, 2• secretario. ,, 
vem da 31otta. · 

Fallárão com c~usa participada os Srs., Cunha « A assembléa geral resoh·e: 
Vasconctllos, Nunes GonçHlves Candido Dorges ~ ;\rt1. 1. • F1ica o go~erno autorids~do p~ra ma1nddar 
Euzebio Octaviano Pa lh p . ' M d d S· · • ma rJC~ ~r no " ann • o cuN> me Jco da fllllu da e 
tos Fe~reir p ' f)'' · y~s?a, en es os .m- de med1cma desta côrte o estudante do cnrso pilar-

' d C .a enna, ras lma, Paran~guá, mar·- maceuticu Julio Cesar Corri\a de Moraes Fernandes 
ttu1z ,0

11 
~xms, marq~·~ de Itanhaem e VJscnnde de devendo mostrar-1e hab1litado nos preparatorios d~ 

V? ora Y • e sem parhCJpaçilo os Sr~. conde ~a Boa- histeria e irrglez que lhe faltão. 
su1~!~· Souza Queuoz, J!onse~a e VIsconde de Suas- . cc. Art. 2 o Fieâo revogadas as disposições em con-

Forã I' d d t d 17 trano. 
20 d 

• 0 1 ats e approva as as ac as e , 18, 19 e cc Par:o da eamara dos deputados, em 17 de J'ulho 
o corren e. d 1867 ; · s·z · d ·· · 'd e ·- oao • 1 ''elra e ~mJ:n, VlCe-presJ ente. 

EXPEDIENTE. -Anronio dn. Fonseca ViunncJ, 1 ~ $ecretario.-J os é 
O Sl\.1• SECRETAmo deu conta do segui~te: Felioia'llo llorta de A·mujn, 2• secre!Jrio. » 

. ]~eclarou estarem sobre a mesa as folha~ do sub- 4.• cc A assembléa geral resolvo: 
s1dro dos Srs. senadores, correspondente ao se- rc A rt. 1.• Fill:t o governo autoris~do para mandar 
gundo me?. ~a presente se~ são. matl'icular no 1 o anuo h faculdade de dir•eito de 

Tres offie1os de 16, 17 c 19 rlo corrente do mi- S. Paulo o estudant~ ouvinte José Dias da Crut. Lima 
ninisterio do imperio, acomp~nhanrlo o~ ~utogra· Junior, devendo mostrar-se habilitado nos prepara
pilas das resoluções da assemhli!a gero! nas 11uaes torios que lhe fallilo, antes do acto do ref~rido 
::lua Magestade o Imperador consente: anno. 

1•, autorisando o I!'Overno a conceder carta ele cc A~t. 2.• Ficão revogadas as disposi~ões em 
naturalisaçil.o d~ cidarlào brasileiro ao suhdito contrariO. 
italiano padre Nicolâo Luiz e a outros estrangeirr.s cc Paço da camara dos deputados, em 17 ele julho 

2•, ap(lrovando a pensão concedida a D. 1Uaria de 1867.-Joâo S•lveira de .Suu:o,vice-presidente.-
Antonia de Camargo; .Antonio da Fonseca Vianna., 1• s-.crttario.-José. 

3• idem, a D. 1\larianna de Freitas: Feliciano Horta de Ar~<~Jjo. 2.o secretario. » 
4•, ao capitão José Vicente de Drito Gaivão e 5 • «A a~sP-mblóa ger;d resolve: 

outros; . « Art. 1.° Fica o governo autorisado para mandar 
5•, ao soldado José Thomaz dos Santos; matricular no t.• anno medico da côrte o estudante 
6• a Sabina Joanna do Espírito Santo; Henrique de Serpa Pmto, prestando antes do acto dll 
7•, a D. Mauricia Elisa de nlello e Alvim e ou- re>pectivo anno, P.xarn~ de mathematicas que por 

Iras; doente deixou de fazer em tempo. 
8•, a D. Maria Gertrudes da Silva Pereira e ou- cc .Art.·2.0 .lficào revogadas as disposições em con-

tras. lrar1o. 
A' archivar os autographos, communicando-se á «Paço da camarn dos deputados, em 17 de julho 

outra camara. de 1861.-/ r;ão Silveira lle Sou:a, vice-presidente. 
Seis officios de 17 e 14 ditos de 18 do corrente, -Antonio da Fon~ecrt Vianna, 1.• sec~etario.-J os é 

do 1• secretario da camara dos Srs. deputados, Felicianollol'ta de ArauJo, 2.' secretario.» 
acompanhando as seguintes 6.• « A nssemLléa ~era! resolve: 

PROPOSIÇÕES: « Art. 1.° Firla o governo autorisado para manrlar 
1.• cc A a~sembléa ger·al rewlve: matricular no 4• ~nno da faculdade do Ilecife ao es-
cc Art. t,o Fica 0 govtlrno autoris:tdll para man- !udar,te Luiz Vieira de Rezendc, que _por circum

dar admittir a exame do ]o anno da faculdadd de ;tancias alheias á sua vontade chegou a Pernambuco 
direito do Recife 0 estudante Josrl Clemente da Sil- depois de encerrada a rnntri<lula. 
veira, de,1ois de mos1rar-s~ habilitado no prepara- Ir Art. 2.• Fi~ào revogadas as disposir-ões em 
torio que lho falta. contrario. " 

cc Ar~. :.J.o Ficão rerogadas as disposir:ões em cc Paço da camara dos deputados, cm t7 do julho 
contrarro. de 1867. -João Silvei!' a elo Sou:-a, vi ce-presidente. 

cc Paço da cnmara dos deputados, Pm 17 de julho -Antoni~ clc1 F•,nseca Vianna, 1• secretario.-J osd 
de 1867.-Joã" Silveira de .Souza, vice-presidente. Feliciano llorta de Araujo, 2U secretario. >l . 
-Antonio da Fonseca Viu11na, to see,retal'io.-Josd 7• « A assemblúa geral resolve: 
Feli,;iano Ilorta de Araufo, 2° secretario.» « Ar!. I. o Fica o governo autorisado a mandar 

2• cc A assembléa geral resolve, matricular no 1• anno de mrdicina da c6rte a João 
« Art. t.o Fica o governo autorisado a mandar Pires Farinha Junior, prestando exame dos propa

fazer acto das materiaR do t• anno !la faculdade de ratorios que lhe f<~lliio aJltos do acto do r~ ferido 
direito de S. Paulo a João Pereira Monteiro Jnnior, anno. 
cujas nulas frequenta corno ouvinte, precedendo oR cc Art. 2,• Ficão revogaclas as disposi~ões cm 
exames de ingloz e geometria que lhe fal tão. contrario. 
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« Paoo da camara dos deputados, em 18 de julho 
de 1867.-Joaqttim Francisco de Paria, v ice-presi
dente.- Antomo da Fonseca V iann~. 1• secretar·r o.
José Felicim~o Horta de Araujo, 20 secrotario. » 

8. • « A aRsembléa geral resolve: 

cc Art. 2. • Fici.!o revogadas as disposições em 
contrario. . 

« Paço da camara dos deputados, em f8 de julho 
de !867.-/oaquim Francisco tle Faria, vice-presi
dentc.-AntoniO tla Fonseca Vianna 1• secretario 
-José Feliciano Hortf], de Arauio, 2° sP.crelario. >> cc Art. 1. • Fica autorisado para mandar matricular 

no 1° anno da faculdade de direito de S. Paulo, sAm 
prejuízo de tempo, o estudante Alfredo Cuneiro 
Brandão, devendo antes do acto do referido anno, 
mostrar-se habil,itado em historia e ~eographia. 

• Art. 2.o F1cão revogadas as disposir.uc~ em 

13. a cc A assemhléa geral resolve : 
cc Art 1.° Fica o governo autorisado a admittir a 

fazer acto do 10 anno da faculdade de direito de 
S. Pault:l ao estudante Fernando Lurz Ozorio, cujo 
anuo frequentou como ouvinte, depois de prestar o 
exame de labm, que lhe falta. contrario. • 

• l'a~o da camara dos depulad"s, cm 18 de julho 
de 186'7.-Joaqnim Francisco de F•1ria, vice-presi
dente.- 'ntonio clo. Fonseca Vianna, to secretario. 
-José Felici•mo I! orla d" ;b·m1jo, 2• secretario. , 

9•. cc A ass•mbléa geral resolve: 

cc .Art. 2. • Ficão revogadas as disposições em con
trarw. 
· « l'nço da camara dos deputados, em f8 de julho 

de 1867.- Joaquam Fro11cis~o tle 1<'4rio, .vice-pre
sidenle.-Antonio da Pon.<eca Viana, lO secretario. 
Jose! Fclici~no Horta tle Araajo, 20 secretario. » 

« Art. 1•. Fict o governo autorisado para man
dar matricular no 1° armo da f:1culdacle de mediein~ 
da cOrte o estndante C• rios Maxtmiano de Azevedo 
c Silva, devendo pr~star exame de histor·ia e geo
graphia .. preparatorios que lhe Í<lltão, antes do acto 
do rrfer!flo ~nno. 

"· Arl. 2". Ficão revogadas as disposiçõescmcon
trarro. 

« Paco da camara dos deputados, em 18 de j11lho 
de 1861.- Jooqu•m Francisco de Faria., vice-pre
sidente.-Antm<io da Fonsec••· Vianna, 1• Her.reta
rio.-/osé Feliciano fJ Ol't~ de Araujo, 2D secretario.» 

10.• « A ~ssemhléa geral re~olve: 
« Art. t.o Fica o governo autorisado para man

dar m~tricular no 1° anno da facnld:trle de mcdir:ina 
da cbrte o estudante E\·aristo GoncalvPs 1\larinho, 
devendo, antes do acto d<> referido'anno, moslrar
Ee twhilitado ew latim, unico pr~paratorio que lhe 
falia. 

cc Ar~. 2.° Ficão revogadas as dispoFições em 
contrariO. . 

cc Paço da camara dos deputados, ern 18 de Jlllho 
de l81J7.-Joaquim Francisco de Paria, vicc-pre
sidente.- Ant11nin da f',u.<cca Vianna, I• secre
hr!o.-/osé Feliciano Horta, de Arauio, 2• secre
tano. >> 

H .• « A assemlJiéa geral rrsolve: 
cc Art, 1.o Fiea o governo autorisado para mandar 

matriculat· no 1 o anno da faculdade de medicina da 
côrte ao estuuant~ Francisco Caetano dos ::ianto.<, 
visto não ter podi1lo faza-lo em tempo por lhe 
ter faltado a idade legal; e ;;o estudante Joilo Ped1·o 
de Almeida Li111a, depois de pres 1ar o exame elo 
geometria qne lhe falta. 

14•. « A assembléa geral resolve: · 
cc Ar~. t.o Fica o governo autorisado para mandar 

matricular no 10 anno da faculdade de direito do 
Reeife a Silvio Pellico 11ereira ~·erraz, devendo 
prestar o exame de ingle~, que lhe falta, antes do 
refeddo acto. 

" Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em con· 
trario. · 

« Paço da camara dos deputados, em 18 de julho 
de 1867.-Joaquim Francisco de }'a,ria, yiae-presi
dente.-Antonio da FonsPCa Vianna., 1° secretario. 
-José Feliciano Horta de Araujo, 2• secretario.» 

15.• « A as'sembléa geral resolve: 
« Art. 1.o Fica o governo autorjsado para mandar 

matricular no 1• anuo tia escola de medicina da 
cOrt~, a João Henrique da Silva Coutinho devendo 
autes do acto do referido anno mostrar-se habilitado 
em historia. 

« Art. 2.• Ficão revogadas as disposições em 
contrario. 

u Paco da camara dos deputados, em 18 de julho 
de 1861.-Joaquim Francisco ele Faria, Yice-presi
dente..-Antom•• da Fm1seca Vianna, 1• secretario. 
-José Feliciano Horta de Araujo, 2° secretario. » 

f6. • u A assembiéa geral resolve: 
cc Ar!. 1. • Fica o governoautorisado pnr.1 mandar 

matricular no 1° anno de medicina da côrte o estu
dante José Celestino de Oliveira Soares, conside
rando-i e vAlidos os exames de preparatorins fe1tos 
na lileuldade de dire1to em S. Paulo, devendo antes 
do acto elo rderido anno prestar o exame de algebra 
que lhe falta. 

" A rt. 2. • Ficiio revogadas as disposições em 
contrario. 

cc Ar!. 2.' Fi cão revr·gadas as di~ posições em 
contrano. 

" Paço da er.mara rios deputados, em 18 de julho 
ele 1867.-Joaquúlt F-ra:nr.isco cJr. Faria., vice-pre;i
c!ente.- Antonio da Fonseca Vi~n·ruJ , 1 o secl·e
tario.-/ost! Feliâano llorta de Araujo, 2• secre
tario. » 

cc Paço da camara dos deputados, em 18 de julho 
de 1867,-Joaquim Fra?tcisco de Faria, vice-presi
dente.-Antonio da Fo11seca Viannu, 1° secretario. 
-José Feliciano l/orla d~ Araujo, 2° secretario.» 

12. • ~ A assembléa geral resolvo : 
cc Art. 1.0 Fica o gOVflf!lO autorisado para mandar 

matricular no 10 anno do cnrso medico da córte o 
estudante Antonio Manoel da Cost;L. Guimari!f'S, qu'e 
frequeuta as aulas corno ouvint~, prestando antes o 
cxatM de geometria que lhe falta. 

17.• « A assembléa geral resolve: 
a Art. 1. o Fica o governo autorisado para man

dar· fazer acto . da1 m<rteria~ do 1.• anno da facul
dade ele medicina da côrte a Prudencio Au{lusto 
Susana llrandiio, que como ouvint~ frequenta o 
refel'ido nnno, devendo fazer antes os exames de 
arithmetica e gcomotri~ que lhe faltão. 

,. 
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· cc Arl: 2.• Fic~o revogadas as disposições cm 

contrario. 
enliio de que sorve fazerem-se leis para estarmos a 
di,peilsa-bs continuamente? (Apoiados.) 

« ~'aço da camnra l!.os deputados, eJn 18 de julho 
dt~ 1867.- Joa.,;,úmFrancisco de Faria, vic.~-prest
dente.- Antnnio da. Fnnceca. Yianna, 1.• secreta
rio:- José I•'eliciano Ilorta de .:~raujo, 2.0 seCI·e
tarzo. » 

Não é minha intenção faz~r cenmras ao procedi
ment•l do governo actual; o mal vem de Jonr:e, 
dura hl muitos nnnos, data desde o principio elas 
actuaes .escolas de medicina. Todos os ministros têm 
conlledido taes dispensas. e então tóm ellas ido em 
tal crescimento, que este anno serão quasi tantas 
ou mesmo mais do que as matriculas regularmente 
feitas. 

18• « A assembléa geral resolve ; 
« Art. 1.• J<'iaa o governo automado a mandar 

admittir a exame das materias do 1 • anno da facul
dade de direito do recife o es!Jtdanle ouvinte Mnnoel 
Barbosa Alvares Ferreira, deJlOis de moslt·az·-se ha
bilitado no preparatorio que lhe falta. 

cc .A1t. 2.• Ficão revogadas as disposições em con
trariO. 

Aind~ bem que o nctu~l Sr. miuisfro do i~1perio 
reslingm este anno o direito com que se concedho 
es~as digpeosas, mandando que simplesmente fre
rruentassem as aulas sem serem chamados aos exer
cícios escolares. Mas assim mesmo é um inconve
nienhl, que como já disse. devemos evitar. cc Paco da camara dos deputados, em 18 de julho 

de 1867.-Joaquim Francisco de Faria, vic~-presi
dente.-Antonio da Fonseca. Vianna, 1• secretarie. 
-Jost! Felieiano Ilo1'ta de Al·auf", 20 secretario» 

19. • « A assembléa geral resolve : 

Devo agora fazer uma obsrrvação, e é que o nu
mero de alumnos que a< esr.nlas de medicina da 
Bahia A do lUo de Janeiro h;rhifitào para oservico 
civil e do rxBrcito e armada n:1o póde de modo algum 
ser considet•ado como sutticiente. A escola de medi .. 
cina da Da !tia dá ordinariamente de oito até dez ou 
doz~ doutores por anno. A' visfa deste numero tão 
limitado jà um depnt•do na camara fez vêr ha muitos 
annos que melhor fóra que o governo despemle •se o 
rlinheiro necessnrio para o estudo desses mor.os na 
Europa e acabasse com uma escola que dá apenas tão 
limitado numero de pessoas habilitadas para exercer 
a arte de curar. 

cc Art. I, o Fica o g•1vrrno autorisado para con
ceder um anno de licença, com os respectivos 
vencimentos, :10 juiz de direito rla com~rca da Feira 
de Sant' Anna, na província da Bahia, Dr. Luiz An
tonio Pereira Franco. 

« Ar.t. 2.o Ficãe~ ;revogadas as disposições em 
contrariO . 

u Paço da camara dos deputados, em 18 de julho 
de 1867.-.T oaquim Francisco de Fada., v ice-presi
dente.-Antonio da Fonseca. Viarma, 10 secretario. 
José Feliciano Jlrwta de Ara11jo, 2• secretario. b 

20• cc A assembléa geral resolve : 

A escola do Rio de J me iro dá 12 até 15 ou 20 por 
anno ; e são eJieq sufficienles? creio que não ; e 
qual é a causa desta insulficiencia em um paiz tão 
vasto, A em quasi toda a p trte desprovi1lo de recur
sos medicas e cirurgicos? E' o rigor excessivo que 
existe para sa podm· consPguir o tilnlo de doutor, 
unico que autorisa no Brasil para o exercício da me
dicina e d:1 cirurgia. EstE< rigor, Sr. presirlentn, não 
exif;tc em parte alguma do mundo, do modo por que 
está cstabdecido entre nós, e com elle muito solfre 
o povo e a admimstraçao da justiça. As necessida
des da populac:lo A a~ rlo exerdto e armada e as nc
ceFsidades da" justiça exigem no nosso paiz um nu
mero de doutores ou de faculiativos muito ~uperior 
aos que ~ahem das nossa> grandes e apparatosas es
cnbs. Portanto, ou havcmo• de alfrc•uxar este rillor 
excessivo, ou crcar nas pr•wincias algumas e.1colas 
se•·.undarias, arhilrzo e:;te qud me pa1·ece mais dii'Ji
cil actualmente. 

cc Art. 1.• Fica o governo autorisaclo para conce
der um anno de licen~a com todos os vencimento~ ao 
desembargador da relação da Bahia Antonio Ladhlào 
de Figueiredo Rocha. 

cc. Art. 2.• .Ficão revogadas as dióposigões em con-
trariO. . 

« Paço da camara dos deputados, em 18 de julho 
de 1867.-Joaquim Francisco de Faria, více-pre,i
dente :.....Antnnio da Fon>CCIL Vilm.na, 1• secretario. 
-José Fe:ician~? llo1ta de .Araujo, 2• secrelttrit>.» 

Forão todas a imprimir. 
O Sr •• Wotl•tm s-Sr. presiclente, tenho ele apre

sentar á consideracão do senado um projecto soL1·e 
as nossas escolas 'medicas. E' sabido que tem de 
vir para o senado este anno um ou mais pr~ject"s, 
conceden~o grande numero de dispensa~ de prepa
ratorios. Esto anno, mais do que itunca, forllo mm
dados pPlo governo frequentar a escola de medicina 
50 estudantes. que não linhào os prepar;Jtorios exi
gidos pelos estatutos, e alguns com fal t~ de mni ~ de 
um. Ora, 'JlUI'cçc-me necessario que tomemos alguma 
medida que obvie o iullonveniente de estal'fnos agui 
todos os annos a approvar di,pen~a de r,reparatonos 
a estudantes, dispensa dos rst<ttutos, penh•ndo ~ssim 
o tempo com ur~a r~1ateria que me pa,·e,•e nao e;llaJ' 
a par da nossa d1gmdad~, nem ser conforme it un
portancia dos nossos tral1allws. 

O St\, PoMPEU :-Apoiado. 
O Sn. J (JillM: - C1·eio que nos devemos occupnr 

de prcferoncia com intore~ses gcraes e nilo com 
questucs do intercss~ parlieular de estudantes, c 
cujo munero cresce espantosamente lodos os unnos; 

Nós sabemos que a Fmnca, a Inglaterra, e quasi 
tod~s as naaões mnritimas da Europa, a.lém de. terem 
mutto maior numero de escolas superwres do que 
tem o nosso paiz, tem rle mais amai~ instituições 
particulares para .o ensino especialíssimo da medi·· 
cina e da cirurgianeces;aria na vida marítima, assim 
como as tem especialissimas para o ensino ria mA!li
cina e da 1:irurgia neerssaria na vida militsr. Estes 
pruticos ut,lissimos nilo sao doutores, s<ío simples 
operarias e mui! o bons operarias para taes serviços; 
e, senhores, r•m todas as artes o sciencias lu duas 
r:lasses, uma de simples operarias, que n:lo preci,ilo 
rle tmut., sabAr, o otlh'a d•l saLios, quR além tla pra· 
lica lem h:tbililaçues ncccssarins para fazer progre
dir as arlcs c.1s sciendas. Om querer-se Qllfl todos 
os pmlicos scjão sabios é um absurdo, 6 um im-
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I poss.ivel, é crear embar,ços ao serviço publico c dadeiros sabi~s, como verdadeiras autoridades nas 
parhcular. matarias que ensinão, isso nunca elles silo capazes 

Portanto, Sr. presidente, o projeclo que tenho de de chegar a •cr como convem ; semelhante methodo 
apresentar ao senado J.larece-me ser uma necessida- só serve para favorecer a preguiça dos meotres, e 
de ; tem por fim modilicar o rigor dos estatutos afim acanhar o saber dos disclpUios, e quem duvidar 

• de podermos. ter maior numero de pessoas habilita- disto compare o saber dos mestres que seguem um 
das para o exercicio da arte de curar, ao mesmo systema com o saber dos que seguem o outro : 
tempo que acaba com estas continuas pretenções de .• ctualmente não me posso estender sobre esta ma-
dispensa. teri~ para mostrar quanto estamos atrasados nestes 

Eu poderia entrar em outras consideracões para assumptos. Direi amda que na Inglaterra não se 
justificar este projecto; mas não quero agóra tomar exige para a matricula nas escolas superiores que o 
tempo ao .~enado, aguardo-me para occasião mais estudante tenha esta ou aqnella idade nem prepara-
opportuna. · lorio algum. Um individuo tanto se póde matricular 

Pa~sarei a lê-lo : ( U. ) para a frequencia aos dezeseis annos, como aos 
• cc A alsembléa geral decreta : dez, ou doze, nu quatorze annos; embora seja mar-

« Art. t.o Nenhum estudante poderá mall1cular- cado o Jllenor tempo de frequencia para os ex:imes, 
se no curso medico das faculdades de medicina, póde ossa fre~uencia prolongar-se indefinidamente, 
sem eslar approvado em tres pelo menos d·•s seis e é depois dei a qua mostrão as habil ilações littera-
preparatorios exigidos pelos actuaes estatutos, sendo rias e scientificas, mas ninguem póde formar-se sem 
necesHariamPnte deste Anmero o frartcez e a~ malhe- ter vinte e um annos completos. 
maticas; e aquelles que de. pois de approvados no 2• Donde se segue que na Inglaterra,· onde em tudo 
anno náo esltverem approvados em todas as mate- domina o bom senso pratico, assirn como em outros 
rias dos ditos preparatorios, não poderáõ matl'icu- paize~ civilis~dos, entende-se que os alumnos po-
lar-se no 3• anno para obterem o titulo de doutor, dem aprender lerfeitamente bem muitas matarias 
mas poderão matricular-se no 4• e depois no 6• do curgo me tco, sem Paberem, por exemplo, 

I• anno, afim de obterem, depois de approvados, o ti- latim, historia antiga, média ~ moderna, geogra-
li tu lo de licenciados em med1ci na. phia, etc. Então por que moti•B entre nós serll in· 

« Art. 2 • A estes licenciados Fe passará titulo ilispensavel para se estudar estas materias que se 11 para poderem curar nos termos Hpprovados pelo go- saibão necessariamente Feis preparatorios, e que I verno; e se quizerem obter o titulo de doutor, rte- preparaterios l Não é pos~ivel qu~ isto possa chegar • pois de approvados nos preparatorios que lhes fal- a t dos; é um ri~or nocivo aos interesses do paiz, e ,.. 
tarem, frequentaraõ com matricula o ao e 50 ao no, e que nada nos a i anta, antes atrasa, na carreira I sendo approvadus sustentarái\ these na fórma dos da civilisação e do bem publico. Haverá mui!' s pais 
estatutos. que possão mandar· das províncias um filho estudar 

I « Art. a. o A~uelles que antes do 1() annos com- uo Hiu de Janeiro, frequentando seis ou sete 3nnos ). pletos tiverem o tido o tilulo de bachar~l ern letra<, as escolas preparatorias, e d~pois outros seis annos i! poderão matricular-se, para obltr qualquor dos ti- aij escolas Fuperiores? Sãr• doze annos, clespendendo ,. 
r 

tulos que M faculdades confPrem. · com isso 10 uu 12:000U. Entretanto ha muito! moços j~, 
I• 

c< Fwão revogada r, etc. Senado, 22 de julho de ~uc com menos Rreparatorios e menos estudos po- I. 
1867.-Jobim. » · . eriào ser exce tentes praticas; porque nas prolls- 1 A respeito deste 3• artigo, eu o julgo necessario, sõe~ h a sempre ~s duas classes de md1viduos (le que 
porque temos visto estudantes completarem o curso jáfallei : os que propriamAnte fazem progredir a 

~· dos preparatorios e obterem o titulo de bacharel em sciencia, e os hom•JD~ praticos, operarios, por 'li letras sem terem completado Hl annr~s de idade, e assim dizer. Póde-se ser excetlente cirurgillo pratico li' por isso não se podem matricular, só porque os es- sem saber latim, e !Cm ser um ~~bio, um doutor de f 
talutos o vedão. Os nossos estatutos, o os nossos capello. Ambrosio Pnréo não foi o pai da cirurgia l.:i 
habitas·, a respeito d? ensrno superi?r, sã~ Iii? ddfe- franceza? e sabia elle uma palavra de latim? e as rJjJ rentes do que se pmltca enlre asnaçoes mats ctvrhsa- su~s obras 11ão são ainda hoje. no fim de qnasi ., das da Europa, qua até tenho rm.do de arrostar· o quatro seculos, lidas com proveito? ~em se saber 
que está estabelecrdo no nos·o patz, e que entre- geogmphi.l lambem sA póde ser e~cell~nte ~edico 
tanto não se póde de moclo algum c•msiderar como pratico, som .sij saber l.atrrn, nem hrslor!a anh.ll'~ ou : ~ 

I 

o melhor. Pelo contrario, tu cor1sideru o methoclo da idade mtldw, e mmras outras maten:u ~xtgtdas 
d~ ensino seguido nas escolas superiores do Drasrl, neces!ariamente de todos que querem habtlrtar-se 'I assim como nas do Portugal e da Hespauha corno para curar, nas nossai escolas. Não quero tomar r muito inf,•rior ao rncthodo seguido nas escolas su- rnais tempo ao senado. ·' 
perioros de todo o Norte da Europa: entretanto se O SR. PRESIDENTE:- Fica o Jlrojecto sobre a mesa :!fr al~uem quizer contestar a .vantagem. deste nosso f!ie· plra entrar na ordem dos trabalhos. rF< thodo, que equipara o ensmo supe11or com o ens~no '·'I 
das escolas primarias o secundarias ha de soflrer ORDE~l DO DIA. 11 ::_ 

muita opposir.ão, porque o ha!Jito ij as preoccura- ,'>4 
Enlrárilo successivamente em 3• discu•são, com li 

(;ões tem sempre muita força entre nós como por i ;:1~ 
os respActi vos pareceres, e sem do bale forão arrpro- I ., 

toda a parte. I il 
O methodo seguido nas noss~s escolas superiores vada~ par.1 serom dirigidas 11 saneMo imperial, as i l: 

propostções da camar·a dos Srs. deputados, appro .. :·'o.' 
ú, quanto a mirn, o mais improprio para que os pro ,. ' 

•:.,, 1,1 

fossores possiio chegar <l ser consideraclos como ver- · vando diversas pensões concedi~as pelo governo: ,, 
r r 

• j ·~ 
:1 '; 

··;,' 
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l.a á D. Anna Carneiro Machado da Costa, e a 
outras pessoas; 

2 a a D. Eulalia Candida da Silveira íup.meyer; 
3.a ao soldado de voluritarks Felicio José da 

Silva, e a outras pessoas ; 
4.a ao soldado de voluntários Felizardo José da 

Silva, e a outras pessoas; 
5.a ao soldado de voluntários Joaquim Francisco 

de Paula, e a oulras pessoas ; 
6.a aosimperiaes marinheiros Rufmo Gonçalves 

e outro. 
Continuou em 3a discussão, que Ccára adiada em 

sessão anterior,o projecto do senado, declarando ap- 
plicaveis ao príncipe consorte da prin-eza imperial 
as disposições do arl. d" da lei de 23 de novembro 
de 1841. * 

O Sr. visconde de Jeouitiniionha : —Eu creio que 
o projecto tem tres artigos; V. Ex. faz-me o favor 
de os mandar lèr. 

O Sr. Presidente:—A proposição, como foi 
approvada, fica assim religida (lê). 

O Sr. visconde de Jequitinhonha : — Pergunto á 
V. Ex. se não se pôde pôr a votos por artigos ? 

Um Sr. senador : — Nâo, senhor. 
Posto a votos, foi approvado com as emendas fei- 

tas em 2a discussão, e remetfido â commissào de 
redacção. 

O Sr. T. Ottoni. ;—E' preciso que fique consig- 
nado que o Sr. presidente do conselho nao assistiu 
à votação. 

Um Sr. senador. — E que o ministério votou 
contra. 

Entrou em Ia discussão, com o respectivo pare- 
cer da mesa, a pr iposição da camara dos Srs. de- 
putados approvando as pensões concedidas ao sol- 
dado de voluntários Joaquim Marianno Pireira e 
outras pessoas. 

O Sr. presidente.—Esta proposição comprehen- 
de diversos pensionistas (lê seus nornet) a quasi to- 
talidade dos pensionistas é de soldados, anspeçadas 
e cabos. 

Além destas praças edao tamhsm comprehen- 
didas na mesma proposição a pensão de 3dg men- 
saes, concedida â Mana Erancisca dos Santos Bellnta 
e a de 213, lambem mensaes, a D. Amélia Pereira 
do Nascimento. 

Quanto âs primeiras, não aC'. mpanhão a proposi- 
ção outros documentos senão as cópias dos decretos 
que as concedêrào, á exoepção da de 500 rs diários, 
concedida a Francisco Manoel Pereira, soldado do 
37° batalhão de voluntários da patria, a respeito da 

'qual ha requerimento da parte, informação do ma- 
jor commandante do deposito provisorio, de 24 de 
novembro de 1866, e outra da repartição do aju- 
dante general de 8 de fevereiro de 1867,' om a qual 
concorda o mesmo ajudante general. 

Quanto á pensão concedida a D. Amélia Pereira 
do Nascimento, ha requerimento da viuva com cer- 
tidão do seu casamento em 18 de janeiro de 1864, 
na matriz da cidade de Alegrete, província deS. Pe- 
dro, e outros documentos, um dos quaes prova que 
o olíicial íallecèra em 5 de julho de 1866, e infor- 

mações da repartição do ajudante general de 13 de 
fevereiro de 1867.' 

A respeito de todas as outras pensões existem ape- 
nas. repito, as cópias dos decretos. 

Finda a Ia discussão, passou para a 2a, e desta para 
a 3a, a dita proposição. 

Seguiu-se em Ia discussão com o respectivo pare- 
cer, a proposição da mesma camara, approvando as 
pensões concedidas ao soldado Manoel Paulo da 
Conceição, e a outras pessoas. 

O Sr. presidente : — Esta proposição contém 35 
pensões concedidas a soldados, cabos, anspeçadas, 
furrieis e sargi-ntos, que se impossibilitarão em con- 
seqüência de fírimentos recebidos em combate. lia, 
além destas, uma pensão concedida a D. Maria Ale- 
xandrina de Oliveira. Esta pensão é de ISjJ men- 
saes : ha requerimento da viuva com certidão do seu 
casamento, na freguezia de Santa Anna do Sacra- 
mento, da Bahia, em 23 de dezembro de 1863, e 
outros documentos que provão o seu bom procedi- 
mento, e que não percebe vencimento algum pelos 
cofres do estado È' viuva do alteres do 8° batalhão 
de infantaria, Manoel Estevão de Oliveira Pinto, 
morto em conseqüência de ferimentos recebidos em 
combate. 

Finda a Ia discussão, passou para a 2a, e desta 
para a 3a, a dila proposição. 

Entrou em Ia discussão, com o respectivo pare- 
cer, a p oposição da mesma Camara approvando as 
pensões concedidas ao guarda nacional Ananias 
José de Oliveira, e a outras pessoas. 

O Sr. presidente;—Esta proposição está im- 
pressa; contém as seguintes pensões;—de 400 rs. 
diatios a Ananias Joaquim de Oliveira, guarda na- 
cional da província do Bio de Janeiro que ficou 
inutilisado da mão esquerda em serviço; de 60$ 
mensaes a Isabel, Gentil e Abilio, os dous primeiros 
filhos legítimos e o 3o legitimado do capitão do 
4° corpo de voluntários da patria Augusto César 
Guimarães, morto no combate de 24 de maio 
de ]866. A respeito desta pensão ha o requerimento 
do avô paterno, e tutor dos agraciados com infor- 
mações favoráveis do presidente da província da 
Batiia, da repartição do ajudante general, e do pro- 
curador da curôa. 

Chamo a attenção do senado para a pensão conce- 
dida a estes tres menores. Esta pensão foi requerida 
pelo avô paterno destes menores. Diz elle (e isto 
consta das informações) que esse official era casado 
e que sua viuva está viva. Entretanto, a pensão náo 
é concedida áviuva, como tem sido pratica, mas sim 
aos menores. Procurando-se a explicação deste facto, 
vê-se o seguinte: no requeiimento 'feito pelo avo 
dos menores dia elle—que a mài dos menores os 
abandonâra pelo seu mão procedimento. Pôde ser 
que assim seja, raãs nas informações de diversas 
autoridades que forà i ouvidas não °se lô uma única 
palavra que possa confirmar por algum mcd) a 
asserção simples e fugitiva que se encontra no re- 
querimento feito pelo avô dos menores. 

O governo concedeu a pensão, e concedendo-a, 
contra a pratica estabelecida, aos menores, e não â 
sua mài que está viva, pôde, talvez sem querer, con- 
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firmar uma accusação, que pôde não ser exacta, em 
descrédito da viuva, mãi desses menores. 

E' a observação que tinha a fazer sobre esta 
pensão. 

Quanto a pensão de 36$ mensaes a Leopoldo, me- 
nor, filho legitimado do alf res da guaida nacional 
da côrte, addido ao 14° batalhão de infantaria de Ia 

linha João Alves de Azevedo, morto no acampamento 
do 1° corpo do exercito, ha requerimento da mãi do 
menor, e certidão de escriptura de períilhaçio, la- 
vrada perante o escrivão do jnizo de paz de Santa 
Cruz em 11 de fevereiro de 1865. 

A esta pensão segue-se a de 42$ mensaes, con- 
cedida a D. Josepha Francisca de Je-us Sdles. 
Chamo também a aitenção do senado para esta pen- 
são. A respeito delia ha os seguintes documentos;— 
informações dos subdelegados do 1° e 2° districtos 
da freguezia de Santo Antonio, da cidade da Bahia, 
concernentes â família do tenente do 38° corpo de 
voluntários da patria Alexandrino Gonçalves de 
Salles, morto no ataque de 2 de maio de 1866; as 
informações abonão o comportamento da viuva do 
mesmo, D. Josepha Ferreira de Jesus, e aífirmão ser 
este o seu nome. 

No oílicio do chefe de policia ao presidente da 
província, declara-se que em virtude das informa- 
ções que recebera (e não ha outras senão a d( s 
subdelegados) estava verificado que o oíficial falle- 
cido deixãra mulher e quatro filhos, chamando-Ae a 
viuva D Josepha Afaria de Jesus; no decreto do go- 
verno porém concede-se a penrão aü. Josepha Fran- 
cisca de Jesus. Parece-me que as informações que se 
podem julgar mais exactas são as dos subdelegados 
dos dous districtos de freguezia de Santo Antonio da 
Bahia, que dedarâo que ella se chama Josepha Fer- 
reira de Jesus. Isto não obstante, e sem que se saiba 
por que razão, o clmfe de pohcia, refirindo-se às 
informações que recebera, diz está verificado que a 
viuva clíama-se Josepha Álaria de Jesus, e o decreto 
do governo dá-lhe o nome de Josepha Francisca de 
Jesus Salles. O senado decidirá como entender. 

O Sr. vlweomSr ti© Jeíju»llnV«;onlta! 
— Eu desejava saber se essa pensão concedida aos 
filhos tem algum termo, se não cessa passado certo 
tempo. 

O Sr. presidente : — Vou satisfazer ao nobre se- 
nador A pensão concedida aos menores Isabel, Gen- 
til e Abilio foi concedida repartidamente, devendo 
cessar quanto aos di us últimos (Gentil e Abílio) 
desde que chegarem á maioridade. 

O Sr. viscondebe Jequitinhoniu: — Bem. agora 
quanto a essa outra que V. Ex. julga estar fóra do 
estylo, eu creio que o governo está autorisado a 
concedé-la. 

O Sr. presidente:—Eu fiz a observação que o 
senado ouviu, não porque entenda que o governo 
não esteja autorisado a concede-la, mas pelacir- 
cumstancia que me pareceu ser digna da considera- 
ção do senado. Parece evidente que não se deu a 
pensão a esta viuva  

O Sr. visconde de Jequitinhoniia : — Talvez ella 
tenha meios de viver. 

0 Sr. presidente ;—... em conseqüência de uma 
accusação fugitiva feita em um requerimento do avò 
piternô dos menores, em que se desacredita a viuva, 
mãi dos menores, que não sei quem é. Pode por este 
modo o governo, sem o querer, contra as suas in- 
tenções, proceder inconvenientemente, concorren- 
do para o descrédito de quem talvez não mereça. 
Afora esta razão, que aconselharia neste e em casos 
semelhantes informações circumslanciadas, ou tal- 
vez uma especie de processo administrativo, nenhu- 
ma outra objecção occorre sobre a pensão, de que 
se trata. 

0 Sr. visconde de Jequitinhoniia : — Eu voto por 
esta pensão na convicção de que, se apenas foi ella 
concedida aos filhos, é porque estes precisavão mais 
do que a mãi. 

Debaixo deste presupposto, não acho inconve- 
niente em approvar a pensão Sem entrar no desen- 
volvimento que V. Ex. com toda a razão fez sentir ao 
senado, entendo que o governo deu esta pensão, por- 
que convenceu-se de que os filhos e não a mãi pre- 
cisavão delia: portanto, voto pela pensão. 

Quanto á outra, era que apparecem tres nomes, 
não posso votar por ella. Julgo que deve ser remet- 
tida ao governo, ou pedir se-lhe informações que 
estabeleçào o que na realidade é, se o nome da agra- 
ciada é*D. Maria Francisca, se é D. Francisca Jo- 
sepha ou se é ü. Josepha Ferreira. Creio que o mais' 
curial é pedir informações; adiar esta discussão até 
que ellas cheguem No entanto o senado decidirá 
como lhe parecer mais conveniente. 

Foi lido, apoiado, e posto em discussão o seguinte 
requerimento : 

« Requeiro que se peção informações ao governo 
acerca do verdadeiro nome da pensionista, que apa- 
rece com Ires diíferentes nomes, ficando a discussão 
adiada até chegarem as informações.— Visconde de 
Jequitinhoniia.» 

O Sr Imrão «te Coii©st|te:—Sr. presidente, 
aserapprovado o requerimento de adiamento do hon- 
rado senador pela minha província, essa infeliz viu- 
va talvez não possa gozar do beneficio da pensão 
senão pa a o anuo seguinte ; entretanto que a difle- 
rença do 23 nome parece não dever influir na con- 
cessão da pensão, porquanto está declarado que ella 
é dada à viuva do tenente Alexandrino Gonçalves de 
;-alles; e assim nunea influirá essa differença na 
cobrança da pensão. 

O Sr. T. Ottoni : —São duvidas para o thesouro. 
O Sr. barão de Cotegipe ; —O governo procurará 

informação necessária na occasião para emendar 
este nome... 

O Sr. T. Ottoni: — São duvidas no thesouro 
que podem durar quatro annos. 

O Sr. barão de Cotegipe : — Não se precisará 
de quatro annos para isto, uma vez que está decla- 
rado que a pensão é concedida â viuva do tenente 
de voluntários Alexandrino Gonçalves de Salles; 
não pode haver duvida pela dilferênça do segundo 
nome. O decreto diz que a pensão é concedida á 
D. Josepha Francisca de Jesus Salles; uma das in - 
formações falia no nome de D. Josepha Maria de 
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Jesus Salles, outra em D . .Tosepha Ferreira de Jesus O Sn. PRESIDENTE faz signal affirmativo, 
Salles; mas todaR se referem il mesma pessoa: a o Sll. VISCONDE DI! .TEQUITINIIONIIA: -o Sr. pre
viuva do tenente Alexandrino Gonçalves de Salles sid~nte informa-me agora que está isto determinado; 

UMA voz: - As .mulheres mudào de nome a cada não ha, portanto, demora alguma. não ha interesse 
passo. (Riso.) algum da parte deli a que sofTra pela demora; 

O.Sn. DARÃO DE COTEGIPI!: - Voto, portanto, porque a todo tempo que sli decidir, em um ou dois 
contra o adiamento para não fazer um damno á essa mezes, ella vai receber a sua pensão desde a data 
vi uva, damno que sem duvida o honrado membro do decreto que a concedeu. 
não quererá causar com esta demora. Poder-se-ha dizer: « Mas ella precisa ur~ente-

O Sr. willfiOJide de 1Jequ1Unlaonlaat- mente deste pequeno valor. ». E' um infor~unio; 
Eu 0 que desejo, Sr. presidente, é n:Jo fazer mal mas mas como ella não perde com mo, como va1 reco
receio que d~pois no thesouro não se veja esta ag;ucia- ber acumulado, _não. ha da nossa parte nenh.um es-

' daembaraçada,queappareçãoe.ntãoduvidas.quefaç:lo crupulo de ~onsmenCJa; é o C(U~ eu qu~ro d1zer. 
com que o decreto não se reahse, e q11e seJa preciso No ent~et,mto, o senado demda cum.o entender 
outro decreto, e que ainda tenhamos. de approvar melhor, ftcando c,erto d~ qr.re o meu des~JO é só.men
esta mesma Jlensão em consequencia desse decreto. te não fazer mal a pen.stomsta e. salv~r a drgmdade 
Se na realidade basta que se declare depois 0 nom. e d_o senado. E, se se qutzer, eu rellrare1 o meu reque
da pesso~, se o senado entende assim, bem, faça-se r~mento. 
isto; mas eu creio que não é regular, que ni\o haveria Vote-se como entendPr, approw-se ou rejeite-se 
perda de tempo proeedendo-se do mndo como indico. o requel'imento, para mim é indifl'erente, uma VPZ 
O governo pôde dar as inforrnacões ern pouco t~mpo, que se salvem estas duas condições: o interesse da 
temos ainda dous mezes de sessão, h a esp~co suffi- pensionista e a dignidade do senado. 
ciente para que a resolução passe com toda· a regu- O SR. nAnÃo DE CoTEGIPE:- O interesse está 
!aridade. salvo. 

Isto por um lado. Agora por outro lado, acho qne 
não é proprio do senado, do corpo legislativo, appro
var uma pensão nestes termos; é improprio da di
gnidade do senado approvar a pensào concedida á 
uma senhora que tem um nome dado pelos dous 
subdelegados de policia, tem ou Iro dado pelo chefe 
de policia e tem finalmente outro dado pelo proprio 
governo no decreto. Embora todos digão q11e etl~ é 
mulher do tenente Alexandrino Goncalves de Salles, 
mas com que nome se ha de fazer o' respectivo as
sentamento ? 

O Sn. PRESIDENTE:- Tenho a dizer que na minha 
opinião o verdadeiro nome é D. Josepha Ferreir4 
de Jesus, e não D. Josepha lllaria de Jesus, como, 
mal informar!o, declarAra chamar·se o chefe de po
licia, nem lambem D. Josepba Francisca de Jesus, 
como ss diz no decreto, 

O Sr. l<'•raande11 Torre11 (minist·ro do 
imperioJ: -Aproveitarei a occasião para dar os 
meus agrad~cimentos, não só como membro do se
n~do, mas lambem como ministro da corôa, ao nobre 
presidente rio senado, pelo zelo e pela solicitude 
que tem trdo sobre esta materia de pensões; mas, 
devo lambem declarar 'l''e o governo por sua parte 
não tem sido menos zeloso e solicito no exame dos 
documentos qne originárão as pensões dadas por 

Ulr Sn. SENADOR dil um aparte. 
O Sn. VISCONDE DE JJlQUITINHONIIA : -Se eu não 

raciocino bem em quanto ao que disse relativamente 
à dignidade do senado, pelo menos parece-me que 
é fundado o receio que tenho de que no !besouro 
não se possa fazer o devido assentamento. Estou 
convenc1do de que o empregado do thesouro , 
quando tiver de fazer o assentamento, ha de 
fazê-lo na conformidade do' decreto; agora se é ou 
não o mesmo nome da pessoa, se n:\o se pôde pro
var a sua identidade, sobre este pontfl eu, se fosse 
empregado do thesouro, não desistiria; duvidava 
se era a mesma pessoa ou não. 

Fazia-se o assentamento de que fulana· de tal era 
pensionista de tanto; mas, quanrto houvesse de 
receber a pensão, se o nome CJUe désse não combi
nasse com o que estava assentado, não pagava. 

Demais, Sr. presidente, se esta questão não ap
parecesse, se não fo.se ventilada na casa, o governo 
podia, eamarariamente, dar suas ordens ; e elle, 
talvez. não se zang.1ria muito de mudar o nome, de 
altera-lo. Mas depois de se ter· ventilado a 
qu~stiló no senado, parece. me que, por mais alguns 
dias, era bom que se liquidasse esta cluvid,t. 

serviços prestados á patria. · 
Permittirá o senado que eu entre no desenvolvi· 

mento mais largo da materia, fallando della cm 
geral. · 

As petições ácerca de pensões, processadas pelo 
ministerio da guérra, são remettidas ao ministerio 
do imperio. As petir.ões de pensões individuaes são 
acompanhadas lias certidões que as fundamentão: 
da certidão de ca~amento, quando se trata de vi uvas, 
e da de baptis1no, quando se trata de filhos, etc., etc. 
As pensões conced1das cumulativamente ás praças de 
pret são dadas em virtude de tabellas acompanhadas 
do exame de sanidade feito competentemente, em 
cujo exame, como V. Ex. terá reparado, vem as de
clarações do dia do fenmento da praca, 

Nessas mesmas tabellas vem iguaímente declara
dos os meti vos ou causas por que a praça fora julga
da não só inutilisada ou incapaz rlo servi1:c.. de 
guerra, como lambem, fffi con~cquancia dos alei
Jõe~, na impossibilidade de adquidr meios de sub
sistcncia. Lembro-me mais llue,tlemorando alg11ma cou sa,n ós 

podemos salvar os mteresses da pensionista, deter
minando que se lhe pague tla data do decreto, se não 
é isto já determinai! o. 

V. 1\x. com seu desvelo, em um dos pareceres da 
mesa, nota que ha dill'erença entre as praças quo 
estão nas circum.tancias do não poderem adquirir 
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o~ wio~ da suhsist.mcia P. aqucllas que car··crm dos • Entr.>u finalmente em t• di cn•são, com o rPsree
mei•.•s de snbsistf•nria .lá n meu collega ria guerra tivo parecer, a propo~içilo da m•sma camara. appro, 
fez vM qu•• e. tas dill'erencas nA o ~no · e ..• es e 'lUA d• s vando as p••nsõcs eonre.lidas ao m~jor Henr1que 
exames a que se I em procedido consb qu< Ioda• as .José Lazary e a· outras pessoas. 
praças ~gradar!~< est~o no. c~aso rle rne•·r,rer a·• pra~as O Sll. PIIESJnll:'iTE: ..:.. Por esta r.ccasiilo peco li
qu·· lhes Wm. ~1flo c~• n~eduh<. F.~1as ~ão a• penwes cença para dedarar IJil~ a primeira pensã" niiÓ t'm 
dadas em JJHlJOI' uuroero e quo lulU vm lo tngloLa- docnmPnto mnhum ~enão a cópia. do decreto da 
daiJJente "nncessão; por isso o n<>bre s«n•dor. qne f,.Jiou 

A~· que Pão rl:das in•lidrlualmento nos nfficiaes ha pouco, ha de permitt•r que fll diga que n:\o 
por se ac:har,!'Jn i<>u!lli ado•, ou ás Rnas vi .. vas e I nho a menor d1Jdua de 1111e toda1 à~ p•nsõPs 
li lhos, p •r te•·em fatleciclo em cnm n~nha, vêm ~m conced1d•s pel" p• der executivo o Wm sido á vi~la rle 
de•:cel• s Psp~cia~s. Não lerei a su!lir.iencia c1ue Mm documento~ ofnc1ae.s que prov:\o os semcos f-itos e 
os rrJPIIs cullega• da gum-ra e da m·<riodl'l 1nra r1a•· a jnstira ria r-muneração c •. nce1ida; más isto n~o 
informações tão particularisa•las a. resp>ito ile r ada drsl!·ó~ a ~sserçio de qne muitas das pensões, e P"'so 
uma das pensões, porq11e Psle ohJP.clo corre pelas m•smo dizrr que a maior parte dell•s. lêH'J vin•to 
sua~ reparli~õ•·s; m"s rJa minh~ parle lambem exa- para o se~ado, como con~ta das tabellas, sem do ... 
mino os req11erimentos que mesào rerncl!Jdos ''tenho cu mm lo algum ljlle as justifique: de mRnPira q•1e o 
alé fe<to voltar Hlguns ao nosso com•nanrlan1c em 8enarlo nao poderia. s~ quizesse, instituir e~pecie 
ch~.r~ no l'ara.gn~y para que informa~se áct•rc:t do al~uma de exame sobre essas pensões. 
m•·tivo qne funda~t·enJam a po-tçao; lem havido Por esta tabella se vê que a prim~ira pens3o n~o 
torlo escrupulo a este respeito; fni aCOiciJlRnbarta RPnno da cópia do dPcreto de eon-

E11tranilo a~o•a part.iculiirmente M p1!nsilo rle que Ms~ãn: diz-se no d·cr~tn que se concede a pens~o 
M trata, devo cl••clara•· <JU. r:·i me re<11ettido o_reque- ao m··jor Henrique Jo~é Lazary, o qual se inutilisou 
rtmP.ntn de.•se •ndiVIduo, CUJO nome p11r estar J'HI o a e iii cnnsequencia de um deia,tre; ora, estou certo· 
(anJm mo po~so ter d11 mem,r<a. Etle requereu uma d•l que o governo te,· e pres• niPs todos o~ doell
pensão pHa >en• neto·, flean1lo em ,,Jvido a vÍil\'a mentos pa•a saber qual f•li o desastre,, a causa do 
do tene••le qu-. fall~ceu em e.Hnpanha. A~ razões por tlesa>lre, o P.shdo em que ficou o offici&l, e a jmh 
1111e >e deu a pen<ilo ao~ netos fur~o razõPs de f,,mJ- r~zào que havi:l para conceder-s~ a )l•ns~o; was o 
lia; o governo proc·•ssou as pro,·as do fallecimentn SP,DHdo pel~ sua p .. rtd tem d~ referir-~e unir.amm•e, 
e de ou.tras Clrcum•t.nria~ qut~ julgo conv~<niente n:\o para npprova-la, ao q•1e diz o dPcreto, e nlo a r1o
mencion·•r. L<·go qn~ C •J publicada a p•n·ão e não cum•ntos, que o haliibtem para o examtl e aprtl
houve red,m·çào al~uma da parte da viuva, crP•o CJação dos actos do governo. 
qne está no ca<o de ser approva la; repito é um ne- O SR .. ~IINJSTIIO DO utrRRto: -0 que affirmei e 
gocio de f..Jnilia. torno a affirmar é que não dei esses despaeh•>K ele 

Enten•lo, poi•, que se deve appr·war e• ta penslio, pensão ~enào 11 vista de documentos. Se esses dorn
assim como ontra concedida a uma senhora, cujo ment• ·S nã l têm app1r~ddo no senado, o s· n •do 
nome vem de clifferentes.man•ir.•s · te111 o direito de exig'·l··S. Talvez tives~em fica lo 

Mais d~ uma vez tem aco11tecid, qnP, depois de na c"marados Srs. deput~d?s. 
concerlida nma pAnsã.·>, >e reco .hece que o nome O SP. ,Jobhn a-Sr. presi~ente, eu não affir
do agraci•rlo é outro, e se em•nda. CreiO que o no- mo, mas ouvi d1zer por pessoa que me pareceu hPm 
nte verdadeiro é essP que vem 1111 dl'creto, porque mform:.da que este official passo11 por esse de~a·trll 
em virtu,Je d• requisição do min1~terio do imperio o por não seo· h •m cav.lldro: deu uma quéda, q•1•
da currr• infurm. u sob e este Hssumpto. Nesta p~rle br .• u uma perna; eis o d~saslre pelo qual ha ele o 
MIIC<udo com o nobre senador pef• Bahia, que é estado r<·munera-lo. Entr~tanto houve um alferrs · 
f:u:il 'erific<r quem é a viuva du tfnenle qne mor- que mo1reu em consequencia de um raio no Para.: 
reu ; eutret .• nto. qne qualquer demora 11a d~cisão guay ou Corrientes e o governo nllo quiz dar umil 
dtsle negumo, póde pr<'JUdic:i·la. pensão á sua infeliz viuva, porque se diz qnA ass1m 

Emllm, Sr. rre•iii.Hnl~, aquillo que o senado deci- como esse officiHI foi lá fulmina~ o por um raio, po
c!ir será o melhor; ell~ a<iim como o gliveruo, nao dia tê lo sido em Sant' Ann~ do Livramento d"n·le elle 
tem outro inter• sse senA o zelar os. dinheiros pnbli· era. O caso é que a vi uva ficou na m~ior miseria, e 
cos por um lado! e por. outro la• lo ~ilo. deixar que dtsto Pstou bem informado, porqne fui portadror do 

· morrào na miser1a os crdadãos brasJieJros que se requerimento que essa infeliz viuva ma111lou ao go
inntili~árilo na dcf~sa da patria, ou as fam•lias verno. 
d'aquelles que morrôrão defendendo a nossa honra. · 
ltepito: o procedimento da mesa é digno de lcmvor O SR. VI CONDE DE 1EQUITINIIONJIA:- Esse official 
e está de conformidade com o procedimento do go- estava em serviço? 
verno. O Sn Jonm :-Não sei: para que eslava eH e lá? 

O. S11. VISCONDE DI! JEQUITtNUONIIA pediu verbal- o Sr. Seuz .. Fran•o 1-O t,ffirial a quem 
mente permissão para re•irar o seu requerimento, e se referiu o nobre senador que ar.abauc fa1lar, foi 
cnnsultado o senaflo, assim decidiu, proscguindo a nomeado na provincia do Rio de Janeiro alieres de 
di;cus~ão principal. nm corpo de voluut,.rios da palria, e distinguindo-se 

Finda a 1• discussão pa~sou para a 2• e desta para. na campanha do Paraguay, chegou a major por seu~ 
a 3" a dita proposição. serviços prestados no Citmpo da batalh~ e p• r sua 
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capacidade. Assistiu a divorsos combates e em um 
delles com mandou o seu corpo. · 

EXP.EDIENTJ!, 

Um dia, estando'ã c.1Vallo e. des.e~be~tmdo este, 
fê-lo cahir e quebrar a perna, mM1c1dade que, oe
correndo em serviço e depois de os ter pre;tado 
·rewvantes, o inutili~ou para ganhar a vida; nilo póde 
ser de~amparado pelo governo, em cujo serviço e do 
]Jaiz lhe succedeu esse desastre 

O Sa. 1 .• SECRETARIO deu conta do. seguinte~ 
Vinte • Ires officios, de 19 do corrente, do 1.• se

cretario da camara dos Sra. deputado81 acompa" 
nhando as seruintes 

PROPOSI~ÕIS : 

t• « A a•sembléa geral resolve : Se elle fosse um official que n~o se tives~e di•tin
suido, passe; mas, repito, tendo de alferes subido a 
major, nomeado por serviço1 distinctos e muita ca
paCJdad~, mereceu qne o g«verno o recompensasse. 
'Eu, portanto, vuto pela pensão. 

« Art. 1.• Fi"a o governo nut,,risado para concr• 
der um anno de Jic~nça eom os r~sp~•·tivos venci
mentos ao juiz de dire•to da comarca Th··res•na. da 
província do Piauhy, Dr. Candido G;l Castdlo l:lran• 
co, p .ra traiu de ~ua 8HUde. , Ninguem mais pedindo a pnlavra, e não se podendo 

votar por falta de numero sufficiente de Srs. tienado
res, fic•m encerrada a discussão. 

« Art. 2.• Fi cão revogadas as disposições em con
trario. 

a Paco da camara dos deputa, los, em 19 dfl julho 
de 1861.- Joãu Silveira de Souza, vil:e-presirtenre. 
-Antop.j,, da Fonser.ll Vi•mna, t• secretario.
Jo~é Felieiuno Ilt~rta de Araujo, 2• secrttario.» 

O Sn PRESIDENTE deu a ordem do dia para 23 do 
·corrente. 

1• partP.- Votação sobre a propoqiçilo, cuja 1• 
·discussão ficou encerada, e 2• d1scussão d~ mesma, 
se passar. 2.• « A assembléa geral resolve : 

« Arl. }.1 Fica o governo autorisado p~ra con
cFder um anM de licença, com os respectivos ven
dmentos, ao lente da 2• cad•.ira do li• anno da fa-.ul· 
dade d6 direito do Rrcife,conselheiro Pedro Autran 
da Malta e Albuquerque. 

O resto das materias jã design3das, cnmeçando 
p11la proposição da camara dos Sro. d•putados, rela· 
'liva à porcentagem dos corretores, com o respeclivo 
.parecer. 

2• pnrte ( ál hora,)- 2• discu~silo da prrposi~i'io 
·da c>~mara sobre o prolongamento das actuaes v1as 
'f<'rreas, votando-se antes sobre o art. 1• e para~ra
phos, cuja discussão ficou encerrada na sessão an · 
1erior. 

LevaJJtou-se a sessão á 11/2 hora da tarde. 

30• ee1111io 

EM 23 DE JULHO DE 1867. 

'PRESIDENCIA. DO Sn. VISCOIIIDE DE ABUTÉ, 

· A.' 1 t 1/2 h r ras da manhã fpz-se a chamada, e, 
achando->e presentes os ~.rs Vibconde de Aba•té, 
J\t.f.a, Almeilla e Albuquerque, Pompeu, Ottoni, 
Dias Vieira, ChichorJO, marquez de Ohnda, Pe
dreira, barão de J\laruim, N<bUcfl, viscondtl de Sa
pucahy, barà11 de Cot~gipo, Dantas, barão de S. 
Louren~o, .lohilll. Diniz, S(.uza Hamos, b"ráo do 
Hio-Grandd, harão de Antonina, barão de Muritiba, 
Paranbo•, Teix~ira de Souza, Sioimbú, Furlado, 
Souza Franco, visconde de S. Vir.Ant.~, Sá e Alhu-

. qnerquP, barão de P,r,pama, Dins de Carv~lbo.e 
Fernandes T•.•rros, o Sr. presidente abriu a ~essão. 

Fallllrão co1a causa participada o~ Sr·s. Cunha V as-

,, Art. 2.0 Ficão revogadas as disposições em 
contrario. . 

« I' aço da ramara dos deJintados, em 19 de julho 
da 1867.-João Silveira de Sou:,, vice-presidente, 
-Antonio da Fonseca Vianna, 1• secrelario.-José 
Felici!lno H.rta de A.raujt, 20 secretario. » 

3. • · « A assembléa geral resolve : 
« Art. 1. • Fica o governo autorisado para conce

der um anno de licenca com tortos os seus venci
mentos a•1· desembargador da relação do lllarar.hão, 
José Nic. lim Higu~ira Costa. 

,, Art. J.• Fi cão revogadas as disposições em con
trario. 

a Paro da camara dos deputados em 19 de Julho 
de 1867. · 

J o ao Silveira de Souza, vicc-presidente -An~ 
tnnio da Fonseca Vianna, 1• secretario.-) osé Fe-
liciano llorta de Artwjo, 2• se~retario. » · 

4.• « A assembléa geral resolve : 
, Art. 1.• Fica o governo autori~ado _para mandar 

matricular e fazer acto o estudante JoHé Pereira Ma1a, 
que fl'equenta como ouvinte o 1.• anno da faculdade 
Je direlfo (la cidat:le do RPcife, uma vez IJUe SPja 
approvado no e1ame de philosophia que lha falia . 

« Ar~. 2.• Ficão revogadas as disposições cm 
contrariO. 

, Paç~ da camara dos deputados, em 19 rle julho 
de 1861.-Jo<io Silveira de Souza, vice-presidente. 
-Antonio da Fonseca Viatma, 1• secrctario.-José 
Feliciano llo1'ta de Araujo, 2• secrotario. • 

5• C( A assembléa geral resolve : 

. concellos, Nunes Gonçalves, Candido Borges, Car
neiro de Campos, Eusebio, Octaviano, Firmino, 
Paula Alhuqmrque, Paula Pessoa Mendes dos San
'tos, llerroira Penna, Paranaguâ, Silveira da Mntta, 
rnarquez de Caxias, marquez de Itanbaem, visconde 
d" llabonhy, vi,conrle de Jequitinhonha e Zacba
rias; P sem p:trtici paçl\o os Srs. conde da Doa Vista, 
Souza Queiroz, Fonseca e visconde de Suassuna. 

Foi lida o approvada a acta do 22 do corrente 
mez. 

11 A rt. l.O Fica o go1•erno autorisado para m3n· 
dar admittir a exam~ das materias do anno que e~lá 
rrequcntHndo como ouvinte o tsturlante d:t [acuidade 
de direito do Uecife Antonio Caetano da Silva Lara, 
por não ler podido matricular-se em tempo. 
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~. Art. 2. 1 Ficilo revogadas as disposições ern con- « Art. 2. • Fic~o revogadas as disposições em con-
trar~o. trario. 

« Paço da camm dos deputados, em t9 de julho « Paço da camAra dos deput~do~, em 19 de julho 
de tS67.-Joci" Silveim de Sou: a., vire-presidente. de f8!l7.-Joáo Stkeiru. de Souza, vice-pre~i~~nte. 
-Arrt•.nio da Fon~ec11 T'ir•nna, 1• ~ecretar:o.-José -Ant•.n>~J da FonBeca Viann.a, 1• secretario.-Jose· 
Feliciano Horta de Ara,.jo, 2• secretario.» Feliciano llorta de AraujrJ, 2" secretario.• 

6• « A assembléa gml resolve : ff .• « A. a-sembléa geral resolve: 
c :Art. i.• Fica o governo autorisado para mm-lar « Art. to Fir.a gov~rM aut.,risado a. maneJar 

matncuJ.r no 1 • anno da faculdade de medicioa d·• aceitar; na faculdarle de me,licina da Bahia, OR exa
}llo de Janeiro ao. esludante Lourenço Justiniano mes de .preparaturins feitos a Jolio Jos6 de S uza •· 
Vieira, nilo podendo porém prAsta.r acto do referrdo M··nez•·s JunitJr, na faculdade de direito de Pernam~ 
anno. antes ile mostrar-se hab1lita lo nos preparato- louco. 
r1os qu• lhe fallào. « Art. 2.• Ficdo ·r~vogadas as disposi~ões em 

« Ar~. 2. o Ficil.o revogadas as disposições em conlrario. 
conlrano. « Paco da camara dos deputa los, ~m 19 de julho 

« Par,o d~ camara dos deputados, em f9 de julho de 11'161:- J não 8il11eira de Souza, vice-presidente. 
de 1867.-/oao Silveira de So11za, vice-p,fsident~. - Afl.fonin do FonRtca Viannn, I• secretario.
.Antonio dn Fonseca ViafiM.l to secrPt<rio.- Jose José Fr.liciano llorta de .Araujl'l, 2° secretdrio. » 
Feli.:ianellorta de Araujo,~· secretario.» f2.• « A aARembléa geril! resolve: 

7• « :A assembléa gl'ral resolve: « Artigo unico. Fica o governo autorisado para 
« Art. :t.o Fica 0 governo ant0riAado a rnnn~ar m~ndar mat.ricular no l• anno da faculrtade ~e d!

fazer acto das ma terias do ]O anno da facnldade de wto do .R-.c1~e ao estudante llanoel José de Flgoet
medicina da côrte a Bernardino S:lva e Francisco redo ~~~t~ F1lbo1 lev .• n~o-se-lbe ern conta o~ p~e
:Maria de Mello e Oliveira, que rrequentão como ou· paratouos que trver íe1to na facnld~.de ~a Bjbla; 
vintes 0 referido anno, dev~ndo preceder 0 exame sendo para esse firn revogadas as d1sponções em 
do unico preparatorio que lhes resta. contrar10. . 

« Art. 2·0 Ficllo revogada~ as disposi•ões em 00_ « · f'~ço .la c~ma~a d.~s dep~tados, ~rn t9 d~ Jlllt.o 
trario • c de 18ô7.-/ oao Stll;ewa d~ ::>ouza, vwe•pres1dente. 

• -Antonio da FoHs~r.a Vianna 1• secretario.-
c Paço da cam~ra dos deJ>ntados, em 19 dA j11lho José fi'<liciarao Jlorta de ArauJo, 2• secretario. » · 

de 1867.-João Silneira de S ·u·a. vice-presidente. t3 1 A blé 1 1 . 
-A,.trnto d" Ft!rMtca Vianna )• stC''rtario.-Josi • « asseru a gera reso ve. 
Felir.iano Jlorta de Ara11jn, ~secretario. » « Art. t.• Fica o governo autoris!do para man 1ar 

8 1 A bl 1 1 . admittir a exame de amtomia na faculdade da Bahi~, 
· « Msem êa gera resolve · no principio do annovindouro, ao estudante de phar· 

« Ar!. 1 • Fira o governoautorisatlo para mandar macia José Cardoso de Moura Brasil, afim rle apro
fa?.er acto das mat~rias do t• annn de medicina da veitar o I• anno metlico, depois de habilit<do com o 
Dahia a Man~el Barbosa da Silva, dPpendPndo este prep~ratorio de geographia, que ainda não pr~stou. 
exame do ult1m~ prPp .ralo rio que lhe falta. « Art. 2.o Ficao revogadas as ,i is posições em con-

« A rt. 2 o Fi cão rev<1gadas as dispostções em traria. 
COI\Irario. · « PRÇil da camA·ra dos deputados, em 19 dA jr1lho 

c Paço da camara dos deputados, em 18 de julho 
de 186"1.-/ oã• Silveira de Sou: a, vice-pre•idente 
-Antonio da FonHtca. Viarr11a, t• secr~tuio.-José. 
Feliciano Horta de Aravjo, !I• secretario. » , 

9.• « A assembléa geral resolve : 
« Artigo 11nico. Fica o governo antoriRado para 

mandar m~tricular no to anno da faculdade de di
reit.o do Rec1fe o eAtudante Antonio F•rreira de 
Souza Pitanga, obrigando .. se o mesmo a fazer exa
me dA rhetorica ant~s do aclo do re;pectivo anno; 
revogadas as di, posições em contrario. 

« Paco da camara d(.s de~Jutados, ern i9 de Julho 
de 186'1'.-Joãll Silveira. de Souza, vice presidente. 
-Antonio da Fonseca Vionna, 1• secretario.-José 
Feliciano Horta de Araujo, 2• secretario. » 

10.• « A assembléa geral resolve: 
cc Art. 1.• Fica o governo autoris~do pua mandar 

matricular no f • anno da faculdade de medicina da 
côt te ao estudante Diogo Jorge de Drito, devendo 
aoteR do acto do referido anno, mostrar-se habili
tado cm historia e geograpbia; 

de 1861-João Silueira de Sou::lll, vir.e·presidPnte. 
-Antonio da Folltt&a VionM, t• secreta.rio.-José 
F ~liciano Horta de ..trafljo, fJ• secretario. » · 

14.1 c A assembléa geral resolve: 
c Art. t. • Fica o governo autorisado a admittir a . 

exame das m~ terias do f. • anno da faculdade tiA me
dicina da côrte a Carivaldo José Chavante•, depois 
de mostrar-sA habilitado ~m hi't~ria. . 

« Art. 2.• Ficao revogadas as disposições em con
trario. 

« Paco da camara dos d•putados, em t9 da jnlho 
de f86i.-J,,ão StlvMra de Sorsza, vice-pre1ident•. 
-~ntaniodt~ Fon~eca Vianna, t. • secr"t'r1o.-José 
Feliciano Horta de Araujo, 2.• 2ecretario. » 

15.1 « A assembléa geral resolve: 
« Artigo 11nir.o. Fica o j!overno autoris~dn para 

mandar matricular em qualquer das faculdades de 
medicina do imperio ao estud~nte Julio C•zar de 
Castro Jesu~, tornando-se validos p~ra esse fim os 
exames feitos pelo mesmo es\ullante perante a facul
dade do direito do Reeife; re 1 ogadas para esse fim. 
as disposições em contrario. 
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I( P~co da camara dos ·deputados, em 19 de julho 
de 18G7:-João Silt'eira d~ ~ort;a, vice-pre,idente. 
-Antonio a,, Fonseca Ví,rmn., t • ~ecret:mo.- José 
Feliciano l/orla de .Araujo, 2• secretario.» 

" Pa•io da camara doM d p tlat.l>)S, Bill 20 •I e julho 
de 186i.- Joà" Silvrira de Sunza, v ice preitrleute. 
- tlntoni•l da Fonseca Yia.un•t. lO s~cr.·t,Jrio.
José Ftliciano llort, de Ar.ujo, 2 • secretario.» 

16.• « A as~embléa geral resolve: 21.• (( A assemhlea "eral t'e!~lve: 
a Art. I o Fica o governo autf)ri<ado plra man

d~r matricular no t,o anno do curso med.co a Mar 
coo Chrrsli11o Fioravante Junior, Lu;z Jo~é M~nde>, 
"Joaquim Jlern.rd•s [)i,s, ficanrlo os me~mo~ obri
gados a fazer acto dos exames, que lhes fallilo, an· 
lei de passarem para o 2 • anno. · 

(( Ar~. 2.• ficào revogad,,s as disposi~ões em 
coutrano. 

c( Art 1 • Fica· o govern-1 autorisatlo para ma~
dar admitlif' a exacne do 2• annn da faculd-d~ de 
rned•cina da c:ôrte ao bacharel Jnão Lagden c .. rr~a 
do Hego, depois de mo>l ar-se hab•litado nas ma
t"rtas dn 1• anno da m•srn 1 faculdade. 

u Art. 2. • b'tcào r evog .• das as dispo•ições em con
tra rio. 

• Paç.o da camara dos de.pula~os, em t9 r! e ju
lho de J867.-Jotio Silveira de S.·u:a, vice-presi
deute.-dntQr.io d11 Fonseett V•ann,, 1 o secrela
rio.-José Feliciano Ho1tr.l de Araujo, 2.0 secreta
riu. » 

(f P•ço da camara do.~ d··putatlns, em 20 d~ julho 
de 1867 -Joáo ~ l·oeira d- Souza. vu:e-presulentH; 
-Ant.,nio d·r. Foa.ieC•' Vianna. I • ••cretarto.-J o~ i 
felit:iatiO !lo r/a de Araujo 2• secrelal'io. » 

22 • «A assemhléa ger:.Jr·esohe: 

17.• " Â. assembléa g'ral resolve: 
« Artigo unico. Fica o govPrno autori•arl•) pnra 

m •nd~r m..tlicular na f•culdade de med,.:ina da Bahia 
ao estudante Constancio dos =-antos Portuval, seud" 
para issoa•:citos os •xarnes pre;tados nade direito de 
l'ernarnbw:o; te vogadas para ess~ fim as dbposi._ões 
11m contrar1o. 

<( Paço da camara dos deputados. em 19 de julho 
de 18U7.- Joi:to Silv•ira de i'ouza, vice-JH"esi
denle.-Anlonio da Fon•eca Via111111, 1° secretario. 
-José Fei!ciuno Horta de Araujo, 20 StCrtlario. n 

18.• cc A assembléag~ral resolve: 
(( Art. 1. • Fie• o governo aut .. risa lo para mandar 

matricular no 1 o anno drl m1~dtcin:t ela côrte a .\Ui
. guel Zachatias de Alvarenga, pr·estando antes do re
ferido ado os exames de prepara tu rio~ que lhe 
f,,Jt:lo. 

« Art. 2.• Ficão revogadas as di~posi~ões em con
trariO. 
. a Paço da camara dos deputados, em 19 dP julho 
de 1Stl7. -Joáo Silveirrt deSr,uza, vi•:e-prrside.nte 

'-A'IIl•·nio da Fonsecrt Vian,.,., 1.• ;ecre!ario.-José 
Felic-ia'llo llorta de Araujo, 2 o secr"tario » 

:t9.• «A assemblé,l gerJ resolve: 
"Ar!. J.o Fica o go,•erno autodsado a mand•r 

matricular na fa,:ulda,!e de medicina da côrte a João 

cc • rt. 1• Fica o g .v<·rno autnrisado a mand•rma
lflf'.nlar no to anno da fH'.ulda•te de rn~dJCina da 
eôrt~ â Mariano Nunrs T.;ix•·ira de Mello. depois 
de pl'estar PXnrne do pr,•par•torin que !h" falta 

«. Art 20 F1cãu rovug .. das as di; posições ern con-
trariO. . 

« Paço ela camara dos d. puta dos, ~m 20 de julh~ 
de 18ü7.-Joõ." Silceir'' d' Souzn, \ic;-preMit.l-ille 
-Anlo11io da Fonsew VümM. 1 • seeft tario.- José 
Felic:iono flor lu de Arauj .. , 2° secretario. » 

23.• cc A a>srmbléa goJral resolve: 
a Art. 1•. Fica o g·weroo antorisa~o a mandar 

fazer :Hllo do 2• anno dr1 ruAdicinl da llah ia a José 
Gouçalve~ do P"0o, depois d" m"str-r-se hahilit.do 
flom o< Pxarue; de propar·at.,rios ex:tgi~os. par. o 
curso mcdic '· 

" Art 2°. Ficào revogadas ai disposi~iles ern 
C011trano. 

cc J>ac•) da camara dns depul·•dos, em 20 dt1 julho 
de 1867.- João Silcei•·a de"iu·":.:•J. V ICe-presidente, 
- Anronin da FortHeca Viann••, t• s~cre!ario. -
Josti Ftli~iano /Jorla de Aruujr1, 2• se~rdado. » 

Forão todas á imprimir. 
Cinco officios de 2~ rio corrP.nte, do mesmo secre

tario, acompanha .do as seguintes 

Plínio de Castro Menezes, pre,tando anle.q rlo act" du PROi•Jsi~ÕES : 
1• anno o ex·,me de geogra11hia q e lhe falta. 

". Art. 2.• Ficao revogadas as uisposiçõe~ em con- t ·' (( A assembléa geral resolve: 
Irmo. · "'Art :t.o Ficão approvadas as penoões cnnr.e~i-

(( P.1r,o da camara dos depularlos, em 20 d~ ,julho rla; por decretos de ~9 li H maio de 1867, rle !~00 rM. 
de 18ii7.-J"ão Silre r1t dH Souza, vic~-prcsident~. diar! •S an corneta do s.o corpo de voluntarios da 
-Aitlmtio da Fonseca Viunn11, 1.0 secretario.-Jasc palrt;t Antr•nio Ma1·tius de Oliveira; d" 36# rnen-
Fel•ciauo Horta de ;JruiJjo, 2.o secretario.» >a~s ao ~!feres do mesn·lO cor {lo João Ferreira ela 

'lO Fon<eea Do1 ia; e igual ao do 14 o corpo de cavai-
- · • (( A assembléa geral resolve: lar ia da ~uart.la nacional Cypriano José R ib ·iro. 
" Art. ].o Fica o govemo aut•·risarlo para man- « Art 2.• Eslas peu;;õd:t serão pag.ts dl data dos 

fiar lll••ldcular no 1 • auno da e• cola du marinha ao mesmos dHeretos. 
u.•t4óante Jo>ú Luiz Campos do Amaral :Iuniür, " Art. 3 o Hevoparla1 a• di~posicões em contrario. 
devendo antes do acto do rd'0rido anno mostrar-se cc Paço da camara dos dt•putat.los, em 2~ de julho 
liahilitado no preparuturio do arithmetica que lhe ria 1867.-Joào Sil'Veira de Sou~a, vico-presidente. 
falta. - ,f!llnn ~ da J?o,tseca Víannct, L" secretario.-

«. Art. 2.0 Fi,ão revosauas as dis.rosi~õ~s em con- José Feliciano llorta de Araujo, 2.o secretario. '' 
lrurw. • 2.• '' A asscmLlóa geral resolve: 

.~. 

' 
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lf Ar! t.o Fica approvada a pensão de 400 rs. 
diari•,s, concedida por decMo dQ. 3 de abril de 
1867 ao sol•lado do 7• corpo de voluntanos da 
patria Custodio Antonio Barbos~. 

« Art. 2 • Esta pensão será JHga desde a data do 
respectivo decrdo, 

Ninguem pedindo a palavra, e nlio se pod~ndo 
votar por f,Jta de numero sufficisnle de Srs. teoa
dore~, ficou encerrada a discussão. 

O Sn. J·RESIDI!NTE convidou o~ Srs. s~nadores pre
sentes para trab~lharem nas conimissões, e deu para 
ordem do dia 24- do corrente a mesma jA designada. 

« Art. 3. o Revogilo-se as disposições em contr. rio 
• Paço da ramara dos deputados, em 22 de junho 

de 1867.-Joâo Silveira de StlUZ" vrce-presidenle.
Ant•·llio da Fonseca Vu111na, 1.• secretario- José 
FelicianrJ Horta de Arar•ju 2.• secretario. » 

Leva11tou-se a sesslio A meia-hora depois do meio· 
dia. . 

ACTA DE 24 DE JUNHO DE1867. 3 • « A a;sembléa geral r~solve: 
« Ar t t.o Ficil.n approvadas as p~nsões concedidas 

por decretos de 1t ne maio de 1867; d~ 400 rs dia
rio~ ao soMado do 46 cor·po da voluntarios da p•
trra, Antonio Mathias de Menezes; e de 21R me•r
'aes a D. Maria F .. rtunala Drumond de Macedo, 
vruv~ do 2• cirur~iilo do corpo de saude do exercito, 
Dr. M•n•·el Joaquim Ho"rigues de Macedo, som pre
juízo d, • m11ro soldo que lh~ competir 

« Art. 2 o Estas pensões serão pagas da data dos 
mesmos decretos. 

PRESJDEIIICI.l DO SR. VISCO!fDE DE ABAETÉ. 

À's 11 1/2 hora~ da mmhil fez-se a chamqda, e 
ar:trarão-R~ preRentes os Srs . vhc"nrle de Abaetll, 
M•f•a. Pompeu, ~aranhos, Sinimbú, Teixeira de 
Souza, visconde d6 Sapucahv, !l~ntas, Nabooo, ba
rão de Cotegrve, Firmmo, Chichorro, Dias Virira, 
visc•>nli~ de Jequitirrhonha, bar~o de S. Lourençn, 
barão de 1\lar•>im, barão d~ Muritiba, Zacbarils, Sá 
., ,\ lbuquerqu~. Uiniz, barllo de Antonina, Fernan· 
d·s Torres, Furtado. Souza Franco, Dias de Carva· 
lho. Ottorri e ~ouza Ramr.os. 

a. Art. 3.o Revogão-se as disposições em con
tr·arJo. 

« P~oo da camara dos depulad<is, Pm 22 de jrmhn 
de 1867.- João Silveira de S"u.zn, vicP-pr .. si
denle.- A>~tllfrÍil da Fnnseca Vi"nna, )O secre· 
tario.- Juoé Feliciano II orla de Araujo, 20 secrc· 

· tario. » · 
4•. cc A a• sPmbléa geral rPsolve: 
« Art. 1.• Fica o governo autorisado a mandar 

fazer acto do 20 anno mfldico na faculdade de medi· 
· cina da Bahia ao estudante Joaquim Cardoso de 
1\Ielln llodrigues, depois de examinado em anatomia, 
do to anuo 

te Ar~. 2.o Ficllo revogadas as disposições em 
contrariO. 

• Paço da camara dns deputados, em 22 d~ junhc• 
d~ 1861.-J,ão Sit·veiru. d6 ~ouza, vicr.-presid, nte. 
Anto·11io da Fon8eca Vidnn,, I• s~cr~tarlú.- Josi 
Feliciano Horta de Arilujo, 20 secretario.» 

5 • « A assembléa ~:era) resolve : 
« Ar!. 1.• Fica o governo autorisado a m~ndar 

matricubr nL t• anno da facuJ,Iade de direito a Fran
cisco Fernandes Vreir·a, depois dd fazer o exame du 
preparalorro que lhe f•lta. 

«. Art. 2.o F!Cão revogadas as disposições em con· 
trar10. 

« Paço da camara dos deputados, em 22 de julho 
de 1861.-loão Silveira deiSou:::a. vice-presidente, 
-Antonio'd" Fonseca Vianna, 1• secretario.- Jose' 
Feliciano Jf o r ta de Araujo, 2' secretario. » 

Forão a imprimir. 

ORDEM DO DIA. 

11 PARTB, 

Faltárãn com cau;a particip~da os Srs. Cunha 
Vasconcellos Nunes Gonç.alyes, barão de Pirapama, 
barão do Rro-Grand~, Cand1do Borges, Carneuo de 
Campos, Euzebio, Üf'lniano, Paula Albuquerque, 
Paulil Pe~soa, AlmPida e Albuqu~rque, Mtndes dos 
Sanros, Fer·rei•a P•nna, P•ranrguã, Silveira da 
Mo ti r, J, bim, Pedr~ira, marquez de Caxias, marquez 
ri H !lanha em, marquez de Olin•Ja, viscond~ de Ila
borahy e vrscond.- d~ S. Vicente; e SPm partHpac~o 
r.s Srs conrte da Boa· Vista, Souza Queiroz, Fonse~a 
e visconde dd Suassuna. · 

Não llavendo numero sufficienle de Srs sena.' 
rio r es para formar casa. p Jr terem comparec·ido uni
c:. mente vinte e sete, o Sr. presidente declarou que 
não po.Jia hav~r se1são. 

D:sse, depois, que achava-se sobre a mesa are
dacci\o do projecto do 'en;dn. fazendo applrcaveis 
~ prin•:Pza imperial e ao príncipe r.on•orte aleumas 
di;posicõ~s do art 6' da lei de 23 de no~embro 
d"' 18! f, e que sobre essa redacção se devia votar 
na 1• se.·são. 

Emfim, convidando os Srs. senadores presentes 
para trabat har·em nas commissõ~s, deu a ordem do 
dia para 25 do corrente: 

1• parte.- 3• discussão da, sPguintes proposições 
d:1 camara dos Srs. deputados com o Jlarecer da 
mesa n. 87, approvando as pensões concedidas pelo 
governo: 

1• ao guarda nacional Ananias Jos6 de Oliveira e 
a outras pessoas ; 

2• ao soldado de voluntarios Manool Paulo da 
Conceicão e a outras pes~oas; 

3• aô solda•lo de voluntarios Joaquim Mariano 
Pereira o a l<Utras pessoas. 

E as materias já designadas. Entrou em 1• discussão, que ficâra adiada na 
sessão de 22 de junho de JSU5, a ptoposição da ca
mara dos Srs. deputados, dotcrminan~o que as por
centngens dos corretores constituão divida privi
l~giodu, com o parocor da commissão de legislação. 

2• parte (á uma hora.)- Discussão da proposição 
da eamara dos Srs. deputados sobre o prolongamento 
das vias fet·reas. 

• 



f90 SESSAO EM 22 DE JULHO DE 1867. 
ACTA DE 25 DE JULHO DE 1867. 

PRESIDENCIA DO 811. VISCONDE Dll ABAETÉ, 

acompanhão a mesma proposição consistem além 
do rrquerimPnto da part~, no~ seguintPs: 

A's 11 1/2 borJs da manhã ft>z-se a chnmada, e 
a'cbão-se prP.sentes os Srs. ViRCOrlde de Abaeté, Pa
ranhos, Swim!Jú, T~ixeira ·de Souza,· Oiloni, vis
conde de Sapucahy, Chrchorro, Dias Vieira, Danlas, 
Furtmfo, barão de M·.,ritiba, Firmino, Diniz, Souz~ 
llamos, Sá e Albuquerque, Zacharias, Fernandes 
Torres e Paranaguá. 

cc 1.• Certidao d~ b;•plismo do supplicante, pel~ 
qual se moqfra ter nasetdo na cidade do Rio de Ja
neiro em f 6 de main d~ 1845. 

« 2.• Dons attestados dos resp~ctivos lentes mllsli
tutos com data.q, um de 18, eu outro de 20 de junho 
do eorr~nte anno, .nos qu~es se declara que o suppli
cante tem frequentado como ouvinte as aulas de di
reito romano, e a., direito natural. 

« 3.• Cinco ce· tidõ~s passadas pelo secretario da 
inspectoria g•ral da instrucção primaria e s•cunda
ria do município da côrtfl, peltts quaes prova que o 
supplicante fura examinado, e 0btivera a nota de ap
provado nas seguiniAs materias: 

FaltárAo com eausa participada os Srs CunhaVas
concellos, Nunes Gonçalves, barão de Antonina, ba
rão de c~tegipe, b·rrão de M•roim, barão de Pirapa
ma,_ barão do ltio-.Grande, barão de S. Lourenço, 
Souza Franco, Cand1do Bor~:as, Carneiro de Campos, 
Euzebio, Octaviano, Paula Albuquerque, Paula Pes· 
soa, Almeida Albuquerque, Mendes dos Santos, 
Ferreira P~nna, Silveira da Moita, Jobim, Dias de 
Carvalho, Mafra, Nahuco, Pedreira, marquez de 
Caxi~s, marqr1ez de Jtanhaem. marqu·~z de Olinda, 
Pompeu, visconde de ltabor,hy, visconde de Je
quitinhonha, visconde de S. Vicente ; e sem partici
pação os Srs conde da Boa Vista, Souza Queiroz, 
Fonseca e visconde de Suassuna. 

Nilo havendo numero suflieiente de Sr~. senadores 

« Latim (de Ui a 25 de janeiro de 1867) 
« Historia e geographia (Idem.) 
cc Rhetoricae poetica (de 14 a SI de dezembro 

de 1866. 
« Francez (idem). . 
« Pilosnph1a (irtem). 
« A tabella letra B, que se refere fl segund! pro

posição, C• ntém os e~tlarecimentos que eXistem 
acerca do estudante de que ella trata. 

IIJ, 

para furmar casa, po! terem comparecido unir.~- « Como resumo e conclusão do qus fica exposto 
mente I8, o Sr. pres1~~nte decl .ro~ que não podta a mPsa: ' 
haver sessão, e que naQ crbstant~ .la·s~. ~ome•r, os « Consi~erando que as inform~çõe~. que acaba de 
membros da deputação que le!D ele 1r fehc1tar a Sua dar, são as que r~sullão d,,8 documento~ que ar,om
:&~agesta~e o Imp~rador n~ d1a 21! do c~rrente, an- panhi!o a primeira proposição 8 do que consta da 
mversmo natahcto da prmceza 1mpenal a Sra. D. se~unda. ' 
Izabel, passando-se antes a Jêr alg11m expedi~nte. C ''d d d · d fli 

• • • . « ons1 eran o que o sen1 o pô e t~r por su l-
O Sr. PARAN.nos (servmdo de 1 ucreta"o) leu os cientes estas inrormações, ou exigir quae~quer ou-

pareceres segumtes · Iras que entenda necessarias ; 
« PARECER DA MESA N. 92 DE 25 DE mtno DB 1867. « (}.ns!derando que convém dar prompta solução 

«Expõe a ma teria de duas _proposições datadas. uma 
de 17 e a outra de 18 de Julho deste anno, relativas 
à matricula de dous estudantes no I• anno da fa· 
culdade de direito de S. Paulo, João Pmira Mon
teiro Junior e Alfredo Carneiro Brand4o, com 
dispensa de preparatorios. 

I. 

« Esmo sobre a mesa, para se darem brevemente 
para ordem do dia, duas proposições datadaq, uma 
de 17 e a outra de 18 do corrente mez de julho, que 
a camara dos Srs. deputados enviou ao senado. 

« A primeira autorisa o governo para mandar f,. 
zer acto das matarias do I.• anno da faculdade ele 
direito de S. Paulo, cujas aulaq frequenta, a João 
Perdira Monteiro Junior, precedendo os eJ~;ames dd 
inglez e de geometria que lhe faltiio. 

« A segunda autorisa o governo para mandar ma
tricular no 1.• anno da mesma faculdade, sem pra
juizo de tempo, o estudante Alfredo Ca.rneiro Bran
dão, devendo, antes do acto do refer1do anno, 
mostrar-se habilitado em historia e geographia. 

ás proposrçõ•lS que ~e achilo sobre a mesa; 
« Otl'~rece o seguuatd 

PJRECER. 

« 1.• Que as proposições entrem em discussão: 
« 2.0 Que o pre~ente relatori.:~ SPja impressa e 

distribuído na fórma do estylo. 
a Paço do senado, em 25 de julho de 1867. -

Visconde de Abaeté, presidente. -José da. S1l1•a 
Mafra, t• secretario. -Frefl,rico de Almfida e 111-
buqu•rque, 2• ~ecretario.-Thoma.: Pompeu de Souza 
Brasil, 3• secretario. » 

I PARECER DA 3li!SA N. 93 DE 25 DI! JULIIO DE 1867, 

cc Expõe a materia de duas proposições fia eamara dos 
Srs. d~putados, ambas de 17 'de julho corrente, 
;elativas á matricula de dous cstttdantes no I• 
anno da f;1culdade de medicina da cl>rl11, Henrique 
de Serpa Pinto e Julio Cesar Corrêa Moraes Fer
nandes, com dispensa de preparatorios. 

I. 
II 

« Da tabella anneu letra A, que se refere fi pri
meira proposição, vê-se que os documentos que 

cc Estão sobre a me~a, para se darem para ordem 
~o dia, duas proposiçõ~s, datacla.q ambas de 17 de 
JUlho deste anno, gue a camara dos Srs. deputados 
enviou ao senado; 



SESSAO EM 23 DE JULHO Dlf 1'867: 
.«A primeiruutorisa ogovP.rnopara mandar ma~· «Paço do senado eni 25de julho de 186'7.

tr•cular no to anno da .faculdade de m~dicina desl:1 Visconite de Abaeté,' presidente. -José da Silva 
cOrte o estudante Henr1que de Serpa Pmto, fazendo Mt•fra, 1• secretario . ...., Frederico de Almeida e 
a.ntes do acto do refer1d~ anno exarne de malhe ma- Albuquerq"P' 2• secretario.-Thomaz Pompeu de 
tlcas, que por. doente de1xou de fazer ern tdmpo. Sou.:a Brasil, 3• secretario. » 
. « ~ propos1çll.o leu-se no senado, e manilou-se · 
Imprimir em sessão de 23 do corrente mez. · IPAIIECEII DA !IlESA 11. 9i DE 211 DE IULIIO Dll89'7. 

« Da tabella ann••xa consta que os documentos, 
que acompanhil:o·, são os seguinte~: 

« 1.• Requerimento da parle, em que allega que, 
pretendendo matricular-se no 1° annu da faculdade 
de medicina da côrte, para o que só lhe faltava 
exame de mathematicas, nllo podera fazer est~ 
exame, por ter sido acnmmeltido de uma enfer
Dlidade, gue disso o pri vãra, 

c 2. o Certidão passada em 21 de junho dest" 
anno pelo secretario da. faculdade, pela qual se prova 
que o supplrcante, ouvmte do Jo anno medico com 
obrigação ~õmente do ponto na fôrma determinada 
pelo governo, nem uma falta déra nos mezes de 
março e maio, e apenas uma na a11la de anatomia des
criptiva no mez de abril ultimo. 
. u 3.0 Çineo certi~ões passadas. pelo. seeretario da 
mspectom ~eral da Instrucção pwnana e secuMaria 
do municip1o da eOI'te, pelas quaes se mostra que o 
supplicante fõra examma•Jo e obtivera a nota de 
approvado nas se~uintes matarias: 

« Latim ( de 14 e 31 de dezeatbro de 1866 ). 
« Philosophia (idem), 
« Historia e geographia (em 3 de março de 1864). 
« Fr•nc~z ( em 12 de dezembro de 186f.). 
rc Inglez (em o 1° de março de 1864 ). , 
rc A segunda proposição ~utorisa o p:"Overno para 

mandar watr~cular no 10 anno da faculdade de m~
dir.ina da côrte o est•1dante do curso pharmaceulico 
Julio Cr.sar .Cr.rrêa de Moraes Fernandes, devendo 
mostrar-se habil•tado nos preparalorios de historia 
e inglez que lhe fallào, 

(<Expõe a materia de duas proposi•·lles da camara dos 
Srs. deputados, relativas A matricula de dous fslu· 
dantes. um no 1° anno da faculdade de direito de 
S. Paulo, José flias da Crnz Lima Junior, e outra 
na do Recife, José Cl~mente da Silveira, amboll 
com Jicenpa de preparatorios. 

I 

• Estlio sobre a mesa, para se darem brevemente 
para ordem do dia, duas prnposições, bmbas datadas 
ile 17 do corrente mez de julho, que a camara dos 
Srs deputados enviou a<l senado. 

« A primeira daR proposições autori~a o governo 
para mandar matricular no t • anno da faculdade de 
direito dd S. Paulo o ·estudante ouvinte José Diaa da 
Cruz Lima Junior, devendo mostrar-se habilitado 
nos pl'eparatorios q11e lhe fallllo, antes do acto do re• 
ftrido anno 

« A proposição leu-~e no sen3do e mandou-se 
imprinur rm ~essllo de 22 do corrente mez. 

« Da tabella annexa consta que n 'nhum docu· 
manto acompanha a prnpnsi~~o. excepto um reque
rimento da parte, datado de !7 de maio ultimo, no 
qu11! o supplicante allega simplesmente nlo ter po• 
r. ido fazer em tempo o exame de alguns prepara to
rios, que lhe falti!.o, sem se declarar no re'luerimento, 
como tambeiJl não se declara na propos1çllo, quaes 
esses preparatorios são. 

II. « O unico documento, que acomp~nba esta pro-
posição, é o requerimento da parte, datado de~ do « A segunda proposiçilo autorisa o sr.verno para 
corrente mez. mandar admiltir a exame do t• anno da laculda~e 

« Allega o supplícante no seu rnquerimento dA direito do Uecife o estudante José Clemente da 
achar-se matriculado no curso pharma~:eutico, e fre- Silvdra, depois'de mostrar-se habilitado no prepa· 
que11t~r como ouvint~ o curso medico, e pede ser raturto que lhe falta. 
admillido r~ o exame deste primeiro anno, uma vez « Esta proposi•,ão, como a outra, foi lida e man• 
qn.e faça o dos preparat~rios, .que lhe faltão, e que dou-se imprwJir na mesma sessão de 22. 
detxou de fazer por mot1vos Independentes da sua u Da tallella annexa vê-se gue os documentos, 
vontada. . que a ocomparihilo, são os segumtes : . 

« Como resumo e conclusil:o do que fica exposto, c( l. o Requerimen lo da parte : 
a mesa: « Allega o supplicante n~o ler podido fazer exame 

« Considerando que as informarões, que acaba de de ~hiltlStlphia, em que alills estava hab•litado, por 
dar, Eão as que resultào dos documentos, que ins- ter fallado um do~ professores que o deviil.n exami· 
truem as proposicões; na r no ultimo dia do mez de março, e que tem fre
. c Cünstder~ndo que o senado ~de ter por .suffi- queuta•Jn com assiduidade, como ouvinte, asaulas 

c1entes eshs mfo1 mações, ou ex1gu as que JUlgar do l• anno. · , 
neces~arias ; « 2. o Crnco certidões passadas pela secretaria da 

« Consirlerando que convém dar promp!a solução faculdade de direito do Reeife, palas quaes se mostra 
âs proP.osições, que estao sobre 3 mesa; que o supplicante .fora exami.nado e approvado•im· 

« Otl'drece o seguinte : ptesmente nas se~umtes mater1as: 
« Inglez (30 de. março de 1867). 

PARIICill.\, 

« 1. • Que as proposições entrem em discussão. 
« 2.• Que o presente relatorio Jeja impresso, e 

tlis!ribuHlo na fórma do estylo. I 

« Geo~raphia e historia ( 1.'í de março de 1867) 
« Arilbm~tica e geometria (13 de março de 1861). 
« Latim (20 de fevereiro de 186'7). 
« RhatorJca (19 de fevereiro de 186'7). . . 
« Francez (6 de fevereiro do 1867). 
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a 3 o Um attestado passado em t3 de maio de 18!l'7 
t~or Benedicto Raymundo da Silva, esturlant~ da 
faculdade de dirAito no Recife, declarando que n 
supplicante cstudára cnm elle philosophia racl••nal 
e moral com assiduidade, e estava habilitado para 
fazer e"ame de; la ma teria. 

de mandar ndmittir á matricula nas respPclivál f<~
culilalies os estn~nntes que se não houverem ma .. 
trteulailo no prazo m:Lrca~o pelos e<IHtutos em 
consAqurncia dd tmpossibt[idade, prowniente de 
motiv .. s extranrdinari•·s, e inrlepAn·dentes de su~ 
vont~de, competenteu.ente provados, devend•1 sAr• 

a 4 o Dous attestados passado~ em 10 de main 
deste anno pelos resp~•·thos lentes do I • anno, qtie 
confirmào a alleg•cào de fre9uentar o mpplicante •s 
aulas como ouvinte, tendo hJo duas fa tas na de di
reito natur.l. 

lhes coutadas como faltas todas as prcleccões an• 
teriores iL mail icula. · • 

rr A~sitn que, ou o caso occ"rrenle e~tá compre• 
hendido na parte d1spos1tiv .. d< I• i, ou a p opo,iç·io 
tem por fim fazr.r na lei geral, ou direito commnm, 
u111a excepçan ii favor do e~tudante, de que se trata. III 

« Como resumo e conclusão do que fica exposto, 
a me~a: 

« Considerando que as informaçõ~s, que acaba de 
dar, são ao qqe resultil.o dod documentos, que ins-
truem as pr .. po~ições; · 

« Consítlerando que o smado pó1le ter por Stlffi
cientes estas inf,>rmações, GU exigir quasquer outras, 
qu" entenda neces•arias; . 

« Consi.Jeraudo qtle convém dar prompta soluçà.o 
fls propostções, que Re nchão dobre o mesa : 

« Olf~rece o seguinle: 

PARECEI\, 

« 1 • Qne as pr.,posicõ•s Pntrem em discm~llo 
« 2.• Queopre•ente reiatorio s~ja impwsu edis

tribuído r.a fórma do estylo. . 
· « Paç~ do senarlo em 25 de julho de 1R67-Vj,. 
condede Abaeté, presidente.-! •sé dct Silva Ma{• a, 
f 0 secret río.-Fredertco dt Almeida e Alb11qn•rq11~. 
2. o secretario.-T/i,-ma: Pomplu de Souza Brasil, 
3. • secretario. » 

«PACECEI\ DA MESA N. 95 DB 25 DE lULIIO DE 18G7. 
« E"põe a materia de uma propo•ição da camara do• 
·Sr~. deputados, d'o~tada de 1'7 do corrente mez: au
torisaniio o soverno pa,.a mand3r rr.atricular no 4-• 
anno da faculdade de direito do RPcife o estudante 
J.uiz Vieira de Resende, que por circumstanc•as 
alheias fl sua vonta.Je chilgoll a Pernambuco de
pois de encerrada a matricula. 

I. 

" Na pri1ueira hypothese m •nifesta seria a desne• 
cess idad~ da m~dida. 

« Na sPgunda hypothese, que é pro v ave lmP.nte 11 
IJUe se rlâ, co1npMe ao s~nddo ex:amin~r e resolver 
se alguma raz~o e"He de publica utilid<de ou ~e 
el~vatla Mnveniencia 911e possa legitimar uma exctp• 
ção ou d1spen~a na lei geral 

rr A me;a nã•J póie outrosim ~eixar ~e informar 
ao sefla,Jo que, dut·ante a ar:tual sessão I· gislattva, 
j:i. el•e tomou conhecin.ento de uma propostçAo, qne 
a namara rios Srs. depttttdos enviou, versando sobre 
materia identiea. 

« A proposi~;ão linha pnr objecto autorisar o go· 
verno para mandar matrteulnr os estudant~s Durval 
,fe Mcnezfl~ FrHga e João Vaz de Carvalho Sodr~. 
este no 511 e aquclle no 20 anno jurídico da racu·dade 
de d:reito do Jlecife, que chegArão q11armla e vito 
/toraR depois d~ encerrada a matricula. ·. 

a Consultando-se as actas e annaes !lo ~enad•'• 
vê-se que a proposição de que se acaba de fazer men
c~o foi lida nesta camara, e mandou-se imprimir em 
;essão de 2l de ju"h··· ultimo, e que, entrando em 
1• dtscmsão e não sendo approvada na de 21i do 
mesmo mez, ness~ mesmo d1a o senado tornou a 
remet1ê-la il c1mara dos deputados, na Córma do 
art 59 rla co!'slitniçllo, por não ter podido dar-lhe 
o seu consentimento. 

Ill. 

« Como resumo e conclusão das observações, que 
precederãn, a mesa: 

« Considerando que tem pre~tado todas as infor
ma~ões ao seu alcance para esclarecer a mataria, de 
que se trata; . 11 Est6. sobre a mesa, afim de dar-se brevemente 

para ordem do dia, uma proposição, da!ada de 17 do 
corrente mez, que a camara dos Srs. deputados en
'Viou ao senado. 

« Considerando que convém dar prompta soluc~o 
à proposição, que s~ .acha sobre a mesa; ' 

'' OJTerece o segumte 

PARECER. 

« Esta resolução, que foi lida no senado e man· 
dou-se imprimir em sessão de 2~ do corrente mez, 
tem por objecto autorisar o I(Overno para mandar 
matricular no 4-' anno da faculdade de dueito do R~
cife o estudante Lu1z Vieira de Rezende, quo por 
circumstancias alheias de sua vontade chegou a Per· 
nambuco depois de encerrada a matricula. 

II. 

« t .• Que a proposição deve entrar em discussão: 
« 2.• Que o relatorio deve ser impresso e distri· 

buido na fórma do estyln. 
« Pa~o do senado, 25 de julho de 1867. - Vis

conde de Abaeté, presideote.-José da Silva Mafra., 
t • secretario.-Frederico áe Almetda e Albuquerq·•P, 

« Da tabella annexa vé-se que nenhum documen- 2• secretario.-Thoma:: Pompeu de Souza Brabil, 
to ha, que inslrun a proposição, nem mesmo reque- 3o secretarído. » . . ·~~ 
rimento da parte interessada. Forão to os a Imprimir. 

« Além disto, sabido éque1 conforme o art. 10 da O mesmo Sr. secretario deu conta de Ires officios, 
resoluç.ilo n, 1,195 de 13 de abril de 1864-, as con- de 23 do corrente, do i• secretario da camara dos 
gregações das faculdades do imperio têm o direito. Srs. deputados, acompanhando as seguintes 
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, « PROPOSigõEs. d!lo J.niz ~mericano Vilhena do Almeida, do 3.o 
t.• 11 A assPmbléa geral resolve, dr lo FranCisco Pereira da Cunha, o do 4.0 dilo Dur-
« Art. f.o Ficão approvadas as pensões concedi· vai Alfredo Portella, feridos em combate. .. 

rlaH_por. decretos de 12 de junho de 1867: de 12$ a « § 2.0 Pemllo men•al sem pr~juizo do meio-soldo: 
D. Marn Nucaror dos Santos, viuva do 20 cadete de 18Saoalferes do7o batalbãodeinfantariaEmygdio 
do 4~o corpo de voluntarios da patria João Baptibta Vieira de L~ mos. . 
d~ Srlvil Cosia: de 188 a Firmina Augusta Ribeiro, rr ~ 3 o Pen~ões diarias de 500 rs.: aos cabos de 
v~uva do 20 sa,rg":nto do230 batalhão da guar.ta na· e~quadra ~o 24• corpo d~ volunta~ios da pátria João 
r.rona~ da prov,rnr1a de s. Pedro, llenjamim Augusto Lurs Perern, e do 31• dtto Antomo Jo~é da Silva, e 
Ferrem do~ Santos; de 42H, a que li"a elevada a de fO anspeçada do7obatalhão de infantarial\lanoe!Pedro 
36H, concAchda por de1:reto de 19 dejaneirode 1867 Cel~s11no; de 400 rs aos soldados do2°corpo devolun· 
a.J alfdrcs do 1 o corpo de V?lunlaríos da patria, ac: tarios da patria L ui~ Pedro Bom fim, do 70 dito Ma
tualmente tenente honorano do exe•·cito Alanoel noel .t:'ereira GóPs, Antonio Monteiro da S1lva e 
Antor.io d11 Silva ' Ant~n1~ Barbosa Lima, do 38°dito Candido,Moreira 

Art 2 o E 1 õ e Olrverra, e do 41° ditn Paulo José dos Santos do 
m~mos' d-.cre;,~s~~ pens es serão pagas, da data dos 43° dito José Joaquim de Almeida e do 3• batalhão 

• Art. 3 u Revog1ío-se as disposicões em contra- de infanbria Francisco Nunes Bezerra, todos foridos 
rio · • . em combate. 

:Paço da camara doR deputados em 23 de julho « Ar.t. 2.0 Estas pensões serão paga$ da data dos 
de 186J.- Jnão F. de ·Faria. vÍr.e-presidentA _ res~~ctrv~.~ decretos de c~ncessilo; ficando revogadas 
Antollto da Fonsec11 Vianna to sPcralario _José as di pos1!,ões em contrarro. . 
Feliciano Horta de Al'aujo, 2o secretario. • · «Paço Ja cam~ra rlos d~putado~, e~ 2~ deJul~o 

2.• « A a~s~rnbléa ueral rA
8
olvd. de 1867.-Joaqu'"' Franc1scn ~e Far111, Vtee p_resl-

« Art. I. o Ficào'approvadas as s~guintes emões dente.-.Antomo da Fongeca V~anna, to 3ecr.etano.~ 
mensaes, concedidas por decretas de 9 dd r!vereiro Jo•é Felu:·ano llorta .de. ArauJo, 20 secretario.» 
do corrente armo: de 36$, a D. Ann~ Espinola da Farão to~as a Imprtmtr. . 
Cunha .Tourinho, v.iuva do alf~res do 22! cor 0 de Em se~r•n1a Corão sortPa.dos para a rff~r1da deJIU-
voluntarios da patria Lniz Policarp~ de Góes ~ou- ~~~ilo ~s Sr ... ParanhoR, N•buco, ba~ã~ de Cotegrpe, 
rinho, morto de moles tia adquir·da em servieo da Carnerro ~e Çampos' Furtado' Suumblí' ~ouz;r, 
campanha; da 428, a ll. 1\lari~ Firmina doÂmor Franco, FrriJ!rno, barão de S .Lourenço, D1as. ~a 
Divino Rodrigues, viuvado tenente do 31• dito, Ma- Cmalllo, Ch1c~o~ro, Dantas, VIsconde de Jequlll
noel José RoLirigues, r~llecido em combate; de 60$, nhonha e Pedrma. 
a. D. Anrra Josepha ~a Franc1 Amaral, vi uva do ca- o Sll. PRESIDENTE disle que ia se officiar ao Sr. 
ru,tão da. guarda u:monal Bernardmo Antonio do ministro do imperio, pedindo a hora e Jogar em que 
~mm!, r~~:uecido . no hospital de Corrientes; e de Sua Magestade o Imperador se dilrnarã de receber a 
1~ual quanl!a

1 
a D. Jacintha Maria do Eqpirito Santo, dita deputaçilo, e, convidando depois os Srs'. sena

vmva ~o. captth de cnm!Rissão, Francisco Antonio dores presentes para trabalharem nas commissões, 
rl.o Esprrrto S11nt~. fallecrdo em consequencia de fd- deu a ordem do dia-para 26 do corrente, a mesma· 
rrmentos recebidos em combate. já designada. 

« Art. 2.° Frca lambem approvada a pensão de 
l:iOII rs. diarios. concedida por decreto da mesma data 
no anspeç3da do 7.0 batalh:Iodeinfanhria, Sebastiil.o 
Francisco de Paula, ferido em combate. 

« Ar.t. 3.• Estas pensões serão p1gas da data dos 
re~pechvos decretos. 

« Art. 4 o 1\evogão-seas disposicões em contrario. 
« Paço da camara rios d·putados, em 23 de julho 

de t867.-Joaquim Francisco d6 Faria, vice-presi
dente.-Antorlto d~ Fon~tcll VianM, t• secretario. 
-Jesé Feliciano IInrta dt Arau{·n, 20 secretario.» 

3. • « A asiembléa geral reso ve : 
« Art. 1.° Ficão approvadas as seguintes pensões 

concedidas pelo governo por decreto de 10 de no
vembro de lSGG, a saber: 

« ~ l.o Pensões mensaes: de 60$, a D. Umhelina 
Horacia de Andrade Seix:rs, viuva do capitão de 
commissDo Francisco de !>aula Atha:rde de Seixas, 
fallecido em Corrientes, e aos capitães do 3° corpo de 
voluntari?s da patria Antonio de Paula Cavalcanti 
de Almetda, e do 26.• dito Antonio Uodrigues 
dos .Santos ~~rança. Leite; de 42$, aos tenentes do 
1° d1to Candrdo I:urz ]\[arques, ·e do 4. 0 dito Manoel 
José Gomes de Carvalho ; do 36H, aos alferes do l. o 
dito Antonio Haymundo l'ercira do Lago, do 2.o 

ACTA DE :l6 DE JULHO DE 1867. 

l'llESIDENCJA DO Sll, VISCONDE DE ADAETÉ. 

A's 111/2 horas da manhã fez-se a chamada, e 
acharão-se presentes os Ses. visconde de Abaetl!, 
Mafra, Almeida Albuquerque\ Pompeu, visconde de 
Sapucahy, Ottoni, Teixeira ae Souza, barão de S. 
Louren~~· barão do Rio-Grande, Chi~ho~ro, barllo 
de Murrtiba1 Danhs, Souza Franco, Fummo, mar
quez de Olmda, Sà e AlbuquerquP, barilo de Pira
pama, Nabuco, Dias de Carvalho, Diniz, Souza Ra
mos, Sinimbú, Dias Vieira, barão da Msroim, Para
nhos, Furtado, Zacharias, Paranaguá e Fernandes· 
Torres. ·· · 

FaltArão com causa pàrticipada os Srs. CunhaVas
concellos, Nunes Gonçalves, barão de Antonina, ba
rão de Cotegipe, Candido Borges, Carneiro de Cam
pos, Eusebio, Octaviano, Paula Albuquerque, Paula 
Pessoa, .1\fendes dos Santos, Ferreira Pemu, Sil
veira da Jlfotta, J obim, Pedreira, marquez de Ca
xias, marquez de. Itanllaem, visconde de Itahorahy, 
visconde de Jeq01tinhonha, visconde de S. Vicente; 
e sem parlicipaQão os. Srs. conde da Boa-Vista, 
Souza Qr1~iraz, Fonseca e visconde de Suassuna. 
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Nilo havendo ·numero sufficiente de Srs. senado
res para formar casa, por terem comparecido unica
mente 29 o Sr. presid~nte declarou que não podia 
haver ses~ão e que ia-se dar conta de algum expe-
diente. · 

O Sr. 2~ secretario leu o seguinte 
PARECER DA A!ESA N. !JS DE 26 DE ÍULHO DE 1867. 
Expõe ama teria de sete proposiçõs~,datadas de 18 do 

corrente mez, que a cnrnara dos Srs. deputa~o8 
enviou ao senado, autorisando o gl)verno para 
mlnrlar matricular no 10 anno d~ faculdade de 
medicina da cÕIIe diversos estndantes com dis
pensa de prepar~torios e um com a da idade. 

I. 

· l•ARECER DA !lESA N. 97 DE. 26 DE JULUO DE 18B7. 

Expõe a m~teria de Ires proposições, ,datadas de 18 
ao corrente mez, que a camara dos Srs deputados 
enviou ao senado, autorisando o governo.pararnan· 
dar matricular tres e~tu<lantes com dispensa de 
preparatorioP, dous na faculdade de direito do Re
Cife e um na de S. Paulo. 

I. 

« Estilo sobre a mesa, afim dé se !!arem breve
mente para ordem do dw, lreg propos1çõe•, datadas 
de 18 do correr.te mez, que a camara dos Srs. depu: 
lados enviou ao senado. 

« o· objecto das proposições é autorisar _o governo 
para mandar matricular no t• anno, com d1sp~nsad~ 
preparatorios, Ires estudantes, dous na faculdade de 

« Ebtil:o sobre a mesa, afim de se darem breve- direito do Recife e um r•a de S. Paulo. 
mente para ordem do dia, sete proposiçõe!, da ta'tas « As proposições forão lidas no senado e rnan
todas de 18 ~o corrente rnez, que a cam.ra dos Srs. dadas irnpnmir em sess1lo de 22 do emente mez de 
deputados enviou ao senado. julho . . 

« O objecto destas proposições é autorisar o go- « Da tabella annexa consta que a pr1meua pro-
verno para mandar matricular no 1 o anno da facul- posiçã11 ref~re-se ao estudante Manoel Barbosa Al
rlade de medicina da côrte diversos estudantes, a vares Ferreira, e os documentos que a instrubm são 
que talião um ou mais preparatorios, comtanto que, os seguintes: 
antes do acto dó 1 • anno, faP.4o exames dos prepa- « 1. o Requerimento da. parte,. alleg~ndo que es-
ratorios que lhes faltão, e seJãO approvados. IodAra to·jos os preparator1os no CollejllO das Arte~t, · 

« Uma das proposieões comprclíende o estudante e de todos fizera exame, menos do de francez, para 
Francisco Caetano dos Santos, que não se J!Ode ma- o q ·ai alif1s se acha habilitado. . 
tricular no 1 o anno m~dico por falta de idade e não « 2.• Seis certidões passadas pelo Pecretar~o da fa-
de preparatorios. . . culdade, pelas quaes se mostra ter a ido o supplican-

« Este· estudante, no intuito de justificar a sua te examinado e approvado simplesmente nas seguin-
pretenção,junta por traslado a sua carta de bacharel tes materiaa: · 
em letras pelo imperial collegio de Pedro II, da (( Philosophia[(t9 de novembro de 1864). 
qual consta ser natural do Rio de Janeiro, e ter nas- « Ger•graphia e Histori11 (25 de novembro de 186!~. 
cido em 18 de junho de" 1851. e outrosim uml certi- « Geometria (30 de novembro de 1864). · 
dão passada pelo secretario da faculdade de medi- « L~tim (t.O de dezembro de 186~). 
cina, com a dah dij 8 de junho ultimo, pela qual se « Rhetorica (6 de março de 1866). 
:mostra qu& é ouvinte do f• anno medico com obri- « Jnglez (30 de m~rço de 1867). 
gaçilo sómente de ~onto, na fórma do aviso do mi- « 3.o Um a !testado do professor de francez do Col· 
nisterio do imper10 de 4 de março deste anno, e legio das Artes, em que se declara que o supplicante. 
que só déra uma falta no mez de abril, na aula de f•·equentou a aula, e foi julgado habilitado pua fa· 
anatomia discriptiva. . . zer exame. 

« As sete proposiçães, de que se trata, fora o lidas « 4.• Um certificado do bedel da faculdade de· 
no senado, e mandadas impri~ir em sessilo de 22 direito, de 9 de maio deste annn, em que se afirma 
do corrente mez. que o su~plicante tem assistido com assiduidade á 

11. aula de irei to natural,· não tendo tido faltas até 

«A tabella annexa, a que a mesa inteiramente @C 
refere, contém os esclarecimentos que h a a rP.sp2ito 
de cada um dos outros estudantes contemplados nas 
prc.pnsiçõe~, e portanto: 

~ Considdrando que convém dar prompla solu~ão 
ás referidas proposições, a mesa o1Jerece o seguinte 

PARECEU, 

« 1.' Qce as proposiçõe~, que a camara ~os Srs. 
deputados enviou ao senado, entrem em d1cussào. 

(( 20 Que o relatorio da mesa seja impresso e 
distribuído, na fúrma do estylo. 

« Paço do senado, em 26 de julho de 1867.-Vis
c•mde de Abaetd, presidente.- José daS1lva Mafra, 
1 • sccretar o.-Frederico de Almeida c Albuquerque, 
2° secretario.-Thomaz Pompe11 de Sou.:a Brasil, 3• 
secretario. » 

aquelle dia. 
« A! segunda proposiclio refere-se ao estudante 

Silvio Pellico Pereira Fe'rraz, e os documentos que 
a instruem silo os seltllintes : 

« 1.0 Requerimento da parte, em que allesa ter 
feito exame de todos os preparatorios exigidos para 
matriclllar-se, menos o de inglez, cuja dispensa so-. 
licita. 

(( 2 • Uma declaração do director da faculdade de 
direito, dizendo que nada consta pela secretaria con
tra o supplicante. 

• 3.• Attestados dos respectivos lentes, pelos 
quaes se moslra que o supplicante frequenta como 
ouvinte as aulas de direito romano e direito natural. 

• li, o Attcstado do bedel da faculdade, em que se 
declara CJ,Ue o supplicaute não tem tido faltas. · 

« 5.• !:leis certidões passadas pelo secretario da 
faculdade, pelas quaes se prova que o supplicanle 

' 

., 
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fo~a cx.amina~•l e ap;rovado simplesmentJ nas •e- . « O objecto de todas estas rropos!põ_cs, que forão 
sumt~s materms: li<las no senado, e mandadas impr1m1r em sessão 

• Rhetori•:a (20 de novembro rle 1865). de 22 11 rle 23 deste mez, é autorisar o governo para 
« Francez (213 de marc) de 1867). concedPr licenças cnm os respectivos vencimentos 
« Arithmetic~. e gPome'tria (t1 de março de 1861). a d1vmo~ empregados publicog. · 

· « Latim ( O de n· ''embro llo 1866). «A tHbella annexa ~ontém, a respeito de cada 
« l'hilosophia (10 de março de 1863). uma da~ proposições, os seguintes esclarecimentos: 
« <1eographia e Historia (6 de março de 1866). « i ,o Os nomes dos empregados a quem se con-
« Relova na o deix.ar passar desappercebirlo, quanto cedem as licenças. . · , 

a esta propos!cão, qt~e o ~upplicant~ mostra fer !e1to « 2.• O tempJ e as condições ~as licenças: 
exarne de. ph1fosop~1'1 em 1~ de 1,11arço de 1863; « 3.• Os documentos que justificilo. as .Jicenças e 
sendo, porlanlo, ev1dcnte ter J<l exp1raúo o pra~o de acompanhilo as proposiço18• 
fiUalro annos, que a re~oluç~o n. f2lô de 4 de Julho 
de 1864 est •beleeeu pm a valirlade dns exames pre· II. 
puatorios feito~ nns far.uldHdes de direito, e dA medi- . 
ciM do imperio, e perante· 0 inspector geral da r Os exames a que a mesa procedeu, consultando 
instruccão pr1maria e secundaria do municip1o da as acta~ e Annaes do senado,1mp~em-lhe o dever. de 
côrte. • declarar que em duas das propORJÇões, que se achão 

IH sobre a mesa, estão contemplad·os dona emprej\'adoa 
• publicas, que nas sessões legislativas de 1864, e 

cc· A terceira proposição refere-se 110 estu~ante de 1866, já o tinham sido em outras proposições da 
Ferna11do Luiz Ozorio, e n.enhum d,Jcumento a camara dos Srs. deputados, a que o senado niio pô
acompatJba, excepto o requerimento da pari~, em de dar o st u consenti !!lento. 
que allega que só lhe falia': a o exa~e de latim, « Neste caso estão: . 
quando se.encerrou. a r~sp•cllva matmula, e que, « t.• o Dr. Luiz antonio Pereira Franco, juiz de 
se~do ouv1nte do 1 anno, pede a graça de ser ~d- direito da comarca da Feira de.Santa Anna, na pro-
mJtlido a fazer ~cto da mesmo anno em o.ccas1ito vincia da Babia. · · 
competente drpots do exame do pr~parator1o, que « Em sesslo de 13 de Agosto de 1864 entrou em 
l11e falta. 2• · discussão, e não pas•ou para terceira, deix. ndo 

« Como resumo e conclusão das observações que por isso de ser approvada, urna porp11sicAo da. cama-
precede"!, a w:esa: . . ra dos Sra. deputado~,. datada i:le 30 cie julho d;-

~ C()RSJderando que são. e!tas as mformações que quelle anno a qual n9 artigo t• autorisava o ~o
extstem ácerca das proposições que se achil.o sobre verno )lara c~nceder ao rderido juiz de direito dous 
a mesa; . annos de licença com o or,Jenado, afim. de poder ir 
• « Cons1dera~do que o senado pó~e ter por suffi- à Europa· tratar de sua sande. · 

~1entes estas ~nformaçõeg, úU ex1g1r outras, se as « 2.u o conselheiro Pedro Autran da 1\l:•tta e 
JUI~ar ~ecesaams; Albuquerque

1 
lente da 2• cadeira do se anno da fa~ 

Const:lerando que c~nvem dar prompta solução cu Idade de. direito do Recife. . 
ás menciOnadas p~opo~Jções : 1 Em sesslio de 14 de julho d~ 186tl entrou Pm 

Offerece o segumte 1• discussão uma proposi~ào da camara doi Srs. de~ 
I'ARBCER. pulados, datada de 2, autorisando .o governo pa~a 

conceder ao lente de que se trata. um anno de )1 .. 
« 1. • Que a~ prnpoqições da camara dos Srs. de

putados devem entrar em discussão: 
« 2.• Que o presente relatorio deve ser impresso e 

distribuído na fôrma do estylo. 
« l'~ço do senado, em 26 de julho de 1867.-Vis

conde de Abaettl, presidente- Jvstl da Silva Mafra, 
t• secretario.- Frederico de Alm~da e Albuquerque, 
20 secretario.- Thoma::: Pompeu de Souza Brasil, 
3• secretario. » 

l'AI\ECKR DA MESA N. 98 DE 26 DE IULJI01DB 1867. 

Expõe a mataria de cinco pNposições, datadas duas 
de 18. e Ires de 19 do corrente mez, que a cnmara 
dos Srs. deputados enviou M senado, antorisando 
o governo para conceder licença com os respec
tivos vencimentos a diversos empregados pu
blicas. 

I. 

« Est1ío sobre a mesa, afim de se darem brevemente 
para ordem do dia, cinco proposições que a camara 
dos Srs. dAputa 1os enviou ao senado, sen1lo datadas 
duas de 18, o h·es de Hl do corrente rncz de jnlho. 

cença com os respectivos vencimentos. · 
«. Na mesma sessão pedirilo·se informações. ao 

governo, que as deu em officio de 23 do rcf~rido 
mez, declarando que da secretaria do imperio não 
constava que o conselheiro Pedro Autmi. da Malta e 
Albuquerque tivoue obtido licenças, nem tivesse 
dado faltas notaveis, desde que fóra nomeado lente 
da faculdade de direito do Recife. 

« Continuando a t• discussão em 7 de agosto se
guinte, nlio passou a proposi9ilo para 2• discussão, 
deixando assim de ser approvada. • 

« Cumpre accrescentar que na u\hma ses:lio le
gislativa o senado adoptou como r~gra não del!ber~r 
sobre licenças de empregados pubhcos sem aud1encm 
do governo. 

. III. 
« Como resumo e conclusão das observações que 

precedem, a mosa : 
« Considerando que aR informa~ões qu~ acaba !le 

prestar são M que resultão dos documentos que lhe 
for~o p~escntrs e das averigu~ções a qu•J {lroccdeu 
no ardil\' o; . 
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. u C~nsiderando que o senado póde julgar suffi- I .« Paço do senado, cm .26 de julho de 186~.~ 
cientes esfds inrormagões, ou ex•gir outra~, se as Visconde de Aba~té, P!esrde~te.- José. da Sth'a 
tiver or necessarias; Mafra, !• secrc~rt~.-i•TPdertco de AlmtJda.e Albu

« !fon&iderando que convem dar prompta soluÇ,ilo quer~ue. 2~ secret~r10.-Thomaz Pompeu de Souza 
ás proposições da c~mara dos Srs. deputados: Drastl, 3• secretmo. » · 

C 0Jferece O segumte p,\REGER DA !!ESA 11, 100 DE .26 DE JULIIO DE f867. 
PARECER. Expõe a materia de Ires proposições, data~as de 22 

1d.o Que as mencionadas proposi~ões del'em de julho de 1867, que a camaradosSrs. deputados 
entrar em discussão. enviou ao senado, approvando varias mercês pe-

« 2.• Que o presente relatorio deve ser impresso cuniarias concedidas por diversos decretos do 
e distribuido, na fórma do estylo. poder executivo, em attenç~o a &erviços prestados 

« Paço do senado, em 26 de julho de f867.- na guerra contra o Paraguay. 
Visconde de Abaettl, presidenta.- José da Silva I. · 
Mafra, 10 secretario.-Frederico de Almeida e Al
buquerqrl,, 20 secrelario.-Thomaz Pomper~ de Sou:a 
Brasil, 3• srcretario. » 

PARECER DA MESA N, 99 DE 26 DE JULHO DE 1867. 

· " Estão sobre a mesa, para entrar~m brtvemente 
n1 ordem do dia, tr~s proposiçõPs que a cam•ra dos 
Srs. depuhdos enviou ·ao senado, sendo todas da
tadas de 22 do corrente mez. 

Expõe a materia de uma proposição. da camara dos 
Srs. deputados datada de 19 de JUlho correote, 
relativa á matricula de dons estudantes no 1• anno 
da faculdade de medicina da cbde, com dispema 
de exames preparatorios. 

cc De accordo com os precedentes estabelecidos, 
formulou a mesa as treo tabellas ann~xas sob as 
J.tras A, D e C, cada uma das quaes se refere â pro~ 
posição correspondente da camara dos Srs. depu
tados. 

« As tabellas contêm os seguintes es lareci-
I. mentos: ' 

« Estâ sobre a mesa. afim de dar-se brevemente 
para ordem do dia, uma prc>posi~ão datad~ de 19 do 
corrente mez de julho, que a camara dos Srs. depu
lados enviou ao senado. 

« I.• Os nomes dos pen§ionistas, 
c 2.• A classe, bem como a. imporlancia annual 

das pe,nsões. 
« 3. • As dahs dos decretos de concessão. 
• .J..• Os motivos que justificão as pensões. « O objecto desta pr,1posição, que foi Jirla no se

nado, e mandada imprimir em sessão de 23 do re
ferido mez, é autorisar o governo para mandar fazer 
acto das matarias do to anno da faculdade de medi
cina da côrte a dons estudantes, devendo J>receder 
o exame do unico prepuatorio que lhes falta. 

« 5. • Os documentos C(UC acompanhilo os decretos. 
• 6.• O numero dos decr~tos de concessão. 
« 7,0 O numero dos pmsionistas. 

II. 

« A tabella annexa contem os seguint~s esclareci
mentos: 

« t.• Os nomes dos estudmtes. 
« 2.• A mataria dos exames de que ·se concede 

dispensa. . 
« 3.• Os documentos que acompanhão a proposi

r,ão e os motivos que se allegão como justificativos 
ila dispensa. · · 

« Com relação especial â proposição de que se 
trata, releva decl~rar que nenhum documento a 
acompauha, nem mesmo requerimento das partes 
interessadas, e outrosim que não se designa a mate
ria do exame, que deve preceder ao acto do 1 o anno 
da faculdade de medicina, como se vê do teor da 
resolução nas palavras finaes do art. 10. 

II. 
« Portanto, como resumo e conclusão do que fica 

exposto, a mesa: 
c< Considerando que as unicas informações que ha 

são as que acaba de prestar: 
cc Considerando que convem dar prompta solu~ito 

á proposicilo que se acha sobre a mesa: 
11 OJ!'~têce o seguinte 

PARECER, 
" 1.• Que a proposição da camara dos Srs. depu

lados entre em discussão. 
« 2 • Que o relatorio da mesa seja impresso e 

distribuido, na fórma do ostylo. 

r A tabella letra A refere-se á proposicão, que 
approva a penstlo de 400 reis ~iarios, "concetl_i
da, por decreto do poder execotrvo de 11 de mnw 
deste anno, ao soldado do 4fiO co. po de votuntarios 
da patria Antonio !tlalllias de Menezes, e a p•nsáo 
mensal de 21 H concedida, por decreto da mesma data, 
a D. Maria FortunataDormond de Macedo, viuvado · 
20 cirurgião do corpo de saude doexercitij Dr, Ma
noel Joaquim Rodrigues de Macedo, f;11lecido em S. 
Gabriel, em consequencia de molestlas adquiridas 
no servico da guerra. 

« Não" ha, com relação á primeira pensão, do
cumento algum, que a justifique, salvo a copia do 
decreto de concessão. · 

« Com relação á segunda pensão, existem diversos 
documentos, e de todos elles faz menção a tabella 
annexa letra A. 

11 As tabellas letras De C, referem-se às seguintes 
mercês pecuniarias a .. 
. '' Aquella, ás pensões concedidas por decretos de 

29 de maio, ao corneta do 8D corpo de voluntarios 
da patria Antonio Martins de Oliveira (400 rs. dia
rios), João Ferreira cl~ Fonseca Doria, alferes do 8• 
corpo de voluntarios da palria (mensal de 36#), e a 
<.:ypriano José Ilibe iro, alferes do 14• corpo de ca
vallaria da guarda nacional (mensal de 36HJ. 

« 1lsla, á pensão concedida por decreto do poder 
executivo de 3 de abril deste anRo a Custodio A n
tonio narbosa, soldado do 70 corpo de volunlarios 
da patria, 

\. 

. .. 
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« Com relação ás pensõPs mencionadas nas indi
cadas tabellas letras B e C , nenhum documento 
acomp~nha as prop sições que as approvão, excepto 
as cóp1as dos decretos de concessão. 

« Além destas informações, releva accrescentar, 
como complemento e remate, que a importancia an· 
nual das.pensões concedidas p•lo poder executivo, e 
contempladas e 11pprovadas pelas Ires resoluçõas da 
camara dos SlS deputados, que se achào sobre a 

de fazer, no fim do anno lectivo, acto das matarias 
correspondentes, na fórma do regulamento, uma vez 
que seja approvado no preparatorio. que lhe falta. 

II. 

mesa, serâ de 1:1í54S, a saber: . 

« Sendo eitas as unicas informações !J.Il8 a mesa 
pode. prestar, e considerando que mu1to convem .. 
que a proposição de que ae trata tenha prompta ao-
~~~: . 

« Offerece o seguinte 
« Tabella letra A , . . . . . . 3988000 

PAlECER, » » B . . l.OIOROOO 
)) » c . 146$000 « 1.• Que a proposição da camara doà Srl. depi

lados deve entrar em dlScusslo. 
Total. • 

III. 
• t:554SOOO 2.o Que.o presente rel&torio deve ser impresso e 

• Assim que, como resumo, e conclusão do que 
fica exposto, a mesa: 

« Consid~rando que, conforme o art 102 ~ H da 
conslltuiç~ot as mercês pecuniar~as dependem da 
Ppprovação da assembléa geral; 

<< Considerando que a concessão de mercês pe
cuniarms augmenta a despeza do estado: 

« Considerando que uma aas inais importantes 
altribuições da assembléa ,eral é zelar, e fiscalisar a 
despeza publica, protegendo em beneficio do traba
lho e ria mdustm, a sorte dos contribuintes; 

« Offerece o seguinte· 
PARECER, · 

« t.• Que as proposições entrem em' discussão. 
« 2 o Que o presente relatorio deve ser impresso 

e distribuido, na fórma do estylo. 
a Paço do senado, em 26 deJ'ulho de 1861.-l'is

conde de .Abaeté, presidente.- ostl da Silva Mafra, 
)O secretario.-f'rt.derico de Almeida e Albuquerque, 
2• secretario. -Thoma:: Pompeu ·de Sou: a Brasil, 
30 secretario. » 
PARECER D\ IlESA N.10f DE 26 DE JULIIO DE 1867. 

Ex:põe a materia de uma proiJosição da camara dos 
Srs. deputados, datada de 20 Clejulbo de 186'1, sobre 
a mat,Jcula de un1 estudante no t• anno da escola 
de marinlu c6m dispensa de um preparatorio. 

I. 
« Est~ sobre a mesa, afim de se dar brevemente 

para a ordem do dia, uma proposição, datada de 20 
do corrente mez de julho, que a camara dos Srs. 
deputados enviou ao senado. 

di.tribuido, na fórma do est:ylo. · . 
« Pa• o do senado, em 26 de julho de 1866 . ...:. 

Visconde de Abaeté, presidente.-José dtJ Sillla 
Alufra, 10 sPcretario.-'-Frederico de Almeida e ..41-
buqllerq•te, 2• secretario.-Thomu l'omp8o tJe Souza 
Brasil, 3• secrtlario. 1 . . 

Forão todos a imprimir. . · 
Em sPguida, o Sr. presidente, convidando os Sra •. 

senadores presentes para trabalharem nas commis
sões, d~u a· ordem. do dia para 'II do. corrente -a 
mesma jâ designada, . -. 

31• 1e11ão. 
EM 27 DE JULHO DE 1867. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DB ADABTIÍ, 

A's 111/2 horas :da manhã, achando-se pre~ 
sentes os Srs. visconde de Abaeté, Mafra; Almeida, 
Albuquerque, l'ompeu, Ottoni, Dantas, barilo. de S. 
Lourenço, Chicharro, barão do Rio-Grande, .vis·· 
condd de Sapucahy, barão de Muritiba, Furtado; 
Souza Franco, barilo de Cotegipe, marquez de Olinda, 
Uias Vieir1, Teixeira de Souza, Sinimbú. Firmino, 
barão de Maroim, Paranhos, Eusebio, Si e Albu
querqu~, barilo de Antonina, Diniz, l'ereir11, Si!-, 
veira da 1\lotta. Souza 1\amos, Fernandes Torres, 
visconde de S. Vicente e Jobim, o Sr. presidenle 
abriu a sessão. . 

Comparectlrão logo depois os Srs. ·Dias de Car
valho, visconde de JequitJnhonha, Zacharias,: bario 
de Pirapama e Psranagu~. 

" O objecto da proposição é autorisar o governo 
para mandar matricular no 1~ an~o da escola de ma
rinha o estudante José Lmz Campos do Amaral 
Junior, devendo, antes do acto do referido anno, 
mostrar-se habilitado no preparatorio de arilhmetica 
que lhe falta. 

cc A proposi91io foi lida no senado e mandou-se 
imprimir em sessão de 23 daquelle mesmo mPz. 

FaltiLrào Cilm causa participada os Srs Cunha 
Vasconcellos, Nunes Gonçalv~s, Candido BorBes, 
Carneiro de Campos, Octaviano,. Paula Albuquerque, 
Paula Pessoa, Mendes dos Santos, Ferreira Penna, 
Nabuco, marquez de Caxias, marquez de ltanhaen 
e visconde de Jtabaraby ; e sem participação os 
Sn. conde da Jloa-Vista, Souza Queiroz, Fonseca 
~ visconde de Suassuna. 

Forão lidas e approvadas as actas de 23, 24, 25 ·e 
26 do corrente mez. 

« Da tabo la annexa vô-se que, â excepç.i\o do re
querimento da parti!, nenhum documento acompa
nha a proposição. No requerimento allega o suppli
cante que, havendo feito os exames preparatorios 
para o curso da escola de marinha, foril infeliz no 
de arithmetica, e que, tendo-se matricul~do como 
ouvinte no 1 • anno da mesma escola, pedia a graQa 

EXFBDIENTE. 

O Sr. 1 • secretario deu conta do. seguinte: 
Officio de 26 do corrente, do ministerio do im

perio, communicando que Sua Magestade o Impe
rador se dignava de receber no pa~o da cidade, 11 
1 bom da tarde, a deputação da camara dos Srs. se
nadores, que o tom de comprimentar no dia 29,· 
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anniversario nafalicio do Sua Alteza Imperial · a. tonio Augusto Claudio, do 19D Jo!é Antonio rio 
.Sra. princeza D. Jzabd.-Ficou o senado inteirado. N11scimento, do 21• Francisco Ferreira do NJscl· 

Officio de ~2, do ministerio da justiça, partici- mento, M 29° Antnnio José Barbo~a. do 460 Valen· 
pando que, em data de 17 do corrente, remettêra á tim José de Sant'Arma, do 510 Joaquim José de 
presidencia da província do Para, afim de informu, Sant'Anna\ do 70 batalhão do infantaria João Fran
a reJlresentação relativa 11 crear.ílo de um juiz es- cisco da Silva, da companhia de oJl•rarios milita-

, pccial do commercio, e que transmittirll as. infur· res Henrique Francico de 1\lello; de 500 rs. aos ca· 
mações logo que cheguem.-IntPirado. bos do 200 corpo de voluntarios da patrla Jo~ó 

Ollicio de 23, do I• secretario da camara dos Vicente de 1\liranda Netto, do 1o batalhão de infan· 
Srs. deputados, participando que a mesma camara hria JoPé Leopoldo Polaco, do 100 Antonio dos 
procedêraaele1çãodosmembrosdarespectivamesa, Santos Porto, ao ansp•çada do uo Antonio Fran· 
e quaes os que devam servir no presente mez.- cisco Cabral: de 600. rs. aos 20• sargentos do 2~o 
Inteirado.· corpo de voluntarios da patria Joaquim José de Aze· 

Um officio de 23, dous de 24 edous de 25 do cor- vedo, d~ 38°João Valentim Tavares, do batalhão de 
rente, do mesmo secretario, acompanhando as se- engenbe1ros Manoel Gonçalves do Couto. 
guintes . « SI ~.· Pe~sões mensaes: por deeret~s de .23 de 

Janmo do d1to anno, a D. Maria EuzebJ& Barbosa, 
viuva do tenente do 30 corpo de voluntarios da pa· 
tria Francisco José Barbosa, de 42N. i~ual ao soldo 

PROP~ SIÇÕES. 

t.• r A assembléa geral resolve: rlarJnella patente: a D. Marianna Clementina de 
« Art. J,o Ficllo approvadas as seguintes pensões Vasconcellos Gaivão, viuvado brigadeiro graduado 

concedidas por decretos de 13 de março de 11:!67, de !o.sé Antoni.o da Fünqec' Gaivão, de 608, sei!\ pre-
400 rs. diar1os, aos soldados do 20 corpo de volun- JUIZO do me1o soldo que lhe compP.t·r: c por decreto 
tarios da Jlalria Antonio Luciano de Um3 F11itosa,. !!e 26 do mesmo mez e anno ao alferei do S. o corpo 
do 60 Juhão Pereira da Malta e Guilherme Francisco de v.oluntarios da. patria Mathias Carlos de Ar•ujo 
da Silva, do 7~. Flori ano José Raymundo, do Mae~el, de 36$, 1gua! ao sold~ do s,ua paten~e; e ao 
8• Josê Ilermeneglldo Ferreira e Joílo Tenorio da t~nente do 47 Franc1sco Xav1er Cavaleanh de AI· 
Cruz, do 12• José Nunes de Oliveira, do 20 Accacio buquerque, de 428, igual lambem ao soldo de sua 
José dos Santos1 do 29• Oleaario José de Sant'Anna, palent~. 
~o 310 ~alvador Francisco Bueno; do 1• batalhão de « Ar~. 2.• Estu pmsões serão pagas da data dos 
mfantar1a 1\lanoel Ferreira de 1\lacedo e José do respectivos decretos. 
Prado Teixeira, do 4• José Francisco Barbosa, do «. Art. 3 ° Ficào revogadas as disposições em cón-
so José Luiz Carneiro, do '6• Mauricio Carlos da Irmo. 
Matta, do 11• Bento Franci~co das Chagas e Domingos « Paço da camara dos deJlulados, em 26 de junho 
José dos Santos, do J30 Damiilo Ferreira Borges; de 1~61.-E,peridi~o EI"JJ ile BarrQR PimentPI, vice
de 500 rs. diarios aos anspeçadas: do õ• corpo de presJdente.-Antonlo da Fomeca Vianna, 1.• secre
voluntarios da patriaAntonitl de Azevedo CouiJnho. tario.:-José Feliciano Borla de Araujo, 2.0 se
do 26• Ricardo Nunes dos Santos, do 47• Manoel cretar10. » 
Joaquim da Cosi~ e do fOD batalhilo de· infantaria « A s blé 1 1 
Antonio Soares Gaivão ; aos cabos de esquadra do as em . a gera reso ve : 
26•corpo de volunt1rios da patria Jollo c~valeanli de . « Art. f.o F1cão approvadas as pensões conce· 
.AlbUIJUerque, do 2• regimento de cavallaria ligeira d1das por decretos de 2l de dezembro de 1866, a 
Firm1:mo Rodrigues Lucas, e do 6• batalhao de in- saber: de 600 rs. diarios ao 2• cadela t• sargento do 
:fantaria José Marabó; finalmente a de 4·/H mensaes tt• corpo de voluntarios da pltria Manoel Gomes de 
a D. Francisca Tarrio de Almeid~,mãi do capitão do Al~uquerc1ue; de 308 mensaes, sem prejoizo do 
j8• batalhão de inrantaria major em commiss11o e me1o soldo q~e lhe comp.etir, a D ;Aurelia Damaso 
commandante do 22• corpo de volunhrios da patria de C~rvalho, ~mva do caJlllilo Angehno de Carvalho, 
Rodrigo Luiz Ba~tista, fallecido em consequencia de fallec!do em VIagem p~ra Buenos~A;yres ,de ferimento 
:ferimentos receb1dos em combate. · receb1do na batalha ~e. 2~ de ma1o do d1to anno; de 

« Art. 2.• To'das estas pensões serão pagas da data 6~H mensaes ~ D. Ehs1ar1a Coelho de Albuqu~rque, 
dos mesmos decretos. · vmv.a do C3Jlllão ~o 21• corpo de voluntar10s da 

« Ar I. 3.• Ficão revogadas as disposições em con- patr1a Josê Antomo de Albuquerque , morto em 
trario. combate; de 60S m~nsaes sem prejnizo d.o meio 

« Paço da camara dos deputados, em 23 de julho soldo ~oe l.he compelir, a b. Mar1a Umbelh~a Fe
de 1867.-João Silveira de Sou:a, vice-presidente. gre.slem, vmv.a do corone! do 11° batalb~o de mf~n
-.Antonio da Fonseca Vianna, 1• secretario.-José tam do El!lerCJto ~e.dro N1coláo Fegrestem, fallecide 
Feliciano Ilorta de A.raufo 2• secretario » de molesba ad9umda em campanha; de 144$ an-

2
• A b ' ' nuaes ao imper1al marinheiro José Antonio dos San-

« assem léa geral resolve ; tos, invalidado no bombardeamento do forte de Ita-
« Art. 1 • Ficilo approvadas as pensões concedi- pirú. 

das pelo governo, a saber: « Art. 2.• Ficão igualmente ap~rovadas as pen
. «.SI 1.0 Pensões diarias: por decretos de 26 de siles concedidas por·decretos de 2ti de dezembro do 
Janmro deste anno, de 400 réis aos soldados do 2• mesmo anno, de 400 rs. dia rios, a cada um dos sol
co.rpo do voluntar~os d,a pa.tria Joa~uim Illunoel Fer- d~dos do 1° corpo de volunt1rios ela ratria Pio f'ran
teJra, do 6• Joaqu1m Cand1do da t:osla, do 70 An- c1sco de M~galhãos, do 211 dito .José 'lcixeira da Con-

'' 

' ' 
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eeiçiio· e Sabino Alves Corrca,. do ao Lauriano Luiz Agostinho Ferreira Jardim, Salvilino José de AI-:' 
dos SanloP do so Justino Jo~é Rodrigues, do 90 1\fa- moida, Joaquim Antonio dos Santos: aos !.!~• ca
noel Jacintl1oDuartc, do 11 José Vencesláo Carneiro, de(es: do 200 corpo de volunhrios da Jlatr:a Anto• 
do !,!O Gregorio Lourenco Sergio; do 10 batalhão de nio Floriano Paulino de Moraes, do asylo de inva• 
infdnl3ria Manoel Domlngues de 1\leoezes , do 52 lidos da côrte Alvaro Ma~ues de Souza Prates e ao 
dito Raymundo Soares da· Silva, do oo Antonio corneta do mesmo aBylo de invalidas Antonio Fran
Francisco de Senna, do 70 Belisario Antonio Cus- ciico. Rodrigues : de óOO rs. ao cabo do 28D corpo de 
todiot,!lo SD.J\Ian~el ~arques da Silva,. do 10 Joaquim voluntarios da fl&lri~ Antonio !osé de Sant' A~na, ao 
José Jferrerra e Mrguef Soares da Srlva, do 12 Ma- anspeçada do 320 EhnaJo8é N1colllo de Alme1da, aos 
noel Francisco dos Reis, do 13' José Victorino do forrieis do lOD Horacio Pereira de Santia~o e do 
Carmo, do U. Antonio Joio Telles e Manoel Pereira asylo de invalidas da cbrte Manoel JoaqUim Ri
de Carvalho, do 16 Franciico Baptista ·Monteiro, do beiro, aos cabos Antonio Luiz Furtado e José Vi· 
20 re~imento de cavallaria lige1ra Manoel Francisco cente da Cruz, aos !mieis Candido da Costa Roeal e 
Rodrigues, do 50 dito Nazario José Spindola, ao Hermenegildo Hyppolito de Sant'Anna; de 600 ra. 
corneta do 2• corpo de voluntarios da patria ao sar~ento-ajudante do 60 cotpo de voluntarioa da 
Ftllismino Gomes Parahyba, e ao 10 cadete do palria José Gonçalves de Almeida, ao !.!D cadete 20 
60 batalhão de infantaria Luiz Monteiro da Cu- ~argento do 1 to Belmiro Francisco Ribeiro da Silva, 
nha Telle1: de 600 rs. diari•lS ao anspepada aos 2•• sargentos do 470 Antonio Apolinario da 

· do 60 batalhão ae infantaria Firmino Franco 1 Cunha, do asylo de invalidas da cbrte ·Francisco 
e a cada um dos cabos de esquadra do to corpo Esteves da Cruz, do 60 batalhão de infantaria Vir· 
de voluntarios da p<tria Gabri~l José Nogueira, gilio Alfrtdo das Neves e ao lD sargento do asylo de 
do 3• dito Henrique Gabriel Bezerra; de 600 rs. dia- invalidas da côrte Joio Luiz do Figueiredo Jo
rios ao t• sargento do 20 corpo de voluntarios da nathas. . . 
)l_a.tria João de Souza Pi11to; de 36S mensaes a D « § !1.• Pensões men~ae1: 
Hono~ia Anderlina dos Passo~, viuva. do alferes ~e · « Por decreto de 16 de janeiro d~ste anno a 
~~~miJ!IBsi1o do 8° batalhão de mfantar1a do exercito D. Maria Mathilde Franciaconi de Azevedo, vi ova 
fummo Jos~ dos Passos, :morto no ataque de 16 de do majoidó 8• balaihllo de infantaria do exercito 
JUn~o do ~llo anno, e 1gu~l (de 36SJ a D. Rosa JoaqUim Luiz de Azevedo de .f.2S sem prriuizo do 
Mar1a Pauh.na da Fon~eca, ml1 do alfer.es do 34 corpo meio soldo que lhe competir; por decreto de 19 do 
de voluntmos da patr1a Alfonso Aurelio da Fonseca, mesmo mez e anno aos alferes : do 1 • corJio de vo
morto na batalha de 2'l de ~.etembro do mesmo anno; luntarios da pallia Manoel Antonio da Silva, do 
e de 300$ annuaes a FranciSCO Nunes de Souza pelos 2211 Pedro Severo da Costa Leite ao de eommiaslo 
serviços militares que prestou nlio só na guerra da Francisco Moreira de Lima de' 361 a cada um s· 
independ~ncia na proyincia do Maranhão em 1810, igual aos soldos de suas_ patentes; ao tenente do 5• 
p~r ~ceast~o ~a relieihão que houve na mesma pro- liatalhão de infantaria Manoel Raymundo Corrêa, 
vmcta, m:us amda em relação á ~n~erra actual com o de 2lN sem prejuízo do meio .soldo que lhe com· 
Paraguay, offerecendo um seu .filho, que. o susten- polir. . . . - · 
ta. va, pua mvir como voluntarJo d~ palrJa. ,1 Art. 2.0 Estas. pensllea serão pagas da data dos 

c .Art. 3. • Todas as pe}!sões refendas serão pagas respectivos decretos. . 
desde:> d.ta dos respecllvos deçretos: « At·t. 3.• J.i'ieão revogadas aa disposições em 

u. Art. 4,0 Revoglo·se as d1spos1ções. em con- contrario. . · 
trar10. . « Paço da camara doa deputados, em 25 de julho 

c Paço da camar~ ~~s d.Apulados, em 24 ~e JUlho de 1867.- ERperidião Blb!J de Jarros Pimentef, 
d~ 1861:- E~pend1ao ~toy_ ds Ba'l'ros ~~mentel, vice-presidente. -Antonio da Fomeca Yiallllllt 
Vlce-pr~SJdente. --"'n!omo da Fonseca V}aliM, to 1• secretario.- Sirltlal Odorico de Jloura, 2<> se-
secretmo.-Josd Fehc1ano Horta de Arau;o, 20 se- cretario interino.» .. 
cretario. » cc A assembléa geral resolve : . . . 

« A assembléa geral resolve: 11 A rt. to Fic~o approvadas as seguintes ·~nslles 
c< Art. t.o Ficlto approvadas as pensões conce- concedidas por decrelo de 1'7 de noyembro de1866 : 

díllas pelo governo, a saber : . cc Pensões diarias de 400 rs. a cada um doa solda-! 
« § 1.• PAnsões diari~s: ~or decretos de 19 de dos _do 10 ~orpo de v!lluntari~a da P.alri9: Joaq~illl 

janeiro deste anno, .de 400 ré1s, aos soldados: do 2• 1\Iana l\laCJel, do ~ d1to Prea~1l1~no Çand1do J:c~n
corpo de voluntarios da palria Jacintho José da. lho de Souzae Lyd1o Alves R:ibe1ro P1nto,_ do '7 ~110' 
f'iln e Henrique Manoel da Victoria

0
do 70 Manoel Benedi~lo Marcondes e C~u.r1oé ~e AJmeJda Brito, 

Luiz da Cruz, do 31o ·Francisco de liveira Jorge, do 30 dilo Jer~nymo Marll.n1ano FJgue1ra de.Mello e. 
do 5• batalhão de infantaria José Soares Corrcla, e 1\lanoel Franc1sco do Nascu~ento,. ilo 240 .dtlo José 
2• cadete do mesmo batalhão João Francisco Dias de .Carvalho ;Braga e Marçelbno José RodrJgl!es, ~o- . 
Lopes ao soldado do so Antonio Felippe Lopes, do 30 dito Valer1o ~osé Rodrlf!Uea a Ma!loel Coei~o Co1· 
deposito provisorio de t• linha A1itonio Pmheiro rana e do aso d1t.o Marce~lino Marc!ano Perelfa, do 
Dan ta~, do asylo de in':alido~ . da côrte J!laquim to. ba.talbllo . de mfan.tana Bernardmo Cardoso. de 
Franwco Xav1~r. Joaqu1m Dav1d do Nascimento, Oliveira, Joilo Franc1sco Alva~ de .Souza e. R_ay
llaymundo 'Machado de Oliveira, Victor Nunes de f11undo ~e Souza ~o nato, do 2° d1to Tito de 911ve1ra, 
Souza, Pedro Antonio, Jostl Pedro de Santa Anna, do 40 d11o Franc1sco José de Souz~, do 5• d1!0 Ray-
J' oilo Antonio da Cunha, Antonio Basilio dos Santos, mundo de Lamego Costa, do 60 d1to Ezequ1el Joa• 
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q~lm Perêi~a Salúslia~no José de Je.~us, do 10' 
drle Joaqurm Antonro de Majl'alhãos e do 140 
dilo Yicijnta Lopes Galvão1.do .go corpo de ca
vallaria da guarda nacional Marcilio José Pinl••, e 
do ao regimento da cavallaria ligeira Vasco Rodri
gues de A.lmeida ; a cada um dns musicog do 70 
cor.po .devoluntarios da palria Honorato Antonio 
de Lima e Joaq11im Gonçalves da Resurreiciio ; e ao 
2• cadete do 1• batalhão de inrantam João "tle Souza 
Barroso ; de 500 réis a cada um dos anspeead>s do 
20 corpo dQs voluntarios da. patria Joi'lo ,\'Jexandre 
Ferreira Paz, do 1° batalbão de infantar·ia José 
~faria dos Santos e do ao regimente de cavallaria li
geira Guilherme Joaquim Per~ira, e a cada um do~ 
cabos.da.esquadra d·J 11 corpo de volunlarios da 
palria Francisco Gom•s de Jesus, Manoel Ignacio 
ila Aquino Regis, do 22 dito José Francisco de Ca~
tro, do.30 dito Aatonio Francisco do llo;ario, do 50 
batalhão de infantaria Ra:ymnndo Ferreira da Silva: 
de 600 réJs ao to mgento do 20 corp~ de voluntarios 
da patria Constantino· Rodrigues da A~sumpçilo e 
ao 2o cadete 20 sarg•nto do 20 r~gimento de cavallaria 
ligeira João Francisco de Alvarenga . 

« Paço da camara dos deputados, em 25 ele julho 
de 1867 - Esp.eridião Etoy de Barros Pimentel~ 
vice-pre~idenle.- Antonin da Fon•eca . Vian.na, 
to sHcrdario.- Sinval Odorico de Moura, 2'~ecr~
tario. » 

ForJo Iodas a imprimir. , 
Foi apoiado e mandou-se imprimi~ o project~· do 

Sr. Jobun, declarando os pr~paratorios,in,Jispensa
vei.! para a malricula de qualquer esludante .no 
curso medico, o qual projecto havia llcad.o sobre a 
me1.a na sessão de 22 do corrente. . 

Submettida á discussilo, foi sem debata approvn
da a redacção do projecto do senado (para ser J'e
mettido.á outra camara), declarando ~pplic1veis á 
prinr.eza imperial e ao. príncipe consorte .certas dis
pnsiÇões do ar!. 6• da lei. de 23 qa novem)lro de 
I8U. . . . 

l1elo Sr. 20 secretario foi lido o seguinte 
Publicaremos no appendice ao 4• volume. 
Foi a imprimir. 
Foi igualmente lido o seguinte . · 

PARECER. . « J>ensões mensaes:: de. 18R, sem prPjuizll do 
111eio soldo que lhe eompelir, ao tenente refnrmado do 
exercito João Francisco da~ Chagas, e o de 36$ a ll a A cnmmissilo de estatística examinou dua~ re• 
Maria Senhorinha Varella Barca, mãi do alf.,res do rwentacõcs que encontrou em sua pasta, ambas de 
f• corpo de voluntarios da p;tria da província do 1855, das camaras municipaes das cidades dd 
Rio-Grande do Norte. lUaooel . Barbalho llezerra, Campo;, de S João·da Barra da província do Rio de 
morto em campanha. . · lana,ro, pedindo a creaciio de uma província naco-

« Pen•ão annual de 1448 ao imperial m1rinheiro marca da Campos, r.om "os municípios vizinhos .das 
José de Mattos Polycarpo invalidado no bombardea- províncias de· ~finas e Espírito-Santo. 
mento do 'forte de Ilaprrú. · « A commissão,entendendo que nllo é occasião op-

« Art. 2.• Ficão igualmenta approvadas as pan- portuna para satisfazer essa m~dida que pod~rA ter 
sões concedidas paios decretos de 28 de novembro Jogar quando se tratar de unia melhor circumscripção 
de 1866, a saber: de ·400 u. dia rios a cada um dos das províncias do imperio, é de parecer que se guar
soldados do 10~ corpo· de vollmtari11s da p1tria Ma- dem as ditas repre~entações para serem tomadas em 
noel Moreira de Oliveira e do 11• dito Norberto Pe · consideracão quando se tratar desse objecto. 
reira da Silva, e a· cada um dos soldados.do deposito « Sala cfas commissões no pa~? do senado, em 11 
nrovisorio de l•·linhalzidro Alve~, José Rodrig11es de de julho de 1867.- Thoma: Pompe11 tle Sori:a Bra
Almaida,Francisco Diniz de Araujo, Vicente Ferreira sil. -Petlreira.-Barão do Jlio-Grantle. • 
Nobro;de36R mensaes aD Ignez Maria Joaquina de Ficou sobre a mesa. 
Jesus, mili do 10 sargento do 240 batalhio de volun-
tarios da patria José Danadicto· . de Castro e dos Foi tambem.lido o segui,nte 
soldados volunlarios Joilo José· da Silva, Raymrindo 1\EQUEI\JMENTO. · ·. 
da Silva Candú, mortos no serviço da gnerra; de lí4R 
mensaes, sem prejuízo do meio soldo que lhe com- · r A commlssão de estatística encontrou .Pm sua 
petir pela primeira patente de seu marido, a D. Clara pasta as seguintes representações e officios relativos 
Dias de Magslhles Antunes, viuvado capillo do 12" ao projecto de uma nova provincia·desmembrada da 
batalhlo.de infantaria e major·ern commhs~o com- da M1naa-Geraes:. · . 
mandante do 46 corpo de voluntarios ·da patria Ma- « 1.• Uma representaçilo da camara da cidade de· 
noel Antunes de Abreu, morto ao ataque de Curo- Minas-Novas,em data de 6 de março de 18M, repe• 
paity; e da 638 mensaes,sem Jlrejuizo do meio soldo lindo o pedido da creaçlo de uma nova província. 
que lha. compelir, a Carolina.Burlamaque da Barros « 2 • Outra da mesma camara, de 24 de·abiil do 
Lima, vi uva do tenPnle do8• batalhão de infantaria do mesmo anno, fazendo o mesmo pedido. 
exercito, e major de. commisslo do 46 corpo de vo- « 3.• Outra da camara municipal da villa Formosa 
luntarios da patria Julio Pompeu ·de Barros Lima, da Imperatriz da comarca da Parnahyba, província 
morto em combate;. e de 4328 annuaell· a D. Lina de Goyaz, do anno de 1852, pedindo para fazer parle 
Pires de Cmalho Albuquerque, mlli do Jlilolo escri- da nova província que se projecta crear em Mmas, 
vão Aristides Arminio de Azevedo Albuquerque, ou pelo menos para annexar-se ll·comarca de Para• 
fallecido no encoaraçado Rio de Janeiro. ·Ca!ú da provinc1a da l\linas · 

cc Art. 3 o Todas as pensões referidas serilo pagas cc 4-.• Outra da camara municipal da villa de 
desde a data dos respectivos decretos. S. Bento de TamanduA de Minas, de 18541 pedindo 

« Art. 4-.• Ficão revogadas as disposições em que quando se julgue indispensavel a dmsão da-
contrario. quella província seja em partos iguaes. 

r 
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w 11. • Um ~lliein da camara municipal da· cidade ·Corrente, propondo que·sejão archiv!dos varios pa
de P~rAcatú, de 20 de maio del85~, cobrin'do dua' peiR ctinst~ntes de umà relação junta. 
rPpresentações das camaras das V1llas do Catalão e · 2 •. Da commissilo de marinha e guerra, lido em 
F~,rmosa da Imperatriz, da pro,incia. de. Goyaz,, pe- 2!l.de junho, propondo que sejão reseryados, para 
dmdo que, na creaç~o da nova provmCJa rte Mmas opporlunamentesPrem tomados em cons•derar.:lo, os 
Novas, sejllo os seus municípios il9mprehendidos e projectos feitos pela commissilo 110meada pelo !ln
capital da provi.ncia a r.ida•le de Paracaltl. verno sob a presidencia de Su' Alteza o Sr. conde 

t~ 6.• Uma rrpresentaçilo ·da' cama.ra, eleitores, d'Eu, sobre a legislação penal militar. . . 
proprietarios, negociantes e povo do município de 3. • Da commissilo de estaüstica, liJo hojP, pro-, 
Psra~atú, em nnmPro de '190 as~ignatura~, tto anno pondo que sejão JUardadas, para opportunamente 
de 18M·, re1terando .. com instancia o pedido ta·n· serem tomad.s em consideraçllo duas rPpresentações 
tas vezes feito da cre~çilo de uma. nova provineia .das eam~ra~ munieipaes das cidades de Campos e de 
d•sm~mbra·la da de Minas com os limites que nova- .S. João da Barra. . 
mente aponta. . · ·. . . . . 4.• Da mesma commissilo, lido em 5 de junho, 

te' "'.• Outra da camara de Itajuhl de t863, pedindo propnndo que fique sobre a mesa a repres•ntaçio da 
que a cidade da Ça~panha .•eja. ~referida para eapi- ass'emNés legislativa de Goyaz, pedmdo eltvaoAo do'· 
tal da nova provmr.1a que 'e proJecta. . . numero de deputados. . . : . · 

• 8.• Nova repr~sentacão ,da cidarle. de Mina•- o.• Da mesma commissilo, lido em igual data, pro-
Novas, de' 185. ~.pedindo â creaçao de uma nova'.pro- pondo que archivc-sd a representação da·a~sembl~a. 
vincia ·~ norte da de Minas, sendo aquella cidade provinc1al do Rio de Janeiro· de t81í3, em que pede· 
$Uacao11at. . . · . .auamento .de deputados. ·· · · · · · 

ir A' vista d.é tmtas ·e repeli1fas represPnt~çõ~s M 6 .. • Da mesma commissllo, lido em igual data, pro~· 
diversas ll)Uniilipahdarle•, A·as~t>mbléa provinc·al da pondo que fique aobreameea, para opportunaments 
pro•vincia. de Mmas para divisilo daquella província !omar-se emeonsideracilo, &I'Ppresentaç.ftodacamara 
.,m duas; e attenh 'sua· rxtilnAi'ln, ·riqueza e crescida municipil.da villa do "Presidio, em ·Minas,·de 1854-, 
populaçAo dé mais do. 1,500,000 habotmteR, quasi em que pede ann~xaçio 1 província do ·Rio de Ja-· 
IJJ!l.sexto da.p(lpulaçao llo imperio, par•ce á com- neiro. · . · . . . . . . · 
mlsA3o que e~le otijecto deve cha111ar a att~nç~o do A' me1a hora depo1s do meu!-d1a, tendo"se e~go-
8en~do paFa 8atisr~z•r-se uma necessidadA que os lado a materia da 1• parte da ordem do dia, fo1i sus
bahitantes dafJuella vasta província tanto recla.m~o; pepsa a seasão até a 1 hora, em que devia tratar-a& 
e por isso é.de r-arecer que se peçilo. informações ~a 2• ,parte.. · · 
inais d~t~lhadas ao. governo 1obre a eonveniPncia A' 1 hora da tarde continuou a ~esslo, e: achan
dessa d1vtsilo, 1eus ,.m tPs, exten•ilo e POJIUinç~o .. do-se. na sala i111mediata o Sr. mini~tro da agricul• 

« !'nla daR comm•s,i'les do sena~o, em t3 de Jlllho tura commerció e obras publicas Corão sorteai!• s 
de 1~7.- Tho"!a.: PO"!P"' .4. e Sou:u. Brasil.-.. L. para' a depulaçlo :!rue o deVI& reoober os Sra. Po-
fetlretru..-B~rao tlo Rto~Grantle. D . · · • . ~reira, visconde. ,di! Jeqúitinhonha e Chic~orro. 

Posto em d1scusFilo Coa sem debate approvado o Sendo ·votados o. art. 1• e §§da propo81çilo da ca-
dito requerimento.. · , ,. . , mm dos ~~ depd!adoa a~bre. o prolongamento 

t•· PARTE DA ORDEM· DO DIA. das .actuaea Vllll .fe,rJ~S. · cnJada~cussílo ficara en• 
· · . . . ., ~ .· · . · • cerrada na .18tdo.. 4e,.t7 d~ corrente, Corilo. ap· 

Votoa-se em t• d•sr.u~silo, .que. ficãraenr.errada provados., . · · ·· · .... · .· 
na sessilo de 22 do corrente, pa1sou .para a 2• e dPsta . · . ; . ·" . ' · ·, ' . · · . 
para a 3• s•m debate, a 11roposicão da camara dos Foi mtrod~~d" notallo ~om as formalidades do 
Srs. deputado~. approvando as pensõe~ cnncedidas estylo os~. !'JI,nl.-ro .. dallrlCUlt~ra, 8 tomando ~-
010 major de voluntarios Henrique José Lazary, e sento A d~rella:: do Sr,,)ll'esi~PIIte, ent!ou em das~ 
a ou •ras pessoas. · . CUR>il~ o •!t i\1 e. O§ d&J.tlferid& propos•çllo.. , 

Votoa-s9 em. I• diseu~sito, que ficAra Pncerrada · Fo1 apo1ada e potla.CtiDJUnotameote em ~ucuulo 
na sessão d~ 23 do corr~nte, e n!o p~ssou. p~ra a 2•,. a. parte das emenil.•• ao ~r. ParanaguA antertormenle 
a. propr•siçlo .. da mesma . eamara,. deelarllndo -que lidas, llcerc,a elo d•to ~r!•~o .e p~gra~hos. . 
constituem divida privilegiada as poreentagens dos O Sfi. P•••••••·~~~ mutto breve nas re~ 
eorretnres. .. · . .. · · .· · · .. ~: • ' . . · ~xi!es que vou submelled.Co!lsuleração do senado 

Entrárilo 811CcelsivameÍihl eln.a·· ducas~liD~ ·e sem. e do nolíre ministro. ' : ~ ... 
debate forlo •rpro.vada~· para .. ser~m .dirij!i~u A . ~·Ex. o Sr. ministro,no'ulümo dhcnrso que.pr~
sancçlo imperia , as SPIUlfttes propost~es ~~ .. dtta. c&• .te~111 n~s'a · c,sa, d. eu~no~ um:co.ns~lho, .q':le eu ~á li
mara, approvando ·as pensões concedidas :pelo ao-· ,nlia aceJ~cl.o a~les l!,e ouv•:lo ~o notire m•mAtro.'i. Ex. 
verno: · · · . ·· · . · ' . · , . : .neommelfd11a-nos que rag1ss•mos.das quedõea de po
. 2• Ao guarda nacio. na! Ananias José de Oliveira: ;.li~i. C4 illstr. apta. ·,~ipro .. vei.tarm~ o tempo no exame 
e a outras pessoas. . · . ·.:· i.~ queaiO.es.,i](,in.ter~sse prat1co. ou ~Pai para o 

2~ Ao soldado de voluntarios 1\lanoel Paulo dai .W~· .Em outraa,C,nlCumatanc•as, S.r •. pres1den!e! e~, 
Conceiçito e a outras pessoas. . . ' ace~tándo. o COJ.lijtlho, dD nobre mm1stro, ped1r1~ h· 

3• Ao soldado de volunlarios Joaquim Mariano· cenÇa para. fazer·a)gull)&s obs~rvações relr9specbvas 
Pereira e a outras pessoas. . (e que nilo se r~montar1ão mutto longe); hoJe, porém, 

En·trArão em discussão succes~ivamente, e sem de- nem mesmo ess~s breves rep.aros sobre passado re-
bate forllo approvndos. os s~guintes par•'ceres : cento Anos fare1. Entendo que aatualmente devemos, 

t.• Da cammissilo de estalistica, ·lido em 4 do· com eft'eito;· fugir de taes questões, sempre que. ellaa 
. 26 
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não sej~o.objecto essencial dos projectos em discus- · Não é, porém, este o unico def~ito> que enx_cr'go 
1ão. As ultim3s noticias do Sul deixilrão-nos a todos na emenda apre~entad~ pelo nobr~ senaJor, mimstt·o 
Sl)b a maior anciedade, e d~baixo desta prrs.~ão da guerra. AqUI se esbbelecem regras de prefer~n
penso que devemos estar todos unidos, ou para irmos cia para decretarem-se os prolongamentos de um3 ou 
ao templo de Deus render graças pela victoria de outr.1 estrada de ferro; mas, se o governo não. póde 
nossas armas, ou para,· dominados pelo mesmo sen- cont~atar nenhum prolongamento se~ autor•s~~~lln 
timento de fraternidade nacional , prestarmos o ulteriOr das cama~a~, porque desde J:Í fixarem-se 
concurso qJie do nosso patriotismo e coragem cívica regras de preferenma para a escolha deste ou dalfUellt! 
exigiremosacontecimentos. (Apoiados), prolongamento?. · . 

o Sa. T. ÜTTONI:-Precisamos mudar de pilotos. As reg~as aqui est.>belewJag não II! C parecem meR-
o . mo as mau convcntentes. O nobre llllntslro adoptou• 

O SR. PARANHOS:- Não posso, ~~· presidente, as, porque quiz legtslar em abstracto; eu nem quero 
concordar ~o!'l a emenda do nobre mmutro, tal qual questões politicas abstractas, nem tan,bem quPro 
se acharedJgtda. S. Ex. està de accordo com as ob~er- que legislemo> em ab;tracto sobre estradas de !~r
vações 9ue o no~re senador por Goyaz e eu tlzeiJ\Os ro. (Riso.) 
a respe1to do proJee.to .da outra camara, suslentando Equaes são as regras de preferencia ?to, qu~ a es~ 
o parecer das eomm1ssões do ~el!ado (o parecer apre- trada aetnal dll de renda Jiqu1da pelo menos 3 Ofo, e 
~entado.ern 1864-J; o nobre mmtstro não quer desde que 0 · se11 prolongamento prometia 2 Ofo. Ora, em 
Já automação para contratar os prolongamentos d~s these póde-sa diz~ r que 0 prolongamento que s6 
estradas de ferro actuaes; quer tão sómente aul~r•- prometia 2 o1, de renda J,quida, em um p.~iz onde a 
sação e fundos p~ra proceáer aos exames préviOs, garant111 de jm·os é de 7 'I•• deva ser decretado nas 
aos est~dos techmcos e outros de q~e falia o art. 1° condições actuaes do thesouro, q11e não podem dos
do proJer.to. Entende S. Ex., á VI> ta da. CCJ!enda apparec~r facilmente? 
q':le oil'ereceu o. r •. obre senador pela proymcta do A 2• regra de prefereneia é ainda mais faeil ; não 
Puuhy, o Sr. mtmstro da guerra, que, fe1tos esses se importa. corno actual estado financeiro da estrada; 
estudos, o .governo se ~eve apresentar co~ elles ás qualquer que seja sua renda, uma vez que o prolon
camaras, d1zer qual a hnha que te!'l escolh1do P.ara gamento offereça 2• I••. esta estrada pód~ ser preferida . 
q11alq11er dos prolongamentos, e pedtr então automa- ~m 2• Jogar, A 3• regra de prioridade entre os pro
ção para contratar. Neste caso governo e cama~as terão Jongameutos é que sua ren!la provavel chegue ape
to~~s os ele~entos nece.ssmos para apreetarem a nas para 0 custeio. · . . 
uhlldade da hnha escolhtda, e calcularem todos os Jndubilavelmente, estas regras não slio digna~ de 
onus que do cont~ato possão resultar· para o the- um projecto geral de estradas de ferro. Se o negocio 
souro; ~essa occa~tlio póde o go.verno declarar quaes fica dependente das camaras; se o governo tem de 
as Go~dJÇÕils que JUigtr convententes, e as c~maras apresentar-se perante estas com os estudos a que vai 
aprec•a.-:bs, resolvendo por sua parte o que llvei·em mandar proceder, se então 6 que o governo deve di
por mars acertAdo. zer-nos qual o prolongamento que mereça a priorida-

Sendo esta a doutrina da emenda offerecida por de; ou se julgl conveniente contra h r ao mesmo t~mpo 
parte do governo, parece-1~e gue a. redacção dove mais de um ou todos os prolongamentos das estradas 
ser diversa, porque a redacç~o da emen~a não torna actn ~es; se então é que o governo pó de dizer-nos 
este pensamento .bem explicito. Diz ella na sua 1• lambem quaes as condi~ões.com que será possível 
pariB : ccconcluidos os estu~os technico•, e reconhe- realisar taes contratos convenJcntemenle, e quaes os 
c ido qual o mais util prolongamento das· referidas o nus que da h i resultaráõ para o thesouro ; porque 
estradas de ferro para o interior, bem como o capital desdeJáestabelecermosregras de preferencia, e regr~s 
a despender, o governo pedirá ao corpo legislativo de prcferencia que nlio sao sus1entavcis em these'l 
a convenier.te autorisação para contratar com as Eu, pois, redigi uma emenda substituliva: con
companhias existentes ou outras nacionaes ou eslran- servo o pensal!lento do nobre ministro, admillo 
geira~ os respectivos prolongamentos,, pref~rindo mesmo que vão no projecto, . cem o condições geraes 
umas iis outras linhas na órdem seguinte»: seguem- dos conll·atos, as que se estabelecem no project() 
se as regras de pref~rencia, e crJneluc· a 1• pari~ do da outra camara, e que constllo dos par3grapbos do 
arligo su~stitutrvo dos nobre:~ miuistros·, d1spondo art 2~; mas n~o .adopto essas regras de pr~ferencia, 
que 11 as linhas que não esbverem nestas circums- e torno bern preciso o p~nsamento .do proJecto-de 
tancias, só poderão s~r prolongadas por antorisac:\o que o governo só fica autori•ado para os e.studos 
especial do corpo legislativo, sendo par.a isto prAsên- prévios; que os contratos 1icaráb dependent~s de 
tesos estudos technicos e todos os esclarecimentos.» ulterior deliberação das camaras. 

Esla redacção estabelece uma duvida: se, ares- Pelo que toca ils condições geraes dos contratos 
peito de linhas que' não estejilo comprehendidas nas que se achào nos paragraphos do art .. 2o, .i~ eu disse 
rearas 1le prefer•·ncia. é que se dà a nec~ssidade de liastante para que se conheca meu humilde parecer 
autorisaç~o especial, da apresentaç~o dos estudos a este respeito. Não tenho e.ssas, condiQões como 
technicos e. de todos os mais esclarecimentos, parece invariaveis. Nilo. creio mesmo.· que M projecto da 
que, ~ contra1·io scns11, póde o governo contratar os camara temporar1a se prevemsse tudo quanto ~e 
outro~ prolongamentos sem auto.~isaçllo especial das pôde estabelecer como norma geral em .contralos de 
camaras. Mas é o contrario o que pretende o nobre estradas do ferro. A subvenção ~Uil' ê aba autorisada, 
ministro. A redacçãLl, pois, desta ultima parte da ·se não for discretamente apphcada 1 póde trazer 
emenda não es.tà de accordo com a sua disposir-ilo grave prejuízo ao !besouro nacional; o quAse dispõe .. • 
principal. • a respeito do resgate das estradas no fim do prazo 1 

I 
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do privilegio, e quanto á partilha dos Iucros.entre a 
companhia e o governe, não me parecd que s•ja o 
mellíor como disposicão geral e umca nesta mataria. 

Eu tomo a liherdacie dd chamar a atteoção do no
bre minidro para um contrato que a ·respeito de 
subvenção, garantia de juro e resg.te me parecd um 
excell~ote n,odelo, e que, todavia; se acha inteira· 
Inente excl11ido do proJecto actual: é o contrato ce
lebrado pelo governo da Saxonia para a coóstruc
ção da. estrada de ferro de Leipzig a Hof. O que ali 
Sd estipulou qual}to á .su~venção~ pela qual o go
Yerno be ennst1tuJU acclODist~, sendo a mesma sub· 
venção considerada como parte do capital da em
. pren, quanto ã. garAntia dd juros e r~~gate da es
trada no fim de 25 annos, e bem assim a resp li to 
do modo por que se devia calcular o prPÇ~ da com
p~a, são regM dignas da attençào do nobre mi
Uistro. 

de seus respectivos orçamentos, o governo pediri 
aulorisaçilo opportunamente ao corpo legislativo 
par a contratar o todo ou parte dos d1tos prolonga
mentos, com as companhias existentes, ou outr·as 
nacion~es ou estrangeiras ; e para esse fim serólo 
presentes ãs camaras os dados e esclarecimentos 
necessarios sobre a utilidade da linha escolhida, o 
capital orçado, .e as concessões e favores, que o so
vemo julgue conveniente outorgar conforma o dis
posto n. s paragraphos deste artigo, e nos ~ § 5. • e 
8. o do art 1.• da lei n. 6~1 de 26 de junho áe 1852: 

( Seguem-se os paragraphos do art. 2. • do projecto 
da cam&ra. ) .. 

« Emen la substitutiva ao ar! 6,0: 
• Em eada um dos annos fir,anceiros de 1867 a 

a f869 fica .concedido ·ao governo o credito de 
200.000SOOO para os estudos technicos e outros de 
que trata o art. 1.• 

Não considero, poi,, mais uma vez 0 digo, as con- c Par~grapho unico. As despezas acima autori-
digões geraes do projecto da outra camara como con- sadas farão parte da dos exercic108 em qua se reali
lendo todas as melhores normaM nesta ma teria, mas, zarem, e serão pagas pelos meios decretados nos res
visto que os contratos fieào deJiendentes de nova pectivos orçamentos, formando rubrica especial nos 
autorisação das camaras, qne a darão ou nilo em balanços correspond~ntes aos mesmos exercicios. _ 
presença dos estudos e mais esclarecimentos que o Silva Paranhos. • . . 
governo tem d~ apresentar, e olhando mu1to, como 
convém, para as circumstancia! financeiras do paiz, Sendo apoiada, entrou conjunctamente em discos
eu não far~i questão a esse mpeito. Para não pa- são a parte das ditas emendas relativa ao artigo e 
recer que de1xo' de prestar 0 devido mpeito ás 10_ paragraphos em discussão. · 
telligenc1as que trabalhàrão no projecto da oul~a O Sr. Daata• (ministro da agricultura) :
camara. e para corresponder· ao e>plrito de conc1- Sr prelidende, a questão em que ora eshrnos é, 
fiação do nobre ministro. concordo com S. Ex em como disse muito bem o honrado senador pela pro
que esses paragraphos sejão contemplados na emen- vincia de Matto-Grosso, · essencialmente prallca; 
da ao projecto que d1scuumos. par.~ ell.~ de pre~erencia os conhecimentos praticas 
. Não posso, porém, concordar com o nobre minis- silo JOdlspensavels. . 
tro relativamente ao credito que ellejulga necessario Quando tive de occupar ultimamente a altençito do 
para os estudos technicos e outros a que se ref~re. o senado, e11 disse que as questões J.!Oiiticas dev1ão fi
ar!. 1• do'projecto. O nobre ministropedA para esta carde parte, sobretudo na occasJão em que eramos 
·despeza desde já um credito annual de 800;0008: é cbamaoos a discutir matarias de~ta ordem; nlo fiz 
um credito considerava) : não rue parec~ nccessario, t'Otao uma i nsinuaçilo ao senado; nem deixai de pro-

. e creio mesmo que não fica bem á assembléa geral, fdrir uma verd~de que estl no aninio de todos ; ape
nas circumstancias actuaes, conceder somma tão nas, Sr·. president~, quiz lastimar com o senado, 
avultada só mente para esses estudos • .. conllodos os bra.sileiros, o , excesso, a exageração 

o SR. PllESJDENTE : _E' mataria do ar!. 6•. com que alg~ma~ vezes na tr1buna parlamentar nos 
entregamos apaixonadamente a assumptos mera

O Sn. PARANuos:- Não est~ por ora em dls- mente políticos que formão uma querella sem fim, 
cussão ? prejudicando aquelles objectos, para os quaes capi-

0 SR. PRESIDENTE:- Nã:o, senhor; o que estâ em talmente a atten~ão dos legisladores do paiz deve ser 
cliscmsão é o art. :!D e seus paragrJphos, com as chamada. Não quiz dar conselhos ao senado; poiB 
emendas relativasao mesmo art. 2•. que então, como boje, me apressei a declarar que, 

o SR. PARANuos:- Neste c:aso, fiel ã minha pro- longe de querer dar conselhos, e11 vinha busca-los 
messa de brevidade,·não proseguirei na~ observações na experiencia e na sabedoria dos representantes 
que ia fazendo Reserva-las-hei para a discussão do deste Importante ramo do poder legislativo. . 
art. 6D, Entrando n:i materia, direi que em muito pouco 

Vou mandar ã mesa a minha omenda ao artigo está a divergencia entre o substitutivo apresentado 
em discostiào; e ~reio que V. Ex me permittirá que pelo nobre senador pela província de l'iauhy e o 
ofl'ereça ao mesmo tempo outra que diz respeito ao que é actualmente ollilreCido pelo honrado senador 
art. 6•, para ser considerada na occasião competente. por Matto-Grosso: na es~encia estamos conr.ordcs, 

O S S. 1 apenas divergimos na fórma .. E visto que estamos 
R. !'RESIDENTE:- lm, sen Jor. concordes na ossencia, a difficuldade tem desappa-

. Farão lidas as seguintes emendas : recido, comtudo eu preciso de accrescentnr alguruas 
<c Emenda substitutiva á 1 • parte do art. 2.•: Qa]avraq para dar uma explicação dos motivos pelos 
« Çoncluidos os estudos tcchnicos, c re~onhecido quaes foi olforecido pelo nobre senador po~ Pianhy 

n ma1s ul1l prolongamento do uma ou ma1s das re- a emenda que ao nobre 5ena<lor pareceu mconve
forid as estradas do forro, bom como a imporlancia' niento .. 
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Foi com este pensamento que o autor da emen
da autorisava o prolongamento de linhas que não es· 
tivess•m nas. condi~ões as mais prospPras: o pod~r 
tegislalive entetJdia de utíli~ade mandar prol110gar 
rrma linha ferrea, ainda qrrando e lia nllo des~e d··srle 
l··go os ltrcros eFp~dticados· na emenda otr.recida 
pelo honrado senkdor por Piauby. 

Entendo qu~ por estes motivos a emend1 ê pre .. 
ferivel: o senado, porém, resolverá cowo u.elhor p:l
recer-lhe. 

· Concordes como estamos em qu~, feitos oa estudos, 
avaliada a despeza, obtidas todas as informações na
cessarias para conhecimento perfeito do que tem 
de ser o prolongamento de cada uma d~s linhas 
con~truidas em suas relações commerciaes, politicas, 
economicas, ele. ; a. ordem de pref~reneia que fora 
otrereeida pelo honrado senador' pelo PiauhY. apenas 
tinha um Jim: prevenir desde J:!. na ld o juízo do 
corpo Jegisldtivo sobre a estrada que deverá tomkr o 
primeiro Jngar. Concluídos c s estudo~, conhecendo· 
se o capital a despender com toda~, se o corpo legis· 
lativo n.ilo julpasse o paiz com força para poder tomar O honrado senador decl~ra quen~"julg~snfficientes 
sobre sJ ao mesmo tempo o prolongamento das di· as g.1r•nfias ofl'ereddas nos paragrapllos do art. 2• 
versas linhas, removíamos desile agora um embaraço que fiei! o intar.tos Desde que til· e occasião de re~pon· 
que anteve;o ne futuro, se deixarmos de estabelec"r d~r ã esb ol1jecçllo, já apresentada pP lo honrAdo se
llma ordem hyerarchica, por a~ sim dizer, entre as li. nadar, eu d~>se que nestes paragr• pbns erão estabele· 
nhas que devem serprefer1das p1 a o prolongamento. cidasdiversas ga .. antia~ contendo cada umasuaimpor
Esperando que os estudos de todas se concluào para tanr.ia, sua razão de ser, e que eiJas de a~otemi\o não 
que o corpo legislativo delibere sobre o prolonga- podião ser apreciadas. Era nece~sario que chPgasse 
mento de ll•das ou de algumas,. poderão suscitar- a occasiáo de applica-las para que o governo, com 
se duvidas de tantaimportanda que talvez o corpo os conhecimentos que 1ivesse e com a experienc a 
Jegi~lalivo e o governo se vej~o embaraçados em re- adquir1da, lançasse mão ora de um, ora ile outro, 
solve-las com promplldão. Na hypothese, porém, dos meios ofl'mcidos para oh!tr oscapihes quefo•~ 
da emenda substilut1va ofl'~reeida pelo nobrd sena- sem necessarios ao pr o'or•gamento das lrnhas. Com 
dor pelo Piauhy, o que aconteceria? Feitos os es- a Jegisla_ção vigente, e't~v,;mos reduzido~ apena~ 
todos; apresentados ao c01·po legiolativo, se reco- á garant1a do mmimo de JUros, o~ eapitaes euro
nhecer e>te a impossibilidade de sobrecarreg~r o peus, às mais d•s v~zes, se contentão com a garantia 
Estado de enorme sa r•ficio para o pro!on~ramento de juros, não qnerem nem a associ~ção nem a sob
de todas as linhas, na l~i e·taria desde já dacr.tada venção. Quando se diRJ'lnem a emb.r•u-sP em ~l~u
a que deverá occupar o primeiro Jogar. mas de>tas emprezas, é-lhes indill'orente o dispendio 

Quanto á antinomia, que pare•!eu notar o honrado de maior ou menor cap1tal, uma VP-Z que obtmhão 
senador por Matto-Grosso, entre a t• parle do sub- a garantia do winino 1.1~ jruos. Mas dào·se c:~sos 
stitutivo ao art • .2_0 e aquella ern que se diz q e as em que se a a varanlia e apenas com a sub
Jinhas que não estiverem nas circumstanc•as men- venção poder-se- lia attrahir os capildes; são 
cio nadas ~ó poderão s~r prnlongadas por autorisacil.o que,tões muilopraticas, como sabe o n .. !Jre senador, 
e!pecial do corpo legislativo, etc., esta antinomia ~ que não podem ser previstaP, ma~ que depen I em 
não exi~te. Comprehende-se pela leitura desta dis- de diversas circumslancias. ' · 
posição que ella se ~estaca do pensamento que do- O projectll me parece que muito sen!alamente es· 
minou o autor do substitutivo em tvdas as dispo· taheleceu, ora a gar~ntia de mínimo, ora a suhven
siç(les anteriores. ~ào, drminuindo, ou augmentando o prazo do pri.., 

Nas anteriores era fóra de questão que as linhas vilegio, s~gundo a gdrantia fôr maior ou me
tinbão de ser prolongadas i por consequdncia, o go- ner i e tudo isto nllo te•n outro fim senão hahi-: 
verno apenas se apresentava, dizPndo : «Aqui ten- tilar 0 governo, por estes meios, a realisar com a 
des os ebtudos o capital a despender é este i dai-me · · • t h d 
aulorisa,.ão. » iiias quanto âi linhas que estivessem experJencla que l" em, e com a que a e procurar 

• adquirir, contratos que consultem as eonveniencia~ 
nas condições mencronadas nesta disposição espe· do thesouro mais do que aquelles que forão cpJe. 
cial, ·a queatilo seria outra, pela seguinle razão: uma bradr•s quando ainda eramos muito inexperiente~ 
linha ferrea nlio se prolonga sómente por gue pro· nest~s assumptos. 
mette gran.:le rendimento; o honrado senador sabe 
muito bem que podem haver vantagens de outra or- Tomarei muito em considerar-ão, se porventura 
dPm, e tão grandes no conceito dos poderes do esta- continuar a occupar esta posição que me está confia
do que, sem esperarem dellas vantagens immediatas, da, o contrato a que alludiu o honrado senador por 
entendão que vale a pena determinar-se a sua con- 1\latto-Grosso .qoan•lo tiver de celebrar algum para 
blrucçilo ou prolongamento. · a construcçllo ou prolongamento de linhas ferreas : 

Em ~er~l os caminhos de ferro em todos os paizes ahi procurard ob1er os eselar~cimentos o as litões 
nllo pr1mlio pelos seus prandes dividendos ; as gran- p1·oveitosas que, segundo declarou o honrado sena· 
tles vanlagenl dos caminhos ele fdrro não s~o regu- dor, o. governo nelle encontrar~. · · 
!adas nos paizes que os a lo1 Ido pelos dividendos e O Sr. T, Otto111 1-Sr. presidente, as ap
Jmmediato~ lucros· pecuniarios, mas sim pelo de-- prehensões que manifestei pnr occasillo da i• dJs
senvdvimento da riqu,.za publica e por outros be· cussão deste projecto eslllo hoje confirmadas: as 
neficios que dellas se i:led,•àrr. Uma linhaferrea pó- emendas que o mmisterio oJTcrece ao art. 2• do pro
de _não àar d~sde l•1go bo11s divrdendos, mas póde jecto e aos outros artigoR me esclarecem perfdta
r,3hsar para o pa;z melhoramfnlos e vantagens menle. E', sobretudo, eloquenle a Jicão que eu tir~ 
ne outraordam, capazes d~justilicar por pai te does· da omissão ms emendas do minislerio de tud~ 
lado o auxilio ou garantias que prestar-lhe. quanto diz respeito ao art. 3•, que autorisa a venda " 
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d~ e.stra~a de !erro deD. Pedro H; sobre isto o cisco? Pois por ventura ha algum de nós quà niliJ 
numster10 nilo se lembrou de fazer emenda alguma. tenha conheci111ento do que disserllo estes àous ex-

O Sn. SILVEinA DA MorrA:-Nem estA em dis- P.loradores ?. H a alguem que n11o conhepa o q11e 6. o 
cussão rio S. Franmsco .? . . 
· • . Conhecemos muito mais perfeitamente aavantagens 
.. O Sa. T. OrroNI :-Perdôe-me, nilo estou ~·seu- e a posição do valle do rio de S. Francisco em relação 
tmdo o art. 3? i d•go sóme,nte que dói. ausenCia de ao f1tloral do qne nos Estados-Unidos .se conhecia 
emenda ao ar hl(o qne autor1sa a v~nda da estrada de a distanei~ e as vanlagens da eo111munic•ção ·a vapor 
ferro de D. Pedro·11., com o a~ahme,nto da quarta por·estradade ferro desde o littoraldoOceano atlan
pdrle do se~ cus!~, vem para m1m mUita luz. tieo até o Pacifico. E no eintanto, porventura, o coo~ 
. N.o art 3 se d1z que o governo é autorrsado Jlara gresso dos Estados-Unidos teve a mPDor duvida em 
reahs~r a venda da estrada de f~rro de D. Pedro II., decretar essa estrad* de ferro de 2,000 Jeguas atrayf!s 
prefermdo a companhra 11ue qu1zer fazer o prolon· das montanhas rochosas? · · · 
K•mento da mesma estrada. · . . 

~las, se ficar preJudicado 0 prolongamento pela O SR. PRESIDEKTE : ~Sou obrrgado a lem~rar ao 
votaçáo do. art. j!D1 Jll se vê que se . terã de abstrahir n~bre senador que. a d11cu.ssilo . deve ser .mais rei
necessariamente no art 30 de tudo qu~ diz respeito tr1cta, deve ser l10utada à maleria do art. 2 • 
ao meRmO prolongamento. Hl de ficar descarnado o o SR. T. ÜTTOIU:-Peeo licença a v~ Ex. para 
art 30 i esta é a questão. ponderar que no art 20 esü todo o projecto. · :. 

Supprimido o art. 2.•pela emenda, como o go- o SR. PRESIDENTE:-PerdOe-me·.V. Ex.,pareee
verno quer ou como oJnob~esanadorpo(l\Ia.tto-Gros- me que V. Ex estll.falla·,do contra o art. 1•, que 
8~ P.t,póe,, o que fl,·a? F1ca, como eu Já d1~se, uma jll passou i este artigo autorisa o ~overno para man~ 
le1 de credito O govern~ que~ vender a g:dlmha dos dar proceder aos estudos t~ehn1cos e. outros que 
ovos de ouro.quer reduzir a hbra~ esterlinas a estr~s forem neeeasarios 11 determmaçlo dos desenvolvi~ 
da de ferro de D •. Pedro ~I i .nDo se trata de mar- memtos mais uteis das estradas de ferro para oin
nada. O gov~rno árma ao dmhe1~0 i e ao me•mo tem- terior do imperio i é por. isso I(Ue. opserve1 a V. Ex. 
do a popularidade, procurando meulcar, psrJlre·me que nll.o me parec~u admissivel a d1seusslo nos ter-
o nobrd ministro, qae quer fazer estudos a respeito mes em que se eslabtleeia; · · 
doprolongamento de todas as estradas de ferro. ' T o . p dO · v E 
. Sr. presidente, que espectaeulo damos nós ao . O SR. •. TTONI · - er e-me · x., o qua 
mundo civilisado, ao mundo que ha perto de qua- d1go .é que, 1ndep~~dente destes estudos, estava1,11os 
r•ntll annos conhece as estradas de ferro e as mara- perfetlsmente habllil.<dos Eara decretar desde Já~ 
vilhas que ellas têm operado? di-cutimos ha mais de prolongamento, pe~ exemJI o, ~a estrada de ferro de 
trinta annos a questão e nos contentamos com ai- D. Pedro II até o r1o S. Francisco. 
gumas centenas, de 400 a 500 kilometros uuiea.. O Sn. !llrNisrno DA AGRICULTUIU: -Mas o !enado, 
mente, entregues ao trafego. approva~Jo o art. 1•, entende que estes estudos são 

E vamos estudar alinhamentos para o S. Fran- necessarios. 
cisco I Pois nilo ha 30 annos, ou mais de ao annos O SR. T. 0TTO!II: - Ha de me perdoar o 11ohre ' 
que se estuda o caminho para S. Francisco ? nilo ha ministro, estou attendendo ao que me diz o Sr. pre~ 
mais de 30 annos que a assembléa provincial de sidento. · · 
Minas discutiu propostas ~e alguma importaneia para o SR. PRESIDENTE: _Sem duvida nenhuma. 
a nave~acilo a vapor do r10 S. FrancrHeo 'l Não está . . . · 
conhectda essa rêde consideravel de centos de leguas O Sa. T: OtTONI : -E peço ltce~ç~ para pbr em-
onde sem a mais insignificante obra hydrauliea está bargos à ~~!ervençlo _do nobre m1u1btro no modo 
estudado poder-se desde já estabelecer a navegação por que dmJO o meu dtscurso. . . 
a vapor? · O SR. PRESIDENTB:- Mas na ordem da dtseasililo 

Porventura haverll nesta casa algum senador, o Sr. ministro nllo pó le intervir; compete ao presi..: 
haverá no parlamento alguem, haver.\ algum indivi- dente do senado declarar se o aenador estA ou.n4o.na 
duo que se oeeupe dos negocias publicas que ignore ordem. 
qu_e temos uma grand~ rêde propria pm s~r aJirO- o SR. T. OrroNI:- Eu ouço eom 111uila attenção 
ve1tad!i- para commumeações á 

9 
vapor no r1o de S. as observações do nobre mimstro, e com mais res-. 

Francisco e nos seus affiuentes. Nilo corrl:l por milo peito e com mais força de ra,lo dtYO attunder ás 
de todos a obra do engenheiro, o Sr Fernando H~l- observacões de V, Ex. · 
feld, que por ordem do governo explorou o r1o • d v E · · 
S. Francisco? Nãofez 0 !(OVerno imprimir os mappas O. SR. PIIESIDENTB 1 ~.Per be-me . x., eu nlo 
e relatorio do Sr. Halfeld e os distribuir com im- a~mttto que o Sr. mimstro Intervenha, Nronu~
mensa profusão no paiz e no estrangeiro? . ~1ando-se sobre o mo~o como se deve Isc~tll, 

De que serve, Sr. presidente, essa despeza de Isto é, s~ o sena~or discute ou não na.ordem. ~~· 
centenas de contos se acaso nada podemos ainda de- não admllto, V. Ex •. ha de. me perdoar. 6 ~ pres~ 
cretar a respeito d~ eommúnicação do Jilloral com dent~ d.o senado quem umoamente pôde mtemr 
o S. Francisco? · nesta qu~a!Ao. 
· De que serve a despeza enorme que se fez com O Sn. T. Orr~NI:--:- Eatou certo que V. Ex. f~rll 
as viagens do Sr. Lia is, em cujo relatorio yem valer as P,rerogahvas do senado .e a ho~ra da. eadetra, 
tamhem informações a respeito das commun1ea- que tão dignamente oeeupa; ah1 não mtervmh~ ~Ui 
ções do li !torai com .a grande rêde do rio S. Fran- que só mente puz embariosao aparte do nobre 1111018·' 
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tro. 1\Ias, sem impugnar o vencido, en p~s!o 3ssPve- assim melhor expOr per•nle V. Ex. a ordem da~ 
rar que, independente do que o senado res••lveu idéas em que pretendo fal/ar. 
votando ô ·ar I. 19, se podia decretar o prolon~a
mi>nto· das estradas dd !mo do lillóral para o 
S. Francisco. . · · 

E~IE!IDAS. AO ART. 2. 0 

« O gov~rno iJ autorisado ~ara vender A. uma com-
pmhh nacional ou estranglllra a estrada de ferro de 
D. l'edro II, mediante a~ condições seguintes: 

t.• 
« O. preço da venda nilo s~r4 inferior á somma 

empregada na eMrada pela exllncta companhia ( ou 
proviesse de entra~as dL'S accionistas ·ou do empres
timo levantado pelo gov~rno ), a~dicionqndo-se-Jhe 
tudo quanto o niesmo governo houver desptndida 
por efta verba, exceptuando sómente os juros do cli
JJlieiro de~ pendido e os juros garanti dos. . 

2.• 

No art. 2• se h:ibili ta o governo para resolver a 
guestão quando a pro~ressilo destes eHtudos o habi
l•hr para i'so. Eu hei de votar pl')o art. 2.•, por~ue 
deve o governo, Fe não se achar jâ esclaree1do 
:quando votar-s~ a lei, manrlar continuar os estutfos. 
O que não adm1tto de modo ~lgum s1o as modifica
ções que o governo propõd, relirando. a autllrisaç~o 
para conlratar como está no art. 2o. O art. 2.o auto
risa o .governo para contratar de preferencia com 
uma companhia que pretenda enearre;r~r·-se do pro
longamento, Jogo que pelo progresso dos estudos se 
rdcouhe~ qual seJa o mais util. Eu sustento q•1e 
.para contratar com uma companhia são désneces,a .. 
rios mais estudos, porque os estudos já estão feiiOP. " A companhia compradora se obrigarA a re1· 

Todo o mundo jã conhece a gr~nde vanta~rem e lisar dentro do prazo d~ cinco annos 06 seguintes 
grande !lecessidade que ha de pOr em comínomcação prolongamentns : . . 
com o httoral os f,500,000 ou 2,000,000 de lnbitan- « I.• O do troneo da estrada, Beguindo da barra
tas "que residem no valle do rio S. Francisco e do Pirahy, ou do ponto que fôr julgado Iilaill conve
!llililo alli sequestrados, tendo entretanto um, immeo- niente pela cnmp~nh•a de .aecordo com o governo,. 
sa rêde de communleação que póde ~er aproveilada até o rio S. Fr•ncisco navegavel.a 'l'aflor ou seja 
pela. navegação· a vapor, po~do em ,communicação demandando directam•nte a cachoeira da Pirapóra,
uma grande e ubemma reg1ão, um~ immensa po- ou procurar· do o rio das V dhas. Nesta ultima hy- · 
pulação como o oceano, e isto desde ji.. po!IJese,dev~ a estrada dirigir-se ao ponto que a com-

Alas o projecto na artigo já approvado diz com panhia e o governo julgarem mais convenienle 
toda a prudcncia: " Vão fazer~sij estudos. » abaixo das prineipaes c~choeim do rio de onde seja 
· E diz no art. 20, que ora se discute: «Espere o possível, desdejtr, e sem dapendencia de obra~ hy
ji'Overno pela progressilo ri esses estudos e rePolva n. draulicas, a navegação a vapor. E n~ caso tle que o 
.Maravilha-me o que replica o governo: « E11 nilo alinhamento não Be cruze com os rills Pará e Paraó
quero ficu aut 'risado para durante a progres~illl doq peba ab·;ixo das-su~s ullimas cachoeiras, a compa· 
esludos fazer o contracto; quero simplesmente que nh ia ligará a sua estrada mediante ramaes ou tram
declareis quaes serão. as regras do. vo~so comporta- ways,. às s~cçõas navP6a·veis, que existe!" na con· 
mento. futuro, quero que o po~er ltgislativo declare 1Jue.nc1a dos mesmos r1os com o S. Franc1sco. 

_ · desd~ Já como é que ha de votar quando o governo « 2.o A quarta seccilo da estrada, subindo pelo ri& 
cons1derar findos os estudos, a que se vai pro- ParJhyba até a caclioeira, e bem assim o comple· 
ceder.» · mento da t~rceira secç.3o, descendo pelo Par~hyha. 

E digo tu:- estas emendas mostrão perfeitamente até o Porto-Novo do Cunha, conforme os alinha
que o ·projecto, como o governo quer que o ~men- mentos que mand 'u fazer a extintJia companhia, sal
demos, vem a ser uma verdadeira myst1fir,aç~o, me- va1 as allt•rações que do accordo com o governo a 
diante a qual, como já disse, o governo arma ao comJ:!anhia compradilra julgar convenil~nt~. 
dinheiro e â popularidade. « 3.• Um ramal que, plrtindo do Porto-Novo do 

As emendas do nobre mini.stro da j!Uerra me Cunha ou daquelle ponto da terceJta secçilo que mais 
parece que são novas e unicas na Mssa histori~ par- vant<j os o parecer à companhi~, de accordo com o 
lamentar Mas, emfim, o governo pretende embair o 1\'overno, e lr-nspondo o contraforte duerra da Mnn· 
paiz inculcando que quer com elfdilo estradas de ti queira, que separa das aguas do rio Pomba as do 
ferro, quando o q11e quer unicamente é ficar desem- rio Doce, se düip ao valle do rio Doce em um ~nrtlo 
. haraçado do art. ~· e talvez d<lS outros do projecto, das suas margens, que fiqu~ no parallelo da c1dade 
d!s~arn~ndo.o art. S•, a respeito do qual jA me ~nun- de Mariana ou nas immediações do mesmo paral-
C.Iel na l• discussão. · leio. 

Supprimir o art. 20 ou adopta-lo com as emendas " 4.• Um tram-way, o qual partindo d~ Cachoeira, 
propGslll8 é reduzir esta lei á uma lei de credito que ou de outro ponto da 4• seccão, que melhor parecer 
se dil ao governo para dispOr da estrada de ferro de á companhia de accordo coni o jl'Overno, se d1rija ao 
D. Pedro II; e se nilo ficarem as condi~ões do art 2• Snpucahy, ou ao rio Verde em lo11ar onde se preste 
que autorisão o modo de contratar-se o prolonga- à navegação aquello dos dous que fôr preferido. 
manto para o rio S. Francisco, e se outras con- 3.• 
di~ões não forem estipuladas de modo qtie ,, venda 
dependa do rrolongamcnto, esta medida virâ a ser << O governo é autorisado para conceder, do ac-
uma medidn fatal. cordo com as clausulas d~sta lei, 11 companhia com-

E para que V. Ex., entrando mais no meu pensa- pradora dn estrada da ferro: 
.menlo, ftq:uc ou na liberdade do o desenvolver, vou « 1.• Garantia ele juros para o' capital que a:com-
ler. desde J~ as emendas que olfereço_ao arl. 2• para panhia houver despendido com a comp:a. 
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cc 2.0 Idem, idem .para a irnportancia que fôr cm· 'goze da gáranlia que se ajusl3r dentro· dos limite~·. 
pregada de Ma r~ na quarta secção e no comple- de!la l.i, não ~ó em relac:lo á taxa dos juros, com17· 
menta da terceir~. combnto que em nenhum caso ern relacão á duracao da 'garantia. · ' · 
a somma, sobre que se tenha de com~utar a garantia « 5.• Fica entendido que os ramaes que a campa~ 
se eleve além dos orçamentos já fe1tos pelos enge~ nhia estabelecer nlio gozariJõ nem de garantia nem de 
nheiros daextinclacompanhia. subveng~o, masterlo os mesmos outros -prírilegíos 

« a. o Idem, idem para a somma que de bôa fé fór que a bnha principal. As tarifas dos fretes e pu~: 
empregada nos.d!lus prolon~amenlos da estrada; um sagens fixadas de. accordo com o governo nlio pa
para o valle do. r1o S. Frane1sco ou rio das v~Ihas, ~erilo ex.ce~er ma1s de 20 % os fretes e passagens da 
e outro parao,valle dorio.Doce, computando-se, na hnhapr!nc1pal. . . . . · 
lórm:J. da cond•çito quarta, CJ carilal empr~gado. nos «. Arllgo, Silo ~tle~SJVa~ ts estr:rdus de f6rro da, 
dous prolongarnentns, ao qua se concede garantia D1h1a e S. Paulo a• d1Bpos1ções antecedentes; rela-
de júros ou subven!iilD. tivas A estrada de Pernambuco,· podendo .o goverDD 

· 4. • nova r semelhanternente os reRpeetivos contratos, ·dCJ 
modo que a estrada de S. Paulo possa ·prol011gar·se 

« O maxirno do eapltal, ao qual por esta lei se atê o barranco do ParanA, ou do rio Grande, na pro
concede garantia .tle JUros, é fixado em 30:000S vineia de Minas : & a da Bahia prolongar-se das .Ala• 
por kilometro, e só menta para uma extensão que poinhas até o S. Francisco, ou seja continuando-se 
não excede a 500 kilometros no prolon«amenlo dentro da pravincis da Bahia para cima da cachoeira 
desde o Parahyba até o S. Francisco ou o rio das de Paulo Alfonso no Jo!zeiro, ou outra povoaçlo que 
Velhas; e a 250 kilometro1 no ramal do rio Doce, de accorJo com o g••verno a companhia escolher, ou 
sommaodo-se a ímportancia assim computada ao seja encaminhando-se do mesnio 01odo pelos eentror 
prego deqpendido pell\ companhia com a Mmp a productores da Bahia, e de Sergipe atê a margem do 
ifa estrada. Se a companhia p~~ferir a subvençllo rio abaixo da mencionada c~ehoeua. 
sómente lbe.serã concedida M razão dos dous pro- Sr pre~idente, estas silo as emendas que .hei de 
Jongamenlos referidos para o ri'o S. Francbco e mandar ll mesa. . . 
rio Doce, e nunca por conta da est ad' quA a com- S 
panhia recebe feita, ou. ao menos em principio de O n. PRESJOKl'ITE :-Nilo posao aeeilarcomoemen· 
execu~o. das ao art. 2°, porque pela rapida leitura que ouvi, 

5.• 
parece-me que não correspondem ao ar.tigo. 

O Sn. T. O:rro~l.- O que diz o.art. 21 (U.) 
r A companhia não podarA despPndér em pre- o • ? ,.1 1 h ta d t · d'li 

J'uizo da "arantia mais de 60 •;. da renda bruta. que ,aço eu " an en o es ou rma mo I caa• • do-a ; ·não ac~ito as emendas apresentadas. 
« Artigo. O gowrno é autorisad~ para fazer um~ 

novaçi'io âe contrato com a companhia da estrada de O SR. PRESIDENTE:-V Ex. cnmprehende pertei· 
ferro de Pernambuco sob as condicões seguintes: tament~, não tenho receio de dizê-lo, que não posso 

(f 1 • A COmJl~nbia prolongará a sua estrada até a formar idéa perfeita das RUIS emendas; parece• me 
margem do rio S. Francisco, aeima d~ cachoeira de entretanto que ellas se referem & outros arti&oA. e os 
Paulo Alfonso, no ponto que de aceordo C<lm 0 go- desenvolvim~ntos como que silo um novo projecto : 
verno fôr jnlgado mais util aos interesses da campa- não me atrevo, portanto, a propô· las ao apoia-
nhia e do paiz. · · mento. · 

(( 2 • A companhia poderá estabelecer de accordo Pmce-me que uma grande parle dellas podertc re-
com 0 governo os ramaes que bem lhe parecer pa a ferir-.>e ao art. so que 'rata da venda d& estrada. 
os diversos centros productores,r.a provinda de l'er- Emfim, só depois de impressas as emendas do nobre 
nambuco e nas do Ceará e das Ala~ou. Estes ramaes senador1 é que padmi formar juizo segurei sobre 
ou podem partir do interior de qualquer das referi- ellas. · ' 
das províncias e enlroncar-se na estrada, ou des- . o Sn. r 0TTONI:-Estou acostumado a' submetter· 
tacar-se desta para qualquer ponto do litoral. · me ás deliberações de V. Ex. e a acata~las, por con--

(( 3·• O governo é autc•risado para conceder ã com·· sequencia curv~-m~, ficando sempre na persuasAo 
p~nhia quaesquer dns fa,•ores consignados ·nesta ele que a occasliio ma1s opporluna para a apresen
lei, davendo avaliar-se em SO:OOON o prolongamento laca o das minhas emendas é a discussão do arl~ 2•. 
da estrada para o S. Francisco, quer seja para a con· 'o systema das minhas emendas . abrange todo o 
cessilo de g11rantia de juros, quer seJa p~ra calcnlar-se projecto, mas ê porque o projecto ~sta .esse11cial~ 
a subvenção; ficando fixada em 600 kilQmetros a menta nas dísposi~lles do art. 23 e m1nhas emendas 
extensão da estrada que póde gozar de garantia de todas ficaràõ J!reJudicadas, se acaso o se~a~o ap
juros ou de subvenção, e subentende-se que a eom- provar o art. 2• ou as emendas· que o mm•ster1o 
panhia se obriga a levar a estrada até o ponto ter- apresentou~ . . . . 
minai que de acco~docomo gov~rno tem de terminar Já vê V. Ex. qoe en hnha necess1~ade d~ dar 
11 margem do rio aCima da cachoe1rn de Paulo Alfonso, conheCimento ao senado do· todo de mmhas Jdéas. 
embora a distancia seja maiorde500 kilomctros, para Demais, peço licença para ponderar que eu, quando 
os quaes exclusivamenle póde o governo conceder se encerrou a discussão do art. 1°, não tive occasillo 
garantia de juros ou subvenÇão. de tomar em consideração algumas observações do 

« 4.• O capital de f, 1,200,000, que goza da ga- nobre ministro, que eu devia discutir em ua pre
rantia de juros de 7 Ofo,seràolevado até f, 11500,000, sença e qne toàas têm relação. com·a materia. Por 
com a condição de que este c.apital primitivo sóm~ntc· I isso escrevi minhàs idéas em geral em uma emenda, 
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O Sn. T. 0TTONI. -E o meu direito de discuti-las 

·na 2• discussão onde vai ? 
I!BperanJo !IUB na justificação desta emenda tivesse 
Q direito de tomar em considerac.ão o que disse o 
nobre ministro 11:~ 1• discussão e a que não respondi, o Sn. v1scoNoE DE hQUJTI:iJJONIIA :-E' o mesmo 
porque S. Ex. nã~ esteve .na casa no. d1a em qud que acontece11 ás emendas do Sr. Parana•uã. 
ancerrou-se essa discussão. • O Sn. PRESIDE:iTE :. -Tem a palavra o Sr. Silvei-

O ·SR. MINISTRO DA. AGRICULTURA. ;-Tenho vindo ra da Mo tia. 
sempre.' Foriio a imprimir as emend~s do Sr. T. Oltoni 
· O Sll T, Onol'll:-Quando o nobre ministro che· para serem tomadas em consideração. · 
gou estava encerrada a 1.• discussão. o sr. Slh'•l•a da lllo&t• 1 _Sr. presi-

0 Sn. MINISTRO DA. o~.aructiLTURA.:...;.. Demorei-me dento, tenho de fazer uma ligeira ob•ervação ares· 
lim 011 dous minutos. · . peito das emendds olfereeid•s ao art. 2.0 

.. · O Sn. T. Orrorn:- E dur~nte este tempo encer- Concordo inteiramente com as observações feitas 
rou-se a discusslo e votou-se Tenho algumas res- pelo honrado senador por Matlo•Grosso, quanto fi 
postas que 11 da maior necessidade que e11 38 apre- mconveniencia de p~rte 'da emenda oiTerecida pelo 
sente a S. Ex. em relação ás estradas vicioaes honrado senldor·pda provincia M {liauhy, quando 
da Bahia e em relaçfto à estrada do ferro de D Pe- estabelece. c~rtas regras 'egundo as guaes se deve 
dro II, sobre!11do para protestar contra a injustica regular a preferencia das linhas a prolongar. Desde. 
das apreciações do nobre mini*o, e, se não cô- que o pensamento dominante é que o gorerno fique 
nhecesse suas inten9ões, diria até que pr•cisava pro- autorisado para fazer os estudos lechnicos e Iam· 
testar contra a parcialidade com que s. Ex. aprecio11 bem os estudos economicos a reepeilo do capital ne• 
as diversas adminislrar-ões da estrada de ferro de cessaria, plantas e tudo qaanto possa habilitar o. 
D. Pedro H. · · corpo legblativo para apreciar as linhas que quer 
, 0_ Sa·, MINISTRO D.l AGRICULTUR.l :;.... Não apoiado. prolongar, porque este é O pensamenlodommante ... 

·.o· Sll. T. OrroNI: _Eis 0 programm~ do meu O Sn. T. ÜTTONI: - O governo rst~ comeÇan .. 
d1scarso; mas, se não posso entrar ness·a discussão, do estes estudos de uma maneira digna de eter• 
e sobretudo, se não posso justificar as minh~s em•n· nas luminarias. 
das, ·permitia V. Ex. que eu me sente. Em toJo o ·O Sn. SJtVE·nA DA ~foTTA :-... isto é, reservar 
caso as emendas vão para a mesa. . . para o corpo legislativo a decisão depois ·de con• 

O Sli.. SILVEIRA DA MoTTA.: _Podem ser apre- cluidos os estudos technieos .• , 
sentadas na 3• discussilo. O SR. T. OTTONI :-Estudos como os de que.ji 

O Sn. PRESIDENTB:- Na 3• discassílo, quando temos amostra. · · 
se falia no to artigo póde-se fallar na mataria de to- O SR.SILVEIRA DA MorTA. :-... e!U claro que toda 
dos elles. R predeterminação das regras, segundo as quaes 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINUONHA.: _A 3• dis- devem ser feitos os contratos, é uma superfluidade. 
cussão é em globo, creio e11. O SR. T. OrToNI :-Para se inculcar ao pa1z que 
. O Sn.. PRESIDENTE:_ Has póde-se !aliar em ge- se quer discutir estradas de ferro; o que se quer é 
ral em todos os artigos. ou Ira cousa • 
• ·O SR. VISCONDE DI! JBQUITINIIONHA:-Exactamente. O Sn. SILVEIRA DA l\foTTA. :-Na occasião em que 

o governo der por conclui dos os estudos terhnico~, 
. O Sn. SILVEIIU DA MoTTA:-Peço a palavra. e o corpo ~egislativo se julgar habilitado para decre· 
. O Sn T. OrroNI:-Sr. presidente, eu jll ponderei t•r a autor1sac11o para os contratos, nessa occasilo é 
que das minhas emendas algamas têm relaç~o directa que o corpo fegislativo ha de apreciar quaes alio as 
com o art. :Z0; .mas que todas mais ou menos se lhe cóndições. 
prendem e qud Iodas ficarllõ prejudicadas se o artigo Ora, a primeira regra que estabelece a emenda do 
for approvado, ou se o senado aP.,provar a emenda do Sr. ministro ê a se~uinte: (U.) 
minislerio; mas ea desejo que v. Ex. decida. . E' esta a primeua regra _de preferencia; ·mas se 
. O SR. PIIESIDENTE:-Confesso que pela rarida lei- Isto é uma .boa _regra~ resp01to de estradas de ffrro, 
tora que o nobre senador fez dessas emendas não 0 corpo legJslah~o o d1~1l quando lhe forem aprese~· 
pude formar sobre e lias um juizo perfeito; mas, as ta. dos os es.tudos _. por Isso entendo que o nobre m1· · 
vou ler emquanto falia o nobre senador pela pro- mstro podm deslsltlr dessa parte da emenda • 
. Vincia de Goyaz, 0 ,Sn. IIINISTRO DA AGRICULTURA: - Jâ COn• 

O S J C 
. cordel. 

. R. VISCONDE DE BQUITINIIONIIA :- reJO que se O 
deve de fazer a respeito destas emendas() mesmoqae Sn. SI~V~IRA DA ~foTTl:- Ora, uma vez que 
se fez a respeito das emendas do Sr Paranagull. o nobre m1mstro desiste dessa parte da emenaa, o s M d 

1 
·. . . entendo que o nobre senador péla província do 

8 
R. ~RESIDENTE:- ~n a- as 1mpr1mlr ;, mas, Matto-Grosso deve lambem desistir da parte dasua a: ficar hoJ~ encerrada a discussão, pôde ~en.ficar- emenda que se parece com a emenda do nobre mi· 

Mi~asq~~!~~ 0 nobre senador pela provmc!a de nis~ro. ·Acho que devi~o. fazer esta conciliação ; 
ass1m como o nobre mm1s!ro concorda em que se 

. O Ss. viscoNDE DE JEQUITINIIONIIA.,- Mas podem eliminem as regras prestab~lecidas pelo corpo le· 
,ser apresenta~as na 3.• disc11ss~o. · gislativo... · .. 
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· O Sn .. MtNrs:rao . DA AORJcuttuni: -~ Ess&.s' re- petencia ~ .~ tire: altum1· cousa· á:o parlainónto, 
@ras serÍ:io p1ra Ó governo. . • . : ·. JlOrque ,essa drpcn~eRCI& absol~~~ .do ~~Vrírno, ·O&Ra 

· · · · · · · · · · · ~ollerama do parlamento a respe1 to dJ eoneessll~ ,de 
' O Sa·. SILVEIRA DA. Mo.rrA : ... -Mas,. com~.o.go- ~sll~das·dc ferre ·to i o. q~e talvez agllçou ·o esplrtlo 

verno nllocon~rat~ prehmtnarmente, aJ!enast•ITerece dos' directores das: tst·a~aa·rle ~_erro para apre~enu
ao corpo Jpg~sialtvo as bases sesundo as qua~a.O rern SUIS candí-Jatur.s: muilo hfm auccedidAS,· em 
corpo Jpg[~Jahvo: concede as aulortsa,çõ~s, 6. con~e- graode parte . na ultinia campanhà eleitural da -ln· 
queniiJque,o nobre seft'ldor pela proTlnctade Matto· glatma .. · : , · · · .. . : ; .· .. · . '··.· 
~ros•odestsla_de su: em~nda. ~ ·• . : . Poré1J1, sfnbore~,· nós nilo eltamoa.~esla.phue·~a 

Quant'l ao1 §§ 5 e 8 ~~ le1 de f8~2 que drze~ Inglat~rra, de 1eag r co~tra eompeleJ!CI& ~ •ob~_raDJa 
re11111to A r~rorma das ta~Jfa~,.esto~ prompto a re do · parlamPn•o; a respeito de estradas de ferro: nóa· 
con_h~~~r que ti ·nmbom prmcrp1o dPJXar--s~ armado estamo~. na phase inver~a: O' corpo Jegislali~ó.do 
o govern~. oo~ essa r~cnhlade_ para ~ventnl!hd~des d~ . Brasil estA despojado d~. qúa:sl to_dln ~'suas pre:o~~. 
lucro ll)a1or qoo oft'~reçao as bobas· reab~ad~s, ti i as: o podrr execu~tvo .. íem ~~~lld1do ~~do; e. ~ 
pOrque,.des~e que sua renda oolha t· .. das as ~aranttas, corpo· legislativo é que tem a~Xtbado eslâ.'i.nvaalo, 
t J!'Zoa~el, ·e me.1mo adoptado geralmenlt>, que se ·porque 0 systema dü

1 
nos~a I• Klill.ag~o ba mudo t~m

prmciP.re por f11vor~ce~ O. favradtir, o tran!por tadQ~ po é autorisar· 0 p_oder exeeullvo par~ ·Cazer·tndo·: e 
. t!f!la estrada de fe1 r.~, aiiiVlando ~ taxa de lr~nsporte • este:aystema de au~oiisàr o·poder txecutiTo-para,tudo 
iil~a, p~rventnra, porque estatd6a- nft~ !•• na nov~ faz· i, 0 que .é mutto cpmmodo. quando n&O ~~quer 
1et1: s•gue-s.e qu& o IPgtalador, qUAndo. ttver de au trabalhar. naquilfp :que.6. de no,u competencJa, l,em 
tortsar· o governo 1 ara fazer. ·O .. contrato, nllo ha de produzirfo ·p•ssimoa ·reaultadoa. · · . · .· ' .·: 
ÍJIIpôr-Jhe a COll•liçilo.de atlender ~08 §§ 5 ~e 8.~.d& · 'N4o C•tJmOS 'P.Ois,· Jià phase da reaéçlo ·e.m que 
l~i~e tS.~ f :De certo .q11e nAo, v.r!lo qu~ é o prm- ptHé·estar 0 go~efno inglez' arespéilt!. da-coneejrllo 
otpro aotualmente,adop!alo a respetto de noss_aa es.,- a~ estrada_s de ferro: é p_re .. iló q_ue_ esgotem!' __ •_ .n_ os_ aa 
&rãdas .de fdrro. . . · ' . severi•lade a respeito' cfe nya·,a eomp~ten_Cl:l. · neah 
· · ;Da mesma man~ira, para qunerve estabelecer-se máferiil; e entno; ·nós q~e actualmente pret··nilemos 
na emenda I!O,art. 2" que e~s.as reg~as,·que !'governo mel.hor•r o pre;~enle proJecto (ao _me~~;oa é este o meu. 

·deve ter em vista·para a prerereneta' nas linhas que ·pensament •J ltranda•ao gov· rno a dtctadu~ gue os 
se tem· de prolongar, e nas condições com que ·de- arh ~·e 6•1he ~av4o para. d~r por conel~tdos· os 
vem s~r_pro.long,tf.s, SPj10 as q•re estilo düotld o §_ estudo~, ainda quando conchudos não. ealtveJ•e_ m, 
t • até o 9 12 do art 2•1 Senhores, estas ·regra~ esta· e para contratar llcan !o tudo feito,se111,que () eo.rpo 
hdecidas nos 12 pm_m pbos d~ arl.. 2• con.slltuem legblali v o t:vo~se repres~ntado papel algum ; nó a quu 
um systema fJile a let IJUC nOs ducuhmos qutz e• ta- t1mos combalido o proJecto por, este lado l!llo ·~o
belecer para a org.misação d.os estradas dH ferroe para demos concord•~ em que, qua~do ~ ~rpo legtslafi:vo 
a preferenci~ qu~. se devia d~r'a~s e ntrahdores. quer ~harnar a.s1 a compet nc1a prtnctpal 10~ l!•b 
" Pois nó•, que Invertemo~ mte•r.arne!lle o system.a wate~ra, lhe seJãO. tra2a~as de antemio c. rtaa · e de-
da lei, chawand~ para o corpo lfglslattvo o co.nhect· termma~s regras. . . . ., . . . _. · .. 
mento das condt~àe3 ~om que devem .ser feJto,s os Apoiei a emenda do nobre senador pPla proT.lftCI& 
contratos, que necesstdade temos de d!zer: «Con- :Je Malta-Grosso, a ho que ella na :verdade tem oma
cluidos que sejAo os estudos, venhllo as •_nformações rito de destruir o tal argumento a contrario """'q.ue 
ao corpo le~islativo, e elle concederA os Cav<~res e as se düduzb da emenda do nobre ministro, apeaar .da 
garanhas, e.tabelecerà as condrções par~ as novas que t,nho para mim que os argumentos & contf'ario 
emprezas da prolonj.larnento, ou de uma lmha t~tal, sensu são argumentos fracos; mas desde que o.nobre 
ou ·de uma linha parcial, segundo as regras conlt_das ministro toncorda na iuppreulo das condições .d.1 
nns 12 paragraphos do art: 2•? Se acaso não é tsto omendaolfdrecidapeloseucollegaministroda,aern, 
estabelecer regras pua o leg1slad!lr,entllo lambem ni!o entendo que o nobre senador por Malto-Grouo·d~~e 
1!r~ ~stabei~<Jer re~ras para o l~gtslador o que o nu~re modificar lambem a sua, porque as r~zõea que m1l1· 
mtf!tstro tmh~ dilo na sua eme!lda1 de que e le tilo em um caso, silo as mesmas C{U8 mtllii!J em·out_r•1: 

dt-s1ste. Se é -mutil ·uma cousa, .tnuttl é lambe~ a e se s. Ex. nllo ceder, ficarA desrgnala patt1lba; por~ 
t~utra1 ~ então, se qudremos ser mglezes a re~petto que 0 nobre ministro jã cedeu a~uillo meam~ COill~a 
de prmleg•os p~ra estr~das de ferro, nlo. seJamos que 0 nobre senador ~e ·pronunciou •• · : , ' 
ÍIJglez.es degenera~os, seJamos verdad.P.uos tngtezes Portanto, eu proporia que se eltmtDasse os~ t•, 

O pa~lamento mglez tem. até hrJa rdsguardado 20 e ao da emenda e as palavras que se .r~fecam .11 
com tal severid•de sua coll'Jpetencia pua fazer eo!l- especificações do a1 t. 20 da lei de 1&2. Vou mandar 
'cessões a respeito de linhas de. Cerro que nesse P8!2r uma etnenda neste sentido. · · . ' . 
·que é o primeiro exemplo a seguir nesta malma, Foi lida, apoiada a· p01ta tambem em. dtaeusello.a 
·acabilo de appare~er algumas observa~õ~s contra .a seguinte emenda: . .. . ·, 
exagmçãodesse principio do parlamento. A ul,1- «Na emcndarloSr.Paranhns.sopprima-ae,d· poi1 
ma eleiç;Io da camara dos.communs deu em tdSI! I· da palavra-outorgar-, as segutnle's: -confor111e o 
)ado na sua compósiçllo tão grande mmero de IR· disposto nos paragraph•1s do art •. 2•,e nos6• e ao do 
duslriaes e directores de companhias de estradas. de art to da lei de 26 de junho de t852 . .:....S. R . .;...S1!-

. 'ferro, que ·os observadores políticos, atl~ntos e. 1m- vei~a da Moita,» 
:parciaes julgArão, como atte&!ão .os .ultimo~ Ira~~- 0 s ... Dan ta• (mÚ1iatro da agricullurt~) :.
lhos da camara dos communs, que vaJ sendo premo Sr presidente nlt? venho di~cutir a mataria; pa-
na Inglaterra que se dê ao governo alguma com- · ' 
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rece-me que· seria tornar tempo de mais ao senado: , sabe isto ; ellea oecuparilo-se principalmente das ex· 
mas preciso de fazer um protest~, e faze~lo desde plorações donins das Velhas e S.-Francisco·. . ' . 
Jogo, contra o que o s~n~âo ouv1,11 profetlr o hon- Se por um l~do a accusaç~o grave ·do honrado se~ 
rado senador pela provmcu de Mmas-Geraes. nador por M1nas-Geraea· fez-me ·tomar a palavra 

'Nilo me parecem procedentes os motivos pPios p_ara prolesll!t' aolemnemen\e ,c~ntra elll, por outro· 
quaes o honrado senador por. Minas-Geraes cone- sml~-me an1mado com a opm1ilo, com a ·adhesilo 
pira-se contra o procedimento do. governo que, man1fe6tada pelO' ponrad~ a_enadc.r. P,Or Goyaz .As 
accedendo A opiniilo manifestada no senado, desar- emendas, apems eom as bge1ras modillcaçõea que
ma-se em ~arte de attrjbuições q~e exclusivamente S. Ex. _indicou. feli~mente o honrado aenãdo~ por 
lhe. erão dailas pelo proJecto em dl8cusslo, e aceita Goy~z JUlga com JUstiça o goyern ; vê gue na acgu•ee
algumas modificações no intu1to lle lazer intervir 0 cenc1a por este prestada As 1déas de S. Ex. e de ou~. 
corp~ lesislalivo nadacr~!Milo dos P,rolongamentos trosill~str.:a aena1ores, nlo ha senaop de~ejo_bem 
das bobas lerreas, depoiS cfe coneluuloa o• estudos entend1do de chegar a um. acco•·do pr~hco, me4íante 
e colhidos todos oa esclarecimentos gue pelo projecto o. qual se obtenha uma le1 que autor• se o ·governo.• 
se trata de obter. I> lo ê, Sr. presíàente, o Jionrado tratar do prolongaraento das actuaea linhas ·ferreaa, 
senador por Miuas-Geraes com summa.injudi~a(pe• _Opponlio, portanto, A injustiça do honrado lena-: 
ço licença a S. Ex. para dize; lo) attribue A mA mten- do r por Mmas a justiça com que trilou ao aovern.o 
çilo do governo, ao desejo de mysliJlcar a questilo, o honrado aenador po~ Goyaz .. Quaulo. ao !Dai~ 
de mystificar.o senado e a !c!dos, .o procedimento do fi~rA para ser. respondido quando se ducuhr {11. 

governo, aceitando as mod1ficaç~es . ou emendas de arhgoa que ltlm reTa~ com u emendas apresen
IJU& o seriado lem conheeimen~o: isto ê, repito, o tadas pelo honra io B8Dador por Mmas-Geraea. -
lionradosenador desconfia das J(Jfenções do coverno · OS•; Paranho••-Sr. presidente,flevo·uma 
por qu_e ell'erecen algumas emendas Ao projecto, ao breve resposta ao nobre senador por Goyaz ; elle 
passo ·qne !lutroa o eo!DbatUo ener~icamente~ P.orque convidou-me m:Jia. de uma vez a gue annuisse A 
elle inves~ao exe~ut.vo de um\ d1cladura J'etJgoaa I supressilo dos parraphos mencionados na ·emenda 
Neste senil do mamlesbrllo-se todos os oraHorea qu l subslitativa que li ve a honra de: oll'erecer a consi-
tém tomado parte no debate. deraçlo do ·amado. . . . ·. 

O. honrado senador se eolloc·1 em um ponto dia- Quando au&tenlei est~· minha emenda, eu disRe 
melralmente opposto ãquelle em que se collocãrão qu~, a respeito dos. paragraphos .do pr:ojecto que 
todos esses illustres senadores. ella conserva, por mmha parle nilo haverta questllo. · 

O · • · · . 0 · d · d b Recr,rdei ao senado .ainda hoje que nll 1• discussão 
que ,ez !' gore.rno ? governo, eseJan ° 0 ler fiz c·bservações contra a ado_pç~o desde j~ das regras 

sobr~ mat~r1a !:lo 1mp~rtanle e Uo .urgent_e alguma geraes de contratos, e principalmente )leio que res" 
Il!ed1da legislal!va, acellou prudent_emente 1déas ma· peita ás condicões do resgafe da 8,traila no fim do 
mfestadas na discussão por alguns 11lustres senado· privilegio, iotel relativamente As condições segun
res,Jormtllou e.mendas de accordo com ellas ~ apre- ilo 88 quaes 0 d11minio das estrarlas. paR~arA para 0 
sentou-as á 'de!Jblração do senado. Como, P015• qu~r estadll no fim dos tOO annos de prívilegio.Mas o nobre 
vêr o h~nradosen~dor. por M~nas-Geraed 0 deseJo ministro insistiu;na sua emenda eontemplaestas coo· 
de mystJficar, de .tlllldlr a questão em .um _proeed~- dições ou regras geraes; e eu, que já tinha obtido a 
~enio que não .é senil~ homena@'em e respell? a 0P.1" idéa capital, que era nilo autorisar desde jã os con~ 
n1ão que parec1a dom1nar no se1o do. senado? Pôde tratos vendo que 0 nobre mini~lro se approximava 
porventura o honrado senador duv1dar de que o -1 'd · · · · 
góvemo tem muito a peito habilitar-se para prose- mu• o e nós, e~tendt gae !ambem deVIa cammhar 
guir nos estudos e em lado quanto é necessario ~m pouco para. lS. Ex. l'or ISSO na emenda subs,lttu· 

fe
ra realisar o pr'olon•amento das linhas ferreas ~ bva contemplei ·os paragraphos do art. 2• do prOJecto 

. . • • da outra camara. . 
d~v1dar, duvJda do que eu tenho tantas vezes Acaso importa bto estabelecer desde jA regras, 

repetido ao senado, .sem ~ever esperar que 0 • hon- das quaes se não possa atl'dstar de futuro o poder Je
rado senador me attr•bu~ Intenções ~ue nilo exl~lem, gislativo, quando tenha de au. torisar os eo. ntratos 'l 
desprezaud~ as· crn.e .silo. man1fe~tadas pelas mmbas Seguramenfe n:lo. Eu percebi que o.· nobre ministro 
pilavras. E uma IDJUibça, con r~ a qual protesto. queria .estabelecer na 1ei essas regras como condi
. O honrado senador perguntou •. « Para que estu- ções aceitaveis 
dos'! Ahi e~tlo os, estudos dos Srs. Halfelà e Liais, "' 
com os qaaes· s_e .g~st~ri!o muitos. contos de réis, O SR; M!NISTRO DA AGRICVLTURA.:"":"Apoiado. 
e _que ·São ·suffic1entes p tra ql!e o governo ~ele~- . O Sn. PAR~NIIOS: ~ , .. de sorte que os empreza
mme o prolongamento das lmhas até o rto S. nos eslrarigeJros ficassem sabendo ~ob que condi· 
Fra.ncisco. 1 .Ma9 os estudos dos Srs .. llalfeld e ções, provavelmente, se podt riào fazer os .contra~ 
L1a1s, de que todos nós temos conhecimento, nilo los para os prolongamentos, e consequentemente.sil 
slo da natureza dos que pelo projecto se trata da Animassem, quando os estudos estivessem adianta~ 
obter. 'Não me demorare•, nem tomarei tempo ao dos, (dando-se-lhes a publicidade que convém que 
.senado,.cancando sua paciencia, para mostrar a dif· tenhão), a fazer aberturas para os respectivos con
.ferençl que ~ha entre os trabalhos realisados pelos Ira los. Estas offertasque o governo podasse receber 
Srs. Liais e llo1fdd e os que pelo .projecto e111 di seus- o habililari!o lambem para apresentar-se perante 
são se trata de executar •. Os estudos _destes dons as camaras com dados mais precisos a respe1tó do.s 
senhores ·não são os p_ropr10s, os techmcos, para o futuros contratos, . e .então as ~amaras, A vista de 
prolongamento das l1nlias ferreas, todo o mundo todos estes esclarecJmentos, A VIsta mesmo de ~ro-
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postal q11e provi~oriamant.t ji tivessem sido apre· contratar, mas tendes laes e laes re•tricçlles '
senladJe .ao rovern~, poderi~o, quando a~torisàssl)m Parece· m~ que até. este !Jlodo. de dizer é .contrario u 

. os.contratos, automar p'eo•sa e .deftniltvamente as regras dt:grammat•ca. . · . .. · 
r~ndiç!Jes principaesa que. elles devAo ficar subor· Atlenda. o sen~do, ebam.o a· allençlo. do mesmo 
danadus; · . · . · · . . · . · · autor dumeR4a para a· Je1tura dauapeci.Oca(llee; 

· · IVAii . .ba, porlant-•, inconveniente em que P"sem de alg11iilas d•llas elle ba de recuar,. ba dnt!r que 
estea .p ragraphos, como de1ej 1n o. nobre manistro. nlo sao admi&~iv•is, que resulla alisurdo de· ae c n· 
~e; porém, o l"nado entender que elles devem ser ,agrar uma i'eJtricçlo, quando nilo ha autorlságlo. 
eliminados, eu pela minha parte nlo yereihto com Por i·so foi que.o1Teroo1a ·emendanippellel para a 
deapra,ser; este ~sultado serA ante~ conseq ·encia c_oherencia do nobre, •enador q~e, l&llm como Jllo 
log•ca do que eu ~l&!e durante a t • dJscu~slo.Entte· üliha qutrldo cond•çõea, r.e~lra~lll!a, nem.· regrae 
tanto, como nolet lambem da parte do senado o de· para a C·lncéulo d.o eorP.o lraialabvo, como. pr9pó1 
·•~jo ae nilo rejeitar inteiramente ludo quanto tinha a emenda do nobre senador ~lo ,Plauby; eri co~~té
vando da outra . eamara ; como pela aua parle o .go· quente que nlo I}P.ize•se. lambem a outra que tem 
vern& mostrou-se empenhado em que. essas regras de ser apréoiada lambem pelo corpo Jésisl~liyo. 
p•~.il~5em na M, nlovindo dabi . .Prejuízo paraaa Atlenda-separa.aíaatúréu'õeitu reitrieçllea,lea~à• 
ileliberações futuras do . poder Jega,laiJV J, entendi, o senado, e· creio. que· bl de cbi!Pr a convenClefoH 
como jA dim, que devia condescender com o nobre de que isto nlo pOde ser; porqlie ie niO damos . aq· 
in'inilitro, inç!uindo na minha emenda aubstit11tiva tofisa~o alguma ao sovemn, como b_ayemoa de.~ D• 
os _p.aragr~,· ho1 d.o art.ll". . · servar limitaç_h A u'!la autoriA~ q.n• nlo .e;~~.•tet 

.Eis aqua por!Jl!e nllo anndo A suppressllo propnsh E' um coll~ra!eoao.. . . . . . . . . . 
pelo nolire Jenador a que me. lenlio referido. Se e .E: por esta razio que ofereci umenda, 9 n.obie 
senado adoJita-h; eu pela .mmha parte nJo di~ti· mana~tro a~ha que n}o deve fazer queallo daafo ... 

· que o s~aado nllo ~eve para asso bons fundamentos, o Sa. MIIIJSTIO D.l .tGRICULTIIR4:-Eala P"le.:acbo 
· n4o crno· que dah1 resglle grandd embaraço para o necessaria; acho muito convenientes .. taa p&1'118ft· 

governo: '!'as .t~mbem nlo vejo i~eon~eniente para pbos. · · , . . ·· .. · 
o poder Jegulat•v.o em que essas dasp~saçlles pas•em o Sn. SttVIIR.\ DA MorrA:~ V. Ex. ohril&-1111 a 
no projecto de lea. ~areco-me que,seraa mesmo pru- continuar a discutir.... · 
dente, se· o governo JUlga neeesaarao ou· pelo menos . • . 
ulil nilo lhe negarmos este meio pelo qual elle O Sa. MINISTRO DA AGI\ICULTURA:-Darel a expb· 
talv~z entenda que se póde habilltar para a maia ~o. 
prompta e segura soluçio deste neiacio; quando ~s O Sa. StLVEIIU DA MorT.\:-Faça-me V, Ex. ·o 
eatudos eslejao adiantados.· fdvor de mandar esse caderno, quero lêr, jA que 

Eis a expheaçllo que entendi do meu dever dar S. Ex. acha neces,arias todas essas conoesslles. dos 
ao nobre aenador por Goyaz. N~o ha opposiçlo paragraphoa do art. 2•. que em minha opinilo alio 
pela minha parte A sua emenda auppressiva, mas mcomJ!aliveis com a emenda do nobre senador por 
esi,JU no proposilo, pelas con~idl!ra~ões que acabo Mallo·Groeso, nlo tem uma sõ que possa e:listir. · 
de expór, de nlo recusar esta parte da. emenda do E' uma dellas a isetaçlo de direitos de importaçlo 

. nobre ministrJ, uivo se S. Ex. desistir della. e outros, nllo excedendo os limites· com ·gue·fôra 
O 11•. Sllw•l•a da Mo_,a .. a- A ruão que concedida A ·companhia. da estrada de ferro ·de 

tiye para offarecer a emenda de auppresslo dos doWI D. Pedro II. Pa~aque se·anscl'eveu este poar.asrapb· 
. paragraphos do art. 2n, foi porque se bem se atten· no proJecto'f 'Fot. para que o goverpo podease co!l: 

tar para 1 natureza de cada um des1es paragraphos, · ce~er esta favor, mdependente de 'VI~ ao corpo leB!J 
ha de se reconhecer que até ha absurdo em con- Jabvo ; mas· agora que as companhaas q~e 11~'!1 1 e 
sipa-los na .lei. contratar com o governo sabem que o.corpo eflJSd~-

. • tivo pôde-lhes conceder o favor da 1aeoªo de •· 
Porque forlo recebad~a ~stes paragrapbos especa- reitos que concedeu A companhia de D. 'Pedro li, 

ficados no ut. 2f? A lea lanha um systema, e nós é Jlreciso que venba espeeilloado e• te ·paugrapbo! 
consagramos agoraul!lsyslema opposto; entretanto, Segundo mesmo q lê na emende,· qua.ndo o-go
vamos adoJ!lar cond!çlles do systema. que J!ôS co~- veroo tiver de trazer os estudos technicos a a sua 
d~mnal!los 1. Qual fo1 o sys.tema da le1 Y Fot o arba- 0 iniilo sobre aa condiçlles que julgar mais conve· 
trao, fOI a dactadura concedada ·~ governo para faz~r nrenles, . para . que seja . tratado o prolong~m~nto, 
estudo8, para ds·los. por coneluados, quando qua- nlo é neBàÃ occasilio que 0 governo ,p6de !Ddaear, 
zeas~ contratar as linhas, como bem lhe parecesse, acenar As companhias em prezarias com as vantasena 
parcaal ou englobadamente. que estão no art. 2• e em todos os outros 't Que 

Este foi o systema da lei ; para que lodo, pois! vantagem póde haver nessa especincaçlo de favo~es 
estes paragraphos ~o art. 2.•' No system~ da _I e• maiores ou menores com que &e acena As companhaaa 
e~les elio pecess&rlos P.orque erllo as condações m- para contratarem as obras 1 . · .··: 
daspensaveas para o arh.atr~o.: apas agora que o corpo · o Sa IIINJSTRO 01 !GRICULTUR.\ :-Muita. 
legaslatívo tirou todo o arbatrao, que chamou a st o • 
dlleito de adoptar a~ condições depois dos estudos OSR. SILVBIR~ D~ ~[OTTA:-EJ!i um .Jl&ra~rapho as-
prévios, de que serve dizer-se -o governo só po- tabelece-se o priDCJP,IO da garanta. a de JUro, em outro 
aerã contratar com taes e taes restrioQões? - Pois o systema de ~:aran.t•~ m~nor ~e JUro em relaç~o ao 
se o governo niio tem aulorisaçiio alguma, é ou nllo maJOr tempo do prmlegao ; em outro se estabelece o 
absurdo dizer-se - vós não estais autorisado para· principio da subvenção. Estes ~yst~mas lodos podem 
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eoneiliaNe, ~dos ou. pnl~ de cada um delles, mqs O honrado membro, a que n m.uslou re(~rín 1!"1 
. quan lo se oJTúeeem bases . para _contratar pr~Hmi• rlis~e que, urna vez ~u~ b c0rpo IPgisla.tivu chama. a 
nuinenle, e ae~na-s~ com UIJ!a vantagem maJor, o 'i. o e .nhecimento do!·trabaiiH·~ lechmcoH, c do c~· 
qu~_apro,veít• cs.PecJ/lcar .a vant~gem menor~ Se .p1tala dc!pcn:1er ante_ i do g .. vPrno contr.tar o P.ro· 
:1caso estas c.~nd1ç~e~ .forem e>pecllic•das, esleJa o ton~taman]o das estra•fas. do !~rro, nllo !1a n~ces•Jd~
r.orpoJPgislahvo c~rto'.que, é um embaraço rar.i .Cl d~ de se adoptar.em as dJspO!Jçõcs c!lniJd .• s nos .. pt-
11overno1 em Jogar de ser uma faculd~de que se lhe r~graphos do ar_t. 2•, ant~K podem ellas. Ecr. noCIVpl 
dA: porque a empre:Za ell! certos C•SOs quando. o a I preenchimento do fim que ~e lrm PlD liata. . 
prolongamen"fo t~r mais longo, 1abenao que"o go- Eu inverto o a•gumeuto do honra rio semdcr p:r 
nrno poder A conceder_ ·a sub'vençl\ol far_ll_com que Goyaz; e d go:-:- si a. mo di fic,•ç~o ,,fi'erecidl ao_ ar_ I. 
o gove!'Jlo.na_o po~a c ·,ntralaro pro ong"-mP.nto com 2,• con~ ste un•ea'J}cnle em tornar. de~endentes ~o 
1•anla,_am menor p3rs, as compan_h._ias, tendo cm conhec1mc_ n __ to proflo rlo corpo l_eg,,Jat1yo os c_ st~

. vifih JA o rendtq~ento da estrada, . .. _ dos e o cap•l·l fi ·despender, p~ra depo1s d~cret~r 
. Em um syslema de autorisaç~o ildmitto o q11e se o governo o prolong~mmto da; lmhas, que mcon
pretende ·com. a emenda; clla H•gica; mas quando roniente re>ultul de flca··em no ·projecto ess,.s 
~c ~,·ata de apresenta• e>ludos ao corpo 1 ··gíslativ•J, bases, cJnlen·lo. as g.mntias, segundo as qu es 
de Ja!ormar o liOVcrno das condições e,:m qnA.fle1•e ~ ,g.wern(l poderá conlrahr ~ pr~lungamonlo dns 

. ,er _contratada a_ obra, isto ~ão se a~mitle. Tal es- l•nha~ r~maq, se o ~nrfo legJ•MJvo; conh~cen~o 
peedic~çlo. nllo 61 como d1ss3. o nobre. autor da dos estu1os e do c<~pJta a despen:ler, aut·msar. o 
emenda, Ull!a cousa innocente; nllo é só meramente governo a taes prolongl\mentos 'l . .. ·. · 

· ~!lP_ ilrlluo·; ~ma companhi?, qu.ando 1ive_r diant_e de , Entendo -até que ·poderíamos Ifgislar unieamer.'ta 
, na persp~ehva de uma ma1or vantagem na co~cess.~o .do. seguinte mod•11 sem incorrer nr1s_ p1·rigos qu~ 
~~ g~ranba.de 7 •/., por,certo nào se ha de Jllud~r, enxPrga o h~nrado senador,,dizendo": de ora om 

, ner.n: 1r ped1.r ao goverao uma .vantagem _l!lenor. *am· .rliante os capilacs que f •rem, emprrga·los no pr.o· 
. hem _especJilçada em cert~s casos. Porque rntão Jongamento íbs linl1as ferreas·. do B asíl serilo ga· 
acenar·llie com estas especlfkçõBs que vllo alentar runlidos com taes e ta•s favores. ·Destacando, por
nls emprezas. p desejo de obter o maior favor com tanto, .08 pmgr~pbos do art. 2'> de to to o pr. •jecto, 
que :se lhes ac~na·? . · · · • · ' . · . · · po:leriamos formar sóm~nt~. com ~lles um proJe~t,,, 
. E11 admilto este systema 110 . caso d•l projecto, no ~ m o qual o corpo le$1SlatJvo am"!~sse- os capJta-

. aystrml do arbilrío, porque então era um correctivo; l1slas a.t•1marem ~ cDniJnuaçilo d .. s VIa~ ferreasí· sem 
mas n 1 q e se segue, não; pMo alétrdzcr inconveni- que se p~.icssc dJZer que baver1a pmgo em seme-

. r.nte,, pornllo ser do systema de autorisaç~n; vai ~~ lllante le1, , . - . . . .. .· ..... 
acenar ás emprezas,. com :vant;gens que .ellas. hilo Logo,· me pa~ece Jogico que, em vez ~os perigo' · 
de disputar; O governo Vér .. se-hua necessidadd de notados peJo honradosenadOJ', nós adianlàmos muito, 
trazer ao corp!JI~gisla.tivo pr,,p,stas para a~ con- inserindo d~sde jã no proj•'cto ~~~umas bases que 

· J:e&,ões, as ma1s v.ntaJosas que forem oJfereCJdas; o ,.ariarãõ, segundo as condiçõ•s de cada uma das 
r:orpo legislativo ha dd se vêr em grande embaraço, linhas terreas, sua prosperidade presrnte, · seú fu· 
porque a corraspondencia do corpo legislativo com tu '!1, etc , e com as quacs o poder executivo, apenas 
11inprezas, é entermeiada de tan'a~ difficuiJadas; que o legislativo o houver autorisad,,, entrarA em· AJU>Ics 
elle vêr-se-ha no embaraço de rejeitar uma pro- com aquelles -q~e quizerem I~ mar a si estas con-
posta do governo, c.om as meomas .vantagens pro- struc~õcs, e reahsarll os contratos. .. · . , 
niellidas aos,emprezarios, ~ó porque,_ ainda mesmo ·Mas, se riscarmos do projecto estes pmgraphos, 

· fenjo as-emprezas de acq01esc~r á vanhngens me- 0 que ha de acontecer! Os e.aludos ae f~•ão, o capi
no~es, tem de percorrer .de novo os tramit~s legis- tal a deapender ~e.~A ()rçado, o governo darA de todo 
lah vos; que slo longos, · . . · conhecimento ao corpo legislativo, e este nem -~ó 

Por i~Eo, o por homemgem ·aos autores da lei, terà de autor.isar .o contrato do.~ pr . .JongJmenlo de 
por'homcn1gdm ã ·Caltrara dos deputados que nos cada uma das linhas, C•'mo ha de resolv~r sobre. as 
enviou este projecto, nós nada mais temos q_ue es- garantias ~om que serão r~itos ·os conlrát·JS, · 
pacificar, porque essa especificaillo nio tem s1gnifi'- O nobre senador pela provincia de Matto-Gro~so 
caçllo alguma. lie annuissemos ao arl ·2•, se annuis, explicou perfeitamente o pensamento qué s' contém 
sen1os ao art. 6•, a: homenagam·estava fa1ta; mas nllo nestes parilg~apbcs. S. Ex disse : . . :· . 
·o·fazendo, adoptandci-o sómente em uma pule sem « Estes paragrapbos -olfdrecem um nwo aysle:na 
~iP.nificaçllo, ~ntendo que nllo lia holiePagem: se o de garant•as .• Se r., rem s~fficientes, conhecedores 
fosse, acompanhava lambem ao bonr~do serador, delbs os capitalistas e as companbi~s ostrangeiraa, 
porque acho que n~ ·correspondelicia dos·dous ramos npsnas feitos os e.tudo~, se apr~sentaráõ,·. propondo 
do corp' legislativo ni\o ha homenagem que nlio deva o prolongamento das linhas, pedindo, oraa garantia 
ser reciproca, · de minimo de juro, ora a subvençlio, etc., conforme 

O Sr. D"nfn• (ministro da agricultllrll):- se achllo aqui estabelecidas. E por este meio, até o 
Sr. presillente, apozar da força d~ J,•gica, do rncio- governo poddJá, nem só apresentar ao corpo legisla
r.inio sempre re>peitavel do honrado senador por II\'O os estudos techni Ol, orçamentos, planhs, e(c. 
Goyaz, devo declarar a v. Ex. e ao honrado mem- senão ainda informa-lo da ~xislencia de propostas 
l1ro que não V!•jo de fôrma alguma nos para~rAphos para continuação dos trabalhos, . 
do art. 2° do projQclo os inconvcni~nt~s nolad B pelo Entrctmto, se supprimirmos do projeclo estes 
nobre sc-nador. par~ç1 nJ h os, nir~TH m pode1 à saber com o que ha , 
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de contar, nem as g_1rantias-de.q~e.o governo dia· ~govem!l eoQI o.conbrcim~nlo,qoetem dil: ,. Eu 
porll ·pl\ra. obter cap1taes que:tdnb~ por .. fim pro·: 'promello estas vrantias. »Nilo fia .. P'rill!•n~nllum, 
longar as h~h~s rerreas . . . . · . . . ·· · , salvo se o h.onrado •ena~o.J:poder:IIICIIIrar,q~erhoje 

« Ma~, d1z o nobre senador (pareeeu~me entrevêr. estas .. vanlagens alo exeeUJVI\!; mas bem 1e vê.que 
em suas palavr~• esta 'dt~vidn), para que o gove.~nci fiÍJI!p!csm~~te :-po~üê .itci futuro d!Ji•_' poa_ em·'•r.~ 4e 
~ffererer d~•de J~ garaniJaa? n·•o serAo de mal4 T m~IP1 é obJecçlo de. lal .ordent~ll« nlo 6' po11lvél 
Isto ni\o s~r1a pengo~o? » &1aa, perdlle-me S. Ex., ·responder~lhe. ·E1 •· Dlo olistan_ ~t'l·. I :reapnndrrei 
ó Rystema·dss garanbas eoniJdaa no projecto é coo- d.zendo que niio.nca o poder I a ó !Jnliibldo de 
ceb1do d~ laUórma qu~. •:·. : . . . · · restringir, de dlJl!hniir eetâ,;

1 
· ~~~·occlallo 

O, Sn. PARANHos.-0 projecto as considcra'equl- em q~~ o.s .~atud~sJhe .for~QI. .• . .• jliver·de 
valentes. ·· .. · . · . autoruar o.pr~lOJ1~am~nlo,;, .,·, , .. ; , . ·1 :·:: ,., . , 
·O SIÍ SILV!ItuD!M_oTTA·:~A•váiilagensdà'uma : .OSa SILVIIUDAMoorT.l:~Aindallcu)iaaedas 

alioas·deontra, .... ' · · ··.··. Pl9_measas.,,_, ..... •:,,;).:;,., •. ,,:.:;;·,, .,c.-;-.,,. 11 ;: 

··Q Sa: HINI!ÍTJlO DA ~GRJCULTIIÍi~: ... nlo ba'pe~ . ~ .~n. KÍJ(ISTIIO·fiA'·~GJ\IC~TUU::!-..piJdO~me, 
rlgo algllfllllbsolulaipente ,em acenar-se .des 'e. j~· Aa •.ato .~erve para gue cad.~' coiüpanbla• .· conli~d(). ~ 
companh·. iaseslrJ1DilelrB'. c_ o_ m 81 vant~gens olferec1das_ vanhge~s ·com __ q. or.ml'l~ .. _o. u·me.noa. p~de_' contar;,'~e 

. nos pa~ag•aphos! fato é lóra de duv,ld,. · · ' • P,repar~ P!!~ tomar ~·•1. o Pf9,~DPJ!I~olo d,u li!•li.as; 
o Sa PAUNROS::- S4o condiç1iés previamente NAo VPJ~ ·I~C~JIIPIIrblhdad,il na. ~ef .. rlla1 .. o~erecldl 

.a•eitas, _salvo disp_ósi~ __ ões. posterior_ es. 11 doutrma d~·art .• ll" e_ na __ conae_rvaçlo do• paragra· 
· · • · . · :~' . · · · phos deste a~trgo conteatador(p~Io:honrado.eepador. 

O S.a. S1tv1m.t bA .MoTTA :-E os sy~t~mu de Parece~me, portl\nto,· eonveftlenle 'que','o .senado 
gAranhas t~m .de passar por uma revolu~ilo.. · 'adr·pte o ·art· ·2• ·com ·a· modiüca~ó da emàrida 
. OSn IIINISTno DAAGIII'ULTURA: ..:.Pois bem,Judo c.nservando os paragrapbos la 12 do meamoart;2.: 

isto ~sWeubor~ina~o ; haver.\ úm outro alvit!'S d.e . o SI\; rnlsiolm :,;..;.; NÍÓ. líiíveiido .· ÍIJail ''liÍ!em 
g~e o corpo l~g:shtJvo.• o_go1•erno nll~ ficaráõ mhl· .queira a p •lavra; nem ·nn01ero· sufficiénté de Sra. 
JiJdos d~ lançar mlo desde que ent~nderem que elle 'senadores oara votar-se fliia adiada a' discuulio:· . 
é pre!erJvelao actual. .Md o certo· é que nós ganha- · · '~' · · . ·: · ' · ' ·b· · · · '·' · • " .. · · ·· · ' 
m~s muito insPrin1o· no projecto eondicões como ;; D~vo uma~ exph!l'~0 • ao 110 .ruea.ador.pela,prp
estas·de que nos' occupamo~,- no intuito de pr~ V1nc1a. d~ Mmas-Geraes CJ!JehoJe .. mandou •:'ll!m~s 
. dispor 'os capitalistas a entabohr suas negociações emeoda.s ao 8~1· ~-L,.resp•l_to du _quaes h~11e~ em 
com o governo. E como nlio poderA·o ·governo pôr' pll·:l~ ~o apolamento, ·. . · . ·· ... ;' · ..... 
em fxecuçio o prolongamento das hnhas senão O Sa. VISCONDB DB:-]EOIJJTINROIIB-'.: -.Nio .oa:n. 
~e pois d_e ter spresent.do ao co_ rpo ·l~gislatiro 0 o ,.que V •. Ex .delerm1;~~ou: ·fica: encerracb, o.u•: flea 
re1ultado,dos estudos orçamento plantas e mais es~ a .1ada a d1scussiloL. :.. .. ::. :i:. :: 
clarocirnentos, o c_orp~ legislat!v~ eatarA habilitado O Sa. PRESIDB!ITi·:•- Fieudiad.a,: . · i r:' .: :' 
p~.ra alterar as vantagens. aqu1 offemi~as, ~· po~ o sa. • VISCONDE· n• 'Jioiln1Nuo11ul: !:;.M'u~iiltlfa 

. "enlura; ent ,nder que ellas sil() de. mm. E1s aqu1 nfto ·são Ires bo1 aae meia . , ·· · .. · ': .......... r · 
harmomsado todo !jnanto em mater1a de; h ordea1 · · · · · · ·. . '· . · · '"'; "' '· ;_< >-· ·. 
deve ser conaullado. Este systema.degarantias ja O SR .Pn~stDENTB: -,:o·Mas,V.;Ex:·bem•abe 1fUe 
foi exall!inado na 1.• discussão, já foi discutido Jon- se temfe1to lsto1 quaadcu.materl&6-lllportaote;e:o· 
gamenle D\ éamara dos Srs deputados e adoptado. tempo que falta é po.co. ... . . • '· 
Se o senado ·actualmente o supprimir 

1
do prujeclo, O Sn. 'VISCONDE 'DB JEOUITINDo!IRA:: . .-.·}I .. ,.,peço 

o que. acQnldcerA? .Acontecerá gue na ecras~iio de .licença a v. Ex.,.por ettafórmao.~erviço publico re· 
auton~ar o prolongamento das I nhas, vdtaremos A tarda. . . · . . ·'' .. ' :. 1. 

. ,esta d1scusa1o novamente • . , · o Sn rÍIESJDBNTB :-Se v.· Ex. me di lioeJi~ .... 
. E o honrado senador mu1to razoavelmente ponde- .. . . . . ' ··J·· · . · · . ·' ·;· ·. . . ·. 
rou,ha:pQuco,queoslramitesindispensaveisdetodas . O Sn. VISCOII~.E III. 'OPITINBOII~A.; ~Se'f,, ~· 
as m~d•das que têm .de passar pelo ~orpo ,Jegisl~livo quer; põde conhnoar. · . ,._ , . , ; . : .J 

demorilo tanto a sua solu~ilot que As vezes uma nPgo- .o Sa. PRESIDBNTB :-Devo uma espliC3olo.aq D~
ciaçlo vantajosa nilo se reahss, e as circumstancias bre senador. pela proyincia de Minaa-Geraa. que 

. muililo frequentemente em oeg.Jcios desta natureza. hoje mandou aJgumu emendu A Qltsa. Li :t1tu 
Estes trami.tes legislativos poderillo prejudicar a emendas depois que .Yierlo para a mesa,. e; ainda 

~dop~ão de qual~uer proposta vantajosa, ae por ven· me. parece , que uma parte dellas . correapond!l ao 
tora Dilo fizerem parte do projecto que . discutimos art. 30, e a outra parle pu é contraria ao a1t •. t• que 
as garant.ias a que me tenho re(erido, e ficarem para Jll M. approy~d.o, ,,ou pod~f716·h~ ~nsjderll' QOQIO 
Rerem dJScutidJs e apreciadas quando o governo mater1a add1bva. Mdndel 1mpr1m~r aa ~!Dendaa; 
levar. ao corpo legislativo o reaultado dos estud~s e o senado poderA ,por ooosequenc1a aprecl&·ll\81 .e 
o orçamento. . . . apreciar tafflbem .11 minha decislo •. Como .. e\1 r111-
. Repito, poderianios fazer uma lei em separado peito muito os .direitos d~s mem~ros desta casa, 

com os P.aragrapbos do art .. :ao, declarando que, de 11ma vez que as.emendas SPJI~·pubhcadase v~nhlo 
ora cm diante, as companhias que tiverem de cons- impressas,o senado poderfl dec1d1r se eu reseln bem 
!ruir linhas ferroas poderão contar com estas e ou mal: esta é hmb3m u.ma .das. ratões por que em 
aquellas .vanlngcns; é a qne se reduzem os paragra· minlia consci~ncia entendo que a diacusaiio deve li· 

.phos contestados pdo honrado senador .. _ Hoje, o car adiada; · .. · . , 
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o SR. VISCONbiiiB JBQUITIIfHONRA: -v. Es: dA· silo, que lleAra adiada, dà proposiçio da camará do. 

me licença f Srs .. íleputados sr bre o prolongameni·J d_. actua•• 
O Sa. PIIBSIDBN1'1! :-Perdoe•me V. E11.. vias fdrreas pAra o interior do imperio; · . ·. . . · · · 
o sa. vrscoNPE DE bQUJTil'IBO!'IIIA: _ Enllo peço •Levalilon-se.a liesslo As· 3 horu e lll'mlnutos da 

a palavra pela or.JJ~m,, : . . · ': · . . . . . . tarde. ' · · _ . ·· · , . 
. . o 811. Pll~~!p~J'TI:-Tem:a palam pela ordem. ·· a.e~. •euÍe , ··. 

O SR. v~-1n J.EomTINu-rnrA(pela ordem): · · 
.... Sr. preridelltiW eu entendei que a con~ciencia de EM· 30. J)E. JULHo·. Dlf.t807 •. · · · . 
V.· Ex , e toJij8ftfhfm nota os ·taehygrapho•, a con~ .' · · ;. 
ciencia de V. Ex. deveaer o resimeuto, e naila:mals. . >~RBSID~C141J()·••.: VJSC~IDB DB 4B.l~Ti •. 

. O 8ft PIIIBIIÍB!ITB: .... A dlacussloflcaadladá.~COn· A's 'tt fJ21iorai:'dr,. mlnbl,.achando-~e ,prtaentel 
v1do os Srs. senadore,, '!Jf!"broa da drpullçlo, para os Sra. vlaconde deAbaetUI.afra_,.Aimeida e Al~u
acom~anharem·ao Sr. ~Jf!tstro. · ·. · ·· . · '. •.· querque, Po~peo, visconde d~ ~:Sapu~hy: Cart~eJro 

1\efirando~•• o Sr. mi.DIBI!o com u me1maa for- de Cimposj halio ;de S. Lo~bço~. F1rm1no, barlo 
~al1dadea com que haVJ.a s1do recebJdo, o Sr. pre· do ·~Ur;;.Gránde,,.vl~c~nde d~;'S., ,V1cenl~, bar~o de 
11dente deu a oráem do d11 para 30 do corrente. Morllilia; ,Ottom, c;h•chorro~· Nabuco, D1u, V1elra, 
·1• parlt.-11 dfscus•io dauegointea propoalçaea Souza Ramos, Tels:ei!'ld•Sou·za; blrlo de Co.te.agip't, 

da eamara doa S!"· deputadoa, com o parc:cer da ~edreira, barão de · Mil~lirí;, Dinlz, SlnimbdLEq~
meaa n. 92, a,ulot~aaado o governo: . b1o, Dantas, ·Paranhos, Jolitm, Fernandes nm1, 

t.1 Para mandar fazer ac. to do .•' anno da facol- Ma~ez de Olinda,· Souza Franco1 visconde de Je· 
dada de direito de S. Paulo a Joio Pereira Monteiro quiiJ~bonh•, SA e Albuquerqlle\ ~cbari~ e barlo 

· l~rdlo. . . . . . . de Puapama ; o'Sr. pres1dente aonu ueaálo. 
2 1 Para mandar .malricular no fo.anno da dita la- FallArio com causa pa•t:cipada os Sra. Cunha Yas· 

culdade o e~tudaillé Alfredo C31'11eiro Brandlo. · conc~llos, .Nupea Gon~lves, ~r4o de Antumna, 
1• discnssilo da proposiçlo da mesma ramara, Cand1do Borges, Fnrtaáo• Octaviano, Paula A.lb.u

declarando quaéil os vencimentos· do deputado da querque, Paula Pessoa, Mendes doa Santos,· Ferre~ra 
junta do commercio que accumula outro emprego, Pen.na, ParanaguA1Silveira da ~otta, marquPz .de 
com o P.arecer da eommiaslo de Jegislapão. Cax11s, marques ae Jtanbaem; D1~ !le Canalha, e 

· f 1 dita da proposição da mesma camara, dispen- vhconde de Jtab~raby, e sem l!artiCJllllção .os S!'l· 
aando as leis de amorlisaçilo em favor da irmanda(e conde da Boa-Vista, SoDZa QueuoJ, Fonseca. ITII" 
de Nossa Senhora .do Porto das Caixas e ootrae, conde de Suassuoa. · . 

· com o parecer da mesma commissilo. · Foi lida a acta de rt do corrente mez. 
• 2• djla da _proposiçllo da mes!Da camara, eonce; . o s •. Yl•eon•• •• iJet~atunhenlaa: 

dendo~gual d1spenaa em f•vor.daumandade de Santo _Sr. presidente, peço a palavra sobre a acta, nllo 
Anton1o dos Pobres e_ ou.tras, com o parecer da para me oppOr ao que nella 88 acha exarado, .mu 
mesma.. commisdo. • filo sómente para d1~pertar a attençlo do senado re· 

2& d~la da propQSIÇ~ llo senado, revorando algo· lativamente ao occorrido na ultima aesslo, que bem 
mu daaposlçlle1 da le1 de 3 de dezembro de 1841, e prova ter suas excepções de rtgra a emenda do re
do reP.Iatll81&t daar~laçl)es,oomoparecerda mesma gimento prop'lsta e realisada por v. Elt., ou pdo 
comm1~sllo. • · menos, ser ausceptivel de certas excepções. E como 

·21 dlfada:propoatt.lodoaenado,altenndo afclrma entendo que taes es:cepçõ,s nilo podem 1er em be· 
d<!' · teltamentol, · ,e0111 o parecer da mesma· com- neficio sOmente de um c,u de outro membre da casa, 
m1asilo. · · · mas que deve ser igualmente partilha de todos os 

f 1 · dita da proposi~ da camara dos Srs. deputa- membros eis a razio por que desejo que o sPnado 
. dos sobre a. creaçlo de varias collegios eleiloraes, nlo deixe passar .desapercebido c! .que aconteceu, e 
com o parecer das commisaõea de esMistica e de se acha exarado na acta para ficar estabelecido como 
constituiçito. · precedente de hoje em dtante. · 

· ·t1 dila da P._t'Opoai(lo da mesma eamara sobra o O que diz a acta é es:ach: levantou-se a seii1Io 
augmento lle íleputad'oa para . a ~vincia do Rio de antes de se completarem as ' horas do regimento, e 
Janeiro ·8 outras, com O· parecer da •commiss~ de o Sr. presidente declarou aqttillo·qne consta da acta, 
~stalistica. · . que o fazia por taes e taes motivos. Todas as vezes, 

f 1 dita da proposlçilo da mesma eamara, deela~ · portanto, que Fe derPm taes hypotbeses, os mem
'rando que o ·termo Cle Alhandra pertence A pro- bros da casa têm o direito de exigir a mesma ex
'Vincia da Parahyba, com o ,pareoer da mesma ·com· cepçilo. Eu lembrei a S. ·Ex. que as 4. horas marca
lllisslo. das n' rPgimento ainda se Jtio ·acbavio concluídas e 
· Diaeussflo dfl8 IPgaintes pamceres da commiss!lo portanto nilo podia a smilo levantar-se, ou ficar 

· de empretas privilegiadas, propondo: adiado o i;>bjecto em discussão. S. Ex. declarou que 
1.• Que seja arcllivad>a uma rel'resentaçllo de 1857 em sua consciencia entendia que devêra assim pro-

da as'SetnbléA legislativa provincial do Amazonas. ceder. Eu, tJedindo a :palavra. disse que julgan q~a 
' ·2.• Que nllo se tome -deliberação 110bre o req11e· a conscienCJa do presidente do senado não era mn!s 
· ~imento de 1862 de Jollo José Fagundes de Re1ende nem menos do que o regimento, querendo·exph
'4\Silva. , · .. · car com esta proposição que S. Ex. devêra con-

2.1 pArte (d 1 hora).-Continuaçllo da ·21 ·dise111· ''formar -a Rua consciencia com o regimento , da 
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tórma lal gue o. arbítrio ross~. impossiT~l. Como qlle lêJ!l.jii·DOhrCII Mlladorell'ltlpoilo' dtfll!O lera·,-. 
qu~~-que S. Ex .. entendes&~ o rtgor e severtdade do occortJdo nesta, e em outrN sesJõfs, :. · · · . 
reatmento;c~mo quer qu~Julgasse no caso de ~1111·. : ·. o s11. ·VIICtl:.'Da DB 11Qlit~lflfOIIi.t,";..;.NIO· tej 18 . 
maexcep~1llha~aequt~adt, nem aquelle rtgor,. ainda poasotallsr••• ... , ... ·: .' · : ... : . 
nem e•là excepçlo fie ~utdade, pGdia ser tomada . ·. . . . . . : . · , .. . .· ·.· 
em .. conaideraçAo pelo ir. presidenta da ou~ uma O S11 •. PIIESJDIIfrJ: ~·o ·que tem aconlacld~• gue, 

. vez que ie ·acliuse em ·contradicçlo . com o· diaposlo quan,do Jllo tem..ae. felto:pqr outraue~e1,·.qalll4o. a 
· · no reaimelit~. O senado :aabe pe•f~itamenle que e11 prestdente leiO' d~cJ.arado.adl,adaldilcUIIIó 4~ ~~~~~~ . 
. me tenho opp9•fo sem_pn i el!lenda d.o re,imen. lo, hm~terla, .falia. ndo -~.ou. 6 ml.nlllol par .. a term•n. •r ... a. 
porque .acho,-uevera !femais;. acl!o·a dematu mala l'~~!.;.ento,. Jllo. teJQ •~111111144 a ...a. 
~onfrad!clorta com o( nossos mylos.e eom ~"lerTIÇO · _ec•~k. · · .. . : ...... ,< , .. . · · · • :. : 
mcumbid~ .ao ~eJl&do •. Muljls ·~ze• .um ObJOÇtll me·. o sa. 'ltAJiO III s. ~lllllgct: -·Apolldo. ' : . 
reco •1!1' dtsclllldo;na e~:lfllllo_te. 1 fica encerra- . · o SR. I'JIIIIIIIN'I'I 1 ':"" Na ultllllt uulo•foi-lllpG'•' 
da. a d1~cu. aalo .un.•cament. ~.!~!.no. ou UI .. minuto• ..• , < RJ!Idar. e JIOr iuo·6ql18 ,. d6 ·estacimmata. aela, que. · 

DeHJO.• portanto, ~~~~ o.aeliido. i .via ta deste ~to, taiYea :llfJ&·IOfl ; · mu quanto ao f.elo; ..,. •·dô .6 
declare ~ten'!!nde q111 ~o qu~ aeJe~ fi!" eom•:·"'"' noTo. . · · . . H • • • • • • • • • •• • : •• 

su~ Sr;: pq11de~te. perleãce o arh1tr1o d~ tollll' em o Si' •••cORDI il•l•ovl!tKao!fa.ú:.;;. ftlo · ••he' 
eona•derijlo eateouaquel~o. bjecto, eadtaraqnes· posso ainda fdllr.... · · · · · ' · ••· . · 
tio desta ou dsqilella fórllíí por este ou JIC!r a~uelle · . · . . • · . •. . , . • · > • . · 
matiTo uma·vez que im aua eonacíencia elle.julgua O Sa. P.IIUIDUTJ:-0 q11e, •tii'JO .6,qu ~ 
que h~nflnifnte aulm proceder. AindJiuaii, deva bem estabel~ldo fJUO o ~acto . .ao hovo (a;d~l; 
ficar. eslahalecido qoe.quãlquer quutja i rrgra, ella o que aeonle~u na. nlt1~ nado tem ac«mtem~ 
dtTeseripal para todos, e niloaer.a partilha de um em tutral; .,. 0!rclllllltanc~ q~~e póda ser ua,U de 
ou de outro membro. Eu nlo quero tírar ao Sr. pre· tera.ldo na11lbm~ 18111<! ••pasila!fu dtQldo. c». 
sidente da wa o arhil.rio que te~ e ·que me parece pres.•d,nte, e 1111 outru Dlo o teuid11. . . . · · . · .. 
até certo tJODio conventenle, nilo • mas o que quero ~~s o que, tenho a obse"ar. . . 
é que este arbilrio, estabelecido' pela fórma como . O :)R: 'VJICO!(DJI DB JJQillltiiHOKn:-Nit Mi se 
acaba de ser, .de óra em diante .seja partilha de todos posso amda fallar.;. . .· . • . 
nós, ~omo ê Justo, ~omo 6 ~u1t~ razoavel. O Sa a.u.lo DI S. J.oua~~o:-Nio pódt., · • • · 
· O que acabo de d1zer nlo 1mphca a deupprovaç_lo O S11 TIS.CillfDB odiQITtTIIi.Hilx.U :~ .lV!ló ,fO,i P!Oia 

da acta, porquanto nenhuma emenda pretendo oiie- ordem qlie fallei. · · · · · 
recer-lhe, ao contrario dou-lhe meu voto de appro·. 0· "· · ,' V ·~ ... · ·1 · 
vaçlo; o que &J!enas quiz foi chamar a attençao do • ;no. ,PRISJDBN.TI."". • Ex. -~ ' tal ar1· _po~e semdo para o facto constante da acta, e que ae~ho deseJo e mteressa. me que llquem ~m esC! treCi~ 
dti fazer resaltar 'afim· de que nllodca~se elle desapper· as questões que se referem ia deetsiles .do 'P.fell• 

"'d d d' 11 ·· '- 1 · · · dente: eu nunca procedo aenlo COIIlO a mmba JD'el• ceut o, ~ren o .. car estaue ect 0 . como um pr~ee~- .ligencia me. aconselha, e .procuro .aemprt coafor-
dente. · • , . . mar-ma com os precedentes da casa i F isso nlo 
. O Sa. PBBSJDEN.TB :-0 .. senado ouvtu .o nobre se· recejo, .antes estimo. que asminbas . decillles, .aeJI(I 
nador,. e .a.respe1t1 do dtscurso de S. Ex. eu lenho examinadas, discutidas ebem~eselarecidu: .Y.:.&í 
sómente a fazer uma observaçlo. . . . póde fallar. · · . · · · · . · .. 

O f•cto I{De se ~eu na ultimaFesslo (appello para o sr. wl•e•••• de.J~alftldl .. ••• 
a consciencta e actencia dos nobres senadores) não Eu poderia deikar de:fallar, •• :V. &.,1(11ando·e· o-. · 
foi um facto novo. meçou a dirigir·ae ao seuaae, alo ae e~lieaite .di 

O Sa. BAilio nli S. LouuNço :-Apoiado. moil~ que p_Ode ser ent~ndid~--~ que .J! ~ ilcaha 
0 SR, VISCONDE. DE ~IQIIITINBONIIA:-Tanto m~· de dtzer,como Um~.~C~~CIÇIO d~ queeu,d~l~·, 

!bor. . : . . O Sa. PlliSIDBNTB:-Nio, senhor. 
· O SR. PRIIJDBNTB:-Mili~s vezes tem acontecido O Sa. nscONP8 DI 1.BQIIJTIMBONH•::- s,· fo~ C!lm 
laltarem cinco ou seis min11tos para urmioar a hora e.ste intuito; eu decliro'qiíe v-~ E:L n~dà.lll~e;a ~~li 
~a sesslio.... , • · · · ltficar, po!'C{ae nós .eat~m~s ct)mpletame~ ,lle •11· 

o Sa VISCONDE DB 1somrmnclNJJo\ . .:...Esmmos dli cOrdo neste po~to, uto 6, que· eu nl. o me ,OJ:!JJP. . .Il .~ 
d • • ·. · . · · , acta: nilo fiz ma~ a do que despertar a. atten~IO ,do 

accor o. O que quero 1l regra.. · . .. . senado, ·para que aquillo IJÍ!I'acontecea, fique· ~sta~ 
O Sa.,PRBSIDENTB ;~ ••.• ealguna .Srs. senadores belecido coQio regra •. Nota bem ·o. senaiiQ: e.a·o•fl& 

tend.o ·~bser~ado ,qu~ ê mais con~eoienle que se; dê desejo é uma regra. · · .. , · · ' ' · ' . . . , 
a ·dtscusslo PO.r ad!ada, o presidenta . o .tem fel lO,. Não desejo que Q senado tenh• 'liiDA J:qrá pila 
quando a maler!l é. l!Jlportante, e .quando o .senadu i estes e outra para aquelle~.i . ou que 1enha. res~ 
.âs rezes nlo _tem m,utlos membros prese~tes. 

1

. sem estarem ellas no conhecimento ile todos 9.S.m~m· 
O Sa. BARAO DB S. LouRENÇO : - Apo1ado. · · bros do.senafto: eis e qui-desejo:· tia a razio -por que 
O• Sa; PRESIDBNTE:..;.. Portanto n!lo é facto novo.[ pedi a palavra. ~· Ex., p,ert.~IQ,rD&da ~ore a recti· 
O Sa •. vlaCONDB DElEQUITINIIONHA'-EU nliodissel ficar do. que eu.d1~se, , ., .· · ; · .. .: , 

que era novo.· · · · · · · Tambem nlio disiUH[I18 ·ena co11aa :nou. Elt.a·foi ra 
O SR .. JinJI~ÚIBNTB:-A,p,peÚo ,para o conhecimento, primeira ve&.qqejl!lljpleirdllltctllileviU'chular-t.tltiQo 
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tao do senado pira este facto, afim diniróvar 'qne a . Ficon o sénado iÍtleirado. . . . . . , 
emenda proposta pelo nobre presidente ·do seriad••, 9 Si\. 2• SECIIETADIO,Ieu. os segl!intes. plirQceres:. 
quando nilo:era ainda pr· sid~n.t~,:e:realisada.'J)or ella, 1• 0 parecer da mes. a.. n. 103. ·Publicaremos no 
nio t•m o cunho da prudenc•a., ~11rque. em muitos 
casos ha de. ser violada pela ne~~ss1dade dos d~bat~. appendico-ao ~· ~olamo~ · . . · · : : . 
P,elautilidadepubliea;i~lo~c)que.e6men~quer~fazer 2.• «~ commissl~ de fazen~a, em cumprimento 
aéotlr, porque . tenbo nlstulpnia alorla,. visto c o mo do que o' sen~do deliberou em se~sllo, de. 21 ~a. març<1 
des.de que esta emen~a foi p9s~. em. exoo,uçilo1 a e li~ ~o anno p~ox1mo passado, elt&.fi)IDO~ o seg~mt~ pro~ 
m11 oppuz · mobtrando qne era· multo ma.1a severa do Jecto da camara dos deputadlls: · · . · . . · · · · 
que; ar~gra arpllla ... camará lellp,orarla ;· ,Pr.rqne '· ~ A assPmb!~~ gerald~cretá: ' .. ~ ': '' ; . . .. 
Aqui a~J&va-se a. questlo ·pereJD&~torJamente; tua!- .· ·· « •Art:•.A. dJVJda.. tluctuant~; anterior a.l~ •. e"• 
quer requerlmpntcJ que lie ofl'erecia::lleavi_íp•ti aelo • 'jos credores illl~;~.lle aP,reseJI~rem ~eel~m~Jido o·· 
lambem, posto de parte,- e a qaestlo prfM.rpd: cava « respectivo pagame!l!O nu prazo •de cmr.o .a.~ nos. da· 
encerradã; eiudo,_isso era-de umueveridãde exlre· u dáta·da·pr~sente )oJ1"1e.haverA c9mo proscdpta. • · 
ma. Ora, .. chal!lando.eu a attm.çlo do .anado pa.ra eale '·' A disp'o1i9llo' deste projecto tem· p~r •llrn'·Í'evogar 
faet.o, e .a.chando·•. e. a m. e.s•. encar~epda d. e d'ereeer .a. excep~o cr·aa1h , pelu. arl:•24 ~~. le1 n; ~- de 1"1 
emendas.· para. a rerorma. do rPgiiJ!ento,.cre•.o- que de selem.b~o:de:l~l;: cuJo• ~r~nilo ass.mr:. ,. . · 
faço um serv:çi) despertindo a atten~o. do senado . • A diVIda passm anterlor·a de ~1827~ JA4nscrlp· 
p~ra,qu~ ea.t'U. outros ~BOI . oe~o·rr~ntes ·v~o s,er-· « ta.ao.gran~e l.ivro. d~.divida >PUbljcli; :eo!'virlli~e 
trndo ao. estudo do ,regrmento,J!ar& qae· seJa este « da1 d1spos•ções da le1 de Jli de :novembro,do d1· 
opporluuamentéinelbcirado1 quand~ se tratar ~~ sua « to ~nno, ~ •!nda nlo c~u~.ert1dum ~pilli!'•• e~em 
rero,rma~, ·: ' · · ' •· . ; · · " · · · . · · « ass1m a. dm~a. pro.venr.P!lle ~a,!Jl.esm~. ~hll;; m;· Jos-
' S:•.Ex:.-d,ss_e CJI!8 o que era novo. era ter PU deJp"r· « c~1pta n s hVJ'!ll _auxrhares .. du p~ov•n:e••~• ·que 
lado a alten~ilo de S .. E~; para. o far.to de nilo rer « amda o niloofo1:no srande·l•vro· pord.pP-nder de 
ainda ex,Pira.do·aa quat~o horas de debate marcadas « liquidaÇio,do !besouro, :v~óestà preset•P,ta r ~ 
pelo reii•J!l.er.to. · · ·; · · -· . . · · « serã paga pela furma. de~emun•da: na.: ref~nda le1 
uSr.: pre8ldente,. eu. fiz 1sto :de propos1to0e o fiz « tudaa IJUeJor reconhecJda·Jegalpelo. mEsmo lhe
para.' provar a nenhuma sabedoria .que presidiu A « souro · .. > · . · · · • · ·.· : ' ... :< • • · · · 
esta emenda .posljl ao nosso regimento, q~e, J!Or «A commJFS3o .nilo descobre razllo baatinte para 
d(lma~iãdo .~evera,_ ililo devéra. ter. siil~ adoptada. manler.~e esta exeepção 14o,ampl.~. co~tru gua.Lse 
P"rtanto1 Ji-lo· de)roposito,· e declaro a. S; Ex. que J!ronunc•a constan.temenle u m1n1stmo ,~a. ~azenda. 
em todas as ~ceasJões om ~e eu me achar na casa e ilesde 1861. até hoJ~. . . . · : ·: . · · _ . ,, 
nlo lôr o·régJmeJito .cump~ído, ·eu despertarei ~·at- « A '!lesma lei da 17 d~ _setemb~o de t~f, que no 
ten9llo,do senado para o facto, afim de ·~e irem. co- art •. 24Jsentoq _da pre~~r1pção IJU!Dquenpal.aqu~Ua. 
lhendo .dados· para a reCorRia do regimento. V •. Ex. dmda, no art. 32 iiUJeiiOil e mu1. ~eer!adamcnte ·.A 
e. o senado sabem o qae disse .aqui quando tive oeca~ prescripç3o os dinheiros ·de ausente~, cuj0 paga
&Jilo de demonstrar. a. necessidade de . se discutir o mento n~o fôr reclamado dentro de 30 annoe .. E 
reg~lameolo interno. da. seéretaria.; V; Ex. bem todavia é. certo que esses dinheiros têm if~àra,cter 
o11vru.' Qua! ·aerA,JlOlBi a razilo Y serA~.por:exemplo, d~ depos1tos, em quanto se nilo reconbeee · qu~ coo
faze~: ·CipposJçilo a. Y. Ex? .. para que Y. r;ão, Sr. pre- ihluem herança vaga, caso ern · q11e ftcilo pertencen-
sidente, a razllo 6 para que tenhamos lei e deixemos do ao estado. · ,. · · · · · ·.· · · · · · · 
4e. ~r arbítrio.. .. . . c Pela lei de EO de novembr~ de 1841, a.rl. ·20. e 
. O: SR. PRESIDEN!'E : ~.Nilo haYendo mais quem decreto n. ~S7 de 12 d~ novembro de tBlil arts; ~e 
tapa observapõêssobre.a acta · dà-se -por approvada. so •. a P,rescr•pçilo de emco annos comprebende • t.• 
, • .. ' ·. . ... , . 

1
· o d1r, 11~ que ·algqem pretenda· ~er aser. d~clarado • 

F~1 approvada a a~ta. . . . . . ~red_or :do estado. sob qualquer, tJ_tulo que seJa.: 2.•, 
O Sr. 1• SBCI,\ETARIO ·deu. conta do seguinte.: o drre1to que alguem tenha a ha.ver p~gamento de 

" . " · ' ... '· ,_ . . .. " Ullla ,divida jâ reconbecid~1 au. ~~.~qe!. q11a .s.eia i, n, ~~ . ' • ~ ~XI'EDIBI'ITB. . . ' t d 11 3 o ., d ~ I r· . · · -- . .. . · ureza e a ; • , o o o 1re1 o a vencrmen os, 
_ Ollicio da.29:~o:corr~iltej do fi!inisle~i~;~ da justiça, pensões, tenças, meio soldo e monte-pio, cujo reco
remett~ndo as mforma.ções rtqu•,itadaa por delille- nhecimento e liquidaçllo, óu cujo pagamento illlo fór 
raçllfd,o senado Acerca da creaçilo de MIIS dous lu- requerido dentro d'aqneJle prazo. , · · . · r 
'g~res de tabellião no. muniéipio da cblte.-A' com- «Porque, pois, continuaràõ isentos da pr~seripçlo 
)nis~11o. de .l~gisla.plo â quem e~ IA affecto l>respecti- os ti•ulos de divida anterior a 1827, ·que, embora 
.VOcPrOJecto. " . · · . . . . · reconhecidos e liquidados; nlio tenbDo sido 'pagos 

Dous officios de 26, um 'de'27 e um-de 29 do cor- (que tanto'·importa a conversilo em 'apolices), por 
rente, do 1• secretario. da. cam'ara dos Srs. depu- talta, n!o 'dó thesouro, ínas dos interessados, se· é 
;tàdos! acómp~~ha~d~ 1!9 seg~inte~.: '. . . que estes existem? Consta dos relatorios do minis-

. , . , . · PROPOSIÇOES, lerio da fazenda, que ha. títulos desta· origem pelos 
, Publicaremos nÓ.appendke ao 4• volume.· quaes ning11em tem reclamado no longo espaço de 
.. Forio todas a imprimir •... : · · .o,:inte annos, sem que tõdavia.se possilo dar por ex-

tmctos. . · . , 
· . Qffi~iq de 29 do Sr. senador Furtado; participando << A commissilo ó, portanto, de parecer: que se 

·que. por. esfar'iilc61J1moila11o'deiufa ·de comparecer a.ttenda às reiteradas solicitações do 'minislerio da \. 
·na presente, e talvez na sea-uinte saasilo; fazenda, sendo approvado o artigo additivo da outra "' 
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cal}! ara, eonvertid.o em projecto distincto, com a se- tar ~ Sua ll,lagestafl.e .o Imper~dor no .dia d~ h ontem, 
lOm te. emenda : · an01versar10 natahc10 da prmceza 1mper~al a Sra, 
: « Dep. ois das palavras- anterior a tsn- ac- D. Isabel, dirigiu-se ao paço imperial e cumpriu o 

CÍ'escente.,.se - amda não . convertida em apolices • seu dever na fórma do estyfo. 
c O artigo ficaria assim redigido: Como orador dessa deputa~lio tive a honra de pro· 

. « A divida 1!11ctuante anterior al827, ainda nlo f~rir ante o mesmo Augusto Senhor o seguinte 
«. copnrlida. em apolices, e cujos credores nilo se 
« · apresen.tarem reclamaMo o respectivo paramento DJscunso. 
«.~o prazo de cincoa~nos dadatadapresente lei, se «Senhor.- o senado sente sempre o mais vivo 
« haverA como prescr1pla. » · J' d "R ·mo c A conversão do titulo em agolices 6 0 meio prazer em assoc1ar-se aos regos JOS o mae an1 

chefe supremo da naçilo, e de 1ua augusta familia, 
de. pagamento ordenado pela lei e 15 de novem- vindo testemunh~r solemnemente ante o throno seu 
bro de 18;!'7, Portanto, o credor que nlo reclamar P!· fundo respeito e sua constante dedícaçlo ~ 
em tempo esse pagamHnto, incorre no ·primeiro caso Vossa Magestade Imperial. . 
dé pres1:ripçilo de que falia. o art. 2' do decrato de « A aurora do dia 29 de julM faz vibrar no cora-
12 do novembro de 1851. çilo de Vossa Magestade Imperial as corda• mai• 

·c Sala das commissõP.R, em 27 de julho de 1867: sensiveis do pai extremoso, e do monarcha votado 
J, Jl: da Sil11a Paranhos. - Bernardo de· Sou:tJ pelo nascimento e r,or suas excelsas qulilldades i 
F;anco.-C. Cal'fleiro de Campo•. • felicidade do Brasi • Este dil desperta lambem em 

,Forllo ambos a imprimir. · lodos os brasileiros a conscienciaao muito que de-
vem, em sua estabilidade e progresso( ao principio 

O Sn. PRISJDEI'ITB:- Segne·se a apresentaçio de da monarehia constilocionar, e ao inc ito ciaadilo em 
projectos de lei, indicações e requerimentos. q1aem este principio se acha en.mrnado. 

O SP •. lfl•e••de •e d•quttlah•allaa « o senado, que participa no mais subido rrAo 
...;sr. presidente, em JIOUcos dias tem o senado do desta convicção geral do povo braMileiro, folga de 
discutir um projecto olferecido i sua considera~o assim manifesta-lo, e nilo eessar1 de fazer votos pela 
pelo illustrado senador p~la província do E~pirato· prosperidade e gloria da auvusta familia imperial, 
Santo; Estou convencido que o projecto do honrado retrato das virtudes domesticas e exemplo de coo
membro tende a fazer uma meia revolução na arte de sagração A causa nacional. 
clirar, ou, pelo menos, nos e,tudos D!lcessarios para c Digne-se Vossa Alag•stade Imperial de acolher 
lilo dastincta profissão : connexo com ute inluilo do benignamente a expresaào respeitosa dos sentimen
honrado membro. pela província do Espirito-Santo tos com que o senado commelteu-nos a bonrosa e 
acha·ae·ó oLjecto do r~queri1nento. Pe~,.pdrla!ito, grata missão de render boje o tributo de sua firma 
licenÇa ao senado para olfdrece-lo 4 soa consldd- lta!Jade1 e do seu afi'ectuoso reconhecimento 4 VoBia 
ra~, afim de irmos por este modo procurando Ma~estane Imperial, A Sua Magestade a Imperalriz, 
daílos que pos~ilo informar o senado Acerca da con· ~ Serenissima Princeza Imperial e ao seu augusto 
veniencia ou inconveniencia do P.rojecto olferecido consorte -1. 1/, da Silva l'aranhQI, » 
ã aua consideração pelo muito allustrado senador Ao qual Sua Magestade o Imperador se dignou de 
pela província do E~pirito·Santo. dar a seguinte resriosta: 

Vem aaer o requerin1ento o seguinte: (lendo) c E'· com o maior prazer que recebo as congra-
c Requeiro que se peça ao gonrno uma lista dos t1llações que me apresentais em nome do senado. • 
medicoa, ci•urJiões. e betiearios estrangeiros !{Ue O Sr. presidente declarou que a resposta de Sua 
têm sido autoras,dos pela junta de hygiene pubhca Magestade o Imperador era recebida com muito e1· 

. para curarem e terem botica, espPcificando os seus pecaal agrado. 
nomes e ·os fundamentos de sufficiencia em que M DO DIA 
for1lo taes aotorísações baseadas; assim como ae 1• PARTE DA ORDE · • 
foi'io ellas para curar e ter botica1 em toda ~arte, EntrArllo suceessiv•mente em 1• discosslo C!)lll 
ou em determinados Jogaras, e os nomes essas o parecer da mesa n·. 92, passArlo sem deb~le para 
Jogares. Pa9.f! do senado, 30 de julho de 1867.:- a 2• dlscusslo, e desta para a 3•, as proposações da 
Y.' de ltqullinhonha. » V: Ex. sabd queestasautorJ- cam•ra dos Srs. deputados, autorisando o gov~m.o: 
•aç11ea poaem ser dadas ou geral ou restrictamente ; 1• A mandar fuer aeto na faculdade de direJto 
creio que nlio se póde dar para curar em todo o p · M t · 1 · 
im~erl·o ·, creio, mas póde s.er que esteia en".anado. de S. Paulo a Joilo ere1r~ Oft e~ro UDior. ' . 

• e 2• A matrieular-se na. d!t& facllldade o estudante 
gora (isto é que deseJO qu' no requPrJmento Alfredo Carneiro BrandAo. . 

venbaconvenienteeclarament$especiftcal!o) est~-me Entrou emt• discussilo, que ficAra adaada em 4 
parecendli que a respeito do~ medicas se da.ve de J·aneiro da t81i0, a propos1çio da mesma camara 
do'Jiraticaro mesmo quase prahca com a advocac1a; determinando quaes 08 vencimentos do deputado da 
porém, eu não affirmo. junta do commereio, q~e accumut~~: outro emprego, 

Foi lido, apoiado e posto em discusslo o requeri- com 0 parecer da comm1ssAo de legasl.açlio. 
mento. . Posta a votos, não passou a propo81çliO. . 

Pedindo a palavra o Sr. barlo de Cotegipe, ficou Seguiu-se em 1• discussão, que ficàra &dJada em 
adiada a discussão. t7 de setembro de 1856, com o parecer da mesma 

o Sr, Pal!anho••- sr. presidente, a de- com missão, a proposi,çilo da dita cama r~. dispea
putação encarregada pelo aensdo de ir comprimen- sando as leis de amortasaçilo em fal'or d2smanaad• 
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do Nossa Senhora da Conceiçlo do Porto das Caixas emendas, da proposiçlo da camara dos Srs. aepu-1 

e outras. · . . lados sobre o prolongamanto das actuaes vias ferreas .. 
· Posta a voto~, não passou a proposição. . O Sr. Olto'ni obteve permissão para retirar as suas 
Entrou em 2• discussão, que ficAra adiada em 16 emendas, que mandàra á ·mesa na aessllo antece-' 

de maio de j86f com o referido pmcer, a propo· dente. 
sicão da mesma camara, concedendo igual dispensa· Ninguem mais pedindo a palavra ~ niro ao po
eró favor da irmandade de Santo Antonio dos Po- dando votar por não haver numero Ruffieienta da" 
bres da côrte e outras. !:irs. senadores ficou encerrada a discusslo. 

Posta a votos, não passou a proposição. ., Relirando·seo Sr. ministro, comas mesmas forma- · 
Segui!J"se em 2• discussão, que ficára ad!ada em !idades com gue fôra recebido, o Sr. presidente deu • 

7 de ma10 de 1864, com o parecer da comm1soào de a ordem do d1a para 31 do comnte. 
legislação, a proJlosição do senado, revogando algu~ 1• parte -3• discussão da' proposiçlo da eamara 
mas disposir-ões da lei de 3 de dezeml•ro de J8!l1, e d~s Srs. de,Putados, appr~vando a~ pensões conce
alterando o regulamento das relações. d1das ao maJor de voluntanos Henr1que 1osé' Lazary, 

Posta a votos, ficou adiada para depois que for de· e a outras pes1oa•, com o parecer da mesa n. 89. 
cidida a proposiçi'ío que rende na outra camara, 1. • discussão das seguintes proposições da camara 
como propoz a rtferida commi1são, cujo parecer fui dos Sra. deputJdos: .. 
approvado. A utorisando o governo a auxiliar com a quantia 

Entrou em 2• discussão, que ficára adiada em de 50:0008 a navegação a vapor no rio das Velhas · 
3 de junho de 1846, ·com o parecer da dita com- ou de S. Francisco, com o parecer da commissilo 
missão, a proJlosição do· senado, estabelecendo cau- de em prezas privi!Pgiadas. . 
telas contra a frau•le dos te~tamentos. Autorisando o governo a fazer as operações de . 

Posta a votos, ficou adiada para quando se dis· credito necessarias para a conclusão da 2• secçio da 
cutir o codigo civil, como propoa a commissão estrada de ferro do Porto das Caixas a·Cantagallo, 
cuio parecer foi approvado. com o parecer das commissões de emprezas privile- · 

Seguiu-se em 1• discussão, que ficáraadiada em 13 giadas e de fazenda. . · 
de agosto de 1855, a proposição da camarf dos Sra. Discussão dos seguintes pareceres : 
deputados; creando varias collegios eleiloraes, com o Da commisslo de estatiati ·a para que se arcbivem · 
parecer das commissões de estatist1ca e de cons- as representações de tSM da camara municipal de ' 
tit111pilo. . . S. João d'~l-~ei e outras sobre a creaçilo de uma 

Posta a votoa não passou a proposiçllo. nova provmc1a. · 
Entrou em 1• discussão, que ficAra adiada em 3 de Da commissilo de emprezas privilegiadas, pro-

julho de 1855, com ·o parecer da commissilo de pondo que fique sobre a mesa a representação da 
estatística, a proposicllo da mesma camara, augmen- camara muniCipal' de Rezende sobre o prolonga• 
tando o numero de deputados da provinc1a de Ser- manto da estrada de ferro de D. Pedro II. , 
Bipa a outras. · Da mesma commiss1lo para que se archive ct 

Posta a votos, lião ,Passou a proposição. . officio de 1857, do' ministerio· do imperio comi 
Seguin-se em 1• d1scussilo, que ficàra adiada em. cópia do contrato da assoeiaçio central de coloni• 

9 de set~mbro de 185~, com o parecer dacommissilo sapi'io e o soveroo. 
de estat1sca, a propos1çllo da mesma camara decla- · Da mesma com missão ·aobre o requerimento de Ro
rand~ q!le o termo de Alhandra fica pertencendo à berto Henrique Milward, da 1861, Acerca de mine
provmcla da Parahyha. . racAo no rio das Mortes, propondo que recorra ao 

.Posta a vot~s. passou a propoRiçile para 2• dis- governo. · · • 
cassão, e desta sem.dehate para a 3:• Da'commissllo de estatística para ser archivado 

Entrárão success!vamenle· em discussão,. e Corão 0 reqaerimento de Carlos Van Lede, de 18>18, Acerca 
approvados os seguwtes pareceres da commmilo de de um contrato. · · · · · 
em prezas pri_vilsgia~a8 propondo: . · · Da mesma commisslo pa~a ser arch~vada a. repre-

1.• Que seJa arc~1v~da uma representaçilo de 1857 sentação da camara munic1pal da v1lla de CamJio. 
da assemblóa provmctal do ~mazonas. . Lar~o da llahia, de 1852, Acerca da.designaçlo da 

2.• Que o senado não dehbere sobre o reqt1~r1- ca111 tal de uma nova província. . · . 
menta de João José Fagundes da Uezende e Silva · Da mesma commissio para serem archivadas duas 
de 18& · rfpresentações da assembléa leqislativa provincial 

2• PARTE DA ORDEM DO DIA. de S. Paulo, llcerca. do; m!lnicip1o .do Bananal com 
a creaçilo de nova J,lfQV1nc1a. 

Achando-se na sala imm~diala o Sr ministro da 
agricultura, commercio e obras. publicas, forào wr· 
leados para :1. deputa cão que o devia receber os Srs 
barão de Cote~ipe, márquez de Olinda e Teixeira de 
Souza, e sendo introduzido no salão com as forma
lidades do estylo, lomou assento á direita <lo: Sr. 
presiden to. . 

l'roseguiu em 2• discussão, que .ficára. adiada 
na ultima sessão, o. art. 2• com os paragraphos e 

Da mesma commmilo, para que. se archive a re-. 
presen tacão da camara municipal da Villa da Barra 
do Rio-Grande da. Bahia, pretendendo ser capital de 
nova província. . 

Da mesma com missão, para que seja archivado 
um parecer de 1837 'das commissões de estatística B· 
de le!?islar.i!o relativamente á uma rapresenlação da 
assemhlé;legislativa da pNvincia de S. Paulo áeerca 
delimites. · 

-. 
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!• parte (á 1 hora.)- Continuaciio da discussão reira Penna, Paranaguá,.Silveira da Moita, Nabaco, 

adiada da proposição sobre o prolongamento das marquez de Caxias, marquez de.llanhaem, visconde 
vJas·femas, votando-se primeiro o a:rt. 2• e paragra- de Itaborah;r e visconde de Sap_ucahy; e sem.partici-
phos e emendas, cuja discussão ficou encerrada. IJ&çlo os. Sra. conde da Boa Vista, Souza Queiroz, 

Levantou-se a sessão á 11 (4 hora da tar.de. Fonseca e visconde de Suassuna. 
Não havendo numero sufficiente de Srs. senadores 

para formar casa, por terem com pareei do unicamen-
AL'1'A DE 31 DE JULHO DE 1867, !:s~g~~ Sr. presidente declarou que nio podia haver 

PRESIDENCIA DO Sll, VISCONDB DE ABAETÉ. Convidando depois OS Srs, senadores presentes 
para trabalharem nas commissões, deu a ordem do 

.~s 11 horas e meia da manhl fez-se a chamada e dia para o 1• do corrente: 
aeharllo-se presentes os Srs. visconde de AbaPté1 i•_parte.-3• discasslo da proposiçlo da camara • 
.llafra, Almerda Albuquerque. Pompêo, 1 obim, Tei- dos Srs. deputados,approvando aa pensões concedi
xeira de Souza1 Chicharro, barão de S. Louren2Q, das ao major de voluntarioa Henrique José Lazary e a 

· "• Dantas, Ottoni, narão do Rro Grande, Diniz, barilo outras pessoas, com o parecer da mesa n. 89. 
de Colegipe, Souza Ramos, barão de Antonina, Dias 1.* discuçilo das seguintes proposições da mesma 
Vieira, marquez de Olindat... visconde de Jequiti- camara, com o. parecer da mesa n. 100, approvando 
nhonha barão de Maroim, l'·ernandes Torres, Pe- as f.ensões concedidas : 
dreira, Sinimbú, Zacharias, visconde de S. Vicente, . • Ao soldado de voluntarios Antonio Mathiu· 
Dias de Carvalho e Paranhos. de Menezes, e a outro. 

Fallár3o com causa participada os Srs. Sá e Alho- 2.• Ao corneta de voluntarios ·Antonio Martinr 
guerque, Cunha Vasconceltos, Nunes Gonçalves, de Oliveira, e a outro. 
liario de 1\furitiba, barilo de Pirapama, Souza 3.• Ao soldado de voluntarios, Custodio Antonio 
Franco, Çan4ido Borges, Carneir~ de Campos Eu- Barbosa. . . . . . 
sebio, F1rmmo, Furtado1.0ctav1ano, Paula llbu- E as matenas Jl desrgnadas, tanto na pnme1ra 
querque, Paula Pessoa, mendes dos Santos, Fer- como na s~gunda ,Parle. 
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