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PRK~IDR='iCI.\ DO SR, \'fSCONOF. DF: ADAF.TI~ 

Sumumo.- Expcdúmtc:- Officio da \'ico-prosi
doncb• dn lhhin.-PJrecijNS dn mesa ns. ;H3 o 
3·1~ -P,;rocor dn ~ommis!ão do cm prezas privi~ 
logandns.- Hct.lncçoerl. - O r([ em do dia : - Dis
cus~iiO do umn proposição da cnmnra dos Srs. de. 
pntndos concoaonrlo aposcnlodorin.- Discussão 
do ontrn proposi~,;ão i!n mosmn r.nmnrn sobro o 
pngamC~nto dovido 1111 juiz dn diruiLo Joün tio Car .. 
vnlho Vicir;t da S1h'.1.-Discussão do outra pro
posiciio dn mosmn cnrnnra so~re n navo~nc(Io a 
vnpttr do Rio do Jnnoiro a Snntn Catho.rinn . .:. Dis 
cussil.o do outra pr•'posi.~ta·J da mosmn Ct1mnr,, 
sobro a c:mnli!mrão dt' ngUn pot11vol na cidnd•' do 
Goyan.:a om Por'nlmbuco.-Roqut!rimonto vorbn\ 
do Sr. F. Octavinnu.-Discussiio do uma propo
~içào _da cnm.:trl.' dos Sr~. doputnrios concodendo 
l~O!JÇUO do tllroJt(')s.-IJascu~~ao. dn clutrn propo
s;c;no dn mesmo ~amnr.n rolnuvn n compnnl~üt 1\io. 
Grandcnso.- lltscu~sno do outr:t propostrlto dn 
mesma camara sobro n nrtVogaçito do AmnZonns, 
-lliscnssllo do outr11 proposiçilo dn mosma ca .. 
mnra ruvogando O nrt. 0° do UOCfCIIO n. 13·11.
Disl~IIS!lilO do outra proposiçilo tln mcsnl:l cnmarn 
concodondo lieonçll pura nbrir botica. - Ob.!lor
vnçõos- do Sr. Johirn e F. Octnvinno.-Obsorvnr.óos 

!"!Onde tln AhM~Iú, Almeida o t\lbuqul'rquo, Jobim, 
l.eiliw tln Cunba, borão de 1\lnmonguope, Chicharro, 
viscomh~ do SapucahJ·. Cnrneiro do Cnmpos. Vieira 
dn Silw1, bnrilo do l\loroím, Mendes do~ Santos, 
Cunha Figueirodu, F. Octavi:mo, \'Íscond•1 t.l~ S. Vi
conto, visr-ondc do Rio Ara nco, Figueira do Mello, 
bnriío do llio-Grandc:>, HibtJiro dn Luz, Paranagná, 
FornnndPs da Cunha, visr.ondo do Camarngibo, dn· 
quo du Cnxins, Cundido Mondes, UchOn Cnvalcanti, 
l>.tri•o do S. Lourt~n~o, bnri1o do Cnmargos, l"oroan
tlcs BrnJ;ta, 1\nlito, Zncarial<, hlltilO dn!l Tros Barras, 
Jugunribo, hn1i1n do Pirnpnmn, Snrniv:~, Torras· 
Uomom, Sinimbti, Sayilo Lobato, Pompeu o Souza 
Frnncfl. 

Ddxarnm do compnrocot• som causn participada 
os Sr$, Nnnt:s Gonçnl\·os. bnriio do Antooina, b.:arlio 
do Cotegipo, bnrão do MuJitibn, Firmino, Souza 
Queiroz, Síh'oira Lobo, Pr.os do ~Jondonr.a, Dias do 
Carvnlho, visconde do Sui\~SUilJ o Nabuc'"o. 

O Sr. prosidonto nbríll n sossiao. 
Lornm-so os netas de 27, 29, :~o o 31 do Maio. o 

não hnvondo quem sobro olbs Ozosso obsorva~õcs, 
foram npprovndns. 

O Sr. 1° socrolario lou <' ~ogninto 
JiXVEDIENT& 

omcio t)atatlo do 19 do 1\fnio proximo passado. 
dn vice-prosidcncb da Balua, romottonúo dous cxom
plnres ilo Rrlatoria com flUO o Exm. bnrilo de S. 
Lourenço passou a ntlminastrnçilD da dila provin· 
cin rrn Jil tlt! Abrilultimo.-,\o nrchivo. o roctuorimonto do Sr. visconrl~ tio Hio Brnncô.

l?iscussii.o do duns proposi~õoq tl•• cnmnr.1 dos 
S~s. dcputntlos concodenclo isonçit!J do •lircitos.
llascusstln do outr:'l propnsirão tln mosnvt cnmnrn 
concctlondo privilos•n.-DiScussllo do o:~trn pro .. 
nosid•o d.1 mosmn t!nnnr,t mnndnndo restituir n 
ímpôrt~ncin do multns. 

O Sr. 2° l'it .. crctnrio lou os parneorl'S dn mcosa: . 
N. 3-13, tlo 1 do Junho tln 1871, oxpõo n mato· 

riu dt~ mnn proposi,~no d:t r.11marn dos tloputado!t 
dccl:trnntlo n pC'n~i'iÓ tlo UOS monsaC's, concedida 
ropnrtitl,lmentn .:~os fllh('!s dn corllncl .loi1o Niedhor· 
nuor Sohrinhn. 

N. !l-1·1, do 1 tio Junho tlo 181 I~ oxpõo n' mntf'rin do 
nmn propol'li~ilo M• ~~.11nn ra dn~ do pu rarlns n pprovnndo 

A 's ll horas da rnnnhã ft 1Z·AO n clw.n:tda o aehn~ 
rnm·so pro:wntos !JS Sr!!. Súnndorl!s, .1 !:.1b01·: vi~-
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as merc~s pocuni:u·ins COIIl~cdidns a. D. Leopoldina 
Alathildo da Costa Uoria, viuvado capitão do exer
cito Antonio do Vera Cruz Dono, e outra. 

nppi'OVOU o projcdo por olla inieiad.o, quo é 111m• 
bom a proposiçilo jú roforida. 

A commissào do omprozas privilogind.1S, convon· 
ccndo.se tambom, pola loitura, da dt,scripçilo das 
vantagens quo podem ro~ultar do ompr('go da ma
china, c pelo testemunho do seu tiC(Ilhimcntll om 
outros paizes da Europa, prestado omcinlmcnto por 
parte do funccionarios da nação n que portonca o 

Concluindo ambo• : 
1.• Que as proposições devem entrar cm discussii"o 

a ser a_pprovadas: 
2.• Quo 01 relatarias da mesa sejam impressos e 

diotribuidos na Córma do ostilo. 
O mesmo Sr. 2 11 Jicrotario leu mais o seguinte 

PARECER JJA CUillltSSÃO DE EIII'RBZAS 11RlVILBGIADAa. 

anvdutor, concordou coro as valiosas opiniões já 
umittlda~ ~favor da descoberta, o assim JUlga que 
n proposu;at~ da outra camnra ('!tá no caso de ~ar 
npprovn<ta ~ola sonn1o; mas como para este fim, 
ou para qunltJU3r outra solumi.o.quo esta c mnra en. 
tenda dever dar no nogociÔ, ó indisponsavcl que 
ollo passo pelos tramito!! marcados na constituição, 
concluo a commissão B(resentando o seguinte 

Com o aviso expedido pelo mtnistoriO da agricul· 
tura, commorcio o obru public11s, em dota do 22 do 
corrtJnto mez, Cai satisfeita a requisição do senado, a 
pedido da commissão dt' ornprozos privilogiadu, 
enviando-se lhe os documentos que serviram do bnso 
para a concessão do privilegio solicitado por Frnn. 
cisco 'Vondbaussen, para introducção no lmperio 
do mnchioa por ollo invontndn paro produzir golo o 
ar frio. 

A commissão habilitada com os documentos quo 
havia pedido para formar o seu juizo sobra-a mato
ria, procedeu ao eu mo dellcs, e vem dar conta tio 
senacto do que encontrou nos dilas documentos, o 
ulferoccr ti st:u considoradio o juizo quo formou sobro 
a proposi~ão da outra câmara que ost.á sujeita li sun 
doliboraçno. · 

Em 30 do 1\taío do anno passado. foi apresentada 
ao governo uma petição do engenheiro \Vindhnusscn, 
inventor dois machinas acima rcroridas, pcdin.1o pri
vilegio po.ra fabricai-as o introduzil-as no Imporia, 
cm conformi,Jado do disposto na lei do 28 de Agosto 
do 1830. 

PA.IlECER. 

Que n proposfr.ão da camara tios deputados, àatndn 
do ,21 de Sotomóro de 1870, ~uo npprova o privi. 
leg1o ccncodido a Francisco \\'mdhnusson, onu·c na 
ordem dos trab:tlhos; c que findo o dohnto so duvol
v_am no gov~rn~ os papais. que foram por oito rcmot
lldns n rt•qmsu;ao du scnnilo. 

Sala das commissõe.!l', cm 27 do Maio do 1871.-J. 
P. Dias de Carvallw.-.4. R. Fcr11andes Braua.-J. 
IJ. Ribeiro da Lu:. 

:Ficnram sobru a mesa. par., serem tomados cm con
sidornção com a proposição a quo so roferom. 

Foram iguolmonte lidas, npoiadns, postas cm dis• 
cussUo o approvndas as seguintes 

Redacrües. 

A comm!ssüo do redacçiio aprosentn a resposta A 
falia do throno tal qual foi redigida pela ílluslradn 
commissão roApcctivn, visto como nonhumn omenda 
o tia soffrou na discussão 

A petição foi acompanhada do uma doscdpçiio 
minuciosa da machina, de suas vantagon:;~, o _do sou 
dosonho; do um. artigo do Diario ào llio de Jan!iro 
do 29 de Novembro do 186U, cm quo se cxpoo a 
utilidade da descoberta o suas applicaçõos, o do ou
trcs paJJcis concernentes ti autorisaçào dada ás pes· 
soas a quom fOI incumbida a diligencia de solicitar 

P.1ço •Jo senado, 30 do Maio de 1871.- y,·sconde 
de Sapucahy.- ViscDndc de S. Vicente. 

o priyiJegio. 
Sobre este assumpto rosal· cu o governo ouvir n 

Sociedade Auxiliadora dra lndnstrid Nacional o o 
consolhoiro procurador da Corôo. 

Com quanto niío viosst', entro os p~pcis r!'mctti
dos 4 commissrto, o pnr~cr da sobrcdltA soctcdado, 
consta do um extracto feito pelo cbefo da~· ~ocçilo 
da secretaria dn agricultura n parto e~sene~nl delle, 
e quo a mesma sociedade opinou em sentido fnvu· 
ravol á pretonção. . 

Do mosmo parecer foi o conselheiro procurador 
da CorO•. . 

Reconhecendo por sua pnrte o governo a utili·. 
dado da descoberta, c do sun introducçilo no lm
'PCrio, o ~uguiudo n regra ndoptudn parn. c~ :i os. StHne
Uumtes, tsto ó, a do so coucodorom l,rn•llogw,o~, 1111 
falta do meios para recompensar os iruroductoros, 
oxpodiu o dL·crctu, do cuja approynçiw so trallt 1 por 
depender alio do voto da nssomllloa gnral. . , 

A cr~mnrn dos deputados, a quem.o cotJcosswnnrJo 
du plivilogio rocnrrcu, pedindo u sua nppruV.lÇilO, 
depois do tor ouvido a commissüo rospt>ntivn, fJlltl 
reconheceu com o gonrno n utilidade dn dcscohertn, 

Emendas approvadas polo senado ú proposiçito da 
camntn dos dt-putados ~obro a nJturalisaçuo do 
estrnngoiros. 

0:~ nrts. 111 c 2° substitucm·so pelos Ecguintos: 
Art. 1.0 O jlu\-·orno fica autorls:Jdo pJra conceder 

cartl do nntun1 1isar.ilo a todo o estrangeiro, maior 
do 21 vnnos, quo ttnt1o rosidido no Drut~il, ou Mra 
dcllc cm sou servir.o por mais do dons anuas, a 
rOtiUCror doclortm(fÕ a intcnri'io do continuar n 
residir no Urnsil, ou a sorvii-o, depois do nntu
rnlisndo. 

Art .. 2. 0 !) governo poderá disponsnr no tempo 
do rosulonc1n : 

1.11 1\o casado com brasileira. 
2 o Ao quo po!tsuir bBns tlo r.1iz no Brnsíl, ou 

th•et· parto em algum ostabelccimonto indui!!Lrinl. 
3.0 Ao quo f,)r iOV(Intor ou inLr.:>dutor do um 

gon(ll't3 do industria quulf}ucr. 
•1.11 Ao quo so rocummcndnr pot• seus talentos o 

lottrn.'!, ou por .'·<~tu nptidho pronsstonalc;.m tfUlli!IUOr 
ramu do inrtusl: i 1. 

fi,u Ao fllho do ostrongoiro nnturnlilmdo~ nascido 
fúrn dn 1mpcrio untos <ln nntumlisn!:ilO do sou pao. 

t 

! 
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Art. 3,° Fllzom PI'OVlt sumcicn~n pnrn.os olfeitos 
dcstn lei, as cortidüos cxtrrhidns dos livros de notas 
o ropnrticõcs officíncs, I,JOm como nttostnçõos p<lssa
dns por quoosqu~.~r auJontio.dcs, o mos mo r~,r poE'sons 
do coccoi!o. 

Art. 4 ... 1\s cn~tas do n;~tur .. lisnr.ito soriio bont;;s 
do qual~pmr imnosto, o:<cl}pto o di) .. 2l1$000 dt~ s·•Hn. 

Arl ._,,., J\s ditas curtns não potlorito surtir clfeito 
algum som quo os outor~.ldos por si O!l por procnrn
doros munidos do podaras ospecuws prestam jnrn· 
rnento ( ou promessn ) tlo obediondn o fl1Jelidndo á 
coustítuit,;iiO o ús lois do pniz. jurando un mesmo 
tempo (ou proml'ttendo) ro.-:onhccor o llmsil por sm1 
p·lll'ia dnquello dia om dinnto. · 

Art. 6,0 Esta jur!lmonto poderá, ser prestado pe
r~nt~ o governo~ ou pernnto os pi'O.i}dontos das pro .. 
vmctas. 

N'esRn me~mn occdsião o individuo nnturnlis.tdo 
t)eclarani. seus pril'!mpios religioso:: o ~un pntria; se 
o casado ou soltetro; so corn brasilmrn ou ostr.m
gcirn; so tem filho~ o quanto~, do quo nome, sexo, 
idndtJ, rcllgiilo, ostndo o n11Utralidndo. 

Com estns dot·larnr.ões so fnrmará na secretaria do 
Estndo rt!spcctiva a· mntricl41a de tutLs os estran
geiros nnturalisll.dos. 

. Art. 7 ... A nnhtrnlisnr.i\o dos colonos continuará n 
ser roR"uluda poro decn.•lo n. 808 A da 23 do Junho 
do 18:.:5. 

0 artigo 3° p 'S!ID 1\ ser 8.0 

Paço do sonndo, 30 do Maio do 18'71.-Viscnndc 
de Sapucaf,y.- Vi•condu de S. VicCIIte. 

Emondn opprovndn poJo sonndo á proposição da 
cnm.,rn dos deputados quo nutorisn o governo parn 
co~coder iscnçft«? do dirritos do importor.ão aos ~a .. 
torUlOS noccssnrtos pnr.t a constrncr.ão áo duns vms 
rorrons nn fli'OVlncin das A\ngõ:~s. • 

Ao nrt. 1 o accrosconto so : 
O Jl'OVt•rno previamente Lfotormínnrá a quantidade 

o qunlidndo dos mntorincs o fixará o praso dn. con. 
CORSÕ.O, ' 

Paço do SC!n<ldo, om 27 do Mnio do 1811.-Vis· 
conde de Sr1pucahy.- • illconde dt: S. Vicente. 

ORDR\1 DO DIA. 
.\r o~ r~NTADOIII.\, 

Entrou cm 3• discuii-siio n propo~içií.o da cammn 
dos deputados, conccdun JCJ llposentndoria n Luiz 
Josó do Carvalho, iuspector dos nlurnnos do ox.ter· 
nnto lfo irnporint col[ .. gío do Po.Jro li, com o pn
recor tlif mos:t. n. 33U de J870, o 3·12 110 20 do Muio 
do 1811. 

Posto. n votos. foi rogoitndn n proposição~ 
I'AIO.UIH~'J'O, 

Soguiu·so om 2• discussito n proposiçito da mosmn 
C..1IO••rn solJro o png01mt•nto do\'ido no juiz do direito 
João dtl Cnr,•nlho \'icirn d.t Sílvn, com o parocor d~t 
cotnmtsliiiO do fuzon·ln llo 18'70. . 

Fi r.. u udin~n n dio~cussi10 t.Jn propm:içfto, pol' ter 
I'" ido lido, npnmdt>,. post'' l'ffi dis:mssão o nppro\·,~dn 
o P}lrOcOI' dn_ eomlllt'iStlll tlo fa~onda tio uno. pOdiD. .. 
do lllfOIIIHU;Ol'S. 

SAVECi,\ÇÃO A VAI'OR. 

Entr011 om 2• discussão, ll qual flcou pelo mosmo 
mo ti\•,: adiada, n proposir.no da mesma camara, sobro 
n na,·cga/iilo n "Vapor d'o Rio de Janeiro a Santa 
Cnthorínn, sonJo opprovado o porecor da commíssiio 
tio l•zonda de !8'70. 

A.U,\.STECI)IENTO D'A.GÕA.. 

Soguíu-so om 1• discussão n proposir.fto da mesma 
cnmnra fazendo extensivos lL emoroza do cnnnlisaçiio 
do ngua potn,·ol, nn cidade de Goyana em Pernam
buco, os favores concedidos á companhia Debcribe. 

O Sr. F. Octavi11no requereu V'Drbalmcntc que 
esta proposiçüo fosso rom.ettid~ d commissào de fa
zcndJ c assim f!O voncou. 

FLJSDI!:ÃO PR Jo'ERRO. 

Enttou om l• discussrio o foi igualmente remet· 
tida 1Í commissão de fazenda, a requerimento do 
mesmo Sr. senador, 11 proposição da mesma camara 
11ntorisnndo o governo pnra conceder isonc;io de di• 
roitos cm favor dn fundi~ão du fl1rro e officinas do 
Jl. 1\oo,ch & Sydow, em S. Paulo. 

ESTJ\.\DA TlE fERRO NO RIO-GRA:i'DE DO SUL • 

Soguiu .. ~o om 3• discussão a proposição dn mesma 
cnmrtra sobro concos&iio do favores. ó. comJ>O:nhia 
Hin·Grandonsc da. estrada de ferro do Porto·Alogra 
o Jlnmburg·Berg, na província do Rio Grande do Sul. 

Posta ta votos foi a.pprovada para ser dirigidm 
{l sanccçiio imperial. 

SAVf.GAÇÁO DO A.~IAZO:.AS. 

Entrou qm 1• discussão a proposição da mesma 
camora, do 18Ut, c brindo ao commer.::1o c navegação 
das nacães amigas o rio Amnzonas, com o parecer 
dn conlmissão de fazenda. 

Posta a votos foi rcgeitada. 

C•lSCGRSOS N',\ P.\CCLDA.DES DE MEDlCl:IJA., 

Seguiu-se cm 1• discussão a proposiçllo da ruesma 
cnmara, ro,•ognndo o art. ao do decreto n. lSU, do 
24 do Agosto do 1866. 

O Sn. F. OcT.\V,.NO:- Entendo quo quem pode· 
rin melhor explicar n utilidade eu inutilidade do pro· 
sento projecto ó o Sr. presldont• do conselho, cuja 
voz ha muitos dias não I'S ouvida no senado. 

Umn lei snspondeu o concurso o provimento das 
cntlfliras das escolas do modicintt durante a H"uorra 
do Pnraguay, (ei rnuito jus;IB, porque os candidatos 
hnviarn me~rchado om serviço do paiz Como a lei 
diziil uduranto n guotr11n, nntura1monto por esta razão· 
o governo se julgou nulorisado a mandar proceder a 
concurso dcsdo quo terminou o guerra. Enlendou 
bom o governo; mas como a camnra dos Srs. depu .. 
todos sup~oz quo ora preciso uma Joi revogando a 
nnt~rior, !S. Ex., de\·ord dizor !O esta lei é essencial 
ou so ó desnocessaría. 

o lllr. vl•contle do n lo Dranc.o 
(prrsútcnfn dn cousrlho}:-Sr. presidente, dírai ao 
nobre senador pela provincin do Rio de Janeiro o 
quo mo occorro neslo rnomonto. 
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Paroco.mo, cnmo ontom.!o S. Ex., 'filO a dispo~i
l'.ito dn lei n. 13-11 ''"' :u dt.! Agosto dl1 18lit.>, qtwndo tw art. Ü11 Jll!audou suspender os con1:ttr~o~ do H fnrul 
dados do rnodicitw até so tomliuar u guorrn, nilo 
JIÚdo hojn vigor;•!'; Ott po1· uut/'11 1 tendo c~ss:ttln lÍ 
g:uorrn, Jifllito quoJ o nwsmo n1 t. 6° m:.t'.!i•II.IÍ. .susp,o,n 
são, os concursos pódum s..,rnbcrln~, o t:reto fJUOJU o 
governo assim tom t}elorminado. l1o:l unto me tncl ir to 
n crôr que esta l'osoluçlto dn r!·tmnra dos Srs. depu
tados está projudicntln. 

O Sn. PAR,\N,\GI!.\' :-E' mni'S urn pont:> t'lll IJIIO 
estamos do nccordo, .. 

Posta a votos foi rogoitndn a proposi~itO. 

I.ICE!'iÇ\ 1',\IU 'rEn IIU'I'IC \, 

valio~o!l, Niio lo. importinoucia pedir ifto, pOf(JIIO so 
o orll·lor fosso ministro lltfiiOtlo cidndito I.Jr•·~iluiro 
quo hou110S~O ser\'idn na sun rnfJltrtir.õn, liuvi;t do 
~>ncontrnr ncllo npnio ns :-;tws just:tli Jll't!lL•nçõos, 
:1~si01 conlo dur"itt lngo no parl.lmontu ns neccssnri(IS 
OSdli"CCitn'JUIOS COIIII'lt :IS prt•lonr.Õ('S JnjuSlllS, 

~oi.J cssu pontn do vh:L!I, uiio ou~a o or11dor 
dizct'c]Uo \'Ollt pr{J ou contrn n prNC'u(,ião. • 

O !!!4t·. viMectnde do lt.io lli"IUleo 
(prr.l'idcllfc tio t;muwlii(J):- Sr. prusidr-nt•J, r•nra qno 
o sonaclo molho r currcspnntla MI tlost•jo do nohro 
scrwdor poJa província Uo Hio do Junoiro, parece-mo 
convcn~mJto IJIIO 1'-0 011!:.1 o governo ,, rospoito dostn 
rosoiw,;11o. 

Entrou om 1.• dis~ussào a pror·o~if.:itll dit t'c11111lr<i 
dos doput!ldos autopsnndo o gurorno pnr.n COI}· 
ceder no phnrmacenltCO Jolto BnptislJ dn Stl\':t h- o Sll. \'ISC•JSIH~ 110 nw Bn.\~CO (fli'Ctlidcutc do con-
conça paru ter boticA. l'cllwJ:- Con!!idor:,ndo lt nosto uwruerrto, ou teria 

o S•·· .loblrll:-NitO !Ui. Sr. 1,residonto• tlm·idll om \'Otur porolln, porque mo pnrcco cous·•-
. :;rur um privilegio. 

pnrn qu11 vom ostn propo~i6to no E<:O'lrl,!l, se 0 c,crto (Juo estas liconc;:ns s!'jnm dndus tompornriLunonlo 
qu'J o go,•orno tom dudo estas .autom~nçocs, tltn:l!ldO nn J'ntta de pos5ot)Its bnbilitndns o andou CtHI\"OilÍPn· 
o conselho do hygiono publtcn, npcznr <la lct que cin publica o exija, ou oU((lJJdui rnas quo se tonh 11 o 
dotormina quo uwguom possn curnr, tt~r bolica ou privilegio do OXf~t·cor oss:t JlrOfissito Fom n'i habilita· 
pnrtojnr St'nl licença confcritln ou_nppromda polns t;õos !cgnos o st•m w•nhumn ut:t.itu dn con\'Onhn1cin 
faculdades do modicinn. Por eoJnscqueucln pnra qun bl' · t • 
esta roso!uciw '? Ellll ó cscusndu. So o individuo pu tcn, umcnmon ° .cm ntton.çiiD n florvrços jiOr 

.. . ventura prc:;tndos Jln ~uorra, nua mo pnrcco m~drda 
ost1i cm cnso itloutico noutros, o governo fllÇil JUS· dignn do nppro\'ariw dns ca"Tlar~ts. 
tiça; cu ignoro (IS SU!tS cilcumstuucjus. Os serviços milÍtnro;5 Uosso cidndiw, sa os l('m, 

O Sn. Ii', OcTAl'I.\NO crn que nostn proposição rlito corno não du\'h!o, \'isto que os allugn, podom sor 
ost1 involddo !:ÓDJcnto um fayor pilrt!Culnr; trhtn~so romttnorndllS do ouu-n fúrma, que nilo f:,zondo-so 
do um nssumptu do maior mnplitudo. uma oxcopçiw, eOIICOtlt.mdo·so-lho urn priviltlg"IO. 

O uobro Sr 2• socrot:u·io ncnbn do informrn· Qwwdo liS Cllmnras nilo so julgnmnss;.ís IHlllilitn .. 
que D. junta do hyr;iono pulllicl tom :-;o \'isto abri· das pnra doliborur om lll'ltoriu do fncto o os minis· 
gmJa a CtHJcOJor licoura pnl'n tor botica n (1ucm pt'l' tros pn·sentos n~o póJom pras tu r lo;.;o ns iuformn
loi nilO n poolarin ll••·: orn, (flllllldu umn juntn qu·~ ciles nocoss:u·i,q:, ó coslumu om•ir o g"ll\'crno ; o 
func~·iona :;oh u inspocriio do govcl'no o quo ú C1llll· pois ou podorin tto fOfllldo quo procodosso nssim 
post~ de n.omhros disLIIH!tos dn prüOssiio moJicil,(ciCUn nos te r.nM, porque ontito o meu crJJ(oga o Sr. miuis
osso alvitro do C"Jncod('J'Iiconça n moi o mundo, corno tro dn ;.;tWI'f;t !J·HJoriÍ informar se do 'filO hnja-n est~ 
informo,u o t!•lllrado Sr. ~~~ soc~rotnrin, nnturnl-~ 1 ospoHo o osf: aro cor o somtdo. 
m~nte o rnovJdll por constdo!·opoos do ordoru pu- Foi litJo npoi:uJu posto om di.,cussão 0 llppro\'atlo 
bhcn, ó porque nno ba com d1p10mn d'l no~sns f~-

1 0 S':'guinto' ' ~ 
culd~tdos bastantes J,hnrmncouLicliS, e ontno nno I 
hnvomos do morro r sectmdum lc!Jem, scom so ndmit-

1 

Requerimento. 
ti r que h11ja. pharmncias. Hn do sor est~, lJfOVI'''d- . . . . . . . . 
monte, o principio quo tom lovado n junta do hy- '! ftoquuJr.J quo SI.'Jil OI;IVJdo n f.:U\OI!lo pelo 1111/IIS· 
giono puhlJcn a tol(lrat 0 que nlids S(oria um nbnso. : t~tlo <la gt~~:~.rr.~ n rUSftOJl~ dn re~ulu~ao CJIIO ora ~o 

Estando, portnnlo, nost:J questão in\'ol\•idos nsllim dascuto.-1 'scondc do lho /Jranco. n 
intoros~os do ordl'nt publica, toma a or.uJor do novo N 'I' - 0 0 n p 
n libordndo do imp<lt•tuuar os nobres mini·tros por- 1

,\\ ,G,\~.\ u 10 
AIUII\'nA, 

guntando se olles o Hão informttdos pela junta de h~· Entrou cm I• discussão c foi rcmollidn d cnmmis· 
giono publica, ou por gunlquor out1o nuxiliat• d•1 I si10 do fuzundn u propo~i6to da cnmartl dos deputn · · 
governo, sobro ll nucossulndc tlo I"O m:~dordt' o rigfJr 1 dos (Jz~:~upo cxtensh•os tÍ comrwnhin do n:..n·gar.iio 
ele nossa logisla~lto pcrmiltindoquo os uilo formndos 

1 

do Hio Pnmltyi.Jn os fuvorus eoncoditlos á Comim· 
nns oscolns possnm nhrir hotica. uhia Br;.siloin do P11quotos a Vapor. 

E, como o protont1011to .::11/o~,, c•m sun potiçito q1n 
se nchou t·m sor·viçtl do oxcrcito, er~t tnmbom o.:cn- 1\R'l'IUUA. DR l•"lmno :'\'.\ 11.\111.\, 
sião do nobre ministr~ do guorw. • · / Soguiu-sa Clll 1• discu!=si1o, fl fui l11mbern n•mot-
, O Sn_. 7.~C.\IliA.S: -I•Dzor Sllft estrén cm ph_nrmn·: tida 1í commissi•o do fnzenda. unHt 1 ropoi-i!:illl dn 

cu. (lltlarHht:lt•). I c(lmnrn dos dopubdos concodeuc!o isençiw do 
O Sn. F, OcTAVJ.\No:- •• , dlzor so tom por ncaso jl direitos 1í omprozn do umn o:;lri:tdn do forJ"o no tormo 

oxa.minndo os documentos do plilticionnrio o os uch1 do Sanlo Amnro, tw llnhin, 
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l'lliVILEGIO, 

l'ntrou iguulmcnto cm 1• discussão o rui n·mot
titln la. <:Dmmis::ão do •m1J•rolas priviloglnd\ts mun 
proposu;n 1 dn camlll'll doJ doputndos npprm·an· 
do o decl'flln n. :J50;} filiO concodou n Jus,·· Jorge 
ChristinnnGi<.•bort privilegitJ r•nru e~LdhoJ,·c~·r Cabricn 
do c:zlrrrctum ca,·,,is, nn pruvincin do J\jo .. t.;rondo 
do Sul. 

llESTITIJJÇ10 DE !IIUL'f.\S, 

Cam.ugo!t, Hiboiro dn Luz, Pnos de l\lcndont;!l, t.:u· 
uha Fi:.tuoircdu, Torrcs·llomom, harüo do C•Jtllgipo, 
barbo do S. Lourenço, barito do Hio Gr.mdt•, vis· 
conde do Comuratril>~, .Anl[w, Candido Mondo.!!, 
Vieira da Silva, v.scondu do llto Urnnco, Pnrllnn· 
guú, Si.uiu,bll, \'iscando d.o JLnLornhy, Z!lcnrias, 
duque do Caxias, Uch,\a CH'&lcanti, barão d;u; 'J'rcs 
U:1rra!, b1rUo de Pirap;ama, l•'crnandcs Dr:lgn, 
:;nvcira Lo\).), Snyào Lob .. to c Jagunribo. 

Seguiu-se 0111 1• discussft,l, o fui rornel!Hu á com ... 
mi5'sito do logisln~ão, umJ propnsif'iio d!l cnmnra 
dos r:leputar1os m11odundo rostituir áo prosidouto o 
Jnornbrus dt! junta do qunliflc,u;l:lo dn rrmwhin do 
Snuto AntoniO l!o hlonto, cm 1\lirws, n imporu:nl'i• 
do mult's c cust:.::~ irnpo.shs cm 1808. 

Ooixcuam de comparocc:r com causa partiCipada· 
os Srs. Diniz, I.Hl!llodo Bom Hcliro,ba.rlto doltaúna, 
Muft·n, Pnuin Pussoa, Barros lhrrcto, visconde de 
S. Vicente, Silvoira da Multa o IJias do C!lrvnlho. 

Ueixarnm do comparecer som cnmut pnrlicirnda 
os Srs. Nunes Gonçalves, llnriio do Antonina, b:~rão 
do 1\luritiba, Souza Ft·:tnco. Carneiro d'> Campos, 
Firmino, Nabuco, Souza Q•lciroz, Figueira do Mollo, 
\'iscando do Sunssuna o Fernandes da Cunha. 

Esgotntln a ord('m da din, o Sr. pz·õsidento 1iou 
para d do 2 de Junho: 

2• d1scus~ito d11s proposirõs d.t cnmara dos deputa
dos sobro a pCU$Üo conccd1.Jn aos Ulhos do CJronol 
João Niedcrauor Sobrinho, CIJm o rnrccor da mos11 
n. 3·13. 

O Sr. prusidcnto abriu n sessão. 
J.eu-~c n n acl3 dn sessão antccodonto. o, não b'l· 

\'Ondo quem subrc olla fizesse ob:cr,·n~õcs, !oi Dp· 
provo do. :Sobro ~cnsõcs concedidas n D. Leopoldina Mn· 

thildo d11 Costa Do1 ia c cut1n, com o parecer dn mcsn 
n. 34·1. O Sr. }o secretario I ou o seguinte 

Sobro privil0gio sulicit: do por Francisco "'ind· 
hnus~on pnrn introduct,;::í\0 de ma ~hinas do golo o ar 
Crio, com o pnroccr dn commissito do omproz."'s pri· 
vil..,gind :s. -

1• discuss5o das !lc;;uintoJ : 
Sobro lotarias c~neodidas á Snnt.J Ca~a. da Alisol'i· 

cordin do Santo Amaro. nn Bnhin, o n oulros csln
h locim::.ntos pios cm dh•Msas prm·iucins. . 

Sl)hro COfiCUI'HlO du rnvorl!S <Í t.:ompnnhin Dahinna 
do nnv{•g:t~·ilo 1i \'npur nas lugõas d•, Norto o Mnn· 
guabn, parit C•Jnstrucr.ão do utu lram·way, o du nmn 
ponto nu porto do Jnragu;i. 

Lo\'nlltou.so n sossiw ao meio diu o um quul'hl. 

I~• •e•u~üo 

EU 2 DE JUNHO DE !Rl!, 

I'IIR~IDP.:-ri'CIA. DO sn. \'ISCOXDF. DK .\11.\I~Ti~. 

lihunmu•·lo.-E.'l!'pcdientc,- OCtlcios do }0 so· 
croturio dll c:unar.~ dos d(lputndos romottondo 
vinte proposições, - Pnrocor d:• mosn n. 345. 
-Ordt m do d1"a,- Discussão do lftUts proposiçõ~s 
tln cama r a dos dflJIUludos sobt o pousoos. - Dis· 
cus:iio ~o. un~a proposiçito rJn mesma cnm·•rn 
sobto prtvalcgiO.-JJam<~s·lto do outra prop:'t:;içho 
dn mosmn cnmnr,, so)Jrn lotcrins.-lliscm:sfw t.la 
outra ~roposirlto dn mnsma cnnl!tr.l wllro a C1J11· 
slruc~iiO tio ml1 trem 1Nl!J. 

A':; ll horns d,1 manhit rl'Z·FO n clinmndn, nch~m· 
du se prcsonlcs 31 Srs, scnndorC's, t1 ~n llür : ''is 
condo do Ab:tctó, Almoidn o ;\lhuquoriJUO Jobim. 
Loatito dnCunhn, l.lnrilo dn 1\lnmnngunro, Chicharro 
visconde do Snpucnhy. F. OcLII\'inno, Mandos do; 
s~ntos, Saraiva, barlto Uo 1\lal'oim, Pompou, barlto do 

EXf&OIESTE : 

Vinte officios do 30 dtJ Maio proxitno Oudo, do 1° 
secr~Jtnrio dn cnmara dos deputados, r~mouendo 
as seguintes proposi~ões: 

cc A. t'IS9l'Olblén gorai l'O!Oh'O; 

Art. 1. 0 Sito nppro,·adas ns seguintes pensões an· 
nuaes concedidas pllr decreto d'3 ~3 do Setembro do 
1870, n snbl'r: tio (}.0008 no tenente general mar· 
qucz d•) llfln·nl; do 2:0008 ao marechal do campo 
h:ml1> tio S. Borja; o do 1:2008, a crtda um dos se· 
A"•&iut~s individuas: brigadeiros honororios barão de 
Snnt',\nna do Livra monto, barão de Sorgy, o Frnn· 
cisco Vieira do Farín Hochn; coroo eis honorJ rios 
Vasco Antonio da Fontou1·n Clumancco, Josó do 
Amaral Ferrador, Fidolis Pat:s d3 Silva, Mam·ol 
Gonr.nl\'cs dn Cunha, Francisco J\ntonio Martins, 
MonÔol do Olil·oira 8ucno o Monool Cypri•no do 
Morncs. 

Art. 2.a Estas pensões serão pagas da data dos 
mesmos docrolos. 

Arl. 3,0 Horugam·sO ns disposições em contrnrio. 
PfiÇO dn c•tmnH! dos deputados~ om 30 de MJio ~o 

1811.~Condc de Racpetid!J, Jlrcstdcnle.- Joaqt11m 
Pires Alac!wdo Portella, 1" socrotnrio.-Josd .Uaria. 
da Silvu Paranhos, 2° socrotluio. )I 

,, A nsscmhlõn t;H>ll rosoh'co: 
Art. I, o E' npprurndo o dccruto do 30 do No\'Cffi· 

I.Jx-., fio ll:no, cm que se doclarJ quo n pensão diHin 
t.lo 400 rs. quo Mr,, concedidn por ~ocr~to do 18 de 
.\luio e llpprovndn pelo 11ccrolo logt!ilotn·o n. 1874 
do W do Outubro do rororido nnno no soldado do 35, 
corpo do volunl~ttios dR p:.Ldn Uua.odiclo Cu todio 
llruno, dovo ontoltdor-so concedida no soldado do 
mesmo corpo Uonodicto~Custodio Buono. 
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Arl. 2.0 Estn ponsi10 sará paga dn dota do pri· 
moiro docroto da concossiw. 

província da Bahin i rovog-ndns as disposiçõns om 
Cllntrnrio. 

Art. :J.a RovogJm·so :1s di!lposiçõos cm contrario~. 
Pat;o da carnara rios doputntfos, cm 30 do M11iu 

do 1871.-Cmldc de Bnepe11dy, prosidcnto.-Joaqu im 
Jlircs Machado Púrfella, l" Sl1Crotnrio.-/usd' ;1/aria 
da Silva Paranho~, 2(1 socrrtorio. 11 

P1at;o dn camnra dos dopulndos, cm 30 de Maio do 
1871.-Gnfldc de Rar.pcn.rly, prr.sitlonto.-JI.'a.'/11Ún 
PircR Mac1wdo P(lrfl'lla, l.o sccrotnrio.-JoRé Maria. 
da. Silt•n. Pnranlws, 2·• soe rotaria,,, 

" A nssomblóa gtlra~ rusoh·o: 
(( A assombléa geral resoh·o : 
Art. 1.0 São approvndns tiS Ecsnintos pomõc!' 

dia rias, concedidas por decretos de ·1 do Jnnoiro do 
1811: do 400 rs. aos soldados do 13° h;• talhão do in
fnntarin Mnnool Simplicio dos S1r1Los, du 48" CJrpo 
do voluntarios da patri:t r\lnnool Joaquim Torres; do 
500 rs. ao anspcr.ada do 2.J.n corpo do voluntnrios dn 
patri11 Manool A'ntonio dos Santos, invnlidndos om 
combalo. 

Art. 2.0 Estas pcnsõos serilo pagas dn d .. tn dos 
respectivos dccrn.tos · 

Art. 3 a Itevogam so a disposições om conlrnrio. 
Paço da camnra dos doputndos, cm 30 dtl .~laio de 

1871.-Conde de Ra-•pendy, prosidento.-J oa7wim 
Pires Alaclladu Portel/a, }0 Eocrolnrio.-JmrC A/oria 
da Silva Paranhos, 2. 0 secretario. 11- A' commis
sllo do ponsõos o or.!onados. 

« A assomblóa geral romh·o: 
Artigo unico. Serão oxtrnhidas na C-'rto, segundo 

o plnna osbbolccido. duas lotorins rm bonoficio das· 
obrna da matriz da cidndo do Sobra 1, na província do 
Cl!ará i .rovognd11s para este fim as disposições om 
contrano. 

Paço da camnra dos doputndos, em 30 do l\lnio df) 
1871.- Conde de Bnepcndy, prosidento.- J Mf)ltim 
Pires j11nc1Jado Portclla, l 0 socrctnrio.-Jo:u! Alaria 
da Silva Pa Tllnhos, 2a sccrotario. 

ct A nssemblúa gorai rosolv!J: 
Artigo unlco. Será cxtrahída na CdrJo, segundo 

o plano eEtabclocido, umn lofcril\ om bonoficio das 
obras o para compra do alfaias da matriz diJ Santll 
Anna do Coerias na provincin do 1\linns-Goracs; re
vogadas para esta fim as disposições cm contrario. 

Paço da camarn dos deputados, cm 30 de ~lt~io do 
18'71.-0onda de Ba'l.>endy, prcsidonte.-Joar;r,im 
Pú•es MachtJdo Portel a, lo socrctario.-JoHé .ilar1'a 
do Silva PaJ'anhos, 2° socrotnrio. · 

« A nssomblén gr.nl resoh·o : 
Artigo unico, Serão fiXlrnh!dns nn Cl\rto, segundo 

o plano ostnbnlocido, tinas loterias cm benoflcio dns 
obras das mmtrizos da VMsom Alogm. 1\tilogrcs o 
Jnrdim na provincio do Cearrii rovogndas as dispo
sições om contrario. 

Pnço dn carn:~ra dos d•·putnd()s, cm 30 do 1\!nio 
do 1811.-Cunde de flaf!pcnd!f, prr.sitlonto.- Jnrz
quím Nrr.R Machado Portel/a, 1° socretnrio.- Justf 
Maria do Silva ParatJhos1 2° socrotnrio. 11 

« A liSEcmblúo gor.1l resolvo: 
Artigo unico. SerilO ClXtrahidns na Ctlrlo, J-OOg-undo 

o plano ostnbolocido, tres loto rins mu hont\llcio dn 
conclusão dali obl'ltS dn motriz dn v ma dn Barro, nn 

Artigo unico. Serú cxtrnhitfn na Ct\rto, segundo o 
plano o~tnholor.ido, umn loteria em !J"nefido rins 
obras dn mstriz da Concr.içiw dn Turm do mnnici
pio d1 Pirnn:;tll nA provincit~ dtl Miuns Gero os; rovo
gndL s para este fim ns dispo!<ir;õos om contrario. 

Pnr.o da cnmnrn dos dcputndo~~, cm 30 do ~hío do 
18'71,

4

-Crmrltt de Bacpe~ldU, pr~sidonto.-J o 1 q11in• 
Pire . .:: A/achado Portcllfl, ln socrfltnrio.-Jo:w' Ala
ri'l da SrlM l,armJIIOs, 2° SI"Cret"rio. ,, 

" A osscmhlóa gornl rosoh·o: 
Artigo unír.n. Ficam concodi~ins,· !lf';cundo o phno 

cstnbolccido. dez lot·Jrias cujo bonoOcio será appli
cndo 1Í continmt~ão das obras dn mntriz do Nossa 
Senhora dn Glorin do municirio dn Côrte: revoga
das fHlra csto fim ns disposições cm contrario. 

Paro dn cnmarn dos..doputarlos, cm 30 do Maio do 
1871:- Cnnde de IJatJpP.71d!J. r,rosidentn.- Jnn:. 
quim. PircA Machado Portclla,l.• flocretario.-Jose' 
.Mnri~ da Sil1!a Paranh,rs, 2° secretario. n 

u A nss:~mbléa geral resolvo: 
Artigo unico. Serão oxtrahida!l na Côrte. aPgundo 

o plano ostnbol~-cido. quatro lotaria~ cm bcnrf1cio 
da fnndnçiio du casa do cnridndo que promove n cn
marn municipal dn villn da Pnrnhyb~ do Sul, "" 
provi-leia do Rfo do Jnneirn; rcvogndaspnrn Pste 
fim as disp,;siçõos cm contrnrio. 

Pnr.o da camnrn dos deputados, em 30 do !'tinia do 
1811.-- Cnndc de 8acpcndy, presidente.- Joaquim 
Pirrs M.acl&rrdo Pnrltlta, 1° sor.rctnrio.- Jo~u!' Maria. 
da Silva Paran,ars, 20 secretario. » 

c A nssomblés gcrnl resolvo·: 
Attigo unico. SP.rd oxtrnhida nn C11rto, sogundo o 

p'ano cstnbolocido, uma loteria l)ffi bPnoflciQ. dns 
tlbl'ni d" m11triz da cidndo do Murinhó na provincin 
do Minas Gnr.,os; revogadas para osto Om ns dispo .. 
sições om contrario. 

~":aço dn cnmnrn dos deputados. cm 30 do Maio do 
1811.- Conde dr! llacpc11d!J, prosidonto.-Jonq11ira 
PircR Machadn Portel/a., }o FOcrotnrio.-Jos~ /lia ria 
dn Sil"a Paranlws, 2° sccrotnf'io. ·» 

« A nssoml.tió.1 gorn 1 rosoh•o : 
Artigo unico. Sorti oxtrnhidn na Ct1rtc, segundo 

o fllnno cstnbolocidn, uma loterin rm bt>nnficio dns 
ohr·aR rtn mnt!Í7. drt S11nln Uita nn provincin dn Pn .. 
r~lrybn tio Norto:.rovogndns pnrn este llm ns dispo. 
s1~oes t•m contrano. 

Pnço da cnmnrn lhs 1{ep1l:ldos, fim 30 do Mnio 
do 1871.- Conde d« R(trf'Urtly, prosldonto, -lfm ... 
q1nm Jliru1 !1/tJclwrlu l'nrldl''• 1• liflcretnrio. -
José Maria da· ~·ilva P•trfnt/tos 2° secrotal'io. ll 
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11 A nssemblóa gt~fl\1 resolvo: 
Artigo unico. Serão oxtrahidas na Côdo, se

gundo o plano cstabclocido, cinco loterias cm Lo
noflcío das obras da matriz da capital d,, província 
da r•arahybn do Norte; revogadas para OSlO fim as 
disposições cm contrario. 

Par;o da c:~mnrn dos deputados, cm 30 do Maio 
do 11':111.-Conde de Batpendy, prcsidente.-Joa .. 
quim Pires .Uaclia lo Portell1, 1° secrotorio.-Josd' 
Alaria da Silva Paranho11, 2° secretario. » 

Paco d:J. cnmnra dott deputados, cm 30 do Maio 
dels'"ll.- Conde de Oaependy, prcsidcnlc.- Joa
quim P•res .V acharia Portclla, L• secretario.- Jost! 
Maria da Silva ParardHM, 2° scr.rotario. » 

cc A asscmblón geral rosolyo : 
Artigo •n:co. S?rão oxtrahidas na Cô1 to, segundo 

o plano estnbolocido, tros loterias cm boncfldo das 
obras da matriz do Noss~ Sonhara da Rainha dos 
Anjos do Taipll, na provínCia da Pnrahybn do Norte; 
revogadas para esta fim tiS disposi~ijos cm con
trario. 

Paço da r!amnra dos deputados, cm 30 do Mnio 
do lti71.-Conde de Raepe11.dy, prosidPnto.-·Joa
quiln l,ircR Machado Porlclla, 1° socrotar-io.-Jasé 
Maria da Siltta Parttnho~, 2° 30Crctnrio. I) 

" A nssembléa geral rosohc: 
Artigo unico. Serão cxtrahidus na Côrte, segundo 

o plt~no cstnbclocido, quatro lot.e~ias em bcn~Oc~o 
das obras da m1triz dt> Ce.:trá·mlrlm na provmc1a. 
do Rio·Grando do l'!orta, o uma para a da matriz do 
S. Gonçfllo da mesma proviocia i revogadas as dis
posições cm contrario. 

Paço da cnmara dos deputados, cm 30 do Maio do 
18'71.-Conde de Baepcndy, preside,nto.- Jpaqui!" 
PireR ,l/achado Purtfltla, }o socrotano.-Jose Maria 
da Silva Paranhos, 2 .. socrotnrio. u 

u A asscmblón geral resolvo: 
Artigo unico. Serão extrahldas na Côrte, segundo 

o plano estabolocido, duas loterias cm beneficio das 
atiras da m3triz do Aracnjú, o outras duas .Pa~a as 
da mL~triz da Ilha do Ouro, ambss n~ proyl!)CUl do 
Sergipe; revogadJB para e:~to fim as d1sposu;oos cm 

cc A nsscm!JlóJ gorai resolve: contror o. . 
Artigo uuico. Soriio cxtrllhi1os nn Côrte, segundo Paçtt da cam:.rn dos doputatlos, em 30 de Mato 

o plann adopt<~do, quntro loteria!'! om beneficio da 111'! 1871.- Conde de Bacpendy, prosidon~o.- Joa-, 
Santa Casa dn .\liserJCordia da eidnde do Hedfo, na quim f'irc11 .Jiacl,ado Porlella, lu socrstnrlo.- Jose 
provinci& do Pcrn.1mbuco, d..,vonda npphcar.so o Maria da Silva Paranhtli, 2l secretario.- A' com· 
praducto do duns dt~s referidas lotorias ll1J pngn- missão de Cnzondn. 
mc•to das obrigações contrahidas pela mcsm:~ ~1nta 0 Sr. 2u secretario lru 0 sogninto 
Casa. para a compra do genorus allmcnli :ias forne-
cidos aos ost~tbclecimontos n sou cargo; revogadas rAI\EC&n DA !IlESA N. 3-15 DE 2 DE JUXIIO DE 18'71. 
Jtnra este fim ns dispm-i!:ôes cm contra do, . Expõe a mataria de um requerimento ofTerocido cm 

Par.o da camara dos dcputad•Ja. c,m 30 de !\lato de sessão do 18 do Agosto do 1H6fl eelo Sr. Visconde 
1871.'"- Condi" de llacpcndy, presi,Jento.-Joaquim do Jtilbornhy sobre n prorogaçao dns horas da 
Pire• Machado Portella, lu socr.•tario.-.'osJ Maria sessão, duranto a discus~ão do orçamento, o coo· 
da s,zva Paranho,.,·, 2° se>crotario .. » cluo, proponl.Jo algumas medidas. 

" A assombléa__gernl resolve: · 1. 
Artigo unico. Ficam coocoílidns, segundo o plano Objecto do Parecn.-Requeri,unt() do Sr. Vú.:conde 

estnbelocido, duas loterias, cujo bonofici-J será nppli· de ltuLorCI.IIfJ em 1869.-Justificação do ·rtqr~eri-
cada ús obras da igrl'jn do Senhor Uom Jesus do mtnlo . .:..JlartccJ' da A/e&a tm 1869.-Conclusjo 
llomfim, sitn nn praia do S. Christoviio, no munici-
Jtio da Córto; 1cvogntlas para este fim as disr,osi- do Partcrr. 
rüos em contrario. O roqucrimtnto, n que so relere n ementa. supra 
• 1•aço da cnmnr.:J. dns deputados, om 30 tio Matl) ó o seguinte: 1 • • 

de 1811.-C,,ndcdc Baependy, prosidunto.-Jvaqllim " 1\cqueiro que, om qumto durar a discussão da 
Piros Machado Purtclla, lo sccrct:trio.-José .1/aria 11 Lei do orç.1mento, 80 proroguem as sessões do Se-
da Silva l'aranhvs, 2• SOL'rctario.» a: nado até ns cinco horu du tardo. » 

« A as~omlllda geral rcsulv.o: Jnstilknn1lo o requorjmonto, ubsonou o sou illus· 
Artigo unico. f?crào cxtralud~s nn Côrte, sv~unda I Lrado auctor que a Kessüo ia rnnito adi:mtada, o só 

o plnno cstnholocldo, duns loterias cm bonoOCJo das enta.m se priocipiavn a discutir o projoci.J do lei do 
o~ra.s da l!Jlllriz do S. Gon~alo d" Bnt'!lha, nn.pr.- orçnmonto, pnrocondo·lho por isso acCit~vol a pror~
v,tn.ew do Ptauhy:,ro\'Ogadu~ tmrn osto fim ns d~spo· ~açit .. das sossoes do sanado, o .conclum por pod1r 
su;oos om contrario, . quo 0 roquorimonto Casso rernottl~o á Mesa, afim do 

Pnq_n da cam:m\ dos do;nlltldos, o.m 3() do l\ln1o que olln drls~o com urgencin o sou parecer a tDl ros-
do. li':S11:-Co,J.dr de ~rtttJimdy, prcs1dont_o.-Jna- poito. _ 
qrum f',rr•ff Machado I ortrlla, to sccrotllrlO,-Josd A Mcc:a apresentou o sou pnroct'r cm sos!aO do 20 
Alaria da S1l1'a Pttranlws, 2° SOI!ret rio.» do Agos.to. ~ 

cc A assemblón gerai ros:1h'1~: O parecer nchn-:-oimp•osso sob n. 228 no tomo\ 1 
Artigú unico. Sorno oxtrntridns nn Côrto, segundo da respectiva colloccllo n pngina 383. 

o vlnno ostaboli~Cido, duns loterias om bonoficio da Nosso parecer, como no do n, 211 do 2'~ do Julho 
hospiL!I I du cul'idntlo da cidndo do MncPió nn pro- 110 1SOU, disso a Mosn quu trus unicamente lho paro· 
vincin das Alugôas; rovo~:tnclns p:1rn o.sto fim ns dis- ciam SOl' os maio~ oJUct~zos qutJ poderiam ndopt.al"'"SO 
posl1~üus om contrario. para cauciliar so o diroit<J tio ampla discussu0 quo 
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compete no Semulo com o dever do resolver com 
brevidade os multiplicados nssumptos do interesso 
publico, o particular snbjPitos to:1o~ os annos 1Í sua 
dolibcrar.iio, o quo por ralta de tampo ficnm som so
Juc;_fio d~finitivn do umns parn outras sessões 

US ffiOIOS Silffi: 
1.• Roduc~ão do qru>rum. 
2. 0 l\ludançn dn hora da soss!;iiO p3rJ n tnrtlo. 
3,• Augmontr, das horas do sossAo, fixnndo-so 

apenas um maximu•n, quo nnm pos!!a sor oxcodido 
som prúvin votnçito do Sanado. 

As conclusões do pnrecor fornm: 
Primcit·a.-Quoso atloolasso como :ultlir.iio tore~ 

gimcnto umn disposição ·parmnnonto nssiffi r.onco
bido: ({Logo quon Cnmara dos Srs. llepntndos enviar 
no Sanado o projecto ilo Lei do Otçnrnr.nto, n ~essüo 
dinria do Sanado comornr;.i As onze horas dll mnnhii, 
o inttlrrompor-so-hn n· umn hor:t dn tnrdc, conli· 
nunndo ás cinco, o nam podendo cxr.odor dns doz, 
!!alvos os casos do nrt. 9" do regimento. n 

Seaunda.-Quo, no cnlõlo dn não pnss.1r n modidn, 
quo a Mesa p,ropunhn, fos~o npprm·ndo o rrquPri
monto do Sr. Visconde do ltnbornhy. 

II 
Processo da diRcussâo.-Emenda ao p.':J•eccr.-Re

'Jittrimanto do Sr. Cutegipc.-D 8CII8Rãn cm 1870. 
-Emendas, -ANuovaç.io.- Annaes JJ·l~·a cnn· 
1mltar. 

O requerimento do Sr. visconde do Itnl)f)r<~hy foi 
rJiscutido c:om o pnrocor da MosJ om sessões do 23 o 
2-l do Agosto do 1809, o om nmbns ficou n discus~ito 
ndindo ~olo horo. 

Em sessão do 27, continuando il .liscnss[IO, veio á 
1\los.:~, nssignr.da por novo Senadores, uma emenda 
redigida nos soguwtos termol'i: 

« Emquooto durar n discussão dn lei. do orr.:.
'1 monto, as sessões do Sanado comoc;:~rilo lls súis 
« horas da tardo, o nnm podorf1n oxcoder das onze.n 

Durnnto a discussão, vieram 1i Mesa na seguintes 
omondas, quo Cornm apoiadas: 
L~ Do Sr. Jngu.1ribe. -As sessões do Sonndo pas-

sam n durnr cinco horas. · · 
2.a Uo Sr. Almeida o Albuqnerrruo.-Sompro quo 

se L:n•:tr tln di~cussi1o do Jois nnnuns, ou do rofllr· 
mas import:~ntos, as sessões do Senado durarr10 cinro 
hnrns. 

3.• llo Sr. Loitão do Cunho.-Quo so proroguom 
as sessões dinrins do corrente nnno. por mais uma 
hom. 

Tnm:trn m p.ulo na discussão os Srs. Son·Hforcs 
Silveirn d.1 Molln, Zncnrias, Figueira do Mollo, 
LeiUio da Cunha. o Jnguaribo. 

Depois do ter r.tllndo o Sr. Jagual'ibo, o Sr. Bariio 
do Cotogipc, ontnm Ministro dn Marinha, mao Jou 
á l\IC'sn o seguinte requerimento: 

a Jtcquotro qno o pdrccor o ns omondns volt••m 
iÍ 1\olosn prn·a oxnminn~·os, o propol' o que julgar 
mnis convonionto. ,, 

O rOfltlorimooto foi npoindo, posto f!m discussão, 
o apprin·ado sem doba.te. o é este o motivo porcJue 
a Mt'Sn tom d•! intervir mais uma mz nosteassumpto, 
dandu no Sonndo todas os in(nrma~,;õcs, que osti· 
verem no seu nlcnnco, pa1·n resolvei-o com acerto o 
snllodoria, o enuncia ado fra.•ca.monto n su-1 opinião 
píllll sor Lomadll na considornção que merecer. 

A discussiw desta matoril nns duas anteriores 
sessõus logislnth·us, nchn-so publicnda: 

L\' o 4·,0 vulumo dos annacs de 1.81)9 a pngínas 220, 
22n o 2:13. 
~o 3.0 volumo dos nno3.os elo 1870 de pagina 31 

WUJUC pagina 39, 
lll. 

Obscl'vaçõc.-1 da A/eRa sobre n U'Silmpto.-1.• cnu~a 
dtl atraso doR traLalhr.s do s,..,tl/d(),-2.~ ctitw:.
s.~ causa.-Ob.··erl'a{.õcs sl)bre" i.~ cat~Ra,-fl'e~ 
cedrntes ui~ 1860.-Dispoxiçõrs IIDRfrriorrs do 
Rt!Jimcntn do Sena ln -Dcspmuçno idenlica no 
Roaimc.flto dt1 Camni'.J doa Srs. Drputndos. 

Os ooYo Senadoras, que nssignar3.m n emenda, 
foram os Srs.: 

Silvcirjl da Motta. 
Z. de Gúos o V nsconcellos. 
Cunh• Pornnaguri. 
A. M. Nunos Gonçnlrcs. 
J. L. V. C. Sinimbti. 

A Mosn ostú porsua:Jitta. do quo entro ns cnusns 
quo contribuam parn o atraso dos trabalhos do So 
nado, durnnto D E"Ossllo logislnti\•,t, hn tros quo o 
Sonndo no cxorcicio dns Htns faculd:~dos cnnstitucio~ 
nnos pódo f,tcilmonto remover. 

Umn destas Cllll!lliS ó n irrogul.uidado, quo ha nas 
sr.ssões dinrins, deixando fro'1uentos vezes L)o ha\·or 
:iossão por f11ltn do Senadores om numoro do motndo 
o mais um dos membro~ quo compõem o Sonndo nll 
sou O:!ltndo completo. 

T. B. Ottoni. 
T. Pompon. 
Dias de Carmlho. 
Nabuco. 
~n sessão do 27 do Agnsto, ninr:ln o dis~ussi10 do 

requerimento Ocou :ulinda. ru,Jn hora, CJ n Mesa do 
into11il{oncin com o Ministúl ia retirou dll ordem 
do din O l'Oquerhnonto com O Jl3rl'Ct~l', rolo fJIIO 11 
questão pnssou dn sessão Jogislnti\'a t!c Bü9 pua 
a do 1810. • 

Assim, om sessão tio 3 tio Ag01Ho do 1810 reno
vou so n ]a discussi10 do roquor1monto dn Sr. \'it;
condo do Itallornhy cum o pnrocor dn :\losn, o n 
ornonda opoinda nn ~o.s~it·.l do 27 do Agosto do 1800. 

A outrn cnusn vem n sor a hora cm quo começam 
as sossõr.s. 

A tcrcoirJ ó n durn~llo das Ees!õos unicnmonto por 
quntro horns. 

nt,f.õlllnlntJ.l 0 C(llO SO IICfln CXpOSlO nt' JlllrllgrDpiiO 
XXIX tlo rolatoriO rll1StO nn:·o a pngina. na. a Mcso1 
persisto r1n opinião tio quo n pl'irnuira ca.usn do''" 
sor romoYidn, rcduzir.dn-so o quorum, o pnroco-Jho 
quo a rotlur~ilo quo propõe nnm r.ontrnria o .pro
Ct1ito do arliin 2:1 da Constituiçilo, no qual so du<: -
que nnm so podor6 coll'l>rnt· sessrao cm r:" da nmn das 
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Canlaras, som que esteja reunida metnde o mais um 
dos sttns rosr)cctivos membros. 

Os procedentes mostram quo ntó o nu no do 1800, 
quando, durante n st•ssiio, so vor10CnVII que nnm h·t 
via na cnsu mNad" o mais um dos mc•mb1 os que 
compunham o Sennoo no seu estado completo, o 
Prosi·Jonte assim o declarnvo, c levantava immc
d!atnmonto n sessão. 

Est.• pra tira cessou no Senado no anno de 1860. 
O r.rtigo do regimento sob n. !H A appruvado 

cm t-C:Hlão de B do Junho do l&>O dctm mina quo, 
quan.ro Sll requerer o adia monto da m~~toria em dÍ!I 
cu!'lsRP, ou se su~cünr a rt>spoito do.Jn qu.1lquer 
quo,tilo do crdem. o narn houl'Cr n.1 casa o numero 
nrcesRario para votar-se, julgar se-ha Jlt'lljudicadu n 
qucstilo inr.idonto, o contitluará a d·i~ctlssao da ma 
t.rirJ principal. 

Esta ctbposição nchR-60 con!irmadn, o dosinvol· 
vida cm dous outros arLigos nddicionnes ao regi 
mento, quo o Senado npp1ovou cm sessão de 27 de 
Jonho do 1868, a snbor: 

Ar:iao-Quando por falta dtl numero legal de 
Sona.Jores nam po•icr vol3r so sobro qnnhjuor ma
torb, que osliVl•r nn ordem do dia, ou t ··pois do 
discutida. ou por nam haver quem queira Ctdlnr a 
respdto della, o Prosi•lonto dirá que Jlcn oncorr.1dn 
a d1scussão, e rosorvadn para o dia srguinte n vo 
taçAo. 

Nessa scs:;:ão a ordem do dia cemeç11rá pda "·ota· 
r.lio da discu~silo t..ncorrnda, o pnrn rsso Um de,•orfl 
ii. mesma votação ser designada pelo Presidente. 

ArH''Jo-0 ('ncerramonto do uma disL·u~~ão nam 
projudico a das ma terias srguintes ctad;•s pn .. n ordt1m 
do di>~ ató quo esta so esgoto; mas de nem uma ma
teria p!,)dor.se hA tralar, quo r1am tenha sido auto· 
riormC~nto dosia:nnd.n nn f•r..tcrn do dia, excepto L 
expt~dirmto, no qual !OU comprohonclo a 1•presenuu;fw 
do (H ojeClOS do lt•i, itldl•'i&!:Õ3!', O l'OqUcl'imeuto~, l' 
bBm usim " leítura dos {lllrt~c·•ros da commissõf!s, 

Pelo que portonce ti Camnra. dos S1·s. Ucput .. dos, 
O IIJtigo 1'73 do Sl'U rog1ment0 intOJ'UO CClitÓm r·Or tlrtl 
modo clnro, o positivo ii mesma d.i;p, si~úo, txpri· 
mindo-so nos !loguintcs tormús: 

Assim que, conformo (Sta intelligoncin, nnm podo 
hn\'Or se::~si10 pura d t~culil' c d.l1bo·or, sem estar 
jif!.l:>rnt•· melado e mais um dos membros, quo com· 
,,oorn cada u:n.1 dns C!tmnrns no seu estado com· 
plcto ,·mas ~ú.lu haver ses~õo, unicamtlllc para dis .. 
cu/i.,·, som u presença d.::qut11lo numero do membros. 

p, dcr-so·hn objcctrlr que LI cbertr1ra c.'n sessã•, 
dint ia dns Cum11r4 s llepondtlaindn, na fórma dos res• 
pocth•os reg1m·•nto~. da proron~a de metade o ruais 
um dos membros que ns compõem. 

Esla disposição porém ú ~implt!smente re,c;imentnl; 
••nm ~o !U no lU tigo 23 dn Constituirão, onde nam sa 
faz dllft•ronçn· alguma entre ses~ilo e nbortura de 
s~~sâo. 

Pmtnnto, F-i co11furmo o artigo 23 da constituic;iío 
púdo haver W:it-ão, ur.icnmtnl· IJt~ra t.1·scr,tir, som n 
proscn~n de mt~tade e mais um dos mcnbros de cadn 
uma das Cnmaras no seu est1do compiHo, ó mani .. 
(tl~to que o precoito dos ft,.çimentos dovu pôr-!o c·m 
concordnnciB COJJl a doctnn.1 constitucional, reco
nhecida por ambas ns Comnrns. 

Na obra intitulada «Do t•a\'Onir r~olitique do I'.An
l:~oterrf"u diz o Sr. do ~lontalelhbert qud a Jngla
terra, felbmoute para olla, nnm prnlicn o culto da 
logica, tondo .. so sempre referva do o uso da mais 
p3lpavol incomequencia com o dirr-il.o do nam ~a .. 
critlcar a uma lug1ca mais, ou monos irreprohcnsi\'Cl 
:• sua sogiUan~.:n, o S('U bt.om C~star,o os seus Jpg:itiwos 
Interesses. 

No Cbso P•·róm do que 1W trata, nnm ó preciso, 
pnra fuzcr o bem, sor inconsoquoutCI, ,·iolando cs 
preceitos da logica. 

Pelo contrario, cs pr<ct:"itos da lq;icot alliam-so 
neste cnso r•f'r(eitarnenlo com c.s interesses do bem 
d•,_son·i~o publico, {Wra mostrnrcm n necessidade 
do so rova~prem as dispo~i~õos ~cgimt:>ntat's, que 
n m pcrrn1Uem a nbertun:t !ln scssuo ~cm metade o 
mais um d1 s rr.omln:os dll Cnrnllrn no seu utado 
completo, pondo-as 1m concordoncin com ns dispo .. 
sh;õts postoliorc~. que clo:orminom que !Jnjn sossJo 
unicamente paro disrulir, rmbora se rccc.nbora, o 
voriflquo que nam ha aquollo nume10 de membros 
cm cada umn das Cama r as. « Artigo 1'73.-Ncm uma mataria se porá a Vt•Los 

snm quo estejaf!! prosonl~s os doputa~os. noccssurios 
pnra n. ct')obrliÇilO da soisuo, tend.nprtorl~:.tlo n" .vo 
tacão nll que fh:nram onr.oHadas na t:cssno nntcr10r. 
A ~fall11 do numero p rn 11s \'Otilc;úes que se fuJam 
seguindo nnm prejudtcn1á a vohc;ila dos projo...:tos, 
quu tiverem t-ido dados para Ol'dom do di~.» 

IV. 

, . 
Nn ln~latf:rro o q11orum é mutto mf·nor na cnmarn 

dos 1 onls, puis que bllstam tros membros paro haver 
so~slao, o taml.lrm o á proporcionnlmeuto un Camara 
dos Cl'mmuns corupos1n do mais do soiz~ccntos mom. 
bras. o ondo bn~tam quarcnln mcmbtos 1 nra hanr 
S('SSÜO. 

Condu:lào que rcs11llll dtu citndtts Cisposiç,)es.
Exf''''Plos rte outros Estados dt! forma dt gnt•crtw 
reprt.• entat i v o. 

Das dispottkões, qun ficam tr1mscriptns, rcsullll 
C\'idont,·mcnlo ~quo n mtolligenciu praLica qno o So· 
nado o a Camnra d1.s Srs. Dopu!a.jos tUtn dado ú Jlll· 
lana ,u·~são do nrtigo 23 dn Consliluiçào ó n di\ ro· 
unillo tllnl'ia dasCnmurn~ 1(\gi~lath•;,s J1Dr certo rsp::ço 
do tomp<-~ P•4 J'a discutir e dr·llbcrar sobro os nssumptos 

-dA sua cohlpotoncia. 

Em Pouugal. so::t:undo os nrtij:ios 1.0 o ltl do fl('gl .. 
men:o interno do 20 dn Ahdl do ll:43, llnsln pnra 
alll'ir-so n scssno ~uo hojn um h·rr;o da totnlidndo 
dos mornbros da Cnmorn dos P<~rcs. 

Assim quP1 n 1\losn insbtindo nn roC ucc;ií.o do quo
rum, como uma moJiJa noccssnria 1 o indispemavcl 
no expodil•nto o sulur·f10 d,.s llliliUUJpttJs dzt f'•,r.Jt:Llva
cia. do Sctwdo. npcmis lomhm qu(l cow.ini flxnr.so 
('Jn um terra do Soundo o QloOrum varn diH'US~ÜO 
dO~SI.S llSSlÍIIipiOS, flcnuclo n Yl'\~~7~o fOHliYlldll pnra 
qur~mlo o~ ti\ c1' (.I'CSl nll• Uktndo c mnis um dos res
pocth•os nll·mhros. 
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v. 
Mudança da hora da sessão ptJ1'tl a tarde. 

Comprehende-se quo na• primeiras logislaturas 
pode.~so o Senado apphcar uma parto do tompo da 
sessão dia ria om preparar trabalhos, visto como num 
havia ainda tlim considornvel numero de assumptos 

A mudnn~a da hora da sessão para as quatro, ou para auender. . 
cinco horas da tmrde P.areee tamllem á Mesa uma Acturalmente nam acoô&eco assim. 
medidn do grande uttlidnde pratica, aconselhada O que Calta actu.1lmonto nam é mat.eria para dia-
pelo ox.poriencia. ' cu ti r; h a multa, o grunde parte deli a do muiLa im· 

Estando reconhecido que ns medidu le~islati- porlancia, assim na ordem politica, como na admi .. 
vaJ& qno têm do sor submeUidas á deliberacão do nistrnth•a. 
Senado, t:cvem antes disto ser muito bem exômina- O q;ue falts é tempo para o estudo, o prup;.ro das 
das pelas Commbsões no intuito de tornar pot• este mater1as, que o St>nado tem fio resolvt-r com per .. 
modo mai11 facil, o prompta a sun dec~são, pursuado feito conhecimento da c11usn. 
se a Mesa que as manhils sam o tompo ma1s proprio Nam foram outros, no que pllrt:CO, os motivos por~ 
para as Ct·mmissões consultarem documentos, faze· que, depois de certa ópoca, a designa~ão na ordem 
rem o noeessnrio estudo, e prepararem os traba'hos, do dia do trabalhos de Comt,.iasrjes ó muito pouco 
sobre que tOm d·, onunc1u a !õUII opinião, por froquPnlo. ooquivaloprlllicamento no Senado" nom 
quanto ó dumnle as manhas. que estam aborlos haver ses!"ão, deixando de razor-se a chamad11. 
assim os archivos publicas, o do ~onã'do. comú as O pon~~amento do serom á tarde us sessõl:'s dinria11 
livrarias, e que ó mais commodo em cortas cdados das (amaras, aprnyeitando-so as mnntuis p:ua o es
lôr, o confrontar documentos. tudo e preparo dns matcrias, \cm ganho muit<~ força 

Assim. ~i as manhãs continuarem a ser destinadas em ambas as CamaraM lcahlutivas. 
para us SOihÕos desde ás onze hor11s até ús trcs da Na Caruara lJos Srs. Uoputados, o artigo 53 do res~ 
tardo, o tempo nam se rã aproveit-1do com tanta van .. pectivo togimonto dispõe: . 
t:tgem para o snrviço. 1.0 Quo ás sextas feiras o sabbados as sessões 

As Comrci .. :~õos sú podorllo som inconvonionte dis.. principiarão ás sois horas da tnrde: 
pOr das noctes para os indi~adoo fins, e ó obvio que 2.0 Quo nos casos urgentl"s, ou quando u Cumara 
de nocto nem o~tam nb~rttls os nrchivos, o bibliotiiC· iulgar convcnionto poderá a requenmento de algum 
cas, nem cm cortus edadf)s ó facil a leitura, o o oxomo D(':putado determinar que haja duas seasões no dia 
do documonto_s aliús indispensavois para se clt~cida- seguinte, começando a primeira ás dez horas da 
rem as qLIO!itoes. manlui, o a segund,1 ás seis da tarde. 

De actas antigas 1ê-so, que ntó rerto tempo urna No Senado, a hora de abrir·l!lo a sessão já passou 
~~arte da ordem do dia consistia em tr11balhos do. das dez para as onze horas da manhã, lendo .11 Alosa 
Commissõos. - iodicado no parecer n. 140 de 2 do Junho do 18&1 

Fnlin·!le tuimeiram"nte a chamnda, e havendo que a sessllo se abrisse ao meio dia; o no r,aragra· 
quorum, as t:ommissües rctiravnm-so para as respoc- pho segundo dei! to par•:cer já so disse que, discu
tivas salas, o na mesma s .. ssilo ll{lrtlsentav11m os pa-: tindo-se o requelimonto, do ~ue ora ao tracta, offe• 
receres, indi~ações, o projectos, quo rormula\'am. rocido polo Sr. Senador VISconde de Jtaborahy. 

Estes trJllalhos ou eram da exclusiva inieinliva novo illustros Senadores mandaram á Mot~a uma 
das Commíssões, ou vorsnam sobro assumptos sub-: emenda para que. omqua_nto durasse a discussão da 
jeitos no sou exame por doUboração do St'nndo. i Lei ~o orçamento,as sossocs do Senado com.~cassem 

os artigos 102 0 103 do Regimento interno di. ás sot:~ horas da tarJo. e Dilm poclessem exceder du 
Carnara dos Srs. Deputados occupam-se especial-:- onze.. - , 
monte do modo como deva proceder se, quando 0 Alem dos novo Senadores, que ass1gaaram a 
respectivo l'rosidento dá para ordem do dia ll'abtJ· omenrla •. outros ha, quo pensam do m~smo !JlOdo. 
lhos de Com missões, . Tudo l&t'! parece revelar ~lgu~a ~0~1ficaçao nas 

- , . , . 1déas antenoreP, que exclu1nrn 1n hm1ne qualquer 
P~der.n ons:unr-su o resll:,bt·lemmouto d~ anttg.. mudança na hora da abertura du sesEüo üiriu, e 

prl.tlc!,• ou precedentes do F~cnado a resp.olto de~t• mos Ira que a Mosn com ra~ão tem dito em dh·orsos 
f!'lnt~ena, •Jtwncto Hmn parto ~a ?rJem do du• f?On~ua- relatorios, o vat·ecores, que, nam ,o podendo negar 
ti~~ o omlrt~bathrn~ d1) Comr~;·,~soe~; mas. cm prtme1ro que a rnudan"ca da hora da abertura da SOl'llào diaria 
ln~<ll' o~ nsulL.ndos da oxponenc1n sonam pelo mo- para aLardo ~ontraría habitas in\·otoJados, a que 
nos mullu dtlvtdosos: o o·n segundo logur t;' evldcn- nam ó fAcil renunciar, uma longa experwocla dá 
le .fll~O ns h1~ras destmn,das pnrn trabalbos de Com- testemunho do q1.e o St'nadu nam so esquiva a Iii Cri· 
nussocs SO!ldJD subtrah1d· 1S das quat.ro que dcvmn Ocio nlgum. comt11nto quo clle !ieja neccssorio para 
~cr l'lnpr,~t.;:adus uo d~bato das mntl'rtas, sobro que promover por qu,dqut•r modo o bem do Estado ou 

·o Sonn.d.u lUlU do dcltbornr, som que esta pur~a de para dar força u prestigio no pr1ncir1io parlnmc~tar. 
tCillíJO \1\'CS5o componsu~r10 nlguma por meto de 
augnnnto t'lns horas de EOS!!fao. VI. 

Assim, o rtuc par~co logico, e mais pruva\·ol é. Augmento dasl&ol'as de BIBRia. 
quo a diminuiçf•o no tempo mar~:ado para se discu· 
t1rem, o l'.!~t·h·urí'D! os ns~umptoR da cum~olencia 
do Scnndo seria causa dtl nccumular-so no archivo 
maior numoro do netos legislativos pendentes. 

• 

A duraçl•o das sossõos dinrins do Sr!nodo tl ainda 
do quatro horas, corno no a'lno de 1826, quando 
rouniu~so n primeirn Log:islatura • 
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Com o ~eaínvolvimonto quo tl'm tido o Brasil no 
espaço do quasi maio seculo, qu .. m nam sento qu" 
quatro mezes de ~cssão em c.uJR rmno, c quatro horas 
do sessão cm cadn dita, n11m ó tempo suffioicnto para 
que as Camaras legislntiva5 pos~nm provor por meio 
de modido11 promptas, e adoqundns a todns PS Dt!COs· 
sid~tdt"S d11 serví~o publico? 

As Cnmaras têm o dever do acompanhar o movi. 
monto d11 civíli!!aÇi&o, dirigindo-o, o.auxilitmdo-o, o 
ó obvio que pllrn estf') fim carecem d& mais tampo. 

romoyer cssJia causas por meio do IJ',o~idns ade· 
qnndns, e f1fficazes. · 

Pda roduccão do ~uorum as sessões d1arins do Sc
na.to nem soírrerAo mterrupr.Õ<.·s frequentes. 

Pela mudança da hora das· SO!!SÕO!!I diarins parn n 
Larde, flcrmdo livres us manhãs, ns CommíssOcs 
lerão todo o tempo nocossario pora estudar, e pl'r. .. 
parar os trall:~lhos, q uo tõm do ser submetlidos á 
deliberação no Senado, facilitando·! a tl.';sim u sua 
solução. . 

E' preciso roconheccr e:~ta vordndo. 
No Patlamonto do ln.;latorra as so!-sõos oro uma 

t'J outrn Camar.1 duram, ás vezes, octo1 doz, o quinze 
horas, o nos Estados .. Unidos u sessoes do s~nado 
duram septo horas. 

O llegimento da .Camara do!~ Srs. Deputados, 
dispõe tombem no·~.sa dl! artigo 53, que já se citou: 

u Que, quan·1o d1seuhr·se a resposta ó fall~t do 
thrnno, o orçamento da receita o despeza do lm· 
porio, ll:lar.ão das foa]ns d~ mar e tHrra, e qualquer 
propo!lta c.ro Poder ~xecuUvo, as sessões dururão 
sois ho as, solvo si forem nocturnu, ou aounr duos 
scnões no mo!õtno dia. » 

Nam ó sómonto no nosso P<~rhmcnto que se ob
serva o facto de se multiplicarem os assumptos d11 
competencia das C~ullaras legislativas, e que sonto•se 
a necessidade de providencias, que facilitem o OXJ.IO· 
diante, e solução de toes assumptos. · 

Ainda este anno na Ingliiterra, depois do uma os· 
pecio do inquerito. a Cnmorn dos Commur.s recooha· 
cou a necessidade do algumas medidas, que adoptou 
l'ara o indkado fim. 

A.s causas, que alli nc:onselhar.1m as medidas n que 
so atlude, s;.m em grande partu ns rnol'mus quo nu 
nosso Pnrlarnonto produzem t•guno~ cfTcitos, oro
commendam tambem Dlgumas providencias. 

Interrogado pelo Presidente dn respectiva com
missão do inq,ucríto acerca dos mot-ivos. porque as 
ant('riorfls disposi~ões que re~ulavnm a ordom d,ls 
dobato!l. nam corrospontfíam já 11orrnít.arnente ao 
fim l'rur osto, o Secretario da Com ara dos Communs 
o Snr. F. C. I\lay respondeu nos seguintes termos 
que textualmente se transcrevem : 

u ln the Orst piaM, thcrA is a great prcssuro ar 
but-iness. nnd thul. is nnnvoida.l)le, nnd must talways 
bo oxpocled to continuo. N~xt, thero is thegreut in· 
eroaso of dlscusiion which has nrison on ali moa
auras whatovor a.nd gonera lly ou oU questiona ot 
policy ands public iott!rest, Thi~ iH an uae 6( dis
CIIssl .n; h prevnils cvorywbero. :rts well as in 
parl1amont; and it·ha!i gns grtlut.fy mcreast)d ín the 
house of Comaron!l~». · 

No nmõ~so parlamento a• di!cu!lsõos têm tomado 
"randc desi1n·olvimento nam só na CamnrJ. dos Srs. 
Doput••dos, co~no tambem no Senado~ 

VIl. 

Pelo aug1nonto do uma hora m•s !!cssôo:; Jíariíls 
O obvio que haverá mais t~mpo pnrn o •·xpoilientL·, o 
decbiio dos assumptos, qur.r do intcre!!SO r•uiJlieo, 
quer de intewssc particular, quo snm dn Cl'mr•oton
cia do Senado. 

Nem uma destas medidos conrcta a liberdade da 
dis1:ussão, que aliús dovo mnoter-se completa, o 
todas ellas..fundam .. se, mais ou menos. t.m preceitos 
rogimcnt:les, ou precedentes do umn ou outra casa 
do l'arhnJOnto. 

Nestes termos, e como resumo, o conclusão das 
obsl!rvaçõos que procedem. a Mesa, passando a for ... 
mulnr u mrdidata, cuja adopr.ão lhe parece util, o 
colloc:tndo-as na ordem de prÓfcronciu, qu~ intende 
que doYem •er: 

Otrerece o seguinte 
l"Al\ECEn· 

Em primeiro lagar. 
Que seja reduzido a vinte Senadores o qlioru.m 

pura abrir-Eo n sessãn dia ria do Sanado. procodon ... 
do-se donuis na conformidndo dos nrti;.:us nddicio ... 
naos do Rcgimonto, a que !!lO refere n fl,trecor da 
M~>sn n. 140 do 2 de Junho d1. 1868, apprO\':ldOs 
pelo Senado em scs~lio do :t1 du •ne!1mo mez. 

Quo a hora dn sessão díaria !l<ejn mudada das 
.onze horas da m:mhà para o.s cinco d1• tarde, nnm 
podendo o. sonllo ex··oder das dez d11 OtlCle, sttl\"o 
nos casos do artigo ua do Regimento. 

Em segunJo logar 
Que se approve n medida propost11 em primeiro 

lagar, menos 1111 puto tolativn ó mudança da hora da 
sessão nDrtl n tJrdc, continuando a sossao a abrir·Bt3 
co10o actualmente ái onze horas· da manhã, e nam 
podendo exceder du quatro da tarde, salvo nos 
casos do nrtigo go do Regimento interno. 

Em terceiro lagar 
Que. I!Orn raduzir-so o IJI40rl4m, nem mudar. se a 

horn dns sossõ~s paru a tardo, tl sosdlo comcco ás ouzo 
horos dn m::anhl'i, e nam possa exceder das quatro da 
tardo, quando discut;r-se a resposta 1i faJI., do thro
no, o orc.smento dn receita o despeu do Imperio, 
fixação dÜs fúrças do mnr e tcrrn,o qualquer propos
ta do Poder Executivo, ~alv-o nos cnsos do artigo uo 
do Regimento interno. 

Mcdiclal4 11ara (actlitar o txprdi8flla1 e soluçêo dos 
asMumptos da c••mp~'tcncta. do Senado. 

Esumdo bom avcrigtutdo o faeto, o r,arer.on1o que 
as causas, quo o p~oduzom, sam, pe a maior parte 
ao monos, os que têm-se apont~t~do, o que CUbl(ll'O é 

Pnço do Senad , cm 2 do Junho de 1811. - l'is· 
conde de ..C b·u r; Prl·sidcrtc.-Ftederico de ..t lmtida 
e ....Clbuquerqut, i•S~Jcrotario.-Jusfi M artir11 d_a Cruz 
Jobim, coro rostricçõos.- .t. Ltltiio da Cunha, 3• 
Secrotnrio.- Harau de MamGngu·ape, 4• Secretario. 

Foi n in1primir. 
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12 SESSÃO EM 3 ·DE JUNHO 

ORDEM DO DIA. 

PRN.!IÓES. 

Entrou P.m 2• drRCCJS!o'iio. o (lll!í!IOIJ rnr:t n ~~·. n pro 
posi~lio d t cntnnrlt. doR doputat.los !obre a pPnsã.o 
concedida nos filhos do coronol Joiio Niodernuor 
Sobrinho, com o parocor c\n mi.HJll n. 3!3. 

Seguiu.s~ cm 24 discu.:súo, o passou pnra ..,_ 3• 
a propos1~ao dn mnsma camar11 sobro pansoos 
concodidns n D. Loopoldiun A1athilL!os d.1 Costa Do
ritl o outra, r.\lnl opnroccr da mesJ n. 3-1.4. 

)J.\CHJ:-t'.lS R.EYRlGER.t:VTES 

Entrou om 2~ discus~ão,o p.1ssou para n3•,a pro
posição dn mcsml\ c.1m.•ra sobra o privile..tio solici
tado por Ji'ritncrsco 'Vin·thllusson, {).'Ira intro•1Ucr.iio 
de m1chin.1S do razer gelo o ar r, io, com o proéer 
da. commissiio do omprezls privilegiadas. 

LOTERIAS, 

Entrau cm 1• discussão c foi romouidn á C•1mmis
Eiío de rnzondn uma proposit;ilo da cumara Jos 
doputndos sobre lot•!rins concodidas ri S1nta Cnsn d., 
l\liscricordi1 de Snnto ,\m.tro n.1 Uabia, o noutros 
ostnbeleeirncntos pio:~ crn di\·ors;IS provinci11s. 

Tl\,\ll•l\.,\ Y N.\ PRO\'I~CI.\ DA D \111\. 

Se-giÜIHl) cm I• diSCIISSito Q roi ígll:.lmeulo rc
mettid!l ú commíssào do f•znntln umn proposir.ão 
da cnmar.t 1\ns deputados sobro concessão do tavofas 
ú Compn•~hrn Bnhiana d'l .nnvt~gaQllo u \'apor ntiS ln
gôas do NoNo o :'\hng.Jaba, vnra n construeção do um 
tram. way o umn ponttJ no poria de Jaguurlt. 

Esgotat!.1 u ur.lom do dia, o Sr. prosidonlo convi· 
dou os Sr . .t, son.1doros prcsontus p.•rn se occuprtrcrn 
com trabnlhos d.1s c>JmmissõJ;:~, 

Em segu'd·l d·•n a ordem do din parn 3, • 
3• discu~sií'? d!i::~ proposiçõos dn cnmnra dos depu

tados sobr·o ponsoos mcncionndns nos purocorcs •ta 
mesa ns. :11:1 o 3H. 

1• dit1 d_n!i proposições d.1 mesma Crlmnra dA l8tl0 
sobro loter1ns CtJncodidn.'t: 

l• á m;•triz do Patrocínio em S. llt~ulo do Mu· 
rinbú, na pt·ovincia de Minas1 a outros cstaboler.i .. 
mantos pin~. · 

2~ no llospitc~l 1!0~ lnzaros no Pnrú. 
3• á matl'lz da \'ilb do Hvsnda do Cattelo cm 

SOrgipo, 
4.~ 1i mrt Ll·~z t1.1 cidad1! do Sc,·ro cm Minns. 
5n :10 h·1~pitnl dos LnZtlros om Cr1yabti. 
a• .r m.&trix do Nossa Sonhara dOIS DOres dll hll· 

picur1í·Mol'im o outros nn 7\laranhüo. 
Leva!Jtou sa n sc.ssi10 ús 11 horas e 31·1 dil Uluullu. 

EM3 DE JU.WIO DE 1811. 

r•jcs -Parecer dn mosB n. 3·1t>.-Ordom do dia: 
:._ Díacu.;!lão do duas (l!oposi~t~~~ da C·lmara d~s 
deputados sobro ronsoef. - DlsCUssbo do SCtiS 
pro_posir.õcs da m'!S•Illl camara concedendo lo ... 
tOrlftSo 

A's Il htlras da manhA fez-se a chamaJn , e 
achnrlim-so prr!.;ontes 33 Srs. senado:r.s a s rbor: 
visconde do Abaotó, Almoidn o Albuquerttuu, Jo · 
him, Leitão d;a Cunha, lJtJriio do Mamnnguape, 
Chicharro. viscond•J do S·lPUcahy, Di ;S de Carv.•lho. 
llibtliro da Luz, barão de C•un11rgos, viscondtt do llío 
Branco, 1•aranaguá, CYnha Figunhed'l, M.,ndos doa 
Santos, burão do ~laro1m, barão de \1 uritiba. ~bnrll ) dt) 
S. J .. mranco, Fernandes Draga, barârl do 1\io-Gran .. 
do. Vieira 'da Silva, viscon.Je de CamaraAillc, Pom· 
peu, Torras-Homem, F. O;;:taviano, Paos do j)Je.u)on·· 
Çll, Antt10, Zrecariat~, Fernandes da Cunha, Suylio Lo· 
baL·l, Figueira do 1\loUo, barii•l das Tres Unrrn"~, Ja
guaribo o Sinímbtí. 

D.!iXnram do comparecer com causa partici,•ada 
os Srs. IJiniz, t.nrflo tiO Bom lt~tiro, barão dtl Ituúnn, 
~htrr;J, Cnnd;diJ M•mdos, Pau ln Pessoa., visco•11fo do 
Itabm'-•hy. \'Íscondo do S. Vicentf.l1 Silveira da 
Moun, o Barros B.uretn. 

Deixaram do comporuccr som mtUsa participada 
os Srs. Ucbôa Cavalcnnti, NUfiC:I Gonçalvo!l, barão 
de ,\nto'lína, barão rte Cote~ipo, b<Jrão d•J Pir.•poma, 
Souu Fran\':11, Cr•rneiro do C11mpos, duque dd (li" 
xias, Souza Queiroz, fo'irminu, Silveira Lobo, vis
conUtJ do Sun>~surüt, Saraiva o Nabuco. 

O Sr. presidente nbrma sessão. 
Leu-se 11 neta da fi:ossão anti'CO 'ento, c,· nlin ha

vendo quem sobro í'l!n flzos::o observuç-õos, f~~i ap
provnda. 

O Sr. 1° secretario lo11 o so;.tuinto: 
EXrlmJE:"iTg 

'Cnrla dat·hln do hnjo do Sr. ~;enndor Cnndido 1\-!t•n· 
dt:!l. pnaicipando niio potfor compnccor ó sessão por 
hnvcr faUccido honlt•ru urQo pouoa de sun Camilin.
Ficou o scnl\do 1nlcirado o mandou d••sannjllr o 
Sr. scnndor. 

Vínlo e oínco olncíos, sendo 15 d" 30 do ~loio 
proximn findo o lO do l"do cot'rcnto, do lo socrotario 
d·' c .• wara dos deputados, romottondo 4::1 seg11intos 
proposições : 

u A asaomblóu gertrl rosolve· 
Al'ligo unit!o. Será c"trahid·l nn COrte, segundo o 

f')uno estnbolocido, um:1 loteria om boncfici•l dos ro
pnros dn matriz da Cidado de Crtravellni nn pro
vincin dn Bnhia; rovogndas p.1ra cst•l flm n11 dlepo
BIÇÕO!I em contrnrio. 

Pa~o da cnmnr(l dos doputados, cnl 30 dí' M.do de 
1871.- Cnnd~~ dt' /l,,,.pmdy, prC!IÍdonto.-Jooqrârn 
i>il'all d/ac/,'Jd,, P·n·lcll•J, Je socretario.-José MarúJ 
da. Silva Par.Jfl.h• s, 2- scr.retario.·-A' commissito 
do fazon•Ja. ~~ 

l'llRSlllESCIA 110 !tU, VISCONDE TIE Ah.\l~TÉ ti A assurnblóíl gora} f(ISO}VO : 

SvAmtnro.-Curb do Sr. SOIIi\dor C·mdido ~lcndos. Artigo unico. Serão cJ.trabidas n~ Côrttl, soflundo 
-Vinto o cinco oficias do lo sccrotnrio da ca- o plono ostnbolecldo, duas lotorins om bonofit!lo do:S 
mnrn rtos dnput.Hin<~ r••m(lttondo dh•ersas pt·opo!li·· repnros das matrizes de Sant'Anna do C'ttú c de 
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S. Sob:.stiün, ambas no provinci 1 da Bnhin ; rovo· 
go\1bs pnra o.;to fim as disposição! cm contrario. 

Paço da camnra dos deputados, em 30 do Maio 
dn 1671.-C,ndedc HatJpt••dy, pre~tidcnto.-Joa.quim 
Pire3 .U•tchtJdo Purtr.lla, }a sr•cr .. Lario,-Jnsc ~lari~• 
da. Stlva Paranh,,s, 20 socrotario.--A' commissüo do 
fazenda.» 

u A a.llscmblén gorai resolvo: 
Arliso uni,~o. Será extrabitla n.t Côrte. sC"gurado 

o N·1 'tJO ostabclrcido, uma lotArin em b(lnencin dns 
obras da m.1triz do Sa1.L'Anna •la Ald!la, do m11nici 
pio rio NazAreth n:a província da Bahia: rt:vog•dns 
para eslli tlnl ns di~posiçõos em contrt.~ri•l. 

Paro da cam.m• dos deputados, Pm 30 de ~bio do 
J871."-•.'nrtdc d• .'laPptndy, r•rosidonl•l, - JtJaquim 
}>ire; AftJchndfl Po tcll •, 1" socrct1rio.- J,sc ,lf,
ri!l da Srlva Paranhos, :ZO secretario. -A' commis~ão 
de fazenda. » 

" A usembléa gora I re!olve : 
.\ rt. 1.• f.• approvado o docruto n. 4621 de 4 du 

Novt'mbro do 1870, Cllncodondo 11 Emitia Salvildor 
Asculno privilegio para prnpa"ar, vandt~r e oxporta_r 
mosai ~os o ombtlti1los do madeira, f11bricndos sc:nm 
do o processo espacial quo nd•lptou, sen•lo porém , 
olavado a dn annos o pl'aso d•l mosmll prh•ilogio. 

Art. 'l.• Sãorevog.ldns as disposições Pm conlrnrio. 
p,,ço do comara dos deputados, om 30 do Maio de 

1871. - Cnnde •nflfltdtnày, pr~sid~nto, - J·•ng11im 
Pire R Macht1.dL1 P"rtellB~ 1• sot.•rHiario.- l1sc )ltJrira 
da. S"itva Para"'hoi, 2• sJcrctario. - A' r.ommi!tsão 
de emprczas privilegiadas. » 

« A assombléa gorai resolve: 
ArL. 1.0 São apprO\radn:~ as pensões concodi•IIJs 

por doe rotos de 28 do Dezembro do 1810. 
~ 1.0 De 218 monsnes, sem prjuizo d•l moio so!do 

qu'o lho competir. 11 D. Mar1a N··gueira da Silva 
Amaral, o do igual quantia, rcpuhdamontn o com a 
mesma clausula, a 1>. Lufza. C1~sarina d' Silva Am:~
ral. D Arsenia Eponinn dn SilT"a Amoral eU Chris
tina da Silva Am:sral, mã•• o irmà<J do major do 
corpo de estado·mnior do 1• elasso Frrmcit~co Cosa r 
da Silva Amnrnl, r.nocido om COO!>equoncia do 1110 
lcsti11 adquiri.Ja em Cdmpnnhn. 

~ 2. • Do 546 ruensaes, som prejuizo d•J meio soldo 
a 'o. Jo:.quina Augusta Alonteiro Viannn, viuvado 
maj11' rm commissüo o capitão do uorcito Luiz Vi 
conto Vianna, morto em combalo: do 5-IS menMncs 
o com n mosm 1 c1nusuln a D. lltlrC·•Iinn Cnntlidn do 
Amaral Limn, vinvil do c.1piliio do-exurcito ~major 
om commis~ão Simeão Corrth Lima, morto cm 
combato. .. 

~ 3.• Do OOS m•lnsnos n D. l'.omphil' I uiza do 
Tuh•ntino Snnros, \'i uva do cnpi 1úo do 20 .. corpo do 
volunlnrio::: da pnlria Josó Soures Cupim Juni••r. 
morto on1 consequ•:nci•• do t'orimon to recobiclo cm 
combato; do 368 monsaos a U. ,\molin du Pau ln 
PiUn, irmã d 1 alroros de vohmlnrios dn pntrin 
Nnsianscno do P11u'a Pitt11, 111orto em comb . .to i do 
4 ?S monsnos no menor J1•só, filho lollitimo ·do to
ncnto do 3)0 corpo do voluntnrios da patrin Josó 
Thoophilo Pnrnnagutt, quo morreu c111 combntc. 

Art. 2.• Estas pensões sorão pagas da doia dl1S 
respectivos decretos. 

ArL. 3. 0 UO\•ogam soas dispntiçõcs em contrario. 
Pn~o •ta camara dos tlepulados, em 30 do I'tloi!l de 

1871.-Conde dd Baepmdu, pn•sident'l, - Joaquim 
Pire• Macha,tu PortrlttJ, 1° Sf!Cretario.-Josó Ma ri•• 
da Silva J>,Jranha .. , 2D secretario. -A' cummissão 
•Jc mstrucçiio publica.» 

« A asscmb'éa gero~ I resolvo: 
Art. }.o Fica o governo autoris11do a conc,.der ao 

•JPsomburgRdor da relar"ão dtt Côrte, adjunto do tri· 
nunal dll commercio e rôirlistro adjunto do conselho 
su~remo militar de justiça. Joso BapLÍ!tn Lis'K!a, 
•1m ann11 do lic~nça com lo.tos os seull Yencimontos, 
quer de um, quer da outro tribunal, para t~atar de 
.. u:1 saudo na Côrte ou rór, dclln. 

A._rt. 2 • São reYog.ldas 11s di:~posiçõcs em con
trario. 

PnÇ•1 dn camara dos deputados, em 1.• do Junho 
d•l 1811-Condt> dtt Bacptr&d'l• prl!::iotente. -Jo12quim 
!'ires MllMado p,JrtdtiJ, a.. o' sccreL.trio.-JrsJ Maria 
ela Silva ParanhnR, 2· s.:~crctari,). -A' commi!s5o de 
in~trucqão pUblica.• 

u A as~nm!,Jó' gentl rdsolve : 
Art. 1.° Fico o goVl'roo auLorisado o conceder ao 

conselhoiro O. Frsnciseo Oalthitzar da Silveira, de
sombargitdor .Ja relação da Côrte c procurador da 
f':orôa, soberania e faz~;~n,Jr~ nacional, um anno do li
conç~t rom todos os voncimerUOJ!t para tralar do sua 
s.ude on folhe convior. 

A.rt. 2 • Sàr\ revogada i ns disposições cm con-
trarro. · 

l'•ç•l da camara dos dopnlados, em 1• de Junho 
de 1871.-Condede 811ependy, presidento.-Joaq11.im 
p,rts .Jittr:hado Porlcllfl, 1° secretario.- J•:sd Jhria 
da Silt•tt Paranh R, .2° secretario. » 

u A essombléa geral re;;olvo: 
,\rt. 1.• Fica o gu\·uroo autorisado pnr.1 mandar 

dP.sdo já admittir â rmtrlcula "do primeiro an:1o da 
raculrJa•fo de mo•ticin11 dn Dahi11, o a!umno Joã1) 
Baptista Mont iro de Miranda Ribclro, o qual de. 
verá mostrar·so hnbililado no prcparatorio que lbo 
ralta, para poder sor admittido a CIIIDH das mate· 
ri11s do primeiro anno. 

A~t. 2.• São ro\•og .d.ts as db;posiçõo3 em eon .. 
Ira no. 

raça dn camara dos deput.ado>~, ctn }o do Junho do 
1811.-C'•"de de llal'pcndl/, ptcstdonlo.- Jaaquirn 
Pii'C:-f Alnclrado P•Jrltlla, t•sicrctario.-Josc' Maria 
d, SilotJ l,armrhns, 2o sccretario.-.A' commissilo 
do instrurçllo publica. 11 

" A nssomblén gorai re<olvc : 
Art. }.o E' o .,;o,·orno sutor"isa.do p11r.1 mandar 

ttdmillir 1Í matricula do to anuo moJico, 0:1 racul· 
dndo da C"rto, o olitudanle Jõ"rancisco S('laro• Oornnr· 
dcs do Gmu·õ.t, sondo·lho disponsndos alguns mozos 
que lho fnltnm pnra nuingir á idade legal. 

A.rt. 2. 0 SAo rovogada:s as disposições em coo .. 
trano. 

Pa.s.o da c11mara dos dopulados, cm 1• do Junho 
d,., 1~ ,1,-Cnnde di' BruJiendy, pre~ldcnto -Joaquim 
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Pires Moch11do Portcl!a, 1• secretario.-Jod Maria 
da Silva Paranhos, 2• secretario. •- A' commissllo 
de inslrucção JtUblico. · 

'c A assembléa gero~l resolvo: 
Artigo unil!D. ~erfao.oxtrahidns n1 COrttl, segundo 

o plan~ ostabeler1do, duas !otorins, soudo uma cm 
beneficio das obras d·• matr1z da cidade de Queluz 
o outra das da matriz da cidade da Ponta Nova' 
amb~s •!l provinda do Minas GoraOii revogadai 
as dllpOIIÇõos em contrario. 

Paço da camara dos deputados, cm 1• do Junho 
de _1871.-- Conde de B•rpendy. presidente.- Joo• 
qtn-m. P~rtR MacAadu Purtclla, 1• socrotarlo.-J. AI. 
da Sdpa Paraflhos, 2• secretarie. -A' commisslio 
de Cazend•. • 

a A assembltia gel'! I resolvo: 
Artiso unico. f?criin extrnhidas na Côrte, soguntio 

o plano ostabeloc1do, 1uas loterias cm beneficio dn 
construççõo da i~rejn matriz da cidade do Lagos, 
na provmcia. do _S~nh Cath~trina; revo1adas para 
est~ Om as dlsposJçoos em conlrari1J, 

laço da camnra dns deputados, em 1 .. do Junho 
de. ltn~.-Cond~ de Baependy, presidente.- Jna
quun. p,rts M.achado Portelta. 1• secrotario.-Jose 
.Vana '!" s,lva Pftrt1Rhfl8, 2° fCCretario. )) - A.' 
cumminao de razenda. ,. 

I( A assomblóa geral fl'Snlvo : 
ArL. 1.• Fica autorisado o governo a c.•nceJor no 

desembargador da relllÇlio d.'l Mnr:~nhl'lo Josó Pore ira 
da Graça, um anno de licença Ct·m to los os venci
mentos para· tratar dtJ sua sande ando lho convier. 

A~t. 2.• São revogadas u disposicões cm con· 
trar10. :~ 

Pt~ço da cnmara dos doput~dos, em 1• de Junho 
do 1871.-Conde de Rucpendy, preaiLtouLo.-Joaquim 
P1rtR. Machado Portclla, t• secretario.- Jose Mari11 
da Salvf! Pt.Jranhos, 2o secretario. - A• commitJsio 
do ponsoes e orden11dos. » 

cc ~ assombléa ger.1l rcsoh·o : 
Art1go unico. Scriio oxtrt~hidas na Côrte so~undo 

o plano ostabolecido, duas loterias om bou'oficlo dns 
obras da matriz da nova frcguozia de Nossa So· 
n_hora da Gr~t;n. d.1 Capunga do municipiu do 1\o· 
ctro, na pro~mcu~ do Pernambuco; ·revogadas par~ 
es&o fim aa d1sposu;Uas cm contrario. 

Paço da ,camar.t ~os doputndos em 30 do M•io 
d,f:! lfnl.-Conde de8.1ependy, presidonlo -Jonqui1u 
I a-re•. Mac~ado l1orttlla, 1 o secrotario.-JoHÓ &h ria 
da S•lva 1 <4ran/& s, 2" soe rota rio. » 

« ~ assembló.l gorai rosolvo 
Artago unico. ~erão oxtrahidns na Côrte, segumlo 

o Plan~ estabelecido, duas lotoJ•ias, sondo uma cm 
beaeOc10 das obras da matriz tia villll dn Piranga o 
outr~ d.as da ~atliz d11 cida~Jo do Ubá, ambas na 
provmc1~ f!o Almas Geraes; revogados parn este Om 
as dispoa1çocs cm conLrario. 

Paço da camnra dos deputn·lhH, em l• d.o Junho 
do .1871.-Conde de Bacpcndy, prosido:tto,-Jua· 
IJIIIm.Pu:ts A~aclutdo Portcll1, l• secretario. -Jm~c 
M~r~'.J aa Stlva J»aranho•, 2 .. secretario. -A' com-
mtsaao do fazontJa. 11 • 

• A assomblóa gcral.resolvo: 
A rt. 1• E' opprovada a pl~nt:~Ho do I :2008, con

cedida por decreto do 20 do OutUbro do 1870, ao bri .. 
gt~deiro honorario do exercito Dr. Fr11ncisco Pinhei
ro Guimarf!iie11, cm nttonçiio aos di::tinctos c rolovnn• 
tos serviços qu"' prostou na e:uorra contra o governo 
do Para~uny. 

Art. 2° Esta pensão sará pngn da dltta .do mesmo 
decr·~to. · 

Art. 3° São rc\•ogadas as disposições cm con
tr3rio. 

Paço da camara dos deputado!!, om lo do Junho do 
1871.-Condc lc 8 epcndy, prosidcnto.-Joaqu1m 
t»ireH Macl'''do Portclta, 1" socrotarin.-JoHÓ Maria 
d11 Sih1a 1'aranf1os, 2° secretario.- A' commit"são 
do pensõrs e ordona~los.» 

« A a!lsemblóa geral resolvo: 
Art. 1 ... Fica o govr.rno autorisad0 para mandar 

admittir dosdo j6.á motricuh do I• nono modico d!l 
Côrte ao alumno Domingos Lira da S1lva, o qual 
dfll'erd mostrar so habilitaria no preparatorio· que 
lhe f~tltn, para poder ser admilt1do a oxamo dns 
matorios do lo anno. 

Art. 2 o São revogadas as disposições om con .. 
traria. · 

Paço da cnmua dos doputados, em 1• do Junho 
de 1811.-Condt dt~ 8tJependy, presidoote.-Jflaquim 
Ptrts Machado Porltlla, 1• secretario.-Josc· Marira 
da ~ilv1:r. Pura-Ahos, 2° secretuio.-A' commissão 
de instrucção publica.» 

O Sr. 2• secretario lo11 o puocor da moaa n. 3-16 
do 3 d> Junho de 1871. oxpondo n matcrin do uma 
proposiçilo d.t camara do~ Sr~. dt,puhtlos. appro
vando s pou~ão do 368 mensaos concedida ao atro· 
ros ~to 22 corpo de vOluntarios da p1tria Joiio· José 
Peroira de Azurar. 

Concluindo: 
. 1.• Qtn a proilnsição da camara dos Sr11. depu

tados 11evoontrar cm discusllão e ser approvada. 
2.• Oue o paror.er dn mesu seja impresso e distri· 

buido ila fórma do estilo. 
Ficou sobro a mesa para entrar om discussão 

com a proposição a quo se reforo. 

ORDEM DO DIA. 

PENSÕRS. 

Entrarnm em 3• discussão e (oram adprovadas 
para serem dirigidas d t~ancc;ãn imporial aa propt•· 
sh;õos da mesma cam~ra sobro as pensões con
cedidas: 

1.• A filhos do coronel Joi10 Niodorauor Sobrinho. 
2.• A U. Leopoldina Mothildo da Costn Uurin o 

outra. 
Lfl"rP.RI.\5. 

SoRuiram-~o succossivnmonl.O um 1• discuss:.o e 
for11m romttlidltS d commisslio do ra:r:endn ns pro
posições •la m sma camnrn RObru lotcrinsconce•lidllfl: 

1.• A' mat1·iz do Pntl'Ocinio om S. Paulo dl~ .. u .. 
riahó un .Proviucio. do Mimu, o outros estnb~l· .~j .. 
montas p10s. 

2.• Ao hos. itnl dos Laznros rio Pará. 
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3.•. A' matriz da vllla do Rosario no Cattete um FraJteo, Firmino, Souza Queirot:, visconde de Suas· 
suna e barão do Cotegipc. Sor~lpe. 

O Sr~ prc:nd•mlo abnu a sessão. 4.• A' matriz do\ cidade do SPrro cm Mimts. 
5.1 Ao llospital dos Lozoros om Cuyahá. 
11.• A' ma•riz de No!sa Sonhara das Dóras de lia· 

picurú·mirim e outras no Mornnhiio. 

Lcuasc a acta da SCisão antecedente, o, nào ba· 
vendo qu!!m sobre olla ÜZ611SO observaç-õesJ Coi ap
provad.o, · 

O Sr. 1• sccreLDrio leu o seguinte Esgotad• a orJem do dla,o Sr. prosidonte convidou 
os Srs. senadores presentes para so tccupnrom com 
traba.~hos das commissõos. 

PXPEDIEXTE. 

Em aeguida dou para ordl)m do di~ 5; Officiode3 do curronlo, dom!nisJerio do Imporia, 
2• discussão da proposiçi1o da camara dos depu .. partit!ip:mdo que Sua Alteza Imperial a r.~genlo do 

tadC'IB sobre a ponsfto conJcdidn ao atrorcs .Jtlão Imporia digna ... so receber no paço da cidade, no dia 
Jorge Pereira do Azurar, com o parecer da m~sa 6 do corrente, d 1 hCJrn da uude, a deputação do 
n. 346. senado que tem do opr,.sf>ntar U mesma nugusta so· 

1• diacusaõ.o do prl1joeto llo senado, do 1870, nhnrn a raspo11ta d falia do lhrono.-lnleirado~. 
sobro o accesso doa post.Js dos officiacs da armnd1. O Sr. 2° secretario I!Ju os ~oguintos pareceres da 

1' dita do roquerimanto do Sr. visconde do ltnbo· me:m: 
raby,del&l~. aobro prorog çno da hora das sossõo•, N. 341 do 5 do Junh,, do 1811. 
com o parecer da mesa n. 3.J:5 do corrento nn:•o. Expõe a matorin do uma pr.,posicão da camara 

1• dita d11 proposição da cam •ra d1ls tltlpu- dos deputados. doclarundo quo a peósão de 500 réis 
tados, nutorisando o governo paro rondoniltir no 4iorio•. concedida pelo decreto do 13 de Novembro 
guadro ftClivo do exer..:1to o nlferes 1Cform3do Ue·' de 1869 ao cabo de esqn~tdrJ J .. só Lourenãco do V as· 
J,umino Aceioli do Vasconcellos. c1ncvllos, deve eoLender-secomo concedi a ao ubo 

Lovaotou-so 8 sessão ás 11 lj2 horas dtt manhã · do esqu3dra Jniio Lourenço de Vasconcellos. 

~o••e••Ao 
EM 5 D" JU;IIHO llE 18'71. 

· N. 348 do 5 do Junho de Jo71. 
Expõe a matorin de uma proposição da camar.t 

dos deputados, approvando n peasfto mensal do 
30S conoodido a D. Juiia Emilia de Moracs. 

Concluindo ambos: 
Pr\ESilJkNCIA l)O SR. VISCONDE DP. ADAltTÉ. 

. 0 · . 1 1.• Quaes proposições da Cl' mora dos deputados 
liiu~unarlo.-:-Ez~edaeflle:- ffil'tO do mln 1- devem entrar em discussão e ser a"pproTadas. 

terto do lmpeno.-1 a~e:~l'(li da ~esa ns. 347 o: 2.• Que os pareceres da m1•s3 sejam impressos e 
3-iS.-Parocer ~a comrr!usuo ~e marmha a guorr~.: distribui dos na fórma. d 1 estylo. 
-Ordem da daa:- DJscussJo do uma propo!U .. i . . - . 
ção d4 camarn do!l deputndcs sobre pen•ões.-

1 
Parrcer da. commusaa de maru1ha t guerre~. 

-Discussão do projecLo do senado f!lobro a promo-. . A commissAo do marinha a gtJerra, Lendo eumi
ção do.s _ (•ffici11es i.fa au~a~a.- Requorime.ntodo nado n :rcsolu~o vinda da c~tmara dos deputados, 
Sr. Lo1tão da Cunba.-Utscussllo do requer1men- na qual é autoruado .o ·governo para mandar pagar 
to.dn Sr. visconde da Jtabora•·y sobre a proroga- · a U .. Anna Gertrudes Tavarea RoJrfgueso maio soldo 
çAo do.» horas do seFS!LO· que lho compota pl:o fallocimento do seu filhfi o 
A.' 11 horas da manha fez so a cbamnda, e acha- alferes do commissllo do 6o balalhlo do infantaria 

r•un-stJ prL·~eulcs ·13 Srs. ENI3·!ort.ls. ·D !labor: vis- do exercii.O Procopio .Antonio ltodriguea, é de pare
condu do 4\bnetó, AI.no1d:t !\ ;\lbuquel"qu~ Jobim, cor que a monc1011ada rcsolur.ão dOYO cn~rar om 
Leilão da C~nha~ barão do Mamanguopo, o.;bic·bor- discussão o sor approvoda. • · 
ro, viscond• do:;, Vicente, Dias de C•rv .• lho, vis- Paço do sonado, 29 do Maio do )8'71.-DpqU<t de 
conde de Sapucahy, b•rào do S. Lourenço, bacõo Cazios.-Barão do Muriliôo.- J, J. Fcrunilt~ da 
do Muriliba, Carneiro do c .. mros. F. Octavfaoo, Tis- Cunha. 
conde do llio Uranco, barõ.o do IUo Grande, Cuodi- .EiC"ar.rn sobro a IQCsJ para serem .tomado• em 
do Mondas, Silveira Lobo, visconde do Cnmaragi , conaideraçllo com as proposições a que 18 rerorem. 
barão do Maroim, Paes do 1\londonça, li'crnandos 
Draga, duque doCaxi'ls, Mondes dos S~tntos,' Cuntt.n 
Figll3iredo, Parannguá, Uibero da Luz, Smimbú, 
Vieira da Silvn, Torres Homem. barão do Comnrgos. 
Figueira da Mollo, Saraiva, Zacntiu , Pllmpvu, 
bnrão das Tres Barras. Nabuco, Snyd.o [nlJato, \'is
conde de ltaborahy, Uchóa Cavalcnnti. Fernandes 
da Cunha, Antüo, barãu de Pirapama c Jaguaribo. 

Deixaram de comparecer com c3usa participada 
os Srs. Diniz, barão do 8om Retiro. bnriw do ltaú
nat.Paula Pessoa, Duros Barrotll, Silvoirft da MCIU~t 
o Mafra 

Deixaram do cornP:nrec11r sem causa p~Jlicip ... •lP 
os Sro •. Ntllles Gou~alveo, bariio do Antonlna, Souza 

ORDE)l DO DIA 

Entrou em 2• discussão, o rnssou para n 3•, a 
proposi~ão da c \m:ua dos depu tu doa corno parecer 
da mos" n. 3-16 aobre n pensão concedida ao alrores 
1oAo Josó Poroír• do Azurar. 

PH.OIIOÇÂO DOS OFFICI.U:S DA. AnMADA. 

Seguiu se om 1• tliscussllo o projecto G do senado 
do !810 eobro o accesso aoa posto::J dos offici3C:I dn 
urmad~. 



liJ SESSAO EM G DE JUNHO 

RP.QUERiliENTO~ 

O Sr. Leit.Do da CL.nha, ao socrotatio, otrorocou o 
S"gui~te re_quorimeuto, que (ui lido, apoindo, posto 
cm dts::cus~ao o approvat!o; 

u Roquc;ro que soj.1 udiad·• a discu~slío dr-sto 
t·rojeclo '''ó quo comparoç" o Sr. ministro da mllrl· 
oha a convite do st n~do 11 fim diJ ass!srir ri. discus .. 
são do mesmo projecto.-S. n.-Lelltio da Cunha.« 

Dias de Corvo1ho, Nobuoe, borllo de S. Lourenço, 
Firm:no, b:. rão das Tro11 Banas, Chicharro, barão do· 
Uuritiba, luuiuJ de ~Jaroim, Saraiva. Slnimbti, I'DOll 
dll Mt•n·L•nçt~, b:ui'io de CoLogipo, Uiboiro da Luz, 
viscoudd do ~ai·UCílhy, Cunha Figueiredo, Paronn .. 
guri, Pompo·u, duquo dll Caxias, Zacarias, Torres 
Homem, l.larilo do Cam .. rgos, Antão, Cnndido ftlon .. 
des, vhcon.fe do Rio Uraoco, Vi41irll da Silva, Fi
gueira do J\.lello, visconde do Can·o.ragibtt, F. Octa
vi:uiO o barão de Pirapama. PRORCG.4ÇÃO DA IIOR.l DAS SF.SSÔES. 

Conllouou a 2• discus,üo, quo h o via ficado odiada 
na sossõ.o do anno paa-ad'o, dt> roluorimooto do 
Sr. visconde _do Ilobornhy sobro a prorog•çn•• dJ 
hora das scssoes do !:·enado, com u parecer dJ mesa 
n. 3&5 do corrente armo. 

DcixaTam de comparecer ~om causa part!ci~ada 
os Srs. Diniz, barão do Uom ltotiro, barão do ftaúna, 
t.la rra, Po ula Poattoa, Uarros Barreto, visconde do 
S. Vicent~, SjJvoita da Motta o Jaguaribo. 

Deixaram do comparocf.lr sem causa participada 
os S1s. U..:hôa C"valcnr1li, Nunes Gon, alvos, barão 
di! Antonina, barão do 1\io-Grand·-; Carneiro de 
Cbmrn!!1 S. uza Queiroz, Silvoirll Lolm, Men les dos 
Santos, visconde dO~UB.IIsunn, Fcrnundcs da Cunha, 
viscon•lo dd ltaborahy, Souza FrdnC•l o Fornnndes 
Btag,. 

Posto a votos, passou para a 3• discussão. 
E"g(ltada a ordem do din, o Sr. presidente convi

dou os Srs. s~nsdoros presontes para se occuparem 
com trabalhos das commissões. 

EID oeguido dou • ordem do dia paro 6 : 
3• discussão das pr.•po!iições da camnra doi dopu

tad(•S: O Sr. pret~id· nto abriu a sessão. 
Approvando a pensão mencionada no pancl'r da 

mos11 n. 348 a João Jt1só Pereira de Azurar. 
l~em o dcc~eto de.l870 quo concfdou um prh·i-

lcgw a FraaclSco 'V mdhaussen. · 
· 2• dita das proposlçõts da mesm11 r.amara : 

Approvando as P• nsõos. mencionadas nos pare .. 
cc1e::1 da mesa n. 347 e 248 a João l .. rurenr.o de Vns
concelloso a D. Julb Emili.t de Muraes ... 

l• di&a da proposiçilo da camara dos deputados 
para sor readmiUi to no quadro activo do exercito 
o alferes n-Corma!lo U•Jiarmíno Accioli de Vascun
collos. 

1• dita do projeclo do senado sobrtt promor.ões 
da armada. • 

Levantou-se a sessão ds 111/2 horas da manhã. 

••• •e••lío. 
EM 6 DE JUNHO DE 1871. 

fRBSIDENCI4 D:J SR, VISCONDE DE 4BAETE', 

SuMKARto.-E:tprdiel,/e: Officlos do lo secretario da 
camara dos dcputndos.-Officio do presidenta do 
Piouby.- Parocor da mesa n. 3!9. - Ordtm do 
dia: Uiscussão do uma prnposlçâ'.) da ca'Dara dos 
del!utados sobre (lt•nsõos.- Discussão da propo a 

siçao da mesma camara, concodcndu p•·ivilogio •. 
Discussão de duas f:ropc.siçõcs da mo::sma c:.mnra 
sobro pensões - )iscussao do outra p111posição 
damos ma camara,m,ndantlo roa Jrnittirum official 
no quAdro activo do exercito - Uiscus•lio do pro. 
joclo do senado subre r.romoçlio doll officinos dn 
Drmada.-Discurs• s dos Srs. Paranngult, barito du 
Cotogipo, Saraiva, ministro dn martuh11 o ZacurinP. 
-1\cquerimonto du Sr. Zacaria~.- Discurs(j do 
Sr. barAo de Cnte,ipo -Emendo do Sr. Almeida 
o Albuquorque no 1 oquodmonto do Sr. Zacnbs. 

A'sll horaa da mnnhã foz-su .t1 chnmadn o nchn-
rnm so presentes 3S Sr~. sen:uJnr1'S1 n !!Bbrr: viSC·llldo 
elo Abaotó, r\lmou.ln o 1\lbuqu•~rquo, Jobirn, l.eilào 
da Cunha, barão do Marnar."uapo, Sayilo Lobato, 

Leu-se a acta da scs~ão anto.:edonte, o, não ha• 
vendo quim sobra cl!a fizesse observn!;Ões, foi ap· 
provad.1, 

O Sr. Lq secretario leu o sogu:nte 
EXP2DJRNTR. 

Officio do 5 do corrente, do 1 o sccrolario da ca .. 
ma r a do!i deputados , communicando quo a 
moFrnll camara, em sessão do 3 do corrente. proce
dera á eleição da mosa que tom de funccionftr no 
J•re~ente mez, o qua.es os memt1ros t'leitos. - ln· 
teirodo. 

Dito do 31 do Maio ultimo, 1lo minlstorio da agri, 
cultura, commcrcio o obras publicas, reml•ltondo 
o autographo da resolução da asscmblón gordl, do· 
c Ir· rnndo q1.0 a isenção concoJi.ta ás omprt'Zas do 
qno trota o docrt'lo n. 1'728 do 29 de Solembro do 
1869 comprohendo> nAo só o maioriA! d"s<inado ti 
coostrucçào como todas 8!1 m<~chinos o material que 
forem ueccssarhs p«ra o traaspoJ·to de cargas c pas .. 
Pagoiros o etolabelocimonto d1J officinas.-Ao ar
cbivo, communicando·SO á outra camora. 

Officio do presidente dA pro\'irlcta do Piauhy, do 
3 tio ~1nio proximo Ondo, rt:~mottendtl a collecção do 
leis promulgadus pela assemblóa lt>~ islativa daquelln 
provinci11 cru '' nnno Jo 1869. - A' commifsiio do 
as!IOmblóas provin.·iaca:. 

O Sr. 2D sot~r.-tado leu o parecer da eommiui\o do 
pensõos o ordonndos n. 34U do G do Junho do 1871, 
propondo quo so prr.a ao governo pelo ministorio 
da guerra a cópia dÍl to1mo du ins~eeção do Paudo 
'J qu11 f~,j aubm• ttitJo O alfor('S do :J• b3tnlhlio de 
in(a,ltoJ·ia João llnptista. Mt~chado. 

l,osto n \'O tos, foi a pprov~1do. 

ORDE\1 DO DIA. 
PENSÕES. 

Enli'OU om 3• discns:'i\1) e fni ltpprovnda pora ser 
didgi !ali sn •• cçiao imperinln prop,l!>içilo dn camo.ra 
do~ dnptlt·•dns, approvando 11 pun!liio mencionada no 
poroccr n. 346 a João Josó Pureiru do A>urar. 

! 
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11.\CIIIN,\S REFRIGBRASTF.S. 

Seguiu-se em 3• dí~cussiio o (oi tamb(•m appro· 
't'Dda p1ra Rer dirigida la S3Dr!ii'ID impMinl n P.r~pos.i 
çiio da cmmara do~ doP.UtnCliJS sobro o pnv~l~·g1o 
solicit~do por Francisco \Vindhnu·son, para mtro· 
ducçtio do machfnas do f:~zer gelo o nr frio~ 

IRNSÓES. 

Seguitlm-so em 2• discus:.ão. e p:~ss· ram parn a 
3•, as proposiçõo11 da mesm1 cam.arn com os parece· 
ro:tllft rneaa na. 347 o 3{8, relatlf'l s ás pensões cm,11 
codid11s a João Lourenço de V asconcdlos e a U. Julio 
Emi:ía do Aloracs. -RltADMISSÃ.O NO QUADRO DO EXRRCJTO, 

Entwu cm 1• discu.Rsão, c Coi romottida á com
missão do marinha o guf!rrn, a proposição dn mesma 
cnJnllrd rnandando rcndmhtír no quai!ro activo do 
elQrC.t·• o alferes ri:form.:do Belarmino Accioli do 
Vnscoocellos. 

O Sn. I'AnANAou.{ :-A npresentnção desto pro. 
jccto, quando 01 dins do minist .. rio OSLJVnm conta· 
dos, pilrocou mo umn arm • de guerra nlirada pelo 
nobre ex-ministro da mc~rinh:~ no_cnmpo ministerial 
Jos que lho LinhDm do euccode.r no puder, Este 
_presento fatal. .. 

O SR. n.\RAO PR CuTP.fHPP. :-I!u suppunha-o mais 
inno ;coto. 

O ~n. P,u\,\NAcuÁ :-•• pó·Jo multo poojudicar · 
áquellos que dollo so ulilisuem actualmente. 

Parocin mu quo n Sr. ministrl) da marinha nnd .. ria 
mais avisado se, pondo de parlO fJSto proj• elo, tra .. 
tasso antes de dar andamento ao que d!\qui fd do
volvido com omt~ndas á. cam:ua dos Srs. deputados i 
ó o que pl!díam, nu ('Slndo dn questão, as TCj:trns 
mt~is triviaes de cortozia, senão um cnlculo do boa 
politica. llnjo. <JUn a divisão parct:o rrinnr naquollas 
lllciros, quo niio ::-o nprcsonlam tio cerradas o com· 
pactos como outt•or,,, seril mnilll prudenlo quo o 
nobre ministro, nttcndendo tis circumstnncias espc-

Pft.OMDÇÃo nos DFFICI•tr:S O.\ AR)I.\DA. 

1 

cíac:; do~tt· Utlt;• cio, vi.-tn quo a juristlir.çi\o c!ltd 
Ach5n1t0 .. 50 nn sala immmUatn 0 Sr. ministro da co~o _quo prm·entt~, tratasse da fazer com que fosso 

marinha, fcrnm Ht.nto,1do:> pnrn 01 doputn~üo qu•J 0 doctdtdn 1\ ·quc~t~o nn camnra elos Sr~. deputados, 
rlovi:t rN•obcr os Srs. Torfes Homem, Smim hú e om vrz d(l a ~·rn\ ottar·tõ=e do traba l~o. tnopportun~
Paos tJ!l Mendonça, o scndll o mo"mo Sr. ministre mont·; OfHOil('n.tnJn p~lo nobro cx:~mts~ro l!n mnn· 
introd11Zido no salilo com aR form11lid:-dos do estylo I nlut, Jli nos ulwno~ ~tas do sou mmtsterto · • · 
tomo·1 lU•Sonto A diroita do Sr. pre:tidento. O ~R.. ZAC.\RIAS : - :\os pnroxi~mus. 

1;-ntrou em 1• discus~llo n projecto G do sea<'ldlJ, O Sn. PA.RtS.\GUÁ: - Pnrocia.me isto mais r•ru .. 
reg~lilndo o accesso óiOS p..~stos do~ ofllciuos da ar- dento, hoju, qno aquoll~ cnmnr,a acJta .. so um pouco 
ma 1a. ostromacida rlt'la qucst;"•o do c·lomcn to son·ii, de tfto 

. dilllcil solução. 
() Sr. l•nt•P•\IlKU~tt-St·. prestdoflto, o Eu deploro que a cam:ata dos Srs. deputados se 

ast~umpto do. qu~ tra~n o p_roJec!o, nlio ubsbnto sor · divid;sso pnr rnoli'"H scmclhnnLf); Ynjo com .1ôr a 
usla a sua pnn1olra d1~cussuo, na o é nu\' o parn o _se I bamJoirn no~ra erA"nilla o sustonuda r-c r uma srnndo 
uado. O senado ha de rocord:u·-so de qua.em 1850 1 p.1rto Jus H•us melhores tnlrntos, srgur~,mouto dig-

. volo d • ClJm.•rll dos Srs. depu.t••dos um proJecto, r~-~ no! de uma melhor r-<• usa. E ndmiro quo o nobro 
gulan•lo o accosso do" officJL•os da aunild , 11 CUJo presidenta do cnnsolho. tnctico con!ummndo como tí, 
rcspdto cmpL"nhúu :lU nai)IU~Il~•, b1.1m romo n~stu Cü.· j n~o (O!ISO mais providrnto não !;t~ naquolla como 
marJ, porfiado o oarlutCldo tleb .• to. ÜUVI~·SC'I n: nesta crucslão, procurando, cm t-::rflpr,, poup:r as 
nobre com missão de mnrinba o guerra, ç~o.o que )sus~eptibil!darlos de FCus o.migM~ ovH,,ndo pôr cm 
bouvo mais do um parecer, o forarn dferocJdus va- 1 r•rovn mais uma voz a spnsibilidndo dnquolln Hlns ... 
rias emendas. Docorrl'.rllm a!a:uns a~~os som quo o tre nsscmblén. 
senado tomasse um:~ ~ol1boracao defi!!Uivn, ~nnto que, j \lus, d11 r:~ elo de vir ri. tola dt~ discusslao este pro~ 
tendo comf•çaJo a durus~~o -.m JB56, cr~1~ quo ~m : jol'lo o do comparonimcnto do uobr~ ministro da 
di~s de Julho, só. om 1861 ~cvQ lognr a 3• d1scussno, 1 marinha, onttmdo qu. so pódu cuncluir C! assenti..: 
cUJO re11uhndo ro1 ser o prOJt'Cto ruodifit;.tdo o dovol-1 mt!nto de S. Ex. As idéas do rno~HtO JlTOJOCto. Se 
'Yido d ouLrn camara com ns OIDNJdas :.ppro.Vl~dJ8, r S. Jo:x. qui7.osso.oricntar-mo manirustando n sua opi .. 
Nestes tormos, desejarJ 1111ber soo nob1o mm~~Jtro; nii•o a este respoho, mPsmo em aparlc ••• 
du 01ariuhn adopta cm todas as t~U .. S partos O projecto r· f) S d . • 1 
novamente aubmcttido no os:nme o deliberação do. 0• Ml:"t'IST.n? DA HAIUNIIA: :-A opt o proJCC o 
sanadtJ,condemnando aqu~llo que daqui foi devolvido cm sua g~nornhd.,~o, sem exch11r .o~o_ndfl!', 
ri outro1 cnmarn ou fiO apenas p!Cll"ndr tomnl-o pnraJ O Sn. 1 .\I\4NAGUA. ·--0 nobre muustro \'ORl no do
base •IJ discussão o do emonJas, (lorvonl.urn, jft for· bntn com nnim~ dt! emend11r, do corJ"igir a obra do 
mu1a~tn~ p(.Jj. S. Ex....... f~m toJo caso, o ínogu- sou dígn_o antoc('ssor; nindn bí!m, ~lus. nind~ nssim · 
lnrid:u!o ó maolresta. I este proJecto nfto p~do pnssnr nn !• dtsrusmo sl:!.m 

Não ó, pois, som um senthnonto do ntlmiraç.llo o s~r-, nlgurn ~opu r'?• o lHt! ~om um~ CtH·~'! ~stnmhc~n, ~.no 
preza qno v4•jo ::tubmetlido no t•xnrno ~ do.hbornçoo. s.6 pclns c:n~s~~toraçoo.s adduz1das scnao tam\u m 1 1 lo 
do son1uJt1 O!OtO proj~~.to, atpti npros,o•!tntl~ Jlt nos ul.; J.;r.tnJo ntbtt~w qu~ uo dar ao soverno. 
timos .llns dn 11dmuus~r~ç:ao d11 mmt~ll'rto do 1tJ de 1 O Sn. DA.R.\O DR Co-rr.cn•a:-Po~o n pnla\'l'J, 
Julho polo n·. bro ox-mlntt'Lrl1 da mnnnhtt L·· ! O Sn. P,\1\l\'.u:u,\':- Eu Dão sL'i pontue o nobro 

O Sn. ZA.c.\UIA.S: -Qu 1udo os di 18 do lhini:loJ'i", cx: .. minis:ro Ju madnlafl cvudo:nnou o prujocto n quo 
cstn'v:~m c.ontado;. I fiz nllustto no principio do m(ln discurso, quando, se-

" 
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gundo creio, fMn osso trttbalho conCoccionatlo poJo 
actual nobrCl presidenta do conselho, o om grande 
parte pelo.nobre cx·minialro qwc o havin adoptado, 
emendando·o; crn obrn sua: entretanto o nobre ex: .. 
ministro condcmnou oquello projecto antes que a 
cnmarn dos Srs. deputados, a quem fôrn devolvido 
com emendas rar.1 rcconsidernl·o, htnn·osse prore· 
rido sua ultima palBVIil sohrc o a11sumpto. 

tndo por morocim·mto; o ont!e os officiaes gonor1os 
n promoçlao fie fnz par moremll'!cnto Ora, como .n~s 
gr..ios inl'criozos regula cxclllstvnm~nto n princlpto 
da nntignidade, tom nma ox:plica~no o nccoss_o. p!lr 
merecimento nos ultimas gráos da hierarcllil• mthtar, 
porquo outàu er11 preCISO que o go\'erno 11precia.sso, 
por sua vez, aptidões o scrvjços quo l'llo não podera 
ter cm conua """' promoções foHns. Atas, polu systc .. 
ma do projecto dn nobre 01 rninistro dn mttrln~·'• 
dosde os primoiros postos começa i? fJOWnno, no tn· 
vere:o ao que uconto!! .. nu l~ptuttçno da guerra, a 
inl.tlrvir nu promoçBo do~ officutcs: desde os post~s 

O Sn. SAIIAIV.\ :-Pe~o a palavra. 

su bmhornos n1ó os suponorf•S escolho por morOCI·· 
menta urna pnrto muior ou menor •• ~ão vej_o •. por· 
tnnlo, ritziln para nAo ndopt:tr ." f!O~ro ox rpu1~stro, 
dt1pois do tnnlas esC• Ilhas. o 1 rtnetpto do anllgutdndo 
entro os officiat•s g•·ner .• o.~. E~~· systcmn ó ttiverso 
do ~y:tlOnHt cstahelocido poln lt.'i n 585 dft 6 do So
tt~mbro de Ie-50, com rolnljào no exercito, mas é ~m 
11ystemn quo não dt~ix:n do tor om sou ravor razoes 
muito plausivois. 

O Sn P.\RAN'AGUA•: .-Porque razão o nobre ex: .. 
ministro da mnrinhn, aP.rosontando este Jtrlljocto tão 
ino{loortunn o inc. nvoniontomunto, permuta mo QUo 
o d1ga, t1ão teve cm considor.1çâo ns leis quo roRom 
a promoção do exercito'! ::lo fõr 11pprova!lo o projec1o 
do nobro ox·rninistro, implicitamente fica rocnnfte. 
cida a nectissid,tdo de modit1c~r·su nquolla legislaçi•o 
nos pontos corrospondontos. purquanto toem uma 
certa affinidude as lois que regulam ns condiçõc& de 
existoncia do uma o dl3 outra força ; ó 1 mesma 
questão sob um aspecto diverso. como bem disso, 
em outra oct~aflião, o nobre ex•mínístro da m:\rinhl'. 
As instituit;ões que rogem a marinha o o exercito, 
ao monos. no sou espirita ft nns s11.1S basos runda
montaos dcYom guardar ccrln harrno .in; as disposi
~ões que entendem com n organisaçlto o üXistoac:a 
aas forças do mur. bl!m cumo com as do terra, mnr .. 
ch~m qu~si sompre po.rall~lamont.,. 

Entretaut••, n .. sim nrto fer. o nobto ex-ministro 
porque, so S. Ex. nus primeiros pu~tos rosorvuu 
plt'll u governo llf",(.13rentemonte uma monn~ dóso de 
Hbitrio r~stnugiluJu o. escolha. ficou lodnvta o go· 
\'Orno indircclnrnantu com rnah!l lnrJ.;n pnrlo, 1 odondo 
excluir d.•s t'romorõcs totlos o.q:uolles a QUt!m nilo 
mnndur embarcar ~a bordo .i0:4 navios de guerra por 
9.unlquer m·1th·o, ou mesmo indopcndonto do mo. 
ttvo, '1•1 1101 to que orn u!tin.1a .an~lyse o govoruo pelo 
projecto v('m a ter um nrburto tmm uso, tnnto nos 
postos subnltornos como nos postos SUJ)Orioros; 
tgual, pUda dizor-t•••, ao quo lho dá o prl'j:Jctu a res-

Entrot.Hnto, se se c 1nrrontn osto projt!<:lo carn o 
lei n. 58S do O do Setmubro do 1~50, que resuJa n 
accosso aos postCos do onlciacs das diffarentes armas 
do oxorclLo, võ·so que os principias cardtaes foram 
nbandonados pelo nobre o:c .. ministro. 

O pr.,jocto \'lle d••r üO governo um arbítrio desmo. 
surndo, entregando·lhe do pós c ffiiiOS atados n dis· 
tincta carporaçà.o dos offiCÍ'~OS d11 armada. O nrbitriu 
ás claras, ou o nrbitrio 1•ncapotndo, OIS a cssonciu 
deste, prt'Jocto I f,,zaso a promoção, u~n ~arte, ainda 
que rostrtct11, por escolhi! dt3sdo os prtmoaros postos, 
e outra partu por antiguidade i mas, como· roz-se 
sempre dependeu to a promoçAo dos tros unnos du 
ombarquo, o sabo·SO que o ~mbarquo é commissào 
que o gov~Jrno p6de dar ou deixu do dar, flcn 
conseguintcmijQtc o o!Ucinl depondonto do.guverno 
orn todos os casos p.ar.1 podar ser promovi!..lo. Não 
ha, pois, regra certa o detlnido~, aesí'gurondo os ,,j .. 
reitos improscriptivois do official, o futuro da suo 
carreiro. a recompensa morocida dos seus HOrviços. 
E &l!m i s~o não podemos cor exercito ne1n ma
rinha .•• Sa o offir.iol l1o marinha não poder con1nr 
com o justo o honroso premio du seus sorvicos, se 
tudo quo lho possn caber no~te sentido für dopcn
douto da tJoa. ou mn vontade do governo, dopondcn. 
ta claran.ente, como dispõe o projrocto om muitos do 
seus arti(;o:~ conccrnontos lt. escolha do governo, do 
marecimcnt•• do qwJ o governo ó o unico juiz, ou 
dopondentl.' dos ttos nonos do embarque, que ó som .. 
pro um:t ~~~~mmissão que o ministro póJo dar ou dei
xar de d.1 r, a quo tlea roduzi·la a sorte I! os amei aos 
da armalJn'! lsto·nil • pódo ~er assim. 

No oxo1'1:itu vejo quu r(fgula orclu~iwtmontuo JltfrJ 
eipio da uuti::pntl,uto nns postos IIUboltornosató crtpi· 
t!ío; do mojur ató coron~l a promoçllo so fm: no11 
lormos da(ol d!odo, m'!~qo por onliguldnclo o me-

peito dus t tnciaes gt3nerae:J, • 
Isso segur11mcnto niio pólio qu,.,rer o nobre mi· 

nistro; ó um prusenttJ runesto, fntal ao governo, 
rat~l á nossa marinha do guerra. 

O SR. Z•o••••• :-.\poiodo. 

O Sa. PA.R.\N".tGu..(:- O projeclo. como roromos 
occmuio de vür, quJO~t.', na. 2• discusiilo: d~sco~Juos 
aos pormenores, contam uma parto. CUJD Justiça o 
exequibilidade ou, sem ouvir o nobro ex-ministro, 
nAo p"sso comprehendcr; rcHro·moá-disposic;ão do 
~ 6 do art. 1• que di:t: ,. Nenhum capitão do mar o 
8-uorra subirá ao posto de clwfc dJ djvisão, nem osto 
ao do choro do osqu •dra sem ter sor•lido no posto do. 
que tem acr.ossso pelo "Denos tres annos, dos qnaos 
um como commJUdnnto do força naval, " E• inoxo .. 
quivcl cstn disposição nu produzi ró grandll dcsiglutl· 
dado, porquo, como sabe o nobro minislro, ha, no 
qu,1dro, Jtl catJitiit•s de mar o guorra o 8 chef11s do 
.livhlit.o, A.n todo 24 ufficic~cs gonllracs, nfl.o contnnd·l 
com os do quadro oxtranrdiuorio; esses 24 olliciaos 
precisam tor pnra serem prr.movidos, d"ntro du 
tcmpl} oxi~ido no ultimo posto, ycto monos, um 
nnno do cummnn•lo do força nnva ; ora as ror~ns 
navacs ostiio distribuídas no lmpor'io cm tros d1s .. 
Lrictos nlóm do uma O!tl"IÇito no H to da l,ralll i por .. 
Lanlo, tomos quatro dívhões, o conso~;uiutemonlo 
quatro commnndos do rorçns 11:waes .. 

fTM SR, s•N"oUJOR:- llmn o!llaçiio jtl roi e~liocla. 
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O Sa. PA.nA'I'AilUÁ :- Entio cresco a dil_llculdat.l•l; 
quA ó fe1t0 d·• pdn ipio do ip;ual·tod ... ran Tl'CIJIU .. 
mondado pala le1 fnndnrnental do Estn~o. a qual ~iz 
que n loi deve ser iguni p.:arn todo~. quer prnt~Jil. 
quer r. .sti ~~;uo; tomos quo, t~(!OdtJ ~s~es 0!4. offit;taos 
dístrihuiofos pl'tos comman•fr.s du dtvattO:es, st:rvmd.u 
um anno cad•a um, precisn .. so.polo monos do:t so1s 
unr~os para cstart!rn todos hnhalitado!i para a ~.ro
mnçito, ou seta o moia nonos se addiclollarmos os 
otnciaes do iguaos patentes pcrton~Pntes ao quadro 
oxtraordi,Jario. E este mesmo resultado presuppoe 
a maior regularidade na substituição dos com· 
mandtu, 

Mas, assim nfio h\ do acontecer, norquo princip!'l
monte o-n umo divisúo remota e fórn rlo lmper10, 
muitr~s vn1os porhom do sC'rv1r.0, hão do o~taros com· 
mandan1es muilo m .. is etc um ànno,e o mos!Do h:s do 
ncontecflr nos outros dittrictos •• tanto mt·ls qual') to 
JIDia duutrina do P"Ojer.t., o maaor tempo do serVIÇO 
do ••mbarqno ou do comman~o. é ropuhdo. como 
prova do m•llechneuto, o n mln1Riro quo qmzor fa .. 
vorec<'r hll do doixar nos cnmmandos s··us l•rodiloctos 
por mais tAmpo. o qno tornar-so-ha em s~nsivol d_o. 
trimento do!! outros officiaes, qui) n!'Sim .flcnrail 
inhibidos do cc,mmandar, porquanto os commru~
dos, como sP. 11nbe. siio m•dto pou"os. Tant~ mrus 
tempo fio serviço. isto ó. umto maior m~rec1monto 
se quizeracrumulAraum offi~tnlsympatluco, quanto 
mn·or dnmno St\ ha de c-:tusn aos outrO!; oiUciBB de 
igual c~tto~oria, porqno n~o. haver6. 'flar~ clles um 
meio do prel•nchar a condu;ao que o prnJocto torn:t 
indispon~nvol pnra pr~moc;úo num ~~s10.superíor: 
não so dlt, n~m ó p ~sstvt~l quo !>O d~ Jnm~t~ a hypo
thoso flg'Liradll polo nobre ox-mini11.trl) da marinha 
no§ O• do artigo cit.,,tu, vis! o como fir.a •lO~O~l'~rado 
que t~tun proteri~Ão ou 'lle•n 'lfT"'n\'la do prmc1p10 t!O 
igtlal1ndo nlt•• so pódo "m me~os do seto c me10 
nonos ha~ilitar a to·tos 011 o1Uc1nes doquollas ra .. 
tentes p 1r.1 torem igual direito á promo~ão. 

O Sn. ZACARIAS ,-Apoiado. 

foi emendado pelo nobre ex: m!nistro, o )Ji está ainda 
dtJ(IBndonte do uma Stlluçiio, qU•! JH~do pre-judicar a 
matori11 du projoctu que se discutu bojo no senado. 

Outra ronto ~o abusos, RC~Jbcrtada pPIU disposi .. 
t;Õt•s do projecto, é o mflrccimonto nos te1mns cm 
que ó ahi dt"fini:lo. Tudo ó arbHrnrio: o mereci~ 
menta ha de ser qunsi sempre o boa ou mú vontado 
do govt~rno; as regras que o projecto estabelece, 
pouco ou nnd<t adiantam. Busta nnlar quo so cJnsi .. 
dera como m~r·ocimonto o :1pro~ontar o official uma 
fé do offi!io limpa de crimes. Já ch••gamos porvcn• 
tura n um tempo •••. 

O SR.ZA.cA.nu.s:-E' verdade. 

O Sn. J).UAN'AGu.\ :-... cm que ó rner'ecimento o 
offici.1l nfio commel\cr crimes, r,,zor o que deve. 

O Sn. Z4CA.JU.\s:- Em que ovílar cuiJ,a merece 
fou•or .•• 

O Sn. "PA.RA:'fAGU.\ :-Em que o simples cumpri· 
manco do dcvor e titulo de r~crJmmendnçiio pnr11. 
pudor um official protcrlr o outro ? Ora, quo soja 
morl!'.::ioncnto I' npl'csenL:1r.ão de tr.,bnlho~ sciontiU· 
co:~ rulatfvos ao apor(. içO~m~:nto da marinhu, que 
rcvclorn estudos o appUcação, comprohcttdo i mas 
fé du otncio som nota como molivo do rrc[orancia, 
titulo do distinç-ão, não mo parece justo. 

E'pr~ci:Jo quo concorram outras c:ircumst:.ncias .•• 
O SR. n.mÃo DR CoTtr.tre.:-F.std clnro_ 
O Sn. P.a.lt.t:V.tGV.i: -... mas aqui clld<J um dos 

paragraphos vem como uma nota, umn rôrmula do 
morocimonto; lJ official pliJo ser promo,•ido pela 
primeira, pela segunda, pela quarta 'ou pela setima 
t:oudiçã(i. 

O SI\ ZAC.\RU.s: -hso ha do ser riscado. 
O Sa. nAnlo DE CoTEGirB :-NAo senhor. 

O Sn. z .. cAtu.a.s:- E'ltào vamos mandar riscar o 
verso de Horar:to ••• 

.•.• Vitat'il d,niqtle culpam, 
Non laudem meruit. 

O Sn. PARA.tuou.\ :-A. hypot~ese •. port:mto, ~o 
J•rojflcto do ncbre ex.mimstro ó 1rreahsav~l; e~tá JÚ. 
no proj,1cto implicitameme docro.tnda a Vto!açao llO 
princh1io dn i).l:ualdado, garnnhdo pela ln~ !nnda- O Sn. BARÃo DE CotECIPB : -O Sr. quo ó o alml
montal do Estado, tnnto pelo 1JUU tOCII á puruçao dos ranto, porqur nào fallou om primeiro lu~nr? Porque 
delicio~. como a rcspuito das rocompt'nsas. dob:t'l (aliar o goneral do torra? 

O nobre c:<·minist•o ds marinhA está j~ convon- O SR. ZACARIAS : - Hei do falia r, estou ti. espora 
Cid11 da prnco1ioncin eh~ minhn nrgumemeçao, o bt!m que v. Ex. falle; temos contas velhas ttobre esta 
vr•j!l que tom formulnda uma omonda p:~ra eslo 

1 
rorormra. 

arugo. - • . r o Sn. P.UU.NA.GUA' : - o nobre ex-ministro pa-
0 Sll, H.\RAU D& CotKGII'P. :-Gabo-lho a vtsta. , reco declinar de minha compotencia quo sou o prí .. 
O Sn. P4nAN.U'oUÁ~-t:omo qu~ no sou semblante meiro a roconhoC6r. 

est~u lendo n orno 'da quo vao apresentar a este i O Sn. llAI\Ão DE CuTKGII'& : - Niio senhor. 
arugo. • ·~ .. . O SI\. PAI\A.~i'.\GUÁ:- Encotando este dobnto não 

O Sn. Z..\CA.I\1.\s: --Em.quo tem Lrnbalbado qumzc v1m com a prolonc-ão do o'clnrecel·O, senúo do apre-
nonos o cada vo:r. está pc1or. sontnr nlgnmns duvid,,s quo desejo srjnm resolvi· 

O Stl. PA1\..\XAGU~:- .... pura quo esta Vonus •lns polo nobre ox. miuistrodnmnrinhll, autor do pro• 
do nobro PX"ministro não seja remotlidn 1i eJmnrn jccro, com guom m"is rnrticuhnmonto so entendem 
dos Srs. do pu todos com ·um senão tGu notavcl, tan~o tt!J obs(!rvaçoes quo limbo ptl'erocido á r.onsi4oratão 
mais qu11nto osso senão póde provocar as suscopH- do sonndo. as qurtes, por 1sso mosmo que ollo son 
bilidndos d1•quolla augusto. enm11ra, cujo trabalho compctontu ... 
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O Sn. u.\n:\o m~ <..:urr.GJI'J~: -Eu niio disso isto: 
niw qucir;t ngorn quo ouuslojn fnzondo o st!ll elogio. 
Jsto tum bom ó uma cspucio do Jmmodostia. 

O Sn. Z,\C.\1\IAS :-E lambem uma condiçllo do 
prc!orcncia. • . ~ 

O Sn. P.\R\!'Unu,( :- , .• ostou corto quo hão do 
sor vantajosnrnontu rc!õ!pondid~.s polo nobro OX·mi
nistro. 

O Sa Zu·anus :- Pronuncio muito rnpidaml'nte 
esse ex. 

O Sn. n.\RÃo or. CorRGII'Jo: :- Sompru fica o por ... 
fume. 
~ Sn. PAU\~AGU:\':-NliO sai hmb~m porquo no 

prOJOr.to ora so OXl:.(O para 11 promoçao tros annos 
do ombarquo, ora cin1:0 unnos, ora dous, ora urn ;1 nno 
de ccmn~.lndo. Na h-i~o 1859, quo regula n promo\iiO 
das officJnos do exercito, VE:>JO umn ro:;;ra, certa uni
formidado: dous 1mnos do FOrviço no ultimo posto; 
e noto bem o sonlldtl, todo o f{U<dquor serviço 
activo, pr~>prio da arma, ó sufficionto par11 habilitar 
o olllciul [I promoçito; outrotnnto, qunndo !ÕO truta do 
officínl da 11 rmadlt n5o ô todo o siJrVIÇO activo; é um 
corta o ddormiundo sorvír.o; o paro quo seja mais 
complet'l o nrbitl'io, fkn todavin dCflOIHhmto do g~J
verno romcccr-lho ou não occnsiiw do prestai-o. 

O Sn. Z.\CARI.\S :-E' o vicio cardeal do projecto. 
O Sn. PAR.\X,\GUÁ.:- Não sei porque o nobre ax

ministro da mnrinhn pordetl dn vista a Joi de 6 de 
Setembro do 1851), eujo pnmoiro artigo nliús (•aroco 
ter sido u·usl.:td!ldll textu.:tlmonto para o art. 1° rloste 
projecto: é urna cópia, talvllz rocnos con·octa. 

O Sn. Z,\C \lli,\S :-Apoiado: roi sempre cornu co.J
sidoroi. 

O Slt. P.uuNAtiU.Í.: -No art. la n lei do O doSo. 
!ombro diz: (Zê). 

cc O ncccsso nos postos do officiaos dns dlffontos 
armas do oxorcito ser•' g-rndnnl o snccossivo dcRdo 
nlforcs on 2° tnnonte ató marechal do exercito. ,, 

O nobre flX·minbtro trasladou esta disposirüo para 
o artigo do projecto quo ó o seguinte {lé): ~« O nc
r.esso no~ postos dos officinos da armada florá grad 1 1~l 
o succcs:-oi v a dcsdo 2• tononto ató nlmiranto. u 

Hn OIILI'.js disposições quo estão no muimo c~1so 
rolntivomr.nte n lei do 6 do Sot·Jmbro, mas o projo.::tJ 
npnrta-so cm muitfJs pontos daqunlla !ui, do uma 
maneira qui! nüo se jusufica. . 

Assim, quo, a lei de d 1lo Sctf:'mbro,trnlnndo do nc. 
cesso dus officincs subalterno~, exige dous nnnos rf(l 
sf!rvico no ultimo posto, isto indisti:u.:tamonto, o nl'lo 
comô no projocto um erorto o dt•tormin~:~do servira 
serviço tio embarque dopondonto da vontodo do go~ 
verno; o no posto de cupitüo, puro o otncial pnssnr 
n mnjor. " h~i do 1850 exige tro!l nnnos. lln, por
tanto, mnis simr,llcidndo, ma1s mothodr .. , .. 

O S1t. ZACAI\IA.s :-E mais justiç<~. 
O SI\, PAI\.\NAGUA' :-· ••• (; vordudo, o mais jus .. 

ti~J .•. 
O Sn. ZACARIAs :-Apoiado. 

O Sn. PAIUNAGU,\' :-••• na lei quo regula o nc .. 
cesso dtlS offidnes dns ditforonlos armn;;; do oxorcito; 
o isso não ~1Sdo passar dl•sopcrt.:ollidarncnto quando 
se trnln de Jnstituiçõos dost1 Clr,Jom. 

O Sn. ZACAilUS :-De instituiçi10 ano.loga. 
O Sn. PAnANA.GUÁ :-Entre as forças do torra o as 

forr.as do mnr llilo pó ~c. nem dovtt h'IVor desillual
dnd'l! dtJ trntamonto; n dosigualdadtl torna-se sobli!ra
nnrnonto odio~a o prejudicial ao sorvi~ o qua devem 
pr('star, o que é do mllxima ünportunCla. · 

Quem S!lbO so não ó pnr osst1 desigualdade quo o 
not·ro flx-ministro, em um dos seus relatorios, veri· 
llco11 a oxistencia de muitas vagas que m nllo lcom 
podido preencher no respectivo quadro? 

E' por meio 1Jo instituições jusl:ls o rnzt1avois quo, 
nsscguran.!o o futuro da classe dJS officillcS da. ar .. 
mnd 1, potlttromos croar incoutivo ao seu tlescnvo} .. 
•.iiDonto o tor umJ marinha .Jign:t de tn) nomo, 
digna do lmper ia. 

Portanto, ou onton Jo qno o projecto que so discu
to t:l •. reco do grandes moJ11lcuçoo~. quo a commi~süo 
rcspocttvn poderia indicar o formular .1o um modf) 
mais convonionte. A rosp9Jto de obj..Jctos do impor .. 
tanci3 muito snmonos tom procedido sem pro no do .. 
bato. parecer do ttl;.:u,na commissiio; o assmnpto das 
promoi_;Õt•s tom um hístor!co longo, quo poderá ser 
t·onvomontorrJento aprecudn, conrrt-ntnndí'·so as 
distmsir.õo~ dos dous projor.toi. ·tom que fim pois ó 
a tirado· do sorpron os to projecto ao exame c dcli
Ooração do se muJo,· rahnnito nos os dados inf'iispon
snvois pnrn emittir um jui;o:o osdarecido sobro 
cnda uma do sua~ par te.;? 

f) Sn. Z.LC.\RIA~:- Não tomos ainf'ia r slatorio da 
m;ll'inha. Esrão abU!(lndtJ de noss,, bondade. 

O Sn. P,\RAI'U.Go.\:- O nohro ministro la do to· 
!orar qun eu mo pronuncio dost11 rnnnoira, quo m:~ni
rosto li minha _estranh(l;W Cnl \:n;lll de tal procedi monto, 
L11nto mais quando S. Ex. r1ito ó o autor do projocto; 
trala-:<O do uma lei permnnonta, c cu do!u•jt~ra concor
ro r, mesmo r~conhcct'ndo a minha incompl"toncia, 
parn que saia desta casa um trnb ·lho ma i"' pcrfPito o 
m~tis ndoqua1lo 6s nocossidados da cla1se do Ião dis
tlnctos !IOrviJores, 

E' esta a 1• discussão, o uma v"z que minhas tlu .. 
virias Jevnram mo a aventurar lllgumas ct~~uidl•ra .. 
çõns sobro o todo do f!roloctor q-unndo fi'IIO 011trar 
em 2• discus!lfao, sn IA c 10gnr, 1roi "xnminando o 
mat.erin dos seus diiTerentes artigos n paragraP:bos, o 
de accordo corno nobre er. minisLro otfercceroi algu ... 
mns t meadas para sanar def~ilos titu svliDnlt'P, como 
aquellos que lrg1•iramonlo acaho do indicar ao se
nodo, sem qul! com isso qm•ira molestar c o nobre 
ox ministro, d~ cu~o auxilio ulifls proci~ro parn poder 
dar uru voto consc10ncíoso tJ justo sobro a mntcria 
do liOU projecto. 

O Mr. luu•lin de Cot«~Git•e:- Acre .. 
dito quo o nobre stwador pulo Piauhy não duvida 
da utilidndo do rogulnr s1~ convenioutomoutu as 
f?romo~õis dos omci,.es da armada O e1crcilo 
itosdo lB.lO teve uma lei do promoção. mais ou 
monos porfoita. ontrotanto quo as da marinha re
gulam-se r~or disposJçõos do seculo passadC). o do 
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começo desto, q•1e deixam ao go\·crno o arbitrio dr 
t[Uc t·nto so ton1 quoix;,du u corpnnwi•" ,1,1 mnri· 
nha, o a quo alludiu o uohre seuadur cju•• ;lt:.tba dt• 
(aliar. Parecia, puís, Sr. prc~ídonto que csto pro
jecto cm sua plimeira d1scussão uão pode'ill ser 
atacado senão por Clcopçiio de~línatorut o não em 
sua eJisencia. 

O Sn. JU. nÃo oa CorBGIPE: - EsLlvam contados 
polia Pro\'Ídondn : os nossos di/18 estão contados pela 
l»rovidouciu, m11s podemos diler qual o momento? 
Não. 

Explicarei no nobre senador a. razão porque apre
sentei este projecto i é simples .•• 

O Sa. SARAIVA : - E ingcnuo. 
O nubre scn~tdor aprelicntuu duas serios ilt• a• gu

mentos. 11 declinando •la discus~ão d••sto p11·jedo 
~or oxiEtír oUbo que toi approvado poln c;•mara dos 
Srs, doptta•tos e emendado polo IH•nadn ; 2•, o ar 
bhrio illimitatJo quo o projoctll deix,, ao gove•no 
e o perigo qut.J hn nisto para a corp• ração da ar-
ruada. ~ 

l•:nchorgnn, uunbom o nobto sonaifor um fim po 
lit~co no pr"jPcto. o por iSso ch .. mou-o presonle nlto 
se1 so de grl:'gos ou cousa ••. 

O Sn. ZACARU!o\ :-Analog ... 
O Sn. B.tftio Dil CorEGIPE :- •.• 01~ cousa ana

foKa ; admítto a expressão do nobre sonnlor que 
mo honra com o FOU aparlt~. Folizmentt~, Sr. prcsi. 
tfouto, o honr+do son11dor, nn contínuaçAo do sou 
drFcurso, oncarrl'g.Ju.se de rosvontJer a essas argui
çõo~. ;..,e o pMjACto ospqa os-om•·.illo" da ~•r1nada tH! 
arbilrlo do go .. ·orno, su c um proJoct·l nd1oso, so o 
um Prr+jocto in••x•·quivol. nenhum prt•soulo mait~ 
ngrad11vol podia eu fnzer o um ll'O\'orno que quizosse 
popul:Jrisnr se; rrn roproVllr Iaos idóus. 

So acaso eu aprezjenta~so no senad ' um projocto 
que trouxeue grandes v. ntagon~ para ~!I officiaes 
da nrma,1a, vantagens taes quo nao havoraa go~t·orno 
posterior quD podeflsn concedei a11, ~ntão sim, seri11 
um presento do gregos, porque ÍIÜ causar dum no e 
meu succossor. ,\hs s,, o. proj,~clo nhro n portn d 
popularidade, comf) podia tur eu em monto nquellu 
ponsnmento? Eiprl'u quo o honrado so:u•dor mo 
lonl rnais j4sliça. 

l'~tmbem s~ disso que o nmlecto era o ultimo 
an·mco do ministerio do 16 de Julho. Não com .. 
prohondd o terça da expressão. 

O SR. ZAC.tnus:-,\rranc•,? 
0 Sn. BARÃO D& COTEGIPt.: :-Não comprehcndo 8 

força desta cxpres~ão; o que qul'r dizer ultimo ar
ranco? Em quo sf'ntido exprimiu .. so o Sr. senador? 

O Sn. R.\ O.\() nr. CoTEGIPF. :-lngouuo, não tom 
nada do oc •ulto, nadn dtt pulitico. A's vezes comi~o 
mosmo ponho-mo a sc:smar qual o juizo quo os 
honrado.s senadort>s !.•z€1m dt1 mim: um.t acção a 
mais simp!oo~, •• m:lia n••traral, &omt~m logo como 
uma grande previsão, urn calculo profundo, do sorte 
que concluo que l'ara ollos, a molbor politica é an
dar no c~mínho '1 ccto, fallm r som pro a verdJdo, ó 
tSste o melo de ongannl-os. 

O Sn. l'•n.uuuu.l :-V. E1. ongao• ainda quando 
falia verdade. . 

O SR. lo"'. OcrAvuxo:- Agora oslá enganando 'r 
O SR. nAnio De CoTEGIPE: -Nãa sei. (llilari

dlldc). 

Sr.: presidente, de~do 1854 ou 1855, começou na 
e,.maro das Srs. deput.,dos a disr.ussno do um pro
jecto JI.'HB pr .. rnoc;ões dol officíaos d~t armada. O prn
iccto primlti\'0 r11i proj\o•Sill do ffif'U honr:JdO amigo 
o Sr. pr~Jsidento do conselho. Succodendo ou no mi· 
nistcrio d.:a marinha:'' S. Ex .. propuz algumas etncn
das 1 esse prJjocto, sustontcí ~Ul díscussão n~quelt.l 
cnmarn c roi oito romettido ao Bcnado. 

Sojo tlito entro .p;uÓnthcsis quo não soi qllo ospe
cio do (Alnlidnde h11 e1trc os mous mínístcrios o os 
projt>Ctus de promoção dn armada; logo que propo
nho ou promovo um projc.:to de promociio. cao o 
mi•aisterio t Se succodor-mo q1wd Deus a"vtrlal ~u
bir umn terceira voz ao minísterio da marinha,- pro• 
metto aos nobres senadores que do promoção não 
trato mais. 

O Sn. Z.tCARI.\S: -Púdo o actual ministro tomar 
esto cons•·lho, 

O Sn. P.tRANA.GCÁ :-Creio quo V. li.:s não gosta 
maie do proje,.to. · 

O Sa. SAn.\ IVA :-~ão quf"r mais que"so trate do 
r('formas. 

O Sn. n.,ni'l DR CorsoJrr.:-Não entenderam o 
quo eu disse i vamos adiante. 

A quelle projoclo veio p:~ra a t~amar.t tloa Srs. scnn
dort·s, aqut fut rcmottido a uma cr.mmissào, o quando 
(>m 1861, eu,dopois do uma auscncla do quatro annos, 
Cl.llll aroci no :;enado encontret·mo inesperadamente 
com n sua tlbcus~üo, na qunl tomei purto como ora 
do mau dever. 

Vou fnzer uma Ctlntlssão nmitr, ing,.nun,,. ó que 
Dt'Si3 occasiào, o nobre tenal'lor lU~ro~1ite o. cu jul 
gnvn g:un cnntinunria no miuistorio; no din 16 t!P 
Sotf!móro, C'm que aprc!scmtoi o projecto~, aint.!a o mi
nhu.erlo não tinh11 ro!1olvido pedir sua·dcmiesiao, 
lanttl a&Rirn que nesse dia. ou voucos dins depois, 
aqui Ozcmos prom.as~u do que no rr.ez Maio a pro .. 
sont~trüunos curtas providencias, espl!cialmente a 
TOSJIOito do olt•monto servil. H vt'! u honrado senil· 
dor que nno ora orrnnco; ouestnvn ma suppondo com 
mnit·• vida, rnas ncontcceu-mn o mt~:-mo. que ncOD· 
tocou no honrado senador : morri inosporMamonlo, 

O projecto foi "-qui ttmend:~tÍo o do"'ohido á ca
mara dos Sr:~. depurados rom R'l rmeodas c alU se 
acha. 

O Sn. Z.\C.\RIAs: -O Sr. 1\io Bra•JCO di~sc quo o 
ministorio tinha í'S dins contados. 

0 81\, VISCONDE 110 llJO .. Jlti.\NCO (f'rlkidc11t• dn COII• 

stlho): -No livro do destino. 

Ora, 1.i1o tendo go,·orr~o nlgum dot-do 1861 promo
vhw :~ passagom das omoudas naquella c:amara, devo 
cor.cluir do~so silencio dos dlfforentes miqisterio• 
dosJu 1861 aaó 1870 quo e !los não approvarom o pro
jecto talttual csló. 11.1 outra camara. 
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No ostndo cm que o11o !fO achn, Sr. prrsid~nto. :u1 
emendas {citas po!o scnadO-tiU hfto do s•Jr npprova· 
das ou hão da ser ro,;oitadns, Sendo npprovaLiu, o 
projecto passa com muitos c nutaVtlis d1.•foiLos que 
oncorra cm si : o ao (orem regoitnrlns duvo isto pro· 
vocar uma Íll!lito da• duns f'..amnras t•nra decidir SP 
ontro o projecto pdm1 til' H o o da ca m11r.t dos Srs. Jól· 
nadares, ambos cllos do(oituosos n.1 minhn opí .. 
nião. · 

Suppõo porventura o nobro snnndor que ou ostou 
pO!Stlildido do qtu~ o projor.to s:1hiu do mim. como 
Mincn•a do corobro do Jupitor. urmado do todns aR 
poçns? Nilo dig-o que âcoitaroi emendas, port{UO o 
no!Jre ministro 6 quem as J)ódo aceitar. Defendo o 
prujecto como 1t expressão o minha opinião. Soo 
nobre ministro onat•ndor que ello nã•l dovo ser dis ... 
cu tido, 'orei o primeiro a pt~dir liccnç:~ para reti
rai o. Se, porém. S. Ex. quizcJ' arloptal-o c cur~cgar 
com n responsa.bili.Jittlo dn disr.ussão, cu apenas !!O 
roi seu Cyrit~ert. 

Era ostn a liDsiçi••l da quoãtAo, quando ontond1, 
como ministro da m:.rinba, qno devia aprost3nt.:ar "'m 
novo projecto corrigindo os dotoilos n que acabo do 
reforir·mo. E' provarei que osLo projecto tambcm 
on.-:orre dt.'feitos, mas porisso mesmo está sujeito á 
delibornçito do ·.senado, assim como á discussão, ao 
exame o la snbedori:1 dos honrados senadoras. 

o Sn. Z-'CA.RJAS :-Quo rortuna paa eiJo. o. 

O Sn. DARÃO DE CoTEClrR: -A comparnção é 
bom cabitln. porque um ministro ó um Christo. 

Eu pediria ao nobrt1 ~onador dispensa de entrar 
nos de talhos do projecto; a 2• discussão ahi vem. 
So cr,tendorem quo clld deve ir a algum11 commh:são, 
não mo opponbo. soo nobre ministro não se oppo
zer. Para quP, poh!, tratarmos j:i doss:1s parUcub .. 
ridatJes, como, por oxompl•l, qunl o tempo do com
m.1Ddo, qual o interv.·llo nos primeiros p··!ltos" qual 

Quando entrarmos na apreciação de cada um dns 
seus artigos, eu domonstrarl·i em como este pro 
J~cto encerra monos arbítrio do que o antigo pro
JOCto; demonstrarei cm corno cllc é muito mt~iA ga .. 
rantidor dos direitos da corporação da marinha; 
demonstrarei em como ellc tí superior cm muita:-
partes á tão prcconisaíln lei do promoçr1o Jo esor
cíto que o nobre son.1rJo.r quer trazer como typo du 
promoções d;~ armada i o omtlm trato roi de justificar 
as disposições mnito moJihdas quo foram nolle in· 
cluidas. • 

o nos postos superiores, etc. ? São detalhes que 
muitas vttzcs daprndom da aprAciaçilo do outros. 

No antigo proje!!IO, verbi gratin, eu cstlllJCiecin 
quntro annos do pcrmaAencill ~m CJ.U'Jiquer posto 
p:un poder buyer uccos~o; neste prOJeCto ret.luzo o 
t.~mpoa trns annns: orD,já se võ quaeu mesma mo
difiquJJi minhDs idé11s a este respeito, porque reco. 
nheci que o e~pru;o do quntro annos era muito longo 
para poder-so ascender de um tt. outro posto. 

Digo « meditadas.•• muito doliborarfamento, porque 
e~:te projecto não foi lançlldo t~ssirn ás carreiras nem 
sem muita relloxüo o cunsult:~ dos hnmons compu· 
tentes. Não ~ó mo sorvi do el!clarecimentos ante
riores ao projc~~t., du 1856 o vosturioros ató 18tH, 
como tambow ouvi depois, st·rar .. damonte, aspas· 
soas mais habilitada~ que ju guei dttver ouvir a 
respeito do projectJ que so actJa cm discussão. O 
r.ansolbo naval. officincs suporiorõs, possuas quo l'le 
dedícBrn ao ostudo da marinha o que a elltt J•Orten
ceram, tod09 Curam ouvidos, por•Juanto, souhorcs, 
o meu fim foi dotlir a m •rinh11 de uma lei quo 
garantisse seu Cuturo, que a isentas:ro do arbítrio, a 
quo ella está presoatomonto sujeita, 

P6do ser quo os resultados Coss~m contrarias ás 
minhas intenções i poróm, dizar-se que quero su· 
jeilar .o. marinh.1 ao arbitrio e ao dcspotism•J do 
governo, quando ninguem melhor do quo ou Sd bt• 
que os Jogares do Dlinistros são ephomoros, quo a 
unica vanta~em que pàdo tor 1.m ministro nesta 
paiz O deixar u:n nome mais ou mC'nos hJnrar1o, 
mais ou menos .o.rrediudo, na re111idado, senhores, 
ó suppor .. me um fim ~om a menor ulilidade. 

En dosaiJo .•• nill) i couvido •. , 
O SR. Z..t.c.t.nu.s:- Dcs·,fi;,t mesma •... ó para a 

dlscuasii.o. 
O Sa. D.\RÃO DE Cert:clrE :-Sa ao:t advogaJos, 

acostumados •• manl'j11r a ptiiAVrll, fllltam ás \'ezos 
01prossõcs, não admira que isto mo acantPça. A pro. 
cio tanto a mo,foraçüo do nobre Eonador pela provín
cia do Pinuhy quo não quero quo ello ponse que o 
desafio nem wosmo pura a tliscussào. 

Isso demonstra tambcm que este projecto, com· 
parado rom O I'JIIO já (OÍ nrprOVlldO, Ó ffliiÍIO mais 
vant1.joso á m~~ri ha, porrtuc. em vez do nfficial, 
por exemplo. só poder attingir o posto do ttlmirante 
cm 30 11 35 armas. ~odorá attingii·O em 20 a 25 
annos, vantag~m t'lmbom para o paiz, porque nlio 
convém qu11 tenhamos no~ altos pnstos da marinha 
oiDc~aes iu.validus, mas 1 fficinos quo po!!PUm prestar 
sorvrço actr\'O. 

Não posso adrnittir a comparação que o nobre 
sonador ruz entre o exercito c a armada. parque, 
embora deva haver llnnlogia, uno ha idootid:~de no 
modo da proowçi1o. Para o oficial do exercito, 
desd'e quo ha dHfurfntHs separações de armas, o 
sorviçoOquasi ~onrpro o mnsmo; mas pnra o official 
da armadA a ccndiçào •lo tmbarqne 6 nma con
dicão in1ittp~nstH'DI. Official do m:ninha não ó 
oJllcial do arlklnal nem do qualquer c,u,ro ost!lbele· 
t•irnento sedentario. 

Uisse-mo cm urn,apnrto o hanr~tdo senador pela 
o,hiil: d Quer l•:bos do IDI•r. » Sim quoro lobos do 
mar, potiJIIe sO nssim toremos bons ufficíaos do ma 
riuha. 

DoFgraçndame.Jto o maturial do noss:~ armada não 
ó uindu tal 'JUO permi•ta hn,·ar froqucnlo8 oxorricios; 
c f.•U nprovcho osto. occJsiilo p111'll ragtr r~o nobro 
ministro que rrosto r1111ito su11 attt:'nção no mnterial 
da r. rmada, Fcm o quo uão ó po!lsivol hlll'Or Clfficiaos. Eu o convi.Jo, poi.Y, a qud deixo pas.:uu· o prujtJcto 

om I• discussão; u utiJid•do da m;•teria nao púdo 
sor contosWd<~; untr~>rcmo.!l na discu~são do C<•da um 
dos artigos o ontiH) varemos ando os lá o arbitrio. 

O Sn. SARAIVA.:- Tocou cm um ponto essencial. 
o~lri combatendo o sou projecto, quo é ínoxoquivel 
por folta do mntoriol. 
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O Sa. DAaio. PR Corar.rPJ:- Não ha, pois, ossn 
identidade, o as ontru difTtirODÇ"S ou as (iti'CÍ sob10· 
s1th1r. 

Se cu rosse n Ct .• mparnr rtosdo já n loi d 1 prorno 
ções do exercito com osto projor.to, o honrado senA· 
dor pela provincia do Piauhy veria que o projecto 
ofT~reco menos arbítrio do que a lei de promoçoos 
do exercito. 

Det~rmina oss~t lei qu~ ató ao posto de caJtit.ão 
rogulará simplosmento 11 nntiguidiidO, mns nos pos 
tos supP.rioros murada ó por anlignidndo, metade 
por escolha da govorno. Ora no ,.rojer.to n que so 
declara? Nos pnst lS do 2° e ta tononto, quo cqui'/ll· 
Iom no exercito aos do tenente o capiliio, ó vmdnd(• 
que se afimitto que trt!s qu .• rtEts partos s"jr~m por an~ 
tiguidadoo uma por morecim~nto, dispos:çiio quH ó n 
quo já hoje rf>gula na rnnrinha ; h11 no realid1uJu esta 
ditlerouç., entro o 'IUO t~O pratica no exercito o n qno 
pelo projecto se qui! r prnticilr un arm ·da: Jmrém do 
posto do capitlio-lonento no d" capilão c mar e 
guerra, que corrospt.nJom aos do m:Jjor a coronel, 
dispõe o projecto que a prcmocã•J se faça tms quartús 
por antiguidade o um por mf•recimonlo, 110 pn:-s .• '{ne 
uo ox~rcilo faz-so a prornoçiw nos postos •to lllliJOr 
a coronel "llP.l 1du POl' merecimento, m ·ta de por llR
tiguid:~de. VU o nobre senador que so Ctmtrabalnnçn; 
o arbitrto não ó menor no exercito do que será na 
marinha. adoot.ado o projecto. Esta difT~rença ou a 
justiflc~rei crri occasião oppottun 1: agora ó ftíra dQ 
propo01to. 

Não irei mais ndinnto, Sr. prosidonto, com esta 
disr.u11s1to. Já oxphqum a r.•zào porque apresentei o 
proj~cto; jú oxphquei a razão porque não ó alio um 
prcsonto fatal dado á administração t(Ue mo succe
deu; já rxpliqul'i suas ba~es goraos. Que olle nilo 
pódo de mollo algum ser acoho de todo:~ ó intlubita
Vfll, nüo só no seu systema porque ha muitos que 
preferem o systoma. inglez, como tambe1n nos seus 
do<onvol~imentos pecnliorcs. O que poço, porém,. o 
espero dos Srs sonadures,éque discutamos a materu1 
do IDOdo n pod~rmos chognr a um rusnltado util: q_Je 
não cnn!lirlerf'mos istn como arma nem do arbhrio 
para o govorrw, rwrn tio gUt~rra (JllrJ n oppt.ufçào. 
(A poiadu•). . 

Sabe-se que 11 lf'gislaçüo .to marinhn, que se trata 
do reformar, ó um·· ospecialirfndo, e nem todos os 
·~nadoros podem disrensnr o p.uecor dos prolls
Sionnrs, 

Temo!!, ó verd11de. alguns estadistas mioistoriaos 
q,,o pltleritDl nspirar as honras do almlrante por 
seus conhecimentos e!lpeciaos. !\las 11!1so se não di a 
respeito do todos. 

Porq11e ·motivo, pois, é E!Slo) projecto ofrerecido á 
cousideraçAo do senado som o r•arocor da respectiva 
commissAo1 

0 SR. z,cUJAS :-Apoiado 
O SR. S.\ RAIVA:- hso nr.o ó regular o prova 

Fómento qun o minist .. rio c~ld embaraçado no di· 
rrct;ão dos trabalho" ela !I camnr.Js, 

O maior dcfo.to dl) projecto l.lstá nn SUl inoppor .. 
t1mi11ado. Seu autor. tnl<'nloso o sag~.z ~'"Orno é, já 
u reconheceu, quando pediu no nobre ministro da 
mnrinha qu(J trutassl' do ron•war e melhorar nossa 
mater-ial do guerra. 

Rolllmento exigir para a pre~moçlto um certo nu-
mero do nonos do cmb:•rquo importa a exisloncia do 
uma esqu.'ldr:t regular, o qno tenha peh> menos umn 
boa duzia do rHlvios capazes do nuogar em alto 
mar. 

:-cm esse mJterial coma poderj o minieterio d.t 
marinhn dilr commandos aos uffici11es que toem di
reito a isto, P embnrcnr todos os que precisam do 
embarque para n premoçlio? 

O Sa. Z4CAnus- A canôa não comporta tão 
grand•' numAro do pas3,1geiros. . 

O Sa. SAR,UVA :-Se não temos material de guerra 
~umcieuto o rm bom o~tado, so ossos mosmcs na .. 
vios que lemos estão cm gr.•n·te parto arruinados, 
so nestes ultimas cinco aonos de guerra não con
struímos senão navios t1 propriados á navegação flu
vial, porque f<SLabelect'r c••m•J condição sine quCJ 
nr1n das promoções o embarque por um determinado 
numel'o de anuas n:ts difTorentos poatos T 

E se ó as:sim, nlío erro quando nffirmo que o pro• 
jecto ó inuoquivol, cmquanto não tratarmos de or
g:tnis.u uma esquadra regulnr, .o que sojn digna 
dossn nome. Podemos assegurar qulll não teremos 
essa o!lquadra um lO annos, o mesmo cm maior 
numero tlu anno:~. 

· A nocoss!da1to desta lei ó inquostionavel, fl d:ts lu· 
zos de tudoa slhird, Fõnão uma obra porfdta, ao me
nos til o convonicnt.o ou tão nprr.x.imadn il isso quo~n to 
comporta a fragilidade humana. 

Voto pelo projecto cm 1• discussão o prt'tondo 
acompanhai-o ató o final, defondondo o < u dnndll ato 
razões palas qu.~os inseri nollu certa ii disposições que 
foram contrariadas f10io honrJdo scnnd1 r. 

E emquanlo não tivermos es~..t esquatko, os com .. 
m:~ndos o mesmo os ombarques :oorão um favor, o serão 
dados sómentc Aquollos officioos ,migas ou proto
gitlos dos ministros, pois q•lo 11oft embarques por um 
corto numero do ~mnos dupondor(L a promoção. 

O fllr. Sau•ulvn.-FarA nlg1urins observa 
çõos, Quando o paiz intoiro rcclann reformas i'IJ· 
portanttls, ·o que dt1vom inOuir axtt•JordinnriamnJ~Io 
cm sou~ dO!tinos, ó p.1r.1 tumf'nLar so o facto do se 
occupar o senado com a discu~.!!iàO do uma matei i;a, 
sobre a qunl ha projecto discutido ne~tll c11sa, o cujtt 
necessidade não ê inqunslionnvd, como o Ds~egurou 
o n•.bro ex-ministro da murinha. 

A dl•flciont:iu do informnr.õ~s acerca do ;usumpto 
dovi.t aconsolhnr o a.di'lmorito dest:J projecto. 

E' d11hi quo se b • dtJ deri\·Jr o grande arbitrio do 
ministN nas promoçõCJs. E os~o arbítrio será maior 
o m:ds íntolurdvol do quA o que nctualmonlo existe. 

Ptido ser .que u~c ongantl; mas só monto os pro .. 
llssionacs poderão dizer iiO mecngJno, c, pois, one
CC.!lsario quo s:ubnmo:~ o sou p.u·ocer. 

r. dondo vem, st'nho•e.:~, n anomalia do discu
tirmos oslo ns"urnplo som con!tccor n opinião do 
con~olbu nnval? 

Paroce que a admioistrltÇâo superior da morinha 
poiora cada ditt! . 
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Crearnoo o consol~o n•val para lo•antar bom alto 
a lrtminiatratão suporinr da armada e constituil•n 
o centro Lia adminis&ra.,;lio o a guarda de suas tra .. 
dicções. 

. Cuube-rno a bonrd do org4nislr esse conselho o 
colloquoi nollo rud11 •1uanto u paiz tinhs·d~ mais res· 
peitavel na corporação da muinha e (ór• deli.,. 

O asa•1mpto quo se discuto ó da mnior importon
ciil. DosrJo lnngn dntn, rles1to 183·t os difTerontes mi
niMtorio~. o d•·sdo 1818 a Col'lla na ralln com quo 
abria o pnrll!mcnlo, hão foi lo fiCHiir n nceE~ssidlldo 
do uma lt.•i dtt promocõos dn llrm1d.1. O B 1~ru1do s11bo 
que alegislaçãoantigâ dou Jognr aos maiores incon· 
roniontes neste ramo do serviço. J~m JSJO o C1\rpo 
legislativo foi obrigado o suspender as promoções. 
l':m 1832 facultou so apon8s ao governo qua pronlo· 
vnli&O offlciaes ao posto do 1 o &enen&o. Em 1836 o 
1838 outTas dis~síçõos logislalivaa so expediram 

Os nomes dos cillr.iaes gooorliOS mais dis&inctos o 
maia considerados na corporação formaram parte 
dosso conselho com os dous ex-mini~L• os quo mais 
prova• deram do capacidade o de illus,ração na 
administração da mariuhu. 

Mas em vez do tern conselho n 1val • importanci.1 
devida romer.ou a ser ()squocido 1111 consull.11 do llll· 
sumptos imP.,rtantea, o os officiaos do gabinelo fo. 
ram pouco a pouco tomando o sou lagar. 

para cottrclar os abusos. 
Erltm ou não fundad.,s Pemelhantos cautoll .. s e 

p~ovitloncias? SPm duvida: os abusos tínhtun sido 
(requ.mtes. om visld da margem long.1 que lhes 
deixa,•a a ldi, por CIIIO ninguom dird quo com a re
solução o docr~lo rfo 1706 o I ROO não t1stoj1 o sor .. 
viço das prorco~;.ões na m tior incerteza, dflpon· 
dento do maior ttrbitrin quo ó passivai imaginar. 

O que é ~ojo o con•ollro naval Y 
As f.denlea .maiores pouco se demoram nlli, o o 

pessoa ó q tftsi constanremonte allerado. . 
O Sn. PAnMucu.( :- S4o mal retribuídos. 
O Sa. au:nnao D.\ lf..\RJN'IlA :-E por1sso não 

quer,em permanecer. 
O Srt. SARAIVA :-~flja qual mr o motivo,. ó certo 

que ossa iostituir.ã? n.io é a que quedamos qu·• alia 
fosso, o não tom i menor influencia nos destinos da 
armada. 

Esn grande fnstit•1ição vae morrendo f' surgindo 
uma entidade.-cuja intporlancin ninguem h11via pro~ 
vjsto na reforma dns sorrtlt'nins. 

Jteflro-me aos officiucs do gabinete. Niog em pro· 
cura Jogo saber quaos são os mombros do cor.solho 
nnvnl ; mas todos ''em no :ossidnde de ~~onhocer o 
official de gabinete. Tcdos o tomem. 

O Sn. D.\ftÃo oK CoTEGfPB : - F.: ollo algum3 
cobra? 

O Sn. Sot11AIVA :-Nao s.•i so ó cobro. Mas é natu
ral quo o nobre senador tenha já pPrcebido que oxor
cem cllcs uma inflnenl!ia que niio toem, •III!!~ so lhes 
niio deu. 

O Sn. uaio o•~C••TRGIPE: - Nunca por .:obi cua 
mfluoncia. . . 

O Sa. SAR41VA:-Conchlo dizendo. que o projecto 
me parece inexeq.uivt•l_ nas circumstincias actuabs 
da armada : o, por&uuto, inopp,.r&un,, su • discussão. 

O Sn. PAI,U.N'A.GUA.': - Principn)rnento emqu:mto 
aio fôr discutido o quo está oa camara. 

O Br. Daan.rt.c~ de A.ze.,edo (min•"•
lro da rnartnha) :-Sr, prcsidtnte. sinto uatn,al 
acanbamenlo om (nllnr poltt primeira ve1: ues&•t au .. 
gosto reciolo, ondll 1~ern uauuto·os humons mllis 
omiuoo,es do paiz, llopo:;ital'IOS du sciton.:ia Uo go
verno o das Jois. Acnnho-mo •·or lar do falla:r na 
presença do homens \'ur:udos em toJos os ramos du 
aorvko publico, do luug:~ u osclarecil.la uporionci", 
eu rjuo rer..onhot-o 1111tl nil•l lhos posso l'di•ml<~r 
itlóu tiObro qualquer 1Juutri.1a, o mt~nos sabro mnttJ· 
ria do administração. 8ào tluw í•ntrrJtllnto, Sr. pro
sidonto, dissimular 11 eontlançtt quo por outro lmJo 
teoho nos mestres, quBsi somprc mdulglt'lti"S, o quOJ 
hüo de usar por anta para comigo da precisa bono
''olencia. 

Quaos são, Sr. presidonlB. as condições cxJgirlas 
para as prt>moçõcs dDs officiaos da armad.1 sogu11do 
os decretos citados? 

Até o :.oslo de ctJ}iUin do traga til, dizem. ns pro
visões antigll!l, so Jlromovorllo tros Qllllrtos dos om .. 
~iaPs por antiguiJade o um quarto pt•r mcrecimorrto. 
De capitão de fragata para diante os postos s rão 
conforJdos unicamente por nJerociment'l. AJas qu"OS 
são as condições de antlguitJo;dp, quacs as de moro
cimcnlo? 

E1igia·se por ventura do official do marinha 
algum Sl'rviçu n bordo, cmpr(>gu 010 alguma com• 
m1ssflo milho r? Tanto podia ser promovido o officinl 
que eommaniJaHJ•J um nnvio do guerra. como o qr•o 
commandasso uro nwio mercante: tanlo o que so 
houvt~sso exposto aos pcriM"os o inr.ommodos do mar, 
cnmo aqut•llo quo o:~tivesst"1 npenas ornbnrcado cm 
RCCC•I, ~o.mudo n os, irituos11 pbrnao do finado vis
Ct ndA de Joquitinh •nh '· Qu.,nto no merocimont•,, a 
unic ... v .. ntado do governo, na prcdiler.cões dn ndmi
r.islraçào, o nrbilr.o omtlrn era 11 rl'Hfl: fundnmtJntal 
das promoçõt>s. 

E' muni(csto, portotnto, qun IJUI•lque~~ eorrocção 
quo sn faça a somlllhanto systcma, estabP.Ier.cndo.sc 
condições r•ara o tempo do stlrviço do Clffic,al do 
mariuh:t, o conrdando-so o nrbilrio du gov(lrno, 
6 um pn~sll dJdO pa'a o melhoramento quo os nobr(•S 
senadores toem em vista conseguir. 

O honrado senador quo acaba do foliar, 101es do 
ou&rar na discussão di.) projectn, tratou do alguns 
pontos proliminorcs, cm quo S. Ex. permiUa·mo 
quo o acompanho. . . 
· Dis~o o digno sr ncufor quo nilo ó opportuao cu i · 
dar so do t.ma·J,•i do promoções d., armada hoje r>m 
11.ia, quando as, spiraçõos do ospirilo. publico so di
r•scm ~.ua reformas dA muito ma1or alc1•nco. Eu 
pe;,so, Sr. preNdonto, quo ó justamonto porque '"
mos chog .. du ao lo Ui'O do.,sas reformas quo S. E:r. 
ch.1mn d•• maior nlcon,.o, quo não df1\"emos dei:r,.•r 
dt•sf,,,·or. cil.lll da protocçitn du corpu l••gislol!VO, um·t 
c!usso imporlantn quo tom estado elé ttgora ontroguo 
nos nznr. s da boa ou m l (orlun:l. h' ju!-tnmonto, 
sf'lnhorcs, porque ó chcogado o lompo do corne«;ar a. 
remissão daa goraçõos CBJ•t:vas, do dnr e>!!labilidado 
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aos Juizes, do reduzir a I'Qiicla d• suas lunr.ções, e 
de hbcrtar o ci.:ladão do poso da g1~ardn naeion .. t e 
do recrutamenlo, 8 por e11ta razão mesmo, quo 11u .. 
vemos trarar do formar o officidl do.wa.rinhn, dar·lhe 
estabilidade na m • cluso, honrar o sou prt!sonto1 o 
faYorccor do alguma maneirA o seu futuro. 

Não o conaegutromos com o projecto em discussão 
da loi de promoções 1 Paroce·mo que sim; ao arbi
trio succod~ a regra; l!O simples lapeo do tempo 
suba~ituc-se o tempo do sorvir.o militar como cun
diçito de acce•so; define-se o ÍJu1recimen1o, abre-s"" 
osp:~ço á intolligoncia o Á bravura, o estende-se a 
mais uma classe a applicaçAo do princ!pio da anti
guidade. 

dar embar~ue aos nosso• omctaes do marinha mesmo 
ne1ses navtos pequenos, ou nos maiores embora um 
tanto et~,rugadus 'I Pois os poquanoa navios que sa 
acham no Paraguay, os que ÍdZODJ a P'•liCJa dos 
nossos portos o das nossu costas, os que compoem 
us nossas divbões, não ser!lo apropriados para o em• 
barque dos officiaes de marinha? 

Portanto. Sr. presidente, entendo que ••&amos 
no osplrho do nosso to~po, e que acompaoblmos 
a_ opinil\o publica nosill, como e.m todas , s upirn· 
çoas que o govPrao procura satls(dZCr. 

1\las, continúa o nobre senndor, o senado nl.o tem 
ainda os etclorecimentoo prccioos para o debato do 
que se trata i o projecto orn discussão foi offorecido 
sem um discursf) do apresen&a~o da sou distincto 
autor; as necessidades que reclamavam sou appa 
rocimonto nGo estão ainda prevenidas no espirita do 
senado, q.ao terá de votar som conhecimento do 
causa. Senhores, não posso Crer n~ difficuhJado quo 
o nobro senador Onchorg11 para a di!cussilo d!;'ste 
proJecto. A mntoria das promoções da armada é 
muato conhecida do senado brasileiro. Em 1856 
para ost11 casJ. veio o dtscutiu so o projecto que 
em 1&5i foi apresentado na outra camara ('elo 
nct•aaJ presidente do conselho, quando ministro da 
mannho. Em 1859 loi elle alada diacutido, sendo 
então ministro da marinha V. Ex .• Sr. presidente, 
que tão dign1monte occupa\"a aquelle lagar, quanto 
merece o que actual meato occupt. ( 4poiadns). Em 
1861, no ministerlo do Sr. Joaquim José l«n•clo, do 
saudosa fD\)moria, tr.atota .. solargomenlo do pr .. jocto 
ern 3• discussãoi sobro ello a commissio do marinha 
o guerra ofTereceu dous pareceres, e no debato em .. 
ponhar~t.RI-!0 os homens mais competonlos. 

Conseguintemente, ha tr,balhos feitos no senado, 
ha discussõJs IJUB esclarecem muito o assump&o, 
e não se póde d1zer, a m nos quo se não haj11 per
dido as tradi~ões .da cosa, o que niio ó po8Sivel sup
pôr, que a matoraa é non pt~ra o sonlldo, 

Finolmeal8 o nobre senodor onhlnde que ba de 
ser inexequiYol a lei, que so votar, pcrque ó impor· 
feito o estado do m:.torial da nossa armada. Sei, 
Sr. pr ildoal••, com a pequena prat1ca que tenho do 
minbterio a meu cargo, quo niiu se acha em pó con
veniente o mdorittl do. nossa marinh.1 do guerra; 
S(!i que a campanh11 do Parl1guay estragou os nossos 
melhores o maiores nllvios., o obrigllU nos a fnzor 
acqnh1~o do navio:~ JJOquenos, quo ~~:ó sorviam para 
navegação dos rl11&, do todo imprcstavois pt~ra a 
navogaç!~ do longo cureo, Atas, Sr. pwsidrnto, · 
quando tl\'ormos elevado a armada a mniores pro
porções ó quo havomos do tratar do uma lei do 
promoções? Não .• sorLl mais razoll\'ol que quando 
chagar essa occas1ao catojamos prt'porados r.om dis
posições logisllilh•u q:uo melhorem o nosso pessoal 
dn marinh111 'tE .dem,tus, so não temos n.tvios pib-o 
prlo• para •• V1111ena do oceano, nio podoromoa 

O sanado sabe 'llle fallo nesta mataria eem a sane
ção da cxperiõncia; ha do me deJculp•r, portanto, 
quA me apoie om ums autoridade acima do toda a 
excepção. 

Quondo em IStll so tratou neata caaa do proJecto 
do promoçõos da armada, dizia o Sr. visconde do 
lnhaúma, ljJD tempo que a nossa marinha ora menor, 
quo a moior parte ou sraado numero dos oillclaes 
existentes, jd. cstan no cai!IO de ser promovida 
na hY.pOt~eso de ~dopta~em ·~ baaot do projec,!<> quJ 
ae ducuua, muno ma1s ex1geoto c!o condlçoos do 
que o actual. 

Ora, se cm 1861, quando so requeria quatro aonos 
do embarque, c ao fazia para quui lodo• os pc;_~:stos a 
eJ igencia dH com manJo, n maior parto dos omciaes 
possuia. para o acc"sso as condições do pmjeoto 
quanto mais hoje, Sr. p1 osident.,, q11ando &em.o; 
IDhior marinha, quando a condil(io do commando 
não ó exigida e a do ombarquo esta reduzida a tempo 
menor. 

O Sn. vrsco:.E oo R1o BRANCO (pr~sir*tale a:o con· 
selho:- E Jepuis de uma guerra do cinco annos. 

O SR. MIN_ItlT~O DA. IIAtUNH.\: - E d!Jpois do uma 
guerra do Cinco aunos, ern que quu1 todos o1 om .. 
ciacs do marinha preencheram necessarJamon&o • 
condição do embarq uo. 

Feitas estas reflexões proliminarea, em quo &ivo 
de acompanhnr o nobre senador peb D~thia, por
!JliUa .. mo o aeoado quo ou entro. na matoriiL do pro-
Jeclt. _ 

Não tenho por Om dlacutil-o landamentalmente 
nesta cccasiiío i tratarei a penal do comparaJ .. o com 
o que loi otJorecido em 1854, e discutido aqui OJD 
ls:lllo 1861, para demoastrar que o actual é prolo
rivol, o que adoptando-o, praticuá o senado um 
acto montorio pua o regeneração da nossa marinha 
do guerra. 

Prevaleço-me antes de tudo, Sr. preaidoato da 
circumstoncia tio não ler sido dado andamoino 
durante a situação pa11ada, ao projecto que ,1Q 
achava na CIDllliA dos Srs. deputados, emendado 
pelo senado, p11ra concluir que ld os nobres sena ... 
dores n.lo o fizeram, ou se aeu putido nio o fez 
Cai porque e~ttenderam quo osso projecto ó dafei: 
tuoso. Logo, quolquer que seja o merecimento do 
pr ·jecto actual, o de 1854, aqu1 votado om ~l 
oalà condomna.do pelos nobres senttdoros, quo n&Ó 
podem desejar quo ello seja con,·or&ído em lei O 
guvorno uão o ailopta lambem, e deste prnJIOsit~ ao 
não demove, nem pela consideração adduzida poln 
nobre sanador polo Piauhy, meu diltincto o vulbo 
amigo, do que assim procedend:o usara do dosear .. 
tezia... , 

o Sn. l'•n•N•au! :-Fbsr•ate. 
o Sa. IIJNJSTRO DA. UARJNJIA :-Do doseortozia a .... 

srante para com a camora dOI Srs. deputados. 

' 
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Souhoros, n iniciativa do governo om qualquer 
melhoramento do sen·iço publico não osllÍ do tnl 
mnnoirn prosnl\ convomcnciu nlludidn valo nob~o 
sonlldor, quo olltr fique impossabilit·•do do manlfos· 
tal-n som quo cuUa uma das casas do parlnmonto 
profira flUa ullima palavra acerca do trabalhos on· 
cotados. 

jd ndmitlirnm a r~gra pura o simples do accesso por 
morecimcnto a tor:tus os postos, sem limitação al
gumu, pu I' moru discrição do governo. 

q Sn: PA.RA.NAGU.í. :-Foi para tempo do guerra, ó 
mutto dttfurente. 

O Sn. DA nÃo DR CoTRGIPR:- E' uma das cousas 
que ma1s mnl fizeram á m~;rinha. O SR. ZACAIUAs :-Vne ii Guarda V olha. 

O Sn. UI!VISTRO nA !UARINJU. :- E lembrá nos no· 
bras senadores que ditTorentos proj('Ctos do minis· 
tros o o~tndjstas notnvcis da parcialiJado a que 
SS. EExs. portoncom, depois do I•, 2• o 3• discus
são e ds vozes depois do discutido:~ cm nmbns as 
cnsas do pprlomontn, (orum llbandom,dos o substi· 
tnidos por •. 1.·\'BS propostas, cm r;,zli.o doso reCo
nhecer que já não sotisrnzinrn o~ necessidades ou 
os aspir,,çõus da ópoca. Lembro, entro outros, os pro· 
jactos sobre a lfgilnisação j11diciorin. Quem usu dtJ 
sou direitn. ó este aphorismo velho de jurispruden· 
cin, não otlimtio a muguom, qui jurtJ suo ut1llll' 11C
mincm la•dcrc vidctur. 

Oro, se ó Jivro ao govcrnn exprimir 01n qtaa!quor 
occnsilio a sou paust•mcnto sobre mo jjdns quo o cor
po logislitlivo tcr.hn du tomn!", o mó m11is Hvru ain 
da, porque o menor numero do convtJnioociils está 
ligallo n qu11lquer membro do p~rlnmento olforocor 
ú disCUS!!itO llfOjectos do lei, o quo ora do estranhar, 
quo dcscortoTin póLio so onchergar em tor o nobre 
cx-minist10 d.1 rnllrinhn nprosont .• do no unno tr.ms
octo nesta nugusta cu mura o luminoso projecto que 
sa di3cuto ? 

O Sn. PA.nA:·ucuA' : - Sacrificando o Sr. prosi· 
dente do conselho. 

O Sn. Ml:'lrsrno DA MARINIIA.: - Quaos soriJO, Sr. 
presidente, as corror.çõos quo o nobre son11dor pela 
1Jahia faz ac. projecto já discutido ncsttl cas.1? E• o 
que passo a dt,monstr•tr: 

1" No projecto npprovndo pelo soniJdO cxigío-so 
como tempo de intersucio e con1Hçiio de prumoçã.o 
o.omba!quo por quatro annosi pelo projecto ora em 
dlfiCussao eHto pras o é rodu:ddo n tros nonos. 

2• Pelo projecto do 185:& cxigia·so dosdo o posto de 
C.l pitào-tenuntc ·o com mando por dous annuHao menos 
om navios do guerra; hoje nno so flXigo como rogui .. 
si to de nccosso o commnndo do navio ou do forçn na. 
vai senão pnrn n promoiJilo dos capitü.(ls do mnr o 
guerra c dos chofos de divisão. Ora, soo commiln1o 
ora a palavra do ttlarma, a senha da guerra corn que 
so accusnva o arbit1io do governo nos prnj~r.tos do 
prom,lçào, poln rnzaio do que nem conviria tal vm: hml 
tnr-se a acção do governo na distribui~ào dos co:a
maodos que teriam do s(lr mnis ou menos incertos, 
nem flcn.Va o governo privado do facilitar o com
mando notes a um •10 11110 a outro official i so em 
summa usta cxigencia, Ucpond1mh1 da discrição do 
governo na distribuição do serviço era a fonte pdn· 
cipal do arbltrio que se onchorgnva·no projecto, está 
visto que não aendo mais o com mando requerido como 
condu;ão do accesso om quasi todos os pustos, o pro
jecto ora otrt.Jrocido firma melhor a posição do otn
cial do marinha, torna-o m:~i11 independente do nr
bitrio do governo. porque consagra uma unica 
condição, quo ó a do ombarquo. 

O Sn. ••n:\o DE C~>TEGIPE :-Dos r a u5o so pódo 
prescindir. 

O Sn. lUSISTilO D.\ ~IARJNIIA :-Senhores, já mos· 
trai que a nn iga regra das promoções era o puro 
lll'bitrjo : nrhitrio st•m cnutolas, arbítrio :som con
dições, arbitl'io qno os nobres senadores· concorre· 
ram para exagor; r om 1865, un loi de 8 do J •alho, 
cm cujo an. oo Joio o seguinte : u O 1{4lVorno ó au
toris.:t.do d prconcber por wor~c1monto durante a: 
guerra toJas as vagas dos corpos da armnda e 
classes nnnox11s,di~ponsando as regras cstnbolccid:•s 
na logi!!ln~..io da muinha. ,, 

Ora, eonboros, se a legislação ó esta. so para o 
18mpo do p z as provisões do 170G e 1800 eslabo" 
lacem iÍmplcsmcnte as regras da antiguidade o do 
morecimeut11 som doflrnl·a, o cnmbinnndo as mal; 
se para o tampo Uo guorrn o governo julgou convo
nionto propôr ou acoitar H promoc;ão em todos os 
postos pos::ivois1 sem condiÇÃO o limitação alguma, 
ni10 ó cvidL>nto qu'l dnmo.i um ptttiSD para a cunvo .. 
uiQQto o•'Ulllti~aci\a da uo9sn mal'inha do gu('rra, do
flnint.lo llS condirão~ do morccimento,flrmllndo bases 
pnra a antiguidaào, combinando os dous princípios 
no intorussu do scrvir.o, ostabolcccndo rt•gras corla!i 
o conhcciJ.1s do .acêl:sso? E' isto o que convóm, 
senhores, nC"I interesso do om ·hl de marinha, ú re
putação da armadn, o á di.trtidntlo d•l corporaçll.a. 

0 SR. KINISTÍ\0 DA. U.4.RINUA.-0ra, em boa fó, 
Sr. presidente poder· so-lta sustentar que se devo 
prescindir do embarque como condição do promo
ção, quer por ltntiguidatto, quer por merecimeoLo? 
(lois o embarque r1Ao 6 justamente o meio do se ad
quirirem ou veriOcarem as habilitações do official 
do marinha? 

Nem C·•mpruhondo como os nobt'os senadoras 
tanto se iucommodum com n ad 'pção do f•rincipio 
do merecimento para o accosso cm corlos casos c 
cltt~condiçõos dn nntignillado pnra outros, ellos que 

O Sn. Z.LCARUs.-V. E<. oslá discutind11 o pro
jecto o sou an&f~CtJSSOL' poz a questão om outros ter
mos. 

0 SI\. Ml:'iiSTRO DA UARIN'IIA.-Estou mostrando 
quo o projocto actu·tl ó melhor do que o projecto 
antigo: ó unicamoolo sob este a'JpecLo que o aprecio 
o por tonto pormitta o nobre sonsdur que l!U con-
tinuo. . 

Nãu ó possivol quo so proscintla do ombnquo como 
condirão ossenctal de Mc~sso para o olllcial de ma
rinha." Con ·ebo·so que se c• ncoda o commando do 
um navio a um cupuão-tenoruo que nunca houvesse 
embarcado? Sustunt11ri1U, ,Jorvontura, os nobres sc
n'ldores quo um emprego 0011 al'souncs, no bntulhào 
nnvnl, no corpo de oOlcluos marinheiros, nas com ... 
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pnnbitiS do aprendizes ó sufficiente pura O protica do 
todas tiS mnnollras dt~ bordo, dns cierrotns ~ ria nne
gaçã"? Portanto, exigir o emluarquo como condição 
de bnbilita('õos ó na.Ja muis c Dítda monofl ào qut• 
cxi..:ir rio C\fficial tlo mnrinhn q•m r•rovo '1Ue s:tbo 
aquillo que é chamado como prnuco n saber: o em
barque está por1 o officinl do marinha como a clinicn 
está para o IDthlico, como o uso rln jurisprudum:in c 
do, auditorio!l está p"ra o advOgado. 

prestam, do escoimar n corporar.ão do homens inu· 
tnis o do prcpnmr um pnssoal idÔnno pnra os postos 
olt!vados dü drmada. ando então já núo haveria mais 
perigO em que predominnfse o principio da ontigui
dudo. O outro toystnm~t, porUm, aC)uello que consagra 
o principio exclu!ln'ç> da antiguidade no~ primeiros 
)JOstns e o do ffif:rec1m~uto nos antros. p1ortuz cedo 
o de~animo. JIOrquo lorn a cnrreir~1 militrtr loq~n o 
fastidiosn: ns nubrr·s emulações, ns gr.11FlOS cnm
ml·t1imcntos nf1o podem fJlJftir do uma r.orpornrt1, 
que tom de medir o ncces,;o dos seus mr•mbros p~1la 
crl!veirn f3tnl .1o tempo: niao Jm inicit1t!vn o estimu
las pnr:t q,uem so não póde olovllr pala f•sforr.a pro-

0 Sn. BUIÂO DR COTECIPE: -Já vôom oS nobre~ se
nadores que u homem ni'lo precisa Cyrouou. 

O Sn. PARAN.\cu.\:-.\ cruz é muito leve. 
O Sn. )ti!'IJSTR~ DA )URINIIA :- Torccirn o ouh·a 

grande ~azão de. prereronc.ia .P rtt o projecto ~ctual 
No anugo proJecto ndmlltm.-so na prornoçao 110 
posto de 1° tenento trt~s quartos por antiguid11dc 
um qunrlo por morocimcn&o: ao post·J do c.1pitii.n 
tononto o capilàu do fragata met•do por nnti
guidado o metade por mere•;imonto;' todos o:-~ oUiros 
p_ostos deviam sor conferidos por merecimento. 
Vo~a bom o senatJo: trcs quartns por anllguidado 
u01cnmcntn pnra o (JDSto de 1° tenente; metntJo po1· 
antiguidadd pãrn os postos do capitão tenente o 
capitão do fragata; todos os mais, comprobonJidos 
cs capitães do mar o guerra, pl)r moro(:lmPnto. 

HoJe o quo so propõd? Q<~u se promov, por anti · 
guidado tres quartos de officia11s oos J·ostos do 1° te .. 
nento e capiLão·tenente, mot1do por antiguidade not' 
postos de capitão do rragata o capiLio de mar c guer
ra; todtlS por merocimPnto nos postos de officjaos 
goner.•es. SuavisA n pr11jocto a logislnçilo antiga. cm 
que parJ a promoiJÃO ao posto dO capitão de mar o 
guerra rospmta lambem o principi•> da antiguidade: 
o sunv1sn n disposir.ão do projecto Adoptado por que 
cstondll 11tó os capÍtilos tenentes o proJnminio da ro
gr.l dd anti!Nírtadc, que só prevalecia no projecto de 
185-i, para o accosso a primeiros tonontos. 

O Sn. Mn.\o DR CoTEGII'K:-Muito bem. 

prif•, so nua pi) los prnsos dec~;rJidos. • 
Mas, Sr. prosident~, um e outro systema tccm 

varias inconvoniento"· O maior do piimeiro sys· 
toma ó que, desprezando crn regra o principio da 
antiguir1a1e, quo niio p~sso recusar qno srja um 
tilnlo Jegitin1o, dá grnntlo rnnrgcm ao nbitrfo do 
gover110, nllo só porque ó .Ufficil detc·rminnr-se o 
criterio por ando s~ deva offerir o merecimento do 
official do marinha, co~o porque ncrn sc_mpro o go
verno tem mc1os do \'Oriflcar o vcidadoiTIJ mareei
monto, e as t:xcop~õos quo se tlzosst!tn no mcroci
monto real. desconsideran'JO o governo, desanima
vam nquel!cs sobro quem essas CXI!npções rcc.!l
hissem. 

l,ortanto, senhores, nost.1 m.'lter!t· Q verdadeiro 
expoJiente" adoptar•so ó a concili o de nmbos 
os principias: fuj11mos das idéas ra ienes:. demos 
m .rgem no mcrecimontu distincto. m3s ro::1witemos 
tambem a resra d3 antiguidJdo. Ora, ar' creio qno 
nenhuma Colmhinaç3o podLlrÍA melhor conciliar a. 
t:onvenienc1a dn adopç.i'•o do principio da nnti,c;;nida
de C•lffi o do m ·recimonto, do quo as disposiçõos do 
J•rojocto. Com offt~ito,sonos primeiros postos o mUito 
difficil detorminnr-so o mor('cimouto; FO um 2° ou 
um lo tcnonto não toem occasiüo a:.:atla do mostrar o 
sou val01', o sua intolligoncia, porque ô empregado 
em commissõos mais ou monos obscurtts, tllmbom ii 

O Sn. MINISTRO D.\ ~tARJNru. :-Ora, tudo isto é uma ma promoção s•or antiguid::do ó facult<tdn do pre
grand~ corrot:çlio, 6 uma oxt~nsa mnrJ.tom concedida ferrn~iDi o acceiso terá Jogar neste caso em tros 
ao principio d11 nntiguid,•do ; o os nobres senadores quartas partes dos promovidos, nAo S·J privando 
que so mostram cum rilxâo Ião dispostos ll admitlir entretanto o go\'orno de elevar por merecimento 
cstti principio syrnpltthico, dovom ser os primeiros a nlguns officiaoi distinctos que ó possi,·el que np
CIJncorror para que soj11 adoptado o projecto actunl, par('çttm, corno nas· u1tim1s cl:lssos a(Jp'lrecoram 
que1imita o arbitrio do go,·orno áccrc:a doscomman· nn guerra do Paraguay. Nas prom01;õo:s dos caoi
dos, o ácerca da escolha hulbcrn. tõ.os umentos o do fragatn 1 prcvdlccom o comhi-

Senhoro~. ó sabido que em m:trteda do promoçõ s num-sB ambos os olo:nontos, S(lm predominio do 
dous são os ystemas radicaes: a promoção por qualquer dollos. -
lfl<'recimon&o no~ primeiros po~tos o por antiguidade 1\lns deveremos n•.toptar. como protcn•lo o nobre 
nos. uttamos, ou a promoçi\o ~~ar nntiguidnàc nos senador pL'lo Pinuhy, o principio do antiguidade nos 
primeiros ost•JS o por morocimouto nos ultimas. posto i de omciaos gcrwrnos dosrte que ~c rncilita n 

A Inglaterra, com lovos :utorJr.Õe8. depois dn guor. cst:olh·" d'l gtwoa·no nos po3tos subaHornos o su
ra da Crimóa adoptou o primoirtÍ sy~toma: a Franr~' perioros? Pur mais quo rC'spcito a oplniii~'o DR 
tom propcndido pu .. o outt·o, mas cum muitas mo· conselhos do meu honrndo nmigtl , rarcco-mo 
diflcaçõos. Ui roi rrancamRnlo no somaria qu~ se fossa que este alvitro não pódc wr ndopt:tdo. Desde 
obrh;a~lo a escolhe~ entro os dous systomas.rndicacs, que inc~UO·so na p~om.m.;üu ·um c~ l'L? numeru 
cu da11u prorart nc1a au sl:stcma que IHitorisa a prt)· de llillCIIIOs pelo pr1Dc1p1o do anhgmdado não 
moção por merocimonto absoluto nos postos do offi· cor1vom mais adolltar .. r;o assa t'O;.trll pnr:~o n promor.õ.o 
ciaos s~oba.hornos o sup~Jrioros e por antiguidade aos postos mais c ovn<!os da marinha: as commissOos 
absoluta nos J•ostos do officiaos' gencrnes. Esta sys-

1 

nl'Stll altura silo muito d~licndns; a honru. a digni
toma tem a l'Onvonioncia do aprofcitltr unic,mente dado da nação, 03 seus mrus caros interesses exigem 
os capnzc81 de doaBnimar cm tompo nos quo não qno o go\'Crno tor•IJR mu:tA cuutcln na osr.olha. do 
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pessoal a quom essas commissões forom Cflnforidas, 
e confl~tl·as unicamonto aos oOlciacs muito antigos 
ó, permilln-se .. rno dizei-o, outregal·ns tnlv~z a ho
mens a qncm a acçiio do tampo o doa acontocimon
tos, a enfer~idado ou q destino tenham torn:~do com· 
pletatnonte 1mpresltiVOIS pnra taes commJssoes. 

Alóm das correcções nponta•t•s quo o projecto Caz 
ao .vot11do P!'f~ seo1•do em )861, accroscenta. algu
mas dispostçoos que mo flllrocom cnm·omontos. 
AsPim, t~cgundo o projodo do 1861, comprchon 
dhm·so nns praaos dt!signndos par11 a promoção, os 
sorvlços do missão diplomatica, do pr~sidencJas do 
proviacfl, comrnissões militares. trabnih~s bydro
grapbicos, de copatrucção olival, hy.-trauhcos o ou
Lros em que fnssdm utilisadas os conbocimentos 
dos officinos do marinltll, contando so porem por 
molDdo o tumpo em que esses serviços fossem pros· 
lados. No pwjoc~> aclua! eslabolece-ae uma regr.• 
mais •imples, e, a meu ver, mais eonsentanea com 
o intere&:o da marinha de guerra, e O quo o tempo 
eanprefJ.sdo na maior parte.dessas commissõeil n~o 
aproveJtará para a promoçao, mas o governo nao 
empregará noUas officiaes que não \~~ham aind1 
pn~encbido o tempo de emtiuque elUoldo psro o 
acesso. Com isto contrae u governo a obrigação do 
trazol·o• consl4nlomonto cmbarct~dos. 

Com os to. nobro classe do loaos sorvidoroa, dentre 
os IJIIaes sahirnm os que othalaram sua grando alma 
(lrD dofeza do Imporia, o cuja cxistoncin ó um po .. 
nhor do seguridodo, do honro o do orgulho l'aro a 
nosso terra, acredito, senborrs. que não so,ão doma
siadus os ravores que lhos fizerem oa ropresenttmtes 
dd nação. (Apt~iaáas, m"Uito bt·m t) + 

E. sonhares, parece-me que niio haverá para no· 
ubum govoriMl,interesso em prinr o official do ma 
rinhn das c•diçõcs do sua promoção, o ó preciso 
conceder alguma couen li discrição e á honra da• 
quol!ea quo govoroam (apoiados); não ó ne.stos aJI~s 
região• f(llC so costuma cevar odaos o fnutalisar lm
mfgos. ll, pela minha parlo, declaro, Sr. presidonle, 
que occupo hs muito ponco tempo a pasta da mari
nba, mas ainda nno dei a ninguem, obsolutamento 
a aingucm, o dir~?ito. d~ dizer quo. em qu~lquljr 
nornonção, ou no. dntnbulçào do sorv1ço, eu t.wcsBC 
attondi(fo o outro sentimento que não fosse o da jus· 
Uga. (Apoi•dos.) . 

Não mil ostondoroi, Sr. prc&idento, sobro uutros 
~ntoa quo reputo do ulonor momPnto; o 9110 fica 
ililo é b.>SI•nle para domenalrar que o projecto do 
digno aenador pela B•hia é merecedor da eonaido· 
ra~o do senado. So porvo:ltura esta oamua nlto tom 
ainda. bastantes e!clarocim.eutos sobro o asaumpto, 
ao carece de mai11 alguma intarmaçio que as. suas 
aabias e nutllrisrtdas commissõos po111saru fornecer, 
nio serei ou ~uom mo opponha a 911f', sem prt~U 1ZO 
da primoi1·a dlBCUsaAo, sejlt o prOJOC(O rOJI!dtUdo A 
commissio do marinha o "'uorra r.ra, à VIda dos 
trab•lhos anteriores, d·•r "'obro ol o o sou paracer. 

Entoado om todo caso, que o t-O ado ~o"o cuidar 
seriamente deste assumpto, que ó amuo impor
laD .. 

Trata-se, senhores, do dotar com urna boa lei . de 
promoçõoa o marinh; de guorra, que o~ \'I dospro•••d• 
deste bonoficio, quando o oxercllo Jll goza dellei 
trata·se do melhorar a carreira o a sorto daquelles 
que derro.mnram. sou precioso sangue 05 torra ini
mig• om prol do. dignidade nocional; lrala-so ~e 
honrar a corporaçao dos que ergueram o r,en fao 
brasilo!ro á allura a quo nlo tinha ai~da c 10gado 
• doode nlo ó posslvel quo se etove maJs, 

O Rn. Z.t.CARJAS vao (rtllar porobcdioncfa ao nobre 
ex-ministrq da marmho que exigiu í'Dunciasse as 
suas idóas a respeito do 11rojocto em discussão, no 
momontoem que aliás a tribuna estav.t sendo· oceu· 
pado pelo uobre sooador pelo Plauhy, hablliladis
simo para dhcutir o asaumpto. 

O oobnJ ox-oifnislro dec!urou-se n Cyrcneu do 
actual Sr. mioislro... . 

o sn: BARÃO DE ConoJrl: - A goro já vojo quo 
não precita. 

O SR. Z.\c.uu.u: - . , . maa dcmlttiu-se logo da 
honro&a commis~ão nponas reparou que o nobre mi
nhtro veio tão preparado q,ue não aó rarocilt haver 
pedido a disaus!io do proJecto, mas querer em um 
primeiro discurso exbibir tudo quanao eeu estudo 
lho propercionára, enlondendo ató que devia BC'dbar 
por uma porora~Ao palhelica, o pedir lavores para 
a armada, quanao o senado nilo trat11 do fazor rave
re,:~, mu uma lei severa que rrgule o oc~esso dos 
officbes de mnrinha. 

O Sa. )IJ:'fJSTRO PA MARINUA :-Lei do orga .. 
nisação. 

O Sn. ZAc ••••• :- Em um• lei orgaoica ollo so 
fnzom CóVOro'; não é disso quo aqui so tra~". mas 
de bem avaliar serviços o assegurar que, coniurrno 
OSIIOS serviços, sejam promovidos aquelles otUcíaos 
que etrcctivament.a tiverem direito do o s.:r. Aqui, 
portanto, o peror11çiao pathetica do -nobre minilltC"o 
da marinhm, náo tinha muito cabimonto. Tol1a pai· 
xào deve ser arredada do· terreno da discussão lito 
arid11 o ao mesmo tempo tiio séria, como ó uma lei 
de promo~õoa. 

O Cureneu, tactico como ó, preparou o terreno 
que o Chrialo devia trilhar. 

O SR· B4R'Ã.o DB CoTBGIPY. :- Christo não acorn
paoha Cyreueu; é orro do bf81orla sagrada. 

O Sn. ZACAniAs:-Nealo caso o L)'reoeu, quo ó 
o autor do projecao. tomou a diantoara declarando 
que por orn oilo se tratava do aprdciar as dispo si .. 
çõos contidas no projecto; q•J<> se fez ollusao a al
"umas dollas foi . m consequoncia do outras allu
sõea tambem MOnericaa feitas cz·adv .. rso, o roco
nbocondo que 10 trstava de uma prelimin,r, isto é, 
se convinh11 proseguir nt~sLO debato ou tn11ndar-se o 
projecto a um" comn bsf1o. Pois se o terreno do 
debato ó uma prelimiaar,que resumo-se na Utilidade 
ou não utilidade do projecto, pnrn que fim o nobro 
ministro da marinha nrnstnndo-se da preliminar 
emaranhou ·se no debato de todo o projecto, con• 
cluindo, aliás, por acoitar o al\'Hro do ir o projecto 
a uma cummissuo? 

O nobre minislro da marinhll procurou demonstrar 
a ulilidado do projocto em discu,.fio, dizendo quo ó 
ell• reconhecida do ha muilos annos, quo d~sde 1838 
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FO pede para a armnda uma lei do promoções. E' 
prodsnml'niU no~ n tiguidnd~ dn t~xigenr.ín, nu J.ugu 
praso d1.1corrido dosdu que so {Wdn um11 lei do 
pr.•moçõos que o orndor encontro a primeira nbjec~ 
çã.o contra a continultçllo do debato t!osto projecto. 

Jb 15 annos o O:llldt•r sustentou cum o nobre se
na•Jor pela llahi;• (o Sr. barão do Cotcgipe1 na outra 
comara. uma di!!CUSt<llo a l'C!ipoito 1Jo mesmo as11umpto 
do quo ora so trata Fôrn autvr dcs~o tr b;•lho o 
Sr. lUa Drunc:o c o Sr. Coto~lt·O so iucumhiu de 
do(ondol·o J'ecebcndo do Sr. 1\io Dranro a pasttl du 
mnlinha. O orndor, apoiado cntlao \'ivamento p&IO 
Sr. Snyl\o I~obato, hojo ministro da justh;n, tovo li 
temeridade do apontnr no primitivo (Jrojocto muitos 
c grt~ves defeitos, alguns dos quaos võ removidos 
polo trabalho f(lCOnto do Sr. CoiOKipe, CyrePcu do 
actual Sr. ministro da marinha. 

O primitivo projf'cto, tendo vindo· par/1 o s~nado, 
passo11 aqui por aturnd~t discussão, t>m que, na qua
dadt!4 de mi nutro dn marinha, tumou pnrro o Sr. vis· 
~onde do lnhaLima, cuj11 superior Jllufltrac;:lio ora 
tncont.osl4vel. 

O Sn. nA nÃo DE CoTF.GirE ;-ApoiaJo. 
O Sa. Z.\cARus :-[lois bom: o primitivo pr11jvcto, 

en obra do Sr. IUo Branco, f'. o rcz seu, o susLuntou, 
h a l5annos, oS r. C•1Logipó como mais vivo interesso. 
A ossos parlamentares e O!otadi!iila& ojuntavnm-so 
outros mu1tos quo com tts suns luzes o exporif!nci 1 

r.oncorroram parJ o apcrfeiço~mento dn obra -,,m 
uml'l e oru outrn CDmara -'AiodíOcado por muitas 
emoudas foi o pNjo,:to devolvido pelo senado á cn· 
mara tcmporana onde aind' hoje se acha. 

Duvidará o nohro miuistro- da mninhn das lutes 
do Sr. t .. artmhlls notes do ser tituhu '? São. Du,·i
dará do-1 talentos, do amor ao uabalho e pratica 
quo j1i. tinha cm 1856 o Sr. Cot.ogipe 1 Nlll'· Logo o 
projecto que está n • outra camara com as emendas 
mandad: s do senado roprflSOnla um pcculio do lu
zes e esclurocimentos prcciosissim••s; ô um trabalho 
importantissimo a que con\'enientcmcnto não p!Jdia 
dar-se o pouco apreço que lho dou o Sr. barao de 
Cotogipo formulando ús pressas om 16 de Se tem· 
bro do 1ih0 o projecto quo hojo submcuo-so o dis· 
cus:~llo do senado. · 

O Sn. I, AI\. NAGtJÁ : - E quo tfma o caracter de 
segundaa emendas. • 

promover a discussiio deste projocto ou aprcsonlnr 
outro tr.lb:~lho quo lho pnroça melhor. 

EID tndo caso conheça u lcmbrc-Eo o nobre n.i
nistro d11 marinha qufJ o trabalho que dorme no p6 
da socrut.nria da camnrn é obra dos Srs. Cotcgipo o 
Hío Branco quando nào eram ainda titulares, mas 
so distinguiam por seus talentos o sorviçoJ como 
agorí1 o nobre ministro da marioln. 

O Sn. "lUNISTno DA MAIUNIU :-A causa é dJtlo• 
rcn1.o. 

O Sa. PARAN.\GUÁ:-Mandoram o projecto para a 
roda. 

0 SR. RARÃO DE COTEGIPE:-Iinlõo OSlA ló na ~li· 
soricordia. 

O Sn. Z\CA··us não ju'ga dccoro;;o que ae dis
cuta bojo um projecto novo, desprozan1o-se as 
cmoo•tas Coitas /Lquollo culro discutido desde 1856 a 
1861. Porque apresentar se este novo prujectu '? 
Sorú porque o primitivo não prestl1u '? Porque as 
omondas sií:o inaceilavois? E' introduzir a aoarchia 
no debato do um assumpto importante o começar a 
r•tspcctiva discussão du novo, qwmdo ella está 
adhmtadissim11 o Pm termos do receber com brevi
dade uma solu,õo flnal. 

O Sn. u.t.nÃo nE CoTECIPE dá um aparte. 
O Sn. ZACARIAS pensa que era dcvM do minis· 

ttlrio provocar a discusslto d•1 antig81'projocto na 
ouLrn camara. c senão attenda-so para o que dispoem 
os arts. 58 o 61 d• conalilulçiw: 

" Se, porém, acamara dos senadores não adoptar 
intcirumouto o projecto da co~~ra dos doputa~os! 
rnalf se o tiv~r nltL'rado ou add1c1onado, o reenv1aru 
pol11 manaira soguíoto: o senado envia á camara 
dus dcputodos .a sua proposição com aa enwndaa ou 
nddi~ões juntas o ~cn~a que. CO!JI ell!ls Lem lagar 
podir-sc nu Imperador a sancçao 1mpenal. 

Se n ca.mara dos deputai:los ni\o approv11r as 
om~ndas ou addições do senado ou vii!&Vere,a, "· 
todavia, n camara rocusanto juhrar que o prOJf!Cto é 
rantajoso, poderá roquer'-'r por uma deputaçao do 
trcs membros a reunião das duas camaras, que se 
rard Dll camnrn do senado, o, conformo o resu!ta(!o 
da discussão, se seguirá o que €3r deliberado. » 

E ó caco o processo trar.ado 1 elo bom senso e pcln 
ct'ustituiçilo ao nobre m~nistro da marinha. Aqui
late as utOer:dns do senado existentes na outra 
c~tmara c fata passar o projecto, ou, se o julga im • O Sn. ZACARIAO por,;un'a qual ó o osl1do do qucs· 

tãu? A camara, dlrigtda cm 1850 llOio Sr. Cot·~~ipe 
o pelo Sr. IUo Dranco, appro,·ou n anrigJ projecto 
n. que só oor,.dor com alguns diFcursPsu o Sr. Sayãu 
Lobato com luminosos ap11r1es Ozoram oppt.~siçllo: 
\'cio pnra o sons do, ft1i mui discutido o emondndo, o 
a Onal reenviado à camara. · 

A discussito do antigo pr•ljodo devo, pois, prose
guh· na camara para que clla cmitta sou voto sobrl3 
n mnteria. Se porvonturll a comnr•. guinda hoje pelo 
nohro ministr-l dn marinha, julgl'lr que as idóc.s 
prinripaes dn projecto silo nmt11ju1-llS o quo a orr.on
das do senado não prestam, ó o cnso do pedir fusão; 
mas 110 cnt••nder quo n1·m o prt•jocto nom liS omcn· 
das são a:::cita,·eis, farA cahh· tudo, o o nobr'-' minis· 
tro da mariubn fl~ftl'd breve desombara~.atlo p~tra 

prc&tDVt>\ 1 regt:ito-o. , . • 
O que não o licito ao nnbro muustro da mannhts 

ó desprezar o 11ro;octo antigo no ost!ldo cm q~e so 
liC'hll, para vir nguttcntar fortuna com este proJecto 
que se discuto. o projecto untigo é em gran~o Jlarto 
fllho daquellos quo bujo tratam do engeuaro o 
achar-lho defoilos. 

O Sn. nAnA.o o& CoTEGIPB ;-Nfto, senhor. 
O Sn. ZA.CARIA.s :-E' isso ató uma d~scort~ia para 

com a camara quo con\·idnda á dtscussno (pódo 
quom sabo'l) não !Ó nll!l dosprozu as emendo& do 
fOuado, mns ochnl-u opu mas. . 

S. Hx. c1 Sr. ministro do marinha podJa apresontar-Eo 
ri canlRl'll de tjUO ó DJ!'mbro e divo,.lho: « As cmen-
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das sii.o muito botu', porque a tania autnridado nn 
ma teria (como ha pouco o disso S E1.) o S1·. ,-i~cnn 
do do lnhaúma p6z no !las o sello do sou sabor o 11:. 
sua exporioncia: sii., fructos do dob:~to a quo ollo 
assistiu. » 

Mas se o nobre minhtro (porque o Sr. bnrào de 
Cotegipo allegan 10 t~S rozõos que hoje cx:pendou, 
mas do quo ninguom antes ttJve notlci11. renegou o 
antigo projecto) entender quo com effoito p11ra nadtt 
prdStttm o projecto do 1856 o as L·monda!l do senado, 
isso mesmo diga á cnmara e lho oeonselho a regoiçào 
de tudo isso. 

Houve doscortezia, pois, do nobre ministro da ma 
rinha para corn a ~!'amara, dosr.onhrcendo so lho um 
direito, o essa descortozia raz lombr11r" dn governo 
na questão do elemento servil, obJecto fom que o 
orador vac tocar, já q uo o Sr. mmhllro entoo deu 
estar no eeu direito tratando Dqui do a!sumptn. 

0 SR. ~fl:'lfiSTRO DA MARJNU.u-0 ministllrio quiz 
"Ímplnsmtlnt~ n~sumir toda 11. oxt~Jnsllo do sua ros
ponsnbilidttrto 

O Sn. 1.ACARJAS :-Idem per idem. Tomar 11 ini
ciativn é justa monto assumir a ro!lponsabilidndo da 
modid·•, rcsponsnhilidad t quo não assuuiu o gabi· 
not~ de lt1 de Julho, do qu:.l (nzia parte o r1obro 
prt~sidento do COD!t<lhn. O ministorio do '7 do Alfuro 
assumiu a rospOD!!Itbilidndo e n irdcintiva que o ia 
f1n Julho de liiUtrJ, o ou louvo pot· isso o 7 do 
&larço ... 

O Sn. l'.•n•"•cu,\: -Apohdo. 
o SR. ZAc"nus :-.•. rorquo tondo h3vido uma 

soluÇilo d" Clll1tinnidllllo ('tntre tts falhu; do throno 
do lll07 o 1868 quo lombr•v•m • quostão do olo
monto servil o a dosto nono que JL•mbrou-a de novo, 
nAc pódo o orador deíxnr do sympathisar com o 
pons:lmento quo pôz termo Aqtlella inlorrupçào, 

!\las o força confessar quo o minbt('rio foi des
cortez parti cum a c:tmnra, ou ostnva na sua intonçiio 
azo r doc:arar-so n parto da cr mara, que eríl t~dho
rcnto ás idéas do 16 do Julho, cm discordancia com 
o gabinete. 

O Sn. VISCONDE DO lho Bn-'NCO (presilente do con
selllu) :-Nem uma nern outra cousa. 

O Sn. Z"c.tnus:- Dollnirnm·so as posir.õcs; mas 
quem tts doOniu foi a inici11tíva tomnda iÔopinnda
mente pelo nobro prosidtjnto du conselho, pelo qul', 
noto se bom, o ora·lor u louva. 

O Sa. PAnANAGu.l:- Apoiado. 

O gobineto do 16 do Julho oito o bOm som dreln
rou i camara tomporaria que clte não a~sumin a 
iniciativa em materin do eloment'l aervU; disse um)\ 
o muitas vezes nos representantes da nnçiio que 
fizllssem o quo antendcsscrn. Em virtude do tnt de
cluaçã.o, que a camard tornou como vordndt>ira, es
quecida ou ignoNndo a thooria quo foi hojo inan· 
gurado no senado pelo nobro b:Jrão do Coleiipe. a 
respeito do us.l da pltlnvra, tom:1 olla a l'i o trabnlho 
o formula uaprujocto. Outro ministorio vom (uii.o 
!a !lo do intei'Vallo das sossOu:, porque so nilo soguo 
o orador o prindpio do pai-a sepullis, a rospr-ito 
dos ministerios, quanto ao do 29 rJo Sutombro penso 
que so deve applicar om toda extensão d3 pttlavra, o 
do 7 do Março, o apresenta uma prl1posta sobrtJ o 
assnmpto. Somolhantc proposh, portanto, oncor· 
rava o gormen da di:o~sonçilo que brotou n1 ca1nara. 

Pois o minísterio do 7 do Ahrço podia, som ex:~ 
pôr·se ao quo soiTrou, ir com uma proposta sobro 

,. elemento servil di~·'r á cama1a : • Tenho uma pro
posta, não me impurtn o projecto que vds tinhois? » 
Queria isso significar quo não era o do 7 de )lurço 

O Sn. Z.t.cAnus :-Porqu~, qn:tl era n pensamento 
dos ministros l1berar>s quo apresentaram nas faliu 
do ~hronp a idún ~a. ~~nncipnçiio do elemento 
I!OrVll? Era tomar a mtctahvn o tola a rtl!!ponsabi
rJado do tão imt,nrlnntll medida, promettondo que 
em tompo opportuno (acabada a guorr,t) apresonu .. 
riam a su11 prClposta. 

O que fez o ministorio de '7 do Março 'l' Ft"z o que 
raria o ministorio q11o primeiro int~ttriu na falia do 
thr••no o topico da ornancipnção du clornentu ser
vil o ô pot· isso que o 7 do Ma1·r.o·ostá sotrrendo ns 
mesmas censuras quo os seus "co-rcligionarios fa
zillm ao :1 d., Agosto. 

. .solidaria com o ministorio de 16 do Julho. pois qrJO 
cato renunciara a sua iniciativa c lanç.,ra ú conta da 
camara toda a responubilitJado do gravo pro· 
blemo. 

O orador deseja bom oxíto á !JUflrJa CMIRlilu
cional e não á velha. !JUarda, visto corno esta dos
enrola o sustonla a bandeira negro, ao pl'lsso que a 
guarda constituclonJl SPguo o principlo oppostu i 
mos é corto que a velha lo(unrda odd no posto que 
lho m:arcou o 16 do Julho renuncirmdo u propri~ 
iniclath·a om tão grJVO assumpto o entregand_u-o á 
moditàçllo o patriolismo dos membros aa carnara. 
A a(Jrcsontação dtt pro]IBSh nnvolvia mu•1fmçn do 

·poliLteo o do diroc~M: o 7 do 1\lnrç,, foz lntoiro
monto o contrario do que fizora o 16 do Julho. 

Quoizam so os nobros miniKtros do quo a velha 
guarda SI) sop.tr.tsse dolles: doviam soparar-"o pur 
que vús·vos separastes dclln. g o nobre pr·csi.Jonto 
do conselho, especialmonto, tinhn muit"S oxplfcnçi1.·s 
a dnr ll carnara, rnrque ellc portcnch ao gt~bwf'lt! 
quo tinha rcnuncittdo a intcia!iva cm ma teria dn 
c:Jomonto servil. 

O Sn. PAnÁNAGU.\:-Estava nuson~t'. 

• 

.o !IO~ro son11t1or p~h provincia d~ Bahill, o Sr. Sa
r<HVI~, d1ssc q1JO o proJecto que ae dtscu\e, não ó a 
modada mais importante da actua•lidado: nAo O do 
cm·tn. Existem no senado o projtJCIO do recruta
monto e o ela reforma judicia li.• que devem entrar 
om discussão qunnto /tDt~'s. 

O projecto quo diz re~peitQ n um•, ch,sso não é do 
numero d:~quollas medidtts pol~oR qudCS 11 opiniflo so 
abala exigint.lo q•ranto antos pruviden.:ins. A impor .. 
tlJnci~•, purtaniO, c!o projí'cto, do quo se trttlll, aliás 
considoravol, 61 cm ro!ilr.ilo 1Ís oulrns mcdidaR, ir.· 
(erior. " 

O Sn. \'ISCONPP. no llJa. UnA:tCo (prt:;idvntc do cun. ... 
sellw : - Estd .nho excluo ns outras. 

O S1t ZAC.\1\IA.S :-Sou1 t.luvit.l.t i o dahi niio so 
S('lguo que niw so discuta o ta em devido tom,{)O, 

U orador quer a discussão i wns em occJsaao ap .. 
por.tunn • 

I 

I 
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Em 1850 a opposlt;lto ao projo~to i~commodnra ao 
Ol}brc minhitro da marinhu •Jaquollt• épocn, o o 
orador rer.ordn·SO do que S. Ex. citou IIIDl• quadri· 
nha para mostrar o inconvonionte de robricor pro· 
jactos. O u1adorum mato ri~< do poosiu. , .:·.,só lendo, 
não deccS1a nenhuma. (Risadas). 

modernos e que não acompanharam tnos debnlos 
fli'Ccisou• tnmbcm do tempo o do osclarocimtlnto 
paro~ mt,lhor votartJm. 

Nilo con\'Óru que p:~sso o prnjocto sem acurado 
Olitu.Jn nosta cas11, pol'que já em 1856 o nobro ex
ministro da marinha quo w havia b~:~bituado a fazer 
passar na ouLra camora suas idóll& por fás ou por 
nefns, encontrou muitas \'Czcs na sabedoria do se
nado barreira iavencivel. A Hllledoria do s1nado ha 

O Sn. P•nA~AGUA' dá um apnrto. 
O Sn. BARÃ.e DE CoTEGH'E; -Não são meus. 
o Sn. z ... cARIAS:-Não são, não, 1\la!fdisso o fiO• 

bre minbtro a marinha ow 185tl: (U.) 
de rrconhoccr que o projecto tal como so acha ó 
inaroitavol. O orador ,,ão st~ bo se ó clle presento 
de grogo ou do troyano; traduzirá est.a expres•Ao 
por outra roais corrente: ó um presento funesto. " O••om ftt~ c.:.sa na pr.1ça 

A lt;Uito sa aventurou, 
Uns dizem que ficou baixa, 
Outros quo do alta pa.!õsou. » (1/ilarida.dc.) 

O SR. DA nÃo DF. Con:GIPE :-i\ quem? 
O SR. ZAcARlA.S: -A' armada. Nem o nome do 

pr6-sonto se pt~do dar. Jd disso: é moa espingarda 
quo o nobre ex-ministro da marinha tem l'ssestada 
contra a armilda: o prt·sonto ó tambom funesto ao 
nobre ministro da marinha. 

Mos o orador nunca disse q110 o prjl>jocto do nobre 
oz:.ministro erJ alto i em 1856 v achou b:tixo, hoje 
acha-o a.C.Icbacmdinbo. Uo sorte que, quanto mais o 
nrt:hitecto trab.:1lba nu construcção da obra, tanto 
mais deforme fica o:lo, o a 2• discussfto o mostrará. O nobre ministro da marinha formulou a bom do 

pro~ogUimento des&o debato um ergumenlO quo o 
orador não esporava ouvJr do S. Ex. Oifse o nobre 
ministro: «Em 1805 a lei de forças navaês autorisou 
o governo a razor promoções dispensando quaesqucr 
condiçiJes vigentes. » Mas não reparou o nobre mi· 
nislro quo citava uma 101 do tempo do guerra. E rer-

O Sn. BAnia DF. CorEGIPE :-E' que V. Ex. ~6 olha 
polo •llo. 

O Sn. ZA.u nus conth.tia dizon·!o que o estado 
da quostân é sumpre não podermos decidir da sorte 
deste pro1'Qcto, sem quo primetramonto o noUro mi 
ni:~tro VI fazer c:~hir o antigo projtcto na cumnra. 
Entrot11nlo romotta-sJ, se quizortm, o novo projt•cto 
ú commissão de mar·nha o guerra l•llf·l que o!la o 
estudo o apresente em tempo um trabalho di,Jno do 
senado. 

0 Sa. PARANAGUÁ ·-Apoindo. 
o Sn. BARÃO DE CoTEOIPE. - Que estudo pôde ra. 

zer? Dar o s3u parecer? 
O Sn.. ZACAnus: :...... Um parecer desenvolVido o 

completo, conformo detormana o regimento, o nno 
apenas opinando quo o projecto entre om discussão. 
E' nocossario que 1 commtssão examino o projecto 
antigo, declaro a substanci' do dflbalo que elle sof
frou na camara. o no SOD3do, o veja au o projecto 
novo ovih os escolhos do.antorior, par .. assim ter o 
nssemimento do senado o dn ouLra cnm·~ra posterior
monw. 

Mas disso o nobre ministro: a: Esta discull&áo 
não ó nova no senado; o sonildO conhoo.!o hom n 
ma teria .. O notfre ministro equivocou .. ~ o. S. Ex. en
trando bojo por cs&J ca!!a ent.,ndou quo todos os se .. 
nadares qua võ são t~ntigo:~ aqui; está. onganadtJ, 
a maioria do senado hoje nõ.o assistiu aos debntos 
do 1800 e 18Ul. 

O Sa. PARANAGU,\': -O princ."pio de antiguidade 
aqui está cm minoria. 

guntnrtl o orador a S. Ex.: s~ passar o projecto que 
SH d1scutP. mucando .o praso dos tres •nos d11 ser
viço do o!UbArque, e ~ou ver no futuro ~JBuma B'Uerra, 
não sera neccossarJa talvez uma d1spensa. nossns 
condições? Porque nAu? 

O Sn.. PARANAGUÁ. :-0 projo~to rejuz o praso em 
tempo do guerra. 

O Sn4 BA.RÃ.o DE CoTEGIPE :-Reduz d. metade. 
O Stt. ZACARIAS:- O projecto reduz o praso om 

tempo de guorrn, ó ycrdndc ;· mas quem nos diz .a 
nós quo essa rcducc;ão de tres annos, a anuo o me1o 
·não sen~ pequena cm eircumstancia.s cxtraordinarias 
como as de 1865? 

LI isso o nobre ministro que a 01igencia do um es
paço do tempo do serviço do embarque maior no an• 
tigo projoctot não era om 1861, na opiniio do minis• 
tro do. marinha do então o Sr. de lnbaúma,embaraço 
á regulnridudP dna promoções. EBirolanto S. &. 
mesmo cita o loi do 1865 quu dispensou nas condi
ções do promo~llo que nossa dttlll vigoravam! 

O orador não comprebendlt o alcance do argu
mento tirado da M do 1865. So esiA lei dispen•ou 
nas condições do p1·umcçlt.o cotão vit~cntos, não so 
segue que devamos lldll{llor sem rJgoroso exarno 
tuna lei du promoções dcfeuno~a que d~v• aor aus• 
pcn~a hmbom em tempo do glMrra. Embora no mo· 
monto da oxt•cuçõ.o da nova loi haja muitos officiacs 
P.om os trosannosdo ombarquo cm virtude da guerra 
ullimamonto Onda, podo dalli cm diante tornar-se 
tlifficll o preor,chimento da condiçi10 dos trcs unnos 
do mnbarquo indopon\~cntomonto da Yontndo dos 
officiaos. 

O Sn. PAn.\S.\GU.\: -Apoiado. 

O Sa. ZACARIAS :-E' verdatlo qtlO n publicai'An 
dos dobnlos púdo tor instruitJu a tnl respoho os soi,a
doros novos; mns soo ora (for, quo dosvJou otu l85tl n 
tiro dn espingarda. que o 011bm ex-ministro da ma 
rinh11 hJ 15 anno~ trnz nrm da contra a ropnr1klw 
da runl'inha e qu•' aintla ng·.mt rom cumbator o ·rt1· 
pollir a obl't' protiilueta ti1J Sr. Coto;.;ipe, uil.o o~tl.Í 
bom iuteJrAJO do vnlvr o tdcnnco das .::nnon·Jns Oo 
18tH e pode tornpo para cxa.miuur os ••nnt~Oi do flll1'
lqment•l, uno ó do estrnnhar_!JUO os senadores mnts 

O Sn Z.\CAI\1,\S:- Exaruinondo se os disposições 
carnctot'isticas do projecto, nll.o podam alias d0111r 
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do sor roeonhecidas más, Exigem como condição 1 OSa. Z.tCARJAS:-0 serviço prestado em tacs .:om~ 
imr roscindivel para a promoçno o cmbnrquo em missões pódc llor até considerado roluvanto. Na ro. 
navio do guerra por tros annos, dos qunos, quando pnrtil;iio da guorrll, ando se oxigo um l!'mpo do esta• 
so trnta do capitão do m.u o gt:orra, um ó do com- Qão, om cnda postn, no militar q"uo cxerco qualq~er 
mando do rorçns navocs. aosscs cargos conta-se o tempo para a J;romoçao. 

Fóra das ombnrct•~Ões do guerra não ha ptun o Ao govoruo cabo av~tliar no momonto d11do quem 
projer.to serviço que habilito o official d promoção.: mais serviço presta ao paiz, st' o otndnl do mtuinha 
é este o principio assentado no prlmojro artigo. indo ombucar ou comman.!lar um navio do guorra, 

A repartiçAo da guerra, dirigada em 1800 por mi ou indo dcscmpnnhar uma commisslio diplom:uicu, 
nistro da oraom do Sr. Manoel Ft!lbardo do Souza e indo goverr.ar uma ptovincia. etc. A excepção do 
Mello, exige, pela lei do 6 de Sote111bro dnqoclle ministorio da guorra oatende-se ató a estudos mUi .. 
anno, certo to,npo do serviço, ó vcr.tade, em um tares ou industlfaes. 
posto para elovor-se a outro, mas do sorvi~o ac:tivo, Na Europo ha o costumo do tBrem os g.,vornos
sem designar urnaespecioem particular. Nilo se pdde addidos militaras nas legações. Este sorv1ço póde 
passu do uma patcnt>~ a outra som ter prestado na tornar se verdadeiro serviço militar e imPortantis .. 
antoribr serviços por certo numero do anno& i mas sim o. Abi está o exemplo do barão StuffuJ, que, 
que serviços' Os S('z·viços da profissão militar. No mand11do pelo govorno \(r~tncez como addido á sua 
projecto que se discuto, não ó ns!dm: o serviço que Jegaçao oa Ptussia, om ·uma sarJo de rolatorios ao 
(lá diroilo d promoção é s6monto o de ombuquo o sou governo sobro a siluaçlio dt~ Prussla, dou infor .. 
do commando, ~ maçõos tAo minur:ioHIIII o exactas sobro as CortaiJ o 

Ord 0 commando é uma commissiio : 0 ministro rt!CUrsos daquollo paiz o da França que só a ma~or 
o dá a quem quer. Fãzor d~ uma commisslio clausula en(lltullçüo, dll que hDja oxem,.lo na historia, po
indeclinavol do promm;üo. condição &ine qua non der ia cogur Napoleão a pontu do dosconhocer quo 
de a~cossos,é, como bem disso 0 nobre senador pelo marchava para li ruina do sou.paiz alirando a luva 
l1iauhy, entregar atadl do pós o mãos a mnrinha ao 
alvodrio dos respectivos ministros. sojam o~tes nu 
não duradouros, porque para offir.ial da armada 
preterido ó..,.diiTeronlo que o min1slro permaneça 
muito ou pollbo tempo no sou posto,· nãoJ ubslanto a 
opinião om contrarzo do S. Ex. o Sr. ministro da 
marinha. 

li. Prussia. 
Hojo quem 18 os rolntorios do barão StoiTel, vll 

que 01lo preslon o maior 8orvico militar o politico 
que pudia prestará su.1 palria, Porque indicou .. Jhe o 
perigo, a CliUS'I do perigo, os defeitos da organisa
r.ho mzlitar du França, o a oxcellcnto organi11ação da 
Jlrussia, assc;rurllndo ató que a Prussta nAo seria 
quom dóssc o primeiro tiro, mas que ao primeiro 
movimento da França as ma-sns tcutonicas se arro.. 
jariam impetuosas e invencivob sobro eU a. 

O official da armada sontÔ-se do absor'utismo, soja 
este foito por um ministro que governo dez a anos, 
como do, iam governar os nossos ministros, ou mi .. 
n istros semestraes, corno VIl O succedendo. O :.bsolu .. 
tismo não doe maia quand<J pArte do uma autoridade 
duradoura, do que quando procedo do ·outoridade 
epbemora o transitar: ... injusta mais do que qualquer 
outr.,, porque nem sabe o que fnz. 

Supponba-so um c~pitão-h>nonto que não tem tres 
annoa do embarque, om navio do guerra: o1le não 
poderá ser promovido .a capitAo do CrngAta. mas so 
obteve um togar na cumara lomporarin, no fim d11 
legislatura está babilitad·J a ser promovido, P.orquo 
o nobre ex ministro, reconhocendo 11 impossibdidt~do 
de provalocor cm to o o sou rigor a sovoritJado do 
primeiro arligo quo C~tz depender a promoção só do 
serviço do embarque cm nBVID do guerra o commnndo 
do l rça omval,t.brooxr.~pçiio em favor do sotviço do 
dep~tado, de senador, do ministro o do conselheiro 
de Estado. . 

Não penSo o autn•· do pr•.joclo, Cyrinru domit
tldo do nobro ministro da marinha, quo o urador 
impugna oata oxcur.t;i•o ao rigor do ~ma regra; ao 
contrario, opporlunnrnente ha do atacar a oxc••P
~iío como mosquinha i S. Ex. de v j.1, cm n•z du u!s
tringil-a no do ministr·• o do conso:heiro do E'slndo, 
sanador ou do pulado st'•mcnt .. , Cllntemplar lambem 
O SOfViÇO prestado CIU Cl.llDmÍSSÕQS 1.HpJomaticll!J, om 
prosJdonctns, etc. 

O SR. PARANA.Gu.\: - No ata partt1 o projocttJ do 
1856 era melhor. 

Orn, o que so diz do exercito podo-se rlizor da 
marinha. Um oWcial du marinha addido a uma IPga .. 
ção om potonci;t maritima pcSde pre~tar relevantes 
serviços; ao arbill'io do governo ó qu6 t ca reconhe
cQr .. Jiies a n•·cosaidad9. Elllretanto, pelo projecto 
nenhum official da noaSII r.rmada ~uenrA acoitar 
semolb,ntes commissõos porque perderia a condiçio 
do .accessni só ha excepção p:~ra quem é ministro ou 
conselheiro de }~stodo, sen~dor ou deputador 

Um senador, ou um dcpulado que Sf'lrvi,os n&vaes 
pre>la? 

0 Sn HINISTRO DA. UARINIU.:- São empregos qi10 ll 
constituiçilo obriga :1 exP.rcordo proferoncia a outros. 

O Sn. ZAC.\Ru.s :-Parece que aerviço na v~~• não 
ó i tojavm foz· se uma excepçao li regra equiparan'do 
o soiViços navaes os serviç.,z:~ logit~lJtivoP o aJminis· 
trDtivo!f. Como ó que o nobro autor d(>sto projoclo 
oxign cnmo cm di~Ao unicn da promflçAo o 1orviço do 
omt••·rq••o om navJo.do guorr11 o commnndo de rorça 
n:ava1. pr••turindo o serviço de commando lia co~rpos 
dom •••nhj,, o do.arsounes. tJtc, tio tudavb considora 
como condit;ãn do morccJmento os st•rviços pres
tndos nn ll•lminh•trllção dos cslabolccimuntos da md .. 
rinh ? Pai.· um serviço quo doiCrmina um premio. 
q:uollorrconhococumo coudiçhodo merucimouto pllra 
o nr.cosst•, nno pód~t ser coulcmplado no pram dos 
tres nnnos tfo son iço plUa a pwmoçi\o? Polo urt. 8" 
prolubo tiO ao g .• vorno d,1f c11mmissoe:~ quo não se
Jam do sorvlço naval acUvo1 som que o ofllcial haja. 
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preenchido as condiçõe~ dA e~barque e commando 
para o accesso ao pot~to 1mmoduno. 

Quando outra dioposiçAo do proJ•cto nlo obri· 
fl'll&&o o orador a dizer quo cllo é nocivo á armada, 
bastava o art. 8> que diz: • Nenhum officlol podorA 
ser em~rega(fu no• arsonaes, c.orpos de marinha, 
capi~nias do portos, om quaeaquor outras com
missões que nlo sejam do aoniço naval activo, som 
baver preenchido u condições de embarque esigidas 
p1ra o accosso ao poalo seguinte. • 

Que valor poJe-ao llgar 6 esta dispoal~o 7 O da 
eoofiasão do nobro ••·ministro da marinha, de nAo 
ter o aoverno força contra o empenbo; é a denuncia 
do trist., estado d'a aossa esquadra, cujos offieiaos 
querem estar nos arsonaes e ou,raa commiuões do 
terra, om voz de sulcar o oceano: ó a deounda da 
doomoralloacllo que lavra no minblerio da mapoba, 
a que o minfstro não pôde oppor um obico, o ontllo 
lembrom•ae de obviar em parte o mal, dispondo quo 
oao !'O derA nenhum officbl ser empregado no• tstll· 
beleclmoatos navaoa, sem mostrar so qqito com os 
tros annos de embarque rm navio de auerra l 

Assim o governo procura remedia contra a pro
pri.:. fraquezta dispojandu-so da foculdado ampla do 
nomear omclaes para as dlvel'lolas com missões. O sor
"Viço do mari1ba é o será sempre um sen·jço misto: 
bo1 o serviço do lobo marinl•u,qua v ao lutar com. os 
ventos o cum as ondas, o que llojo nem das ondas 
o ventos lu caso, porque dirige o vapor i mas hn 
· tambem oulros serviços som os f{uao~ as rnnchinns 
não se ma em, o o salior dos officu.os nenhum pres
Umo tom. Ha, por .exemplo, o serviço do adminis
Crar ara~enaes, e cumpro reconhecer que, O O' tal occa
aiio, o seniço do oficial que dirige um arsenal ó 
muito nuis valioso que o do qualquer oficial quo 
embarco.r eJR navio de guerra. Ha r.inda, alótn de 
outros, o da commabdar corpos do marinha. 

São poucos os encomios quo so Coçam aos nossos 
[u:tileiros navaos o principalmente ao corpo de impc
riaes marinheiro•. O nobre o~: .. miniltro üa marinha 
recoohoco o~ relevante• serviços que teom prestado 
esttld corpos: ma• 01 im~oriaes mariohoiros o fuzl 
loiros nova•• depeu4elll do commandanlesjlo tal seja 
o comn:Jandanto, tacs os cornmandados ois bom; 

serviço do commando de corpos de marinha, admi• 
nistrA~ão do arsenaes, etc. 

Não ó assim no lllinisterio da guerra. onde os 
serviços prestrtdor em todas as roparti~es da guerra 
se contam para o a~:cossot nllo 110 ex1g~ tal ou tal 
scrviç1l moa todo o senu;o que a leJ consid~ra 
serviço 'activo ,Ja Nptlrliçâo d~ guerra. As excepçoes 
deste projtlcto são anomalas, tucohcrentes com o ~s
pirito que l·•••idiu A dispeslçAo de sou prime~ro 
111tigo. 

O Sk. PARANAGUÁ:-Ató faltou á reciprocidade, 
p~·rq;uo na guerra coota-!O o s.e"'ço preatado na 
mar,nba. 

o Sk. ZACARIAS:- E' aufficlente que so ado,P\0 
uma excepç_ãa relativamente 1 qu111qucr !lcrvíço etvtl 
ou lrgislauvo, par11 dar base a uma arg~mentatAo 
sem ropliea comra a designação do servu;o da tm .. 
buque em navio ou commando do rorc:a nsval, como 
o uuico que h11bilito o official para o "ccosso. O ora· 
dor entende que o seniço para o_ aceosso deve ser o 
serviço da marinha em gero! e na o umo ro~la ,!'SPO• 
cio desse scrví~o, e acha que ha contradac~ao na 
menle do nutor do projecto. quando por um lado 
aportn c r~stringe o serviço ao embarque e c~m .. 
mando e pi>r outra lado, afrouxa o reliiXIt, abrmdo 
oxccpçõe~ que são outras tantas br&,chns ao seu 
principio, á regra adoptada. 

Encontra-se ígualmente umr. dfsposíçãa no pro
jecto que ó caracteristica. O orador ~ensa,·a quo o 
nobrÓ borllo de Cot~tgipo, dep~is dt' loannos do mo .. 
dítação, aprosou lasso obra pnnu .••. 

O Sa. DARio DE CoTECIPE:- Nii.o levei tantos ao
nos a moditD.t. 

O Sa. ZA.CA.l\U.S- Doado .t épora da aproscnta~i'to 
do projecto, contados dia por db, hll 15 <mnas. 

o Sa. uulo na CoTto•~• :-E •~ ha Ires annos 
que estudo os seus actos., 

O Sll. Z.t.C4RIAS respondo qae ba tres annos tam .. 
bem não faz outra cousa scnno estuda_r oa de S •. Ex:, 
inclusivamenlo a sua ul&irna doclaraçao pelo ~1ar1o 
do Rio. Sabe-te que apen~:~s desponta a fiU~pOltll de 
que os dias de um ministerio ostlo contados ou 
estão se contando, começam a pubUcar·S(I pela im· 
prensa orranisações 01imsteriaes. 

O Sa. BARÃo »E CoTEGIPE:-Episodios ; nmes li 
queoliíe. 

o offic••• quo r~.r ~ommandar os im~tt.r~aes mari
nheiros ou os fuzde1ros novaes, que habaht1r l&!nm 
os ministros a ter oossoal idoneo para os vasos de 
guerra. esso otnclal presta um scorviço ín(l.)rior ao 
daquolle vonturoso quo ltll"doputodo ou senador I O 
serviço do doputzufo ou son1dor ó m1ai1 aavo~l do 
que o do comman~anlo do b11lRlhào nllVIl ou curpo 
do im ;:o riu os marinheiros, que Corno :o os molhares 
coolingcntos p>rJ a arma la I 

O SR. a.t.n.io o& Cortcll'E :-NAo ó como serviço 
n.sval que ó dado o accesso: por outra razão, ruuo 
politica. 

O Sn. Z.t.CA.hl.u :-E' um sorviço da armDda ?, •• 
O Sn. JIA.RÃO DE CoTBGIPE :-Não. 
O Sn. Z.t.cAnus: -Diz quo não ó naval, m:.s com· 

para· se aos atreitos, par.1 o accosso, ao serviço D:'l\'nl. 
o V quAnto b.1sta parl:l pôr om roiO\'O n wju~llflca\'ol 
dureza do art. 1• quo nãe conla para a promoçii.o o 

O SR. ZACli\IAS:-Diz quo qunoto .• opisod,ios ti 
liberdade que tado1 toem. J.::stá em prlru(IJra dl!Jcus .. 
são uma lei importante o con•oguintcmotllo póqo-~e 
admittir um opi1odio politico. Apparocou no Dtar&o 
do Rio uma orgoni~a~iio minialerü'l dcclarand?• n~o 
ser o nobro b:trão inc1lnndo d causi\ da omnactpaçan 
do o!l'mcnto servil, o S. Ex, orn um nrti.;o duos TCz~s 
publicado, contestou a nss11rçfio1 declar.:mdo }JIIO Já 
,,ao ora o mesmo homem. O oraJor ~om cfl'('ltf'l p~o .. 
cura ainda descobrir qual o fOnhdo doss~ urug:o 
do nobre ex· ministro, que, cm voz úo .sub.tr li trt
buna, donde suas palavras teriam nuns. OCI?,, vao 
dizer pt'lll im,•t·onsn quo deseja a emanc1paçu.e do 
elomunto sot'vil, mas niao nas mios de prop~gaadis· ,, 

... 
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tas, sim nas dos homens prudenlcs (a prudonclc1, 
quon: cumprobondo-a ó S. Ex.) 

Mas, diz o orador continuando, do 18GB para cá 
estuda os desmandos do sous at.lvortlarios, onlro 
tanto quo o nobre cx-miuistro renunci11Va o pro
jecto ao promoções na armada. 

habiiUa om todo o sonUdo os officíaca da ma.rinua. 
Pois. se ,.. o ensino da ucademu1 quo dá aos om
ciaes moios do brilhar na carreira quo vão 1•rofe1snr 
porquo razão o lente officíal do quadro d:1 marinha 
não ha de crescer Ulmbem na au:1 cnrroira, não ha 
de pro•por.tr nolln ? 

O Sn. JIA.RÃo 011: CoTEGIPE:-Vamos ti questão ••• 
O Sn. ZAC.\BUS cn1 que estA na questão, o o 

caso ó quo do 1868 pt~ra cá oaJA oxaminantJo os dt;»s .. 
mandos do DulJro cx·ministro o do seus CO·religlo 
na rios. 

Tornando no usumpto. diz o orador que es1o pro
jecto ha de ter contrn si o voto do nobre ministro da 
JUstiça, porque S. Er. apoi~tvn-Ihe vivamente cm 
ltlW os argumentos que prodtnia contrJ as idóus ca
pltaos, q1w sii•• bojo o quo eram om 1~. ~scapando 
ao lilpls e cnrrdcr.iio do honrado ox .. rmms!ro. Não 
havia cnlll•• Anná,s, mas htl o Jor"IJl do Cmnmer
cio desse tPmpo que traz a discussão dn carDara; 
l"ndo-a hil pouco, o orador encheu se do sath(açflo 
vendo llO sou Iodo apoiandt> o o nobre ministro da 
justiça. Pensa que o nobre ,minb!ro h.1 do ~gora 
votar com alto contra Dlgum11s Moas do prt~JOCto. 

O ox.-ministro da. marinha sompro no propos1to 
do avnlbr mal servir. JS aliát digo os de accosso o 
remuneração, tratou tt llCademia de marinha do uma 
maneira cr~M~I, porque, orn um dos artigos, diss:õo 
o projecto: u Os lentes dn Escola da Mariuh11, oppo· 
sitores o professores, que fort1m officiaes do qund.ro. 
contarão o tempo du sorvil;o pres~:~do no on.•JOO 
unicumonlo por a aposentadoria, segundo a dispo· 
aiç!lo do regulamento do 1• do Maio do 1B::i8. » 

Logo, at) oficial do mnrinba quo fôr á ac11domia 
ensinar nlo se cantil &empo do :5Crviço para ac
cesso •.•• 

o SR. DARÃO DE CoTBGtPE:- rara a promoção. 
O Sn. Z•c•n"s: -Ou paro promoção. lls ahi 

um trista modo do avaliar os sorvir.os i:la Academia 
do Marinha % Do fórml bom di versá se procedo cum 
relação ao exercito: ali i DO militar que ensina, sB 
renuncia a jubiht~o ó contado o tumpo nAo só p11ra 
o accosso o ma1s '"vantagens rniiUt~ras, mas pa·a a 
reforma ! · 

O roguJ,,mcnto do 23 do Abril do 1863 do Sr. vis· 
condo do S>nla Thercza diz: (Lendo). • Os lentes, 
repetidores, professores adjunto:~ que fdrem m~lit'l
ros contarão para o.. reforma o tem~o quo sorvtrom 
nas escola~ contrai o militar, excoploso ronunciarom 
á /'ubil•u~ii.n. Para os accessos o mais vantagens 
mi itaros" so levará cm contB este tempo. D 

Esta. disposküo, sim, comprohondo o que ó ~ar· 
viço pr{)~li11lu iw OrJSin11, a d'J projo~to, na•), O ora
dor não salw cvmo o no!Jro ox 111inisLro concebeu 
um planu om 'tuo u S1!rdr.11 do um lauto ofllcial do 
quadro ó do tal atto du;consiJorado f Pois q:.10m ó 
que habilita o ulflciul d.• arm.•da a distinguir-se om 
sua carr~:~ira, esteja embarcado ou commandnndo '! 
E' d.: corto a o.cadurni.:~~ 

O Sn. n.\nÃo DK CoTEGirE: -Na sua ordem do 
idéas lem r;•zào. 

O· Sn. z,c,uu.,s diz que esta orde1n do idéas ó 
hol1 ó consagrada polos annos. E• o bom lonlo que 

Por quo razão no Brasil o oalciaJ do oxorci&o qua 
vae ensinn prescindindo da jui.Jil.1ção, couta o 
toml'o para a reforma,_para Oi accest.'O.!I e mais van·
tagens pulitares, v o offlci~l do marinha que é Ionts, 
nào ? Cabo entretanto obsenar que o cns.no do 
oO'icial lent5 ó acoito c• m mais rrspoito por disci:.. 
pulos que hão ,de aor olr•ci•es do que o ile lenta• 

.puramonte patsanos. 
Rm 185tS a tdea . do ox -ministro da marinha era 

mais humana. Sustentou ontifo na cnmara que ss 
conta<se por mel• de do tempo de emborque ou com 
mando o t~mpo do onMino, isto ó~ que sci:i annos do 
on"ino ua aca110mia de marir~ha, ficariam equiva
lendo a tros annos do embarque ou commaodo. O 
orador combateu tal idéa, o nosso ponto Cot calorosa
mrnto ll{10it~do pelo nobre ministro da justiça actual. 
Queria que so contasse, corno se conta no exercito, o 
wmpo do ensino : mu. o nobre ministro, depois do 
pensar mais de uma dezena do annus .(para dar-lho 
o descontos dos _tros quo tom empregado em das 
cortinar os desmandos dos liberacs) arrepondon·se 
o agoraquor que n~o so 1:outo absolutamonle o tom· 
po do ensino para acccssos o vantagen .-· militares? r 

Porque ? J:"n tão a marinha o o exercito siio ds.~
iK:uaas? nilo são irmüos? Não diz o ortrdor que sejam 
gomoos, porf(UO como o nobre ministro ,,a pouco 
reconhece, ha entre o oxorcilo o a osq_uadra alguma• 
dill'•ronÇds : ma• ha completa idORUdadc nos prin
cipies gcraos da promoção do exercito o da armada; 
devem ser, siío sempre os mesmos. E ha de sedes
conhecer o"a identidade do prlnclvios m•ndando
se quo o oficial do exercito que fdr lento ten~a con· 
&ado o seu tCID;'!O para gozar de accesso o ma1s van· 
tagens militares, o ao oficial do marlnh11 que- mr 
ensinar deduta-se integralmente o 1ampo de onsi .. 
nar? 'fome-se ac.,so que . a acadPmia roubo ao mi· 
nistro da marinha oa seus melhores ofDciaoJ 1 

Não do cot·to. O numero ao lentos é limitadisst· 
111o; o cumpre não Cochar a porta a u~ ou outro ta
lento que appucça nll armada, ,o so mclinH ao en• 
sino. Aceno so-lbe pelo, contraran,, ~l•m vantag.,ns: 
não pcrcn ello om sua carrorr .. m1htar CDIIÍnando; 
s'Jja emflm, tratado como o officiol· do exurcito 
quo 'e lontc nas escolas militarEIS. 

A • vis'a do oxposto, o orador ha de c.Jncluir man• 
dando um roquorimonto para que o projecto vá d 
commissi1o do marinh11 o guerra pnra ill•r o sou pr
racer, não }.1coníco na íórma ~o ostylo u\~ima .. 
monte adoptado, mas dost•nvolvldo como _exige a 
m.,lori.l, chamnndo 11 exame todos os trabnlho.:t quo 
exist •m !\Obro\) as.sumpto. 

Duranlo cs~o tempo, su o nobre miaístro da ma· 
rinha sincornmcnto ncrcdita quo o prt1jectu do 10 
do .Sotembro do 1810 (muito P• ucos di1•s AhlOtt da 
queda do 16 do Julbu) sati>faz complotamcnto as 
oxi"cncias do scrvi!io da armada, então promova 
C{LitaÔto antes na outra cam.ua a .rcgoiçilo do. an
ltgo projecto o das cmottdos do oonado. Feito 

... 
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isso, dis~utir-so·h~ sem o me.nor .ombaraçt:! o pro .. 
jeettl de 16 do Setembro, obra do minas&ro da 
ma1inha de lU do Julho o o orador tomará 4 11. 
b~rdado de oO'eroccr lls ren~rõos que Jho SUIJ'S'O· 
r1r o ostud~ da moteua. So as 1dóas do nobre minis
tro da marmha ~m o exame mai:5 prorundo que n11 .. 
turalmontc Cara,. molhorarom, s; Ex. h11 do ter o 
orador Cyreneu,, quer queira, quer não; assim como 
tol~ ha pola !rente, no cnso contrario, quer S. Er. 
queira, quer nao. · 

Se o s~n~do não quizer valar o adiamanto como 0 
nobre IDI!lts&ro rnosmo acabou " sou d1scurao pe 
dindo, nao h•tVcrA remedia se não impugnar já al-
g'Umas bases do proJOCto. · 
~ SR. BARÃO DE CotEGJPE :-Convidaram, o homem 

VOIO, •• 

O Sn. Z4C.\RU.B :-Nao foi o orador quero chamou 
o nobre miniltro; foi o nobre t~onador pelo Ama ... 
zonas, quo hoje calo••-se, quem propoz que fosso 
chamado o nobre ministro. 

Disso o ex-ministro dlÍ marinha: «Todas as vozes 
quo agitei esta reforma. cahJu o ministerio a que cu 
pertencia » o dis e-o do m:moira que o orador não 
sabe como o nobre mintstro não comprehendcu a 
advortoncia. S. Ex. será muito feliz se vencer diCfl
cul~a.do• .qu.o os Srs. Cotogipe o ,Rio:Branco, aliás 
hnbdatndlBBJmos o com larga oxpenenc1a, varias vezes 
teem lutado infructiforamente. Cumpro, porém, 
notar que quando o Sr. Cotegipo firmou este pro
jecto em 16 d• Setembro de 1870 estllva jA o 16 Jo 
Julbo com os dias con&ados. 

O Sa. Z•c.•aus:- ••• quo om o mor. do Maio 
nprosentllria D reforma da legislação SObre O OJO· 
menta servil. 

Mas era esta a idóa do seu partido! 
tlão ora num é. 
O Sn. DARÃo PE CorEGIPE :-Nom do sou. 
O Sn. ZACARJAS :-Efltnvnrn, pnis, cnntrHIIls os dias 

do ministorio de W do Julho. h·tn rpwr dizer que 
quando S. Ex chagou do Rio da P1·ara vin logo que 
o ministorio do 16 do Julho nüo podia mnis mo. 
ver·so, que ora impossível continu:1r o governo a 
manter-so na nttitudo quo assumira, sendo indispen .. 
snvf!l que os marcos marchassem, se ó quíl marco .... 
podem morch:rr; ora nocossario que so movessem 
por vontade propria ou estr11nh11, o ncccdossem ás 
aspirações du opinião. Os nobres ministros estão 
com a opposição do senado ou n opposiçilo do se
nado com os nobres mhnstros; na grand'J questão 
do ehunonto sorvil, ficando fóra do movimento a 
frac-;U.o emptrr_adfl da camara. que os bustilisa; Jú 
ó que t1atá o inimigo do ministorio; lá ó quo o no .. 
bro ministro da marioba.devo ir medir as o: uns forças. 
No senndo o que acha que se deve fater no tor.anlo 
ao projecto sobre·promoeÕQs da armada,é um reque
rimento de adiantamenti que o orador pede licença 
pora mandará mesa. 

Foi lido, apoiajo o posto conjuncta.mento cm dis· 
cussüo o seguinte •-

Requerimento. 

O Sn P.uu.N'A.GU.t.':- Mas alie não sabia. 
O Sn. z.,CARU.A perg•mta agora o que são diu 

COJ!tttdos? O nobre )?residente do conselho di~so que 
~slito cont::.dos as d1as de todos JJ&.ra a Providencia 
Divinn. Sem •luvicta que par:& o Alli~simo os ditu 
do todos são cont11dos: nem de um., arvoro cdo Umn 
folha sem Fon aceno. Mas n respeito da providonci:J 
do telhns abaixo ha dUT"ronça ootrH dias contados c 
día.a qttO se ORtiO contando: os do ministerio actu!tl. 
por c~:cmplo, cslão contnndo-so; porém os do 16 
Julho, quun•to o nob1e presitienlo do con~~t•lho veio 
do 1\io da Prata, estavam contados (ex:prtJssão do 
nobre presidente do conselho) pela providencia ter~ 
restre, ou do tolhas abai1o. LJ ministorio de 16 de 
Julho não podia prosoguir, ou não queria pro!loguir 
porque ora (usando do uma expressão de que ha 
annos usou o drado•} emp~rrtrdo O minist.erio de 
16 de Julho rep,escntav .. o emptr·amento, o. rara 
loc.,lilllr a queslào. mostrllva .. so figadal inimigo da 
idOa da emancipação do o:omonto servil. 

R~queiro que JO:Il mando .o projecto á commissib de 
marinha e guerra para mterpor o seu parecer.-
S. 11.-z. G. Vasc.once/los. 

O Sn. Suuu :-Por esta idóa não·cáo osto. 

O SR. ZA.CU.IA.S deseja quo não caia, A pro
vid~ncia terrestre cnt.undou que o governo do ltl do 
Julho não ia bom, que devi11 trata,.to do olomonto 
servil. l>.1 parabons ao nobre presidenta do r.onso
lho aclual que o aJJno pusado aos ultilllos dias do 
16 de Julho promeuou alui ••• 

.O SR. P~MN.AGU!: - E' vordado, sontinolla 
avançada. · 

O Sr. bnr6o de Coa;ealpe o-Sr. pre
sidenta, ou não mo oppunho n que o projecto va di ... 
ri~-Jido a uma ou mais commissões qup o senado julgue 
conveniente mn·ir; o projecto assim estudado, será 
mais fncilmonLO adolundo pela cnmmrtJ. dos Srs. so
n:u.toros, porquo se he poderá fazer as correcções 
necessarias ou substituir aquellos ntígos que niio 
corresponderem .:o flm que mo propuz. 

lia entre mim e o honrado senador pela minha 
provincia uma difft'rt!nça que quasi sempre nos coi
loca om polos opponos. Eu sou nimiamente \imo
rato em minhas opiniões; ou porque confio pouco 
na mioba intelligencia. ou no olt•Jdo quo haja feito 
Sobro qualquer WlltOria, estou sCmJtrO cdispo6tO a 
acoitar. as reflexões de qualquer dos.meus honrados 
·~ollogas. E' por isso que não &o deve admirar o 
hourndo •euador quo do 1856 para 1811 eu h•)• mo
dificado muuns das minhas OJtiniões, admhtJdo.al· 
utnas das do nobre senador o mesmo abandonado 

Olltras. 
O nobre •enador, ao contrario, desde 1856, nesta 

mawria o om todaau outras, p trcco nAo ter. avan
Çj•do mais um ponto, ou antes tocou á tal perfeição 
naq•1el1a. occasiào, quo nào pódo ser mllis porfCc
livel. D;~qui OIJSCO que cm todus essas dbcussõos o 
nobre senador sumpro trliZ á bNilll o que ollo diSJo 
na c ... mara dos dopulndos, quo O.Iuda é o mo~o~mo que 
:diz bojo. Mas, em fOZ de acoitar como ltomonasom 
:no sou merito n rno~ific~çõo ~c minha opinião, 
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procura de alguma fórma robaixor-mo, dando-me O Sa. z.,: .. ntu:- Nunco dla1o islo ... Mostre 
como inconotonto. onda dlsao. 

Senboros, não ó de baldo quo os annos passam por O Sa ... nA. o DR COTEGIPR:- :>/lo dilao1 DlsH·O 
sobro nosRas caboçns: niio é debalde quo adq:ui- aqui. 
rimos exporiencia ao traquejo dos negocio&; se lbeo- O Sa.Z4C4JIIAS :-Que a idéa era do aho1 Nunca. 
ricarnortte temos certas opiniões, á11 vezes na pnui'!a D 
renunci11 mos a ellt1s, Como obro sompre do boa fe. O SR. IA.RÃ.O DE COTIGJPB:-1 esde que nega que 
não mo envergonho dtl dizer; mud«Ji de opinião, o disse, eu tenho como não dito; quero acreditar 
nilo per.so mais como ponsal·a. tiUe mo enganei ; mas est•va convencido ou ac"ro. 

Nesta m.1tcria, porém, sobre c.1 ponto principal ou d1tava ler ouvido o•sas·palavraa a V. Ex. 
ossoocinl conservo as mesmas opiniões. O Sn. Z .. u::.uuu:- Nl.o, aonhor: nio sou tão dos-

O Sn. Z•c.n••s: _o contrario. esado em materia do diroi10 cooalitucional. 

S b d lh O Sa. BARÃO DR CoracJPE: - V. Ex. não é doar 
O Sa. DARÃO DE CoTBGIP.E: - o re os e ta os atado, mus ás vezes. qunndo Calla. deixa-ao arrastra-

não tenho a mesma opinião, mas &enho·a sobre o 1 1 11 11 · -
Ponto Prl·,,c,·pal do proJOCio. At6 aqui na-o tenho ou- f." a pa avra: ao • cor • expros•oes,_ quo nao pro· 

erjria se esUvesso a sangue frio •.• ltlaJ ponhamos 
Yido o nobre senador tratar senAo do poo&os do de· isto do pBrte, quo nio 80" 0 ao me11 .,gumento; 
talhes. acredito que nlo dille o quo se lhe attribue, tlesdo 

O Sn. Y.•c•aus: -E' detalho o tampo do on.- que o nega ; proslso. 
barque? Quando tratavamos aqui da primeira iniciativa do 

O SR. nAnÃ.o PE CorMGIPE:- Contar-se mais ou tal elemento servil •.• 
menos tempo aoemprogsdo om certos serviços, con- O SR. Z.tCA.Rr.t.s:- Do ta.IT ••• 
car-se cer10 tempo entro um o outro posto, ma~ r- O Sn. a.t.aio DB CorEGIPI: - ••• do ~1 ele-
se a habilitação do merocimooto pat'll as promoçotts, mento sorvi!, cenaurámoa ao nobfe senador por ter, -
80 tal ou tal serviço será contemplado como sãn como ministro, aYtJotado esta idéa em um lcmpo em 
outros, silo questões do det"lbo O que ó esaencial quo esbvamos empenhado em uma grande guerra, 
no proje.:lu &eria adoplar-se um outro syatema de som ter pte,,arado os estudos nocsasarios pa1a re
promoçíto, cgmo disse o nobro minis~ro, mas o sy•- solver a questão, l11nçando assim o p·1f:z: em uma 
toma adoptado pelQ nobre aonador o o mesmo qu·• agitação escwuuto. 
quero adoptar. Sc1 mo engano, queira desculpar-mo. Respondondu-rne elle com.a vehC'mencia com que 

Mas d'tsso o nobro seuador que o~te projecto 6 costuma re~pondor~principalmento quando é ferJdo, 
fBtal d: mnrjnha, o accresconwu um bem fatal ao mi- repliquei : " V, Ex. está onranado, se IU(Jpõo 
nistorio: po~quanto eu havia dito q~e, por duas ve.- que ha de levar est.t ctuestão, como leve uma hn do 
zos que Jn1VUl tratado dgsta mate1 UI, dmxara o m1- credito, ompreaarei todas as minhu forças para 
11istorio da marinho. resistir-lhe,» Ora, rallava um senador, e ora nalu· 

Não 80 arrcceie disto o nobre ministro, P.Orquo a ral quo 80 entondeuo que a minha roaistoucia não 
faU.lidado é par., comigo e não para aquellos que pas11aria de rcflistencia da disc1111ão, e não qualquer 
mo succo-Jom, porque esaca l(>Bm durado. E' dessas uulra, porlJIIO 11tó hojo, graças á l>eua, nunca (ui bo
coincidendas quo tornam o homen1 um pouco fana- mem do revolução. 
tico .. Conto· so quo o celebro S/•,•·idon não podia jo· Asora, 1ft ••• a ~uostiio do osping~rda. Havia 
IJBr que oito perdosse, quandG vestia u10a casaca cõr aqui uro cerlo jornal, manda~o escrever polo nobro 
dB rapó. Tal voz o meamo mo succedn om roh•tão sen1dor ••• 
ao prujecto; •owpro quo traio de promoções na 0 Sa. Z•CUIAS :-E' (aloo 1 E' inexacto J 
marinha, uccorre o (dcto de sahir do 1111Aistorto; por 
is&o não incornmodaoei mais o meu espi.ito, tratan- O Sn. BARÃo na Cor1orra: -Ora, como~. Ex. 
do de roformas desta ordem, H alium dia &ornar ao zangou·se f · 
me•mo posto. o so. Z•c••••s :-1á eel qual é o jom•l; V. Ex. 

Nio tenho, Sr. prosidonte1 nem nunca livo essa torn contado i•to· .. 
!aliada espingarda o que tontos ro~es ro(eriu-se o o SR. D.<RÃO pB ConotrB : -Qual ó? 
honrado sonad_or, ·""!".contra a monnha, nem con- 0 Sn Z•••••••. _o jornal quo publicava 0 era nenhum., Jnsutuu:ao ou ponoa. Ouorom •abor · • • 
de quem ó a 111 ospiogarda? E' do nobro senador. Sr. Tanru. 

• • · · O SR. ••••• DI ConolPR: - EntAo nio ora lns-
0 Sn. z .• r.ARIU:-E o pr~molro que o diZ, pirado OSlO jomal por v. Ex.' Acoito. doclar•çlo; 
O Sa. "'""" •• Corsot•x : - Vou oxplicar, e ora poróm uw jornal que apuiava multo o nobm ••· 

V. Ex. verá de quem ó quo procjsamo• apurar estas nador o o 10u rninhtorto i apoiava lambem muUo a. 
cousas, já quo o nobro senador as tem repetido, e liB idóa da emancipação naquella ópoca i nio podia oon
couus sem pro ropoUdasJJBssam como cur1as ainda sentir que houvos1e um só senador ou depu&ado que 
que falsas. fizetSll reflexões om contr~rio ao nobre aeoador, e 

Tratayamos aqui do eJemento servil, de que o no-- como e8!GI defensores ealmusos que D!-O ro:ebem ~s 
bre senador foi o primeiro não 1oi so instrumonlo, ins(liraçoes do seu patrono, ás yazos sao muUo maas 
pol'fjUO já disso quo a idéa linho partido do alto, ora pangosos do quo aquellea que oacrovetll debaixo do 
iaictatin da stbtdoria da Cor~a. lUa direcçAo .. • 
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O SR. Z4CARJ.U : -Não ora p~ttrCloo ••• 
0 Sa. IARÃ.O DK f~OTRGIPI :-,, .on&ondia 0!110 

jornal quo não só devia dofender a idéa <lo honrado 
ex-preaidciil.e do coneolbo, como atacar e insullttr 
todos aquolles qu·o se lhe uppunham; e escretia o 
redac&or no seu Monitor que recebia os dinheirrs 
da policia ••• 

O So. ZACUIJAB:- Protesto; é inexacto. 
O SI\. IAalo DI Ct.oTEGIPI:- •• •luo rocebia di· 

nheiros da policia. 
O Sa. Z.c••••• :-Não recebia tal. 
O Sa. a ... io DE CoTEctrz :-Bem •.• que não re

cebia dinheiros da policia ••• 
O Sa. PAOAKAGUA':-Foi até expulso do todas u 

secretarias do Estado. 
UJI Sa. SE!'U.Dctft: -lato (oi depois. 
O Sn. Z.c••r•s:-Nunca recebeu; se V. Ex. voe 

Dllt& &erreno, bA de ouvir a resposta. 
0 Sll. BAIÃO DI CoTIGIPI:-Já OUVÍU quo OU diJse 

que não recebia. Dizia esse jornal: 
c Oppõo-se o Sr. Cotegi• o á emancipação, por

que nllo ,.tS ó um barbara, trata mal aos at>ua escra
vos, faz, acontel·e, etc., etc •• como promeueu que 
sahirla 'rua com uma e~pingarda, I ·RO q11o 110 llpre
aoniasae eaia iat§a, para dar o seu liro. Ora, o nobro 
aónador, que não linha nada com a Colha, que nunca 
a leu, apanhou essa exprosaão ••• 

O Sa. ZACARIAS :-Nunca utoi della senAo aqui. 
O Sr. IA.IlÃO DI CoTIOtPE :-••• e tem me armarte 

com a sua espingarda. Falia·•• nAIIII, qnando 
agora já foi ,.ra o Jade do S. 1!1., poi• v .. jo os 
Jiberaes i. frenlo da non opposi~;io, como nunca 
fiz, porque nunca emiLti uma ittéa quo f,,s:-o con
tra1ia ao priooipió da em~tncipoção, rnllura contra 
a opportuntdade : mas as,•ra que ums 11miaM to
maram-mo a espingarda, ontnwla-sa o nobru!cn •dor 
com o.Jes; abandonei a h• muito tempo. 

rado senador, poriJue entendo que, como komem 
publico, devo ao meu pniz a razão do meu voto em 
·qualqusr circum&ttJncia, o • (arei francamenla. ,\essa 
occaaiào, dar~!! o moLivo porque entendi dever dar 
alguma imporh acta a uma· publicaçAo aaoayma, a 
I{UO •li'i recoDheci que nlo se de•ia em geral dar 
im•ortaneia. 

Se o hoDrado aouador uão pcr~ebeu o ftm daquolla 
minha declaraçio, Om honroso o leal, nio me faz a 
devida justiça. Se ocrcdillu guo com efreito foi por
qutmooatan habilit;.ndoouinaiDuando·me p1raaor 
ministro, fez.me grande injua&i!i•· porque nem eu 
quereria sel-o I!Obro as rulaas de meua am•sos, a quem 
apoio, nem nte logaré paraserupirado (apoiados); 
só uma grau:le dedicação oo sarvlço publico Md• 
lerar·Dos a aopirar Iaos logoros. Confollo a V. Ex. 
que 1 oxporiencla do que anftri no mlnisterio, est.4 
muito Cresr ... par• que ou possa ter deH'joll de Yoltar 
a ello. 

Sr. presidente, V.Ex Tiu que o bourado seudor 
deaceu a qu11i lodos 01 dolalhos do projecto, cujo 
adiamonlo ello ~ode. Eu aio quero coalinuar ua 
diseuaaio, não siS porque a hora esti finda, como 
mesmo porq•• serla antecipar aquillo 9ue roubo de 
dlzt'r, quando o projecto onuar em 211 dascussio; en• 
Ião t:ompromeUo· •fiO, ae n.,us me der Yida e saudo.a 
demonslrar 110 nobre &onadorque tem. pouca razão 
om mui&as daare0c1õesqoe ocaba de ftzer, olopara 
convoncA:.c>. m1s para ao menos cooyeoeer ao 18• 
nado de quo tive razOJs procedentes para •r,reseo-
&ar as disposi~os que foram impugnadas pe o hon ... 
r.tdo aenador. Por agora sómen&e accrescea&arei ao 
aeu requerimento um addilamento, se me • permiUi· 
do fazel·o,para que seja o projecto remoLtido d. com· 
miasio sem prejuizo dosta discussão, já tão adian
tado. 

O Sa. PREiiDRN'Ta :-lia um additameoto neste 
sentido, que jl\ está sobre 1 mesa. 

Foi lida, apoiada e poo&a em di cu11ão a saauiDte 

Bmtn411 ao rtqutrim&nlo. 
O SR. ZAC.t.l\t.U :-Uma Toz que a abandona, teve. 
O Sa. 141\iO DI CoTIGIPE:-Asslm com!.) •Juram .. 

mo, aaaim ebandonei-a. 

Som prejuizo da 1• diacuasio.-Poço do senado, 
6 da J uaho de 1871.-A l.,lid4 • A lbúqurrqu•. 

O Sa. :l&c&aus:-NuDca lh'a dai. 
O Sa. ••aio aa Conorra :-V. Ex. trazon~o esta 

expresalo para a tribuna, adoptou-a como eul. 
O SI\. ZAcAâtu:-Foi em outro senLido ; pAra o 

projecto do qua 10 Ira ta. 
O So. ••o.io na ConmPo:-Tondo a o·lrpta~o 

como sua, entendi que dnia responder lhr-. 
Explicado da uma TO& para aemprc rsto ponlo, 

pdde.ao rçelir, usar.ae da mesma OK~rBullo: nunca 
mo oft'eridi eom ella; ao contrario. Sr. prosidonte, 
goito de o•avir dilua espirituosos; dou .. tbcaapreço: 
mas, para que tanh•m algun1 valor, é preciso quenio 
••j•m muito repelidos. 

Deixemo• oato opilodio, • que fui obrisado a de•· 
cor, para acampenbar o nobrtt aenador. QuRndo Yior 
a discusalo- a respeito do elemento •anil, estou 
prolll,to a dar todu n nplicaçOts que quimo o ho•· 

Ficou adiad• a discusolo pela hora. 
Retirou se o Sr. miaiatro com u mesmu forms

li4ados com que havia sido recebido. 
O Sr. presidente dou a ordem do dia pora 7: 
3• dis·:ussão du proposições da ca mara doa dopu· 

tidos 1obre peoslles mancaonadas no1 pareceres da 
IDtll DI, 347 O SUl. 

2• dita da proposiçlo da mooma camara sobro o 
pagamento do meio soldo a D. Anua Gertn1dos Ta· 
nrea Rodriaues, com o parecer da commiuio de 
m•riaha e KUftrra. 

ConUnuação da I• discussiio do projecto do se
Dado aobro prom•·ções dos officiaea da ormada. 

Lovantou-sa a sessão As 3 horu e 6 minutos da 
tardo. 

i 
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A nssernblé.'l gorai rosolvo: 
Arti;.to unic1>. Serão oxtrahid·ts·nll Córra. SfiJUndo 

:11!:2• •e••Ao. 
E~l 7 DE JUNHO DE 1871. 

PRESIOIN'CJA DO sn. \'ISCO:'iDE hH AU.\P.TÉ. 

o phmo eStllbl"}ecido, dunK loterias um benefiCio das 
atiras da m-1tri~ de S. Frei l'cdro Gonçalres, da cj .. 
da de do Uocifo, "" província do Pornambuco; refo. 

Suauunw.-Expedirnta:-·· Offido do· I• ~ocrotario gadns p ·rn CHle flm as di~posiçõcs e~ centrar i~ 
P11~0 •1a cDmrara dos deputados, rm 3 do Je,nhc de 

da camara dos Srs. rjoputadoa romflttondo \'inlo o 1811 :-c.·nt1o de Baoponó,y, prosidento.- Joa1nim 
seta proP.osições.-Officio do mini .. terio du Jm- 11 · J ó • · 
perio. -·Part'cor da commis!lilo do instrur.çi'to Pires ~1.1ctwdo Porto a, 1• secretario.- os "AJ"In 
publica.-Ordem d? dia :-Discussi'lo dn p•·opo-; dD Silva l'Hranbos, 2" socrclario. 
sf~o da catnara dos deputados sobro pensões .. : A a~semblóa geral resolvo : 
-Diacuullo do outra proposição d:~ mosrna ca- · Arligo unico. Sào coQcodidllS á JroporiQI Sociudll· 
mara sobro pi1gamento de meio soldo.-Dise1usAo do Auxiliadora tJ:ts Artes &focanicu Liberaos e 
do projecto do senado sobro ptomoção dos otDciLI~s Oont!Ocentr, crea1ta na cidade do Rf•, de Janeiro no 
da armada.-Discur•osdosSrll. Zacarias o ministro anuo do J83á, cinco Jolurias, segundo o plat~o esta 
da marinha. bàlecido. cujo beneRcio so applicará d compra do 
A's 11 horas da manhã foz so:. chamada, 1 acha· apolices dta divida publica. que serão inalionavoit, 

ram-sa pNBente• 45 Srs. senadores, a l'ttbor: VÍ$- nllm do quo os rAspoctivos juros auslHom a deapeza 
conde de Abaetó, Almeida o Albuquerque, J,Jbim, que a mosrna socieda.to faz com aoccurroa aos seus 
I...e:tio da Cunha, buão de Afamnnguapo, Saylio socio!l o viuvas necoasitad~s; r&Tosadas· para eslo 
Lob.tto, Yisconda do s.pueahy, Chicharro, bario fim as disposições cm contrario. '• 
das Tres Barras, Nabuco, Cnrnf•iro dA Campos, .Can- Paco da cam.1ra dos deputados, om 3 do Junho 
dido Mendes, Saraiva, borão do Cot•gipo. barão do. de 18'71.- Conde do Uoopendy, preaidenlo.- Joa
S.f:.ouronç!J1 ~~nanag~~· Fí~mino, barão 4" Mnroirn, quim Pires M;~cha •o l,ortella, 1• se~rt'tario.- Josti 
barao da Mur1t1b~, S101mbu, .barão do R10 Grande, Maria dn Silva Paranhos, 2- socrotarto_. 
Za.c11rias, visconde de Camltrilgibo, Fernaodea Brag6, 1 · 1 1 
Sllvoira Lobo. v!sconde do Rio Branco. vi!rconrto do A assomb oa go!'a reso vo : 
S. Vicente, dul(ut do C~txias, \ ioira da Silva, Cunh:1 Artigw unico. Será extrahidn !JO COrte. segu.ndo o 
Figueiredo, .Uchô!l I.Âivalcanti, Mendes 1os Santas. plano o.tabelocido, uma loterta om benofle~o das 
Ribeiro da Lnz, Pacs do Mendonça, visconde da obras da capeiiR do~. Pedro di cidade de Marianna, 
Haborlby, Fernandes da Cunha. FigueirD de Mello, na pro,incia do Minas Geraes : revogadna para este 
Souza Fronco. barão de Pirapnma, bllrão de Cttma: ... fim as disposir.ões em contrario. 
aos, Torres Homem, Antão, F. Oc1ariarw, Pompeu Pnç,, da camara dos deputados, cm 3 de Junho 
o Joiuaribo. do 11171.· Conde do DaoponJy, preoidonto . ..:..Joaquim 

Do1xeram de comparecer com c11 usa partici(lada Pires Machado Portel1,1, 1•. s~crr,>taria..-Josó Maria 
os Srs. Diniz, b11rAo do Dorn Retiro, barão de ltatinn, •ta Silva Paranhos, 2° secrolarlo. 
1\[a(ra, Paula Peasoa~ Dias do Carvalho, Barros BJr- A auomblén gl"rlll resolve: 
rcto o Silveira da 1\totta. Artigo unico. Serão extra h ida~ na .C.rto, se~undo 

Deixaram de comparecer som causa ~articipada 0 plano ol'tabelocido. cinco Jnter111s em benefiCIO das 
os Srs. Nunes Gn111;alve~, barão do "ntooiQ:r, Souza obras das matrizes do Barbalha. La·nas, Telha. Pe .. 
Qt1oiroz o vit·condo do Suass1na, reiro e dll igrtja da PaYuna. na protincia do Co.rá i 

O Sr. pro!idance abriu n st~ssão. revt)M:adas para o1te fim as díspnFÍÇÕos em cnntrario. 
Leu se a acta da sessilo antecedente, e, não ha· Paçu da c1nDara d11s deputados. cm 9 do Junho do 

YBndo quem sobre ella Oze••• obser.l'ações, roi ap· 1871.-Conde do Baependy, pl'l'Bidoole.-Jooou1m 
provad•. flire1 Macbudo Porte!111, I• secre~ario •. -Joa6 Mari11 

O Sr. 1• oecrelario leu o socuinlo da Silva Pnanbot, 2< secretario. 
EIPEDIENTI. A assembMa gorai resolva : . 

Artigo unfto. Ser' os.trahida na Côrte, se,undo 
Violo o sete officio;, sondo 17 do S. e 10 deli do. o plano e•lobelecido, uma lolorln em beneficio du 

correnCo, ao lo secretario da carnara dos ..a~pu- obras dct matriz do 1\luritiba.na prov!nch da Bahfa : 
lados, remettendo as seguintes proposições : reyogades pn11 eslo tlru·as disposições em contrario. 

A aosombléa gorai resolvo: - Paço da comara doo depu&•doo, •m lí do Junho de 
Artigo unico. Será 81 tr.hlda na Cclrto, oegundo 1871.-Condo de BoopoMy, preol~onte.-Jo•qulm 

0 plaoo- e!ltabol1•cid3 • uma loleria em bonetlcm das Pire11 Machado PorteUa, 1• secretano.-los6 Mana 
obras da matriz do s. SebosliAo do Pedra do Anto, do Silva Paranllos, 2< socrelorio. 
do muoicipio da l,onte Nova, na provincin do&l,nas A nssontblóa gorai resolre: 
Goraos ; rovog.tdas para oste fim as di•posícõos em Arti.i:to unico. Serã tJXtrahida na Côrle, segundo 

. conLrario. o· plano c~tlabelcciJo~ uma loteria em boneoficio da 
Paco d• cam11ra dos deputados, em a-de Junho cnnclusio da!'! obras da matrb; de Nossa S nbora do 

do 1Íl71.-Coudo do Uaepundy. prcsidooi~.-Jo•· 1\o•arlo, da cido4u de l'urlo Ategro, na pro•iocia 
quim Piras Machado Portollo, ln secretario.-José do Hio Grande do Sul; rn·ogadu IS disposições em 
Maria da Silva Paranhoa, 2° socrota.rio. contrnrio. -
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Pnço da camar:a dos doputados, nm ·a do Junho 
do. J87J.-C~nde dn Uaepondy, pro,;id••nte. -J on .. 
gu1~1 Piro~ Mach'ldo Purtolla, 1• :;rocr.:tuio.-Josó 
Mafia da S1Jva Pitranhul, 20 secretario. 

· p,,~o ,Ja eam:ira dos deputados, cm 3 do Junho 
de. 1!n.l.-Coode do ilnopondy, presidcnte.-Joo
qutm P1rc11 Machado Portolln, lo seerotario.-JosfJ: 
Maria da Silva Paranhos, 2° secretario. 

A aaaemblóa gorai rowlve : A as~;·mblón ~era I nsolvc : · 
ArLigo unico. S•rão extrahidos no COrto, segundo 

o pl1no estnbelecido, tre" loterioa om bonoflc·o da 
conclusão dos obras da c ~thrJ,1ral de .\lttrillnna na 
prov~n.:ia. d!J ~li nas Gerac•s.; revogadas par11 esto' fim 
as dlspos1çoes em contrano. 

Artigo unico. Serão extrahi•lns na Cêrto, se,q:undo 
o pla!Jo ost;Jbalecidor1 duas loto-:ins cm bonefJeiodo 
·hospunl d43 Noss I Sanbvra da Ylctorio da rroguozia 
da Oliveira, na província da Dahia; rewgadas par.1 
este Om as disposições C'm contrario. · 

PaÇ,O da camora dos ttnputadot, em 3 do Junho 
do 1871.-Condo do Baop•ndy, prosidente.-Joa
guim Pue11 MPchado Porrell11, to s••crt:tario.-Jo,é 
1\l'aria da Silva raranhos, 2• secrolario. 

Paço da cam11ra dos deput.Ddos, em 3 do Junho· 
de 1871.-Conde do Baopendy, prealdente.-Joa
quim Pires Machado l'ortella, 1• secretario. - Jos6 
Maria da Silva Pnranhos, 2° secretario. 

A asfembJãa geral rosulve: 
A 1ssemblóa ll~r.sl resoiYo ; 
Artig) unh:o. SarA e1trahidr~ na Côrte. segundo o 

plano est.belo. id•>, urn·• lotaria em beneOcio dna 
obras. du mu lriz dtt cidade tfa l<'r1mca, na província 
de S Paui<;J; rovogndas. para este firn as disposit;ÕOii 
om contr;trlo. 

Paço da camara dos deput11dO!f, em 3 do Junho de 
1871.-Condo do Daopondy, presidcut~'I.-Jc,!lquirn 
Pires Marhado Po1tPII11, 1• secrotado.-lo!Ó M ria 
da Sil•a Pnaohos, 2• secrotorio. ' 

A aflsembiéa &oral resolve: 
.Arthfo unico. ~drão t•xtrahil! ·.s na Côrtf'1 soj:tundo 

o plano eJl.llba!ecado, duas lotor1as ,.m bor~dlt!iu das 
obras da rnntriz do Santo Antonio do A1ns:mahy c 
outras dUIJI, das da matriz da vHin do llfo· Prado 
ambMM na pr?•inc~n.do Minas Gere~ ,os; revogadas par~ 
oste fim as tUspouçoos 0111 contr .. uo. 

P..~çu da carnara i:Jo.s depulaJo~, cm 3 dij Junho dt· 
18'71.-Coado de Jaopondy, pro•idento.-Joaquim 
Pires Macbado PorteJI<~, 1• secrotario.-Josó Maria 
da Silva Paranbos, 2• secretario. 

A·asaemblóa gorai resolva: 
Artigo unico Ficam cunct•didas, segundo o l'lano 

estabelecido, dez loterias, cujo beneOcio aer& "PPli· 
cado ás obras da ma,riz de Nossa Senhora d11 Apre
atentnçõ.o do h·r já, do. mn~if!_ipio da Côrto :.revoga· 
do•S pi!l"ll C!JlC firDIIS dll'~I'UI!IÇOPS ('fi) C"OLIArlO. 

Paço da cawara dos du~uwdus, cm 3 de Junho de 
1871.-Condo-do Baopendy, prcsidonto.-Jo .quir~ 
Pires Machado Portttlla, 1• sccrctuio.-Josó Muia 
da Silva Paranhos, 2' secreta do. 

A asscmblóa gorotl resolvo: 
Artigo unico. Ficam ccoccdidas, segundo o plano 

o.stabolecido, cinco lat.orJas, cuj•J hcncllcio será ap· 
)lcado ás obras da: matriz do Sant'Anna, do m1,ni 
c~io da Côrte: ~ovogadas p:•ra este fim as disposi .. 
çoes cm contrarao. 

Arlign _unico. Ficam ~onccdi~.1s, segundo o plano 
Cfl~bbol~c·do, Ires loltma", CUJO· be .. t:ficio será ap· 
phca~o á cuuc)u!"iiO dus obrns da m3triz do S. João' 
Dapt1sta do Lagtln do município dn Côrte: reVoga
das,para e11te flriJ o1S disposições em contrariO. 
, I aço da camarn d:1a t!oputndos, em 8 do Junho de 
~71. ·Conde tfo Baopendy, presideote.--Joaquim 

P1res ~lachndo Porte:Ja. 1• seeretsrio.-Josó Mal'io 
da Silva Paranhos, 2' .!ecreuu in. . 

A n.fis~mbJôa seral resoh·e: 
A ruga umco. Ficam concedidas, segundo o plano 

es~belochlo, cinco !~terias. cujo beneOcio será ap .. 
ph.·ado no patrr.1.0DIO da Jrm11Ddado de Nossa So
nhorn ~a. Batrtlha, erecta na matriz do Sant'Anna· 
d!l mu.mp1pio da t:ôrte.i rovogad:ts para csto fim as 
daspm-1çoos cm contrauo. 

P~çu da c.1m11ra dos deputados, em ·3 do I unho de 
1~ 1.-Coude do Daepcndy. pro.sidcnte.- Joaquim 
Pao~ Ahchl,do PortorJa, 1" s.Jcratario.- Josó ataria 
dQ Sllva Pe.ranhos, .2ct secr&Ln.lio. 

A a~semblé.1 geral resolvo: 
ArUgo unico. Serão extrahidas na COrte no praso 

ilo dous anno~ o segundo o pllmo eatabelo~ido quJ.· 
tro .lu terias cm bondlcio das obras do hospi'tal' do 
caradado de.Nossa Senhora da Conceição do Aracajú 
n~ provi.ncín du Sergipe; revogadas para este fim a: 
d1sposiçoes em co01rario. 

l'a~., da cnnnra dos de pulados, em 3 do Junbo do 
1811.-Conde do Daopendy, presidonle,-Joaquim 
Pire~. Machado Portolb, 1° sor.:retario.-Josó ~Jaria 
d.1 S1.va Paranhos, 211 secretario. 

A assembló.t geral rt~soiYo : 
Artig,"l unico. s~rllo extrahidas na Ctlrle segundo 

l1aço da ran~Ha dos 1loputados, cm S dij Junho 
do. lb7!.-Condo do Hncpondy, prc!lidvnto.- Joa· 
qu1m l 11rOB 1\lachndo Porlolln, l' Sol'r••lario.-José 
Alnria du Silva Pnrnnbos. :a. a socrC'l<1rio. 

A nssr.mblén gNnl ro~olvn : 
Artig:o unico. Scni coxtrnliid.t t:a Cc)rtt•, ~N:Und.l 

O plonÓ ostnbl'lociJn, Ullll\ lotcri.:l r.'m hcnefir~io dns 
obrLIII do n1ntriz do lpiÍ na pruvincia tlo C<.•nrá ; nwo· 
gados pno oste flrn as disposições om contrario; 

o tJIDno e.st .. belcri jo, duils loterias om be,:eficio dns 
ob1ns da casa do carid1odo dn cidade do Rio-Graodo 
do Sul; dtllls r.ara igunlllrn da casa de caridado 
da C!tladu ~a I olotas, e outras duas para as da 
matnz tlc Nuun Senhora das Oôrcs da cidaJo de 
Porlll-Al,•grc, na província do S. Pedro do Sul 1 
revogada~ pnra este fim ns dhcl;osi~õos om contrario. 

Paço da cnmara dos dopulaoJt s, cm· 5 do Junho de 
18'JI.-t:ondo do lllll'p•ndy, 1 rosid~nlo.- Joaquim 
i'tro:-: 1\lnchado Portc!ltJ, 1• u.'crc,nru>.-Jcsó Maria 
Ja Silva Purnnhos, 2" sccrctuio. 

A usombl~a geral ro!lolvo: " 
Artigo unico. S<'rá oxtr.thida na Córte, sesundo 

o plano estabelecido, uma ktoda cm boneOcio das 

1,' 
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o~roo da llf8Ja de S. Froncisco de A"is na cidade 
de &tarianna, na provincia de Minss Goraes; rOYO· 
sadao para este llm ao ~íopoalçõel em contrario. 

Paço da comara dos deputado• ·em 6 de Junho 
dn 18'11.-Condo de Baopondy, prosidonte.-Joa.i·uim 
Pires Mnchado PtJrtollM, 1• secretario.· -José ~ nria 
d.t Silva Paranhos, 2a sactolario. Paço da eamara doa dttpulados, em 5 de Junho 

de llrll. -Coado de Baepoudy, proaideute. - Joa· 
qulm Piresllochodo Portella, l• secro14rlo. -José 
Mario do Silva Poronhoo, 2• •ocrctalio. 

A auemblóo geral roaol•o : 
Arti1o unlco. Serão estrabldas na Côrte, oegundo. 

o plaao estabelecido, 11uatro loterias om benoficio do 
patrlmonio da Santa Ca!l da Misorlcordta da cHade 
da Porlo·Aiogro, na provlnclo do Rio Grande do 
Sul, a oalras qu.:ttro do da Sant.a Casa da Mi•arlcor· 
dia da cidade eh Victoria, aa. proviucia do Eopirlto 

A auembléo geral resolv6: 
Artigo unico. Seri estrahf.la na Côrte, oegundo o 

plano estabelecido. um• lotaria om beneficio das 
obras da matri~ de S. Jooi d' Além Parabyba, na 
provlncia de Mh1as Goraeo: rovogadas patA oate fim 
os diopooiçõeo •111 contrario. 

Paço da comara dos deputa doo, em 6 de Junho de 
1871.-Condo do Boupondy, prosidente.-Joaquim 
Piroollochado Portolla, I• occretari.l.-Josó Alaria 
da Silvo Paranhoo, 2• secretario. • 

A aoacmblóa gero I resolve: 
Artigo unico. Serão oxtrahidas na Côrte, segundo 

o plooo eetobelecido, dual lotarias em beneficio do 
oatrimooio da ossoctação do coridado da villa do 
Sant' Anna do Paraty, na proviocia do Rio do Ja
neiro: !"'Vogo das paro oato Om as dtapcsiçõeo em 
eontrano. 

Paço do comora dos deputadoo, em 5 de Junho de 
1871. -Conde do Baependy, presidente.-Joaqulm 
Pinto .Macbado Portolla, 1° secrotario.-Iosó Maria 
da Silva Paranboo, 2" oocretario. 

A ..,semblt!a geral r•solvo : 
Artigo unico. Serão extrahidas no corrente Ol&r· 

cicio, a soa-un;Jo o J~lano eslabelocltfo, duns loterias 
•• beneficio d• lmpcri•l Assoc•ação Typogrophlc• 
Flumloonso, cujo ,P,roducto •e applicarA ~ compra 
de apcllicos da dlvtda publica, que serão in•llennois, 
afim do que 01 respectivos juros 10 distribuam em 
soccorro11 aos soc1os enfermos ou invalido•. e til 
aua1 'fi uvas o orpbãos ; revogades para t;JSIO fim a1 
disposl~ea em coatrarlo. 

Paç() da camara dos deputados, om 6 de Junho do 
1871.-Conde do Baependy, pre•idento.- Joaquim 
Puea Machado Portella, 1• oocretario.-Josó \laria 
da Silva Paranhos. 2• soeret"orlo. 

A .... mblóa geral rc1olve: 
Artigo unico. !<Irão estrohld~o na COrte, se~undo 

o plono estabelecido, du .. loterias em boa•ficto da• 
obraa do matriz do S. GonÇIIlJ do municlplo da Com· 
panb1, na provincia d.o _~tinas GeraPs: ruvogbdal 
para calo fim as ditposJçooa em contrario. 

Paço da camara dos dopuladoo, cm 5 de Junho de 
1~71.-Coade de llae(lcndy, presidont•.- Joaquim 
Pites ~!achado Portolla, i• acerotarlo.-Jooó Maria 
da Silva Paranhos, 2a aecrotllrio. 

A assomblóa geral rosolro: 

Sonlo; revogadaa para eote Dm 11 dlspcslções em 
controrlo. 

Poço da c•maro doo deputados, em 6 de Junho do 
1&'71.-Condo do Baepeady, preoideote.- Joaquim 
Pireo Machado Portella, 1• accretorio.-Jooé Maria 
d• Silva Paranhos, 2• aecretario. 

A aasembléa geral reaolve: 
Artigo unico. Será estrahlda na Côrte, ••JUndo 

o plano oaif,belocido, uma loteria em heneOc1o das 
obras da matriz dn cidade do Mar de Hespanha na 
pro,incra de Alioas Geraos; reVOiDdas para esto fim 
as displlsiçõol' em contrario. 

Paço da cJmara dos doput•doo, em 5 do Juoho de 
1871.-Condo do Daer,endy, presidonte.-Jooqulm 
Pires M11chado Portel a, ta secret•rio.-Jo:sé Maria 
da Silva Par~abos, 2" &ecrotario. 

A assoolltlóa gor.l ro1olro: 
Artigo unico. Seri estroblda na Côrte, oogundo o 

plano estabelecido. uma lutaria 0111 beneOcio das 
obrd da matdx do S. Francisco de Paula do muni 
cipio do Juiz do Fóra. na proYinda de Minaa Geraes; 
rovogr~dils pua 011e fim as diaposiçães om contrario; 

Paço do camara doo doputadoo, om 6 de Junbo do 
1871.-Condo do Baepoody, proddente.-Joaquim 
Piroo Machado Portella, 1' oecretario.-Josó Mario 
d• Sil•• Paronhos. 2' socretuio. 

A' commls&ão de lazeada. 
Dito do 3 do corrente, do minloterio do lmpcrlo, om 

addltamento ao de 21 de Abril ultimo, remettendo o 
clllcio do preoiJouto da provlncla da Bahla, ocom• 
panhado da acta ~a elolçao de eleiloteo eopecioef • 
~uo so procedeu na lr.ruozia de Nos•a Senhora do 
conco1çio de Hacahuboo r,ertenceate ao li• districlo 
ele1toral da me•ma proY neia. - A' commisll.o do 
conoliluiçiio. -

O Sr. bsrio de S. Lourenço, como orador da de
putaçlo que lôra levar a Su• Alteza lmporlal a 
princoza imperial, rl'gt!Jnto do lmporio, o autogra~ 
pho da respoota 6 falia do throno, dloso quo o dita 
dcpulação cumprirJ a sua rul•são, e qua • mesma 
ausu•ta senhora •• dignba do responder: 

• Agradt•ço om nome do Imperador 01 sentimentos 
quo mllnift'Siaes pur parte do senado e a coopor1cão 
quo oste promoue ao governo,» Artigo unico SarA oxtrnbida na Côrte, segundo o 

planoeslabolccido,umll JotoriAt!m bon .. ficio l'asobra!l 
da igreja do S. Francisco do Paula du Doa-Famlha' 
do municipio do· Muriahó. na provincia de Mina~ 
Genes: rovogadas pua cs1e fim as dispos ÇÕt!S em 
conlrario. 

O Sr. pro•idento disso quo a rospoata do Su• AI· 
tcza lmporialn princoza 1mperiul regooto do lm· 
perio m.t recebid11 com muito ospeeia.l agrado. 

O Sr 2o secretario leu o seruiote: 

' . 



I 

• 

SBSI!AO EM 7 DE JUNHO 41 

Parccf'r dC' commissltn ele úutrucçlw publicn. 
Frauci!tt!O Snaros Bernardes do Ciouvi!n flli appro

vado 1.•m lodos o~ exames das matarias exigidas 
como prf'pnrntorios pnra n mltlricttla nns cursl's su
periores: dossa npprovuQÜO exhiuiu documentos. 

Mas raltllndo lho alguns mozos para compldar a 
idade do 16 nonos, viu-se obrigado n frcqumllnr 
como GU\'Ínto o H i moiro nono do curso modico na 
respectiva fnculdude dosta Côrte. Os profo!!soras quo 
tecm regido as codtdrns do primeiro nnno ntleslnm 
a o~siduid.1do do patidonario ás suas lições. 

Jleqqerou ollo do podor legisbtivo nutnrisaçf10 
para ser matriculado som omb, rgo da. id1tdn pouco 
menor do lil:tnnos, o n camnra tios Srs. dl~[tulndos 
ontontfou quo e to orn um caso do so poder dispon· 
sarno rigar dos ~?~tlttutos. 

A commi~sb.o do instrucçü.o publica encontrando 
casos idonticos em quu o sonildo conCt!deu igunl fn· 
vor, ó do porecor quo, rcspeitnndo·SQ o principio dn 
cquid11de, entro em di~cus.~ito o projecLtJ dn cam:trn 
dos Sr:-~. d"pubdos concornenle no poticinn'ltio. 

Sal;• das scssün:o~, 5 d.;, Junho de 1811.-l'isciJnde 
d~ Cam.'lrogi!Jt!,- r~. Octauiarw. 

Firou ;,.,bro u mosa p.•ra ontrar o.u Ui~cussi10 
com:, pro;,osi~llo n que so roforo. 

01\llEll DO DIA 
PEN::.ÕF.S 

Entrnrnm cm 3• discussão e foram nppro\·ndas 
p:~ra serem dirigiúaH á snncr.ào imptlriul, as propo
siçõe:i da r:auum\ dos dur•utâdo.;; sobrt~ cu; pensões 
concr.didas n João Lourenço de Viiscon~ollos o n 
]}. Julin Emili:t de MornPs, monciomul:ls nos pare
coros ria mosn us. 317 o 3ld. 

MEIO SOLUO 

Soguiu-so om 2• discussiio, o pao;sou paTa a 3• com 
o pariJCOr rta commissho do marinhll o guf'rra, 11 pro
pasiriao dn mesma cnmara sobro o pngamento do 
meió soiJu nU. Annn G rlrudo:-~ Tnvnres Hoddguos. 

F·á disponsodo o interstício a roquorimonto ver-
bal do ;.,r. 1° secretario. · 

1'1\0JIOÇÃO DOS OFFJCI.\F.S D.l ,\ IUU.D.l 

Achando.so nct saio immcdiota o Sr. ministro du 
marinha, foram sortoatJos para n deputação quo o 
devi.. receber os Srs. nscondo do S. Vicon lo, Ri
boirh tia Luz o Siuimbú, e l'endo o mosmu Sr. mi
nistro .introduzido nn S.llllo com ns (lJrmnlidn.Jos lh.J 
eslylo, tomou os~ento na mesa d dirdta do Sr. pre
sidenta. 

Coutinuou a la di,..cussüo do projecto G dosa
nado, sobro o ncccsso nos officiaos da arnuda, com 
o rtHJUOrimento do .uliumcnto. 

O Sr·. Zncnr·Ju~ tondo recünhccido-som· 
pro a ne.:essittndo iudeclinnvtol do s1 organisnr 
urna IIli do premoc;õus da ltrrnada, dnní. sou voto ú 
emon1lit do nobre L0 secretario, pnrn qn~, sem pro
juizo da 1• dtsl!ussão, mando soo tr.,LJnlho do nobre 
ex miai~tro d.l murinhn ú commil>sllu du mnrinhn o 
guerra, nfim ·fe que o~hh.to a JOIItorill c ttprosonto ns 
correl!çõos do que cm sou concl.lito o projecto pro
chill.r. 

Dito isso, pede licença. no nobre ex-ministro da 
mnrinh11 p.ua rectificar alguns equívocos Pm quo 
labor()u hontcm S. Ex. nas suu explicações. 

O orador nunca disso. comn affirmou o nobre ex .. 
ministro, nem podia dizer jámnis, fJUO o autor da 
idóa da omancipn~üo do 9lomonto servil ora o Im
perador. Por mnis~ quo ~o deixo arrebatar da palavra 
como S. Ex. ni1o pordo (lecasião do inculcar, diz 
sem pro o que quer u o que ·entendo. Ora comprehondo 
do systcm:1 roprcsentativo qunoto basto pua ver quo 
proferiria uma heresia, se dissossn que o Imperador 
ora autor desta ou daquella idéa. 

Quando so discutiu a ld da liceuça e da te(ltencia 
deplorou que Sua Mngostade, se liU!i:Ont.,sse dentro 
nós no ffi()mento em que .ia~so tratar do medidas tão 
importanto~J, sendo uma dollas a do elemento sorvil, 
idóas á cujn frente Sun Magestade so tinha ·posto: 
mas est:u o lmperóldor á Crente desses grandes me
lhornmelltos não ó ser autor dolles. 

no,de que um ministro lovn á cumara t~~mporaria 
um11 prt1postn ao poder executivo, desde que apre
so~.~ ta eru nome do lm.·orador e'!sa proposta para so 
converter cm l~i. é evidente que o Imperador, coma 
respon!!nhilidado dos ministros, põe-se á frentadesso 
molboramcnto; mas os ta r á fronte dos melhora
montas, promoYol os, tor direito de auferir gloria 
deltas, não importa ser autor dos meRmos molhoru
mentos. 

Não p6d•1 e\lo orndf•r dizer em consciencia quem 
foi em 1807 o autor da i·té11 do emancipar-se o elo· 
mentn serv~l. se foi o ministro A. ou o ministro IJ. 
Uc repo~teiros a dentro sabo o 'enado que um vén 
impenetra"·et envolvo quanto alli se pusa. Só ó 
licito inquerir do quo S)O de reposte1ros a fóra, ·o 
o 9ue sahiu á luz tllt publicidade foi primeiramente 
u inso,cüo dessa idón na falia do throno de 1867, 
e depoiS n proposta do poder executivo apresentada 
osln nnno. 

O nutor da insetçii.o dn idóa na falia do throno de 
181}7 foi o ministcmo do 3 do Agosto; o autor da pro
posta ultim:~monte submoltida ao exame das cama .. 
rds o que brllvomouto. (como so OE! poro) occupará a 
4 ttenção do senado ó o ministori•' de 7 de Março; 
mas SU!t 1\lagt!stLldo o lmporador está á fronte dessa 
import.:mtissima reforma. 

E' pteciso que, nn phraso do nobre ex-ministro da 
mnrinl1o, S9 deslinde para sempre esta questão: está o 
orador dentro dos prmcipios cunstitucionues dizendo 
que o Imperador nrha-se á frente do indicado mo~ 
lt:or;1mento, o faz consistir nisso sU11 glcria; mas nem . 
por iFso ó autor da reforma projectada. 

Foi tambcm su 11mnmonto injuslo o nobro ex-mi
nistro dn marinha, aproposito da espingarda. O oro .. 
dor nito fez n\lusb.o á espingarda quo se disso tivera 
contra a cmancipaçim do elemento t~orvil. O Sr. barão 
do Cotogipu o que dissí! fni que este projor.to que hLl 
15 nnnos fnz ns delicias do nobrO sanador pula lll'hia, 
é uma ospingnrda qnn S. Ex:. tem contr.:~ n ma.rinh:~, 
o cujos tiros, ha lil nonos lambem, o orador pro· 
curn do!!viar. Fallnva, pois, dil umn espingarda ve
lhissimn, o nilu d('EIS.S quo so tem atlribuu.!.o ao nobro 
ex-ministro, 

E' de esperar que S. Ex., quu semp1·o mostrn boa 
(ó na nrgumontaçilo, reconheça quanto foi agora iu-

' 

. 
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justo nosto como cm outros pontos pnrn com o ora
dor. Qu~ motivos. t~nba o orador para. n1Judir n um 
facto CUJa nuthontlmdnde er.1 ollo o prtmeiro n con
testar, visto como tom notir:in do quanto S. Ex.. diz 
no parlamento, porque não lho purdo uma só pala
vra? 

O Sn. DARÃO DE CoTEGII'tl: -Ol>!'igad\), 

O SR. Z.\CAI\ IAS :-Se o nobre barão tivessCI algum 
dia fallado om espingarda contrn n om~ncipa~ão do 
elemento servil, a ropuh!n ora prompta o lrnmodiata. 

O jornill que attribuiu ao nobre ex-ministro rla 
marinha essa palavra, usou apenas do uma motn· 
pbora ; S. Ex. conressou bavgr dilo que emprega· 
ria contra a medida todns ns suns forç:~s; t.em en
tendido. do pulmões o intclligoncia; on tio rnotn
phoricamentLJ dissornm nn imprensa quo S. Ex:. 
nmoaçavn nmodidn com um,, espin:nrd,1, E' do crer, 
p~róm, q.uc á menta desse~ quo isso o~cruvorum, 
nao acudtrn o pensamento do quo o nobre ox-mi .. 
nistro dn mnrinha tirasse í'ffodh·amento em sou 
nrsonnl alguma arma p.1ra doU a ser\• ir· se contr.1 
o omancipnção indu pnrn a run. • 

Fallando do espingarda contrn a milritd1:1, o 1tue 
o orndor disso Coi tnmbom uma motnplforn. Nüo 
acredita que o nobro ex-ministro tonh1 of'ping.'ll'da 
ou trabuco para damniflcar a nrmadn. 

bro Ecoador pala Pinuhy, 11colheu-as com. evidentes 
sisnnos do duvida. 

A. vordall(', porúm, O quo o governo do ontiio niio 
assulnriu\'ll t's~o pcriodico n<:m inspirava o que ollo 
oscred<~. O fL·Sptlito ao~ flnndo~ ffiBndll nilo lembrur 
o facto, .11iás s;tl>ido dr. lodos, do haver sido Prohí· 
bida 11 ontr nJa uns socretnrins do Estado no individuo 
!fUO oscrovin ou fnzi1• cs .. rovt r o Monitor do Povo, 
lactv qtw leva ntt1U nn l·Ccusibo muita consur.'l o foi 
qunloflt.:ado do violento, mas quo patcntonv.l nlto 
ux.i.stirom entro o governou a pcssot~, n quem so al
luUo, vs roltu;õos que as palavras do nobre ex-rui .. 
nistro da mnrinha pareceram inculcnr. 

Dizer, pois, o nobre L'X .. ministru quu o Monitcr 
do !'ovo ora nlimcut:ujo pela 1 alicia c ~uo por con
~oquencin n lcmbranÇll da espingarda foi do orador 
o do suus colJL•gns, é umn otfonsa gratuita o sem o 
m~nor funJnm~rJto. 

1<: • quem fatfu assim'! Um cidadiu) quo ncnbn do 
sur ministro o quo osllí prC1'tCs a sul-o.outra l'OZ por 
sun aplidào o talentos ••• 

O Sn. Su.vmnA Lono:-Porquo os outros estão 
D,lOtll'CCidos, 

O Sn. '/.\C \1\1.\!l :-••.• o qtml não tomnria já mais a 
rospor:sabil ítlndt! Uo quo jorn<~os, do grande circ•Jlacão 
escriptos por t-:OWI intimo~ amigos, cunau u JJiario· clr1 
/tio ae J(tllciro disst3ssom contra os aous advcr~arins, 
qu:tnto mais pcrindicos do pouca ou nenhuma cir
cula,•ão r 

Entretanto, S. Ex., (!)Vando sun injustiça no muior 
augo, não sú attril>uiu no orador uma nllusão quo 
não fizera, mas omprostou-lho Q'l\lluitamento a au
toria da injuri.1 qtJo n imprensa irr.;gnrn no nobre 
sx-ministro, dando a entender quo o ~oriodico ando 
cinba a suppostn injuria era inspirado polo orada r 
e seus _collogas do ministorio de a do Agosto que o 
AaSIÜD.flD.Vam. 

Essa assercão o orador chamarin uma calumnin 

Usá o orador lis l'Ozos no.s discnssõo~ com o nobre 
ox:-ministro da marinha do algum srac1..jo como 
o~sc da ospingtmla quo o nobro ex·ministro da ma. 
rinha quer di~parnr contra os oficia os da armnda, o 
o faz pr1ra corresponder lW nobre ex-ministro que ó 
naturalmente r .. coto, ••. 

se não partiss·o de um cnvillheiro como o nobre bn1ão O Sn. IIAIIÃo n& CoTEGIPE: -Não tanto quanto 
de Cotcgipc incapaz do offendor seus ndvorsarics, se V. Ex. 
b~m que as tiUas exprcs~õos JltHocoram cnlculndns O Sn. ZAC,\UUS : - ••.• mas, so S. Ex. está 
(visto que S. Ex:. tem p:osumpriio de se não doixn1· ngort cheio de muhndre~, que em pronunciando-se 
arrebatar da palavra} o lavor (ntonto de molestar o nl{uclla palavra mostrn-so enfiado, promctto o ora-
orador o aeus collogas. dor não Ct.ltar mais úffi cspin~:~rda .• 

Como, port!lm, oxplicou o nobre ex-ministro quo n 0 s - c r 11 
espingarda do quo se tem rnllado foi-lho nttril>nidn' n. ll.\11.\'l rm OTF.Gil'E: - •n o cm tra-
po1o orador 't bucos. . . . . . 

Disso quo houve nesta Cô1to um periudico intitu- O Sn. ZAC.\RTMI: - •••• promolto tornnr-Eo !Crio 
lado Monitor átJ Pm.·o quu L1nduzin ns p:tlnvras 1ccom cumo uma tstatun nns discusscjes com S. Ex. 
todas as forças» do quo S. Ex. se son·iu om um do- Pnssnndoao que disso o nobro ministro dn ma
bate polu p3lnvr.:a 11 ospingnrda », o nccrescontou: riuhn chnmn o orudor 11 ottontJto cln commil!siib de 
«Essa pcriodico er.:~ subvencionado poltJ governo. ll mnrinh1 o guerrn, que nnturalrnonto torll rfo in-

Eis ahi uma imputação ltltamenta offonsivn o som torpl'r o Rt·n pnrec r Sllbro o pro)Octo, para um • 
base quo o orador nfto O!'pornvn do uobro •·x· mi· doutrina inex:nctn QUI"J S. Ex. cxlubiu hontrm cm 
~istro da ma1 in~a, o ttuul dtwia fazer-lhe mais jus- !lln npartc, quando disso quo. n disposiç~o d,, pro
uçn suppondo-o mcnpaz d() un1prucodimonto vil qual JtJcto que fa~ cont!lr no offict~l de mnnnhn, como 
o de rumcntar periodicos cphomoros tJ som imr.u-r. tem pu do sorvir.o- pnrn o ncccsso. o tempo do oxer
to.ncia para molm.tar seus ndvorsnrlos. E S. Fx cicio do doputalto, sonnt!or, ministro o consf'lhoiro 
não obstante a~ denegacõcs do orndor, pareceu ~õ.~ do E:-lildo, fun1lll\'n-so no ro:~peito quo so dovo tm· á 
acrollitar que o 3 do ~\iosto não ifJspira,·a ucm ns- con!'tituiçllo do lmpodo. 
snlariavn o Mc.mitur. O S1t. m:'iiS'rltO o.\ !11,\1\1:\'11.\ :-Quanto nos sonn-

nmloros o dcputulos. 
O Sn. z.,c:,\IU.\S nhsf'rvn que o que hn nn r.on~ti-

0 Sn. z.,CARIAS: - Pnrocia que nilO, 11orquo tuir:ito n ct~su rosj'JOito ú t~t\mooto o art. 20 dizendo 
S. Ex., no ouvir ns denegações do orador o do no .. quô siio nccttmul.lvois ns funcçÕL's do deputado, 

O SR. n.\1\Ã.o UE CoTJWJPP. :-Acreditei. 
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minislro o con!olheiro do Es~r~do, com n difTeronr.n 
do flUO o doputodo, quando ó nomeado mini~trô, 
doixu o lo;tnr vng:o o procorlo-so a nova oloi~iio: 
snguindo-so dtlhi, portanto, ti c01il·rarh scnsu. quo 
todas ns domais funcr.útls publicad ~llo int:ornpuireis 
com as do sanador· o tlo deputado o niao poderem 
conseguintcmento ser oxorcidlls ao mrsmn tempo. 
A con~t.iluiçào, pois, não mandn sommnr o oxorcicio 
do funcções d.o senador ou do dopntndo com o eor· 
viço do qunlquor outru omprogo para accosso o 
vnntagem prOJ.!rios Llosso outro cmpro!Zo. 

Exomplu: n loi d" 2~ do Junho do 1850, quo pres· 
tau á magistratura o no pniz um grande scrvir.o, 
manda contar pnrn nntiguidndo dos juizos ri:;oro;n. 
mente o tampo do c!Tuctivo exercício nos sHu!:l laga
res. dcduzindo·so. consoquontement!J, o tr•mpo ~~o 
cxorcicio de lognr do scnndor ou do doputado para 
os juiz"s que tiverem os5cnto nas camaras. Isto ú 
oxp_rosso na citndn lei. 

Não ficam os mn~istrados inhibiJI)~ do serem do~ 
pois sonaUorcs, ministros o cunselhdrus do EstiiJO; 
mas quand.o exl'rcem essas Cunrr.õos sujoitnOHIO á 
lei quo ~ovara monto mbnda C!Jnt.~i- pnrn sua nntigui~ 
dado nn mef:istrattlrn o tempo doexordcio Uns Cunc· 
çô~s de mngistrado. 

So provalecesso a obsorvaçã.o do no!Jro mioistrtl, 
deve om fl()mo da igualdudo JlL'umovor S. Ex. a.rovo .. 
gnção da loi do 26 do Junho do lt;50; a COJ,stiu.ição 
não pódo querer um preceito parn o mngistrado, otLtro 
para o officí'll de marinha. nüu so dosconumdo n 
osto o toffiJJO do exercicio do cnr'So de !!e nadar, de
putado, conselheiro o miotistro do Est;tt.lo, no paslio 
quo no nnp;istrado so dcfiC\'lntn inexornvolmento o 
cxorcicio das funcções logislutivns o culministra.. 
ti v as. 

Um projecto sobro promorõos da armada que a pro~ 
gôa n alln convoniencia do .. restringir·so o tempo do 
t:orviço paro~ os accossos oxdusivnmentc no que so 
presta n bordo dos navios de guerrn, nilo pódo sem 
falt.lr :i regra quo proclama, ndmhtír cumo excepção 
que oão su deduzamos sorvir.os logh!lntivos ou nrtmi .. 
nistrntivoH. Em todo caso ó ~corto CJIIO n con!'titui~nu 
nito pódo sor invocada par>:~ suo;tontur n ~~xccpçltr. 
menciónmda. O orador não combato .a oxcep~;in, an .. 
tos ,j de voto que se estenda o amplie n vnrios 

outros servir.os, e chama sabre e~so pauto n nttençilo 
da commissflu do mnrinhn o GUerrn: o quo nog 1 no 
nobre ministro dn ma.rmhn ó que n constituição 
npn.drinh11 n cxr:opr.üo do projrcto t1 a torno obriga~ 
tOI'ia, tanto m·•i:l ciunnto híl mjustien ro,·oltnnto Ot!· 
nho doscontnr ao emciul do m;u·i~thn o tompo do 
oxercicio das Cuncçõos •Jo sonnllor, doputntlo, mi~ 
nistro o constlheiro do Estndn qn:l.lldO riO lho uno 
11dmittn flDrn o nc·~osso o S~'rvíço qui) como officfal 
do marinha presta ni1o ostandtJ n borLlo de omb~rC!l· 
dO do guNrn, . 
" Mu:o:~, nmflm. o orntlor vutn pl·l•• omondn, pnríl que 
depoi~ da primoirn d!sCU!l!lilo, !l!J mnmlo o pl'ojeclo 
lt conuni~:~s1\o tio mnrinh:t. o guorm. 

O ~r. Du•u·t.c d•o J'-ZOV4'!"do (11uui.~M 
rro d!J mru'itth:a):- Pnroco~me tJliO u~L 1 di$C!Issiul, 
(•orn o do!lonvoh•imonlo ltUo hn tido, torn sidu cx.tom 
poranon. N1l pro!;onto diseussilU ~·,) so deveria lratnr 

do uh\idadc do projecto, o esta questão ost.á nn mi
nhn opinião venr.idn, dosdo que de amLos os lados 
dn cnsn nüo so oppão duvida alguma a quo o projecto 
sr•ja votado em I• discussls.o. Entrotmnto, St. presi
.dcnto, pelo raspoitu que vaLo ao nobre senador quo 
acnbn do falhr, e ern considoraçlio á import.ancia. 
quo o se.Jat.lo tem dado á discussão, f,,rei breves 
obsorvnçües roln~ivns á impugnação que o nobre BO• 
nadar fo.!Z D.O prOJCClO. 

Se:lhoros, o nobre senador continuou a sustentar 
quo o procedimento quo o digno ex-ministro dl ma
rinha tivura o anno passndo, importa cm doscortezia 
p11ra com a cnmarn d'ls deputa<!os; que votlldo o 
prujccLo nas duas camnros com as cmendiJs do sano. do, 
niío havin outro OXfi:Cdi«~ntc, senão o Dconselhado 
polo art. Ul dn constllUÍI(ito do Imporia ; quo so ra 
c•tmarn dos doput'ldos nao adoptasse ns osncndms do 
senado, teria lagar a Cusiio d..rs camarns, e discutida. 
1Je novo a mntoria provuloceria o quo so deliberasse. · 

So não ha outro meio. Sr. preshwnte, do resolver. 
se n questão senão o proposto pelo nobro sanador, 
soguo-se que !lUa observação procedoriíl, ou o pro• 
ject,, o::;tíve5se \'O~do cm lodos ns discussões por 
ambas ns c:1ma.ras, mas dopondente da approvnção 
<lo ~mondas, ou volad,, cm todnscs discussões por 
um3 só cnmara e sujeito ti deliberação da. outra: por 
quo eru nmbos 03 cnsos nlio ha Cnclo consumrnado. o 
decisão definitiva dll pnrlnmonto, tn.nto quo o pro· 
jacto .üm1a nã.o cst.i cm condicõos !lo ser submettido 
ri sonc~iio, por isso quo doponào do detiber::tção. 

O SR. ZAc.mus: - Essa dcliboraçào o quo cu 
achuvn re~uinr. ·· 

O Sn. :~wnsTno DA !IIARlNnA:-So por ostnr sujeito• 
pois, o projecta d deliberação das casas do pnrln
m·!nto, cumpro que ollas terminem o trabalho en· 
cetndo, e 'Profiram a uhima palavra sobre a questão, 
dovo so ndmittir tnmbom, que qu.nlquor q:uo seja o 
andamento de um projecto do lei, não c possível 
aprosonlnr-so novo se"' que as camaras tenham pro
ferido sua decisão sobre matcria do que comer:aram 
n tomar couhecimonto. .. 

Mns, Sr. presidontct os prccodcntcs do ambaS as 
rnsns do pnrl!lmcnto so oppoojm á doutrina recom
mondadn pu:o nobre senador. o para nào nbusnr da 
pacioncia. do senado citarei nponns. o aeguinto 
Cacto : 

Em 185to digno Sr. Nabuco do Araujo apresentou 
nu cnmarn dos dup.1tndos um projecto do rcíorma 
jnlidnrin, _qno fot discutido o votado cm todns as 
discu~~õos. Vindo osso Projecto po.ra o senado, entrou 
t~m I • di!;cussãu om 1858 com um projecto do finado 
Sr. llingo do \',lsctrnccHos. Oopois quo o mesmo 
rrtlj~"'cto dn camnrn tios depullldos, tovo tros discus
toÕt's ~IIi'' du,,s r.o sen~do, o honro do Sr. CansansAo 
do Sinímb1i npr"sontou nnquolfa ca.mara em 1862, 
om nomo do podar ox.ocutiv,,, uma proposta de ro .. 
fo·mn jtl•ficinrin. Fin·dmento o proprio Sr. Nabuco 
tio r\ r.ntjo, !"Hm orobargu do hnVt1r um projocto com 
lrt~s discn:o~~õo~ n.'l carunt·a temperaria o duos na cn .. 
ltHH\1 vitnlida, sem orub;.ugo do hn.ver !lido opreseu
tuda UtnLI pr(1posta do poder (IXOcutivo, offorocou cm 
l86fi outro (lrujocto sobro roformn judiciaria. 

.L. 
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Orz~t se não foi dcscortezia para corn ti ~onodo ni10 {a prol;idndn, 1i IH1nrh o li justiça dnquollo~ que ostão 
esperarem os Srs. Cansnnsito do Sinimh1í o Nnbucu do oncllrrognc.Jos da nltn ndnuni~tra~,;Uo do p11i1.. 
J\raujo quo o senado prtlforísso orn terceira discus- o Sn. ZA.cAni.\H :-Então dispcmw-so a loi. 
são sua ultima palnvJn iicorca do projecto, quo duns 
vezes tinbs opprovado, o que a outra cam 1rn hnYin O Sn. IUINisrno D\ :~umNUA:- Nilo so pódo dis
npprovado tros vozo!f, como soril doscor,ozin hnjo su. pons.tr a loi ; antro onda o a1gumn cmNt lln um 
joitnr á discussão do sanado o nclunt projecto do pro· nby:~mo'. Cortas r~grns, cortns prt>scrip~ões sõo con .. 
mo~õcs ·~ vonicnlcs pnr.1 a orgnnisnç~u d~ sorvi~o. Porque ó 

N'ilo se tratando ,Jo fJcto consummado, 0 sonndo' passivei, um ou nutro dosv1o, na o se segue qu~ a 
teria ainda de inlorvir nn discussito so, porventura, 8 regra SPJII o .n~uso; n,om ,r~rquo o gnverr~o .rroCI~O 
cnmara dos deputados niio approvassesuns emendas; do certo nrbllrlo o íhsr.ru;ilo nn alta adm1ms•rn~.:no 
n camara dos deputados 1111rin do inter\'iJ· p.1ra tomar tJo Estado, segue so quo ollo dovn tlc:· r complota· .. 
conhecimento aas f!lmondas do sanado, 0 delibornr monto livro o doscml.Jnr:u;ndo om suo ''ontndo l"' en
sobro o projecto no caso do rusão; consot!Uf!ntomon to pricho. O prudoule arbítrio o dist!rição 11i1o excluo 
novas d1S1;Ussões o outras decisões teriam lagar, tão a deiCiminu~ão de normas ou regras goraos til) pro
inteiramente como no caso figurado do não ter ainda cedimcnto. 
o projoc~o sid~ votado cm ambas ns camaras cm to· E. ~cnhores, mta conclusão não p6tlo m:ds 11or 
das os dascussoos. postn em duvit.Jtt, dosdc rJUO o proprio senador nos 

E do m:tis, sonhoros,jú mostrei que qualquer quo dcmollt~trou hoje quo ó ueccssarin uma lei do pro
fosso o direito do amb:~s as camnras do discutir o moçõos. So U ncrcessarin um~t loi do promo~õos~ 
npprovar prejoctos do lei, nem o gr.vomo, nem no- dando provéPl O!-lsn nocollsidudo? Do dofoitiJ d:~s 
nhum dos membros das duas camnrJs estão inhibi- rmolucõos del"lDO o 1800. E qual ó u defeito dessa 
dos do direito dt) apresentar nu vos projectos, o que logislaêão? E' justnmonto o do dar tiO governrJ ma h! 
aliás vao do accordo com os prccodontos cstabolo· urbitriÔ di) que convém. Portanto, so trt•hmos haja 
cidos. , tio corconr o orbitrio quo caocodem as lois d1l 17U6 

Depois destas renexõos preliminares passou o no- 0 1800, ostnmas nas id6ns do nobre sonndor, pro· 
bro t:enador a trDtnr do projecto om discussârt, o curando dotllr n nrmnrtn com umn hü do pronwt;õt·s 
censurou quo o governo admitto, como condi"iio do mais provídonto, maioJ justa, ~uo molhor ost•1 botoco 
habilitação pnr11 a promoçilo dos officincs da armtt- o ~nrnnto o nccosso dos officinos do mninha • 
du, o requisito do emburquo; porque, dizht nllo: «(·O A condi~l1o rundamontll, exigida no projecto 
embarque ó dcpendonto do arbitrin do governo, o pua a proffiocão, ó o embarque t!U o HCrl'IÇO do 
governo nllo ombnrcn ccnão os officíntls t}IJO ello bordo. Alas oiigir o emborque 6 (!Xiglr a pratica da 
quorpromo"·ori logo só ser,i prnmovidoo(lffidal q1to vida do mar, «!Dl qull o official do mnrintia adtruiro 
o govarno quizor quo sejn promovido. » a pericia indispensnvol p~ra os trabalhos o mystoro!l 

Nlío ha duvldrt, ::ir. presidente, quo nlguns abusos da sua proOsliâO, o a aptidão quo devo tr-r todo o runc
podor-so hão dar a somclhnnto rflspOJto. Na ln:.;! a.. cionnrio nu oMpocialidnde om fJUO cl!o ê chnm.tdo ll 
torra molmo,ondcos officiii.C's gcnornosaão promu\'i .. servir o Estado. Comprchondc-so quoum 1° t•mento 
dos por onLiguidado,cJlge-so que os captairrs cm bar. possa f.1zer quarto cm um navio do guorrn, C'Xcrcor 
quem porcspzu;o do quntro annos cm trmrodo gncrr.,, ns funcr.õos do immodiato, commnndiU' um navio 
por cinco annos em tempo do guerra o do paz. e por poquenô, vinjar ao catn·vonlo, som tot· tid•• o. Lira .. 
&eis annos em tempo do paz: yoritlcou-so,.poróm, do cin1o do embarque cumo :zo tenente cm novto do 
um inquorito o quo se _procedeu em J838, o dA que guerra'? t:ompruhende•so, Sr. presidenta, 11110 se 
foi relat«lr o duq110 do 'Vollington. IJIIO do 683 cnp· possa com mandar um nnvio tio corta ordem, Uffill 
tains, só 78 C!!hvllm 110 caso do obter a prcmor.no 'divisão ou UlllLI esquadra, sem n prc1tictt do com .. 
porque eram os quo tmlu1m tcntisfoito o requisito ·da mando? . . 
Ioi. l,ódo·se dar isso ontriJ nós, niio ha duvidlH mns, F' 0 mesmo que dizer que é possh·ol no mugas .. 
Sr. presidentl', que lei do organisnçito de esorGito, trMlo julgar bom !!Om a pt·aticu do foro o a frcquon .. 
do marinha, do ndministraçRo, póde·so concobor ti'ío cia dos tlibunacs; quo so pódo curur som n oJpc .. 
porfoita que nüo dt) h)gnr a algum abuso? Soni por rioncia tlos hospilaca o dn cfinicn cm gorai; quo so 
ventura, isso moth•o suffi~iente par:~ dO privar o go.. pódo cmfirn, exercer uma profissilO so.u M~ hnbili.tn
vorno do prudonto arbitrio o discrição indisponsa- cõC'S 'indisponsn"•oís ao exorcicio dossa ·profissno. 
veis n3 distribuic;i10 dns diiT~r,lnt••!õ serviços? Portanto, sonhMo!!, o requisito do embarque pnra a 

Pois quo f 0$ nobres son11dores que promulgaram vroruorilo do officbl c.Jo mttrinha niio ó outrn cousa 
a lei do 8 do Julho tlo 1865, a qunl t11spunha cJth1 om mAis J,, quo n prova tias habilitaçõ~·s rcquMidas 
todos os postos, cm tampo do gu1rra, ti vosso lagar par,, os oxhrcicios n quo sflo chamndo'~ os offichsos dQ 
a promot;üo pormo~ocimontf?. nhncn abusar.1m o pro- marinha • 
. pnrarnm essa .moc!dado bnll:anto. que honrou o " Ma!l, 50 exigis 05511 condfr.ilo, osso ro•tuisíto in
nomo do Brasil n11s !U1llS ~o J rnta, o nós out~os hn·. dispon!IIIVol, [IOrquo os di!4!'ol!Stlosom 1\lgu~s _1~asos!n 
vemos do abusa~ ncl.e.snrus.mcnto ~~~ proonchJme•,1to /Sonhares, 010 mnlorin do po!atlCH o. d~' ndm1111 :~tr11 çao 
das vagas da ll~Jl!c.da, qua.n~o nos lf!JPOI!IOS ~nnwr ir•ar lo..,ico 110111 S+JJU(ll'O 0 pl'inCipto 11 doptl1Vdl. .• 
numero de condtroes, ro.utsttos, olmgar.oos o unpo / 0 1 "' n • 
cilhos da quo os 1iobn·s senadores tiverzim? O Sn. ZAt:.\1\t,\'i :-E' um !Jolln palt~vrn f !\ l~gJCll 

Senboros cumpro nlto atar complctamonto os 1 ó que ru~o.om1.mdo; entilo a fultu do log1ca o qno 
brar.os do gOverno; cumpre conceder nlguma cuu!'io. 1 governa'! 

I 
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0 Sn. MISISTRO DA 111.\nl:'l'll.\ :- 1\ fn\tn •lo 1· gir.:: 
não ó •JUO go\·ornn: mu~ o nobre sonndor fJII'' é ho
rumn oxporimontndo nos negocias publicas ..• 
'"O Sn. ZACAUIA!I :- i\unca Vi um ministro dizer 

que com f,1lla do logi~;u ú quo se gol'OJ'Ila. 
O Sn. JUINUiTRO nA MA.RINIIA:- •••• comprohon·Jt, 

prrCijitomonlo o num pensa monto .... 
O Sn. Z\CAnu•:-Tom outrnl·xplicnçilo ..• 
O Sn. Ml:'li'HiTRD M ~U.I\INII.\: - ••• míls lho cstã 

dnndo uma intellh;oncin que o!Io nf1o tem. Nitn digo 
que !!O govornodcsnrrus•lndnmcnto, inscnsutr• rncnto ... 

O Sn. ZAC..\J\IA.s: -1\lJs som Iogica. 
o Sn. Jlll~ISTRO D.\ UARI:-i'IIA:-••• rJi.cso nron.1S qno 

1m fJO\iticn c administrac;ão, n ndmissfto do um 
principio om ma teria do organis11ção nno dOl'B sor 
levado ás suas ultimas consequeneius. 

O Sn. FJRMINO:- 1\poindo. 
O Sn. mNISTRO DA MARINIU.:- Por oxemp!o, ó 

ndnphvcl nas pro'l'loçõos o rlrincipio dn antigui
dade, ó adoptavol tumhom o principin du mereci
monto; mas so quizossl·mo5 ntlrnittír ostcs dous.prin
dpio~ no mesmo tempo o nbsolutnmontC', tonnmos 
duas linhas pnrnllelns, o flerin impmsiv~l qualquer 
expedien&e no sentido do combinnl·ns; eis nqui,por· 
umto, como a lngicn embaraça o so•viço nn ndOf•!Jiio 
do dous principias igualmente JUstos, mas quo !e 
devem conciliar, co·tondo um ao outro, quando Côr 
necossnrio. 

Continuando com o assumplo do quo trntav.1, di roí 
qno soo ombnrqne ó tirocínio indiPp~n~nvcl pilrD ns 
habililnr.õos dn offici"l de mnrinhn o fiUn promoçli•>, 
ns alt~ts'r.onveniencins do Estado podam determmr1r 
IJIIS so Cnr.~om Clxcepçúos a ost:~A princípio; neste caso 
a logica h~, do Ct!dcr fl..s 1!011\'0nicncias. Quandtl ó quo 
so conln, t;osundo o projecto, •"Oft!O ~ompo de em
barque 11 t•,:npo pn!is 1do em comnu:~so~s oxtrnnhas, 
ou 11ntes, quando é que se abro excepção á rogra do 
embarque para o nccc!sO dos oOlcí,r•s do m.umha 1 
Nu:; casos comprchoudidos no art. 15 ~ aa do pro· 

· jcclo, isto ô, quando o offichl do marinhn C'Xerco 
o cnrgo da ministro de Estad,,, senador, deputado 
ou conselheiro do F.stnr1o 

ObMrvnroi em primeiro lo~or que es&•ts cornmis
sõos terno do fuor doscmponhadus ord:norinrnonte 
por officiooS do marinha quo niio cstojnm nos pri
meiros annos di) saa carreira miJitar. 

Q Sn. ZAC::AUIAS :-Perdoo mo, isso ô quo niu> se 
póde admittlr. 

O Sn. liiXJ!'Tno nA. aumNnA :-Nilo sorá ministro 
do Bunda, senador, doputado ou cons')lhoi-ro do Es
tado um soaundo ou primoiro •.oncnte. 

O Sn. Z.\CAIUAS: - Doput:Jdo o ministro pódo 
l!lcr. 

O Sn. amnsrno n.\. IIIARISII.\:- Mas, ntto ó provn~ 
vel quo sejo, o ordinnriomonto nitu o ser&; por con
St!IJUOncin o \'iciu da excepç~i1o, quun.to so ltdmílln 
que haja vicio nelln, não tltJ d1tda (toquentemenlO. 
Mas ou accroscontoi quo :.s ox•;os çõos do sanador o do 
deptll•do •.• 

O ~n. ZAC,\1\IAf' : -São serviços legislativos, não 
silo ::wrviços nnvaes. 

O SI\. MINistno u.\ ~1.\n!NII.\:- E11 disso quo ns 
excepções rolntiVD"' no deputnd•) o ao senador acha
vam apoio n:t constituição .•. 

O Sn. í'..ACU\1,\~ :-Nilo hn apoio. 
O Sn. m:''HSTRO o.\ ~I.ummA :-Mostrarei ao nobre 

scn:1dur quo ha; trnhn a r•ncicncin do ouvir·mo. 
Quando eu declarei que essas cxceprões achavam 

apoio na constituição, nlludin á circulnnstancia do 
sarem do cxorcício Cor«;ado os cargo& do ecoador e 
Joput1do. 

O Sn. Z\CARJ.\S:-Forçndo? 
O Sn. ~ti:'(ISTno D.\ aÍA.nUIIIA :-forçado nosto 

sentido .•.. 
O Sn. ZAC\RIAS :-Pois ó C·m;n:lo ser deputado? 
O Sn. nJNisTno DA. BURINII.\.:- Forçado neste 

sentido ao m~.<nos: qnlil o deputado o o senador não 
podrm durante as se:~sõe..:i exercer os seus empregos 
Córa d11 parlamento. 

O Sn. vJscosoE DE S. VtcR~TB :-Som duvidn. 
(JI<J oulrtJs apartes ) 

O Sll. PI\ESIDESTE :-Peço q110 deixem o Sr. mi· 
nistro falla.r. 

O Sa. msTsrno D.\ llt.\RtXnA:- Ora, se o so
nndor o deputado nào podem exercer seus omprogos 
durante as sessões do parlamento, segue-se quo 
nào so púdo imputar li O officinl do marinho, quo é 
deputado ou sonador,o não ter exercido a com missão 
do quo o governo lho havia incumbido; e não ó 
justo, Sr. J•rO!!idento quo aquello que meroeet1 a 
confinnr.a ma1ima da nar.ão sondo oloito seu ropro• 
sent"ntê, s6 p••r não tér a po5sibilidsdo do pre
encher o roqui~ito que a loi exige para su:1 pro
moçào, reja ltunido por um racLG que não está. cm 
sou alranco evitar. 

O Sn. PARANA.GU,~o,.':-Apoiado; é o que ncontoco 
aos magistrados. . 

O Sn. :\ll:'(tsrno bA. auRJNJu.-Eis .lHJUi como o 
senador o doput.u.lo~ por nào poderem e-xercer as 
Cuncções do officinos do marinha cm virtude da 
constítuiçlo, não devem ni~nr privados do uma van· 
Logom que cllos não podiam adquirir pelo exer· 
cicio. ~ 

O Sn. SJLVRIRA Lonn:-V. Ex. está desmorali
nndo uma lei vigonto relativa aos m1gislrados. 

O Sn. PRESTnR:"\TF. :-Peço aos nobres sonndores 
que deixem o Sr. mini~tro la !lar com toda libord~~;do. 

O Sn. MlNJsrno nA. MARJSUA :-Quanto ás outras 
commissÕtls de quo tratou o nobre senadr1r. dl .. 
rei simplesmente que o projecto providoncin so
llro o axorcicio dcflns, som a perdn do requisito 
indil'pensn\'ol do omb:.rquo. O 1•rojocto dispae quo 
nenhum oOI•inl do mRriuhn exerça &a outras com
missões sem quo tonhn o tom{'D i:fo embnrquo c:d· 
:;ido por lei: com esta disro!tção, o outru disposi
ções rogulumontaros que est~Jbeloçam uma oscnlo. do 
embarqut-, ó possivol que, sem projuizo do sorvi~o 

' ' 
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publico, sejam dosomponha·Jlls assas commi.s~õns, 
obtendo, ontrotanto, o omcinl do mariuhn n condi
~tw indisponsav~l do omb.uquo para o ncccsso. 

1\1118, Sr. prus1donte, supponhcunl)s n poior das 
hypothosos, nquo.lla_cm quo o offidal do marinha 
exercendo comm1ssoes ~m terra não podosso ter o 
tampo do emlJarquo proe~so p~ra a promor.lto; seria 
injusto quo a loi o nrrc~nsso do nccesso crú raztw Uo 
nilo tel' sali!!ifeito a Clmdição?, 

O Sn. pnESirlHSTF.:- O qun o~t1i "m di!llr.ussão ó 
o nddiamouto o sobro o qual V. Ex. não pódo mais 
(,lln.·. 

O Sn. z,~,c,\nus: -Se a cxplicnção ú a mim, rosor-
vo a parD. outra occnsião. . 

O Sn. nA nÃo DE CoTF.Gll'E:- Ficará adiada a 
ox:plica~ão. 

Entendo quo não. Por muis preciosos que possnm 
soros serviço:~ do um oficial do marinha um um ar-
senal, orn uma capitania do porto, cm um commando 
do corpo do marinha, ou dn uma comp11nhin do apren· 
dizes monoros. não ó monos verJndo que essa om 
cial nãoost1ísujoito aos in~ommodos, nos riscos o po
:igosdo mar. 

Do mais, so ú sobretudo n vida do mnr que habilita 

Findo o dr.bnto o sahindo da sala o Sr. ministro, 
votou·m o foi rogoita~o o roquorimonto dn adio· 
monto do Sr. Zacarias, ficando prejudicada a emenda 
do Sr. lo seorotnrio, pnss:mdo o pt•njecto pua a 2• 
dÍBCll)StiO, 

Uotirou so o Sr. ministro com as mesmas forma-
lidado~ com quo havia sido recebido. 

Esgotada a matcria dn ordem do diil, o Sr-. pro
sidonto ,1cu narn. _a do 9: o oficial do marinha, os officiaC's que tiverem 

nponas a prntic.l de torra na inspocciio d~ arsonnos, 
om commnndos do corpos, ou om cÂpitanias do p••r~ 
tos, não terão a ttptidão nocessaria pam os postos 
para que se o.tigo CIJnlO habilitação o ombarquo. 

Portan:o, sonhares, hn duas f:{randes rnzõ~s pnrn 
aft'~tstar do accosso os officino~ do ma rir. lu empre
gados nossas commissõos: 111 razüo: Slld vida não é 
tão laboriosa como " dos outros: 2a rnziw: com a 
falia do ombarqut', rnputa.do condiçfio indlspensavol 
para. habHitaçfio do olllcinl do marinha, os om,,ro 
gados ern commissõcs do terr..r, os ombnrcll.dos ""' 
StCCD d~ que OU rallava hontom, não lOrÜO OS:oQ 
aplidõo. 

Poróm, se apozar disso mesmo, o projl'cto recom
monda que não se empregue nossns commissües se
não (IS officiaos que h verem snti::tft'ito us condir.ões 
do embarque o do cornmando, isto ó, que tivcêom 
satisfeito os requisitos indispcnsnveis para n promo
ção, como ó passivei dizer-se ~uo os survicos dos 
arsenaes, ate. serão desattond1dos't D~Jsauôndidos 
como, Sr. presidente? Para a nntiguidndo não se 
fuz cxcop~ito do tempo empregado om Lorra; qunnto 
ao moroC'imento, é pos11i v~.:l n tó quo t.~S serviços ru1s 
commissõos de terra s~jam cm hypothoso m1is rolo
vante.a: do quo o de mar, porque a lei não forruuln 
uma escala puJ u morecunouto. So, portanto. esses 
oltlcinos não são privados do nenhum d11s meios do 
promoçlio, porque n. lei providencia sobro o prconchi
monto das condições d '> accesso, está visto quo as 
observações do nobre senador não prot:odom n este 
raspeito, como não teern procodoncia a rosp~ito do 
mtUs. · 

Eu niio mo lembro d·l quo o nobr·o senador poln 
ll:~hill :o houvesse occupado com outros pontos dtl 
projecto. A ~iscussão tom v.orea1lo om grande parto 
sobro matertas oxtranhas ao nccosso dos officiaes t.la 
armada; questões entre o nobre st;luador, ex-minis
tro da marinha, o o nobro son,dor poln Uahin, que 
acJbll do fnlhr, detiveram a attençüo do sonn•tO, 
porém, ness1s cu não po~:~so nem devo intervir. Por
tanto, Sr. presidenta. concluindo as brevo:>~ com~i~jo
raçõos qu~ tinha do fazer, poço n ' serwtlu quo pro· 
siga na obr<1 moritoria de dot:1r n 1u·mada curn uma 
boa Joi do promoções. 

O Sn. ~AilÃ_O ur. CoTEGII'B: - l'oço a pnlavJa para 
urna oxphcnçau. 

3• discussão da proposição dn ct•rnnra dos du· 
putndos sobrcD concossrw do meio s.•ldo a D. Anua 
Gortrurlos Tavatos llodJ•iguos, com o parecer da 
comm;ssilo do m1rinha o l('Uerr.J, 

2• d1tn da proposi..:.ito tln mosmncamarn sobro cou
cússllo do dispous11 ao estudante Francisco So:1ros 
lldrnardos do Gou\'Ca. com o parecer da com1niss11o 
Lia instruccilu publica. · 

2• dita do roquorimento do Sr. VÍ:'iCetndo do lta
borahy sobru prorogaçito das hora:s d t sessfto co:n o 
{'arrcor da mesa n. 3-15, 

Havendo tempo trabalhos do commissõos. 
· O Sr. presidente previniu ao senado do que breve 
dnrin ''ara n disr:us~ito o projoctn sobre o erupros· 
timo do 35.000:0006 pnrn complemento da estrada 
do ferro O. l'cdro 11. 

Lcvantou·se a sessão ú moia hora depois do meio 
dia. . 

~a· •e-iio. 
E~l 9 Dll JUNIJO Dll 1871. 

PI\E~IDEN'CfA DO SI\, VJSCOYDF. DE ,\D.li!;TE', 

SmUI,\RIO. - Expeditmlc:- Officio do Sr. sonadvr 
Daas de Carvalho.- OlYbio do Ja soJretario da 
camara dos doputndoa remettendo urna propo
sição. - Parecor da cummissiio do rnarmhn o 
~uorra.- J)jscur:~o· e roquorimento do Sr. Lcitito 
da Cu11hn. -Ordem do dt.a:- Di!ICUssão do um:~ 
proposição da camnra dos deputados relativa 
a meio soldo.- Di~cussão do outra proposição da 
mesma comnra sobro m:.tl'icula do csmdantos.
Oiscussão do parecer da mHSII n. 345.-0t:scrvn· 
çõ~s o omondn do Sr. F. Or.tavinno. . 
A's 11 horas d.t manhã roz soa chnmada, o acha

rnm·so presentos_ 40 Srs. sonnLiures u sabor: vi&
condo do Abnotó, Almoidn u Albuqwtrquu, Jobim, 
Loitií.o rJn Cunhn, buitn do l\1amnnguape,Chichorro, 
visconde rio Snpuc:~hy, Sayllo Lohnto, Fornaodo:s 
Hr.rgu, l.laritn do l\!uritiba. Llnri10 do S. Louronçn, 
Siuimbla, blH'du do ltio Gr;1ndo\ viscundo do Hiu 
Branco, bJTão do Cutogipo, Firmma, bnri1e dft J\.11\
roirn, Jlurauaguft, NnLuco, .o\ntilo, visconde de Jta. 
borahy, vis~ondo dn Cnrnal'Jgibo, Sill'oira Lobo, 
\'ieira da Silra, Mondas dos Santos, Carneiro do 
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CnmP.os, Souza Franco, Uchôa Cnvalcanti, barão 
das frcs-Uarras, duque do Caxias, bHi&o do Camar
gos, Cunha Figuoreitlo, hnrão do Pmtpnmn, Candido 
1\lontlos, ·Tones Jlornom, viscoudo do S. Viconta, 
(•'. Octaviano, l_,ompou, Z11Cnrins o Jnguaribo. 

OcixRrnm do r:ompnrecor com c11usa participada 
os SJ·s.lliniz,bariicJ do llom Retiro, barão du lwúna, 
l,uula Pessoa, Barros Barreto, Saraiva, Silveira da 
M·1lta, Dias du Carvnlho o Mafra. 

Deixaram do'comdurecer sem causa participuda 
usSrs. Nunes Gonçalves, b:1rão do Antonina, Suuzn 
Queiroz. Pnos do l\lcndouça, Figueira 110 Mel lo, Ui
beiro dn Luz, Fernandes dn Cunha, o viscondfl do 
Sun11sunn. 

O Sr. presidenta niJriu a sesâao. 
Lou,.se n acta dn sossill) anteccdt:mto. o niao ha

vendo quem subro cllla fizesse obsorva~õcs, foi ap
provadn. 

O Sr. }0 eccntnrio:lou o soguinto 

O Sr. 2° socrctnrio Jou os seguintes poroccros: 
Da commisslio do fazenda, do 1870, sabre a pro

posição d11 camar.l dos deput.ndos, do lt:68, relativa 
an J•agnmonto do moia suldo 1Í viuva do brigadeiro 
Viconto Josó da Costa o Almeida.- Ficou sobro a 
mesa para entrar cm discussilo, com a proposição a. 
quo so rcCoro. 

Da commiss •o de marinha c guerra. 
A commissiio ..te rnar.nha o guerrn para emittir o 

sou puecor sobrú o projo.;to n 52 vindo da outra 
camarJ, quo autorisa o govúrno a roodmittir no qua .. 
dro do ox .. rr:ito o niCares reformado llelarmino 
Accioli de Vnsconcellos, nccl:'ssita que á mesma. 
commi!!sito sejam pedidos os documentos em quo so 
buscou nquello projecto. 

Snl.1 das conferencias da cummissão do marinha 
o guerra, om 9 do Junho do 1871.-Duque de Caxias. 
-Barão de Muriliba-J. J. Fernanacs da Cunha. 

EXIIEDIR~Tg, 0 Sr. Lcit.ií.O d•tCunho I -Pe~o li-
ccnr.a no senado pnra justificar rJm requerimento quo 

Offido t.lntndo do hojo,doSr. fonndor Dias dcCilr- tenho do subm~:.ttor ú sua illustradnconsideraçã.o. 
vulho, pnrtícipnndo núo comparcrcr :Is S•·s~õos do Sr. preRidcnto, rosolva-so n questão do ditt, que 
!iemu.Jo, pu r hH·cr rallot:ido uma sn11 Olha.- Fieou prol ccuptt todoli os cspiritos, n do elemento sorvtl; 
o t~onndo intoirtJtlt1, c manJou t.lu~anojnr o Sr. sonn · como querem os tomornrios, ou como pretendem os 
dor, mmtolosos, o será sompro o resultndo um facto in-

Uito de 7 do corrente, do 1" secretario 1ln cn~nnrn diJToronto ás pruvincins do l,urá o do Amazonas, 
dos doputndos, romettentlo a seguinte proposição. porque nUa o braço escravo nunca fúi agonto de pro· 

" A nssomblóa gcrnl ro!iolvo: ducçflo, como não ó ht•jo elemento da crescente pras-
• ·Art. 1.o Ficam crcntlos na provincia do Pcrnam- pcritlndo do que gas1rmos, graças li Divina Provi-

I dcncin, que h dou nquellas rogules para altos des· 
buco cinco collcgios c t'itoracs: tinos, inJilpondcnto do placd daquollcs que tudo po· 

l,o Na villn do luambó, composto dos oloitores dom o tudo rosoh·om neste pniz. 
das frcguczias do Nossa Btnhorn do Desterro de A colonisnçlto, ou introducção alli de braços es· 
!Lambó, o do S~ Vicente; 2• na villa de lpojuca, trangoiros-não está, poróm, neste caso: questão ó 
composlo dos clcitor~s dn froguczin do Nossa Se- ost3 que nos m··rcce o mnis acurada attonção, o 
nhora do o·, oulr'ora do S. 1\ligueli 3•, na ''í!la do que procuraNmos resolver por oos!os propnos ro· 
llozorros, comp"lsto dos cleilures das froguezi:1s de cursos o corn a. ac~llo loc11l daquellas duns provin
S. Josó tio Dez~rros e do S••nL' Annn do Grava tá; ciils; porque serú Ímprevidcncin imperdoa.vol con· 
·1° na ''i lia do Panollas, composto dos oloitoros d;as fiarmos a solução desta impoua.ntissima. que.uão aos 
fregu('zias do Senhor Uom Jesus do Panellas e do poderes goraes do Estado pondes, como querem 
Nossa Sllnhorn da Concoiçüll do Qui papá; flo na v iii a viver, polB sempre progrossivu CAntralis~çlio ad.mi
da Floresta, composto do• e:oitorcs da froguozia do nistrahvn que dt1flnha o matará som dUVJlla as lOS-
Senhor U.om Jesus dos Amictos da Fazond:a GrancJo. titutçõos politicas do.!oto paiz.. . . 

§ I. o As no\•ns froguezias de Nossa Senhora da Disto tomos umD. prova m~uto reconto. O mm.as-
l'cnha .tn Gamolo1rn, o do Noss:1 Sonhar .• dos Montes, teria do 3 do Agosto p:arcc1a querer, tratar sorta• 
do Nosso Senhora dn Conceição da PtJdrn, do Snnt:a meutf1 da colonisar.ão, o pelo quo respeita ao Parti 
Aguedn do l,osquoira e de Saut' Anua do Loo poldinn, mnndon fllndar um ituclco caknial no rio Tapajoz, 
outr'or:l do Smcco, croadns com tcrritorios 1to fro- mediante um contrato fuito com o major Hutings 
suoztns pertencentes n diffor.entos coi~OJJÍ:Js. farão que .conseguiu ratlllir olli duzentos o to.ntos nortc
liDrto dos coll•tg•os dos l'O~'>~ectiVO~ mu~lc!plos. americanas i mas quanJo a colonia principiava a 

§ 2." As antigas fro;;:nt~ZlaS1 CUJos lumtos foram dm:cnvolvor.so e purccia quoror tomar grando in
altorn.tos post~riormento no nun~ rt~ u::ao pf'r n01~o .. cromonto foi contrariado por iutorosses ~·articulares 
xnr.ilo ou dos:mncx1ção do torntonus do lrcgu('zuts quo so julgaram cffondidos com sua fundacão. O 
de ·outros collogios, sürilo pata os clfcitos uloitoracs governo ~abondo disto mnn·Jou. nlli um . hab1i onge
os limites o r~ ostnbolecido~ por leís prn~·ínci r os. oh!;! iro quo don um pnrocor multo e~crgaco o "prec1so 

Att. 2. 0 Stao reVl•gndns ns d1sposu;oos cm con· ;a cs~o n•srtoitoi mas osso pnrncor fo1 condemnndo no 
tra1·h. 

1 

suj dd s~crotnrin dn ngdcuttur.•: nom uma dns provi· 
Paço do cnmarn dos doputndos. cm 7 do Juuho do dcncias lomltradn.s tua tumuda por quem os devín 

1811.-Conde de Uatpenly, prosidcmto.-Joaqut!n tor~nr i o n colouta so fl~oul . . 
Pires .1/achado l'~rtdtu, ln st•crotnrin.-José .tia na· Nn ~os•llo do nnno pn .. sado p~dl aqm por cóp1a o 
der. Silvo l'aranhos, 211 socrotnritJ.))- ,\' commisst'io j rola~orto. do!!SO ~ngonbOlrOi (ot-mo romettido pelo 
do constituiçiio, · min1stono dll ngracutturn, conservo-o oan meu podar 
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o hei do discutil·o opportunamcnto nesta ca~a parl Com (•fl'tJito, o Sr. Faria que promovia na Europa 
provar a theso !lua t~c;1bo dt~ enunciar, n acqnisir.ão dn brnr.os li no~ pnm as provinehs do 

Entretanto, ~r. prosidonto, Umd quostão se lc- llnrá c AÍnnzonn, sobre taos hnsos, uão podiil duixor 
vanta bojo relativa n colonis:•ÇilO, rpwsUio do mo· do soz· sorpum11idn Ctlln a ldturn dessa doclnrt•~ãl) 
manto sobro a qual, cu filho do Ptarii o titweudo á do consul brat~iloiro cm u~rcolunn, o rn"uito mni:l 
província d11 Amazonas n cadeira que occupg no~t;, com o estulto, senito malicioso comcut~rio !oito pcl.1 
casa, não posso doixnr do ouvir o governo. rcdncçiw do Diario daquolla cidlldO. Entiío dirJg:u. 

Jesó Gomos Teixeira do Faria, depois do residir so ao consul brasileiro o dopois do dizer-lho quo a 
nas provincias do Pará o AIDazonns retirou·so po.rn doclnracii•l, quer do consulado do lmpdrio, ljUor da 
a Europa afim de promover a IIi n ncquisicão do CJ~ r~daccá;> d•l Diario entorpecia urna omprozn quo 
leoas para aquellas provinr.i:u:o,o quando cômcçava os ullo f'nl·ia considerava proficun o du maior alcance 
trabalhos de au11 ornpr zn foi sorprohondido pala p.ua liS duns províncias do norte, D.·!crescontnu o 
publicação quo vou ler, foitn por pitrlo do consu- sClgumto: (Lê) 
l~tdo brasill'JrO do BnrcoJonn n~.> D1a·rio dnquella <c D..Jve sor, port.:mtO, pnra V. S. fncil do compro-
cidado. hendor quo Dilo posso ndmíttir a qnnlificaç/to que 

So tivesse assento no soon•lo o Sr. mini.-tro dos attribuo ri omprozn por mim fundada st~b o amp:Jro 
negocias estrangeiros talv.-•z quo ou proscir1disso do das lei:!! c a irnmodiatn protecção dllS dispn!iiÇtJB!'I g,J .. 
aprosontar o roquorimonto quo vou ler pedindo in- v_ornativas do lmporio: nilo podendo cx1stir duvi.,a 
formações ao govornll: mal'! nõ.11 tanJo S. Ex. nssanto no111 raznononhuma para c,mfundil n com um ngonto 
en,re n6s, não vejo outro meio ulficial do obter na partir.ulnr o officioso, por qu:~nto V. S. niio C!tú nu 
informações quo l-inho o dever de solicitar. caso d·1 ignorar quo a qualificlli,:ito contida no seu 

A publicação a ~uo ac.:~bo do roforrr·mo i a se· nnnUr1cio, oquivnlo n.suppnr quo a dita omprezn ca. 
guinto: (Lmdo.) 11 Consulado do lmpolio do Bruil reco do acriio o do dirciL.Js proprios. quo ns lois do 
em Barcelona. Polo consulado do Drusil so declara lmp01io atlribuem o garJntom a empl'ozas dos ta in
quo o governo do Sua Magostado o Imperador niie dolo. 
autorisou n agonte.ou nssocir~çito alguma a promo. Portanto vojo-mo na procisito do dirigh·-mo 4 
Ter neste Reino do t•':i!pantua a omigr~çõ.o para oBra- V. S, parrr que so sin·,1 cum a pos:nvt'l brtjvidado 
sil. Tudo quanto Sl"l tenha feito scrJ p~r conta c dJr a explicação publtca o satisfactoYia, que com 
rasponsc.bHidlldO de agoutos parlícul,1fi}S o oiUciosos. justo Ol•Jhvo reclamo p:.rn cstn associação, cujos di· 
O consul geral. 1 reittJS e objectos ach:•m-:ointimumolltO ligados com 

O Diario de Barcellona publicando osto onnuncio cs mtoresses do llrnsil. u 
felao acomJ)'anhnr d~s Eoguintos linhas (LHtdo,) flNil lJosua cnrtn diri~ida ao consul brasileiro tirou o 
secl".ão officialachariio os nossos leitores um unnun- Sr. Furin cópia que cm•ion 31) encarregado dos UC· 
cio ·do Sr. consul do Hrasil que nos pare·:o reclamar gocio~ d) llr<.~sil cm M11ddJ, o qulll do,,l1ÍS do dizer 
n leitura das pessoas que, pretendendo fazer fortuna ao mesmo Fari11 quo o procedimento do consul em 
sempre duvidosa, desejem passar 6quoilo lougiquo Darcolona havi" tido legar do aecorllo com S. S., 
pniz, onda as aguuda maior misoria do que nn SUil prosçguo assim (LO): 
proprin patrín, quando nlto as espere nll1 uma morte 11 Nom cu nem o Sr. consul geral livumos com· 
certa. municnçào •·!o sm•orno imperial do quo V. S. ou 

Ora, noto o senado, o Sr. Faria nunca invocarn o quom quer que seja estava nutorisado n agenciar 
nome do gorern!» b!asileir'? para suas diligcJ!Cins colono:-~ p11 a ~ Imporia. Quer V S. que •lu o .o S_r~ 
om pró da colontsaçao i salundo do Amazonas unha consul gorai digamos que V. S. t•·m assa autortsaçn·• 
formado com alguns ami~os uma associação par.t n de quo nilo temos o mnuor conho, irnontu 'l 11 

introducçã~ naquelln .P!Orincin do brnços da Eur~p.1. Nilo hn tal, o Sr. Fnrin.!l nõ.o qnoria isso, nntos •..• 
sob ns .segumtes sondrçuos quo o sonadu mo pormtna 0 Su. \'tP.InA o, SILVA: - Quo 1.1stimn 1 Isso ó 
que !ma. (l..é) : um corpo Uo dolicto desse diplomnt:~ 

« 1.• Djrigir o protegeras classes laboriosas da so.. .. , • . 
cio dado européa, do!'! contratempos o das vidssitu- ~ ~n. l.EIT.\O D., Cu~1u:- •.•.. haVIa doclrlradn 
c!es da emigração fnci'it:~ndo-lbos os meios do tran- posJll\'anwnto quo.nlto llnhtt rcl:.çL~o ncnhu~a com 
sportes mais commodus o equit;.r.tivos até 0 ponto do o governo do Brll&ll, que a l'mpr,oz:t orn PJ!Uculnr, 
sou dot~tino. sondo npo.nus amr~rudn pt~l.1S l~1s do U:asJI, c qt~e 

2.• Crenr centros colonines nos ricos 0 (LJrteis ter· elle_ nno unha potl1do t nom lun:lll. rocobJdo 11 uton
ronos dn província dll Grão P.•riÍ, distribuindo cm snçuo nonhunu1 do go\'orno brnstlotro pttrn os!H fim_; 
lotos os mesmos Lerronos. ontrolnnto o encnrrogadu de nog('lCIIli do Drns11 

S.• Accolher os t.:migrnnte!'IIÍ. sua cho~nda 0 pro· fez-lho uma po.-gunta dost~,s, f?r'!- dos tormos da 
po;cion~r-lhcs os recursos m11is indispilns:n:ois pnr.1 quesllto, o cou~luiu u:-.:~.uu_(t.-IHrl&•JU·'' ftler): .. 
n.ttondorom no prepnro e cultivo t1n:1 suas torras 1c O nnnuuc1~ do Daan-• de f!arccl•mu qu!J V. S. 
som~ro que r.stos adiantamentos furum sufficionto: romcttou-me. ,nao prn\'n qu~ o Sr. consu~ g~rnl, foz 
menta garantidos por trnbnlhos cm oxt1cur.üo. m.tl ou~ .publtcnr o nnnune10 n qu~ V. S. se ~duro 

4.• A liCquisiçito, oxportnçiio o vondn d~s produ c.. (t~om oneuo !) u q11o prova n penas o a pon·e,·sJdade 
· os quo resultem dns derrubadas c djJ culti\•n dos tiu quem o traçou. u 

erro nos distríbuidos, nn conformidade do!'! contr11· Est1í istn um pnuco OLJIIiVIlCO; nntorlllmonto, p'l
os eruphiLcuticos o do cosslto porpotun t!es mesmos róm, u cncan.•gndo tio uag.lcios, so roforo uqui. niao 
orronos. P ·ao conSIIl, nem no sou nnnundo, mas a redacção do 
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Diario de Barcrlona, c no sou commonlarlo no an
nuncío consular i commcntario ro.1lmcnto estulto, 
ou rnoluvolo DO ultimo ponto. . 

~las como se a rospus ta do encarregado de nego
cios do Urasil <'m rospJsln ni10 b.tstariso f•JZ ainda o 
consul em 1l11rcoloDA imerir no sou predilecto DiarifJ 
o .!iPguinto mas explicito edital (Lé}: 

" Con"ulado do Brasil om Darcolona. A legação 
do Drasil cm Hespanha, ratiOcaodo o aviso do con• 
sulRdo gerol publicado em 10 llo ietembro. declara, 
para conhecimento do publico, que o Sr. José Gon
cDlves TaixAirn do F<~ria nõo llstá auto risada pelo so· 
Verno im(Jerial (que birru I) p.1r11 promover n emi
grar.â·J para, o Amazonas ou para outra qualquer 
proVinci" do Brasil. 11 

Recebeu do o Sr. Faria ,1quolla resposta do mini ... 
·tro brlniloiro o lendo este edital ontondou talvez 
cruc uão doTin ontrotor polemicn com o mesmo mi· 
nistro nem com o consul, o dirigiu~so directamente 
no Diario de Barcelona, mostrando quo tratava 
apen11~ eomo agente do uma associar.lw todJ pa1ticu ... 
lar, quo nenhuma rolar.ão tinha corÔ o Rovernn, que 
nenhum favor liõ~vin po .. dido, o quo nenhuma iotorfe. 
renci11 o~prra\'ll delle, 11endo, port11nto, mHI cttbid"s 
todos. ns observnr.ües quer do consul, quer de!!se 
Diarw, publiradás om su11s columDlS. 

Com que so h1\'itt do sahir llind;t o r:onsulodo llrn· 
siloirn cm Darcclon3? Repetiroi : o !::ir. Faria fugia 
já do toda discussão, qnor com o consulado, quer 
com o ministro, o dirigiu-se áquolle- Di(Jt'io mos· 
trando que sun intonçii•J unha sido torturad 1 não s& 
pelo comml o pelo miui~tro, r.amo pula~rodacçllo do 
mesmo Diariv, a qual não s~abendu o g_uo escrevia, 
a.ffirm:tr/1 ll suu~ cumpatrjota'l quo no Urasil encon
trava~se a misoria soniio a morto cort<~. Puis bom. o 
Sr. Faria foi ainda torturado cum a seguinte pubhca.
çlo feittt no mesmo Dia rio pelo consulado brasi
leiro ( U): , 

«ConsuJ .. do ào H!'nsil em Blll'colona,aviso officinl. 
A' duclaraçi1o do Sr. 'foiseira do Faria, publicada 
noDiario de Barc.lm~a de 16 do corrente, a lognçllo 
impurinl do Bra~il limitA se n dar como nnica o ul· 
timn resposta quese!JtUido as OJ'de11s explicitas e tn• 
n1inrmte.~ do guVtTIIO lm]Jf'Ti l f1•z o ratificou o 
aviso publicado no Diario de B•lrc.lo11a de 14 
do corrente.» • 

Corno \'Ü o senado, não sú constitui-se n legn~llo do 
Drasil rcd1cçào do Dia rio de Bar,;cltma, danUo res
posta que n ost3 competia, como invocou explicita· 
monto na mosara rosposll o nome do governo im
poM,II 

A' vislll disto o sAnado comprehonderú que a ques
tão 6 do muita gravidado. o o ó principulmento, so
nhot'•JS, para duns provinci/ls como aqttcllas, cm que 
ha como j1i ou disso o pensamento assentado do 
irmos aUiaoto por nú'l mosrno!'l, lançnndo milo dos 
nossos proprios rtJcur:~os (quo não Eào pequenos) para 
promover quanto antes :t mtrodu ·çiio dt) brn~os th·rcs 
do quo tanto cu rocemos. 

~ão soi qu.11 ó o pons11monto do ~overno impu· 
rinl fqunndo fJIIo do govorno impcri:d 11i1o mo roll· 
ro sú QO actual gubinuto, refiro-mo 1Í cntidQtlo do 
Br.uil) niao sei qu.11 o ponsamonto do govoruo impc
rl.ll, digo no1 rchu;ito ti introducçào da b~aços os 

trangeiros que, po"ontura. no ·Brasil possam ou 
dovam promover as províncias por conta 11ropria 
ou por conta dtJ po.rhculares que alli suenam in! 
cumbir-so do tal tnrefa como queria o Sr. Teixeira· 
do F'ario. 

!'Ião devo ,dissimulor quo nlo conheço o Sr. Tol
xeara de Farta .••• 

O Sn. VIEIRA DA SILVA:- Eu o conbe~o e tenho 
om conta de Jl'loco honesto. 

O Sn. LEITÃO ~" Cmnu : - ••• não posso afiançar 
que 1 sua cm preza produziria o etTeUo desejado o11 
que elle tinha o~ vist11: m11.11 tomo a qulatào' em 
tbos~, o-o que VOJO per ora, mdependente das infor
mnçoes que, porventura, me venham do governo é 
que havendo quem promova na Europa a immigraÇão 
de braços para o P1rá e Amazonas o governo fm· 
perinl se mettorá do permeio e embaraçará por seus 
ngcotes essa tarefa, porque realmente as publicações 
foitds pelo consulado e legação do Brasil em Heapa
nhn, qu~ acab~i do ler, nno toem outra oxplicaçac,. 

Se o Sr. Fana se apresentasse na Europa e é:lis
so880: a So11 ag~nte _do governo brasileiro,~ara pro
mover a colomsaçao », ou comprobondirra que os 
agentes do UrliSil, com razão dissessem : a Não ó 
exacto isso, o governo brnsil~iro não garante os con
tratos que, porventura vós form11es aqui a OSlO res ... 
pmto n ; mas quando o Sr. Faria não so serviu do 
nome do p:ovorno imr,eriill, quando r~elo contrario 
declarou qno nada tin UI. com o governo brasileiro • 
qtro promovia a colonisnt;ão em tonsequencia de uoi 
a.cc~rdo todo particular, feito OJ!tro ello o alguns dos 
lu1brtunt~s do Amazonas, essa msislencia por parte 
da l~gnçao o do um consulado brasileiro em Hespa
nha, não tem explicação ~lau8ivol. 

Se o governo imperial, portanto, não se senfr 
do informar ao. Sf!Dndo o q!le ha a .esse rCspoilo de 
modo á tranqullhsar·me, oao teret remedio sooio 
vollar a quostllo, porque estou resolvido a não aban• 
dona r as do&ta nlltureza, qualquer que sejll o cons
trangimento em que mo veja. 

As~im como cu dis~ta a principio que a solutão da 
grunde quostlw do elemento sorvtl •erá um facto 
indifferoolo ds pr~vinci~s do Pará e Amaeonas, por 
este mesmo mo.hvo dago que a necosaidado de 
introduzir alli braços livres que suppram nossa 
doOcionto população so foz sentir cadn vez mais 
urgonto. 

Limito-mo por ora a estas consirlerações o vou ler 
ao sanado o requerimento quo lhe dirJJO. 

Foi lido,. apoiado, posto em discussão o appro
ndo O St'lg'UlDtO 

Requerimento: 
a Hequoiro quo se peça ao governo que informo 

so tem conhecimento do acbar-so no R ~mo de Hes
panha Jose Gon~alvos Teixeira de Fari11 promoyendo 
a ncquisit;ilo tio colonos para us provincaas do Pará 
o do Amazonas, o no c:aso nffirmativo so algumas 
instrucções ou ordens expediu ácorcn tio assumpto 
no cncarrllgndo do nogocios do Urnsil naquolla 
noino. 

l'•c;o do sonodo, ll do Junho do 1871.- Leitão da 
Cwalaa. » 
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ORDE~I DO DIA. ~-i.· •e••lí.o. 
MEIO SOLDO. 

Entrou cm a• discussão e foi appr~~adn pnra sor 
dirigida á sancção imporinl a prosJostçuo d:~ cama~a 
dos Srs. deputados, sobro o pagamento do mo10 
soldo a D. Anna Gertrudes Tnvnrcs Jlodriguos, com 
o parecer dn commissão do marinha o guerrn. 

"~110 DE JUNHO DE 1871. 

rl\ltSJD.ENCU. DO SR. VISCONDE DE ADAETP.. 

Smuu.nro.-Expcdicnlc :- Officios tio minislorio 
Un f,lzonlln.-Officios d.tl 1• secretario dn cnmarn 
dos tloputndos, rumeltcndu ~O propo!!ir.õos.
l'artH!Or dn mosn n. :150.-Parocur da corrimisl!ã'l 
do le:.risloçl'io com fi voto !!Cpnrnd!l do Sr. Nnlmco. 
-Ordem do á,·a :-Discussão do pnrocor dn mesa 
n. 3-15 sobro " pro rogaMo das horns do SCSfiÜO.
Discurso o omontfn do ~r. SHv01rJ Loho.-Obsor
var.ões do Sr. harilu do Cdogij:lo. -~Discurso do 
Sr: \'Íscondo de Abartó.-ObsorvaçOes o roquori· 
monto do Sr. F. Octaviano. 

au.TR.lCUL'. DE ESTUDANTRS. 

Seguiu so em 2• discussão o passou pan ~~ 3• :~ 
proposição da mesma cnmnra •. sobro a concessuo de 
dispensa ao ostudnnlo fronCISCtl s.od.~OS B~rnardrs 
do GouvUn, cOm o pnrecor da commtssno do lnstmc
ção publica. 

HQ[US DE SP.SS.\0. 

Entrou oro 2• dhcnss:io o parece-r da rnosa n. 3_45 
com o reqnorimonto onviarJo om 1810 _polo Sr. vts .. 
conde de lt!lborahy, sobro n prorogac;uo das hOI'Its 
das sessões cio sonndo. 

1\'s ll hords dn mnnhit fu<t:-sa a cllamatl:t o acha
mm· se prosnntes 40 -Srs. sonadorol'Õ, n snbor: viCJ· 
conde tio 1\b uuú, Alm'lidn o AlbuquorrpJo, Loitito 
t.la Cunha, UarJ1o do Marmngunpo. burilo das 'ftt~s 
lhnas, viscaut!:J do Sapucnhy, Fil'mino, Chicharro, 
~lcnJcs tlo·s Su11tos, 1.1 .rão do l\lurilibn, Snyiao J..o .. 
bato, lHHilo do Coto~ipo, 1\iboiro d.J Luz, bnrAo do 
Uaroirn, barão dJ S. Louronco, Parnnagu1i, Sarnivn. 
Car~dido Mende~, 1luquo •lo c.;xins, Nnbuco, Pompeu, 
Silrair,, Lobo, IJius dn Ct~rvnlho, Ft•rnaudus (fraga, 
barão dtl Pir:ai am.a, bnrfto do Cnmnrgos, Pacs do 
M1md IUÇII, ''ISCundH do Camuagibo, Zacnrias, Cunha 
Fi;;w!irot.loo viscoudo d,) 1\io Uranco, Sinirnbl'l, vis
comia dn S Viconto, F. Oct~vinno, l•'igueira. do 
1\lcl!o, Fornnndos d:• Cunhn, UchôJ Cavn\canti, 
JagunriUo, viscor.do do Itnhor;thy c Torras Homem. 

o sr. F. Oct.o.vlnno pensa quo ns me .. 
didns tornbradns pe,la mesa. são i!_lcomplot.a~. o. do
pois do fazer V..trtas cons1dorac;oo:; uosto sentido. 
concluo pedindo ao senado que,_ no c~so adopta~·::~, 
tambom a hora a hora das :!!ossocs. E se n mmn r1a 
não quizer mudar ns sessões par.t a noute. no monos 
deixo livre toda a manhã ai'Js senadoras que querem 
estudar a ordem do dia. 

Neste sentido manda lÍ mesn n sun cmcnd:1: 
Foi lida, apoiada o postá em discussão con

junctamento a seguinte 
Emenda: 

c1 As sessões começam ao moia dia. -F. Octa
viano. » 

Submettidas li voto~ão ns conclusões do parecor,o 
a emoodn do Sr. lõ'. Octnvi 100, fornrr. appro\·adas: 

I.• A parto dn 1• conclusão quanto (t l'oduc~iiO do 
qw1rum n ,·into senadoras. ,. 

2.• A mudança da horn dns s. ssõcs dinrias p:~rn o 
meio dia, do conformidade com a emenda do Sr. F. 
Octaviano. 

3.• Que n scssüo não possa excALIL'r d11S 5 hor.·1s da 
tardo qunndo so discutirn ro~pllStnl\r,\1\a dothi'Ono, 
orçamento o qualquer proposta do podar oxocu1ivo. 

Foram rogoitndns, ou prejudicadas us (JULras pnr~ 
tos da conclusão do rcf!Jrido parecer. 

Passou o parecer para 3• discussllo sondo dispcn 
sado o intersticio a requerimento verbal do Sr. 1• so .. 
crotnrio. 

Esgotad:1 n ordem do dia, o Sr. presidente dou 
parando 10: 

3• disCiiSSiJo do par~cer Ja mosn n. 3-15 com o 
requerimento do Sr. viscon.1o do ltabornhy, rdnti\'O 
lt. proroga~úo das horas tlus sos!iÕOs, o reduc~iiO do 
quorum. 

Trabalhos do commissüos. 
Lovnntuu-so n sossito ao ruPiu~dia. 

Umxnrom dt' compar~cor com ~~ansa portidpadn 
os Srs. Uinizt barão do Bom Hotir11, U;trros Ua.r
rotH, barão ao Hnúna, Paula Pt}sson, Salvoirn do. 
~luua, Jobim o Mafra. · 

Deixaram do comparecer sem causa pal·ticipada 
os Srs. Nunes Gonçntvos, barão de Antonina, ~ouza. 
Frn uco, Clll'noiro do Campos. Vioira da Sth .. n, Souza. 
QuL·iroz, vb~condc de Suas:suoa, Antão u barão do 
Hio ... Grnnd,•. 

O Sr. presidenta abriu n sessão. ~ 
Lfltt·SO a ntlot da tossn:o nntecodonto, o, ni10 hn

vcudu quum solnc olla flze~::~o· o\Json·nçõos, foi np-
pro,·adn. • 

O S1·. lo SOI!I'otnrio leu o St1guinto 

JtXI•tmtENTE. 

Trcs officios, sendo dous do O o um do 7 do cor
rente, do mimst•1rio dn razonda, rcmettondo tr•!S nu~ 
logl'nphos sunccionados das rosoluçõos da nssomblóa 
~L'rnl: 
· 1,• Qua fl~tluz n 1:0008 por armo ns prostnçõos dn 
divídn porque os1à uhri~atlo ú fazenda nncional Tho
m:t7, PodrL'ira Gcromanbo, 

2,• Quo uutorisn o p;ovoruo p:arn conccdol' 1i com .. 
pnnhin úll empruzn do uma o~tl'nd•a do (tJrro, nn 
mnrgom t.l.o Jt'qultmhouhu, ison~iw do diroitos o 
outros fnvol'OS, uxcop1o n gnrnntilt"dojuros. 

:t• ]dom :í CompJnhi,'l llio firnutlonsu do ostr:1da 
1!0 forro t.l.u Porto Al~gro n llnmburg-Borg os fa\'O· 
ros concedidos 1\ 1:ornpJnhia inglezn do S11ntos n 
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Juntlíaby, oxcopto a garnntin <Ja juros.-Ao nrc:hivo 
cammunic11nl1o-so ri outra cnrnara. 

u A nsscmhlóa gorai resolvo: 
A.rt. 1.• Fica appro\'ado o decreto de U do No .. 

vombrc do 1870, om que .so dcclnr.a quo n peoslio 
dinria do 500 rs .. concedida por decreto do 21 de 
~ovombro do 1868 ao cabo cl:srim do 6° corpo de 
ci\vnllarin da guarda nacional do Rio Grande do 
Sul l:;m:•ol Antonio de Souln, n qunl foi approvada 
pelo decreto logislalivo n. 115:! do 22 do Outubro 
de 1869, deve enlendor-se concedida ao cabo clarim 
11l) mosrno corpo hmnot Antonio dn Silvn. 

Vinte ditos, sendo oit,, tlc li o doz · elo O do cor
rente, do 1"' socrd:.t.rio da camarn dos doputndos ro
mouondo a~ seguintes proposi~õos : 

« A ussomblón geral roslllVo: 
Artigo unica. Fíc11 cr~ado um culloj:;ia olcitoN1 

na eidado do Silvoiras, dn provinci11 de S. Pnulo, 
quo so comporá dos eleitores da Croguezin daquoua· 
cidade, c dos da fr~gue:d11 do Snpó; re• ogndns p11rn 
este 1lm as disposiçoos cm contrario. Art. 2.11 Esta ponsào será. _pur;a da data do do

c roto do 21 do Novembro do 1868, 
Paço da Cllll!lrn dos deputados, om 6 do J unh11 

do 1871.- Conde do Daopondy, prosidento.-Joa· 
guim Piros Machntlo Portolla, lD s~crotario.- Jo~é 
Maria da Silva Paranhos, 2~:~ secretaria. ll 

Art. a.u Revogam·sc as disposições cm contrario. 
Par.o da camara dos deputados, em 6 do Junho do 

1871.'-Condo do B•opendy, presidonle.-Jooquim 
Pires Machado Pórtclln, 111 secreturio.-José Maria 
da Sil vu Paranhos, 211 socrotario. n - N commis
são do pensões c ordenados. 

« A assemblóa gor.:~l resúlvo: 
Artigo unico. Ficn crendo um co11egio eleitoral nn 

villa do Riu das Eguos, na provincín da Dahía, que 
se cumporJ dos oloilores da frogur:zia du mesma \'ílla; 
teJVOgadas pn.rn esta 11m as disposicãc~ om contr~.~rio. 

Pllço dn comara dos de pUlados, "um U do Junho do 
1871.-Conde do Doepondy, presidenta. -Joo~uim 
Pires Machallo PortoHu. l• sccrotario.-J..rsé Mam1da 
Stlva Paranhos, 2· ~ocretario. n 

" A assomblóit geral ros')lve : 
Art. 1.0 I"icnm c:roldos na província do Piauby 

um oollcgio oleitornt na fr"~uezia de 8. João do 
Pilsuhy, c outro na villn do S. Gonçalo, compondo·so 
ca1ta um dos resp~cthros eleitores. 

11 A nssembléa gom 1 resolvo: 
Artigo unico. Fica crendo um cnllegio o leitora 1 

na villa do Tury·Assú, da provincia du Maranhão, 
que eo comparA dos eleitores da íroguozia dn mosmn 
villn; r~vog dns parA o~ to fim ns dísposu_(õos cm 
contrnrw. 

Paço dll cnm~rn dos deputados, em H do Junho do 
1871.-Condo do D>epondy, prosidonto.-Joaquim 
Pires J\lttcbndo Portol!a, 1• secretario. -Josó Maria 
da Silvn Paranhos, 2° se !rotnrio. 11-..\' commissào 
do ostatistica 

u. A os!lomblóa gerol rosolvf!: 
Art. 1 o Ficam avprovndas as seguintes pensões 

mPnsaes, concedidas por decretos do 22 do Abril de 
lS7J, sf.lm J!rojuizo do meio soldo que por lei lhos 
compeLir :do ~~8 a D. llosn Mnrio Vieira Macedo, 
v1uva do tenente do 14• batalhão de ín(.,ntería, 
com missionado no posto do c~ p1tiio, José 'l'hootonio 
de Macedo, fallecitto om consoquencia do ferimento 
rocobldo om combato : o de OOS. ropartidnmonao, a 
1), Um bolino llosa de Jesus Caslello Branco o Silvo, 
Anna. 1\osa. do S. Josó Cnstollo Branco o Silva, Phí· 
lomona lnnoconcia do Jesus CoriJçllo do Mnrin, Mn· 
ria ColosLO do Espirita Santo Ca;;tello Branco c 
Silva o Lidin dn Piado do Cnstello Brnn.co. irmãs do 
capüão do 5• batalhão do infan(orlll, Antonio Lop~s 
Castello Branco e Silvn Sobrinho, morto no com· 
bato de 21 do Dezembro do 180~. 

Art. 2. • Estas ponsõos deverão ser pagas da da ta 
dos respectivos decretos. 

Ar,. ~.a São revogadas os disposições om con
trario. 

PDço da c •mnrn dos doputJdos, crD 6 do Junho 
do 187l.-Condo do Raopondy. pro•idente.-Jo•· 
quim Pires Machado Portolla, l• secrota.rio.-José 
Maria da Silva Paranhos, 2• secretario.» -A' com-
mis~ii.o do ostatistica. 

" A llssemblóa geral resolvo; 
Art. L,a Ficori1 ercndos no município da Cdl'll! 

tn:IÍS quatro OffiCÍOS de tabcUião do notas O dCIUS do 
escrivão dto orphãos. 

Art. 2.0 A distribuição das cscripturas o do outros 
actos, que a tem, sará consorvndn unicamente como 
medida do ordem, podando as partes escolher o ta .. 
bellido do sua confiança. . 

Art. 3, 0 Os tabE>lliõcs onvi11rão diariamente ao 
dístrilmidor uma lhta das cscripturas, qu~ lavrarem 
no dia anterior, acompanhada dos emolumentos quo 
a este portcncerom, e quo cobrnrão conjuntamente 
com os que lhes t0011m. 

Art. 4.a São revog'ldas as disposiçõo! em con
trario. 

P<&r.o da ca.mnrn dos deputados, em 6 de Junho 
de 18'71.-Condo do Uaopondy, prosidonle.- Joa• 
quim Piras ltlachndo Portella, la secretario.- Josó 
Maria da Silva Paranhos, 2• secrotorio. »-A' com
Rlissõo do lejlislação. 

tt.-\ nssemblóa geral resolvo : 
Art. l,a Os eleitoras d11 DO\'It froguczia do S. Se

bastião dn. Don-Vista, nn provincin do Pard, votarllo 
no collcgio tlo Drm·C's, o os do Deja no collegio do 
lgnrnpomirim, a cujo municipio pertencem. Art. !l · l\ovogam-so as d.isposiçüos orn coutrnrio. 

Paço da cama r a dos deputados, om O do Junho do 
1811.-Conde do Unepondy, J•rosidt.>nto, - JoiH{IIim 
Piras Marhndo l'ortolla, )· socrotnrio.-.lnsó Mlll'in 
dn Silvn Pnrnnho~, :.?· !)Ocrotttrio. ,, 

A1t. 2.11 ficn mo:1da um co\legio eleitoral 0:1 villa 
do Chn"os da mo:.mo provincin, quo so comporá dns 
aospccti\'·os cloitoro~, cujo numoro ó olovado a dez. 

Art. 3.aSfto revognda~ as dhlposiçõos em contrario. 

' 
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Paeo da camara dos deputados, ern 6 de Junho 
do lifil.-Condo do Baepondy. presidonto.-Joo· 
quim Pires Machado Porlelln, l• socrotario.-Josó 
l\faria da Silva Paranhos, 2• secretario.» -A' com· 
missão de estatística. 

• A assemblóa gorai rosolve : 
Artigo unico. Serão cxtrnbidss na Côrte. segundo 

o plano estabelecido, duas loterias em beneficio dns 
obras da matriz de S11nto Amaro das Brotas, o outras 
duas para as obras da matriz da Villa Nova, ambas 
n11 província de Sergipe; revogadas pnra osto fim 
as ijisposiçõas em contrario. 

Paço dn c.1mara dos deputados, em 11 de Junho do 
1871.-Condo de Uaepondy, presidente.- Joaquim 
Pires ftfa,•hado Portella, !• secretario.- Jo!'ó Maria 
da Silva l1aranbos, 2~» secretario. >.-

« A assomb!él geral resolvo: 
Artigo uaico. E' o govereo autorisado para man

dar cx.trahir, desde já, na Côrte, duas loterias, se .. 
gundo o plttno estabtllecido, pna a~conclusão das 
obras da matriz da cidade de 'famanduá, na pro 
vincia do 1\linas Gornes, sóndo remottido d thesou
raria da mesma provincia o beneficio das ditas lote .. 
rias para entrogal·o A commissào encarregada das 
obras mencionadas ; revogadas para este fim as 
disposições em contrario 

Paço da camara dos doputados, cm !l do Junho 
do 1871.-Condo do Oaependy, prcsidente.-Joa
quim Pires Machado Portolln, 1• socrotario.-José 
:Maria da Silva Paranhos, 2° secretario.» 

« A assol!lbléa geral resolvo : 
Artigo unico. E' o governo llutorisado pnrJ mnn .. 

dar extrahir, desde jú, nn Cdrte, duas lote das, se
gundo o Jllaoo ostnbolecido, }lnra a. conclusão das 
obras o com~ra do paramentos da matriz da Ca
choeira do Carmo da Bon·Vist.a, no municipio do 
Lavrds, da província de Alinas·Gernes, sondo romet
tido á tbesouraria d11 met~mn provincin o beneficio 
das ditas loterias paro eotrogdl o à cornmissão en
carregada das obras mencionados; rovogadas pnrn 
csW fim as disposições em contrario. 

Paço d• comora dos deputo dos, em O de Junho de 
1871."--Conde do Baependy, presidcnte.-Joa~uim 
Pinos Machado Portolla, 1• secrotario.-José 1\•aria 
da Silva l,aranhos, 20 secretariu. » 

u A nssombléa geral rosol~o: 
Artigo unico. Serão extrahidas, desde já, na 

Côrte, begundo o plano oslabolocido, quatro loto
rias,- cujo beneficio se applicar4 ti formação de um 
patrimonio para ~anulenção do.co~lcgio da~ orphlis 
da cidade do 1\la.rumna, na prov1ncut do Mmas Go
racs; rovogadu para este Jlm as disposições om 
contra.rio. 

Paço da camara dos deputados, em tl do Junho 
do 1871.-Conde do Oaepondy, prosidont~. - Joa
q!Jim Piros Machado Portolln, 1• socrotano.-Josó 
Mario. da SilV'a. Paranhos, 2• socrotario. n 

« A assomblóa. geral resolvo : 
Art. 1.•-Fica o governo autorisado para jubilar o 

oopsolheiro Jooó t!larh do Avollar Drotoro, lento 

cathedraLico da I• cudeil'a do to anno da faculdade 
d11 S. P1. ulo\ com todos os seus vencimentos. 

Art. 2.0 Slio revogadas ns disposições om con
trario. 

Paço da camora dos doputodos, om O do Junho do 
187!.-Condo de Oaoponay, presidente.- Joaquim 
Pires 1\la~hndo Portelln. I• socrotario.-Josó Maria 
da Silva P.nanbos, 2° secretario. » 

"A assomblóa ger11l resolvo; 
Artigo unico. E' o governo nutorisado pal'll marl

dsr oxtrahir, desde jtí, na Cõne, duas loterias, se
gundo o J?lano ostabe!ocido, pllfa a conclusão das 
obras da iyreja do Nossa Sonhara do Nazt~r•Jth do 
município de S. João d'EJ-Roi, na provincia do 
Minns Goraes, sendo romottido d thosouraria da 
mesma província o beneficio das ditas loloríns para 
ontrogal-o à commisslto encarreglldo das obras mon
cionnda,s; rcvClgadas pnra este fim as ,.lJsposiçõos em 
contrario. 

P~g_o da camaro. dos doputat!o,-, em 9 do Junho 
de l<nl. -Conde de Docpcndy, prosidento.- Joa
quim Pires 1\lach:ido Porto lia, la secrouuio. - Josó 
Maria da Silva Paranhos, 2° socrctar:o. »-A' com
missão do fazenda. 

« A assomblóa geral resolvo: 
Art. 1.• Fica o governo nutorisado pnra maodar 

quo sa acoitem como vlllidos na faculdade modica 
da Côrte os cxameR feitos na escola do marinha poJo 
alumno Joaquim .Mnrcollino do Brito Netto. 

A~t. 2.0 São revogadas ns disposiçOes em con· 
trarJo. 

Paço da cnmarn dos deput11do!l, em O do Junho ~o 
1871.-Condo do Baepondy, prosi~onto.-Joaquim 
P1res Machado Portel111, l" secrelario.-Josó Maria 
da Silva Paranhos, 2° secretario.» 

« A ll!lscmblóa gorai resolvo: 
Art. 1.0 E' o governo autorisado a mnnd.,r ad· 

ruittir a Cozo r acto do 1 o anuo da faculdndo de 
•lircito do nocifo o e:;tud:~nto Francisco Dorges 
Marques dopois do examinado e a.pprovado om ma
tbeml ticas, prcparatario que Jhe falta. 

A.rt. 2'." Silo revogadas D.S disposi~ões cm con
traflo. 
Pa~ da camnrn dos deputados, em !l do Junho 

de 1<>·11.-Condn do Oaopendy, pnsidonte.-Joo
quim Pires Mt~cbado Portolla, 1• socrotario.-Josó 
Mario. do. Silva Paranhos, 2" 5Dcrotario. 11 

• A asscmblóa geral resol~o: 
1\rt. 1. o Fica o governo au&orispdo para mandar 

matricular no So'anno modico da C43rte o phormn .. 
contico approvado Josó Borges Riboiro da Costa, 
depois de npprovado cm ingloz c satisfazer a lei na 
parto rotativa aos exames do anatomia e pbysiolo· 
gia, quo frequenta como ouvinto. 

Art. 2.0 São revogadas 111 disposições om con
trario. 

Paço da camara dos deputados, em 9 do Junho de 
1871.-Condo do Oaopondy, presidente. -Joaquim 
Pires Machado Por,ella, Jo socrolario.-Josó Alaria 
da Silva Parunhos, 211 secaetario. 11 
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11 A nssomblón geral resolve: 
Art. 1.0 li.' o governo outorisado B. mnndnr acei· 

lar na faculdade de medicino. dn Uahia os cxnmes 
Lle latim e fl'anL:oz Coitos nn do Recife pelo e»ludanto 
João do Moraes Vieira da Cunha. 

A.rt. 2.• Slio revogad48 ns disposições om con .. 
trano. 

Paço da cnmara dos deputados, em O do Juuho do 
1671.-Coodo de 8nepondy, prosidento.-Jonquim 
Pires Machado Portel(a, Jo secrot.nrio.- José Mari(l 
da Silva Pdfanhos, 2- secretario. , 

« A asscmblt.'n geral resolvo: 
Art. 1.• FicA o govorno autorisJdo parn mandar 

matricular no 1 o nono modico da f"culda•le da Côrte 
o alumno Leopoldo Gust.uvo Rodrigues da Costtt, nllo 
podendo ser admittldo a exame d11s respectivas mil· 
tàruts som mostrar-se habilitado no proparatorio que 
lhe falto. 

.Â.rt. 2. 0 fiovognm-so as disposições em contrario. 
Paço da cnm~&ra dos deputados, arn O do Junho 

do 1871.-Conde de 8aopondy, presidcnte.-Jonquim 
Pires Machado Portlllla, l 0 secretario.-Josó 1\luia 
da Silva-Paranhos, 211 secretario. 11 

fC A asscmbléa geral resolve; 
Art. 1.0 E' o go7erno nutorisndo para mandar 

ma h icular no 1 o ano o medico da racuidado da CôrLe 
o alumno Guilherme Frederico Victoria da Costa, o 
qual não poderá ser admittido n exame das ma terias 
Jo.l" .mno sem mostrar-se habilitado no prcpara
torio que lho raltn. 

Art. 2. o São revogadas as disposições om cen· 
traria. 

Paço da camua dos deputados, em 9 d~Junho 
de 1871. -Coo do de 8acpondy, prosidento. - Joa
quim Pires Machado Porlella, lo secretario. -José 
Maria da Silva Paranhos. 2o secretario. »-A' com
missão de instrucção publica. »~ 

O Sr. 2° secretario leu o seguinte 

rARECER D,\ IIKSA. N, 350 DE 10 DR JllNIIO OY. 1871. 

Expõe a mataria do um11 p1·aposiçt1o da Camara dos 
Srs. Deputadoa, approvando tres pensões monsaes, 
concedida uma de 428000 réis, sem prcjutzo do 
monte-pio,o D. Herculana. Candida Pimental, o ou-

tu do 306000 réis concodida,sem J!rejuizo de meio 
soldo que possa compotir .. Jho. o D. Alexandrino 
Delfina do Castro, o do ogu~l quantia repartida
monto a. s manares Antonio, Maria, o Joso. 

I 
ObjP.cto do pnrocor.-Proposição da Camara dos Srs. 

Ueputndos, npprovando tres pensões. - Quadro 
explicativo. 

Está sobro a Mesa, afim de entrar na ordem do 
dia, uma proposiçllo que a Camara dos Srs. Depu
tados enviou ao Senado na f6rma do art. 51 da Con· 
stJtuiçiío. . 

A pro~o~içiio tom a data do 24 de M)lio de 1871, 
e o 6cu obJecto ó approvar tros pensoos mensaes 
concedidas pelo Poder Executivo, por Decretos do U 
de Novembro de 1870, como remuneração do serviços 
prestados na guerra do Paraguny . 

Uma deshs pensões ó do 428000 mensaos, e foi 
concodida som prejuízo do monte-pio que possa 
competir-lho. a D. Horculnnn Candidn Pimonlel, 
mão do 2": TenPuto da Arm::~dn Marcos Augusto 
Pimental, fallccido om consequoncia de inflrmidados 
adquiridas na esquadra cm operações contra o ox .. 
pre•idonto da Republica do raraguny. 

A outra ó do trinta mil róis tambom mensaes, o 
foi concedida som prPjuizo do rnoio soldo, quo possa 
competir-lho, a D. Alexandrina Delfina do Castro, 
viuv.1 do Ca~itão do corJ!o policial du província do 
Ceará Antonio Maria de Castro. 

A tercoir& é egunlmente de trinta mil reis men• 
sa~s, o foi concedida ropartidamente aos menores 
Antoni11, Maria, o José, filhos do roCerido Cafilão 
Antonio ~la.ria de Castro, o de su:tlogitima mu her, 
sendo a do menorJosó paga sómente até a sua maior· 
odado. 

No intuito de esclllrccar completamente o Sanado 
ácerca das pensões, de qlle se trata, junta-se como 
a Cormula mais simplea, e mais apropriada para dar 
om assumplos desta natur"za inCorma~ões exac~s, 
o all mosmo tem;Jo resumidas, um quadro exphca
tivo, contcnclo além do diversas declarações o ex
tracto dos documentos, que acompanham a pro .. 
posição. ' 

O quadro é o que se segue: 

• •i' 



 



• 
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II. 
Analise do11 documentos nonex:os b. proposição. 

Pelos documentos, quo so ncharn j.mtotJ á proposi 
cilo, o a que o ~uadro sa ro(t.lro, prova .. so. quanto á 
Ügracíada D. Hor\mlanl. Ca.ndhha Pimento\ : 

1.• Que em 20 di) J.meiro du 1838 co~sára na Cu
pelln. do Ho.,picio, filinl d1 ~~rORUA1:ia da C11ndelnia 
desta Côl'te, com JoaquimJosó Pimental, o que ost.e 
rallocllra em lB do More., do 1869: · · 

2.• Quo dost•l matriffionio nascõra um filho de 
nomo A-Carc~ls, ba pli!!at.io com cinco me:ces d., odado 
na Freguozia de Macahó um 2 de Março de 184:>, c 
que osto falloo:l!ra no dia 20 do Agosto do Hl10: 

3.• Quo o fllho da agraciada do nome Marcos as
sentou praça do nspiunto a gL~nrda·marinba Am 28 
do Fnvuroiro de 18tl5, e. sondo guarda mnrinha, Cai 
servir nn esquad:-:~ em operações no ParltR'UBY por 
nomedção do Qunrtcl General da Ml\rínhn do :.l3 do 
~eptombro de 1867. 

Alli Cuia ollo parto do. guarnição dn oncouro.r.ado 
Cabral, quando cm 21' do Julho do 1868 iJstc vópor 
forçou op•••o do Humaü!, s•Jndo cl••gio<lo om ordom 
do dia do Commandonto cm chefo da esquadra. 

'fomou parte no t!Ombat.e do t\ngnstUrl no 1 d., 
Octubro de lSUS, e n:isistiu 1Í pnssngt~m do exercito 
brasileiro do Cll!lr:o p.1ra o Pnrnguay em 5 de De
zembro do rcforído anno, sendo sogt~ndo. vez elogiado 
em ordem tto dia do Commandanto em cheCo da 
esqundra: 

4." Qlle a agraciada nam percebo pensão olgumn 
pelo minister1o do [mporio, nem pelo da guorru. 

A importancio annual desta ponsão vem 
n ser. • , • • 
A do monto-pio • 

Total. 
III. 

5048000 
2:il8000 

1558000 

l'ensüo concedida 11 viuva o filhos do Capitno Anto
nio Mt~ria de Castro, o nnolbe dos dccum ntos.
Observaçilos sobro o pensAo 11 viuvn o filhos do 
Capitão Anlonío Maria do Castro. 

Pt!}O QllO portonco ás pcnPões concedidas n viuva 
e aos Hlhos menores do CapUào do corpo pohci1tl da 
provincio do Ct.•ará Antonio Maria do Cos,ro, pro .. 
va-so quo ntl Juizo dos feitos d~ (azcnda da provinda 
do Cuará justificou 11 agraciada us seguintes ;tens 
que fornru julgados por sentcnt'lll do 25 de Julho 
do 1870: · 

1.' Quo seu marido fallecUra no dia 7 de Foveroiro 
de uno cm comequcncin do molcstias ndquiridus na 
campanha do Paraguay: 

2.• Que do dito St:Jll nuuidLl tivora tres Olhos-José 
de edado do qulnze n1mus, Antonia do Coso, o Mari:l 
do acto, os quacs ficaram todos legitimados pt r 
subsAquento matrimonio: 

3.• Qu" n ogrncí4da viveu somp"e om ccmpnnhia 
do sou marido c011~ bôn roputnç5o, da qual continúa 
.1 gosar; 

4.."' Que nndn percebo dos carros publicus. 

Cumpro oecrercentnr que antes do conceder-lo d 
agraciada, o aos seus tros filhos menores a pondo 
do que agora se trato, jd. o marido o pae dos agra~ 
cindas, em nmunernçào do serviços prestados na 
guorra do Para.;tuay, tinha obtido pDr Decreto do '27 
do Morço do 1867, opprovado poJo JJecre1o Legisla
tivo N. 1514 do 28 do Soptombro do mo~mo anno 
uma pensão de so11senta mil réis mensaes, ~ue se 
lbe mandou pagar dosde b data do Decreto da cao
cossào feita p~lo Poder Executivo~ 

Assim, o pecrot~ da concessão de uma ponslo de 
egual quantia á vu&va o filhos daquello pensionista 
rasolvo·~o ~m u~a graça do aobrovivoncia, oam so 
Londo ahó.s tnseudo d clausula do sobrovjvencia no 
Docreto de 27 do ~!orço de 1867. 

Ora, olovan,Jo-so jà o lliKarisrno das pensões a 
1 ,2!13:3508675, como so vol do orçamento do receita 
a daspeza do lmperio para o or.orcicio do 187'..a a 
1813, ó obvio que no interessa du Estado, que onm 
póJtJ separar-se do ljos contribuintes, releva oam 
extender sem motivos muito an~ndiveis, o bem de
moustr .. dos o principio de sobrevivencia a pensões, 
que (oram concedidas, e approvodas sem uma tal 
clausula. 

A imporbncia annual destas duas pensões o dtJ 
meio ~:otdo vom a ser: 
A d• vi uva D. A lexnndrina Ddfina do 

Ca1tro -. • • • . . • • 
A dos menores Josó, Antoni11, c Maria. 
A do m•io soldo • • • • • • • 

3608000 
360S000 
360SOOO 

Total 1:0806000 

Est~ algarism~ so~modo com o da pen .. 
sao em pr1mearo lagar mencionada 
porfaz a quantia do. 1:8ii5SOOO 

IV. 

Comideranda e conõlusél;ls do parecer. 

Como resumo, e conclu;;ão das observações que 
precedem, a Mesa: 

l!onaidM'ondo qua das ~ensõos approvadu pel• 
prupo&içllo !.la Camara dos Srs. Ooputado&:,sobro quo 
~ Sd_nado tom 4e deliberar, uma nald apresenta ob• 
JOCt;ao algUfllll, o que, quanto ria outras duas, pódo 
• Sena.do Jotonder que a.s obseuaçõea falias pela 
Meto nnm um a ellas applicavois: 

Offoroce o soguinto: . 

PARitCEU. 

!.• Quo a proposição du Camara dos Srs. Depu. 
''dos devo entrar cm di9CUs~ão. . 

2. 0 Que o parocer da Me94 sej& impresso, o dis
trii.Juido n~ forma do estilo. 

l'aço do Sonndo, om lO do Juuho do 1871.-Vi.<• 
condt de Abaeté, Proddonto.-Fredtrico de Almeida 
ct Albuquerque, 1° SocretaritJ.-..C. Leittio da CunbD, 
3• Socrotario.-Burão de .1/amân!Juope, 4' Socroa 
ta rio • 

A imprimir para entrAr no ordem dos trabalhos• 
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O mosmo Sr. 20 secretario !ou mais o soguinlo 

Parecer da commissào de lcgislaçao. 

Emoudas Coitas o approvndn9 pula cumara dos de .. 
putados d proposta do poder oxocutiv~. d~·tad:~ 
do 14 do A~oslo do 186~. altoraudo diiforonlo• 
disposições da iogisiaç4o judiciaria. 
Accroscente-so no log~tr proprio : A assemb!éa 

gorai decreta : 
Substltuam.se todos os artigos do proposta pelos 

seguintes : 
Dt1B autoridades o d 1s su?stituiçõcs. 

Art. 1.• São oxtinctos os logaros de juizes mu· 
nici~aos e da orpbãos das com"rc11s quo rore!D. s_ó
des do relação, o convertidos em .lagares do JU~Zos 
do direito aquollos quo o govornoJulg.tr uoce:~sariO:J. 

Na Côrte o nas capitaes da B.dlill, Pernambuco o 
Maranhao a provEtdoria de capollas o rosiduos soui. 
do jurisdicção privativa. . . 

§ 1.• As v:Jras privativas, incluidJ!J as audtto~UIS 
de guerra o marinha, ~f!_rào annu~l .e succoss1VA· 
mente exercidas pelos JUIZOS de d1ro1to IHl ordem 
que Côr estabelecida ~m regulamo~ to. . 

§ 2.• Para a substituiçãc;t dos juu:e.s do dirm!o uas 
ditas comarcas haverá JUlZ~~~ substltu~lls, CUJO nu
mero não excederá aos uos juizes ctrecuyos. 

§ 3,11 Os juizes substiwtos, do que trata o pal'a
grapho precedente, serão no10oadus pelo :.;-overno 
dentre os doutores ou bachueis formallos om di 
·roito com dous ann,•s do llraLica do Côro pelo menos, 
e servirão pur quatr ' annos. . .. 

§ 4,0 Sii.o reduzidos a tros os supr,lontt:!s do~ ~u1z.:s 
municipaes. delegados e ttubdclogndos de pohcu1 oro 
cada termo ou districto. . 

§ 5.o· São incompativois os cargos do JUiz m.m.li· 
cipal o do juiz du p;1z com os do chefe do pohc1a, 
delegados, 11ubdelegados o seus supplantos. 

§ 6. o Us choCos do policia serão ~omeaJ~s _dentro 
os magistrados, doutores o bachHcts om dar01to que 
tiverem quatro annos do pratica do mro ou do ~dmi
nistração, niío sondo obrigatoria n acoitaçao do 

cargo. r I' · ~ 7.0 Nos impedimentos dos.cho 011 do po 1c1n ser-
virão ns pessoas quo r~rom designadas pol~ governo 
na Côrte e pelos prestdentBs nos provmctns, gullr· 
dada so:npro que ftlr possível a condiçrto rchtivo 
aos ctrectivos. . 
~ 8.• Haverá cm cada termo um tdJunto do pro

motor publico, proposto por este o a pprovado pelo 
juiz do direito da respectiva comaNa. 

~ 9.• Na falta do ajunto do promotor publico, as 
suâs funcçõos serão exerci las por qualiJUOr pessoa 
idouea·namo-tda pelo juiz da clllpn para o caso cspo .. 
cinl, de quo so tratar. 

Das attribuiçãcs criminaen. 

·Art. 2.~~ Aos juizes do paz, nlóm das suns actuaos 
altribuições, compota : . 

§ 1 • O processo o julgamento dos crlmtJs, do 
qu'o t;ata o ort. 12 § 7° do codigo dt> processo cri
minal. 

§ 2.' A concosslio do fiança. 

Art. 3.0 Aos juizos municipaes compota: 
§ l·• A formação da culpa o pronuncia ~m todos 

os cr1mcs camtonn:o~, com recurso nocossar•o pnr11 o. 
juiz do direito, porJendtl as pllrtos arraaoar, JUnt'lr 
docurnontos nos prllsos lognos. 

~ 2.0 A conco.wsào do tl:mça. 
~ 3 • A oxocuçilo d.ts sautonça! criminaes dos 

juizos do di roi\ o, o dos tribuna os. 
§ 4. o O prõcesso o julg.1mento dos cri mos do quo 

trtJ't:l o nrt. 12 § 1° do codigo do processo criminal, 
cumula,ivamonto com os ju Zl!s do paz. 

~ 5. 11 A oxtlcução.de quaosquer diligencias ordo· 
nndas nolos jrJizos do-direito, quando a este ror pro· 
aento algum processo. 

Art 4.• Aos juizos de direil•l, 11lóm dr) s•aas actuaos 
auribuir.ões, compota: 

~ 1.11 ~A do~isltl dos recursos interpostos dos juizes 
iníorioros. 

~ 2. 0 O proco~so o a pronuncia n~s crime~ ~om .. 
muns nos termos cm que nllo houver Juiz mumcapal. 

§ 3 o O julgamento do!'! cdmoa, do quo trata o 
nrt. 12 § 7n do codigll do processo criminal, cumu
lnLivamenttJ com os juizo" do pnz ou comarcas, 1le 
quo trata o art. 1• desta lei.. . 
. ~ 4 11 O julga~ooto do crime do contrabando fóra 
do tln~ranto dehcto. . _ .. 

§ 5." ,\ decisão tia~ suo.cpcHçoes po~tas nos JUIZOS 
inferiores. · . 

§ 6.11 A ~~únCt>SI!Ür> de ,lança. 
1\rt. 5,° Fic,t oxtincta a j'rlrisdicr.ão do:~ chefes do 

policia, doleg,,do:t o subdo ogados "no que respeita 
ao processo e julgamento dos crimes, do que trJLl o 
art. 12 § 7, 0 110 codigo do procosso criminal. 

§ L.• Fica lambem oxtincto. a competoncia dessas 
au'toridados para n pronuncia 11011 crimes communs, 
salva nos chefes de poHdaa f.Jculdntlo do pronunciar 
no caso do art. 60 do roguhmento lle 31 de Janeiro 

~~- . § 2.0 0.:. dolegnrto~ o subtlologAdt>S do pohcia oxrJ · 
uL~srllo todH u dilhtenai1!1, quo os jui:t:es municf .. 
paos o juizdll do direito ordenarem, q11ando lhes fo· 
rem presentas os procossos. . • 

Art. 6. 0 Todos os crimes por aiJUflo do libor
dado do impronsJ sorão julgados pelo jury, ain· 
da quo o crime tonha a menor puna que a d~ sois 
mozos do Jll'isrio, com multa ou som olla, salvos ~s 
cbssiOcados nos arts. 303 o seguintes do codlgo crl· 
minai. • 

Art. 1.0 As suspeições postas aoa jui~os do diro1to 
soriío dt>cididlls: . . 

§ !.• Nas comarcas sédos do rolaç~o. polo prosl· 
donto desta. . 

§ 2.~~ Nn:t domais Comotrcas pelo juiz do diro1t~ da 
comarca mais visinha do termo om quo so nrgutr a 
suspoic:.ão. 

Da prisão. 

Arl. 8, 0 Para oxor.nçlio do disposto nos arts. 132 
e 133 do codigo do procos:w crim•nal. obsorvnr-se-lln 
o soguinto : · 

~ 1.0 Nito hnvondo nuloridndo no toRar cm _que so 
dtf~ctnnr a prisão, o conrtuct1)r aprt•St'n'ani unm~· 
diatnmento o róo dquolln autlll·idado qui) ficar ma1s 
proxima. 

• 
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§ 2,u Slm competentes pna este fim os chefes de 
policin, juizos de direito, juhos municipnos, juizes 
do pnz, dolo gados o subdelegados do p.>licia. Nn Co Ua 
ou impedim~nto do escrivão sr.rvirR para lavrar o 
compotonto auto quulquer pessoa, quo alli mesmo 
ror dosignndll o jura montada. -

§ ~.o Quando a pri!!ãa Côr por dolicto de quo trata 
o art. 12 ~ 7" do codigo do pro.!osso criminal, o ins
pector do qunrtP.irão ou mesmo o officiel do jmJtiça 
ou commondanto da forr.a quo ufTectuar n prisão, 
formarA o nuto de quo trâtn o nrt. 13~ ncirnn mhdo 
o porá o réo cm hbOrdndo, salva n disposição do 
art. 37 dn lei do ·a do llozembro do 18!1. e 300 do 
rogu:nment•l de 31 do Janoiro de 18-12, intimando o 
mesmo réu pnrn qua so apros~mto no prnso quo fôr 
mnrcndo á autoradado judicial, a quem o dito nuto 
ft'\r rc:mettido, sob pena do ser processado ú roveliu. 

Art. o. a O mandado do -prisão ser1í passado cm 
duplicntn. O oxC~cutor entregará no preso logo do .. 
po1s dB offoctuada a prisão, urn dos exemplrtros do 
m:mdndo com der.lnracã.l do dia, hora o-lognr, em 
quo otfoctuou a prisão: o exigirá que declare no outro 
havei-o recebido; recusando·se o pre:~o, lnvrar-se .. ha 
nuLo Msignndo pu r duns testemunhas. Neste mesmu 
oxempl1tr du mandado o carcereiro passar~ recibo 
da entrega do .preso com t.lecl.1ração do dia o hora. 

~ 1."' Nenhum carcereiro rccoborli proso nlgum 
som or.Jem por escripto d1 nutoridn Jo, sah·o nos 
r.asos de nngranto dolicto, em que por circnmsum
cias ostrnorttinarias su tJt) impo:isibilidn•lt! de ser o 
mesmo preso apre~ontado ''autoridade competente, 
nos tormo!l dos parographc.S' ncirna. 

~ 2. o A' excepção de flngrnnttl delicio, n p~isão 
:mll•s úa culpa fo1mada só póde ter lugar nos cr1mos 
innflanr.nvois por m.,n~Jado escripto do juiz campo
tente pára a formação da culpa i nest~ c11so rreco· 
d~rá nn mandado do··larnçúo do duas testemunha~. 
quo jHrom do scienc1a prl1pria, ou prova documental 
do que rt•suhom vebon entes indicio! contra o cul
pado, ou dr.cl1rnçãn dusto confessando o crime. 

§ 3." Aind.1 assim não terü lagar a prisiao preven .. 
tivn, so j1i houver decorrido o tempo dn prcscripçilo 
contn·lll dn d1tt11 do crime. 

~ 4,° Fie., &.:t)Ya a disposição úo nrt. 18\ membro 2,a 
do codigo r·riminal. 

lia /iança. 

Art. 10. A flan~a provisoria terá lagar n."ls mos .. 
mos casos cm qua so dá fian~n def1nit1va Os s~·us 
cfl't!ito~ durarão por ao dias, c por ma i:~ tdntos outros 
dias quanLos furam nc~~css1nios para qno o réo possa 
opro~ontnr·so auto o juiz compt~tento pnrn prestar a 
tlnnçn dofinitiVd na razlio de quatro )l!guns por 
dia. . 

~ 1.· A fiança. rí'gulnr·so ha por uma tnbt-lln or .. 
ganisnt.la pelo J.tOYOrno, fixando o maXlmu o o mi .. 
nimo tlu ca•ln anno do prisáo com tmbnlho, do pri
são siruples com multa ou som olla, dCjlrodo ou 
duelerro. · 

!=12.· Duntro do.~ duus termos o jtdz, indopondento 
do arllitrnmonto, fixará o vnlor dt1 fiaru;a, nttcndondo 
:1 ~rn\•idad~ do dolicto o lt cundi~üo do fortuna 
do réo. 

§ 3.• Proso o róo em. crime aOançnvel, serâ im
mediatamonte solto, se ponnto o juiz da culpa pres~ 
t.ar Oaru;a doflnittva nn fórma do• arts. 303 e 30-& do 
rf!gulamento do 31 do Janeiro de 1842, ou se p&raote 
qualquer das Dutoridados mencionadas no art.SO § 2-
desLa lei pr .. star fiança provisoria per meio do iJe
posilo em dinheiro, alo valor maximo da fi&nça 4o 
tmme, ou r,or meio do duas pessoas abonadas, que 
em auto por alias assignado s11 obriguem pelo com• 
parocimonto do róo durante a dita fiança, sob a res
pnnsabilidado do maximo do que acima se trata. 

~ 4,0 O quebramento da fiança importa a perdã da 
metade do valor definitivo dcua, e obriKa o réo ao 

.proce11so o julgamento li revelia, nos termos do art. 
·13 da lei do 3 do Dezembro de 18!1; subsistindo a 
disposição do nrt. 4"' da mesma lei. 

§ 5.0 N~s. sflntenças de pronuncia e nos manda
dos do ,Prls~o. so declarará o valor da fiança, a que 
fica o roo SUJeito. 

§ 6.• A Oançn pódo ser prestada em qaalquer ter
mo do processo, como ao róo convier. 

~ 7.• E' derogtdo o art. 38 ~ l• o arl. 45<1a lei do 
3 do Dozembro del841. 

Da queixa ou denuncia. 

Art. 11. Fico abolido o procedimento ex ofllciodos 
juizes fu~u1adores da culpo, excepto o coso do § 4o 
deste :uu~o. 
· ~ 1." ~'lo ea!lo de flt~grante delicto, se ortÍo obtivor 

fiança, a queixa ou denuncia será apresontilda den
tro dns 30 dias dn perpetração do deli.:to, 

~ 2 a ·So o roo os tiver proso, n queixa ou denuncia 
~rá offdroddu dentro de cinco dias. 

§ 3.0 As autoridades cllmpetentoa romottorão nos 
prOmotores publicas, ou seus adjuntos, as proyas 
que obtiveram sobro a oxistoncia de qualquer de
licio, afirr:. do quo ellcs procddarn na fórmt das leis. 

~ 4,0 Se, esgt~tados os prasos acima decJarados, os 
flrOmotoros publicas ou seus adjuntos nllo apresen
tarem n queixa ou denuncia, ou não ofTerecerem 
motivos justificativos da falta dessa apresenta~o, 
poderá a nut•,ridndo formadora da culpa proceder 
cx-o(licio, o o juiz do diroi~o muhaiá os promotores 
ou adjuntos omissos na quantia do 208 a 1001000. 

~ 5.• O pro!Jlolor pub,lico, a quçm o. adjunto. de
,·orá commumcar a que1xs ou donunct3 que hver 
npresontado, poderá alldicional-n, como entendor 
n:ais justo e prosoguir nos termas da formação da 
culpa. 

§O. o Nos crimes do responsabilidade ó uamb~m 
ncCessaria a quoixa ou a denuncia para fonnatlto 
tia culpai devendo as nutoridado!l, n quo se referem 
os nrts. õl o 157 do codhto do processo criminal. 
rometler ao promotor ptiblico ou J;t!U adjunto as 
pro,•as que possam fund11men1nr n denuncia: 101 

poróm. o ·mesmo promotor publico ou stou adjunto 
uii.o oficiar nos prasos dos~~ 1" e 2°, applic&r•Se· 
ha a disposição do ~ ·1°. 

~ 7,o Nos Msos cm quo ton1 h1garo procedimento 
onlcinl da justiçn, os prpmotores publicas podem 
intervir em todos os tormos do proc(lsso, nüo ollstanto 
haver parto nccusa.dora. 
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Do8 recursos. ~ ~· • A decisão dos aggrnvos inlerpostos do!õ juizos 

12 O d t O nrt. 281 do mrcnorc!l, 
Ar~. · recurso c quo rata ~ a. a A decisão das suspoirúos postos aos juizos 

codigo do processo crimmal ficn convortitJo em inftrioros. .. 
aggravo no auto do processo. . . _ ·so § ·.t.o A exocu~lto das sentonr.us civuis nos termos 

§ l.• Os recursos do prouuncaa sogutruo mprt.! om que não houver juiz municiPal. 
nos rroprios aut~s. _ Art. 16. As sn!lpuiçõos cm mntorin civol postas 

§ 2.• Da fixaçao do valor dn finnç~ hnvor,, ro aos juizod do direito serão c1ccididas pí"IO modo do
curso na conformidade do art. 69 da loa de 3 do lla·. torminnJo 110 ,1rt. 7n destn ld. 
zcmbro d c 1841. I . 

~ a.• lla sentença do commutar.iio da multa hn- , Do prncrHso cJvcl. 
verá recurso voluntnrio pnra o jÍ1iz do dir~ito _ou Art. 17. Nus causas do mais de 1008 .11ó 5008 ao-
para n rolaçilo, conforme fõr n s~ntcnçn proferuiu guir·sc-hn o proces!!lo fitHnmnrio m•tobolec1do no de
pelo ju1z municipal, do p.1Z c,?U de direito. crot1• n. 331 do 2;1 dij No\'ombro du 1850, nrts. 237 

§ 4 o Subsisto a nppollaçuo do~ 1• do nrt. 7_U da t~tá 2·14, 511lvo trnlanllO•!iO do bons de raiz. 
loi do 3 do Dl"'zombro tio 1841 súmento nos crunes ;:; ).u O jutz do 1• inf't:-.ncb quo tiver orn bUB 
innflaoç,vois, o nindn nusto3 não torá Ioga r a :tppol- cuiwlu:.ofw 11 Coito, o despachará no prnso do 60 dias 
J~çilo ~o a decisão do jury mr nbsolutoria o una-i o mais ~ardar, qu:tnJo a senten(!n fór ttoHniuvn, o 
mmo. , nos nléli.!J CIISOS, nn praso do 10 dit~s. 

§ 5,o A appcllaçno do promotor publico ou. dn ~ ~.o Das juslificJcÕos Coitas G'nl qunlquel' ·juizo 
parto offendidn .Por fah11 do rurmulas substa~c1nos não se dclixurá tras(ltdO, salvo quando n porto o 
do processo do Jury • não sns[•endo n cxo_cuçao díl pedir. 
sc1aonr.a de absulvJçao, o ~ó produz o cfft•lto dn nn ~ 3,° Fit!am ttbolidos os di.u tlt.momin.sdos do 
nullnçlio do procossu _por interossn da loi, t·xcopt.o cUl-to, do que tr.uta a Ord. li v. ao. t1t. 1,0 

nos crimes, cujo max1mo do penu rôr morte, I;{IIICs ~ 4.u Os feitos civois serão na relação vistos e 
ou prisão com trabalho por 20 nonos ou meu~, o julg.1dos por tres juizos, incluindo o relator, rtuo 
prisão simples perpetua. dowrd rllzcr )IPf oscriplo o ralntorio'dn cnu~n, ostn· 

§ 6.0 Não havendo sos~ão do jury t rn nl:.::um belt~codu pu lu t'•JgulanwntiJ do proceSso commorci11l. 
tempo, podorá o róo ~or JUlgado cm outro lermo ~ 5o O juiz do ftlito o c•prosontaró. com o rdato
,.,ais vhinho da mesma comarca. so assim o rcqw~- rio dentro tJu ·11) dms contadl:ls daquollo om •IUO lho 
ror. o o promotor publico ou n pnrto nccusa(Jora mr distrilmido, p·.>dondo o presidente d.1 relação 
convier. . . . prnrogar o!"le prnso n ~ou prudcnto arbito io por 

~ 7,o O art. 340 do cod1go do proL:osso ~nmmnl mais ~O diüs, 
não excluo o estrangeiro a requerer para sa ordom § o ... Os rm•isoros terrw SÓ:l!Cntc 21) dins par., n 
do /iabeas corpus, nos cnsos cm que esta t~.~m lngnr. r{~visão, os,quacs do mesmo modo podl\r.io sor pro-

Disposiçõts pcnat·s. rogaios ~te 30. 
" 1 Das alça,Jas. Arl. 13. Os crimes dos Drt:~. 2b7, 2b8 o 2u0 <o 

codigo criminal serão punidos corn prisi'ío silnples Arl. 18. A alct~da no civol sorú: 
por duus u sois mezoso multa rorrcspon;lonto .i me ~ 1." P~u·n os)u zcs de diroitJ do 500i)OOO. 
~ado do t6mpo, qunndtl o valor da •!ousa furLadn {Ól' ~ 2." P.•ra os juizos do paz do 1008000. 
aló 1008000. I n ' •••• . . tos I •.. ,., - R 

§ I, o Em igual pena incorrerão os culpados nos I n. 1 camcn . c &alll 1 aç~c · 
lll'is. 264 0 2U5 do mesmo codigo, CJU~.n~o o vnlor [ .. \rt. ltl. O gHV('rno IU·I~C;!r'i os von.Clme-ntos, que 
do estollionnto não exceder d,'\ dita quantia. . . d~\·em ler o~ el1dos dJ pohcl.l, quo nao for~m ma

§ 2" 1\esttJs crimos terá Jogar 'l. ucdto da JUStlcn. gbtraJus, J.uo pudendo exceder aos vcnc1rnontos 
public'a por denuncia do promotor plllJiic,, ou du ~ ttct unos. 
sou adjunto, não hnvondo pnrto accusadorn. I ~ f.u Ig-ual menta. peJOrá nrbi~rl!f ~os ~djuntos 

. . . . ·~ t:os promot .. rH:~ {llll.lliclls uma grnuflclll~uu uno ueo-
Das ati I dHnçues C1IJtt~. , dont•J do ·1008 nnnunos nos lllrrares ando julgar con• 

Art. 14. Aos juizos municipnos compotn : i vonitmttl, ' 
§ l,o O preparo do tlldns os foitos Cl\'eis, quo i ~ 2.~ o oxorcicio do carga dn chero do Jlolicin o 

cnbom ao juiz tJe diruit'! julgar. . . ! tia· ~ull.!itilulo do juiz do direito por .IJuntro nnnos 
1~·§ 2,0 O prvc~sso o JUI,.;cun~nto d"!! cnus.1s cn·~1:->: haUililll Jmra o curgo do juiz do dil'oitO. . 
di) valor do mnts do 1008 nté uOOH, c ·m nppoll.u:n1• I ~ ~.o O mesmo torh tor:-m· em rolnr.ã.o nos nt1JUII· 
para os juizes do diroito. • . . I toS do promotor publiC•l, qu:mdo r.aêm doutores, 

~ 3.o A publicnçlto o OX('cuçuo dus sontoru;as eJvuts, 1 ou bachnrms formados cm dir<.-1ito. 
snh·o o disposto no ~lu tl.osto ~'rtig••, podundo sor I 
poranto ollus intorposws o prepnrmtus O!l tccurso!l, I 
quo dol\.1s couberem. .·\ rt. 20 A .JH'ouuncin não SJl!õpon1lo ~oniw o oxor-

Art. 15. Aos juizos do di roi to com pelo: 'i cicio tl,,s func(~ões JJU\JIJcus ou dir··ito do sot• volt~.do 
§ 1." O julgamt.Jnto um 1• in!:tnnci1llio todos o:; p;1r.a oll'itor, taemllru du ussomlll.úa gorai. n proviU

causas civNs nus rcspr•ct.ivns romnrcns, o o prop.'1 J'O j ctnl. c ~r~rgos p:•r:t o• qunr.s S•J <'Xtgn ql~JIHI~.dtl pnrn 
das mo:a~mns nus comw·~·ns 1Jo CJtl(l tr,.tn o lll'l. l 0 • sor clclttJr. lh:nm1u ttuJ1\\'HI l!lllv;a n d1spu:nçào do 
dcsla lei. I nrl. 2' "" lei do W do Agoslo do 1840. 
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~ 1.0 As d(!eisõas do jury poro' a imposidto dt~ 
pena. do morte !iDrrio toruodns ~or unanimidádo de 
votos; lu vendo Eómento r.nntrtria impor~so-hn n 
-pena do galós pt!rpotuas. 

~ 2,0 Us jmzu~ do tlitoittl nos crimes communs 
sorllO processnduf! o julgattos perant.o os rclnt·ôo!l, 

§ f1·" Ficam abuli:'ns ns 'orroit;õtts ; o tis tHll"i· 
buu;oos, que pelo decreto du 2 do Outubro do lt'lfil 
competem nos juizus do díroitn, serilo pnr e!lt•~s 
exercidas em t•olnção aos feitos á mcditln que lhf'!l 
forcru conclusos. o cm rohu~ão nos livros o ruois 
papeis do qtltl tr,,ta o citado decreto, quando ~o 
nchnrom presentes nos termos dns respt•ctiv.1s co. 
marcas, sondtl no~.so.s occasiã~s impo~tas as penas 
disciplimnes do mesmo dot:roto. 

~ 4.· O governo ío~r,i nova cras:dficnçi~o das co. 
rnarcn11, qunnto i1s oo1rancins ; 1:: feita c.• lia só por 
lei podcr1i s•!r nltor:\dn. · 

~ fl.a O ox.t!rcici•> do cargo do juiz do direito por 
seta onnos cm comrllcns do I• entr;.fiCÍil habilita 
porn ser o jui~ rcm•lVido ,,nra qunltJUCr comatca do 
3• entrancin nos casos logt~es. 

§ O,o O governo llcn autorisndo u rover o regi· 
monto do custns ..... 

~ 7.a Haverá na Córto mt~is um escrivho para o 
jur_x o execução;; criminncs, com o vPucimontu nn· 
nunl de 1:2008, "mnisdtlu~ e~crivães d 1 orphãos. 

§ .s.a Os taboiHnos de not~ podorüo (Hzor l;tvrar ns 
oscr1pturna por escreventes Jurnmcnt;utns o SCI'·Ihos· 
ha permittido ter mai~ du um livro dnllas, como fo1· 
mnrL"ndu cm rogulanJcnto. 

§ o. a Serd perroitlido IÍS piJrtr•s indicar no distri· 
bu\dtlr o tdbellião, qtw proftH't3m p.lr.t fuzer oscrzp· 
turn, som que por isso haja cornpon!iaçõ.o nn mesma 
distribuição. 

~ lO. O governo poderá no tcgulnmento quo dór 
paro a exccuçà, da pro~cnto lm, imp11r prisão ~tó 
ues mcze~ e mulla ató 2008, o fará co:.sulidnr toJns 
as dhpcsi~ões lcgislntivni'J o ro~ulnmont!lres con
cernentes uo pr11co!so civil c criminal. 

A.rt. 21. Sào rovogndns as disposi~õos em r.on .. 
tremo. -

Piir:O da cnmBI·n tios deputa lns, cm 23 do Sotem· 
bro dt) 1670.-Corldt! tiO Uaortrndy, pro~idonto.-Jo• 
!{Uim Piros Machado Portel ln, 1° s~crt'lnrio.-0 p:tdro 
l•rttnr.i'ico Pinto Pcsso3,3° secretario, ~Arvindo t.l~ 2a. 

N. 1.-Emondas uffow.:idns p.Jio mínistro tla jus Liça 
ao projcclü do rofurrne~ judiciaria quo veio da ca· 
mnra llos deputc.dos. 
Art. l,o Hodija .. se n primoirn parto poln mnnoirJ 

sog~tinto: 

pro IJIIO fllr possivo\: o sómcnto nn fn\ta dolles o 
110rüo cffectívnmonto poJas substílutos. 

~ 2,• Accroscento .. so no fim o seguinte: 
A estes substitutos tombem compoto anxilíar os 

mesmos juizos du direito no prcpnm e instrucção dos 
pro~:ossos do que trata o art. 12 ~ 1.• do cod1go do 
pro:ess:1 crimm11l o mui:-~ processos •·rimes até o 
j11lgamonto ou sentença do pronuncia exclusiva
monto, 

§ 3.· Accrosconto-so: nas mesmas condições o 
vuntrq::tcns dõs juizes n.unicipues. 

§ 5.· Rod•jn·so assim: E' LUCOLupativel o cargo do 
jutz municipal o sub:;titutos com o do rtuatquer au .. 
tori:J11do polJciaJ. 

§ n.· Accrcsconto.so : E qu11.ndo magisLradoat no 
ext!rcido do cargo poli~ial, niio gosnrll.o do prodica
monlo do ~u" magistratura; vencerão, porém, n ros· 
pocttvu amiguid.ado c t~rào os mesmos vencimentos 
pecuninrios. Ao forc.>m superiores aos do lognr de 
l!hcft! do policia. 

Art. 2,0 

~ l.a Substitua·so pelo seguinte~ O julgamonlo 
llas infrncf·Õos de posturc.s municipaes com appella
l~:"ttl par.t o~s juizus do direito. 
• ~ 2. 0 DL•pois dn palavra "flanç~~~ accreaconto·so: 
pL'oVisorin. 

Art. 3.0 

~ 1.0 Supprim:H;c. Em seu logar, diga-se: A orga· 
nisar:iu1 do processo crímu de contrnbando Córa do 
ll·•"l:'anto dulicto. ~ 
~ 4. 0 Supprima·S!J, Em seu log~tr, diga·stl: O jul· 

g11mBnto da infrucçiio dos termos do segurança o 
bom vi"'~'· 

Ar!. 4.a 
~ 1.0 Supprima-sc. 
§ 2. 0 Passa a ser ta, Supprima·so a palavra 

c1proc('SSO» cum que principia o pnra~~;rapho o accrel!
cunlú se no fim: poc1endo ser uux1liados polus seus 
substitutos no preparo o or,;anisnr.llo dos respecti
vos pro..:ess,1s utó a pronuncio e julgamento oxclusí· 
v:1menh~. 

~ ~o Pas~a a ~or 2.• SupP,rimarn·ro u palavras 
lccumulativnmcnto com os JII1ZOS de paz na11 comar
cas di} quo t1ntn o art.l:» dostaloi11, e accrescente-se: 
podendo S!)r tambeill n.u:liliadus pelos delegn.dos 
e sulHldegados do policia quanto n.o proporo destos 
processos com e:tc{'pçào dos julgamentos. 

~ .l,a PliRSll n ser 3a, • 
Uopois do ~ 3'" nccrosconte-se o ~ 4a segumte: 

O julg.,mento da ínfrocçiio dos lermos do segurança, 
o bom viver. 

§ :;,o Accrcsc~nto-se: o a dos 1nosmo juizes de 
din i to na ordem designada. 

N.ts capitnos, quo (ortJnt ~édo~ do rdnçõos c nns 
comarcas do um sú termo 01 ellas ligndas pol' tão 
racil ccimmuniCM'!ito' que no mesmo din so po~sa ir 
o volto r, a jurbd'ict~ào do 1• instancia sord cxclusi 
vnmontu o:t•lrcida Paios juizos tltJ diro:ttl o a dl! 2• 
pclus rduções. 

Na Sl!J:;Unl!a parto dn a.rti,qo n.ecroscento so: Na 
cnpitnl do Imporia ü C1enllo ma1s um h1gar do juiz 
do orphiLO", 

t\ccroscdnto·su como ~ 7 a: A execução ou dc&ermi
nac;ào do 'Iunesquor dilrgoncins ordenadat~ pelos tri• 
bUiuos supc-rioro::; quando a os tos ftlr presento alsum 
rr,·cmso. 

Accrosconto .. so comn § 8. 0
: Aos juizos do direito 

Jns comnrcíls do ntt. 1° tambom pertence: 
O pro1~í'sso o julgnm(!nto do!l crimes do responsa• 

biliomlo dos omprigndos nào pri,·iloKiados; ~ I. o Snbstituo.j;O po\u soguinto: 
i.1s jub.e:J do cHroito dn.~ Ctlllllll'cas do mt. l.n sull· 

•tituom·so redprocumont~::~ ru IUCl'lma comnrcn, sem· 

' 

o p"oco:~so o julr;,uuonlo dos r.rimos do contra
b.lndu, (,\rJ du Ongrt•nto úolicto; 
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A decisão das 
juizes do paz i 

suSpoiçÕL'S postns nos substituto:-; o· ~ 1. • Em Jognr do cc~ódos d.t roloçãn»,, diga-Se 
uns comnr·ct~s de lfUO trata o 11rt. 1· dt•sta lct. 

A concessão de flonças i 
Ern geral qunesquor outras attribuiçõcs conferi· 

das aos juizo:~ do 1• instancio, 
Accrcscenlo·so para fazer o~ 9,0 : Ao tribunal da 

relação compoto conhecer e julgar todos os recursos 
interpostos das decisões dos juizos do direito das co
marcas do art. ln; o aas doscmbargadoroe, membros 
das respectivas relações, n presidoncia d.1s 5UBBÕOB 

do jury nas mesmas comarcas. 
Art. 5°. Accrescentem·so as pu lavras; assim como 

quanto ae julgamento das infracções dos termos de 
bem viver o soguranr:n, o das infracções do posturas 
municipae!, ... 
~ 1.0 Depois da palavra a faculdade)) diga·so: de 

proceder á formaçllo dn culpa; o no ílnal do pa
ragrapho accrssconto-so: UoJ dospucho c.Jo pronun 
cia, nesta caso, haverá, som ~usponsi10 dns prillôes 
decrctad11s1 recurao · necessario, nas pr vinci11s de 
f'acil communicação com a sédo dos relações, para 
o presidunto da respcctiva relnr.ão; na11 do difficiJ 
communica~iio, para o juiz do direita dn capit·•l da 
mesma provincia. 

~ 2.• Substitua-se pelos sa;;uinlos :~rtigos: 
Art. 6.• Aos substitutos dos juizos do direito das 

comarcas, de quo trai.A o art. 1 .. , o igua\mento nos 
substitutos dos ju1ze~ municipoos do todos os t~rmos, 
além da sub:~tituição marcada para os casos de impe 
dimento dos respectivos juizcfl1 compete: 

A cooperação no proparu dos processos, de ,quo 
trata o art. 12 ~ 7• do codigo do processo criminal, 
assim como n3 formação da culpa nos crimes com .. 
muos exclusivamente ató o julgamento e a sontonçn 
de pronuncia, da com potencia dos respectivos juizos. 
que, antes do proferirem suas deci:iiões, devcrlío rnti· 
ficar OS re(oridos prOCCSSllS, quando fõr prtJCÍ!:'O; 

A concessl'io da finnçn pro'IJsoria do •ruo lra ta u 
arL. 12 desLo lei. 

Art. 7.0 Aos dolegâd.os o suiJdoleg;•dos •!o policín, 
além d.1s suas aclules attribui~õcs tão !IÓflleuto res
tringidas pelas disposil;õns do 111t. 2° ,, ~. le~, flcn pcr
tencenrtoJo r.ro~nro do procesj:o dr~s cr1mes, do qu~ 
trata o art. 12 ~ 7• do codigo do proccs'o crimin1•l 
até a sentença exclu11ivamenlo. Por os~ripto·se,fio 

·tomadas nos moamos processos, com os depoimentos 
das tesLemunbas, os cx:posições da accusllçâo o d~· 
feu; o os competentes julgadores, antes do profe
rirem sun docisõos, deverão ratificar o proct>sso no 
que fôr preciso. 

§. 1.• Para a fr1rmação da culp-1 nos crimes com· 
muns ns mesmas autoridades policinos dovorli.o em 
seus districtos proceder ás diligencias necossari<~s 
para descobrimento dos factos criminO!IOS o suas 
circumstnncias, o transmitLirão nos prtlmotoros pu· 
blicos, com os aulas do C(')rpo do delicto o iudic:u;lto 
'das testemunhas mais idBncas, todos os "9clnroca
mentos colligidow : o desln remessa no mesmo 
aempo darão pnrte d nutoridado competente (lnra 11 
rormoçlo da culpo. 

~ 2.• Portonco-lhos igun·lmento a concessão d,, 
fiança provisorin. 

Art. 6. • Supprima-so. , 
A.rL. 7. • Que passu o ser o 8. • 

~ 2 • Accw:~contu-so: Uma tubelln tlx:ará n ordem 
dn prnx:imidnde rodproca de cada comarca. 

Art. 8. • Quo pass:• a. ser o {) • 
~ 2.e~ Supprimom·so as palavras: aporn este llm.D 
Depois das palavras: 1cjuizos do direito'' dign-so: 

o Mus substitutos; o 
D~Jpa~s dos paliivt·ns: crjuizos rnunicipncs» diga so: 

o BtJUS substitutos. ' · 
Art, ü.n Que passa a ser 10. 
~ 2 a Uopois dns palavras· I) par·a furmac~ÜO da 

culpn '' nccrosccnto.fo: ou ú sua requit~ição. " 
UApois das pulavras -precederá uo mnnllado

nccrfscento·so: ou á requi11ição. 
§ 3. 0 Substitua-se pelo soguinto: Nft'o tCI'lÍ lagar 

a prisão p•·evPntiva do culpado, _se houvor dut:orndo 
um anno d~(•oit da data do cri mo. 

~ ·l.e~ Rodija-so poJa maneira soguinlo, sendo cal
locado antos do~ 3 .. , que passará a 4e~, o o§ ·l0 n 3•: 
A falta, port"1m, do mand~tdo da outoridüdO formA
dora da culpa na occasiito niiO inbibirú a autnric.lado 
pohdal, ou o juiz do paz, de fazer prender o culpndo 
de crirno inafiur•çavcl, quando cneontrado, so hou
veram do qualquer modo rocobído da nutoritlado 
competente communionrão 110 sua r•tdpnbilidttdo, ma 
so f~r nr.toria a expedir.Âo do ordem rq-tular para a 
captura, devendo, porérÍI, irnmedintamonto sor levado 
o preso Á prosonç.:1 da compolt'nto ai.aloridlldtt judi
ciaria para tJel'o dbpôr. E assim tumbern flc;t :~alva 
a disposi~ão do ntt. 181, membro 2Q do codigo cri .. 
minal. · 

Art. lO. Passa a ser 11. 
~ 3.11 Hedija-so assim: Em crirro atlanr.:wt"l nin

gucm será conduzido á prisão se perante ·qualquer 
dus nutoritl..rdo!'J mencionados no 11rt. O•"§ 2· desta 
loi prestar fiança provisoria por rneio de deposito 
cm dinheiro, ruOI.ltos tl pedraR p•·eciosa.!l, npolicrs du 
dh·idtl publica ou por muio do duas possons rcconbo
cidamontc al>onadaH quo so obriguem l•elu compa
roc•muntu t.lu róo •lurauto a dita fiança, sob a re:l
~unsahUid'Jdu do m:•1imo du qno ucim:~ sn trata; o 
tlstando jli proso sará imrnediat:1monto solto, se po· 
ranto o juiz da culpn pro~tar fiança definitiva na 
fórma dos arts. 303 o 30-1 dn regulamento elo 31 de 
Janeiro do 1842, ou ainda a provisoria, so nito hou
vcr_!)m de.co.rr!do os 30 dias, llopois llo sua t< proscn
taçno ao J mz. 

~ 6."' Em Jogar das p:alilvr;1s1c com, ao róo con
vit1r» 11ig11-s6: uma \'(IZ que sf'jn reconheci Jo o cri
mo por nfiança ... ol. 

~ 7,CI su.~qrirnnm se ns palavras, «ttrl. 33 ~ I•. 11 

Art. 11. P.1ssa u ser 12. 1\elijn-so asSim: Ftcn 
abolido o procedlmcnto ex o {fi cio t.los juJZos formn
dnros d.:1 culr-n. excepto os ca:;os rio Ongranto dolicto 
nos crimos policiaos o os dus ~~ 411 o Ou dcsto artigo, 

~ 6. 11 SubstiUia·so polo scguluto: As autoridades 
judiciarias, twmpro quo re~onhucorom casoH do rcs· 
ponsltbJlidado, formarão culpa a quem n ti\'or,s<'ndo 
do sun competoncia; "• não tumdo, romuttt~l"iiD no 
promotor publico, ou seu ndj unto, as provas que 
slrv1mt para fundamentar a denuncia ; participando 
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c~tn rmnessn 1Í aulori~ndo C(lmpotento pnrn n (ormn
~a~J da culpn. Sn,· rorotn, o promotor public.1, ou Sf!U 

ndjnnto, nno omcmr nos pra11os dos §~lo e 2·•, dp· 
piH~fiT'-IlO·hll n .d1spo~içllo do§ 4o '· 

~ 1.0 SubsLHUA·SO pelo sogninto: Aos p amolo· 
res (.,ublicos, além dus ncllliH!s attribuir.õos, com
o~to: assi"'tir como parte intor.cramo tio tribunal do 
ju.ry a .todos osjulgamer.uos, inclw;h·o aquollt!s cm 
quo hnJn nccusador pnrt·cu!ar, o por pnrto da juf
~iQn dizer 1le fucto o de direito sobro o processo cm 
JUtgnmcnto. 

lil 8.:~ (additivo ) Nos processos por crimes em 
que tenha lagar o pro1!0d1monto oficial, ombora 
promovidos por ac.~us~~,;ão pnrticul~r. pcrtP.nco tlim
boro ao pronhHnJ: publico p oroovor os tormrs da 
accu~a~JiiO o inlerpor q~nlqucr rccur:~n, que no caso 
couber, qual' na formTIÇ·lO da culpA, quPr uo ju!ga
mento, 

Art. 12. Passa a sor 13. 
§ 1.0 Substitua-se pelu seguia to: Os roeu r sos do 

pt·om!ncin ou não pronuncia sog~irão sempre nos 
propr1os nuto.!'l, podendo as partos arrasou r o juntar 
documentos nos prasos lo,;ocs. 

Siío voluntariosos que forem int~rpostos das do
cisões dos juizos do direito do t~rl. }o desta lei cm 
processo do formac;ão dn culpa nos crimes communs. 

Silo, poróm, nocossarios os mesmos recur:~os das 
rle•:isõos 1.ks JUizes municipaos, quo ex~o(ficio os 
farlio oxpodir som suspensão das prBÕt's decret.adas. 

§§ 2" e 3°. SulJsutunm•SO pelos St!guintes: 
. Uo dosp11cho _que r1lt0 accitnr a lJIIOiXII ou donun

Clll e bem assun d 1 sonteuçn do conunutar.ão da 
multa haverá 1 ocurso vohmtario para o juiz ·de di· 
reitaJ ou para n rolaçi1n, ronformo fOr a deci~ão pro .. 
feridn pelo juiz municipal ou de direito. 

Os praso~ fnltlos pnra o soguimouto o aprosontartw 
1loR recursos do dosrtnchos ou sentonçus crhniniws 
nno toem opplhmção aos q11o f•1rPm in'C'rpostos pelos 
promotorc~ publico~. cujos fnlt 111 ou inexar.ndõcs 
niw importam a proseripçlto tfo~ mosrno:o recursos, 
mns 1no silmPnte n su11 rt•sporuntlJlluil~tJo. 

'l'nmbom om nenhum caso serão prejudicados os 
rflcursos int~rpostoi'! ex•of!Scio 1H1 por'lll:Jiquorparte, 
quondo por C.1ll'~11 du falta, orru ou ornis~no tJo offi· 
cial t!o juizo t~U do outrem ni1o tiv~r ~>oguimento o 
aprosenWCJÕO o.n tompn no juh:o ad qrtcm. 

~ ·1." Ht:dijn-so asstm: A nppcllaçilo dl) ~ to da 
orl. 10 d" loi do 3 do Dezombro du 1811 só Iom 
efft!ita I!Uspensivo, qunnd4J intorpostn de sentencn 
aüso1ntoi'Íll do nccus~tdo do ctim•J innflauçnvel,·o 
não son1tn unanimo a tlecisào do jury, que dotar
mina. Faltando qualquer destas condtcÕeJ~, tão sú· 
monto sor1l recebida no otfllito devolutiVo. 

~ 5. o 1\odtjn-.!lo do modo s~gninto : Tão só'"cnto 
ter offt•ito susp.cmsivo a appl•llaçã.o interposta (lOla 
promotor pubhco ou poiD pnrlo l'lfondida rtn st!n· 
tunça, do nbsolvi~àOi qu •ll11o for esta proferid.1 a 
rcsp~llo dll róos uccusndo~ tlo crimes punidos no 
mnxi!Jhl com penAs do morto, g11hls ou prh·itn r.om· 
trabalho por 20 ou m11is armas o pris11o sim pios 
porpeLuo. 

Nunca, porém, a mosmn nppollarlto t0r1í elfeito 
suspensivo, soror unanhno u docisilo do jury, quo 
d.uturminou n respectiva scnton~n. 

No praso do dous dit1s devo soa· interposta n ap
pollaçflo de quo trntn osto Jl'lragrnpho, o não o sondo 
s01ãu logo postos em libordadu os róos absolvidos ; 
os sujeitos n penas menores, immodinmentc depois do 
prorerida o sontcnr.a nbsolutorin. 

§ 6, o Depois da jialnvra cr conviorn ar.crescento-se: 
E mdepondento do r.onvcnção do partes, sempre que 
nô.o fM possh·ol ttT·~ctuar o julgamento do róo no 
disLricto da culrn, torá lo,qttr no juizo.do termo mais 
visinbo, com preforoncia da mesma comarcn. 

Vorificar·so-hn a impossibilidade soem trcs ses
sões successivas do jury não poder ter lagar o 
ju\gnmonto. 

~ 7.• Supprima·so neste logar, para ser contem· 
plP.do no fio1 dos seguintes artigos, tendo por titulo: 
Do habcas c.•rpus )1, 

Art. 14 .. Os juizes do dirllito poderão expedir 
ordem de ltaúcas-corpus ll favor dos quo estiverem 
illegalmenl.o presos, :ainda quondo o fossem por de· 
terminação do choro de pohcta ou de qualquer outra 
autoridade administrativa e som exclusão dos deti .. 
dos n titulo do recrutamento, não estan:to ainda , 
alistadas como praças no exercito ou armada. 

A supcrioridado do gráo na orJem da jurisdicção 
judacinria é a untca quo limih a competeocia dares
pectiva autoridade cm resolv01· sobro as pr1sõcs feitas 
por milndado dns ml:'smas autoridades JUdtciaes. 

~ 1. o Tem JOgar o podido o conco,são do ordem 
de' habeas·corpus, aind,t quandu ~ impetranlo não 
tonhn cht',:;tado a sutrrer o constran;pmooto corporal, 
moR so voja dello ameaçado. . 

§ 2.0 Nao se poderá reconhecer constrangimento 
illogal na prisão ::etorminada ~ar despncbo. de pro
nuncia ou sentença da autorid.,do competente, qual· 
quer que sojr1 .0· a~guição c<~ntrn taes. actos que só 
pelos mt'lios ordmaraos podE-m ser nulhflcado~. 

~ 3.• Em todos os casos em quo a nutoridndo quo 
coRco ~~r n ordem de /lnbcaR·corpus reconhecer que 
houve, d,, pnrto d:. qno autorifou o constrnn~hnonto 
illogal, abuso do autoridactn ou violaçlo flagra'!te 
da loi deverá, conformo rõr do ~ua compctcncta, 
fazor ~fJ"cth•n, ordenar ou requisitar a rosponsa
bilidndo d.1 que assim nbusou 

~ ·1.• NeKadn a ordem dn habcas-corpus ou do 
so1tura pela autorid1·de i~ feriar, poderá olla ser ro .. 
quPrida perante a suportar. 

~ 5.• Quand1, dos documentos aprnsontados sa 
ro~onhocor evidentemeJitea illogalidade do constran
j:timcnto, o juiz, n que,m so impot.rar a. ordem do 
lwbcaa-corpus, podara ordenar a 1mmedmtn c.o!sa
~ào mediante caução, a.tó que se resulva definlLlva-
monte. . . ·d . 

~ 13. • E' roconhocido c 8''1fnntido o dtrmto a JUSta 
indomnbar.ão o em todo caso das custas, contadas 
f'nl lr•~sdotlro. a favor de quem solfrer o constran .. 
gimonto illoga 1 contra o rosponsftvol por semelhante 
nbnsn de podPr. 

~ 1.• A plt•na concessão du hnbtas·cerpus niio 
pão tt!I'IOO nu _procoM.~u, nem obsta a qualq~o.r prOcti .. 
•Jhnunto judict~tl que poss11 tor log11r, om JUlZa com-
i-Olonto. . 

Art. 15 i\'ão O vodntlo no ostrungoaro do roquo· 
ror para si ot·dem do haboa.~·r.orpu.~ nos Ctti!OS em 
41110 clla tem logar. 
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ArL. 13. Supprirnn-so com os parographotl, 
Contcmplo·sc o seguinte artigo com o numeração 

do 16: Aos juizos do par. computo o ju'r;:amcnto 
das causas civois nté o valor llu lOOS, com nppd

·lação para os juizos do direito. 
Art, 14. Passa n ser 17. 
§ 3.u Supprimam-so as palavras c, ~alvo o dis· 

posto no ~Ia deste nrtigo. 11 

Art. 15. l'no:sa n sor 18. 
~ 1.0 Antas do " o propnra 11 diga so: conjunta

monto. 
No final do parngrapho accrcs~:enlo-so o [!0-

guinto: Incluo-se nost.1 compctunci3 o julg.•mouto 
das partilhas, r.ontas do tu toros, bl'm como qll'llquer 
outra docbiio doUnitivn que ponha termo li causa cm 
1" iustancin. 

Depois do§ 4: nccrosccnlc-so o seguinte: Os juizos 
do direito, nus comarcas do quo trnta o nrt. Jo, pi)· 
derão SOJ' auxiliadas p:los seus 8ubstitutos no pro
paro o instruc~ào do~ feitos civeis ató qualquer 
sentença oxclustvamcnte. 

Art. 16. Passn a ser 10. Em vez dn art. 7° di .. 
ga~sc: art, S. o 

Art. 17. Passa a sm· 20. Devo :,er precedido dn 
seguinte disposi~fto : Nas causas ató 1008 o pro· 
ce~so será :mmmnrissimo. Em r~ guiAmento o gu· 
vorno o dotorminnú. 

Ddpois do § IJ.o at~crosconte se o soguinto: llns 
sentenças dos juizos do d1rcíto em causa de valor 
ató 5008 nüo ha~orá appella~ilo. 

Ali. 18. Jnnul. 
A ri. 19. Pa"o a ser 21. 
~ 1.• Em voz do 4.008 diga so: 5008000. 
§ 2.• Supprimam· so as palnnas '' do cargt> de 

chcft1 cfo policia, » 
~ 3.0 Sufprim3~so. 
Art. 20. lassa a ser 22. 
~ 1.0 Redija so as~im : E' derog3do o nrt. 66 da 

lei do 3 do Dezembro do 18H o resiRbelocido o 
ort. 332 do codigo do processo criminal. 

11. S1ímonto depois do intimado n mn::ti,trado 
para rcqueror a apu!iont·Jçãu o nào o fltz•mdn torá 
cll11 losnr l•Or inil!intiva du governo, pror.cdendo 
consulta da secção tJ~justiça do-conse'ho d(j Et~tltdo e 
procedendo-se próvuuncme aos ''Xnmo!l o di1igon
cins necoss?rins, com nudioncin do mesmo nngis
trudo por :n ou por um curador nu c11so do impossi .. 
bilid11•10. 
.. 1~. Qun ~~o sub~tituir nO juiz _do diJ oito porcobcrtí 

o JUIZ mumCJpal,nlúm do propr1o orJt·n!ldo, n grnti
ficn~ão dofJUOIIO c os cmo!umontos pelos actos quo 
pwuc .• r. 

13 .. 9 supplonto ~o jUiz mnnicipul. no effcctivo 
ClXorctcio ,rns raspoct1vns runcçõos, torá n grDtiflcn. 
çi10 r.omplolllf)lltnr llo ordt nado dn me~mo jun: o os 
cmolumentt•s pelos actos quo prnticar. ~os termos 
rounid· s ossu gr.ttificnc;ão sera dividida pelos liUp
J•Ientos qul' ox<'rcorcm n jurisdi~çlio. 

~ lO. Pn~sn a ser 14. 
Art. 21. Pas:HJ n sor 23. 

PROPOSTA. 
A.rt. }.o O supremo tribunal do jusliça será divi

ci·lo em duns o;ccr.õos, um:. cruninal pnrn conhecer 
cx.cJusivamontc d;~s causas crimes o outra cível para 
conhecer das causas civcis. 

~ 1.• A ~ect;ão criminal Horá. composta do seis 
ministros, c,, cívo( tfo doz. · 

~ ~.o O go\"t!rno dl•signnrd os ministros que dO· 
\'om portonccr n ctHJd uma dag flocr.õcs. 

~ 3.• ,\s secções sorito prosidi·Jâs pelo prosídcnto 
dn trfbunnl, O llS conf~fOnCJaS do([as IIÜC torão lagar 
no mesmo dia. 

. ~ 4, 0 A ro_vistn so~á julg.ldn sómonto pelos mi
rnstros, que nrnm o f\:nto. 

~ 5o 1\ divh:ão do tribunal em socçõrs não tor.::i 
loSu guand'' ollo julgar o~ doltctos o errOs do Qffi· 
ctn, CUJO conh,~cinu~nto lho compete. 

~ 2.0 Acrotcento-so no fim o seguinte: Os chofl.!s 
de policia igu3lmento o St'rüo, quer nos crimes com· 
rnuns. quer n~Js do responsabiltdado. 

§ :J. • Supprimo-so. Eru oeu losur dign-so: E' o 
governo nutorisado a fixar o numero dos juizos 
do direito om .:adn uma das comarcas do ort. }0 , 

som exceder ao coJresp::mdenle ans·Jogares acunl .. 
monto croar1os de Juizes de direito o municipa('s. 

. Art 2.o .os ministros do supremo tribur•of do jus
ttça vr.ncorao o ordenado do 4:800B o • gratlficllçâo 
do 4:800$000, 

Art. 3.• l'nra o julgamunto d.:~s cnusns civois o 
crime~ cm sogtlfldd mstanci~ cronr·:IC·hlio, além das 
rol :1;õcs actualmente existontO.i, rua ia !!ote, sonlio 
sous rtJspoclivos distrit.:tos os seguintes: 

P;mi o Amazonas. 

~ 5.11 :Supprimam-so ·as palavras u nfls CI\SOs 
logaos. )) 

. ~ 1:~ Depois dr~s palavras u um contiJ o duzentos 
rn1l ro1s » '.lccrcscento·so: tendo igual \'oncimonto 
o escri\'iío companheiro. 

§ 8.· Uopoh! da palavra ((juramentados n accrAi
contc-so: subscrovondt:-as cUcs o cnrrognndo com 
~ inteira t•osponsnbiHdlu.l~. 

Accrescontom-so os s''guintcs pnragraphos: 
.10. Os juizos do direito, dos<·mbilrgadoros c mi

nl5tros do supremo tribUnl' I tio j U!lti~n, f'IIIC so achn
rom physica ou moral monto imposdbiht1uJns, stJrilo 
llpOJZ011llldOS 1 ll St•U podido ou por inicintiva do go~ 
vorno, com o ordenado por 1nloiro, !iO r.onl11rem 
30 liOIIIls de sorviçu dfuctLvo; o com o ordCIHtUo 
proporcional, t!O tivt:rem mais dJ 10. 

Marnnhito o Piauhy. 
C~llrá o Uio Grando do Norte. 
Porn.1mbuco, Pnr.:~hyba o Alag1bs. 
D<thia o Sergipe • 
Côrlo, ltiu do Janeiro e Es1•irito Santo. 
S. PaulO o Paraná. 
llio Grande rlo Sul o Santa Cath:ninn. 
Minas Gcrncs. 
Goyaz. 
Matto Grosso. 

.. 

~ 1.0 Os rnon1bros lln l'tl!.u;ão dn Côrto ficum rndu 
zirlos ,, !5, Os dn!! I'Olnçôos dlt IJo~hin o Por1H1ntbuco 
d 11. Os dt) l\lnranhãu n :iulo. As rclnçàos do Goynz 
o ~lnttu liros~o se <:Ornporl&o do tros membros o 
todns /IS outras do muco, distribuindo-ao por osios 
n~JVdrue.ntu cro,ldns os membros exr.edtmtcs d,u 1Ul<t4 
~oos L'XLSttJuto~. 
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~ 2.' No julgamento dns cousas civois o criminnos virão os juizes municipaes das comorcnslimitrophoa 
pcÍns roln~ões so procederA polo modo soguinto : pelo ordem do (ltOXlmÍdl\do das ditas comllrcas o 

I.a As pronunclns o recursos du pronuncia Hr.rlto prnximidado dos termos ro:;pf.'ctivos, para o fim do 
prororhlos pelo desembargador n quem (õr o feito proferiram ns sentenças doflnhivas, ficando os sub
distribuido. stilutos wunicipucs <lo termo encarregados s6mouto 

2.• O juiz do Prl•nuncin nlio flcn impodido pnra o do proparo dos feitos. 
j niRnmouto. § '7.0 No impedimento ou falta d~.Js juizos substi• 

3.o As Pppollncões e rcvi!nns civois o crimes 5111~10 tu tos, dos juiZCf do direito do quo tratam os ~§ 3°, 
sempre vistas e julgadas por trcs do:wrnb.:1 rgndores. 5."' u 6. 0 os juizo:ct substitutos munícipaos assumirão 

4.• O j'ulgnmcn~o tios crirnott du rc:~ponsnbilh.tado, plcnJmonto no respectivo termo toda a jurisdicção 
ordem do habealf~cnTJHl~. prorognções do inv~nt:uios propria do juiz do .:hreito, 
n nggrnvo~ s·•rho decididos (IOt tres jui?.es, stmdo Art. 6.· Os juizes de tlireito vcncoriio o ordenado 
um roltator com voto o dnus s'-'' tendo:-:. do l:OOOS o n grn~ificnção do 2:4008. Essa grntificn-

Art. 4.0 Os dOiiombargadort!S vencerão o or.lenndH çiw seni do 2~uoos para os que· tiverem completado 
do 3:0008 o n gratiflcnçllo ri" 4:2008000, 10 nnnos do cff~clivo t~crviço, do 3:2008 para os que 

Art 5." Na capi~l do lmperio. ::llem dos juizes th·crcm mais do 15 anuas o do 3:8008 pnra os quo 
do direitO privali\'OS LJo~ reituS da fazendo, tlO COUI~ ÜVOlOIII IDilii do 20 liOOOS, 
toorcio o au:!ilorin do mnrinhu c sucrra, haverá Os juizes do direito, que conta rem mais de 20 annos 
III Ris cinco juizes d~ direito. dous corn jurisdicçi1o do atractivo exerc:cio, tcrã'1 os honras du desembnr• 
o_rphanologic, n tres com cx••rcicio cumulntivo d11 gndor. 
Jurisdicção civll o criminnl. Ar~. 7.· O gm·erno designará os termos quo dovom 

!:i 1.o O ju1z t.le direito da 1• vara t01á a eou cargo ser c;·bcçns de coroare:~~ 
n Provedoria dn cnpcllns o r~siduos. O jUil tios fei· Art. 8.· Ficam 11bolidos c.s cargos dejuh:es muni
tos da fazonda ox~rcorá curnulntivamente u juri:J· cipacs que por si sl1s constituem comarca ou forem 
dicçãn criminal C11beç~s do comnrcn; o ficam limitadas no cível as 

~ 2." Nas cn pilncs das prtwincin s d11 Da h ia o Por nttl'ir:nliçõos dos juizes municipilOS dos demais termos 
nnlnbucu havorft qu11lro juizes dtl diruito. quo oxor- ao preparo o proCC!!-SO du:J Ceilos o execuçilo das sen
ccriiO cumulalivnmontt) a juris;ticçào civil o crimi tenças. 
nnl, o privntivamentu ,.ccupard o l• a VJJa dos roi Los Compete cxclusivnmcnto aos juizes de direito em 
da fazenda, o 211 n do cnmmc1cio, o :1"' n do orJJh .. ins I• instnncin no ch·il o prí'p· roo julgam~nto dos foi .. 
e o 4.0 a (fn pro\'Cd·;rra do N\{JciJag o rosiduos. \03 nos termos em que residirem. EJ bem nssim o jul-

§ 3,0 ~~~ copitlll rfa provinr:i:1 do IUaromhiio h:1- gnmonto dos foi tos prt>pnrr.dos fOlos juizes munici
''crá tros juizC'S tlo dirohu que cxor.:orõ.o cumulnti- paos nos e;utros termos. 
v amonto n jurisdicçllo civil c criminal, o privaliv>l• § 1." No crimn, as l•ttdh~ições que tcom o chc{tl 
montt:! occupnr6 o 1" n vnrn dos Ceitas da fnzcndn e do poltciJ, O ii ju\zos municipaes, dolcgndos c subdo .. 
('II'OVO•lOrb do capoltns o fl•Si·IUDS, o 2· o. do cunr- IC(i;lldOS do policia, do rurmõ\r culpa c do julgar os 
moreia e o 3° n do urphiicJs, crimes do CO'IlrD.\'onr.õos do posturas do q1J0 trata. o 

~ 4.· Nn Cõrlo c citlnttos ando houver rolnrlm, n~t. 12~ 7.0 do codi:jo do processo criminal. ficam 
para n substilniçi1o dos jmzes do direito scrào"uo .. limituda!t ató n ~.ronuncin e julgamento cxclus:vo, 
meado~. na Cõ,to pelo governo imporia\ o nns pto~ CDJr.potintJo aos juizos de dirl·i\o proferir tncs son ... 
vinci3s pelos rOSJICCtivos prt :;idt•ntm, os supJ~l~nto!l. tonçns, dovvndo JllrD este fim lhos ser immediata• 
uoccssnuos o~colhidos ontt<J os rarmodos om direito monto romo;LiJos os procosfos e réos. 
que th·orem pí!lo rnonos tres 3nnos do praticd do ~ 2.0 No oxcrcicin da jtuisJicçiio criminnl os 
ftho. Terào cslOs supphmtos, quando substituirom, juizes do direito. nlém· tlul'ormaçiio do. culpa o jut .. 
ns mos mas gn.ti'ficaçõos dos JUizes do direitt) o fl. gnmanto dos crimes quo pela lcgisbt;:ão vigente já 
cnrüo hnbilitados p.un st~r dcspnchndos jnizo:l l!c sno do sua com potencia, terão mais as seguintes 
direito du 1• t:ntrancia logo que t(lnharn clfectivu~ attl'ibuirõos: 
monte 'sorvido tlut·nnLo o prllso do tros annos, com~ l.• l<'Órmnr culpa curuulntivamante com as outras 
putado todo o lt)mpo do oxcr('icio f~ffoclivo, IJUe autoridades nos crim<·s commoltidos no termo do 
tonhnm venrido nindn em poriodo~ intor,omph!os. su' ros1donr.ia. 

O governo dccroUU'ii o modo dJ. sul1slilUi.~üo 1:olus 2.• Formar '~ulpa privnth·nmonto nos crimes de 
juizes do ducilo ontrosi o p~los snpplontes .. _ quo Lrntn a lei u. 56:l dtJ 2110 Julho do 1850 com ... 

§ ij,o_Niis comarcas quo tivorom mnis tln IJIQ tor .. mottidos no termo do sua. ro.lidoncin. 
mo, pnr:~ a !-Ub~t~tuiçàa dos juizos do dirQito ::-or\'i... 3, 11 Processar e iulga1· Clxclusivnmonto os crimes 
rão os juizos municipaes dn r.Jllpoctiv,, comnrca 1 nu do comrnbnndo commottidos no sou termo, o julgnr 
ordem IJUO o govomn dosh:nnr; o no ltlrmo om que os pr(\ccssndos r,olos juiozos municipaos nos outros 
so th•cr dado n \'llgn ou imrodimcnL.-, do juiz d" ,Ji .. t01mos. 
rcit·-• ro~poctiro scn·irllojuizes !'Ub~tilut.·:-; mttnici- ~ :J.o Cls jubas municipaos continuam a_proccs.. 
pnos (actuaos supplonlos dos juizes municipíH .. -!'} sai- prh·aLi\'lllllonto nus ~cus termos os crunos do 
comJ propar,1dOros SÔUlCillú doS pr<lCCSSOS, COIIlfiiJ• cor.trabando atÓ O ju}gnmoniO I~XCIUSÍ\.'0, O fi formar ( 
Lindo ao juiz l!o diruito !'Ubstitulo u julgnmonto do. cul(t:t nos cspoci.:~vs t.n lt'i do 2 do Julho do 1850 a.tó 
flnilivo. . a p1·nuuncia oxclusin' 

!:i 6," Nas comnrcns em qno ~o dor fnltn dQ juiz Art. \1," Os juilOS muuicipaos vencerão o ortfc ... 
nulnicipnl porn n subslitul~flo do juiz do direito •ar- nndo do 600N o n srntillcnçito do l:OOOS. Os quo 
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forem reconduzidos o th·orom mais do quatro annos 
do oiTectivo exercício vonctrilo a graliOc.-u~ào do 
1:4008, o quando Pubstituirem os juizos tio "direito 
vancerão. além do seu or,Jonado, a gratiOcar.ilo 
de 2:0oosooo. • 

Art. 10. Os juizos muo;cipaos cujos lagares ficam 
abolidos serão considorndtlS cm d1spnnibihdnde até 
quo possam ser empregados, continuando a perceber 
os ortlonados octunos, com t11nto que ni•o cxr.odam 
o poriodo do um onno. 

Art. 11. Os promotores publ it.:n~:~ \'Oncorão o arde .. 
n.1do do tlOOS, o OH da Côrte, ll.1hin o l,l!rn'\rnhuco .1 
gratificação do 1~8008. o os das· domais comarc··s a 
grntiflcação do 600$. Os promotoras intorinus ven
cerão. as mesmas gratificações pertencentes nos 
ctrechvos. 

Art. 12. Os cheCos do policia ecrão ncD)Ondos do 
entro os doutaêes ou bacharcis cm dirCitn. 

§ 1.· Em seus impedimentos serão mbStituidos 
por J?OSSOa idonoa, que sem pro dom sor (armado 
em ·direito, designado pelo govorno imperial na 
Côrte o presidentes nns províncias qu:mdo ullo bou 
vor supplentc do nom~Jnciio do governo. 

~ 2.· Não é obriguto.ria ac.s D14$!:istrados a ncci~ 
t3~ão. d? _lagar do chefe do policia, snl\'o o caso do 
suuslltutçao momcntanoa. 

Os magistrados, 110rérn~ que cm qunlqucr caso 
forem nomeados c servirem, continu:•m a coutar 
antiguid tdo na cliiESll u (JUO porten.:ort m. 

Art. 13. Os chefes do puhcia Vt.•nccrão o ordena
do dt1 1:6008 o mai~ o th COrto 11 gratificnção 
do 4:·1008 ; cs c:ins províncias dn 8.1hia, Pernam
buco, Rio-Grande do Sul, Alinns-liort~(.>lil e S. Pnulo 
a groLificaçãO do 3:200.~ o os t.las t!emnis (.!TO· 
vincias a gratiflcacão do 2:·1009, som projuizo dB 
melhores voncimc1Ítus qu~ possam ter os qu~ Corem 
magistrados. 

Os !lubstitutos dos chefes dt3 P-'ltci1 Vt!ncerão ns 
mnsmas gratificações portoncontes nos effoctivos. 

Art. 14:. As gratillcaçõos m:m:adas DO!J arts. 2·, 
4•, 6·, O·, 11 o 13 dopeudem do ofii!Cti,·o exerci~ 
cio, não podendo cm c .1so algum \'cncaJ .. Ili os 
imptdidos por qul!llquor motivo, 

A ri. 15. O official dtJjustiça.qutJ intimar ordem de 
prbiw cm virtude do pronunc1n om crime aOaaça
vol dClvorâ, se fôr requerido, ocompnnh:~r o réo á pro· 
scnçct da autoridado que ord~nou n prisão, e, na 
aufcncia desta, perante qua1quor outrn que seja 
competente, e a auturidadc arbitrará lo~o proviso-
riamooto a fiança e aceitará fiador idunoo ou de 
po~ito sufficionttJ (1a1·n q•w o réo ~o livro solto. A 
obriga~lao do otncinl sorll cxpressnmento doclaradfl 

.Art. 17. Som pro quo nilo for possível efl'eclunr o 
julgo monto do róo no districto da culpn, torá togar 
no juizo do termo mais vi~inho, com prcforencia o 
d11 mosmn comarc:~, ampliada n~sim a disposif;lio do 
111tlgo. · 

Art; 18. A appollaçllo da sentença do absolvição 
nos pl'occssos crimin.oes dovorl• ~o r interposta dentro 
do tros dia~. ·· 

§ L• Fóra do COFO do orL. 70 § !• da lei do 3 dÕ 
puzcm~ro do 1841 n sonlonçn da absolviçDo será 
tmmodtJinmonto cxocutndn, ::onda posto cm liber
dade o réo absolvido. 

§ 2. 0 O recurso do appcllnção do que trntn· o 
ort 7U da rcforida lei srrd extensivo nos crimes do 
quo trRta a lei do 10 do Junho do 1835. 

§ 3 o Os prasos fntao~. parn •eguimer.Lo o npro· 
sonta~Ji&O dos l'ccursJs do doStJDChos ou sentonç .s crl· 
mina o:;, não toem 11 pplicação nos que forem intor~ 
postos .Pelo~ promoturos publicas, cujas fall:us ou 
u.oxactldõos não import11m a prcscripr.ão dos mesmos 
recursos, mas tão súmonLc a. sua roSponsabilidado. 

lambem em ntJnhum cJso serão (>rcju~icados os 
recursos interposto~ cx-oflicio, ou por qualquer pnrtc, 
quando por causa do f11lta, erro ou t•mis~mo d·J offi. 
cial do juizo niio tiveram seguimento a aprosontaçâo 
cm tempo nu tribunal dn relação. 

Al't. !9. Olil juizos do diroito toem nas sm:~s coma r~ 
cas compotcncin para concessão do /&nbcas·corpw~ 
uos dutidos do orJem do chcfll do policia. 

Art. 20. E' oxt~~nsh·n aos estrangeiros rosidentos 
no lmporio a faculdade de requerer habrus corpus. 

Art. ~1. Ficam supprimillas os corroiçõos. 
ArL. 22. As disposiçõos da lo! do 10 do Junho tio 

1835 são cxclush·amontc ;~pplit•a\'cis aos casos o cri· 
mes indir.ados no art. I o da mesma lei o uos do in~ 
surrcição. · _ 

Art. 23. No fóro das cidades cm que !Jouvor rold
ção 516 poderão oxorc'3r íiS" funcr.õos dl' I! o licitadoras 
os formados em direito. .. 

Art. 24. QuDtro nnnos depois da publicDr.l'lo dost.n 
lul só poderao ser nomeados para os togareS do sup· 
plon10s do juiz do direito, do que trata o~ .(o do 
art. 511 , os formados orn direito que na pratic.t do 
f~ro tivorem exerddo-dous annos, pelo menos, as 
fuiVçõos do solicitador. 

Art. 25. As disposições dos urts. 2° c 3° da lei 
o. 7UO del5 do Se tom' ro de 1854 ni1o sãoapplicaveis 
ti instituição do1s novas rolDçõos. . 

Art. 26. São applira,eis aos desembargadores as 
disposições dos arts. 2°, 3°, 4• e 5• do decretou. 000 
do ~8 do Junho do lll,'jU. · 

Paço, om 14 do Agttsto do 1862.- Joúo Lins 
Viuira Cansaução dl Sinimbti. 

no mandado. • 
§ 1.0 Igual procndimcnto terd lbgnr no caso do Parecer da maioria da •ommiRsão de legislaçatl, . 

prisiao om flagrante quanJo reconheça a autoridade 
por incont :stavol sat· o neto occns!Dnal dn plisiio 
crime afiançnvol. 

~ 2.• Os cffdtos dn tlanr.• pro\'isoria durnrflo por 
espaço do 30 dias, dl•ntra· do:~ quaos dovorá o róo 
nflan~:ar .. se dofinitivamcnto. 

Art. lO. A accus:u;tao o 1)c(oza produzidas poJas 
partos nos processos pulici~tcs !lerão s6mpru summa~ 
riamonto reduzidas n escripto pelo oscri\'ãf), 

A commissão dtJ logisla~ito, dovcnJo examinnr 
com a allonçào rcquodda poln irnportancia o grnvi~ 
dado do as::umpto a propo!iiÇão da cnmor.t dos 
Srt1. d'!put;uJos, relativa a um:~ das propostaS du 
po :or OX(:Culivo sohru n l'olormct j!ldlciarin, par" 
molhar oscl:uct..imcnto julgou convuniontc ouyir o 
Sr. mini!'!_lro dn justiçn em ttivcrsns confcroncins. 

S. Ex. ontoudo que a r•ropusiçiao da cam. r.t dos 
Srs. deputados dovo ser ~tlopt.adn com as cmoodus 
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annexas sob n. l; assim como concorda nos arLí&o~ 
a ldhivos sob n. 2, ficando a dila proposição con
cobida do modo quo se erpõo sob n. 3. 
Dos~o a promulgação da lei de 3 do Dezembro 

de 18U se reclama conlra •!sumas du ouas dispo
sições. Sua roíorma tem sido objecto do CllD&tantu 
ALtenção das camaraa legislativAs e de ministorios 
da .diiTorentes opiniõ!'s. Divcraos projectos e pro
postas lcem sido o(Jerecidus á c!lnsideraçào da 
aasembléa geral o ficado pendentes. Esta hesitar.ão 
6 prova da gravadado du as!umpto. Ainda agorâ a 
commissão, composta apenas do tres membros, não 
pódo r.hogar a per!eilo accordo. 

Em laos circumst.nncias, roconbecondo a com
missão a necessidade de adoptor-so nesta aossn.o 
uma rof!lrma por tanlo lempo reclamada e lanlas 
vezes projcet.ada, o vendo que ella onlendo principal
monto com a segurança publica e individ1.1nl, de 
cujas garantias ó o governo o primeiN rcsponsavel, 
perarJade·se que o senado procederá com a discri
ção e p1 udencia, a que Qstá Uf ostumado, dando o 
~eu consentimonttl á proposição da com ara .dos Srs. 
depu&.14.os com as emendas adiante mencionadas, e 
outras quo o debate justificar; e pur.a isso 

E' de parecer quo a proposição dn cam··ra dos 
Srs. deputados, de que ae traia, cnlN na ordem dos 
trabalhos com as emendas quo otrercce. Em 10 do 
Junho de 18'11.-&riio das Tres Dorras.-Darão de 
S. Lourenço. 

N. 2.-Artigos add1tivos. 
Arl. Aq-uelle que por lmpericla, imprudenci•, 

negligencia ou falta. de oboorvancia de algum rogu
lamonto, commettor ou fôr causa du um homicídio 
involuntario, aorá punidll com prisão do um mcz a 
dous onnos e muiiB correapendonte. 

Art. Quando do faclo resultarem sómente feri .. 
mantos ou otT•nsAB physicas a pena será de cioco 
diaa a seis mezes. 

Art. Os casos de que traia o arl. 10 do eodigo 
criminal lliio do conboclmenlo e decisão do juiz for-
mador da culpo. , : ' 

Os crimos do arl. 14 do moamo codigo são só da 
compaloncia do jury. 

A ri. Em gorai o oslellionato, do que troll o§ 4• 

mero não excederá ao dos juizes efrect!vos, A osles 
substitutos tombem compete auxilior aos mesmos 
juiz01s do dir .. ilo no preparo e instruc«ito dos .Pro• 
ceslos de ~uo Ira ta o art. 12 § 7• do codigo do pro
cesso crim1nal e mais processos crimes al6 o julga
montO ou sentença do pronuncia, exclusívamoo.Le. 

§ 2.• Os juizes substitqtos, de quo trlta o pllra• 
grllpbo antecedent.o, serão nomeados pelo governo 
do entro os doutores ou bachareis formado• em di .. 
reito com dous annos de pratica do fôro pelo mono• 
o servirão por quatro annos~ nas mesmas coódíçã:as 
e vanLagcns dos juizes municipaes. 

§ 3.• São redUZidOS a Ires os aupplenleo dos juizos 
municipaea, delegados e subdelegados de policia 
em cada termo ou di&tricto. 

~ 4.• E' incompalivel o cargo de juiz municipal e 
substilutos com o do qualquor autoridado policial. 

§ 5. • O a chefes do policia serão nomoados de en
tre os magisLrados ou de entro os-doutores ou ba .. 
choreis em direito quo tivgrem P:!'lo menos quatro 
annos de pratica do fôro ou de administração, nãe 
sondo obrigatoria a aceitaçü.o do cargo. E quando 
magistrados, no exercido do cargo policial .não go· 
sarão do prcdicamcnto de 1:1uu magistratura;· vcn .. 
carão, po1ém, a respecti.·a antiguidade e terão. os 
me~ mos vcncímontos. peeuníarios, se forem supe
riores aos dll logar do chefe da policia. 

~ 6.• Nos impedimentos doR cllofes de policia ser
virão as pessoas qno forem designadas pelo governo 
ua Côrte e pelos presideote!l nas proviocias.; . guar .. 
dada, sempre. quo for passivei, a condiçACJ! relatiya 
aos otTectivos. 

§ 1., Havorá em cada lermo um adjunto do pro
motor publico, proposto por este o approvado pelo 
juiz do direito da respectiva comarca. 
- § 8.• Na falia do adju111o do promolor pu•!ico, as 

aur(s funcçõcs serão exercidas por qualquer pesaoa 
idooea nomeada pele juiz da culpa para o caso es
pecial, do que so tratar. 

DAS A'rl'RJBUJÇÓES CRJKINA.IS 

do ert. 264 do cod_ígo_crimihal, o o arliflCIO fraudo· 
lento, pelo qual 10 oblenha do outrem a enlroga da 
dinheiro, fun~os, tilldos ou quaosqucr bens, pelos 
se~uintus mmos : 

• 1.• Usando-ao do folau nome ou loisa quali
da o. 
~ 2. · Usaado-•e do p•pel falso ou !o! si ficado. 
~ 3. • Empregando-ao Croude paro persuadir a 

existeneia do emprezns, bens, credito ou poder SU:J"" 
pos!", ou p.ra produzir a oaperança do quolquer 

Arl. 2.• Fica orlincla a jurisdicção doo chefes do 
·policia, delegados e aubdele&ados no qne respoita 
ao julgarneotos dos crimes do arl. 12 § 1• do codillo 
do processo criminal, asaim como quanto ao jnlga
mento das infracções doa termos do aegurança e 
bem viver, c das infracções de posluraa municipae11. 

§ I.• Fica tambom exlineta a competencia deqas 
autoridades para o procesao e pronuncia nos crirnes 
communs; salva aos chefes do policia a faculdade 
do proceder 4 formação da culpa e pronunciar no 
caso do a11. 60 do regulamento do 31 do Janeiro 
de 1842. 

Do despacho do pronuncia, neste caao, haverá, 
s-;om suspensão das prisões decretadas, recurso ue .. 
oosaario, DllB províncias do Cac1l communicação com 
a sóde dos reloçilos. para o prosidento da rOBJ!OCiiva 
relação; nas do diffic1l communicaçAo, para o JUiz do 
dirollo da Cllpital da mesma proYlncia. 

ac .. •1dento. . 
N. 3. - Arl. 1.• Noa capiloos que lorom sédos 

das relações e nas comncas do um só termo a ellas 
ligadas por tllo Í4Cil CL\mmunicaçno que no mesmo 
diu se possa ir o voltar, a jurisaicção do 1• insll1D .. 
cia BCl'ó exdusivamonte exercida pelos juízes do 
dlreiiO c o de 2• pelas relações. 

§ 1.• P11ra substituição dos juizos de diroit > nu 
ditas comarcas bavora juizos subsLitn.tos cujo nu .. 

Art. 3.• AtJs juizos do direito das. comarcas do 
art. 1• da presento Joi, e aos juizos municipaos do 
tt1dos os outros termos. Oca cxclusivnrnento portea
~ondo a pronuncia dos culpados nos crimes com
muos, o JUlgamento nos crimes do quo trata o 

o 
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art. 12 § '7• do codigo do procesoo crildlaol, e o da 
infracçie dos turmas de segurança o bem viver i 
podendo sar auxiliados 11elos seus substitutos no 

assim comiJ na formação da culpa nos crimes com· 
muns esclusivamenl.o até o julgumentn o a aontença 
do pronuncio, da compotencia dos elf"ctivos juizos 
que, antes de pruíorirom suas decisões. deverin rati· 
ficar os refendes processos, quando Cclr preciso: 

· preparo e org1n1saçio doa reapecli'fos proces•os, 
a&é o julgamenlo o a pronuncia, E>xcluaivamenle; 
e com a meomo limitaçao pelo• delegados e eubde
legadoo do policia quanto ao preporo doa proc•ssoo 
dos crimes ~e que trata o art. 12 § 7• do codi&o do 
procosso criminal. 

§ 1.• Aos juizes do direito das comarcas do art. 1• 
lambem perl<lnce: 

A roncoasão da fiança proyisoria de quu tra la o 
art. 12 desta lei. 

\rt. '7.• Aos juizos do paz, Àlém das suas actuaes 
attribuições, cornpete: 

O processo e julgamento dos crimes de respoooa· 
bilidade doa empregodos nlo privilegiadoo; 

O processo e julgamento dos crimes de contra· 
bando, fóra do fla11raote deliciO : 
. .A 4ocioio daa auspeições postas aos substitutos e 
Jtllzes de piZ; 

A concessão de fiançaa; 
Em geral quaesquor outras allribuições conferi· 

das a.os juizes de 1• instancla. 
. § 2. • Ao tribunal da relação compete conhecer e 
julgar tod.ua os recursos interpostos das decisõee: 
Clo1 juizes de direito das comarcas do art 1·; e aos 
desembargadores, membros das rospoclivas rela· 
ções, a presidcncia das sessões do jury nu mesmas 
comareas. 

§ 3.• Aos juizes muoicipacs, alem de suas actuaes 
allribuiçõao, pertence: 

A OlfZ'&PisaçAo do processo crime de coatrab•ndo 
f6ra de llogrante deliciO ; 

O julgamento da Infracção dos tormos de segu· 
rança. o bem vaver; · 

A COPC8SiàO de fianças ; 
A execução dos aontenças crlminaes dos juizes de 

dirciW e dos iribunaos; 
A execução de quaesquer diligenciu ordenadas 

pelo juiz de direito, _quando a este fôr presente al
gum procoaso. 

Arí. ,,. Aos juizoo de direito em geral, além das 
suas actuao:1 anribuições, com.pote: 

O julgamento do crime de contrabando fóra do 
llagrante delicio; 

A decioão das suspeições postas aos juizes infe
rlorell, e a doa mesmos juizoa de direito Dll ordem 
deaisnada: 

A cor.cesaAo de Oaaças; 
A execução ou determloaçlo do quaesquer dili

geoclaserdenadas peloatribunaes superiores, quando 
a eotes fôr presente algum proceoao. 

Art. 5.• Aa euapeições poslas aos juizes de di
roito •er·iio decididas: 

§ !,' Nas comarcas de que trata o art. 1• dosla 
lei, pelo prPsi~ente do respectiva relação. 

§ 2.o Nas domais comarcas, pelo JUIZ do direito 
da comarca mai~ visinba do termo cm quo se arguir 
a suspei~ão. Uma tabella fixará a ordem da proxi· 
midadc reciproca de C3da comarca. 

Art. U.• Aos substitutos dos juizes de dir.·ito dos 
com:ucas da quo traia o art 1•, o i6ualmonto aos 
subsULutos dos Juizes muoicipaes do todos os termos, 
alóm d" subttituição mareada para os C3aos do im· 
pedim nlo doa rospoctivot juizos, corapoto: 

A coopcraç,lo no p:oporo doa proceoaus de quo 
trJI& o ar\, t~ 8 7• do codlgo do processo criminal, 

O julgomaoto das infracções de poaluras munici· 
paas com appellaçio para os joizos do direilo; 

A concossllo da fiança provisorla de que trota o 
arl. 12 desla lei. 

Art. 8.• Aos delegodos e •udelegados de policia, 
além das suas actuara anribuiçõ~:~s tio sdmonte lOS· 
tringidas pelas dispo~çilcs do arl. 2· e§ J•, Oca per
toncond& compolonma para o preparo do aorocesso 
dos crimes d.e ~ue tralll o art. 12 § 7• do codigo do 
processo crlmJnal ató a sentença exclusivarm:nte. 
Por oscriptc. serão tomadas nos mesmos procoasos, 
com os depoimentos das tcslemunbas, as exposiçõo!!l 
da arcusaçüo o ~eroza; o os c~'!Jpctontes julgadores, 
antes d•J profurucm suas-deCJsoes, déYOrào ratificar 
o processo no quo fdr preciso 

§ I.• Para a formaçao da culpa nos crimes eom· 
muns as mesmas autoridades pC'líciaes deverão em 
seus districtos proceder ás diligencias necesaarias 
para descobrimento dos factos criminosos o suas cir
cumstancias, o transmiUirlo aos promotores pu
blicas, com os autos do corpo do delicto o indica
ção das testemunhu mais idt~neas, todos os oecla
recimeotos colU1idos; e dest.l rtlmessa ao mesmo 
tempo darão parte ~ autoridado com~etento para o 
formação da culpa. 

§ 2.• Perlence-lhe~ igualmeote a concessão da 
fiança provisoris. -

Art. 9.• Aos promotores publlcos, alóm das actuaea 
attribuições, compete: 

Asaislir r.omo parte integrante do tribunal do 
jury 1 Lodos osjulsamentos, inclusi'o oquolloa om 
que haja accusador particular, e por parte da jul• 
liça dizer de facto o direito sotire o processo em 
Julgamento. 

Nos proceoaos por crime• em que tenha lo1ar o 
pro.eedimo~to omcral, embora promovidos por accu. 
aeçao paollcular, pertence lambem ao promotor pu. 
bbco promover .os torme• da accusaçoo e lnterpôr 
qualquer rocuno que no caso cou!Jer, quer na 
formação da culpa, quer no julgameato, 

DA. PI\ISÃO. 

.Art. 10. Para execução do disposto n•JS ort•. 192 
tl. 133 do coaigo do proce~:~so crin-.inal, obsorvar-~o
htt o seguinte: 

§ 1.• Não havendo autoridodo no logar cm que 
se offt~ctuar a prisão, o conductor apresentará imme· 
diatamcnt~ o réo áquQlla autoridade, que ficar mais 
proslmn. 

§ 2. São compet~ntos os choros do policia, juizos 
do direito o seus subslitutos, juizes munictpaos o 
aous aubaütutos, jui1es de paz, dole1ados o subdele· 
sado• de policio. 
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Na falta ou impedimento do escrivão ~tervir& para 

lavrar-o competuoto aut.o qualquer pessoll, que •lll 
mesmo fôr designada o juramentada. 

§ 3. • Quando a prislo f~r por delicio de qno-lralo 
o arl. 12 ~ 7.· do codigo do processo r.rimioal, o 
inspector do quartoirão ou moamo o official do jus~ 
Uça ou comraandanto da força, q11c efl'ectuar a r,•i
sâo, formará o auto do que· trata o art.. 132 ac ma 
citado o porá o réo em liberdade; salva a disposiçilo 
do o ri. 31 d• loi do 3 de Dezembro dol841, e 300 do 
rogulamenlo do 31 de Janeiro do 18i2; i o limando o 
mesmo réo para que se apreaonte, no praso ~uo fõr 
marc:ldo, á autoridade judicial, a quem o dito auto 
fOr romeUido, sob. pena do ser processado ' ro
volln. 

Arl. 11. O mandodo do prisão será passado em 
duplicata. O execulor enlregará ao preso, logo do
pois de effectuadn a prisão, UQI doa exempleres do 
mandado ct;m declaração do dia, hora e Jogar, em 
que etrectuou a prisão o exigirá que declare no outro 
liavel-o recebido i recusando-se o preso, lavrar-so-ba 
~auto assiRnado por duas trstomunhas. Nesse mesmo 
e1omplar do manltado o carcereiro ~ssará recibo 
da entrcg~ do preao eom declart~ç.ilo do dia e hora 

§ 1. • Nenhum careereiro recebcd pr(ISO algum 
sein ordem por cscripto da autoridade, snlvo nos 
casos de flagrante deliato, em que porclrcum!ltancias 
estra'lrdinarias se da impossibili-Jade de ser o mesmo 
preso aprosenlodo 6 aulorldado compeiOnle noaiOr
mns dos paragraphos acima. 

~ 2.· A' excepçio de Oaltfante deliciO, a prislo 
aoies da culpa formada só pódo ter loaar nos crimes 
mafiança'feis. por mandado escripto do juiz compe 
t.eote para a formação da culpa, ou li su,. requisi
ção : nesiOo cosas precederá ao mandado ou á re· 
quislçiíe declaração de duas testemunhas, que ju .. 
rem do scioncia propria, ou provo documental de 
que reRultem vchomontes indícios contra o culpado 
ou deebração deste conresrando o crime. 

nimo do C>da anno do priolo com trabalho, de 
prilào simples com multa ou •em •11•, degredo ou 
dest~rro. · 

~ 2.• Dentro dos douaiOrmos o juis, indépandonle 
do arbilramenlo, Ourá o valor da Oonça, ollan. 
dando j gr.,id•do do delicio o á condição do for• 
&una do róo. 

~ 3.• Em crime aftançuel, ninguom será condu
zido li prisão, ao poronle qualquer das auloridadea 
moncionadlS no ar I. 10 ~ 2• doai> lei pres1nr fiança 
provlsoria por meio do deposito em dinheiro, rne~aos 
e pe:lras precieaas, apolices da divida publica, ou 
por meio do duas pessoas conhecldamente abonadas, 
que se obriguem pelo comparecimento do réo du- · 
rante a dite fiança, sob a respomabilidade do ma
ximo do que acima se lrate: e estando )6 preso será 
immodiatemenle soilo, ao peronto o JUiz da culpo 
proolor fiança delinltin ns fórma doo arl!. 303' o 
30i do regUlamento de 31 de Janeiro do 1842, oa 
ainda a provisoria, !18 não bou'fttrem decorrido os 
30 dias depois do sua aproaenlaçio 1.0 juiz. 

§ 4.• A fiança pódo sor prestada ~m qrialquor ler
mo do processo, uma vez que seJa reconhecido o 
crime por ofiançavel. 

§ 5.• O quebramento da Rança importe a perda 
do valor dollnhivo desta e obriga o reo ao processo 
o julgttmento á ranlia. nos terrn'lS do art. 43 da loi 
do 3 do Dezembro delBf.l; subsistindo a disposição 
do arl. 44 da mesma lei. 

§ 6,• Nas senlenças de pronuncia e nos mandados 
de prraão se declarará o valor da Haeça, a que fica o 
réo sujeito. 
~ 7.• E' derogada a disposição do orL 45 da lei de 

3 do Dezembro do 11141. 

DA QUEIIA OU DESUMCIA. 

Ati. 13. Fica abolido o precodimenlo e:-off.cio 
dos juizes formadores da culpa, excepto os gasos de 
Oagranle'deiiclo nos crimes policiaes e os dos§§ 4• 
e 6• desiO arligo, . 

§ 1.• No ca•o d• Oagr•nte deliciO, ao o róo obli•er 
fiança, a queixa ou denuncia IQrA apreeen&.ada deQ• 
Iro dos 30 dias da perpelração do d~liclo. _ 

§ 2 • Se o róo esuv~r pre!!!o, a CJUOII.a ou doquoc1a 
sefli otrerecida dent• o de cinco dias 

~ 3. · A !o !la, porém, de mandado da outoridade 
fofmadura da culpa na occasiào, nào iohibirá a au 
toridado pr.liciAI, ou juízo de paz, de f,1Zer prender o 
rulpado de crime in:.flançavel. qunnrto encontrado, 
se houverem do qualquer m •do 1ecobido da autori
dade compeiOnle communicação de aua culpabili 
dado, ou ao for notoria a e:tpedição do ordem regu
lar para acaplurai dovando, poróm. fmmetliolllmente 
aer levado o preso 6 presença da competente auto .. 
ridoda judiciaria para delle diapor. 

E assim lambem fica s1l .. a dispeaiçiio do arl. 181 
mombro 2• do codigo criminal. 

§ 3. • Ao outerid•deo campewntes remellorlo aoa 
prôruotores publicas, ou S"I:'UI adjunloa, u pro'faa que 
obtiverem sobre a elia&8ncil de qualquer delic&o, 
aflm de que alies procsdam n• fórmo das leia. 

!\ •·· So, esgotados os praaos acima declarados, 
os 'pramot•·res publicoa, ou seus adjuntos não apn· 
stntarem a queixa ou donunci•• a autoridade forma• 
doro da culpa procederá r:-oflicin, e o juiz do dirailo 
multará 01 promotores ou ad1ualo~ om1saos na qaan
lia do 208 a 1001, .o oile ollarecerem molivoe )QIIi
flcativos de sua f;elta. 

ft 4.• Niio t.ró loaara prisao prevonliva do cul
pado, se houver docorrido um anno depoiJ de com
oteUtdo o crime. 

DA P'IA~!iA• 

Art. 12. A ftança pro•isoria Urá lo~ar noo mes
mos casos orn que se d' fiança deftnittva. Os aoua 
eiTeitoa durarão por 30 dias, o por mais tantos outrot 
dias quantos forem nf!cnuarioll para que o réo poisa 
apret~antar-ao ante o juiz competente para pres&ar a 
Oan!{l definitiva na rulo du quatro leguas ~r ttia. 

§ I,• A fiança regular-so-ha por uma t.IH!IIa ur
gailiaa4a polo ao'ftrno, fttando o POaximo a o mi-

§ 5.• O promotor publico, a quem o adjunto de
Ycri eorumunicar a queixa ou denuncia que tiver 
aprosonlado, podor6 addicional-a, come eatuder 
mais justo, e prosoguir :nos lermo• da formaçio da 

culr.,. 'd d · d' - · :;: u.• Aa auton 1 es JU ICJaraas, sempre que re-
conbecerem ..... do respen .. bili4ado, fonoarão 
•ulpa a ~uom a linr, sendo de aua co111polancia: e 

.. 
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não sendo, remcttorão no promotor publico ou seu 
adjunto as provas quo sirvam para fundamentar a 
denuncia i participando essa remessa á autoridade 
competente porA formoção do culpo. So, poróm, o 
promotor ou sou ndjunto não officiar nos prasos dos 
9§ 1• e 2•, applicar-se·ho o disposição do§ 4•._ 

nus aBcuasos. 

indo~ondonto do convenljio d.o pnrtes, scmp~ que 
nAo fôr possivol effoctuar o JUlgamento do roo no 
dislriclo da culpo, terá logar no juizo do lermo 
mais visinho. com prcferoncia o da mesma comarca. 

Vorítlcar~se-ha a impossibilid!ldo •o em trcs 1!0&· 
sões suecessivas do jury n!o poder ter Iogar o jul
gamento. 

DO JIA.DEA.B-CORPUS 

Arl. 14. O recurso do que Ira la o arl. 281 do co- Arl. 15. Os juizes de direito poderão e~pedir ar-
digo do processo criminal fica convertido em aggra- dem de habeas corpus a favor dos que.osttvorem U· 
vo no auto do processo. logalmonto preaos, ainda quando o fossem por do-

§ 1.• Os recursos de prenuncia ou nlo pronuncia lerminsçlo do cholo d.e pol!cla ou do qualq~er ou· 
seauirão sempre nos proprios autos, podendo as tra autoridade adruiolstra&lva. e sem esclusao dos 
partes arruoar o juntar documentos nos prasos detidos a titulo de rocrutament&, nãu estando ainda 
hgaes. alí•tadoa corJ!O praças ao e1ercUo ou ar~ad.a. . • 

Slo Yoluntorlos os que !Drem Interpostos das de A superiortdade do gr4o na ordem da JUnodlcçao 
cisões doo julzeo de dlroito do art. 1.· destalolom judiciaria ó a u~ico que limita 1 compeloor.i~ _da 
precesso de formaçlo da culpa nos crimes com- respectiva autondado em resolver aobr!l as pr1~oe.s 
muna. folias por mandado Qaa mesmos aulttrldodos JUdl· 

Sio, portSm, necessaries os mesmas recurso• das · 
decisões dos juizes municipaos que ~z·o~cio os ra. et§ei"_. Tem Jogar o pedido o eonce~são da ordem 
rão expedir •em auspensão das prisões decretadas. do ha.beas-c;orpua, o ioda quando o unpetrante nio 

§ 2.· Do despacho que niio acoitar a quoiu ou tonba che~ado a soffror o constrangimento corporal, 
denuncia, e bem assim da sentença de commutação ma& se v_eJa delle ameaçado. . 
da multa, baveri recurso voluntuio ~ra oJ"ui~ de § 2.• Não se poderá ret'onhecor constrang&meQ.tO 
direito ou para a reln@o, conforme ror a ecisiio i116gal na prisão dotermina~a por despacho de pro· 
proferida pelo juiz municipal ou de qireilo. nuncia ou sentença da oulor1dode eompelonle, qual· 

§ S.11 Os prasos fataes, para seguimento e apre- quer que seja a arguiçAo contra taes ncto.11, que só 
sentação dos recursos de do1pacbos ou soa~nças 'Poto~ meios ordinarios podem ser nullifJca~os. 
criminaoa nil teem applicação afiS que forem mtor- § a. • Em todos os casos em que a autoridade, quo 

r.ostos pelos promotores publicas, cujas faltas ou coiacoder 4 ordAlD de habt!at-corpu•, reconhecer que 
neuctidõea na o import.nm a prescnpçiio dos l!'~smoa houve da par'e da que autorisou o conatrongimento 

recuuos, mas tão s6mente a sua ret~ponsabahdnde I Ilegal: abuso do autoridade ou violaçio Oagranlo da 
Tambem em oenbum caso serão prejudicados os ·lei devorá conforme ror da aqa compoloncilh faz,~r 

rDcursos interpostos ez-o{lilio, ou por qua~quor etrectiYa, o~denar ou requisitar a reapoatsabilidado 
parteL. quando P.or causa de falta, o~ro f:lU om1ssn.o da quo assim abusou. , 
do omcial do JUIZO ou de outrem mao t1ver segu1- § 4. • Negada a ordem do ha:~taa-corpu• ou de 
monto e apresenta~ão om tompo no juizo ad ~uem. soltura pelo autoridade i.nlerior, poderá ella ser ro-

§ t.• A appellaçno do§ 1• d> arl. 'l1l da lei d~ 3 querida perante a aupenor. 
do Dezembro de 1841 só Iom effollo supeDSIVO § 5 . Quando doa documentos apresentadas ae ro• 
quando inlurpesla de sentanço absoluloria do _aceu conhtÍcer evidentemente. illellalidade do conslran
sadO de crime inaflançavel, o nio sendo unam ma a giRlent.o, 0 juiz a quem se 1mpt~trar a ordem do 
decisão do jury quo a determina. Falla~do qualq~er habeas.c;orptls poderã or~eonr A lmmedíata ~e~sa• 
destas condir:oes aáo sómeat.e seri receb1da no ofTe1to cAo mediante cauçAo, ate que 10 rosoha defimL1va• 
devolutivo. "' · • 'lo 

' ~ • I I men • d d' ' d · § 5.• Tiio sómenlo lera o .. etlo sus(lO~S v o a appe • § ti.• E' reconhecido o garanti o o 1te1lo o JUSta 
Jação interposta polo promotor pubhco ou parto initemaisação e em todo o caso das cuatu, contada,s 
offendida da aentença de absolvição, quando fôr osta em tresdotiro, a favor de quem St,ffrer o coastramu• 
preterida a ro1peito do réos accusados de crimell pu- monto iltegal, contra o re1ponsavel por semelhante 
nidos no maximo com as penas do morta, galós ou abuso de poder. _ 
prlaio com trab.Iho pur viole ou mais annos, e § 1. A plana conce.,Ao do habeas-onrpu• nlo po_o 
prislo simples perpetua. • . teimo ao procOFIO, nem obsta a qualqu~r proced1• . 

Nunca, poróm, a mesma appellnçao lerA effmto monto judicial que posso tor Iognr, om JUiz•• com• 
suspensivo, se fOr uoaaime, a decisAo do jury quo potente. . 
determinou a respectiva sentença. Art. 10. Não ó vedado ao etltrangmro do requerer 

No pr::aso de dous dias dero ser interposta a appol· para si ordem do habcas.c;orp"'' nrs cuos cm que 
Jadio do que trata este parographo, o não o ROndo csla lem togar. 
sefão logo postos em liberdade os róos absolvidos; 
os sujeitos a penas menores, immediaaamente depctis msrostçüEs Dlvluur.&.s. 

de proferido a aeolonça obsolutorlo. Art. 17. Síio adoptadas as sesuintea disposições: 
§ 6.• Nlo havendo ses•ão do jury om .alg~m § 1_, E' derogado " arl. 66 da lei de 3 do D.ozem• 

tormo, poderá o róo ser julgado om outro m818 VlSI• bro' do 11141 e reslabolecido o arl. 33a do cod•go do 
nho da mesma comare~, se assim o rcttuerer, o o 
proMotor pnblioo ou a parto accusadora convier. E processo criminal. 
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~ 2. a A pronuncia não suspendo senlio o os:er
ciclo das funcções publicAs e o direito de sPr vota
do pnra e1ohor, membro da llssembléa gorai e pro
vincia1, o cargos para os qu:~cs sR etíKe qualid,de 
para ser clettor; ncondo totlnvia 11a\vn a dlSposit;laQ 
ilo ort. 2• da lei de 111 d·• A11osto do 1846. 

trado ~or si ou por um cumdor no caso do impossi· 
billdado. 
~ 15. Quando •ubslituir ao juiz de diroito pe•·co

beÍ'á o juiz municipal. além do proprio ordenado, a 
gralificaçilo daqu• \te e os emolurnontos pelos I· ctos 
que prat1ca.r. 

§ 3.• E' o ~0\·orno autorhado a Oxar o num!'ro 
dos juizes de direito cm cada uma das comorcas do 
art. lo som toxccder ao corrospondento aos lagares 
actualm,nte creadCIS de jufz~s de dírcit.Q e muni
ci~~os. 
. ·Na cnpilol do lmpcrio d creado mais um lo~ar de 
juiz de orphitos com dl1us oscrivães do mesmo juizo. 

Na Côrte e nas capiLacs da Bahia, Pornnmbuco e 
Maranhão a provedoria do capeUas e resíduos 11orá 
de juriadlcçao privativa. 

§ 4.• Os juizos de direito nos cri mos communs 
são processados o julgados perante as relações. Os 
cbetes de policia ignolmonto o serão, quer nos cri
mes eommuns, quc1· nos de ros.,onsabi\idade. 

§ ü.• O governo (ará nova clossifi::ação para as 
comarcas, quanto iis ontraacias ; a Coit.t olla a6 por 
lei póde ••r altarad.t. 

§ 6.• Na capilol do lmperlo bnerá m•is um rs. 
crtvão d·l ~ury C·lm o voncimonlo annu11l do 1:2'lOS
Jgual •onc1mento ter6. o companheiro. 

§ 7. O exercicio do cnrgo por sete nonos rm co
marCil de l• ontrancia babilit' o juiz do direito para 
a remoção em comorcll de 3• entriJ.ncin. 

§ 8. O governo . rnarcará os toncimontos que 
devem t~r os chefes de policia, que não forem mi\· 
gistrados, não podontJo 1 xcoder aos vencimentos 
act'Jaes. E bem ltSsim podará ltrbi&rar aos adjunto~ 
dos promotores pobJicos uma grntiOca·~Ao não axco
den·e do 500S annuae~~t nos togares onde julgar 
CODVt:nh~ote. 

§ 9. O governo nca a.utorisado a rover o regi· 
monto de custas. 

§ 10. Os juizes ~o direito das comorcas do arl. 1. 
na mesma cotuarco rec1pr\1tamento so 1-Ubitituom 
sempre quo fôr poFsivol. Em fBlt!J o ~erào t•lfocti· 
vamento pelos Sl1bstUutos. 

§ 11. Os lo belliãP.S de notos ~cderRo f; • .er lavrar 
as oscripturas por oscrovontes juramcntodo~. sub
scroYondo alies c carre~rnndo com a inteira rl'spon
snbilidade; e sor-lhos-ha pormiUido t~r Jnf)is de um 
livro doJJast com() fl\r marcado em r(~,c:ru1amonto. 

~ 12. Serll permittido ls part•s indicar ao dist,.i
buidor o tabellião gue pref~rem paro razer a escrip
tura, sem qulil por 1sso baja compt•nsaçito n:a mosma 
distribuição. 

~ 16. O supplente do j•tiz n> uniclpal, oo cffcctivo 
exorr1cio das respectivas funcções, terá a gratifica .. 
çào complementar do ordenado do mrsmo juiz e 111 
emolumentos pelos ~ctos quo Jlrltticar. 

•'os t01mos reunidos esaa ~.cratíficação será divi
dida JIClos supplentcs quo exercerem a jurisdicçõ.o. 

§ 17 •. O governo poderá, no mgulomrnlo que der 
po'ra a execução dil ~rescnto loi, impOr P.risll.o at.é trcs 
mezcs e muiUI aló 2001, e lar<l consolidar todas os 
Jisposições legislativas e regulamentares concernen· 
tea a,, processo civil e crimlnnl, 

D.\S ATTRIBUJÇÕES CIVE1S. 

Art. te. Aos juizes de poz compete o julsamenlo 
dru ca.'•sas civois até o valor de IOOS com appel
lação para os juizes de direito. 

Art. 19. Aos juizes municipaes compete: 
O pro{)aro de todos os f~ítos eiveis que cabem ao 

jub. do ducito julgn; -
O processo o julgamento das ceusas cíveis até 

5008 com app~llnçlo .paro. os jnize<~ de diroito.: . 
A_ pubhc 1çoo o execuço.o d~ts s<·ntenças cn•e1s, 

podendo sor perante eUes interpostos e preparados 
os recuno• que doBas couberem. 

Art. 20. J\OS juizes de direfto comrelo: 
o julgamento em rlrimeira inst.ancia do todas ns 

Cüusas civais nas rcsrectlvas comarcns, o conjunt.n
ment.o o pr€'faro das me~mas nas camar('aS do quo 
trata o art. a desta lei ; 

Inclue se nesta compotoneia o juhr1ml•nto das par
tUbas, eontos de tutores, bem como qualquer cutra 
de,:háo dl!finilin que ponh' .termo i causa cm 
l.. .. instancia ; ~ 

A decl•ão dos aggravos interrostos dos juizes in
feriores ; 

J\ decíl"ãO das s:uspcic;ács postas aos ju:t~'~S in(o. 
ri&ret; . 

A flx:ecuçào das BC..Dtan9~tli ch•ois nos tl"rmos rm 
que nlo houver juiz municapal; 

Os juizos do direito nu comarcas. do que &rata o 
art. 1·, poderão ser auxiliados pelos 6ous subst:· 
tu(os no prepnN o ioatrucçAo dos feitas civcis até 
quulqut~r sor.ten~a oxclnsiv ... monte. 

Arl. 21 As sus~eiçõos em mnteria cível, postas 
aos juizns do rtirotl.,, sotilo decididos pdo _modo de .. 
!crmmndo no 01t. 5· desta lei. 

no PROCESSO CJ\'EL. 

§ 13. Os juizos do direito, desombl\rg:~d~,rus o 
ministros do supremo lribuoül do ju.,tiÇn. que so 
acharem phyaica ou moralmente imposl'iibHit.ldos, 
serão apoEZontados. a tw:u podido ou por iniciatlva 
do governo, com o ordenado por íntoiro, so roo ln
rem 30 annos do sorvi~o t"1Tt1ctivo; o com o or4o· 
nado proporcional, se tiverem mais de 10, 

§ 14. Sómente ~cpois do intimado o magHr.ulo 
pura roquorar a apo~ontação. o nào o (nzf'ndn, tt•rá 
elln logor por iniclntlva do ~overno, precedendo 
ccnsullo da secção do jusliç• do conselho de F.•l,do 
c prucedcndo-so J•I'ÓVÜtmente ao~ oumes o diliRon
cins necessariail, com auditlncia do meemo mngis-

Art. ~2. Nos causas ntó 1008 c prncos•o s•r~i 
s•Jmmaris:nmo. F.m rf'gulamonto o govf·rno o deter
minará. 

Nos c•usas do mais do 100$ bt~ 5008 soguir·ro•ha 
o proccssosmnm1trio, o:~tobelecido no decreto n. 337 
de 25 de Novembro de ls:iO, •rts. 257 aló 244, ••h·o 
trowndo·so do bens do taiz. 

O juiz do 1• in~tancia quo Liver cm sua conclusão 
o fuito, o dospuchrttti uo llfA!-O dtl 00 dias o mais 
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tardar. q1tando a sontonrm Côr definitiva; e no• 
mais caSos, no pra!lo do doi dias. 

Das ju~tificações f~itas om qu.1lquor juizo não se 
deixar&. traslado, salro qa:m·lo a parto pedir. 

mnn lodo escripto do juiz competente e procedendo 
as provas quo a diJIIIposilffio determina. 

· Ficam abolidos os ~ia.; denominados do côrte, do 
quo trata o Ord. li v. 3• til. i•. 

Os feitos civeis sern:o na relação vistos e julgados 
por tres juizes, incluindo o relator qun d~vord f11ZBr 
por oscripto o rPiaterio da caUOJit, estabelecit1o polo 
regulament? do processo commorcial. 

NTto admltto, portanto, n emendn do Sr. mioiatro · 
dn just:ça, que prescindo do mandado dn autorj,Jado 
compotouto e liUlorisll a autoridade policial a fazer 
a prisão preventiva quando o culpado é encontrado 
o consta por communicaçiio d:1 autoridade compe
tente ou por ser notaria, a expedição de ordem re. 
gut..r para Cllptura. 

O juiz do ftlito o apresentará com o rolatorio den
tro de 40 dias contados daquollo em que lho folr di•· 
tribuidoi podendo o prosidente da rolaçiio pr.1ro~nr 
este praso a sou prudente arbhrio por mais 20 dina. 

Os rcdsores teria sóm~nt~20dias para a revisão, 
os .quaes do mesmo modo po1orão ser pro roga doa 
ate 30. 

Vern nos olhos do todos que O!ta ernond~ inutlli
sa, ,.wlos abuses do que ó SUSI!t>ptivel, a garantia 
qno a camara dos Srs. deputados ndop&ou e que 
será nenhuma se A autoridadn f1)rmadora da culpa 
não mr exclusivamente competente para decretar a 
prisão pr.,ventiva, e se o meio desta prisão odioaa 
não for exclusivamente o mandadtJ escripto. 

Das sentenças dos juizos do direito em causa de 
valor ató 5008 não haverá appellação. 

Art. 23. Sno revog~td4S as disposições em con• 
traria. 
Vo!o tm stparndo do un'Jdnr Nabue•>, sobra a 

reformn j"tlici ·, rit'J. 
Diver~otenlo da maioria da Cl·mmisaão de le;::tislnção 

do sanado eobro o projecto rJn Cllmllira dos Srs. de
putodos, o omendns respectivns do Sr. ministro da 
JUstiça, cumpre-mo dizerem resumo os pont11s prin
cipaos, que adopto, e qunes os quo roge; to, pres~in
dlndo das questões do dolnlhe q11o sõo dopondontes 
c consequentes ctosaes pontos princip:10s. 

CONCORD.-\~CI,-\9. 

Adopto o npplnudo como importantes á admi
nistração da justiça, beneficas á 1ibordndo io11ividual 
do cidadão, e tendentes á garantia de seus direitos 
politicas, as sog11intns disposições do projecto d~ 
camara dos Srs. deputados : 

1.• Quu separo~ a JUstiça da policia, consi•lerando 
incompati-nis os carA:ol respectivos: extinguindo a 
jurf•dicção dos chefes do policio, delegados e sub· 
delcg3dos no que respeita ao proces11o e j•llgamfnto 
dos crimes, de que trata o art. 12 § 7 do codlgo do 
processo crimina-l, e outrosim extinguindo a cumpo
toncia dessas autoridades ~ara o proces1o o pronun .. 
cia nos crim.s communs. (Art. I§ 5ort. 5 §li. 

2.• Que commeUe aos juizes de paz o processo o 
julgamento dos crime", de que trata o 4rt. 12§ 7 do 
codilro do J>roeesso, lAr I. 2j~ 1). ' 

NAo admt&to, portanto, a emenda do Sr. ministro 
da jus&ilja contra aspa disposição. 

3.• Qu~·dd providencias pAra quo o cidadio niio 
seja proso antes do a presentado la nutorida1Je corn· 
petento e interrogado; outrosim pBra que não soja 
preso nos casos em quo pala constituição se deve 
líYrar solto, o finalmente sobro a efTer.hvidade do 
mandado do prisão e necessidade delle rara a prisão 
do cidadão. (Art. B §§ I, 2 o 31 art. 9 § I) 

4.• Que submotto ao jury todos os crimes por 
abuso dolibordado do imprensa. (Art. 6). 

Niio admitto, portanto," emcnd11 do Sr. ministro 
da justiça, quo supprimo e11.J. disposição, 

5.• Que detormina que a priaiio prut'entiva nos 
crimes inaftaaçav('is não possa ter lognr S('nMo por 

6.• Que.-m~tnda regular as Ounçalj por am11 tabal .. 
111, Oxando o maximo e o minimo de cada anno de. 
prislo com trabalho, prisão simJ'Ios com ou 1&1D 
multn, dagredo ou tlesterro, devcudo o juiz dentro 
dos dous t.Prmos o independentemente de arbitra .. 
monto, detenninar o nlor da flonçs. ( o\rt. lO §§ 
1 o 2.) 

7.• Qne supprimo o procedimento ~x-offieio, exi
gindo que os processos crirnin11os sejam sempre inicia· 
dos por qucix., ou denuncia, dentro dos prasos que 
se mnrcam, exceptuado o caso do nogligenci11 dos 
agentes da Ju•tiço public1. (Art. 11 o r·arasraphos 
respectivos.} 

8.• Quo converto o rocursl do que trata o art. 281 
do codigo do processo om aggravo no auto do pro· 
cosso. (Art. 12) 

9.• Que manda sr1gnir os roeursos do pronuncia 
nos proprios autos. ( ·lrt. 12 ~ 1.) · 

.. 0. Quo dá recurso da sontt>nça docommutaçãoda 
multa. (Art. 12 ~ 3.) 

11. Qno supprimo a apyeuaçiio do art. '79 ~ I· da 
loi de 3 do Dezembro do Bt I no• crimes afiança· 
veis, o mesmo nos inaO:~uçaYciB no caso do tbsolvi• 
çãn un•nime. CArl. 12 §4·). · 

Doscjua a suppressão absoluta dessa appell~tção 
rC'pU~nanto o in·!ompativol com a instituição do jury. 
Nito sondo, porém, puFsivel ou so não fr1r ~ossivol a 
-supfressão absoluta-, aceito a concesaão muUo 
libera da caml\ril dos Srs. deputados. · 

Já so vô quo niio posso admillir a emenda do Sr. 
ministro da justiça quo mantém O!lll appt•lla@o em 
todos os casos o só concede ofTeito suspensivo da 
appellaçáo quando ha aboolvição unanime. 

A ramara dos Srs,deputades declarll qug nAo ha• 
•orá nppollnçno htorposta pelo juizfdo d~roito quando 
nos cr1mes in11Uançnve1s houvorabsolviçno unnnime: 
o Sr. ministro da justiça quor q~•• haJa !>•sa oppol
lação mesmo no caso do absolviçao unao1me. 

12. Quo declara quo a oppellaçio do promotor 
publico ou da parte olloodida, per falta do formal!· 
tlndes subslanciaos do pro::rsso do jurt •.. nio sua .. 
pondo 1 exef•ução dn sontonr.t~ de absolYIÇio, e só 
produ,; o efToito da annullaçõ.Ó do processo por inte .. 
rcs!le da (6i, oxcepto noll crirnos, cujo maximo da 
pena fôr morte natural. galós, nu pri!Ao com traba
lho por 21) annosou mais, o prisão simples perpetua. 
(.\rt. 12 ~i)). 
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Dosejava osso disposição som • oxcopção quo olla 
contém. 

Se isto, poróm, nio fõr possivul aceito a conces· 
elo da camara dos Sra. deputados. 

Nlo posso, rortanlo, admiltir a emenda do 
Sr. minutro da ~us1iça que supprime ostt conco•ão 
da camara doa ~rs. deput11dos o a substitue pelo 
offoilo suspensivo da appsllação. 

13. Q"e manda que o réo soja julgado no lerlllo 
mais Tisinho da comarca quando no termo dn culp:t 
não hou1'or sessão do ju1y, se assim o requerer o 
róo, o convleroaccusador. (Art. 12 § 6.) 

14:. Que admiUo o estrangeiro n raquorer ~or si 
ordem de hcbca1 corpus nos casos em que tem togar 
(Art. 12 § 'l.) 

Aqui Cflbe dizer por connesão da matoria, que 
adopto e applaudo a emenda do Sr. ministro da jus
tiça relativa ao habe •S corpus. 

As suas disposições silo os mesmas que conalam 
do program111a liberal do 1860 e pala maior parto 
conOrmadas por are6tos dos trihunacs ., eupor1oros 
do pa!z. 

Ho, porém, na emenda do Sr. ministro da justiça 
uma disposição quo não posso admittir. . _ 

E' a qno excluo o habeas-corpus 0:1 pnsao deter
minada por desp3cho 'da l1ronuncin. 

O supremo trabunal de JUstiça tom pon·mrioll arc~
tos concedido ha~ens-corpus nos casos do pronunc1:~ 
quando o processo ó evi(lentemento nullo. 

Assim que a noTa lei, adoptada a omonda do Sr. 
ministro dt11 justiça, ficará âquem da jurisprmJont:ia. 

Declarando se o1prossamonte que o habea•-corpus 
DAo interrompe e nao por1me o proce&:so, que do~e 
ir para diante, nl.o vejo inconvonient.o em que o c1· 
dadão se livro solto. 

E' um preconceito fatalllliberdado individuo! asse 
que noa Cu considerar n prisão do róo, antes do 
condomnado, como uma formula indispon,avol e 
sem A qual nào ha processo regular o pronuncia 
effoctiva. 

15. Que aLLdbua aos juizos do direito nas respocti· 
vas comarcas o julgamento definiLiYo do to.taa as 
causas civoi!i!, o'ov:mdo 11 suR alçada até 5008000. 
(Arts. JD o 18.) 

16. Quo nttdbllO aos jllizea municipaes o prepar.o 
doa feitos civeis com agli{ravo para os juizes de di· 
reito. (A ri. 14, art. ló g 2.) 

1'1. Quo applica As causas ciYeis até 5008000 o 
procesao aummuio oaLabolccido po'o reglllamento 
n, 737 de 18M, arts. 23'1 ati 244. (Arl. 17.) 

18. Que manda quo os Ceitas civois sejam nu 
ralações visto o jniKndos por Iras juizos, ln •luindo 
o relator. (Art. 17 § 4.) . • 

19. Quo declara que n pronunma ono susp~ndo 
s€lnão as Cuncçõos publicas o não dirouos polmcos. 
(i\rl. 20.) 

20. Quo exigo unanimidade dos votos do jury 
para imposição da peoa do morto. I .:\rt. 20 g 1 ) 

21. Quo conc~do AOS juizes rtB dirClito prh·ileg~o 
do COro nos crimes commuus. (Art. 20 § ~.) 

22. Que habilita os juizos do direito para 3• on· 
trnncia t•Judo soto anuas do exurcicio na 1.• 
(Ar~o 20 § ó.) 

23. Tombem adoplo as emendas, que propuz o 4 
maioria da commissi\o 01ceitr.:u, relativDs aos crimes 
involuntaries. casuaos e justiOCllvois, assim como ao 
estel!ionato do§ 4 do arl. 264 de codigo criminal. 

OIVBRGENCIAB. 

As minhas divorKenclas teem por objecto nio só 
o que oatd no projeclo, como o quo lbe Calt.a o ó os
aencial para mclhrrar o que nelle está, ou para rea
lidodo das gorantias que elle concede. 

I. 
O projecto é dcfOctivo quanto á magistratura e 

quanlO á organlsnção judicinria em relação aos tri-
bunaos superiores. · · 

1. Asdm que o projecto nada contém sobre o 
novi~iado, habilitaçao, nomençã.o e promoçtto dos 
magistrados. · 

2 Condnúa a nomeação dos aosombarffadores a 
ser Ceita como actualmen lo sobro uma hsta de 15 
juizos do dinllto • 

A lista de 15, não havendo providencia para qua 
sejam dolla eliminados os ma. is antigos, quando tres 
ou quatro vezes preteridos, fica reduzidã, como catá, 
a poU"Co!t nomes, sendo as!lim limil4da a escolha. 

Ou a antiguidade purJ, mas havendo um novicia
do regular, ou a liberdade do escolha dentre todos 
os juizes do direito que contam mais do 10 annos 
~·antiguidade, julgada pelo supramo tribunal do 
JUStiÇa. . . 

Em meu conceito o segundo arbitrio C preferível 
pela C1!Jta de condi~o do noviciado, que o~:ijo. . 

3. Esquece o projecto uma das mata· incessantes 
reclamações da opinião publica: as incompatibili· 
dados absolutas da magistratura de 11 e 2• instaocia, 
para que, arredada da polilic:n, sa torne o refugio o 
• prolocçã~ dos cidadãos nas suas porfias politicas 
com o poder. 

4:. Proscindll de umR das maiores necessid:~des da 
administraçflo da justiça, isto é, a suppressão da ano· 
mnliaquo consisto ompod~remos tribun:os revisores 
decidir, em ma teria do direito, o contrario do que de
cido o tu premo tribunal de justiça, invertida assim 1 
hiorarc!Jia judiciaria. e provindo dahí a incohorencia 
Iiii jurisprudencia,a incortOZd dos direitos do cidedào, 
o a fraqueza d•J imporio da lel appllc>da por modo 
vario o con,radlctorio. Essa anomalia cessará desde 
que o supremo tribunal conhecer deflDitivamente da 
nullidado do procoBIO, e da nullidade da 118nl8nça ; 
obrigada a relação revisora n conformar se com o 
supremo tribunal de justiça sobre o ponLo do direito 
por t:llo julgado ; 6 obrigado o mesmo &ribuoal na 
apreciação db.s nullida1l06 ll roconheoor os Cactos 
t.llO'~ qu es foram e~tnbolor.idos pelos tribunaos or· 
dioanoa. . 

Nem essa attribuiçüo, eontl11da ao suprerno lrl· 
bnnal pura mnnt~r a ~nitlado da jur!sprudençia o 
por CODSt.'I.JUCnCia a umdado dR Olo:IJCUCUCI di! 101, 80 
plldo C•·mudorar ,:outro ria 6. conslitulçâo do lmporio, 
quando diz quu " as rol:u~Õtt~ julsuriul ns caus'ls em 
sogunda o ultima ineti\Dl;iu : 1· \)orquo c~ h diltpo · 
siçilo ro(drc-so ovidcntomi'1Hto z1 ma teria d11 causa o 
nüo ó. fórm:1: 2· JlOl''{IIJ qumndo rnnsmo oss:~ di.sposi· 
çuo comproilnn """ a mataria ~ a fó<ma .oilo .ora 
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ello constitucional para que não podesso sor allern
da por lei ordinarua, sondo que a alteração nllo 
vor11a sobre os limi&es do poder ju:Jiciario com outro 
poder, mil& sobro as attribuiçõos dos membros dosgo 
poder entro si mesmos. 

5. O projecto mantem o mesmo numero de re
lações quo eliatia ao tdmpo d·• nossa in topendoncia, 
quatro rotações ~llta 20 províncias, apozar do eras .. 
cutonlo da população, da propriedade, do commer
cio, das ,lraosacções, e por consoquoncia das causaa: 
o cutros1m apozar do grande numero de com.ucas 
quo depois desse tempo (llram croadaa. 

E assirn so illu,Jo a segunda instancia collecUva 
quo a constituição promettc aos cidadãos brnsiloi· 
ros. 

Dahl resulla : 

Não sondo possível essa organisação e quorl'ndo-so 
quo continu6 n 2• instancia dos juizas do direito, 
soj11 cst.a organi~ação unirormo om todo o lmpcrio. 

Não pano, portanto, approvar a orgnnisação ex
copcional do .ut. 1 do projecto, isto ó: quo nas 
sódos das reloçõos os juizos do direito exRrçam a I• 
instancin, o nos outros lagares dolmporlo e1erçnm 
ellos a 2• inslancia. 

Sobro:e· a o é im.Possivol, conservados os acLuacs 
districWs das relaçoos. e apesar da providencio do 
art. 17 § 3, que as rel1•çüos possam julgar as cau!as 
que hoje lhes competem o os rocursos e appelloçoos 
que para cll.&s passam em virtude da nova lt!i. 

Por oUtro la to é t.ambem impossivel que os juizos 
do direito das sódos da• rcla~ôes, julgando todas as 
causas civPis e crimes, o presidindo ao jury, po.;snm 
ta miJem formar culpa, preparar processos, üar au · 

1. Que no cível ~ i:npossivol o exercício da juris- diencins, jusi11tir a diligonCJas. etc. 
dicção do 2• ínsLnncia em algumas pro1'íncías, sendo bto deW.mi a a nor.ossidada da cflnsorvação dos 
que muitos direitos pL~reccm o deis:nm do ser demau- juizos municipaos uns s6des das relações, como sAo 
dados por causa da longetuctc o d<~s dospezlUI. consorvadols llos outros lermos do Imporia, o roptillo 

2. Que no crime a varantia ronstitucl!'nttl da 2• os substitutos oxcepJionacs que o ~rojocto crêa o 
inabncia ostú sophismada, sondu substituida por que poln Corça da.s cousas hão du íazer o mesmo 
uma 2•inslancia singular cncarre~rada ao juiz vua quo os juizes municipaos e aó ,·em a lor difluronça 
lício, aqucm pela constituiçãll aliás Cúmpete a 1• de nom~. 
iostan.cia. • . • E' mulher Jcixnr o que ~s.tá do quo fazer organi-

AsluD que nao ha a 2• 1nstoneia co1Jflct1Va que a saçAo exetopcional, e sem ut1hdndo pubhca. 
constituição promettc, .e ~o: isso mosm.o não ba J 2. NA o concordo COf!l a di~posi~ào do art. 1 § 4. 
tarnbom ai• inshncin Vltll(icaaquo ciiD ex1go. Os suppleni.Os dos ju1zes munic1p.1os, delegAdos e 

3. Que a carreira da m .gístrntura E'Slá som vo subdelu~adoa dovem ser os vert!nduros. · 
cação, sem a concurrcnci:.. de muitos h lentos, por S. Entendo que, exautorados da jurisdicçiío que 
qul não ha possibil}d.ade dlJ a~cesso. Com oiT··Jto,· teem os chefes do policia,potlem ser p .. ra este cargo 
sendo o numero dos JUIZOS de direito U6, c o nu- nomeados mdividuos de todas DS classes. 
mo.t~ de dese~b.arga~ ·res o ~esmo que ora quan·to Assim que não ~pproyo ~s limitações do a.rt. 1 § 6. 
os JUIZOS do dueuo nno os:ccdtam du um quar&o do 4 Extinctn a Jurisdacçao dus chores de pohc:ia, 
quo ó hoj ·, mais de mct.ltlo dos juizes tio direito dol~gaJos o flub olcgadl•S pclu que rO:JflOha á fur
nAo pódo esperar ncecS 110. . maçiao da culpa, nllo pódo esta jurisd:cção coo,petir 

1.-So (osso oslabolocí.ln a 2• iostlncia calloctiva aonào aos j ui •os do paz com recursu nocossario para 
em todas as provincias, variondo, coníormo a impor- os juizes do direito. 
&aocia dss mesmas províncias. o numero dus dosem- • Combinam-se assim o.s _don!l olom~nto.s •. do gatan· 
bargndorea, a orgauisação judieiari:t sorb f 1Ci1, &u~ ~ ~onfitu~ça. o da olmçao o. o. da vata!acJodado. 
iguo.l e coníorm.o á constituiçii·l, isto 6, j'ulgaria. em E •mposstvol que possa. o ,JUIZ muntcipal formar 
1• instnncia o juiz do direito vitalício. ju gariam em culpa em todo o tormo ou mdo ello a todas ~s fro· 
2• instancia as relações, a:uezías, ou chamando. ao ler":Jo em quo rest~e as 

O projncto, porém. não quor a 2• instancia col los,emunhas de Cro~uczsas lon~mquas. . . 
leef.iva, nem ao meno!l nas províncias, que a pro· . Ao menos cu.,currontomonto. com os JUIZes muol-
posta do governo indica no art. 3 o § 1. c1paos devem íor~ar ~u•pa os Juizes ~o paz. 

E poNnto, conliuúa, apc111r de~ln rr.íorma judi· 5. Ei11 que o e1d111dao preso por crul!o at1ança.vo 
ciarla tão do10jada, a anomalia da 2• instancia sin- quer prestu Oança, devo-lbe ser concedado um praso 
guiar, e de uma 1• instaneill não vitnlicia. para prest.nl-a.. . . . 

E ainda ma11 contlmil a 2• instancia singular, . Sómont•J DSinm so preencho o procmto constuu-
anomala o inconstilucional, som ao monos hnver ctonal. . . 
rerista do suas decisões, quo são as!lim absolutas II Não posso appr~var a fiança, pronsoru1. porque 

1 · importo um11 duphcala despeudto!!O e sem o etft.~ito 
I .. -Fc1tas ot~t.as ~bsJrva~õos s 1bro o 'JliO _í .. lf:a n,n de impf.'dir a dtitonçüo, visu o. domara que sóe 

proJ~Cto,_o ó es~en~1al_a umil boa. or:gnr.usaçno JUdt- h~ ver nos actos judictlleB . 
~iarl3, passo a lD.dl~~r os po .• tas prmctpoos do pro· tL A rodacçllo do ar&. o§ 2 dove sor melhorada. 
Jacto dos qu11os dlVIrJ>l: pnr11 ruo fique bom Clúro que o prisito ~rovontiva ó 

1. Não admluo seni1o umtt organis:~çlto judidaria facult~tivu, n _J,t~do sor dtspcnsada pol..1 ju1z quando 
uniforme, ll qual tem diroi&o todo:~ o::~ chhdãos, o róo o dom,ciliarlo, o l01u a sou favor eont1içõcs 
isto é: quo ~:~xelut:~m a suspeita do Cugn. A disposiçào do 

nrt, 1'75 do codigo do prO'!CSSO Ó (.JCtlhlltiVtl. A 1• instaucia vit.alicia Uuiz do direito) ; a 2• in· 
stancia collacth•a (1claçõos cm toda9 aa províncias, 

·ou Daquollas doslgnadns na proposln do govorno). 
Em cancluslao: 
1. Acoito AR gnranLias que o projecto eonc~dor 
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liberdade Individual com o protesto do reclamoó 
sempre as que í.~ltnm para complemento dessa 
liboroodo. 

Aceito o prnjer.to quando separa a polida da jus .. 
t.iça o cxtingue tod1L o juris(Hcçõ.o dos chefes de 
policia, delegados e subdetog•dos. 

2. RAclamo a 1eorg~nisação do supremo tribun11l 
do justu;a; a creaçl'to do relo~õcs c..u secções de re· 
lttçoes em todas.as províncias ou ao menos na,quel 
las que são designadas na proposta do governo que 
se discute, afim de que, c conforme A constituiçao. 
a 2.• inltllncia SC'ja culloctíva, o a 1.• instancia vi to 
licia : a competoncia dos juizes do paz para forma .. 
'.(âo da culpa com recurso necossar1o para os ~uizes 
ao direito, ao menos em concurroncia com JUiii!CS 
municipacs: o provide-ncias par3 a vocação, e ·inlie· 
pondencia da mngistratura. 

3~ Rcgoito a organisação especial das sódes de 
relndlo e os substitutos ex:cepcionacs doa juizes de 
direito, que o projecto crêoa. · ·· 

SAo estes os fundamentos do meu voto separado. 
Sala das sessões, em 10 do I unho de !871.

Nabuco, 
Ficou sobre a mesa para entrar em disc11ssão com 

a proposição a que St:l refere. · 

ORDEM DO DU 
1101\AS PR BEIJÃe. 

Entrou em 3• discussiio o parecPr da mesa n. 345 
c11m o ro~uerimenlo do Sr. visconC.:o do ltaborahy, 
relativo á prorognção das horas das sessões o re· 
dueçiio do quorum. 

O Sr. Sllvelrn Lobo.-Sr. P"'•ldento, 
tl:o anormal tom sido o tratamento dado á consti· 
tuiçllo do Estado por parto dos snus executores, que 
parecerá já f6ra do tempo qu11lquer rccl.,maçã.u a 
bem de sua execução. Entretanto, com relnção aos 
membros desta casa, quo vivem em virtude dessa 
constituição, rhoios da prerogativas e ímmunidades, 
o qno em virtude dell• tambem r..:cebem subsidic-, 
essa ospecio de Pxtr,,nheza niio devo ser tanta. 

MSorprondeu-me, Sr. presidente. a votaçllo do 
senado. approvando o parecer im discussão. na parte 
que reduz a 20 o numero do sonmdoros precisos para 
abertura da sessão. Sorprcndou .. mo, porque sume-
lb"' nle diaposiçAo imp ""~rta a violação flagrante do um 

, arLigo expresso da constituição do Estado, o ao 
mesmQ &cmpo a usl!rp:~ção do aUribuiçiles que 11iio 
commultldas, uiio ao senado etSment.l, mas simulta· 
monto a todos O!l ros 1 amili do poder lcgil!llativo. 

A roforma quo Sd diz rogimenwl. e que não o ó, 
por cct·to, reduz a 20 o "''moro C os senadores pro· 
cisos pnrn haver st~ss~i cntrotnnto, Sr. presidenta. 
tomos um artigo da constituição, o ~trt. 23, que di&· 
põe nsslm: «Não so podrrú celebrar sessão em cadu 
um~t das eamar&S sem que ostojam reunidos mot&do 
o mab um dos seus rnspcr.tivos mt!mbros.» 

Eu sei, Sr. prosldonto, que os !iUStontadorcs desta 
medida cosLumllm rofu~iar·so na resa ra quu fttZOin 
relatln á doliboraçào do scnaJo; mas n vordndt', o 
verdado irrocusanl, 6 quo a cunatltui~Jito prohibo 

que haja sossiio som a prosença de melado e mais 
um dos membros do senado. 

Se a constituição assim o -preceitua, ~roseladia· 
do-se moamo· do caracter de consliluctonal, que com 
bons fundainentos pódc ser attribuido a presente ' 
quoslão, visto como a rolarmo que impu~no diz res
peito Lambem aos UmUes do podera•'"PohUcos, pois 
quo os n mplia. confiando o exercício do um dos 
ramos do po.Jer ll'gialativo a um ·numero do eena• 
dores q110 nllo ó o numero precisamente exigido 
pela con~tituiçflo do Estado, C facto, qoo ba uma 
disposi~ã.o de (ai, o artigo·a que alludl, embora aao 
se cons1dere constitucional ; e bnsta illto para que 
não post~a f!er revogado ou reformado senão pelos 
tramite~ marcados pela mesma constituição. 

Pódo o ••nado, pódo a camara dos Srs. deputados 
resolver por si sO, independente dos ouL1os ramos 
do poder legislativo. sobre aquillo giJe ú regimen
tal; mas é fóra do duvida que ·deixa de ser ro~imen.: 
tal tudo aquillo sobre que o legislador consutuiate 
legisl• u e paz. porLOnto, fóra da espbera delibera
tiva de cada uma das camaras isoladamente. E' irre
cusavel que o art. 23 da COD91ituição nAo podia 
nem púlle ser reformado senão concorrendo para 
isso os Lros ramos do poder lcgislaLito. 

Aquelles que divinm ·grandes ineonvenien&es 
nessa exiKoncia do artigr, constitucional, doviact! 
propOr BUli reforma pelOs meios consarrados na 
constituição, que srto os meios pelos quaea se coa• 
facciona ou reforma uma lei qualquer. 

Entendo, portanto, Sr. presidente. que exorbila· 
romoF, que excederemo:1 oopsas aUribuições, se re
formam~~s. nós os seaadoros, o senado sd, um ardgo 
da constituição, e um arligo yrohibitivo,.&io expresso 
e claro como esse, pelo qua oào ó licito quo haja 
sessão cm nenhuma das casas do parlamento sem 
que est~jam presentes motudo o mais um dos seus 
membros. As ruões do convoniencia, qu:~ndo por
ventura osLives!em averiguadas, eu já o dis1o, sar• 
viriam para provor-se sua reforma i e nunca .nos 
DU«)I~&ar!am a transpor ou conculcar o preceito 
CUDShlUClODI), 

Pensando assim. pOsso dispensar-mo do entrar 
na aprecia~.ào des~s razões de convenioocia ; basta.· 
mo dec1inmr a incompeteocia do souado para delibe
rar sob,o o aasumJ,~to. Entretacto, Sr. presidente, 
d~vo dizer que oss...s razões aão procedem ; porque 
o constiluição na raducção quo fez, quaodo doclorou 
qual o numero legal para l:iner·sessão, já dou sau
chas bas&antos lts ditforontes causas que pddia::--=. 
oc:caaionor as faltas de comparecimunlo: o porque, 
cm ultima •nalyno, não vtojo nospas rnzõos mais do 
quo demasiad& o inadmissinl condoscendoncla co:-::"":. 
a falta de solicitude por parto dQB scn:1dorcs pelo 
sou devor do compareclmonto, o que n:~da monos 
importa qu11 collocar as considoraçõos do pessoas, 
como infelizmente r\ costumo em nosso p11iz, .llcima 
das consideraçõ~s do de\'or, o !lei ma da lo i. 

O quo m<~is mo admira 'om tudo isto, Sr. prosf .. 
dento, 6 Qlltl V. Ex., quu ullo prmlo ocr.nsiào do ro• 
commendar n fé nns instituiç5!ls, cou:u n dcrrad('ira 
crença que dO\' O perder o cil.lndita b~nsiloiro, V. Ex. 
que mai~ do que nmgutom snbr. que a base do apoio 
diJssas mstitui~tios t\ a constitui~ào do Estado, pro-

'" 
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pozease ena reforma, e raça della objecto de eua 
maior predilecção, oem altender a que não mono• 
pi'<JpõOido.que um solpe na ronstitutçlo do Estado. 

Senli~rea, nio aou dãquelles q•.ae ao ontbUJiasmam 
em extremo pela lranapiantação para nosoo raia dos 
0011!110118 es1raa11eiros. M uilol delles, cujo loiro-· 
ducção aliAI se almeja, eu os acbo vordodolraa ••· 
ceotricidade1, como 01 que ao dão na rasa. doa· lords 
na Iagla1erra, em relação ao numero que elles li 
jUIJ1Am. sufficienle para asaeuões. 

O Sa. PRIIIDBNTE :- Convido o Sr. 'vlco·proai
••ote para !Omar eonlo. da cedelra. 

(0 Sr. barão das Tres Borras oecupa a cadeira da 
pruldeacia.) 

\IUindo mesmo O elt'mplo fo"e bom, fosse digno 
do Imitação, e a foi 'quo temos nAo fosse tão sensata, 
qllo, ao pa110 quo auenia ás causas do não compa
recimen&o doa dep"ullldos o senadores, não deiu 11m 
a •aranda elo numero 011 diJcussaea o doliberaç6es 
do parlomertlo, ainda assim não pautvo elle do 
mais um orgumento para a reforma do art. 23 da 
cons,iUliçâo, o peloa tramitoa legaea, coníormo pon
dt'lloi rolo&iumento ás razões de conyeniencia. 

O Mr. vlaeoade de A.bneté a -
$r. presidente, deixo ••ponbooamonte, parece-ma 
(ue pela primeira vez. a cadeira que tooho a hoora 
•• oceupar. Faça·o n&o tó para saliarazor a lotcr
pellacão quo me dirigiu o honrado aooador pola pro
nnciií da Ba~ia que acaba de faliu, como lambem 
para dtr algumas exp.iceçõos ácorca. do dl•curso 
proferido pelo nobre senador· por Minas Geraos que 
começou o dobote. 

Não veoho discutir. Faltam me para isso as Corças. 
e demais esloiJ persuadido de quo os ngumantos, e 
razões q•ae podasse produzir em favor do parecar da. 
meaa, n6o poderiam convencer aos nobres senadoroa 
que sobre esta mataria, tão. importante, cC~mo é, 
devem JA ter formado ·o aeu juizo. A proposta, a insislertcia da mesa, o de V. Ex. 

principalmoo&e. em aemolbanto reforma, raz o 
lllllior mal possiyol a oasa• rocomm"odações do res .. 
peilo o de creaça pelas instUuiçõe•, Ião repelidas 
por V. Ex. ; este só acto. que 1mpo la um liOIJ16 
certeiro e de Crente contra um artigo claro o tormi .. 
nante d11 constituição, láo suscop&ivol •!o mais do 
UJJUi irtt.erpretaçilo, desfaz e doslroo complelament.e 
lodo o efloilo que podiam ter Iodas essas rocom
meadaçõeo do V. Er. 

Seja qual ror a sorte dos~>~ parecer, Sr. presidente, 
fir.o tranquillo com a mmha consciertcia, t.ondo en
liunciad'o deat.a tribuna o meu pro~aLO contra maia 
ella iarracção da conslituição do Estado. 

Venho unlcamonle explicar os motivos guo tlvo 
para assign:1r, com os meus illustres colloA'U da 
mosa, o parecer sobro que bojo o senado t~m de 
votar em ultima discus~ão. 

Foi arguido o po.roccr do co_ntrario á constituiçlo 
do lmperio. · . . 

Niio ae lho podia fazer uma censura que ou maur 
sentisae. -

E' uma verdade o que duse o illustre senador 
poia província de M irtas-Gorses : sou um daquellee 
que m~is cortfl~m1 que maior fé t.em rtas instituições 

O Sa. Pollr&U:-Apolado. 
O Sa. StLVBia .. Loao:- Peço a V. !iÍ:. licença 

para mandar á mesa uma omm.da no aanUdo ern 
que acabe do rallar, supprlmin.do essa parle do pa
recer. 

Foi lida, aP.olada o poola em dlacus84o conjuaela
mertle I SOgUIDie 

BOIIIWia, 

•Sttpprima·M a· parle da reroro.a regimeatal rela
tlYa ao numero legal para ltavor sosllo.- Siluoira Lo..... · 
. O ar. barão de Co&eclpe :-Sr. p1e; 

sidertte, lambem votei hortlem-contra a diapoeiçlo 
que pormitte que. b~ja seasão aem que ostejam pre
aon&es matado e ma11 um dos membros do aonado i 
antrotâato, cuno-mo & decisão da maioria. DcsojaYa, 
poróm, úuta explicoçAo a rospeilo do aleance ilosta 
disposiçi•o, o pediria a V. El., quo houveue Pl·f 
bem declarar so, no CIIO lle haver sessão com um 
nuQJero do senadores menor do que o exigido até 
hoje, llM matarias ficam onccruadas dcstlo quo não 
hiJ& quem peça a palavra, OLl 10 ó pormiUida •ó
mobto a tllscu::Jsào. So fôr permitUdo oncerrnrem ... e 
•• materfo.s téodo..11e aborto a sosaio com um numero 
irtferior ao alé bojo legal, do mo~ o aooburx~ votarei 
pela dlspooição. 

EsP4!ru quo tonha a boodado do dor-mo oslol or
pllcaçlo para esctartcor o meu voto. 

do pa1z. (Apo•«•••l· · · 
seria, po,s, re .• tment.e pua admirar que ou me 

J!fOStaSio a asslgnar um parecer que, na opinllo do 
Ilustre senador pela pro'vlocia de Minas-Ueroes, 

efLlrtde eaoas illaliluições. 
Não, senhores; nlo 6 assim; e anlel de ·tudo di· 

rei que o nobre senador por Mina• Gera~s foi um 
daquolles quo me animaram o roool•eralli a assill
nar o pal'8C6r dn meaa na parto em que roduz o 
quort.m, não para se diteu&irem e votarem, mu 
uoicamonta para se discutirem, as ma&erias que tive
rem oido dada• Jllra ordem do dia. · . 

Darei o razio do que acabo do dizer. 
Sortboroo, o !acto que agora se qualifica Je in• 

eortoUtuciortal d'·se oo soaodo doado 1860, e ó rooo
obacldo pela camara do• Srt. deputados, da qual 
o illustre senador por Miaaa Geraeo rol um dos mais 
disoos preeideotea que ella lem· lido, lalve& desde 
lompo onlorior a 1860. 

O senado sabe, o publico conhece, e vô todos · oa 
dias que, havendo metade o ml'lis um doa membro .. 
que compoom as camaras cm fiOU estado completo, 
dcclo.ra-so ,.bcrta a scsslo i. mas se d'ahi a cinco 
minutos 110 yol'iOca quo existem na casa, não já uma 
torço. parto dOI membros do senado no seu oatado 
completo, mas cinco. ou seis scnadtltOII,a ~eaaão c~n. 
"tinlaa, dtseutom .. tto todas as mawri:ta que t1abam tUdo 
dad.•• para a 01 dt>m do din, oncorram se aqut~Uas, 
sobre as quaos 10 não quer ínllar, o pnsa·so a Iodas 
111 outras ntó se prooncberom as quatro horas do 
BOIIsiJO. 

Depoi• do ludo Isto, preenchida• as quatro boru 
de .... ão, o quo diz o preaidenle do aenado! Dlr. o 
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que dizia o nobre senactor, quAndo foi presidente 
d11 eamara dos Srs. deputados • LeTanta-.ee a 

11r alóm do proaldanUo um doa membros -.la ln. 
ftuentes dolla, póde S. Es. 10r oeste coao o maia 
eompeu.nte DOra arsulr-me a miAI de ter sepldo o · HIÜ.O. • . 

Ldko a sesslo, que se abriu cn~ metude o f!l&il 
um dos seus membros, pddo conllnuar e termtnar 
1penas ~om. cinco ou seis senadores ou deputados. 

seu exemplo? · 
O Sa. SJLVEIIU loeo :-E' cousa dllferente. 
0 Sa. VI&COKDI DE ÂBUTIÍ :-E' Verdade que Gil 

não seguiria o·exempto do nobre aenrdor por Minll 
Gerae11, se ponentura mo persuadisae que o seu pro .. 
cedimento nQs&e ou em outre caan não era conforme 
á cona&iwiçlo. Respeito muito .lo nobre senador, 
que disto não dev8ra duvidar, como ás vezes &em 

Vozas :-E' vordodo. 
O Sr. YISCOMPB DE ADA!.tÉ: - Mas a sessão conti· 

núa, oito para so votarem aS ma terias, é nisto que 
consiato a ditfttronça. mas unicamonto para se dia· 
culirem hS matarias. 

Ora, é unicamente pa~a se discutirem as matarias 
quo se tiverem dado para o ordem do dia, o não 
para vot.lr ao sobre altas, gue o parecer da mesa d11 
om uma de suas concluso•s que não é neceasario 
mais do que um terço do& senadores que compoem 

dado a entender. . 
O nobre senador ó para mim uma autoridade, 

mas nem por isso, ae eu diflcordar de IU&s opiaiõaa. 
as adopllrei unicamente porquo ollu aio austen
ta~as por S. Es. 'l'anto DIIIJ!UIIm dno uperar de 
muo. o senado em seu estado r;ompleto. 

Para ao votarem a1 m~tterias subsisW a raara do 
ser preciu a prssença do metade e maio um doo 
membros do senado. 

Allhn, pois, deota intelligoncia dada ao art. 23 da 
constiluiçao, tanto pela camara dos iro. d•putadoa 
anteriormente. como depois pelo tonado, o que ó que 
•• póde o devo deduzir Y 

Procedo agora como o nobre senador pror.edou, · 
aeodopreaideate da oamara doa Sn. 4tputadoa. por 
entendor quo o acto que eucutaYa aio olftndlli 4 
conalilui~o 

E', como diz o parecer da mesa, que a palavra 
a sessão • do arL 23 d11 conatiluiçio, nlo 11gni0ca 
mail do que a reunilo das cameras por um certo es 
poço' do tempo J>lra disculirem o delibero rem ~obro 
aa mat.eriaa suJei h a ao seu exame e á sua decisão; 
mas a palnra • tJesaio » não tem A aia::oiRcaçio 
ampla que alsuns Sra. 10nadoros Jbo attribuom1 com 
prehendando lambem a reunião para o unlco um de 
discutir as mllerias com exclusão da deliberação. 

Logo, desde que o senado e a czunara dos Srs. 
deputados se limitam a discu,ir aa matarias dadas 
·para 1 ordem do dia, o não deliberam sobre •llas, 
oõo ao pódo appliear neste cnso a palana aessào, 
de_guo usa o ort. 23 d• constltuiçbo. tApoiados). · 

Nio posso crêrque oulra seja a aignitlcação dessa 
palavr11, vililO como as c11maras teem reconhecido 
ato toa o dopoia de 1880 quepódo hnvor BflSalo, que 
póde celebrar·Be so~J~são, unlcamente para discutir. 
ainda 'JUO em cada uma das casas do pulamento 
não hoJa, já nãn di;o o t"rço, mas nem mrsmo a 
quarta ou a quinta parte dos membros que compoem 
aa mesma• camaraa. 

Aulm em que é, e porque ó qnn a mesa do 10· 
nado, e o ••u preaidenie se moatrar&rn cootr1dic .. 
torloa com a declaraçlo que por vezes tom feito de 
que tem toda 1 fé, fá co111pl1ta, e perfeita nu insli
tuiçóea do paiz? 

Sr • .Presidente, eu já disse que os ara:umontoa que 
adduzut nlo tinbam por Qm convencer o nobre lO• 
nador pela prorincla de Minas-Geraos, que im 
pugnou o parecer da mesa, mas unicamente justi11· 
car o parecer. 

Entretanto permitia-se· mo uma <>baorvaçlo. Se 
S. Ex., que roi pnuidonte da camara doa Sro. depu· 
lados, creio ~ue por mais de uma seoollo loiialativo, 
obadec•u á diSpooição a que tenho alludido; ao et.e
cut.ou nosta parto o reg1monto da camara dos Sra. 
depu~> doo, como r,reaideote doquella llluatre corpo
ração, um tor eUo o 1110ner reparo, não obs\ln\e 

Doluroa o nobre ..... or de Pntllar a oua aUen· 
çãa a um aui>!Dpto Ião gravef E• poaoi .. J, 111a1 aio 
admitto a byp<>tbuo. 

A:asim ae S. Bx., como era de seu dever, o eu crtio, 
&{,plicou a sua auençáo ao tf'límento da camara dos 
Sro. daputa4os, e 118 nlo ach<>u. então que o regi
mento, na dlapoaiçlo a que •• relem o parecer da 
mesa, ara contrario á conotltuiçlo. •• lhe obedeoeu, 
se o eiecutou sem a menor impuanação~ ou duYida, 
pódt S. EL hoje arguir-mo 1 oílim de aualllntar que 
O fiCta que tod:OS protODCiiiD de Cl')Obt'Al'•l8 IOU60 
em ambaS .as eamaras sem o nqmero de metade e. 
mais um doa membros qu•) as compoom não ó con
trario á constituição, o 9ue portanto convém pôr do 
accordo com elte a d1apoaição rel!lmental que diz 
que não pdde abrir-M a aessão·aem aaet1da e maia 
um dos membrosdascamara1't Cerlamentogue não.· 

Se oetá reconhecido que a constiluiç~o nlo 18 ep 
põe a que polfa haver acesão, unicamente para se 
discutirem as malerias, uma vez que esteja preaen&o 
um terço. um quarto dos senadores ou ainda monoa; 
se ambas as camu1 s procedem deado muhos aanoa 
do conlormldude com ••ta doutrina, ti consequon
cio logica que se reforme a dilpoaiçio do reei
monto que exige, para • bri,.ae a sessão, I) compare
cimento de mollde o mala um doa membros do ao
nado. 

Estaa razões que acabo do produzir na tribWII 
lodaa ellas ostlo oxpoataa o dosoovolvldas no pare
cer da meBB; eu ~odorla, porlanto, dit~nBBr-mo 
de tomar parle no debato, mu entendi que o devia 
fazer, violo como o nobre senador mo dirigiu uma 
arplçáo que, nãu digo que mo olfeRdesso .•• 

O Sa. SJLVEJM Lo ao :-Nio tire oaBB lntençlo. 
O Sa. VIBCONDI DB AI.\BTt; - •• ~ mlll qu• me 

magoou, o o que roalmente devia uma respos&ai 
porquo, não por palauas sóme.nte. senão tambeiD 
por acto• tenho provado, e boi de pro•ar '1118 tenllo 
!ó con,pleta, porfeila nas inatlluiçuea do ,,.!1. 

Quanto á npilcaçio que J104lu·m• o Dobro '!'· 
nador pela prolinc1a da Balüa, clirei a S. E:l. quo 
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t•mbem a hypothoso a que S. Ex. alludlu catá 
prevista no parrcor da commissiio 
Abro~sJ a t~CI!I!:áo com o torço dos senadrues; prin· 

cipin~se, como jli os:tiÍ disposto, o om pratica, pela 
]ertura do ospedhmlo,. eassa se dopois á ordem do 
dia, ontrnm orn discussu.o, Cllda uma por sua vez, 
todas as matarias que tiverem sido d11das para orderu 
do dh, o sv não houver quom poç~ a palavr.t, ou se 
depois do discutidas as materla.!l, chegado a nccasiAo 
do v"'tD.r-so, não houror numero sum ·iento do mem· 
bras, isto é rnotRde o mais um dos membros do se
nado, os assumptos discutidos flc11m encerrados 
como actuulmento acontece. 

nobre senador poJo província de. Alinas-Goraoa. 
(Muit·J bcrn l Afuit•J bem.) 

Concluído o seu dis.:urso o Sr. presidente occupou 
de novo a c~tdolra da presidencia. 

O Mr. barAo de Cotc>l(lpe:-Não foi 
cortamento a mim que se diria-iu a primeira parto 
do discurso do V. Ex., porq!Ja mngucm mais do quo 
01.1 crô na boa fó com quo v. E:r. se ext~riJl?o •. q!JIIDdo 
d1z quo conna 'l••namento nas nossas 1nsutuu;oos, 

O Sn.SILVBIR• Looo:-Tambom oiloduvidei deasa 
boa Có. 

Nesta puta, portanto, nenhuma innovação faz e 
parecer da mesa. 

Eu já disse ao senado, o torno a dizol-o para sor 

0 Sn, BARÃO DB COTBGIPfo' :·-Pudi a palavra pora 
explicar a duvida quo prepuz ao parecer da com
missão do policia, e raço·O porque v·. Ex. admirou
soo do que podessem ap,•arecer nqut cert.os argu .. 
mantos. Taes expressões, Sr. pros1d~nto, lmpoom
mo o dever do mostrar quo neste ponto V. Ex. não 
tom rltzão. 

bem entendido por todos. · 
Senbot·e:J1 abra-so actualmente a sessão com trinta 

senadores, que ó metade e mais u1n dos memb,.os 
do senado em sou estado completo ; da!u a cinco 
minutos ha na casa unicamente doz senadores i ·não 
ha oot terço. ha apenas uau1 •exta parto d:l senado. 

lato não obstante, todas n' matarias q•1e tinham 
sido dadas p11r.1 ordem do dia. vão entrando em 
discussão, e so ninguom quer disculil-as, ou se do
pois de discutidas as matarias. o debate termina, o 
tem de votar·sd, fica encerrada a discussão. Portanto, 
niio se raz innovação nenhuma a este respeito 
segundo o parecer da commissão; subsiste a pratiC4 

·em Tigor. 

Acredita V. Ex. que. porque rogo actuolmonto um• 
disposição quo permute que a sessão, depois do 
aborta, continuo eom o nuworo togul do melado o 
mais um, iJIIM f~~t·to dovo-so decidir quo 11 sessão so 
abra sem osso numero o assim contirJue. 

Eu não comprohondo ás vezes, sPm duvida pola 
fraqueza da minha intolligencitl, cert.as objecções 
que se fazem contra tactos admiUidos, reconbcci
dos, consumado:<. 

Se, porventura, põe-se em du\·ida umn intolligenci:t 
dad11 pelas r.amaraa por espaço do mais do 12 nnnos 
a um artigo da constituição, se se quer destruir uma 
pratica fantlada em proc.,doutcs tão respcitavois o 
autorisados, o qu& ó que so pód~ constdoa·ar estava I, 
o que ó quu poderá ser acoito sem ropugnancia, som 
difficuldade, som uma cspo~io do permanente roais
lencia t 

Se, p-orvonttJn, nio houvo~so os ~rocedentes, a 
que acabo do alludir, se as cammras não bouvos•o-n 
reconhecido por uma seria do actos nho interrom
pidos o aceitos sem objecção, qual ó. n. j_ntolligencia 
que se dov.~ dar ao art. 23 da coost1tu1çao, era pos
aivel, quo ou hesitasse em assignar este parecer; mlis 
depois do que acabo de oxpôr, depois do estar prn· 
yado que o parecer da mesa não faz mnis do que re
coabecer um facto, diJ que escrever, e formular ern 
artigos os precedentes du camariS desdo 1860, e an 
tes do 1860, podia eu besitar em asslgnar com os 
MOU!I UlustrOS CUIIOI;B!I O parecer quo SQ discut6? 
Seria querer pôr om duvidn decisões quo não devem 
mail sor sujeltas a duvidas. . 

Eis aqui, sonbores, o que ou tinha do dizer ao 
senado. · 

Creio que não discuti a materia, creio quo apenas 
dei 11plicaçõos, o ruuito estimarei quo ostu oxplica
çõea convençam o aonado, tlooào par" votar a favor 
da reduccão do quorum propos~. pela mesa. ao 
moaos para absolver-mo da ariu1çao quo me foz o 

O Sn. SILVEIRA Lono :-A-poiado. cousa ditrorento, 
a argumento de menor para maior. 

O Sr. BARÃo DE CoTEGJPE :-Creio, Sr. prosidonlo, 
que b11 suas di!Toronr.as; o o facto consumado, para 
quo V. Ex. oppello," é contrario a V. E<., porque 
o f11cto consumado é quo não se p'donbrir sessão 
sem o numero de metade o mais um. o quo a sessão 
poderá continuar som este numAro. Como, pnis, do 
um facto consumado quer V. Ex. fazer applicoçlo 
para outro que não está consumado? So estivesse, 
do certo quo o plrecer da mf!sa niío estaria em dis· 
cussAo nem precisaria do votaçAo para constituir 
regimento do senado. 

A sessão obcrta com o numero do "ãenadoros 
actualmente exigido Jlelo nosso rt>gimunto, otf!Jl'Oce 
mais garantias do que a sessão come"ada som nsse 
numero (•poiados); porquanto, Sr. presidento, pódo 
n~:tsto aogundo caso acooto-;or quo se rouna cer&o 
numero de senadores á hora do nl.lrir-eo a ses,ào 
som que os outros eatoj11m provinidos o so eucerro 
n dbcussão do projectoS, qu 1 aliás continuariam a 
ser discutidos se o senado. estivesse completo. 

O SR. F. OcuVI•No: -E' uma hypolhoso impos· 
sivol; todos tomos rologio, 

O Sa. D.t.nÃ.o DE CoTBGIPE: - Esso perigo não se 
·fá, porém, no primeiro caso, porque. se o senador 
se rotira sabendo o que ostll em discussl'lo, ó fOrque 
nio quer tomar parto no debato. 

Uu SR. ••••»oR : - E a ordem du dio ? 
O Stt. BAIÃO DR CoTEGIPE:-Diz-sa; «E' a mesma 

cousa, po~uo o senador s'tbo ou deve saber do ante
mão a ordem do ditl. » 1\las, sonboros, não ha tam
bern matarias quo, som soMm dad•s para a ordem 
do dim, podam ser discutidas do momento? F. mos
mo não ncont••co muUas vozes (por·doem mo se digo 
Isto) quo pelo numero dos projectos ign[lramos as 
maiOrias de !los, c que por um certo descuido ou por 
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que sabemos que os projectos hito do ser lidos, dei
xamos do procurai-os na secrotaria 1 

O Sn. SARAIVA :-Os senadores não vccm quando 
não podt•m vir, c rctilam-so quand • querem. 

0 SR. BARÃO DE COTKGIPE :-Seria mais logico, 
Sr. prosídentt•, admiUir-so quu haja ses11ão qualquer 
que l'oja o numero dos senadores presentes. NU.u t~ci 
a razõo por~10 so ha do Umit.ar o rmmero a 20, nem 
a 10, nem a 12. Se se limita o numero a 20, o porque 
so qnl'r mai:; uma gnrantin; logo, aqunliL'S mrsmos 
q~o querem isto comprehcndem porfdtamcnte que 
pode haver grande ro!ll om deliberAr o senado Eem 
numero suOlcsonto •.• 

O Sn. LEITÃo DA CuNK.\ :- Nem ha deliboração. 
O Sn. BARÃo DE CoTBGIPK: - ••• ou eneerrarem-st' 

as di!lcussões. A lo:;ica podia que, em vez do limi
tar-se o numero ., 20, PO di:;sosst! ., Haverã se~sl\u 
todos os dias, qualquer qtiO S(•ja o numerados sena· 
dores presentes. • Porque limita~stt? 

O Sn. l'ARANAGUA' :- ~poiado. 
O Sn. ·BlRÃQ DE CoTEGI~B :-Entro a limitação do 

arbítrio, fl a da conHituir.ão, prefiro a limitação que 
a constituição tez. .. 

'fenbo por constitucional o art. 23 da constituição; 
mas, ainda quando niíD o 1wja, o que não duvido 
udmiLLir, entondo que pelo monos não pódu sor re
t'urm:tdo por uma medida re~imental. 

Foi apenas par• explicar a razão da falta quo 
V. E:~. pareceu notar na minha arf(umonLDção, quo 
pedi 11 palavra ; por~1uanto, respeitando, como res
peito a V. Ex., não queria quo passa1:1se om julgado 
a aentonr." de falta tio logi.:a, como doduz·so da a r .. 
gumeotai;Ao do V. Ex. . · 

Voto o jd vntei poln flrim"Íra parte do parec~r. 
quo é a prorogaçãt) do hora; mns f)tlnnto á outra 
pnto já approvada, não sei se seria po1 mittido 
pedir que seja destacada o rcmeui•Ja á commLisõo 
ae constitui!;ilo: nllo que esta commissõn possa dizer 
mais do que V. J~x. d1sse, m11S emflm õ urna se
gunda instancia ouvirmos mais uma commissü.o do 
aenado. 

O Sa. PIIESIDENTE: -Creio podo r informar ii O no
bre sanador que a este rospoiLo já hou\·o um r"rocor 
dh comnabsão do constiluição dizeudo quo nào se 
podia rtJduzir o q"orum, quo isto c• inconstitucio
n.:al; o nao sei so V. Ex. ora um dos rnem!>ros da 
cummissAo. 

O Sn. BARÃo DE CotEGIPK :-Creio quo o quesl.ào 
nllo oru a mesma. 

O SI\. 111\ESIDF.NTR: - Por isso não affirmo; mas 
tenho idóa que houve um parecer a o~e rt·~peito. 

O !§a. li AnÃo nv. CotERIPB: -A questão quo foi á 
co~nmis~Uo do cansliluiçào 1 o raso, para a rouuião do 
sonodo, se devia contar o numero total dos senado
res ou o numero tlo:t nistontOll ... 

0 Sn. PRRSIDENl'K;-E' CXilCIO. 

O SR. DAI\Ã.o ne CoTHGU'E :-Assh;n('i um pnrccor 
qno dizia quo o numoro dcqio stJr o 1oLal. 

O S&.l•RESIDENTl!. :-V. l!l. tom razi,o. 

O Sa. BA-1\Ão n1 CoTEGIPE: - Portanto, Sr. presi
don to, se alguom propozer que a quoslão seja sub· 
mettid:t ao exame da commtssão de conslltuiçA"', 
darei meu voto do muito bom grado; ou me•mo, so 
alguns Srs. senadortJs mostrarem desejos de que 
ou :peça quo so destaque do parecer os ta parte, uão 
dunl11roi prestar-me a is~ o; o, so assim se não de
cidh·, vota roi contra ella, conro~me já votei hontem. 

O lilo•, l!lllvelra Lobo.-Sr. presidente, 
o respeito quo devo a V. Ex., obriga-mo o diz"r ain· 
da alguma cousa. 

Ouvi cl.lm todn a atlen,;ãe tudo quanto disse 
V. Ex. parn sustentu o fJilrt•cer da mesa; int'eliz· 
meoto, as ríiZões ou motiV• s que V. Es, apreaen
to:J n&o mo c::mvencoram. 

No parecAr da mnsa. como V. Ex. bom o disse, es .. 
t!lv!Jm já inseridas essas r.nões; ellas, poróm, nll.t 
pdssam da citação doa precedentes bandos; o pa
recer, port!Joto, limila-se 11 argumentar com t'11ctos. 

Eu soi, Sr. presidente, qu11os Ião os pr~cedentcs 
do nosso pnrlameolo, tanto nesta como na outra ca
mara, a respeito fio assumpto; mas, permítta V. Ex. 
quo diga que não podiam ser Vtlntaj••aamento inYo· 
c:tdos ossos precedentes, porque o que principal· 
monto impugno á o poder e ó o direito que se quer 
do.r no senado de fazer declarar abe!·ta uma sessão 
sem se achar presento o numero do senadores exi
gido pclP art. 23 da constituição do Estado, e esses 
precedentes jâmais dispensaram essa numero. _ 

Abrir uma sessão importa o mesmo que dizer que 
a sessão começou a existir; mas a constituiç:.\o diz 
quo não ae poderá celobrnr ses5ão em. nenhuma du 
c·•m.uas scrn a metade c mais um dos respectivos 
mom bro.; l• go, abrir a so&~ão eom numero inferior 
á mct.ade c mais um dosst'S membros, 1rinCringir do 
Cronto, é põr de parte evidenLl'mente essa disposição 
constilucional que exige esse numero, que proh1be, 
que som Lssc numcrol:!!o cclcbrd. o coosequontomento 
ss p'.ls~a abrir ou começar sessão alguma. 

IsSo é clnrissimo, e assim (•li sempre pratica .. 
mPnte ontt.ndido pelos pl'imciros represootantos da 
nação que tiveram do dar ex?eução á constitui~,;.ão 
do Estado. Julgava-ao então, como ainda boje se julga 
em relo.ção á abertura da ses!Jllo (!l_UO 8 o quo se pre· 
tendo agora revogar) que nlio pnd1a esta legãlmento 
proseguil· 011 continuar, mcsruo depois de aberta, 
som que houvesse senadores em numero de metade 
o mais um. Et~ta interpretação dt'-s primitivos tom,Pns 
~ra, sem n menor duvitta, a logitimll interpretado, 
porque u f•mcçõos do senndo orn sessão compof:m
stJ não :;6 da docisAo ou ro~o·u~o dos negocias, 
como tambem da diRcussão, dbs esclareciwento~ pre
c!aos para osaa resolução. 

Não tondo A constituição ro:to dislineçAo alguma 
ontr·, essas func~Oos do sooaJo, o sendo o numero 
por olln exigido tambem umn garanli1 do m11is 
am~lils inrurmaçõos, mo pnroco claro quo o espírito 
do legisludor coosthuinto foi qno n sessões do se
nado, ou antes duquCtt~uor dns camaras, não, se po
dcssom ~tbrir Q('W couLmu11r sem a prosooÇI do me
tade o mnis um dos rcPJICctiYos membros; c. pois, 
entcnllo, quo a dispensa closto numero, mosmo no 
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que respeita d discusslo, o plfeMlva do espirilo d1 
consljtu•çõ.o. 

Enii'Oianto, V. E1 quor lo•ar ainda mais longo 
~ ossa dilpfJw:ll no prece1to constituei .. nt~l: quer que 

mesmo para a abertura das sossõ~s. om vez da pre· 
sença de aen1doros em numero Jogai, bute 1 de 20 
senadores. t::' mais um grande pas110 no ca~ntnbo do 
meoosproço pel1 constituição, o not.o so que nlo 
apadrlnbai:fo por nenhum dos preced1•ntes invocados. 

do..,, de que li8 compõe o senado para haYer oeuão, 
e V •. Ex. não produziu razõoa ou argumentos, que 
me cenvoncetsem do que tnl não exige, Jimitani:lo-so 
a argumentar com precedentes, a meu vêr menos 
curiaes, o que nlo let-m o alcance que V. Ex. lhos 
quer dar. Jlllf.l dolies tirar conolu•tles·que olles. não 
autorisam, cootilluo a votar contra essa parte da re
forma cm discussão. 

Ató o presento, tanto em · um11, como om outra 
camar.. o que se tom dispensado om o numero é 
para discutir·IO sómonte, o neste aonlido unica
mente &ambem eKistem precedentes. Agora quer·se 
tombem, como já disse, dispensa do numero legal 
p~ra a abertura· das uasoes. Peço porrnissiu a 
v. Ex. para ponderar lh• que não ó isao • mesmtt 
cousa, que ba grande d1fltreaça entro uma o outra 
couta o que, portanto, nio procedo a invocação dos 
precedentes. Se 011 senadores, ou deputados, concor
rem r,•r11 a abertura da sessão, em numero lega), c 
depo 1 ao correr da mesma t:esslo se r&Liram, já 
váo informados, e1se numero maior, do que se está 
tratando nas camaras, o podem procaYer se para 
l1zer valer aua1 opiniões a respeito; mas, quanto 
Pl&is i8 mia1oar o numero para a abertura das sos
SÕO!I, menor Yirá a ser lambem o uumero dos infor
mados das occurrencias, o o sorviço publico cada 
yez irá perdendo mois. 

Supponha V. Ex que é •P••rovada 1 reducçlo do 
numero, que V. Ex. possa Abrir BS sessões do senado 
com vioLe sen11doros, quand 1 a conslituiçãoex:!ge trin
ta, supponha. quo durante as quatro horu marcad11 
para a duração de cada sollsiiu, não comp:u·oce, além 
doa vintR, nem mais nm senador, o que 'IDUUa.s yezes 
p~de acontecer: que noma. que donemina~o dar~ 
V. Ex. a essa rtountAo do senadores? Chamará a iaso 
de seMsão! Nã,,, não pódo chamar, pP~Uo ahi ostAi 
a consUtuiçio bradando que sem metade e mais urn 
dos snnadoras nio ha sessão. U vA V. Es:. o emlta
raçn que a si proprio cria, o absurdo quo resulta do 
uma semelhante reformn. 

Contiouo, portanto. a manler a emenda que man
dei i mesa, para que aoja eila supprimida. 

o SR.F. OcT&VIANNO r •• algumas observaçõesfun· 
damentaado o seguinto 

Requtr&mm~t,. 

c1Sopare·so a ·questão do quora~m para ir á commia· 
são rJe cons&i&uiçA.o.-F. Octaviano. • 

Quanto á ceasur.a que mo fez V. Ex.t por niio 
haver proposto o refoa·mt dos precodenlcs invocados 
por V. Ex., durante ·t> lempo que Live 11 honra de 
presidir acamara do<J Srs. deputados, tirando dahi 
motivo para averbar:.mo do incompetente para a im
pugnação que ora f.tço, o para dizer, como disso, 
que .fôra ou quem mais o animara. por rsso mou 
proceder. aliás negativo. para propOr a presente ro· 
forma, basta para minha plana defoza considc
Tar~se, além da dilrerenq-1 por mim jli nota•la entre 
o que existia e osist.e. e o que so quer a~ora innovu, 
que, como presidente da cam1ra, eu nao er.1 outra 
cousa senáo um mero osecutor do seu regimento, o 
devia observai-o em todas as s• 111 partes, tossem 
qu1e1 foasam minbas opiniões inaividuaes a respeito 
do uma ou outra do suas disposiçõ'" s, como e!:ltá 
acon&ecendo, som duvid.1, a V. Ex .• que estará dando 
esecuçio a muita cousa que deseja ver rerormada, 
e como acontece em geral a todos os executores 
de leis. 

Foi lido,aJW:iado posto em discussão o approndo. 
Ficou l•rejudicada a emeuda do Sr. Silveiro Lobo. 
Sendo submottid •S á votação, (oram 11pP.rovadas 

as conclusões do parecer como haviam sii:lo na 2• 
. discus Ao, monos n quo res~oib ·ao· quorum. 

Esgotada 11 mataria da ori:lem do dia, o Sr. presi
dente deu para a do dia 12: 

·O Cacto de não haver ou 11roposlo • roforma do 
que e:riatia, ,uanto á dispeno~a do numero para a 
disCUISão, nAo quer de modo algum dizer que ou 
pensasse do accordo com oss.a parte do regiruonto. 
Por niio haver proposto roCorma nosso sentido, nlo 
se segue quo eu achasse bom o quo elistia: isto nil.o 
carece de demonstração. O que posso asseverar a 
V. Ex. é quo pensava então como penso hojo; mas 
nlo tinha o direito nem o poder do impor mi· 
nha opinlào á maioria, que pensava divorsamonto. 
Assignei com restricçõos reformas rogiment:.es, que 
se fizoram Pll tempo da minha prOL~idencia, controndo 
disposições analogas ás de que mo occupo, o ou&ru 
com quo não catava de accOrdo. 

Vollando B questão, direi, que desde que o art •. 23 
da conslituiilo exige melado • mllis um doo sena-

2• discussão do umã propl'lsição da can:aara dos. 
deputados sobro pensões, a quo se NJfere o parecer 
da mesa n. 350. 

3• discussão da proposição da mesma camara re
lativa á dispensa concadida ao estudante ~"'rancisco 
Bernardes Soares de Gouvêa, com o pancac da com .. 
missão do instruccfto publica. · 

2• dila da propÔsla ao credilo d•• 35,000:0008 para 
a C<IDiinuaçho da eatrndn de Cerro do D. Pelfro II, 
omciando-t~e ao Sr. ministro da agricuhur~. 

E10 seguida declarou q:ue a disposição regimen• 
tal hoJe approva~a. só ter1a e•ecuçAo depois de ap• 
pr,,vacla a acta que dovo ser )ida no dia 12. 

Levantou·•• a re9!1io i meia hor1 depois do melo 
doa. 

·-· 
!lliP aeaaAo. 

EM 12 DE JUNHO DE 1871. 
PllE81Df:N'CU, DO IR. \'ISCONDE DE AI..\BTf., 

SuHM~nlo,-Expe.:iente.-Omcio dos miniatorios da 
agricultura c do Jm~rio. - PartlcQr da men 
n. 351.- Otdrm dll dia:- Discu11sllo do uma 
propo11içilo d1t camara dos deputadua sobre 
poo11õas. - Discusrão do "ulra propot~içio da 
mosrua c:unara sobro m&Lricula de oetudant('I.
Discu!sãu da proposta do podor elOCUtivo sobra 
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o ~rolongamonto da estrada do forro do Pedro 11. 
-Discursos dos Srs. Saraiva, ministro da agri· 
r.ultura o Zacttriu.-Emenda do Sr. visconde do 
Rio Branco o requerimento do Sr. Zacarias.
Diseursos dos Sr~. prcsidouto do conselho, vis· 
conde do Itaborahy o Sorniva. 

A':1 11 horas da manhã, fcE·So a chamada o 
acbaram·so presentes 43 Srs. sonatlorol!l, a saber: 
visconde do Abnoté, Almoi,1n o Albuquerque, 
J obim, Leitão da Cunha, barão do Mamanguapo, 
Chicharro, visconde do S 1pucahy, Firmino, barão 
do MurHib:., b:uão do S. Lourenço. Dias do Carvn· 
lho, Pdranaguã, Pompeu, Carneiro do Campos, bnrão 
do Cotegipo, barão do 1\iu.Grnndo, Ribeiro da Luz, 
Vieira da Silvn, Montles dos Santos, Cunha F1guoi· 
rodo, SHvoira Lobo, Figueira do Mollo, barão tJo 
Camargos, Antão, visconde do lUa I:Jraaco, duque 
de Caxu11, Z11cnrias, Fernandes UragD, visconde do 
ltaborohy, 1'. Octaviono, visconde do Comoragibe, 
Sinimbtí, Fernandes do1 Cunho, UchOn Cnvnlcanti, 
Sayão Lob:~to, viseondtJ do S. Vicente, barão do 
Mnroim, Cnndido Mondes, Torres Homem, Jagua 
ribe, bJriw do Pirapamn. o Souza Frn.nco. 

Deixaram do comparecer com cau~n participada 
os Sr~J. Diniz, barfto do B lm Rotii-o, hnrao do ltnúna, 
P"ula Posso;•, Rnrrus Barreto, Sih'o1ra da l\1otta c 
~l>fra. 

Deixaram do comparecer som causa parlicip:~da 
os Srs. Nunes Gonçalvos, barão do Antonina1 .. Souza 
Qaeiroz, p,,es do Mendonça, barAo das Tros uarras, 
visconde do Suassuna o Nnbuco. 

O Sr. presidente abriu a sessão. 
Leu so n ncttl da sessão antocodont•J, e, niio ha

vendo quem sobre ella fbosse obsorvaçõo·, foi ap-
provada. • 

O Sr. 1° socreLario leu o seguinte: 

EXl'EDIENTE. 

om :io, da todo de hojo, do minlsterio do agricul· 
tura, cammorcio e obras publicas, transmiltindo os 
origin.aos dos trabalhos rolativds no prolongamento 
do ostra da do ferro de U. Pedro 11, nOm de serem 
presentes no sonztdo por occosião da discussão do 
projecto sobro o crodito do 35,000:0008, podido 
JUI.ra aquollo fim.- Ficou sobre a me~:~n. 

Dito da mosm.1 d11ta, do ministorio do lmpcrio, 
transmittindo, do ordem de Sn11 Alteza lmporinl a 
rogento, om nome do Imperador, a;cúpia do decreto 
n. 47.10, do 3 do corrente mL'Z, pelo qual ó convo
cnda n nova assomblóa geral ordinari::a na Córmn do 
nrt. 103 § 1• do constituiello do lmporio.-Ao ar-
chivo. • 

Dito do O do corrente, do mesmo ministoriu, cm 
ndclitumonto ao de 15 do mez findo, remettondo o af
ficío do pre~idcnto dn província. do Maranhão. do lU 
do mm:mo mez, ncomp<tniHiiÍO dns actns das cloiçõos 
da rldtoros cspecinos, otroctuadns nn9 pnrochi<!s da 
TlltoyJ, do ,\rnyozos c lc:atti, o uma ro1Hosontnçllo do 
cumontad1t da ccunnramunicipill dn cidade do Caxias 
contra as que se fizeram na9 pnrochiJs da mesma 
cidadc,-A' oommissfto do constlluic;ito. 

O Sr. 2• secretario leu o seguia to : 

PARECU PA KESA "' 951 PB 12 P& IUNUO PK 1871. 

Expõo a mataria do uma propooiçiio da Camara doo 
Sr~J. UuptUados, auctorisando o GoYerno para con 
ceder ao Deoembarga4or 4a Relação da Côrtalooó 
Baptista Lisboa um anno do licença com todos 01 
seus vencimentos. 

I. 
Objoclo do parecer. - Proposição ouctorisando a 

licença de um Dosembar&ador. 

Está sobro a Moss, afim de entrar na ordem do 
dia, umo ~reposição, que a Camara dos Srs. Depu
tados enviou ao Senado na fornaa do artigo 57 da 
ConstlLuiçãu. 

A proposição tem • data do 1 de Junho do cor
rento anno, e o seu objecto ó auctorisar o Goreroo 
para conct:tder ao Descmbarg1dor da Relaçio da 
Côrte, adjunto do Cnnselho Supremo lllilitar de Iuo
tiça, Jose Baptista Lisboa, um anno do licença com 
todos os seus vencimentos, quer de um, quer do 
outro Tribunal, para tratar da sua saude na C~rte ou 
lóra dollo. 

11 
llaquerimonto do ~orto, o documonto ju&tificalivo. 

Os documentos, que se acham juntos á propooiçio, 
vem a ser: 

1~ Requerimento em que a parto podo a licença 
por achar-sa em &ratamente om consequencia ja 
sofTrer aravemente da vis&a, o que o pnva de qual· 
quer applicação, o es&udo, allegaudo outro!im em 
apoio do sua pretenção o estar em ererclclo doada 
20 de Abril de IBH, sem jámais ter pedido umo 1IÓ 
licença, o ter apenas tros faltas por molostia no em• 
prego do Desembara:ador. 

2.• Um attestado, ~assado em 16 do Maio delta 
anno polo Oocter H1lario de Gouvêa, no qual se 
declara que o pelicionario so1Tro de opacidades du 
corpo vi troo, ligad:ss á existencia .Je um1 inflamma
çiio d• choroido do olho direito, e de amblyopia 
muito adiantada do olho t.'squerdo, pelo que necos. 
aita de um tratamento longo, que calcula em dozo 
mozes pouco m11i1 .:»n menos. absteado·se o dol!ato 
o mais possiYol do emprego da sua vista em leilura, 
o escripta. 

III 
Opinião, o observações da Mau. 

A. opinião d:t Mesa t~m sido constantemente coo
traria nam só á concessão do licenças a empregados 
publict>s, como tambem a quaesquur outros actos le
gisbtivos. cem dispons.1 da~ regras preestabelecidas 
do Direito Comrnum; o osto opinião acha-se enun
ciada, e oxeosta om difTorentos pnr•ceros e relatorios, 
o aioda ulumnmonte no que a Mcs:t. aprosantou ao 
Sono do sob n. :J38 om 27 de Abril de 1871. 

Com e1Teito taos dispensas resolvem-se st•mpze om 
uma csvscio do privilegio, o todos os privilogzos quo 
nom so lundnm eru manifesta utilidade publico, SAIII 

11 
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condomnados pela Coastituiçã.o, o muilo onlos doiJa I Cru~ /t,bim, 2o Socrt•lario.-A. Leitão da Cunha. 
i' o tinham. sido poln legisl3ção do povos livros d11 3° Socrctario.-Darào de lVamanguape, 4° Sccro
anliguldado, onde o principio da agunidndo do lodos/' lario. 
porante a lf!i era ti·1o, haVIdO, roconhocidfl, o man- ficou sobro a mesa parn entrar cm discussão com 
tido como uaJ direito innuforivel do cidadão. a proposição a quo se rorore. 

Assim vil-to quo ~~sua uração contra Timocralcs OIIDEM 1)0 DIA. 
já naquello tempo dozl4 Domosthonos : I -

• No legom privi hominis orgo forro, nhi ~t mm- PRNsoRS. 
dom i o omnes AthonienEes lieeto, non minus sox Eertrou om 2• discussão a proposirlio da cr~morn dos 
hominum mitlibus suffrngio clt,m lato sciscontibu~~~.

1
1 doputddO!I, mhro ponsóes cone. cdidâs a D. Herculnna 

A gratificação de emprego, é um vencimento dis- Candida Pim1 uwl, a D. Alex.mdrina Dolphina do 
tincto do ordenado, o n sua percepção, sA~:tundo lHI Cflstro c aos menores Antomn. Mnri.1 o JrJsó, moo .. 
disposições da loi geral, dependo es~cncinlmentc do r.ionadns no p.uocer dn mcs.1 n. 350. 
cxorci01o do omprogo. O Sn. rnESWF.STR :- A os ta proposição re(oro-so 

Por outra parto, no estado actual das on .. nçns do o parecer da mesa n. 3!30. 
pniz nam convem facilit·•r concessões que ou contrn· A mesa julgou dever mondar puhlicnr esse porcc~r, 
riam os conselhos de uma rnwav••l economia, ou para que o senado o podasse tomar D3 devida consl .. 
aug_mentam sem utilido1do a dcspcza publica. doraci•o quo olltl merecer, porque hn uma circum• 

No caso, do que se trata das duas gratillcnçõo.o:, / stanéh que pódo ser apreciada pelas nobres sena• 
que o peticionuio porccbu, uma do 2:0008000 an- dores, do dafforcnto modo, segundo apreciaram a 
nuaes como Desembargador da Rolac;ão dn Ct1rto, e 1 quo11tão. 
outra do 9601000 como adjunto do Conselho Supre•/ ,\s duas pensões de que trata a proposieão cm se· 
mo Militar da Justiçn,. deixará dO oconomisar•SO [I gundo Jog· r, nmbas do aos. uma foi co'ncedidn d 
primeira, o a scguni:!a será p11ga tambom ao magisN vi uva do capitito do corpo policial da província do 
trado, quo substituir o peticionaria no Tribunal dJ) Coartl Arllonio M11rin do Cnstro, e outra tambom do 
Conselho Supremo Mi~it3~ do Justi_çn, doixundo por- :JgS mcrJsncs 11 tro:t tlll.os mon1;res des~o pensfo .. 
tanto, contra ns prelicrlp~oes da h.n gorai, do econo.. msta. · 
misar se 2:0008000, o .. dispen,JondoNsc de mai~ Assim <.s tina !I pensões resolvem so om uma sobro .. 
960SOOO, .viv~ncia, porqurmto o oAlcial quo fallocou, marldo o 

Sem omb11rgo disto, do relotorío dt1 ~lesJ n. 338 pno do~ agrllChldos. tinha obtido já Uln!l pensão de 
de 2'7 de Abril deste anno vê-se quo desde U:Ull ntú uns corrcspuudonto llO soldo do capitão,. o o do!rOto 
1869 tem sido auctorísndas pala t\ssomb!éa Geral, da conccs~ito do pcnsiw não continha a clausula de 
com disponsa d~ts rogrns do Direito Commum, cio- sobro\-·ivencio. 
coenta o tns lieonços a empregados publicos, c nin· Com a p(msiio a quo mo refiro, concoJitfo no en
da no anno del870 foram auctllrisadas acto, com· pitiin Antonio ~ln ria do Castro, entendeu o gm·orno 
prabendendo.so nellas trcs Uescmb:u,ndoros, dous quo lha linha rutribuido os serviços por ollo pros .. 
!antes cathedraticos dn Faculdade do Direito do tados na :;uorrn. 
Recife. um ptrocho, um Capitão do ~lar o Guorru, Tendo, porém, f,llJecido tJqncllo pensionista tres 
e um 1\lajor rJformado do oxorcilo, secretario do nonos depois da concos~Uo dit pcnsno, oxpodiu-so 
escola central. um novo decreto,, concedendo uma pensão do igunl 

IV. quantia, mutatJo 6. v:uva, matado aos tres Olhos do 
pon11ionista. 

Parecer o suas conclusões. 

Assim que, como resumo, c conclusão das ob·cr 
vaçõo~ que prccodom, a Alostt, som desistir da Ofti• 
nillo que por diversas vazes tem enunciado. rospoi
tando, como \ho cumpro,. o voto do Sunndo, o os 
precedente~ do nmbns DS cns3s do parlamento, m· 
gundo os quaos o. principio, quo a M<!sa sustenta, 
podo admittir oxcopçõos justiflcadtts por con9idora ... 
çõos do OIJUidado, a qno u Sen11do julguo l'!m sua 
!!llbodori~t que devo an .. ndor: 

Otreroco o segui o to 

Portanto ha aqui um principio quo pcdord ser 
invoc:~do n ftn•nr do o~!ros em igu.10s ctrcumstnn
ci~s •. o o. sanado snbo quo a mosa ó muito opposta a 
pnvllogJo!l. 

Quem t•sti:-er rm t~gnacs •:ircumstancias ás dil 
viuvn o filhos do o01cinl que j1i tinha obliJo o usu ... 
fruiJo umn pon:~no quo lho mrn r.onco .. ida som a 
clnusuJ.t do sf\bro\•ivcncia, pnreco·mo que devo ter 
direito t1 roq1wror o obter o mo,!:mo f,1Vor. 

Foi por isso que n m••sn mandou publir,,r o paro .. 
cor 110 na .• rio do Rio do Jancl·ro, aflm do quo ncns~o 
liquidado rsto olijocto: 

A me~n comb_.lO os privilegias, o hn do continuar 
P\Rf<CF.II n proccJor IISSJm. 

' ' ' ' O sonaJo csl;i no sou direito tlelibernndo como 
},0 Que a proposiriio dn CllnHirll dos Srs. Dopu .. cntnndur. . 

tados entro em discu;sito: 

1

1 Niw se oppl11l a musa n rtuo se nppro\'C n pensito, 
2.o Que o parecer du ~losa Stljll imptcsso o Ji;tri· m: s roo:orJn o r••gislrn u pro:ollcnto q110 pódo Ocnr 

buido ua forma do ostylo. cstnb!lloc!do uos nc:lln• Un nlt1~ udmiubtru~ào do 
Paço do Senado em 12 d•J Junho 1!0 1871.- J'i.'i·/ E~lndo. 

conde de.Almcté, P.l'ositlonto.-Frcdedco de Almdd.t Posta a Y'otos, pnssu1111 proposi~J10 (llll'"'- n 3• dis-
c .,Aibflqucrqtu, 1• Socr~tario.- Jmu! Martins tln, cussiio. 
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&IATRICULA. UE F.ST.UD.\~TE~. 

So~uiu-so em 3• discussão, o foi tlpprovadn parli 
ser dirigido ú sancção imperial, a proposiçiw dn 
camnrn dos douut11dos, rolutivn á. dispensa concedida 
ao estudante Fra~cisco Bernardes Soares do Gouvoln. 

J~S'riUDA DR FERI\0 DE O. rEDI\0 II, 

Achnndo~so na sala immcdintrt o Sr. ministro da 
agricultura, commorcio o ollr.1s publicas, foram ser~ 
toüdos para a doputa1;ào que o dovin rccobor a~ 
Srs. baríio do Camnrgos, Figueira de Mollo o duque 
do Caxias. o, sondo o mesmo Sr. ·ministro intruduzi· 
do no salão com as formnlillndo.~ do ostylo, tomou 
assento á direita do Sr. prosi.Jeuto. 

Continuou a 2.• discussão, qu·l havia ficatlo ndiJda 
O 'I soAsão do nnno passado, do nrt. lu da proposta do 
35,0~0.000$ r.nrn n tormintu;lto d11 estr;,t]~ do ferro 
do 1}, Pedro 1 , com o pnmr:cr sulr-lrlr;l I._ dn com
IDÍSSÜO do orçamento de 1870. 

o "'r. l!illnro.lvo.:- Sr. presi•lunte, como· 
çnroi porgnutnn•Jo no nobre ministro da ogrieultura 
so S. Ex. sustenta cm todas as Ruus partes o credito 
que estA cm discussão. 

O Sn. 1'1\KSIDE:"l'TE: - O quo cstti orn discnssito ~ o 
nl't. la e seus paragrapho~. mns nndisr.ussiio tlo pri· 
moiro nrtillo o regimento permitto fallar-so em gor'll. 

O SJl. SAilAIV.\ :- E'tou persuadido do que, em 
vista da di*ussõ.o hnvida no anno proximo passado 
tíccrca do~ta proposta, o minitHorio nctunl nocossa
ri.umonto hn do modificar o pens:ununto do sou an
t~cessor. O nobre l'X•ministro da agricultura disso o 
nono passado que nlio precisava dos 35,000:0008 
para conclmr" ·1• seccllo •ln ostrn•111 do Corro do 
D. Pedro 11, o que da quantia pedida g;~starin 
U,OOO:OOOS com o prolougnmonto da 3• secção aló 
Cncbooiral pNviocin do S. Paulo, c 26,000:000$ 
com o pro ongamento d.J tronco do referido c:~mi
nho ato ~14cahubas no rio das Velhas. 

Soa proeostn do governo, Sr. presidente, para 
cuja execução so pode o crodito dll 35,000:0008, ti· 
vosso por' fim concluir n 311 o .J.• secções da os\rntla 
do forro de n. Pedro lli St!' ll propost:t tivesse mL•smo 
por fim prolongu o:!sas secções, ou o tronco prin
cipal do caminho do ferro do D. Pedro II, do fúrmn 
o ligur an littoral O'l centros m1is industrio~os do 
província do Minns·Goracs, o stMS cidades m··is im
portantes, poderia s~r mnno.11 impugnHda o mcror:• r 
até certo ponto OOSS3 acrtuiescencia. Mas 11 rrop .sta 
rosCJh'o já umJ qucslüo imporlnnte, o rosa ~o-n no 
sentido monos r.onvtmionto nus interesses gornos dn 
Imporia, c m~smo .!I.J~ interesses ospodaes da prop-:_ia 
proviucin do ~linas. Dccl ro liltll c bom Hlm que nua 
entre nesto dobuto inspirado súntcuto pelo amor tfo 
minhn provincin. Ntng110m ru·d'l do quo ou do~ojn 
võr todns ns provincius do lrnpori•J pro~pnl'ns o 
ricas. Mas o que mo ro;,up.;nn n ~oit11r t~ o (Jrtllun~a
montu dn ostrotd.t do f••rro tio n. t'ctlro 11 n l'tllt .. 
ccllmbas nas circumstancins n•·tuno!l, 

Estun porsun~tido do quo um dia, qu11ndtJ o BritSil 
quh~•Jr tor umn linha cnmplotu do conumirlic;•dto 
para o Not·t~J, essa e.,tradu bn do chogar ao rio do .. S. 

Fr~ncisco; mns n'l actualidade mo parece isso um 
•uro, orro muito dospondioso o que involvo uma in
justica ás provinci:~s que toem mais direito a Ter 
suas ·astra.dus chegarem ao S. Francisco antes do li 
ir a de U. Pedro Jl. 

Para demonstrar osso erro não touho nocossid•do 
t.!o \'crificnr bojo ~o ostão ou nit.o completos os estu
dos tcciasicos o indispensavoiH poro a solução da• 
seguinte:~ questões muito debatidas no anno pas!ado, 
isto ó, se o prolongamonto ató o rio das Velhas devo 
pnrtir do Entre-Rios ou do Pirahy; se o v alio do 
Punhyba ostü ou não estud:uJo polo Sr. Liais; soo 
vnllo do rio Uoce devo sor Lambem examinado como 
demento du questão do molhot· trojecto p3ra· o rio 
,Jlls Vt,lhas ou pnra ~Jac:~hub·,s. l\lou fim hoje é di
ver~o. é mostrar quo é um erro levar de preferencia; 
como 1!10 IJUL•r lavar, a estrada do ferro de D. Pudro 11 
!ltó I\bcnhubas, e com o fim de fazei· a servir aos 
int~ro~sos das populações do S. FrJocil!co. 

Peço, portanto, licença no sonai.lo para examinar 
as seguintes questões: o prolongamento da ostra•Ja 
do forro do D. Podro 11 até Mac1bubas é um iolo
resso mineiro? O prolongamento desta estrada at6 
Mncabubns é do interesso dns povoações do rto do 
S. Francisco? Este prolon)tamento ainda ó u.n in
teresso ~oral do Jmperio? A todos estas questãos 
respondo: não. O prolongamento que se projoctn não 
ó num um interesso minolro, nom um interesso das 
povoações do rio do S. FrJncisco, oom o interesso 
geral do lm poria. 

Nüa é um interesso mineiro, Sr. prcsidtmte, por .. 
qao Minas lucrará muito com motnde desta estrada, 
so olla seguir direcção conveniente á sua grande 
lwoura: mas pouco ou nada lucrará com uma es· 
trndn parn o S. Francisco, pois· quo quom podorim 
lucr.1 r com osso c11minho era a populnçAo daqucllo 
"rando rio; mas o~ ta pardo e não lUcra, se em voz 
da ostri•d·• da Bnhin chagar ao S. l'~rancisco, for a 
ostrndct do Rio do Janeiro que chegue lá. O interesso 
mineiro est1i em cous1 diversn do projectado o está 
crn qu". suas po~oações i•~portantos! seus centros 
industrwsos se lrguem ao R1o de Janotro pela melhor 
forma. E. purquo, senhores, se o Jtovorno quer sú • 
monh' benofic1ar n pravincia de Minas nlto ha. do 
ser franco ? P,ua quo ha do tomar o ri~ do S. Fran· 
cisco como pretoxtll, quando sou fim, 1sto ó, o fim 
daquollo~ que inspiram nesta assUll!Pto os ministe
rios não ó senão lt.•var n ostra1Ja do D. Pedro 11 até 
cortas o determinados ponto~ da província do Minu? 

Porque não tol'á o governo a esse respeito uma 
lingiiBS'L'm dign~ do si, o nllo nos .h a. do d1zor o se
guinte: dUnas o uma grande provmcta, um grande 
contN do pro~ucçlt(l, tem o direito de \'êr sua c.tpl· 
tul o suas cidades importantes unidas ao lhtoral, o 
precisa de ligar ao caminho do forro D. J»edro II 
seus mais irnpol'tnntcs centros do producçao't Pois 
bum. Eu vonhn pm1ir .. \'OS dez, vinte, trinta mil contos 
p11ra levar a efloit.o essa ponsamonto. • Porque fazer 
~sso molhornmcnto a Mmal!l cncapoladnmento't Eis 
o quo nito posso tolornr, (IOrque amo a franqueza o 
luol·indc ontos llo tudo. 

o Sn. Z.\C.\UJ.\S ;-ApoiildO. 
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O SR. S.tR.UVA :-Será um interesso das povoações 
marginaes do S. Francisco o prolongamento da es
trada de (erro do D. J'edro II ató 1\Jacahubas'! ·E' 
facil de ver quo nã ·, Sr. prosidonto: as povoações 
do S. Francisco toem interesso em descor rio abau:o;: 
não toem interesso em arcur com as immonsas diffi
culdados da grande correnteza daquollo rio, porque 
Isso augmonta ex Ira ordinariamente as dospezas do 
transporto d.os gonort?s do exportação. A população 
do S. Franct~co tom tn&ercsso ~m Iovar os seus pro· 
duetos por uma estrada do menor distancia, o não 
de levai-o; 60 leguas pelo rio das Vclhss até Maca
hubas, lutando ainda com as diJllculd:ades do um 
rio quasi innavogavol para tomar uma estrada do 
ferro a mais longinqun o a mais distanto do littoral. 

Sa considerarmos a estrada que combato como 
uma estrada poiUica, minhas observaçõ(ls t~cgura
mente nao terão a mesma força; mas nwguem dirá 
que n6s procodomos hoje cm relatào ás nossas vias 
ferroas, movidos por considerações politicas, porque 
não temos ainda capitaes, nõo temos ainda recursos 
p.ua ligar por moia do vias forJeJJs o Norte no Sul 
do lmperio. Portanto, oina-uem púdo discutir esta 
proposta som considerar li via ferrca quo so quer 
prolongar sob o ponto do vist1 industrial, e sob este 
ponto do vista oUa não resisto á menor analyso. 

Portanto, Sr. preaidonte, a qucstflo que nós dava· 
mos rosolvor agord o a so~uinto : qual elas tros os .. 
tradas sorvir.i mulhor llOS inteross~s das povoações 
do S. h .. rnnci~co? Ou antes, toda adiscus!'ilo que niio 
tiver por flm o I'SttJdo comparo1tim dossns trcs es
tr:rdns cm relação ao sou '-anta objectivo, o rio do 
S. Francisco, o uma dí!lcussfao quo não ap;>rovoitn: 
e depois do~õsQ ostudocomparativo, sogu(H!o a nacos .. 
sida do do oxnminar-se tombem tJunl ó a vantagem 
do cn~a uma dcllas, o quul será o ponto cardo.1l da 
quostao. 

Ora. para fazor-so osta comraracüo ó preciso 
exllminar om primeiro lagar qu11l daS tros estradas 
do Ítirro púdo attingir o alvo, percorrendo menor 
numero do Joguas: cm segundo log11r q,uala quo, 
para chognr ao rio do S. Francisco. faru urnll dos .. 
poza menor i cm terceiro Jogar qu11l ó aquolln que 
pódo lrlltOr th> littoral os productos do rio do 
S. Francis~o com menor despendia. e cm quarto 
logar qual a quo não póde Lor c,utro destino senão o 
da chognr ao rio do s. Francisco. O oxamo destes 
pontos esclarccorã perfeitamt1ole o dobá to,~ o quo 
só sinto ó que não po~sa doscnvaJvoJ .. os como outros: 

Será um interesso geral do Imforio o prolonga· 
monto da estrada de forro ató A acahubas? Nego 
aindtt, Sr. presidente, quo o interesso do Imporia 
esteja no prolongamento desta estrada ató Alacahu· 
bas, e para darnonstrllr mioba proposição por mi ua 
o senado que eu f11ça rvais extensas observações. 

Q•ndo principiou no paiz a febra de melhoramon
toâ matertaes, cJuas estradas do Cerro disputavam o 
rio do S. Francisco: a do Rio do Janeiro nunca co· 
gilou disso. As os&radas que tinham por objectivo o 
rio de S. Francisco eram a da Bahia o a do RecUo. 
Os nobres senadores da Bahia o Pernambuco que 
eram entiio doput.Gdos, como cu, sabem quanto nos 
custou osse melhoramento para aquollas duas prt..
viocias. Por fim obtivcmol-o com a razão oxprossn 
de _que es1as estradas so destinavam ao r10 de 
S. Francisco; de quo nssas estradas nllo tinham tanto 
por fim o interesso immediato das provincias qua 
ellas deviam percorrer, como o grande interesso do 
ligar ao litlor•l um milhão do habitantes quasi se
parados do lmperio, e uma extonu região. 

Entre osslls duas estradas havia uma (11 do minha 
prorincia) que niio Unha c não podia ter oulra :~m .. 
bição aenAo chegar ao rio do S. J4'rancisco, porque, 
como mostrarei daqui a pouco, a eslrada de Cu1ro 
de D. Podro II pódo se onriquecer se niio !Dr ao rio 
do S. Francisco o ba do cmpobrecor .. se indo a osso 
rio: a estrada do llocile pódo onriquocer·so indo no 
seu objectivo actual, se não achar a da Bahia como 
concurrome, mas se ha do empobrecer tambem so, 
dirígiodo-54.! paro S. Francisco, encontrar a da 8ahia 
como cuocurrento: a unicn estrada que pr~do ter a 
ambição de prosperar chog10d0 ao riO de S. Fran
cisco, ó a da Bab1a. 

o poderiam fazer. · 
Sr. presidenta, ;icorca das distancias o do outros 

elementos desta. quostiw, ou tenho aqui cm mão um 
livro precioso que sahíu publieado este auno, o An .. 
nuariolnduslr1al, fd1o por um dos nossos mnis dis .. 
Linctos lentes dll escola militar UJiuito• apr-iadoN); 
são ostos os dados de que pretendo servir-me nestrt 
discussão, porque fão ,•oriflcados por LJma intolli
gEmcia superior, o Sr. Dr. Borja Castro. 

O Sn. l'oiiPEU: -Apoiado. 
O Sn. SARAIVA : - Da Jequit:1in ao Joazeiro tem 

a estrada de ferro da Bahia 90 loguns, 20est.iio feitas, 
rt'Sto a fazor·so 70. A estrada do Corro do ltocife a 
Doa-Vista, ponto terminal, do que não !.'Irei caso, 
porque para olla concorror com a da Bahin ó proci!lo 
1r A l'etrolinn, defronto do Joazoiro, o 22 loguns acima 
dJ Boa· Vista, torA de porcorror mais do 1:.!0 lognas. 

O Sn. PARANAGU.\ : - J\luito m11is. 
O Sn. S.\IUIVA : -Conseguiu temente a estrada 

do ltacifo parti ilttingir o mesmo ponto terminal a 
que devo chegar a da l'ahia tl•m de prolongar .. so 
mais trinta leguas do que esta •. 

O raminho do forro do D. l'odro II p:ra chegar a 
Marahubas tom do prolongar-se ainda do 70 ·a 80 
Jeguas, e fica ainda distante do rio do S. Francisco 
outro tanto. 

Assim a estrad~ para o S. Francisco por Alinas 
devo ter uma extensão de mais ·dO )80 leguas, soudo 
quasf r.6nto c vinte de caminho de forro, e sessenta 
a setenta dtJ rio, reputadoató 11gora innnvega,·oJ plra 
embarcações do caltHIO regular. 

Pergunto ao sonndo c a todos que conhecem nosso 
paiz se pódfl hn\·er duvida am·rca do meihor di· 
roi to do ~.1minho do forro da B:Jhia a chogar no 
S. li'rancbco em rclnçêiiJ d dista1Jci:1? Doixo llOS quo 
mo ouvem a resposta. 

O Sa. Cu:onu. Ji"IGUEIRRDO.-E a do Pernambuco. 
O Sa. SARAIVA.-So não achar a concurroncia 

da estrada da Babia. 

Exnminaroi agora o 2o ponto, A est'rada da Hahia 
6 ou nüo a que púJo chegar ao S. Francisco com 
menor dispondio l 

r 
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Os exames a !JUO so tom procedido mostr&m quo 
as estra.Jas d1t Bahio. o 1\ociro podem chegar ao 
S. Frar.cisco Ct)m 011 despendia rulaLívnmente di
minuto. 

dado. Ainda ha pouco verificamos quo olla jli tom 
de renda liquida mais do 2,SOO:OOOS, o alóm disso 
ó a proJilccla do governo contrai, porque liga á 
Côt te pruvincios de grande importancía. E' uma 
estrada que, s~guindo para S. Paulo, seguindo para 
o Norto o Sul de Mi nu, ligará á Côrte centros indus .. 
triaes imporlJDt8s o l'ssim auB"montará sempre aua 
renda. Nóa todos de,·omtls pedu a Deus quo nos dG 
vida para vermos <:~ estrada do forro da D. Pedro II, 
chegar a todos os c~ntros industriaos do Minas o 
S. Paulo quo eslito adi11nto dolla. Esaa estrada, por
tanto, p1~dc por rnuhos annos augmont.ar a sua 
ronda 1Jqui1111 _prosperAndo som pro sem se importar 
com o rio do S. Francisco. 

NilO ha em \udo o trt"'jflctn doss'lS duas linhas obras 
do arto importantes, nem tuuncis, nem pontos dos
fl!JDdiosas, o nem pro~unt!ns o considcraveh l•xcnva
çoos; o sc1 r;or conhoc1monto 1•essonl, (porque jd per
corri gra ndo part~- da fdgiüo r,or ando d•~vo passar a 
ostr.o.~do da Dnhio} que cm n gum.1s dezenas do lo
guns do tabolcirus apropriados 1Í. crincão do gado, 
cxistrnl phnicios sobro as quaofl se púdom a !Isentar 
trilhos depois do insignificantes m!lvirncntos de 
torra. 

O Sn. PA.nANA.GUÁ : - Apüindo. 
O Sn. SARAIVA :- A mninr difficuldado do tra

çado da linha da Dnhia consi~te em atravessar as 
encostas da serrn de ltiul1a, cuj3 cuntinuaçiio vno 
formar\\ cachoeira do l,aul,, ,\!fonso. 

O Sn. FanNANDEs DA CvNU.\ :-Ha meio do pas!:ar 
esse lagar J•Or tt!rrono plano. 

o Sn. S.\ RAIVA:- POls bom. Se já osuí neste 
lagar descoberta umn pilssngom por terreno pl11no ... 

O Sn.. o.\ nÃo nR Con:mrn:- Estd. \'OrJficada esta 
passagem som dimculdo.do. 

O SR. SARAIVA:- •••• Oca fúra do duvida que 
as duas oatra•las do Norte não encont am difficul
dilt.los em sou·trt~jecto para o S. Francisco. 

Estará nest.~s circunJ&Lanciu o caminho de Corro 
de O. Pedro 11? 

Se essa estrada passa, como dizem seus apoio· 
Ristas, por log01cs apropoiadoa 6 plamação do café, 
deve atravessar torronJ.::: muito montanhosos, c sabe· 
sa que elta devo atravessar duas grandes cordilhoi
rns, as veltJutes e a ~hntiqueira. 

O tfU& se Jlí'de p.:. TR chegar a l\lacahubas m. stra 
a impurtancin das diffit:uldades que oUn tom a ven· 
cor, pois 110 podo o du_pto da l)uantia indispensnvol 
para que a estrada da Dabia chrgue no Jonzuiro. 

Portanto as difficuldados da construer.iio d:1 ostra
da do D. l'odrll 1l são us.cossivamcnto s"uJ?Oríores ás 
difficuldadt~s das ostradu do Rocif•J o S. Franciscl•. 

O Sn. B.\nÃo DE COTEGirB :-Hasta cumpnrar .. su 
o pre~o dos rospoctivoa orç11montos. 

O Sn. SARAI V. :-Já ao vil, ·sr. prosidonlo, que 
sob o segundo ponto do vista formulado por mim, a 
esttnda do Cerro da Bahi11, coma a do Recife, luva do 
vencida a cstrD•Ia do llio do Jiutoiro. 

Vt,jrnuos o terceiro ponto: qual a estratJn qt;e 
pódo trazer ao Uttornl os productos cum menor 
cust.o. A' YJst.a do que t1nho dito ó facil a conclusão; 
ao n estrada dn Uahia ó de m..:nor distancia o a que 
so pó.to fazer por mono:~ custo, soguo-so que é 
aquclla quo púdo trazer os productos com menor 
dospcza. 

A' estrada do Recife acontece quasi li mesma 
·causa. Nó.:~ ~ubomos, Sr. presidente, que o sertão de 
Pernnmbuco ó arido. monos fertil do quo o sertão 
do mmha provinci.:t, mos que ~ parte central da pro· 
vincia dlJ Pornümbuco, aquollu que fica entre a zona 
superior, (a do sorlll.o) o a zont~ do assucu (liUoral,) 
produz algodlio que cn~ra no mercado como um dos 
do melhor qualidade. Portanto, a estrada de Corro 
do Recito pódo seguir para essa zona algodooírJ, 
pódo rnmific~r-so pa.rn ditr~rootes po!JI~s, póde ~prf? .. 
ximBNlO da•mdustnnl c tmportanttsstms provmctn 
do Ceot6. · 

O Sn. PoMPRil :-Apoiado. 
O Sn. PAR· NAGUA' :-E das Alagôas. 
o Sn. SAI\AIVA :-Póde cnlrar polaa maltas d"Agua 

Preta, púde flnnlmenLo CJminbnr muito o por longos 
anno:l, pros_perando seJDpro. som ter noceasidado do 
chegar ao rto do S. Francisco. 

O Sn. BARÃO DI ConotrE:-Oisso oslio cllt-s con 
vencidos. 

O Sa. SAR.\IVA: - Farfio m~l se a levarem ld. 
autcs de percorrer alia oR pontos que indiquei. Por .. 
tanto, a liStrado do 1\oetro t.ambo-n tem muito futuro 
sem chegar ao rio de S. Francisco. Mas \'cjamol 
agora, aonhoros, se iss·.) quo ncontcco á estrada de. 
ferro do O. Pedro 11, so isso que se dá om rola~õo á 
estrada do forru du RecHe acontoco. á estrada do 
Curru d~ ll•hia. 

Senhores, pe~o lit!On~:a (lnru. CllZOF a historia ~· 
sumida da o:strada de forro da mml1a provincut. 
Ueceio can!:ar a paçioncia do senado! mas .a q.uoatão 
á imp•Ullmte oprectsa de sorosclarec•d~. (Apo&adot.) 

Quando se !ralou da eslra•l~ de forro da Babi•. 
duas opiniões ::ursciram a proposito do ponto do 
pa.rtiLJn doss:1 estrnda. Nessa época os deus homens 
mais inOuonlos tl.:t Uahia eram os dous nobres sena• 
dores que ou. vejo nas cs.tremldado~ do banco que 
cslá de meu lado osquordo. 

O Sn. ZACAIUAs :-Estão OJS extremidades ••• 
O Sn. StLVEIRA Luno: -Mos um é derrotado. 
O Sn. DAI\:\ o DE S. LouRB:'(ÇIJ :- Apoiado. 
O Sn.. S.U\AIVA :- QuL•ro fallar dos Srs. barões i.lo 

E:umi~omos ngon a qunrt~ hypothoso: ·qual Jal' 
ostrddas o aquolla que nao púdo t•·r futuro, que não 
pódo mol!rar som que chegue ao S. Francisco. E' se· 
guramonto uinJa o da Bahia. 

Nós sabemos, senhores que a estrada do forro do 
O. Pedre 11 os lá cm c~mioho do grande prospc1 i· 

S. Lourenço o Cologipe. O Sr. barllo .de S. Louren
ço, então ministro do lmperio, ontondia.guí' o estrada 
da Dahia dc\·in partir do município do S. Francisco, 
para percorrer logo nu dez ou dozo primeirosle· 
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guas li parto Rlllis forlil, o mais rrssuc:aroira da pro .. 
vincia. 

cisco. ( Apoiatlo,.;) E!ltJ circumstnneia tom sido sempre 
esquecida o eu a recordo para mostrar aos nobres 
senadores quo 6 preciso que en,,. estudam a raz1io 
porquo n estrada da Uahia ostor11isou so, o mostrem 
por ella algum interesso, motnt1o sómonto dosso in
toro!'so quo os movo a pedir 35.000:0008 para lavar 
J o~tradu do forro do U. Pedro ll n um ponto quo a 
pódo c:;t€'rilisar om vez do· enriquecei-a. 

OSa. F. OCTAvu.rw;- Não indo ao S. JirJncisco 
ora o que convinha. 

O Sa. SARAIVA:- Estou ox~ondo as opiniões dos 
nobres sonat1Órcs. EntonrJh o Sr. &coador pela Dahia 
quo está do parto do cá •..• 

O SR, ZACARIAS:- Mais chogado o nós,,. phi· 
sicamonto. 

O Stt. PAnA~.\tlUÁ:- Com motndo do,;ta qunntin 
lova-so ao rio do S. FrJncisco a da Dnhia. 

O Sn .. SARAIVA:- ••• quo a estrada dovin come
çar nas proximidades da viiJa do S. Francisco, zura 
vossar o municipio do Santo Amar•l, passar entro a 
feira do Sant'Anna e Alagoinbas o dirigir-su para 
o S. Francisco. l\Jos o outro nobro sonador, ont.ã.o 
prosidento da provincia da Bahi•, tinh• opinião op 
posta. O Sr. bnrão do Cotegipo, somo não engano, 
entendia, o na minha opinião ont.ondi1.1 bem ••• 

O Sn. Saraiva :-Tomolf, pois, ~WJ.ao passo quo a 
11 osLruda do (orr.t do RJo do Janeiro tom grande Cu
turtl so n 'ir ao S. Francisco, no ,,ltSEO que a ostra da 
do llt•ci(o, pódo prosperar som ir áqnollltS regiões, 
11 d.1 Bahia não tem íuturo algum so nlio fôr ntó l1í. 

E pa-a on•'o podorln oll• ir, Sr. prosidonto? Eu 
sinto não tor aqui o m11ppa: topographico das regiões 
per•:orridos p•Jln S. Francisco. 

O Sn. Z4C1RIAs;-Apoindo. O Sn. F. OCTAVIANO:- Jsso prova qno estamos 
O Sn. n.t.nÃo DB CoT.EGirE: -Ainda hoje ontend•J 

assim. 
discutindo som rsclarecimonh's. 

O Sn. S.\nAIVA.:-Scrvir .. mo~hoi,. porôm, do po· 
quono mappa foit·l pelo Sr. Durja Cnslro, c que ve-m 
no sou Annuarin lndystraal, o do meus conheci· 

O Sn. SARAIVA.:- •.• que a vorrJm.Joira rstrada do 
rio do S. Francisco, a estrada q•Jo devia ligar a 
parto Central do fmpcrio DO JittorllJ DilO dm•ia partir 
do intericJr da província, o sim da. capital. 

10entos dos lagares em quosUao? - . 
Para ando pod .. ría pr~.~soguir " ostl'rula da Dabin 1 

Podorin ir buscar productos do l11do direito? Encun · 
tr.uia terrow•s pouco ftsrtois, o logo o mar. OSn. ZAC.\IUAS:-Nest~ parte estou com o ext1cmo 

oppOSIO, No ludo esquerdo, encontraria nind11 os muniCf .. 
pios do S. Amaro, do S. Francisco o da Cachoeira 
•1uo tem seus ri,s, o eslossahirJn natural p(lr.t o mar. 
lria para lnhnrnbupe? Mos orn lnharnbnpo niio 
oncoutrari.l clla f11turo, e j.i osso município dolla 
s11 utiUsl o prornotta ser um do -seus melhores Iro .. 
guezes. P•JdoHin ir parta Sergipe? Niio: porqu~ Ser· 
~ipe não hovio do obondonar sous rios, MUs portos 
do mar para quo seu asmcar tivesse a honra do 
andar do 30 a 40 loguos pol• estrado do Corro. Poro 
ando, pois, ha do prosoguir a ostr1da do torro. da 
Dnhia '1 Para o rio do S. l<'rancisco, ó o sou ponto 
objectivo, o sou destino irrecusavol, e a sua sal· 
'ação. 

O Sn. S.\R.\IV.\ :- E' certo que os que assim pou
savam teom roconhocidoquo a provincia perdeu com 
es;:a di r Jcção que levou a ostra da. l\hs qnt"m poderia 
dizer ontllo quo no anno do 1870 ainda a nossa os ... 
trada so achasse om Alagoinhtts scom proveito para 
o Imporia, o para 4 proviuci.1 da Babia! 

O Sn. n.mÃo DR CoTF.GIP• :- F sarvinda i"iso para 
seu descredi\.0'. 

O Sa. SA.RAi\'A:-E~tava ou no ministcrio. quando 
so tratou de Organisar a companhia quo devia tomar 
n siaoxocução rJeajust·1 celebrado com o Sr. dcst·n:J 
bargador !\funiz Barreto. 

E já quo Callo nosto dislincto cavalhoiro pormiuo 
o soo.ldo que recordo mais uma voz os sorvJços que 
ollo prestou ú província d • ll11hia naqnolla quad~a, 
o pelos quaos só Levo em recompensa a cogueua 
que o inutilisou para o rosto do sous dioe. 

J>or occasiho d" organisar·sc a compnnhia es .. 
crJveu~so do Londres ao Sr. marqu .. z do Olinda, e 
se afirmou: quo so niio voduria (,tzor nndn em ro .. 
Iação d estrada d11 D.:~bin, so clla não partisse da c:t· 
pilai da prt>vincia, po1 quu os capitalistas inglozos 
não comprohondi4m cumo podia par tlr do roeon
cavo a es&rarJa quo du~ia ligar ao Uuoral uma ro"ião 
tão vasta, cOmo ora o S. Francisco. 

Foi esld a rozao principol quo movou oquollo ii· 
lustra c venerando anci.io a fixar a copltttl como 
ponto. do partida para a ostr •• da do forro da Bahu ao 
Joazmro. 

Pelo que n :aba dtJ dazor comprohnndo .. so por( o i .. 
tamonto, sonharea, quo logo no começo do sua cxc· 
cução a estrada da Bahia doelig •. u .. so do tarJas os 
inLorossos provinciaos fMra attondor sómonto aos 
intOM8SOS do lm, orio hgando-so oo rio doS, l'r•n· 

Croio, Sr. prcsidcnLo, tor provado ainda quo r.1pi· 
·Jamonto.~uo a proforcncia d11 ostradn da Hahin para 
ir ao S. Fran'ciEc•,, ó clara; mu poço licença ao se .. 
nado para fazor ainda algum11s observiiÇUos que a 
1aou' ver niio podem deixar do docirJir todos os ho .. 
mona de critorio 4 votor pela cantinuaçiio o con· 
tirruaçào urgontJ dn estrado do Cerro da Bahio ao 
Joazo1ro. 

A esh·oda do Bahio dospond"u IO,OOO:OOOS o o 
governo fnz nctualml'lnto o sorviç•1 do juro dosses 
16,000:0008 com o despondio annu111 do 1,120:0008, 
Este. onus prOmotto continuar, porque, como já 
mostroi, a estrada. da Dahia niio tom pnrn ando ir 
sonão parta o rio do S. Froncisco, o as industrias dos 
trcs ou quntm mum.:ipius qun rornocom a ilssn os· 
trada seus productos, Alio pó(tern, como sabem os no• 
bro'~ sunaduros pela minhu provincin,dosonvolvor.so 
muito, porque os wrronos: de~scs muuicipios não siio 
os m11is apropriados fllltB a cultura dn canoa. Por 
tanto não continuand•l a estrada d•1 forro da Balda 
atO lW S. Franchrco, o Dr .. usil pagurli pcrpotuamolUO 
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1,120:0008 por anoo, sem quo o lmporio aproveito, O que é melhor? Vintoleguas de oolrada de Cerro 
som que a provlnch da Bohia em gornl lucro, por por 1,120:0008 do deopcza annual, ou 90 Jeguas de 
que sómeute dous, tres ou quatro municipios que caminho de Cerro, 600 leguas de Davcgação a pro
não são os mr~is ricos o fort~>is da provincla aprovai.. veitadas por o&sns 90 legNas de estrada de ferro, 
tam se do caminho do f':'rro. o tudo isso_ pulo augmento do deapeza annual do 

Vejamos agora, Sr. presidente, o que ncontecorá, l,~O;OOOJOOO? 
so a estrada· do ferro da Bahia •oguir ató ao Se houvesse a'guom, Sr. preatdonte, tão indiffo-
Joazoiro. I'Onte ás regiões do S. Francisco, o que opinasse por 

F.u vou figurar a pcior do todas as hypothcses uma dospeza mónor para não ftUgmontar os nossos 
'para fazer então uma pergunta ao senado. Suppo· encargos, cu lhe diria ainda : Vêde que a prosperi
nha-st' que a estrada do forro Jn llnhia levada ató o dado do gl·ando valia do S. Francisco, der1V1da 
Jonzeir.~ nAodarii um vintem para o sorvi~JO dos juros dessa dcspeza do 1,200:0008 annur.es, ha de fazer 
da nova secção que se tom do fnzer; supponha-so entrar em nossas osh~ões fiscaes mais di.) que essa 
mais que (IICIIllada a 2• sccçb.o, isto ó, a pnrt'l que quantia, o onliio ganharemos em receita o que dcs .. 
vne do Alagoinhas no S. Fr'lncisco) a 1• !.ICCÇilO, a pendermos por nãt> achumos compensaçllo nas l!S• 
actual, o a 2• (do Aldgoínhas no Jo:u:eiro) não darão tações do caminho do fdrro. 
n\l,alutamcnto o juro dos capit,cR ompr(lg/ldos. E' No OrasH, senhores ainda se não calculou bem a 
a··~ior hvpateso que posso figurar, mas quero fl- inOucncltt dos caminhos de (erro na prosperidade 
Q'urál-a assim para quo se nllo diga que vlvomos do geral do lmperio, o no augmento· de suas rendas. 
tllusõCfz. Tomae, por exemplo essa mesma estrada da Uahia 

Vorillqnrmos o gora o onus annuul do scrvlr.o do que nada ronde, e vt>rdlcarois que o progresso ainda 
juros de toda a linha. .. que pequeno dos municípios a quem olla serve, já 

Na secção da estrada do D. Pedro H Cuitn om ciam tem concorrido para o zsugmonto de nova receita. Os 
da sorrJ. em tcnonos multo acci•Jc:ntados, a nossa propriot:aríos dnquolla zona são hoje mais ricos, ga. 
ongcnhnria, a o'• ganharia Lrasi1oira, a quem o Sr. nham tn:~if·, e despendem mais de fóro1a que não é 
Uorja Cnstro Coz t~m ologio merecido, tem ronlisado exacto dizer·se que o governo des~endo exactamente 
economias considora\·ois. Nns sor.~ções m»is difficcis 1,1~0:0008 com a estrada da üahia, pgrque, pelo 
o kilometro tem rl'gulado 60.0008, o o logua menos, ella ter~ augmontado a ronda da alfandega 
360.0008. Calcular a legun da estrada da Duhia em da llahia em algumas dezenas de contos do 1éis. Ha 
360:0008 seria um desproposito, potque ríolla tudo ainda llma observação a (azsr, porém essa obse"a· 
é facilidade. cmquanto quo na :i• c 4• sec~ões do c;ão eu a farei nos homens do cornc;.ão. A daspeza do 
caminho de ferro do IJ. Po~ro lltu•lo ó difficuldado. 1,200:0008 anauala:onlo não soro ulil so com clln 

Calcularei, pJis, a lcgua eríl 250:0008, o que ó tivermos cxtin,nido de uml vez a fome dos nossos 
ainda um preço muito subido. Mas quero perder-mo centros da UJhta e Pormmbu:o? 
por excesso do dospoza, o não por dim111ulçllo .Jo Pois bem, ser,bMos, acabao a estrada da D!lhin, o 
onus do governo. rós vos habilitareis para conduzir até o interior da 

tomando por b•se a qnanlia de 250.0WS 8••• ll•hi.t, do l'ornambnco o do Minas, grandes Corneei
cada lagua da cstrnda da Uabin temos· que ns 7 lc- monlos do viveres, quando 11s seccas flagelnrem do 
guas rostnntes nos custariam 17.500:000SOOO. Pois novo nossos sertões, o que se dá poriodicamonto. 
bom, faço a q1antia subir ainda o dou para todas as : Esta estrado. scrvir6 amda para desonvlllvor a in
f1cspozns com as sttontl lcguas da estrada da Oahia dustria em toda a mnrgom do S. Francisco ode seus 
~0.000:0008000. ! confluentes, o tornar wosmo supornuos os recursos 

Podemos tomar cm Londres essa qunnti;\ a ú %·I c~vindos do li~torlll p.Ha o intt.•rior nesses períodos 
o Sn. RtnEIRO '"Luz:- A 5% nunca tomamos dash'ID~Os, porem ecrto!l, do s~ccaa no inlerior do 

dinheiro. Impcr10. 
o Sn. SARA. IV A.: _ Pois bo:a. Stlja " 6 ,~: Ligar, pois, u um grande porto a immensa rogi~o 

2·, OOO·OOOS a 6~ pagam 120·000S de juros nnnunl- do S. 1• rancis~o: desonvolver o augmentar essa •}• 
mOnte · ' rerrcn com seiSCt:lutas o tanlas loguas do uavegnçao 

• desse grande rio, o dos seus ofiuenles, mo parece a 
So com n 1• socc;fao ( 20 lcguos) p:~gDmos v~1nLDgcm incontosla,·ol do molboramonto que eu 

1,120:0008 de juros com ns UO loguas pagaremos poço com a maior con\'icção dos benoflcios·quo pro
'JiOrtanto 2,320:0008 do juros, isto ó, um pouco mais mcttc ao Imporia. 
do duplo do que pugBvamos sómcnto 11or 20 l••suns. o Su. Cmuu. Ftaur.mEDO: _Alguns dão uma na-

Voritlcado o augrncnto •lo onus que toriamos nas ,·ogação do oitoccnlas e tantas lcguas. 
circum~tnncins as mais desfavoravots, e que fi~urci o Sn. SARAI V.\: -ltlas 011 cnlculoi somonto a na· 
intencionJ.Imontc, J.IOrgunto ·ao honrado pro~idonto vagação frn"lca c sem perigos. . 
do senado, n t•.1t1os os nobres s->ntadorcs, o que mais Mas, sr. prcsidonto, cu llguroi, como disso a pmor 
com·om no Urasil : hypotboso; ngorn devo Jlgurnr n hypotbose ju111, 

Pagar l, 120:0008 r•ar01 costear uma e!itrad:s do 20 r:u:oavcl, c ch;~mnr para oUa n atten~ão dos nobres 
logu:tso o quo nno inlluo nbsolutnmento na prnspori .. ..enndoros. 
dndo •ln prnvincin f1n 8JIIh. ou pagnr 2,320:000$ E' nnturnl que os pr~cdutos o os passo..goírosdo rio 
]Jara ligar no littornl, a um (lO r li) mngnilico: ao oxtcJUhJ i. Frnncisco, percorrendo intuíra a 1• ~ocçào, aclual
,·allo do S. Ft\lnclsco o do sons con•luontcs? rno.~tc foit.a, tleixem nolltt um rondimento que a li· 
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bcrto da garanLia do juros, flcanào sdmonto sul'eita 
a esta garantia a nova socçio: orm, so esta hypot 1ase 
just.l o ruoavol so verillclir, soguo-so quo com a 
dospcza que actualmente fazemos, cm vez do termos 
20 leguas do estrada quo nllio aprovt itam a ninguom, 
toremos 00 Ioguas de oalrada o õOO ou ftOO do nave
gação tranca, e que soriio aprovoiladaa por uma 
grande população quo habita ns províncias do Por
munbuco, PJanhy, Minas, Goynz. e que se podem 
utilb:ar desses grandes meios do communicação. 

Já vô, portButo, o st:nado que não posso doi~ar do 
ter uma convicção forte, inab:llavnl d respmte do 
direito que n província dn Dahi:t tem de ver sua 
estrada cbegar ao sou posto objectivo. 
~ Sr. presidente, o qu~ é do admirar ,ó quo nós 

bu.bumos não tenhamns Co1to para cousP.auu osso re
sultado dnz vezes mais a~ que !D~os (cito 1-\cpot~
se muitas vezes que o ma1 •r bairristA deste JmPor1o 
.; o bahiano, e ou acho quo é o contrario; quo o. bn 
biaoo ó o menor bairrislB deste Imporia. O bahlano 
vive bem cm tuda parte; sovem p:~ra o ftio do J~
neiro e aqui se demora alguns annc.•s, está numl
nenso; so vac para Minas os1á mineiro. som t:~squecor 
nunca, é Yordado, a D:~bia, porquo roalment'3 nno se 
pú.Jc esquecer a terra cm que se nasceu o s1 tom 
parentes o omigos de infanc1a. 

Tem·IB dito que cm todos os ministorios entram 
bahianos o realmente tem sido /'Ssim, nüo porque 
não haja homens do talento o illustrnçlto om todu 
as pro,inchul, mas porque circll'nstancias diversas 
teem dado esse resullado. 

O Sn. DAnlo DE CoTEGrPE :-E ó por isso que não 
temos esse melhoramento. ,,, 

O Sa. SARt\JVA: -Observo que os b:~hianos in
fluem extraordinariamonto nos ntJgoeios publico"• e 
ainda boje vejo n:. prosidencin do conselho um ba
hiano, sondo quo ao minislerio passado hni11 nada 
monos do dous bahinnos, cada qual mais influente 
em sou partido. Entretanl.o, Sr ~rcsidonto, apo1ar 
do nosso bairrismo,.apezar df!'ste vicio que todos nos 
dllo, 01 bahianos !ào os l'rimoiros a virem di~cutir 
este credito em favor etc Bfinas, quando ellos sabem 
muito bom que sua provinCi41 nrecilia quo sua ostra. 
da cantinue alá ao rio do S. Francisco. 

Os povos do nosso interior conhccom o apontam 
desde tampos imm11moriaos qual o {JOrtõ do S. Fran. 
cisco, por onde devem sor abastectdos, o pelo qual 
devem enviar pua o Jiuoral os seus product'1s. 

Pergunto ao senado quJI foi scmpro a estrada 
commercial dos h•bilantos·das margens do S. Fran
cisl!o? Qwal loi sompro o emporio do com moreia do 
S. Francisco? O Joazolro. hlo é sabido por todos, 
Sr. presidente; não ó a província de Minas por 
nascer o rio de S. Francisco na serra das Canastr11s, 
que está no uso e goao daquello rio. Da sua nal'e
g~tção estamos nós do posse desde tampos immemo
riaes po: estar o Joazeiro na provjncia da Dahía. 

O Sn. PARA!fAGUA': -A maior parto navegnvol 
do rio. 

O Sn. FsnN.\NDRS DA CusnA : - E' a provincio 
que cllo bsnha em maior extensão ~ 

O SR. SARAIVA: -E' todn navogavol, 11 oxceJ,dio 
da pequona l'BChooira, a do Sobradinho, quo ó uina 
pequena difficuldado. 

O Sn. FxnsA.NDES D.\ CuNR.\ : - Na nossa proviu .. 
cía a n:JVogação niio encontrA difficuldodos. . 

O Sn. SARAIYA. :-Mas no Joazoiro, Sr. pre!liden
to, V. Ex. encontro~ o mineiro do S. llomão, d11 Ja· 
nunrín, (apot"tJdns}; o bahirmo do Urubtís, villa da 
finrrn. Pal4o Arcado, Santo Só; o pernambucano da 
JJun·Visla; piauhycuses om grando numero: os P""" 
&ricios d~t nobro senador (JClo Coar1l, a gontu do 
Crato, qa10 n111itos vezo11 lá vno abastecer-se do go
noros. 

O SR POJJPEu:-'Apoiado. 
O Sn. SARAIVA : -O Jonzeiro, já é, por assim 

dizer, o llio do Janeirodaguellr.s sortões: ó o cm po
ria do commorcio do S. Francisco o daqucllas ra .. 
.(iões. l''a":a agora V. Ex. idóa do quo pótJo vir a.ser 
o Joazeiro se com 70 I.-guaR do cstrndn do ferro (clr 
ligado a1nello grando valle do S. Francisco ao 
liUt•ral. 

O Sn. I'•RANAGUÁ:- Apoiado. 
O Sll. SARAJVA:-Portanto, Sr. presidente, nüo 

~>ornas nós quem tlizomos quo o porto de S. Francisco 
é o Jotlzoiro, i! a popnlaçlw inteira do centro do 
Imporia o desde teRlpos immom~•riaos. (Apoiadmr.) 

Este (octo prova que ntíi nfto nos movemos por 
bainismo, c prova mnis ~uo nós tomos uma "onero
lidado um pouco maior do quo devemos ter, p11rque, 
para não mostrar bairrismo, doix11mos ~uo os direc
tores da estrada do forro do D. Pedro lJ Jovem essa 
estrada ~ra os pontos os mais in,.oovonientes, sem 
so rccor(inrorn de que gaHam inutilmente dinheiros 
quo seriam aproVCJtados com o prolongamento da 
via torrea da Dahia. Ni1o do\•omus lo r bairrismo : 
fi!BS é preciso quo r.:üo representemos um papel que 
nno nos fica bem. 

Ainda, sonhares, uma obsorvaçi'ao. 
Não o a engenharia quom indicn na cammorci .1 o 

quo lho Ci.lm•óm mn1s. Os estudos lochnicos sf10 ns 
que pertencem ao ongcnhoiro, quo ob~Mva ns diffi· 
culdndos tios traçnde:t, dos J.l'OI'l'DS eslr.Hbs, o in. 
dica o mni1 Cacil o o mais convenitmta sob o ponto 
do vistn dJ despozn o da facilidade do tronsportc. 

Antas do ir alóm, per.o lkonça ao nobro sr.nndor 
pela provincin da• Alag~as, o illustrado Sr. Cm· 
s 1n!iío do Sinimbd, para C Jlnr em ~ua província o 
examinar n oslradn que S. Ex. o anno passado elo
giou~ e quo ou dAsojar.1 fos!'o a estrada du (erro do 
rio do S. Ji'r1mcisc('• porque realmcnto &o nào hou• 
vo~scm as diflkuldades dtl rio, que slto grandes dos
do n Ul1a Visto ntl; a CtlchotJirn, o rio do S. Francis
co teri.l o seu curso naturAIDIÓ a sua foz. 

Mas paço a S. Ex. liceu r.'· em primeiro log.u, 
porn ngrailccor lho a imiJnrêialidado com que ello o 
anno passa to, npeznr de ma provinci11 lucrar com 
uma sohrr.llo divtm'la rl., QII•JStlln, rt.•conhocen que n 
ostrndn d~ forro da Uilh!ll ur;1, dllfl tro~, a que dc,·ia 
ligar u centro no littor.11. 

O Sn. c.,!"':u~s:i.o DR SrNuruu•: - Eu nllo podia 
foliar'' vordado. 

O Su. Pmrl'r.u :-Sem duvida. 

, 

• 

' . 

I 
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O Sn. SARAIVA :-Eu desoj:arin ser t.ão generoso 
como o nobre scnn~or foi em relação ú minha pro· 
vincia ; mas n minha opinião a ro!lpoito da sua os 
trada do ferro ó contraria : eu nlilo creio na estrado 
do forro do Jatobá 11 PiranhaP, corno meio do com· 
pletar o S. Francisco. 

NãtJ quero analysar agora este ponto; apenas vou 
fazer uma consídora~lto ao senado para mostrJr que 
nãn ha hypotbe60 om que a ostradn do forro da 
Bahia não soja a uníea estrad11 do S. Francisco, cm· 
quanto osso vallo não nugmontar grandemente em 
riqueza o popu laçüo. 

Suppo .. ha, Sr. presidente, um passageiro do 
1\linas ou do quaiiJuor parto do ri'l S. Fromcisco 
chegando ao Jonzotro {isto cm relnr.ào nos passa
geiros, depois iri!Í ás mercadorias\ 'o tondo diante 
do si a Oitr.tda de Corro da llahia, isto ó, 90 loguas a 
pnrcorror ató um grande porto ando cbegam todos 
os grandes navios· do mundo. Pergunto: os to passn
goir.o prc(orirlí ir do Joazoiro Otó Jatobá, percorrer 
70 loguns do i'1avcgação difficil, embarcar em umJ 
ostrada do forro, vencer 151ogutls atO Piranhas, Cnzer 
do pois 20 leguns do rio o sahir por uma barra diffidl 
para vir1i Bahia ou a Porn:tmbuco afim de procur:~r os 
grandns vapores; proflrirá isto n ir cm 21 horas ao 
porto d1 Bahia o ahi tomar os vnporos do todns .:~s 
pilrtos do mundo ? Sogurn.mento não. 

Fara-se t!Slll estrada, mesmo com o orçamento do 
Sr. KÍ'.tu1s, que ó diminutissimo ; Car-a se com mni1 
ou c Jm m1mos, o certo ó quo esta estrada nõ.o pó.lo 
tor, oroquanto h01.vor a cnchoo.irn ~o Paulo ~ffonso 
o as difficuldados naturaes do uo, os possageJros de 
todo o vai lo do rio S. l•'rancisco. 

O Sn. CANSA~SÃM DF. S1xumu' :-R' verdade. 
O Sn. SAUAIVA :-Eu jú disso quo o oollro sanndor 

sabe mais do qul3 cu porque é filho'daqucllo lagar. 
O uobro sanador da!! A lagoas, poróm, não sabe que 
ns difficul~tadcs quo existem n vencer da··uon .. VistA á 
cnchoeir~t tJu Paulo Aff1J.:so não são insigni11cantos. 
Não :~croLJite nos orçamentos quo se fazem: silo 
grandes D5 difficuldados. Agora v~nios ás cargas. 

Eu não pudo obter, porque o credito foi dndo parn 
ardam do dia som estar provinido d'isso com ala:u 
ma a ntecndoncia , não pudo obter os osclarccimon
tos nucossnrios parA avaliar quanto paga pelo r1o 
uma nrroba de nlgolliio ou tJo qualquer outro gano· 
ro: s11 obtivesse isto ou Carin a conta o mostra rua ao 
nobro sonndor que o freto devia ~or noeossariamento 
mnis bafato do Jonzairo á Jlahi,, Jo que t.lo Jmazciro 
a qunlqur.t· ponto dn Uahin ou Pernambuco poln os· 
tradu. do forro do Ponodo. 

dos c>pitaes do RecUo e Bohia não póde ser um 
porto commercial com 11 barras quo tem. 

O Sn. CAXSANsÃ.o DE SINUinu':-Já começa a ser. 
O So. CuNUA FtoUEtRBDG: -Se fizor-so a eslrada 

pódo vir a ser. 
O SR. s •• .,._ : -Com as oolrados do Cerro da 

Bahia o Pornambuco, alo. 
Sr. presidenta, estou um pouco cansado, e de11Jo 

terminar. Porém peço licença ainda ao nobre m1-
nistro da agricultura e ao Sr. preJiidente do conaelbo 
pnn uma observa~o. 

Nõ.o sai, Sr. pre11idonte, so oministerio terá ácerca 
de 05tradns de (erro a mesma coragem que tom com· 
a transrormar.ão em livre do trallalho escravo. Eu 
desejaria que" o nobre visconde do Rio Branco fosso 
ltcercn de nossas cslradas de rerro tão corajoso como 
quer se mostrar ltcerca da questão do elemento 
servi! •.• 

O Sn. CAXSAN:lÃO DE StXIHBU' :-Est4 mostrando 
que ó. 

O Sn. SAn.uv.\:- •••• como já está mostrando, 
corrijo IL expressão. 

O So. PAI\A~AGUÁ :-Apoiado. 
O Sn. SA.RAIV. :-Mas ainda niio se deu o com· 

bato; púdo haver corrida antes do combate. 
O Sn. Z.\C.\RIA!I,: - Ainda ha muita cousa a Y~r. 
O Sa. SARAIV.\ :-Sr. presidenta, antes da guerra 

do Paraguay conversei muibs vezes eorn amigos in
timas, o mesmo nn camara uma ,vez eu disse a este 
respeito alguma cousa o perguntei: • P.orquo não 
havemos do augmentar a nossa divida com mais 
:100 ou 300,0 O:OOOSpara fazer us vias Corroa• de que 
mais noccssidade tomos 1 11 Então vinham os pru .. 
dontos, os homens de juizo_o medi:liam: •Como que .. 
reis que com um orçamento de 60,000:000~. nós con· 
traiamos uma divida do 300,000:0008? »E eu, ficna 
um pouco ame.:irontado, mas não perdia a convie· 
~U.o do quo o Brasil não FOdia medrar, não ~dia ir. 
adiante sem quo tifosso uma escola de homens pru· 
dentes e ao mesmo tempo eusados ••• 

O Sa. BARÃO •• l\IAaotll :-Apoiado. 
O Sa. SARAIVA.:-., .que empenhassem Imporia 

em uma grande divida, comtanto que o dinheiro 
11ão (osso gasto senão em melhoramentos reconhe
cidamente roproductivos. (Apdados.) 

O que aconteceu, Sr. prosldente? Lopez insultou
nos atrozmente i tomou posao de uma do noaaaa 
provincias. 

1\lns pergunto nu nobre senador quo ó üio lido 
uostn~ m:awrias do ndmini~tra~ito: suppõo cousa dr
poUCla monta q;uc um sonoro sojn baldeado tros 
vows? A primoun bat.Jon~iio dá-sono Jntoll.i, aso· 
gundu t.Jm Piranhas, n torct.Jirn rto llenodo par.1 sahir 
a bnrra, 1.1 IO\·nr o sonoro n Pt•rnnmbuco ou Uahia. 

O amor proprio, a honra, a dignidado do paiz 
Coram gravom~nto r~ritlos; o o Urasil. que nAo põdia 
lovantar omprcstimo de 200 o 300,000:0008 pera 
Cazur suas cstro~das do Corro, gastou qua11i o duplo 
dessa quantia um Ô(!saffrontn do sun honra. 

O ~n. CA~SA:"ísfo PR SINUIUU': -Do Ponodo jti sa
hirnm osto nnno, diroctamonte pnrn n Ruropa, dotu 
ua\'ios cnrrogudos. 

O Sn. S.\1\.\tV.\: -1\lns V. Ex. fiqtul corto de quo 
o Ponodo cmqmmto tiver n 11011 lado ns duns gran-

O SR. PAUAN.um.\: - Apniildo. 
O SR. SIL\'IW\A Louo :- Sogurnmanto o dobro 

ddS!I'I quantia. 
O Sn. DA nÃo nG MAROJM :-Custou tanto porquo 

não tínhamos caminhos do forro. 
lO 
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O SR. SA.R.UV.\ :- llma observação ainda, o esta 
obsorvação já 11. fiz tt~mbom cm 1865 na camnrtt dos 
Srs. dopulndos. 

Sa nós tivossomos onlllo uma ostr.1iln rotn lJIUl 

isto ú, para mostrar· que n estrada do forro da Onhin 
ô a unica quo nctunlmonto dO\<'O chf'.'gnr ao rio 
S. J.'r;mcisco. E' passivei quf' mo engano; mas 
peço uo Jõ:01111do qllo ncrodito quo tonhu nisto a 
mnis profuudn convicção o r[UO niío influo cm mi
nhns opiniões o menor ospirito do bairrismo .•• 

. podossomos levllr 11 tó Matto·GI'ossn nossos rocur.sos 
militares, Lopez ni10 nos torin docl;u•Mio a guerra. 
Se querem ~azar estradas no Sul qun sejam politicns 
ou ostrategu;as, foçam um r.armnho para ,\lülto
Grosso ou para Uru?uuyana. A d~ Podru H ntó o 
o S. Frnnclsco, não o e~ trntegic.:a, porque ui10 lo ruo~ 
fronteira a d•!fendor por nquollo ln do. 

Se podcssomos dospondor j:í dinheiro com ostr.l
das estrategicus e politicas, us quo do\'Ori11mos co. 
meçnr eram ns estrlldas paría Mattt.l·Grusso o Hio 
Grande ~o Sul. 

O Sn. PAR.\NACHJÁ :-A :~oiudo. 
O Sn. SAII.UVA :-Rupillo o prolongnmonto doca

minho do Corro do D~ Pedro II ao S. Francisco, por
que essa carni11ho do forro nUa W o uiío pt'u.ld ser o 
caminho indastrial dessas fl!gíUus, o ó cedo par.1 in
CPtnrrnos poua o Nortu estradas do Corro politicas o 
o.;tra lC'gicn s. 

Entrotaulo quer s•il fazt!r cmr uos que nho conbo
COID nossas cousat~ IJUe convóm gastnr Uinholro com 
o prol'?ng.1mento do caminho do forro do Pedro Jl 
nto o 111) das Vdhns, porqtto a politicJ u cxig''• a ú 
olla aconsolh"da peh uccossidado dt! JigJr o Nort~ 
no Sul do Jmpcrio. 

E~so engano IÍ grosseiro. N'ito tomos dinlwiro pnrn 
facilitar por .meiO do caminhos n oxport-tçilo do 
nossoi moi~ r1cos productos, o temos já milhares do 
contos pora estradas politicas? I 

Soo bairrismo mo iaspirtlssc ou niio vl.lriu, como 
Vt'jo, c.1rn bons u!llos todo o projecto do nproximnr 
do coutrtJ llu lmpodo por meio de cnminhos do 
Corro noss:~s fl'ontoira~ do Sul. E' quo nossus estrada!:! 
ou dos.!ubro u lJasc do nossa puli.tic~ oxtorior, o o 
CunJ.:Lmonto de umn pnz dut·ndour:t. 

O Sn. YJJ'Ico:-ong S. VJCESTF.:-~\poindo. 

Mas como explicar o prolong:,mento tlo cílminho 
do ferro do S. Francisco tllt~ o rio dJs Vollias 
son5o por esse maio ·r 

So quereis s6montc cstrildas rstratcgica!', o so 
tendes d1nhuiro p.un a3 omprohendt1r, comucno por 
fazer a estradn do 1\lnlto-Grossu, o a C o lUa Grnndo 
do Sul, porque será isso o Jnolhor tratado do p:1z 
guo P?deis cclobrnr com nessas visinhos do Sul do 
Jmperw. 

O Sn. C.\S'SANSÃO JJE SJNnum• :-A poinüo. 
O Sn. S.\RAIV.\ :-Cro10 que po·!cmos estar trn:1 

quillos polo Indo da Pttrngu'Jy por muitos nonos, 
porque essa nnção infeliz viu sot1s rocursos oxhnuri
dos o ll solii.J[lo dominar do no\'o seus campos nntcs 
povoados, 

Alas npezar disso as cstradàs quo prondossum 
Mntto-Grossu seriam justiflcndns, cmqu~:~nto quo n 
quo so projecta nlio pod•.)rft sor jám;JÍS apoiada om 
interesso olgum do actuulidndo, 011 rucsrno do pro
ximo futuro pnra o Jm poria. 

Nlio torá ct10gado u din om f{Uo comccomus om 
r;rnndo escala o doscnvolviruento do nosso!J cami~ 
nhos do Corro'? 

Continnnrom.;s na poquona politir:a do tomar di
nheiro ompro~t ·do pm1co n pouco pun continua:· es
tradas piirtt pontos 1uconvunientns'! Niw· sorli oppOI' 
tuna 4 occasiiw do pudi r o gtH't.H'nu om \'OZ do ;wtu .. 
risação pnra contrah:r um omJU'tJHtimo p:..rn o pr.:
lougamonto do uma só ostruJa, uma nut•Jrisnr. .• o 
mais Jnrga pal'ü .COnCluir as Ostrodas llCtlli\OS U coma. 
çar novus úesdo o llio Grt1udo do Sul ntô o Pllríl, 
tsto ô, estradas do Corro quo li;:tth.!fll o littorn! nos 
nossos cuutros rn~is indmtrioso::~ H mnis populo~oJ? 
Segur<.~munto, Sr. ,.rcsiJonto, ou U1JSí•jo \'Ur o uobro 
viseomJo do I tio Branco uosto terreno. 

Creio, Sr. presidento, quo linha ninri:J :tl~nlll'l 
cousa a t.lizor, mas o.stuu fatigtuio; o quo wnho 
Llito, porêm, ú suillcicnto para o mou proposito, 

o Slt. s.\1\.\IVA: -l'nos ostradns nos aproxima
dnm do nossos visínhos, o os fari:urí conhocero lm: 

IH3l'io u h11rmonisnr com os nossos os soas inlorosaos. 
Wus tornariam n (J!lZ· fucunda o ll guerra impossivol 

C1Jln os rmvos pliltinos. . 
O Sn. C.\SS.\Nt~,\o DE SINU!Uú:-Apoiado. 
o Sn. s,\UAIVA :-Von terminar com um podido 

nn nrobro prosiclt'nto do conselho. V. Ex. sllho quo 
n nossn conlr.llhaçtto politÍCII ó um pou ·o maior do 
que dO\'c ~or. Eu nno combato n contrnlisor.iín poli-
1/Cil fJOrquo olla ó wclispcnsav~l ú intcgrr~ado do 
Jmpori •. ;- ma:; cJir,•i nprmas quo pódl.l EOt' monor. O 
nobre presidente do conselho sabo ainda que a nOS!III\ 
c~,ntrnlisarão administrativa osm11gtt Mi provincins o 
cJUd tOdiJs' f.,zem votos P"ra que so as deixo raz~Jr 
alguma cousa. o que não eons~guirão omqunnlo 
quasi todns as rondns do Estado portoucorum ao go .. 
VOl'IIO gornl. 

l\lns o fJU'J núR não pudamos tolcrnr, o ctno poli· 
mos ao tit' p rosiJcntc do conselho é que nilo qr1oira 
innugurnr o :oystoma do contrntiEmcito industrial; 
rlftn qnPir:t flll.l•l' do llio do Janeiro, contra a ordem 
nntuml das cousus, o invortonllo n ordem Jogica dos 
,,contocinwnt•J!-l, o contt·o commt,rdal o industrial 
do inwrior dll Norto do lmperio, (Muito bem!) 

O Sr.11~h•!-oclcu•o dn Hllvu (ministro 
du rrariclllturtJ):- Vou ter n honra. tiO runnlfostarao 
scnndll a opiniiUJ quo forrno ncn~ ',1 dn proposta npr~ 
!'enl.~rtlt pl!lo so••or·nu na !WS~:w pn~!!tldl), o i.IUhlrl• 
~nullo n contr.'lhir um CJuprostimo do 35,000:000B 

[
tur.i cclndttsiw d.t 1~ secção tia ostrad:t du fí'rro de 
l. PuJ10 !I c seu prolon~;:unonto até á pru\'iucia 

du ~linus. 
J~tlgo tliiO li ,.ror·o~tit. cst.i un~ tor·m..;s d~ s~r ncoit~, 

UIJlJ VL'Z quO SO l't:!SII'IIIJ I SU!t lfll[lflrtUDCIIl \l !Jtlilhtta 
rJUtl no corrur 1!(1 meu tli:-:.~urso intli(:l1l'Oi; ns l'llZÜt's 
com cpw fundanHmlu o ju ti fico ustn rodricçlw. OlHOu 
con\·oncid~J que .sorviriw pnru tr.:w•1uillblu o illustro 
~orwllor :1 rprum tunh·, ll h11r.r.1 <..n rt~spondor. 

Sito n ronho sustonuu· no ploito do prororoncin 
1JUO obriu o illustro ~oandor na prosonto discussitfl, 
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n snbor, quo ~oriA projttdicinl ás ostrndns do forro 
do Pornnmbuco, da Unhio o do S. Pt-~u!o sonde 
ll. Po•lro II ti vos~ o a prccodcnci:t dr ir ror lis mar
gens do S. Francisco. 

Nost:1 occasiito, H creio QLiO ainda pOl' muito 
tempo, n quoRti1o do 11roforcncia rôlio ser .1dinda 
som o mínimo inciJnvoniflnte (apoiadtJt;) o nntos com 
vnntng~m publica. 

O Sn. SARAIV.\ :-Não npoindo. 
0 Sn. IUINISTRO liA MõlttCI!f,TilllA :-Se OU tiVet:sft 

p!Jr fim, solir~tnndo n ~~op~ito dn p~op?stn que so 
discuto, ro:~llsardmh.IOJa n proforcnc1a aquoso ro:. 
feriu o illnstro senador ... 

O SK. ZACARI.\5 :-Peço n palnvrn. 
O Sn. llltNistno nA .uilncuLTURA: - ••• se ou pre

tendesse, P<1r rnoio do omprl·~timo de quo ~o trnt'•· 
lovnr dosdo já n oslr.tda de fnrro do n. Podre H ;is 
mArgens do S. Francisco, eomproh~"ndo quo !lO ri;• 
ll_7.lltltt n occnsilio. p:~rn quo S. Ex. lo\·autnsso n que,;;. 
t.ilo do proforcncm, com rtuc nccupou n nttonriw do 
senado: mas uão trato tlt~to, o, pelo eontr.ariÓt prü
tond!) fixiar limites nctuaos parn o prolongrmwnto 
dnquolla via (erro:~, o n:,si." mo paroco quo n ques
tão suscitada 11gor.1 pelo illustre sanador nfitl ú 
opportunn. S. Ex. recl1nhoeerá qu~ nf10 cst·1mos 
hnbilirndns pi\r:a !'(>S'•h·or do~tlo já !'!O convém quo n 
mHrnda do forro do D. Po Iro H vá tol' o1S mugens 
do rio S. Frnncisco. 

O SI\, Z.\CA.niAs:-lsto v11e-me nlogrnndo. 

o_l~orto Novo d~ Cunha, na 3' socc;iio. ou n que se 
thngo 11 Cnchootríl, onrlo do\'c terminar n 4• secção. 
:'1\.iw .s•J pú~o t.l•lher n es~n illttslro o pntriotica pro
vmcln o dtrotto fundado quo tom om repetidas pro· 
most~aa, o om nelas solemnes do governo, dd võr os 
S(lus productivos terren~ts cortados por uma via fer· 
ro:~ que lho vá dar dosonvo1vimcnto e prosperidade. 

Dom võ o sf.>nado quo embora cu decliuo diJ incan· 
doseento o inopportuna questão do prcforoncia to .. 
vantitdn polo illnslro scnadl)r pala D11bia, nitu (lOSso, 
não dovo impedir n roalisoção do desejo log1timo, 
quo tnm a provincin do MinBs, om ser nttondidn com 
o prolon::tamt.!nt\1 da estrada do forro de D. Pedro IJ. 
(AJIIIÍCidos). · · 

Eu. Sr. prcsitlonto. onvi com n attcnçr':o que mo 
rnerceo o illustro senador a domonstraçfto quo pro
cttrou fazor do que a estrnrln do forro da provinciil 
il.1 Bahi:t om demand.t do Joazoiro ó a quo mais nn· 
turailu11nte púdo aspirar n ligação ~o rio S. Fran-
~'isco a um dos pontos do liltoral do Brasil. Declaro 
.i. c.1stt com a mosru:t roclidão com que procuro som
pro manifestar-mo, sobl'otudo em nssumpto gravo 
(:amo estn, quo niw posso contostdr, nnt8s reconhoca 
a pr•lCOdonmn dns obson·nr.õos Ceitas oelo illustrado 
!'Onntlor; ba~tn olhar pnr.1 á cnrtn do Imporia, b:usta 
nw~ir a 'I distancia~. para quo uito se possa negar ó. 
provinda du lbhj,, que é muitíssimo fundado, mui· 
tissimo legitimo, sP.u t.lOSfljO do ''er n sua capital li· 
gadn no Jo,neiro: 1'0 leguas são unic.Jmcnte as qua 
rostnm para chogar-so ao ponto terminal da cstradl. 
do Corro dn Dahia, 70 loguas do terrenos laceis ató o 
lo;:;nr om que o rio ó frilncamento nnVf'g~lvoJ, tendo 
nfl p:u·te superior cerca do outras 60 do navel{açlío 
•!m condil;ões fll\'ornvois. Não stt podo, pois, oppt1r 
ombnrnços n tão jnstil aspiração, a tão louvavel 
do•ej.•. 

'fnmbem n pro\'incta do Pernambuco, donde prezo .. 
mo do s<'r nntural. tom uma ostrada do forro cr.jo 
dAstino primitivo foi demandar o rio S. Francisco o 
r.ujn sorte Ucfinitivn não sei so devo ser esta, ou outra 
melhor. 

O Sn. MINISTRO D.\ A.GRTr.uLTUR.\:- Mo~ mo om do· 
manda do rio d11s V c..~lhns, confluente do S. l'rnocisco, 
nüu mo julgo hnbiHtado a dc~irlir definitivamente so 
o rrolongamento da estrnda do Corro do D. P,i)dr<1 11 
dE:Vo estondor-so no ponto denominado MacJhubns, 
porquo o governo ainda ni1o po!'suo os o5=d:m:::r.i. 
n~entos pr{•cisos, nem stí pnra. assovcrnr quo llld nlli 
o prolongamento ó conveni••nto n todos o~ rc~peito:~, 
como para. conhecer a sua import1ncia o cnsto. llü;e 
loguas acima do ponto muito conhecido da Logon 
Dourad:l o governo iStá om qunsi comp!ota in~ 
sciencia •.• 

O Sn. ZAc.muR:-Apoi:~do. ·o nuno passado di .. 
:da-soo contr1trio. 

O Sn. Boll:'itSTI\O D.\ .u;ntt:ur.TUR,\ :- ••• quer n rt•s .. 
peito do trar.n1'1o quo do\'a t•1r o prtJlong.,monto crn 
ünmanda ti1Í rio dns Velhas, quor a t't~SfiOito dns 
sutl!i diffi~uldnl!us o ett~to. Quom sab 1 ~-~~o prulon .. 
ll•'lllCnto nito seria mais UI i! pnr.t o uhcrrimo \'allu 
do Pott'nopobn? 

Jli s.1bo. pai~. o illusta·~~ sonn,for cnmo penso: u 
embor., entenda o [.;0\'0rno imperint fJhe ni'ío st'l p1ído 
ncgnr 1i pro\'iuci,, do ~liltJS o eumrrimtllllll do sua 
legitima aspirndio do ir no rio d.1s Vclhns on ils 
Htn~ ndjnconciaS. nspirnr:iio desperllUn •!osdol lS8f1 
no tampo do rtlgontn Foijú ll montHa srtnpro poJas 
prnprios podares do E-; ta do, por tlt'<t não t'l posl'ivol ir 
.1lóm d11 Lagtln Dournda, ponlo tlbrigculo dnqut•lln 
d irocçlw. 

Com etroito, 1\lin:.s Oito possuo uctualmonto um 
palnto de ostrnda tlo forro, o~tn ô n vcrdndn: por
que oito r.ont~idorll 'JUO Sl•jn mincirn.n q•w domrmdn 

Sri litímonte qull aqu~llc rio,com m!1is de duzentas 
Ioguns francamente nnn~gnvois, no sou curso supe
rior tlusl!o Pir.1pora até Sobradinho, com soisconti'IS 
a t3nt:ts nas mosmas condições pelas confluonrias 
da atllros ri•·s, igunlmontu poderosos, tem espaço 
h.1stnnt'l p:trn utilisnr na parte superior ã os· 
trutl:t do forro tlo Pedro II, qu:tndo so entenda 
tpm ó fiO:ish·~l. conn•nionto o prot.luctivo loval·ll 
ntó o l!onOurmto rio das Velhas, tom Lambem 
e!.!p:tço sumc:onto pnra quo " prm·inciR da Bahia vá 
demnntlar com grandes o seguras vantagens, tl. sua 
tnrto múJin; o miuhn pro incia, se por seu proprio 
mtorcsso o 11or iutorosso publico nào dever chegará 
Bon \'ista, o que SL' voritlt::trá, não está tolhida e tem 
direito do lluscnr pelo monos a parto inferior do rio, 
no ponto donominaJo Piranhas. no caso provavol do 
qutJ su otfo,:tuo u ramal fa~ilimo de Ynrgem no .. 
dnudn 11 osso l••gnr com ns was quinze loguas o m8in 
quo l"nlvt•m í•i cnchot"iras do Paulo Alfonso o outras, 
mm 'li cuja con!'true~iio hg~ni o alto ao baixoS. Fr4n
ci~c,J o o unuo pussntlu o tHulitro senador por A ln· 
gó.1~ Austen tau habilnumto dever-se roa lisa r quanto 
nntcs. 
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Quando, poróm, venha a roconhocot'*so por estu
dos deftnitivos, que não existem, quo Bon-VisL·• ou 
Piranhas não :levam ·ser o termino da estrada de 
forro do ·Recito, nada se oppõo a quo Pornambueo, 
como as demais províncias, dô á sua estrada do forro 
a direcção o desonfolvimonto necoasmrio para atra
vessar os contras prodoctoro9 da lavoura servindo 
a1sim para que mais cro•ça a sua riqueza, n indus
trio fiorosça o o fortuna individual progrida. 

ponto objectivo actual p11ra o .prolongamento da es
trada de furr ' do D. Po.jro II d província do 1\linns. 

O governo julga convBnionlo n adopção dosto 
traço, porque ó aqucllo que constituo o tronco de 
todos os ramnos quo so tenham do construir, quer 
t•m demJndn do vallo do 1\io GrandA no ponlo do 
n1voç-aUilidnde das suas trinta o tantas Joguos, quer 
om drrccção ao ltio lloce, duns grandes art~~rias da 
província do J\.1 inn.s, ó o tr<~ço que, dostondondo
so directamente pelo interior dolla. servirá dn ver ... 
toltra, por assim dizP-r, ás longas rnmiOcnções quo 
pua o futuro so possa conseguir faz(!r dos ln 01-tradn. 

O que ou pondero, porém, com o fim do tranquii
Jisar e~ecialmente o illustre senador pela provin· 
cia da Bahia, ó que eeta questAo do oroCoroncia está 
deslocada; não ó opportuna. · Não serlt improductiva essa via forron, SL' assim 

O ia. ZACARIAS: -V. Ex. devia começar o sOu 
discurso, dizendo isto. 

Cor dclinoadn; aló corto ponto ntrnvcssuá terrcno!l 
onde a agricultura prospera, ando iutoreHsml corn
mercines jli O:Jtio radicados, c irá encontrar o roce· 
hor a vDia·do toda a oxportoçiio o commerr:io dn 
Jlllrto mais central dr1 provinClt~, porcorrentlo o mu
nicípio do Jui;.o: do Fóra, vantajos.•monte conhecido 
p('la sua uberJado, o rjqueza dos estabclccimontos 
agricollls, atra\·cssnndo procurnrá Dnrbnct•nll, por 
ando transita grande parte do oxportnçAo do interior 
dJ província o servindo a S. João d'El-Hoi, S Josó 
d'El·llei o a tantos outros municípios. 

0 Sn. MINISfft.O DA AGRICULTUR,\:- V. Ex. ouvir• 
mo-ha; devo moldar o meu discurso pelo do outro 
illustro sonador pela Bahia a quem rospoado, o que 
me obrign. a domoustrar que. nos termos cru quo 1 
proposta dovo ser modificada, a questão de prcCoren 
cia· não tem cabimento. 

Sr. presidente, eu venho solicitar no senado quo 
ao ilignc adoptar a proposta, modificando-a de modo 
que om vez de sor o emprestimo do 35.000:0008000, 
o seja tão súmcnte de :IO,OOO:OOOSOOO. 

O Sa. ZACAnus :-Até que pauto? 
0 Sn. IIINJSTRO DA AGRICULTURA :-Aió O lagar 

denominado LogO• Dourado. 
Um dos obstaculos quo teve o senado pua doli

lierar em 1870 aollrc esle impor tem te assumpto roi, 
segundo liS dccl:~rações do mais do um illustro sena
dor, a falta. do esclarecimentos compDr11tivos para 
resolver-se quol das linhas indicadas so devora adflp
tar de prererencin. para o prolongamento da. ostr11da 
de forro de D Pedro 11 ; o qual a ostensão do coda 
uma dellas, assim como as suas difficnldades, para. 
conhecer-se a importancia da dospoza a razor se. 

Dizia-se então que o goYerno não possuill cscluo· 
cimentos suficientes nern só para comparar os dia 
versos traços como parà conhecer a impo!'tancia da 
dospoza do alguns dolles. Do corto oram bastllntos os 
ljUO linha o govorno com rolarão <I linha do Pnrnhy
tiuna, IJUO demanda o alio da Mantiquoirn, no ponto 
denomtnado loAo Ayres á. qual fllle dava proreronr.i:J 
com razão, como ainda hoje voriOca-so. H avio, porém, 
outro troço, cuja·adopção dizia-se cJUO ora talvez mais 
conYenien\e, mais economica, o do alto da Ytlnnti· 
quoira no lagar chnm:~do Pirapiliogn, o qual nõ.o s•~ 
considera-se mais curto como lambem menos despcn· 
dioso que aquello,o queprovaa!IO naora nõ.o ser oxacto. 
Como quer que fosse ew rotação ao trar.o do Pirapi· 
tinga, o ffOVerno nüo po~suin então todo! os precisos 
esclaroctmentos, ao que soccorria-so a opposu;ão exi
gindo o termo do comparação para bom dPtcrmi
nar-ao a escolha do molhar traço. · 

Hojo nito pódo prova locar tal obstaculo. O gover
no possuo ossos estudos comparativos, que firmam o 
acerto da prcroroncia que ello dera o anno paasndo 
i linho do Porabybuna; o é em vista dollos quo >·em 
sustentar a convunioncin des~a pro(oroncia o da ro
ducção do credito, llxando-so a Lagoa Jlournua como 

VêaSO, portanto, que nito roi nrbitrnrinmento os. 
coibido osso trnt;•J que, nlóm do ser intoirnmonto 
mineiro, ó rnni~ economico que o mitro, como já 
Ugoirnmonte referi. 

A c.Jmpetcncia entro os dons traçados já nssig
nlllei qual ora; consistia em·dizor 'JUO o Pirnpotinglt 
era preferível no do v~lle do P"rahybuo11, JIOr aor 
monos extenso o mnis oconomico; m<ul bojo forneço 
no senado osclarecimf'ntos taos qucdi vista dollcs, 
nlto ó possível a mínima vacillnr.ão. 

O traço do Pirapctinga tem do extensão 208,780 
kilomotros, o do Parahybuna 270,641 kilumotros i 
o pre~o módio de cadn k1lomotro r~_o primeiro t1nço 
será do 144:1188100, havendo sccçoes cm que sorlto 
tantas as obrns d'art~"~, como tunneis, quo o preço r011l 
kilomotrico olevnr·se-ha a 351:0338. pouco monos 
do que so gastou na sorra do mar; no omtnnto quu, 
r.onformo o segundo traço, o proço médio do cada 
kilomr.tro ó dn OO:U·118 o o real nos pontos mais 
difflcois uponas FObO n m:HOOS.: do ~orto que c 
p~or.o dil tltmstrucçi\o pelo prim .. iro trnc;,, sor1i do 
4a,ó59·800S:lll5. e polo •osundo do 16,9+1:5006, 
grande difforonçra pnm menos. 

Alem di!lso ó do interesso quo fJU obwrYO IJII'l as 
duas linhas. so forem rodu~ic1as n linhas horison
laes oquivalontcs, dão os soguintcs resultados: a do 
Pirnpotingn polo projeto tom 208, '780m, o pelo hori
aontnl oqnivnlontrl 607, 0(}-l~a, a do Pilrllhybuna con
forme o projecto 2'79, 64lrn, o reduzida n horisontnl 
oquivalonto 4"13. 203m. 

Em poucas pala nas: sob o ponto do vista do con~ 
slrucçl'to n linha do Parahybuna U monos extonsn 
do quo n outra 1 0,13Crn; custo rlt monos a !'Ommn do 
26,1 !8:30DS3g5: sorlt construída cm monos dn motndo 
do tempo, o mnis cconomica .sob o ponto do \'htn do 
trdego 22 n/0

• 

Tncs rf'sultndos excluem todn n duvida ; o rui em 
vista dollos quo ou mo deliberei n proforh· (1 trnc;odo 
l'arabybuna. . 
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Mns obsorvnr-me·IHt o senado: se a importnnr.ia 
dn linha que proferis ó dn t'Otcn do 10.000:0008, 
como ncnbnus do poJir 20,000:0008 '! A rnzilo tlossn 
ditrcronça ó do racil comp1ohensão. · 

Primeira menteobs:•r_,.o que, proLondcndo ir súmon 
to~ Ln~ô1 Dourad1 o não n Mac .. hubas, ponto mais 
dislnnlo 'á mnrgern do rb d6S Velhas, como so prr.· 
lcndin o nono pnssndo, nlio prec:iso dos 26,000:0008 
qno então <-'ram noccssnrio!; mas, como nlóm do pro
longnmonLo ató a V~gôn _Douradn, ó indispOD!Iavcl 
ncabar as obl'l!S d11 4.• scc~ào, as qunos, não obstante 
hav(lrom continuruJo no intervnllo da·sosPii.4) logislo .. 
tiva, o quo diminuo o sou custo restante, nccussíta
rnm do pouc•l mais do 4,000:000S, proraz est.o. im .. 
portnncin rouni.ln áquolln n do 20,000:0008 pouco 
mais ou menos. ... 

As!!'im. com esta quantia utisfaz-so n governo 
pelos motivos expostos para n conatrur.ção da linha 
ntó a l.ngôn Dourad.1 c conclusito da 4• socÇilO da 
estrada do forro do U. Pedro II, o- nesta conformi
dade pode#vos n reducçüo do credito. 

Eu julg(• flUO os tas oxpli~nçõos scrlio nceitas pelo 
illustro senador que mo procedeu, o pato senado 
iguáJmenlo. 

C1oio quo, roduz!dn n estes termos, justifl :ndos 
polns procodontos r azÕcd, o sanado prestará o valioso 
concttrlio dtt sua adopção a umn medida tão util, 
como osta. 

Eu porin torrno aqui ds observações. quo devia li O 
senado, se não ontondesso convomonto prororir 
ainda algumas palnvrM com rolnçilo á sorte das ou .. 
tras estradas do forro. O governo nilo 5o osquoco, 
pelo contrario aceitn do multo boa vontade o com 
J.lrazcr as medidas lembradas no ultlmo artigo da 
proposta. Nn confurmidndn :allns pretondo l ntrar 
em n~,:;ociaçõos .,ra verso podamos ir oiTectuando 
o rosg••t•~ dn"' estr<~d:ts do rcrro do Recito, Dnhin o 
S. Paulo. 

O Sn. VISCONUE DE S. VICENTE :-Apoiado. 
O Sn. ftiii"'ISTI\O UA AGRICULTUI\A :- E ... tou convon

citto do que, dosnrmados como Ocnmos, 1•oln nossa 
incx~orioncin nos r.nntraLos 1]U·1 fizemos cllm ns com
pant.ins ir·glozn~ quo tomaram n si a con!õltrucçito 
dn~ ostra11as de f·-·rrn daquollns (•rovincins, olhls 
ostiio habilit.ndos, se não rorom estas estradas rosga
t.adns, uüo só a otornisar ll durnção do gozo du gn 
rantin do juros, como Lambem <llflantcro3m-~o cm ro· 
lnr.ões e protonçõos desarrusonJns para cum o gn· 
vo'rno, u quo ó muito projudicitd ao desenvolvi
mento da viação rorron. 

Não sou onthu!!linsta do S)'Stoma .ado~rtndo pnln 
rorçn rias ní'ccssidndos n rospotto d<t estrada d•• forro 
do 1). Pedro 11, n sabor: quo o Est:~do !o!O (llÇll om 
prezaria dtt obras o gerente d1. industria do viaçilD 
ferroa. Caibn fsto, rror vin do regra, no inleros)o 
mdividunl sompro activo o fiscalisador. 

Pl1r.;m, u;~s circumstanclas :~ctunos ponso quo ó 
opporhmo o utll roalisJr oporn<;ÕCs razom·ois par;~ 
clTcctuar-liO o resgato dnquollns cmpro1.1s, não pnrn 
quoo Estudo nsrojn como tom regido :~.tó o presento 
n estrada do Corro dl~ D. Pedro 11 i uJas para trnns 

roril-as á outras companhias quo com a. vantagem de 
usu[ruil·ns por um corto prnso, ao compromouesscm 
a.prolongar as rospeclivns linhos, tanto quanto fosso 
aJUStado. 

Rosgotntlns, livro o EstAdo do todos os onus ae ... 
luaos o com a dolorosa oxporioncia adquirida du .. 
r.,nto o tempo das rotações pouco felizes com as 
directorias dns oatraLlns do forro, colobraria novos 
contratos com companhias nacionnos ou estrnngai .. 
r.ts, nos q_uaos o futuro resso ncnutolado por aquelln 
e1porioncta adquirida no passado. Mas cuidu-so do 
Prolongar, quor ns oslradas do Pernambuco o Da
hla, quer a de S. Paulo, sem polo monos ton~r o 
sou resgato, me parece quo nAo ó acto de pru
doncia e sabedoria, Prolongaôdo-so n construcção 
dessas estradas, mas permnoecendo suas prim~iras 
secções actua'os na posso dn.s companhias existentes, 
quo tcsm privileg1oS oxclusi\·os por 90 nonos. ga· 
ranlia de juros durante osso tempo. sem que se obri· 
gassem á reversão d:1s estradas ao dom1nio do Es· 
tar1u o qun nunca terão um (tmdo de amortisa~ão, 
que sú Cormnr·so-ht 8e a rcndll liquida ntting1r a 
12 %. termo este rruo só para a estrada de Pornnm
bnco um do meus dignos antccos~IDrcs pOdo reduzir 
n O l/2, circumstcmcias estas que difficult.atn o res
gate; ó evidente, com tudo, que, som a sua romlisa .. 
ção, o prolongamento sú sorv1ria para dnr mnis pras• 
por1dade o vidn ao tronco ou base do mesmo prolon
gamento que lho traria maiores receitas e, portaotfl, 
moh valor ás acções das respectivas compaobias 
no morcndo LI e· Londres, o que quer dizer maiores 
dofficul~adcs pora qualquer rosg•to qua Dl!lis tarde 
SO dOSOJIIISO. 

Eu, portnnto,altondondo a tão oppressh·a situacão 
nào me animarei, declaro ao senado, a emprchên· 
dor prolongt~monto algum do nenhuma dms estradas 
de ferro do Imporia sem q11e primeiro tento resgn .. 
lat .. ns. Não acho prudente quo so proceda de modo 
contrario. 

A exemplo do ultimo accordo celebrado com a os .. 
trlltla do Corro de Pernambuco, poder-se.ha cstatuir 
com as directorias nctuacs a condiP,o e1pressa da 
possibilidade do r•••g~~ to, possibilidade quo nos con• 
tratos oxistentos nf1o ó reconhecida. Estn lncun11, se
gundo jli. disse, foi preenchida no ultimo accordo 
celebrado com a directoria da estrada do ferro do 
Pt•rnnmbuco; o go.,·orntl tom so.lvo o direito deres .. 
gatnr n o"strada logo quo possa dar em títulos o ren· 
dimonto oquivalflnto no ~uro que dão actualmente 
as acções dessa companlna. 

Eu não mo nnim. rei a aconselhar quo Ec pro
longue as ostra,111lf t.lo Nurto som ncllutolar o futuro. 
Mns nns condições em que nos achamos com as di· 
rcr.tor:i,,s, no ostado do abandono em quo estão os 
contr.ttos quA colcbrnr&o!l, o tendo om cont.a n oxpe .. 
rloncia udquiri ·in, son\ do possimo conselho premo 
ver o prolongamento de cstt·adas cuja b3.so está cm 
mftos ostr\lnhas o isso só servirá pua tornar mais 
difllcil o sou resgato. 

Eis quanto tinha u expor ao sonnd.o. 
O S1t. l'ill:snJJ~N·rs:-Vao-so lor uma rmonda que 

voio 1l mc~a. 
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Foi lida, apoiada o posta cm discu:;:slio conjuncln- do levar a oslr:ub ntó o rio tlas Vclhn~ ut S. Fmn· 
monto a seguinte cisco, o o pt·oprio nobre sonndor, ((IIO fuJiou om pri

Emenda. 

" Emenda substitutivo. do art. t.• 
Art. J.n O governo fica nutorisado n contrnhir, 

por partos ou ir,ttogralmonto, o omprcstimo dt~ 
20.000:0008, dest1nndo a completar a 4Q secção dll 
Ol'ltrnda de fer~o do D. Pedro ll, o prolongor a mes
ma estrada nto a Lngôa Dourada. 1111 província de 
1\linas-Gern.os.-Visconde do /tio Branco. 11 

meiro Jogar, nn prdoroncia qno tM ú estrndn do forro 
tll Bah!íl, nõo excluiu n do Püllro JJ do podar cho
~nr tamhom 1Íquollo grande rio, porquo uma COUHll 
nfio ó íncompntivol cnm n Nltl'll. 

As IDA"iõos do S. Francisco, nos disso S. Ex., se
riam melhor sorvidas pcln ostmdlt do ffH'ro dn Btthin; 
mn!J islo nilo import:a dizer quo a ostrad11 do forro 
ifC Pudro II, chegando áquello rio. não vá igual
monto nttonder a iutorossos nncionnos muito valio-
sos como siio os do N.orto da provincin do Minas. 

O Sr. Zncnrlu• pronnn'.!iuu um discurso· Jlara sustontnr-so n thoso r.ont.rnrin fórn preciso 
quo publicaremos no Appendico. provn quo a nnvognt;iio do rio S. Francisco, nn 

Foi lido, apoiado o posto em discussüo o soguinto 
n,·qucriment•), 

« lloqueiro quo a propot:tn volto d commissão do 
orçnmonto pMa, ou,•iudu o governo, intorp"r o seu 
parocor,-S. H.-Z. de G. e Va~conccllo.~. 

O Sn. VISCONDE 1 o HJO DRA.NCO ( president~t do 
conselho ) :- PC!ÇO a palAvra. 

O Sn. rnES1DESTR :-0 Sr. ·,.i"condo cio S. Vi .. 
conte pediu n palavra sobro o ~rojecto: V. Ex. so
bre o ndinmento. 

Tem n pnlavrJ. 

O Sr. vl•condc do Rio Drnnco 
(l'rcsidr.ntt do ·c·•nsclho):- Sr. pro!'idento, ou estou 
disposto a con~oscondor r.om os illustrados mombr"s 
da opposição, sempre que o possa tazor sem sncri 
ficio üe minha conscioncin o dos intorossos publicas 
qno aqui debatemos. 

O adiamanto, quo ora propõe o nobre siJnador 
poJa Dahin. nilo mo pnrcco necossario; tratn-so do 
m:ttoria cujn discussão foi inicinda o anao passado, 
do m11 torJn que todos mais ou menos r.onhocem, íl 
respeito da quiJl correm impressos muitos tfocu· 
mentos ••• 

O Sn. ZA.CA.IHA.S: -Agora W q•m se distrJbuirilm 
nn casa. 

O Sn. VISCOSDE DO llto DR.\SCO (flrrsidr.llte do con
selho) :- O governo julgcn que os nsclnrecimcntos 
presentes ás camnras o nnno pns&ndo oram snffi
cientoa par.1 quo esta proposta po•losso ser ronsidO· 
rada o. docid1dn. Con~o, pois, rcconho.:ormos hnje n 

. nocossldnde do um ndtomonto p.un estudo da mnlorin 
. e isto quando os nobres senadores concordam com o 

meu illustre collogn, o nobre ministro da agricultur~t, 
om quo a lfUCStão simp!ificou-so, dt!sdo que o goTorno 
limita o prolongamonlo dn estrada •JO forro li Lagôa 
Dourada o ret1UZ o credito do 351000:0008 n 
20,000:000SOOO ? 

l!Un parto superior, ó inutil por.• n província du Mi· 
nas; mns todos nós snhomo!l quo :•ssirn nllo ó, quo n 
navcgrtçilo do rio das Volhrts o dll alto S. Frnnr.iscn, 
ó nocossaria n !\Iiu:•s, sorvo numa parto inportanto 
desta província. 

Logo_, não se trata llf(Ui do ronJtlmOnr n estrada 
du forro do Pedro JJ a ni1o cstend~r-so ntú no rio 
S. Francisco; o que 11pon.u1 se disso foi que, por 
ora. não so cogitn vn •ln nlLimll socrão; pârn-so no 
ponto a que o!l(l 1lovo chagar, qunlfjucr que seja n 
dolibcr,1ÇIIO qno u1torio1mento so tomo sobro o son 
dosonvolvimonto com diror.çT•o no rio S. l•'rllncisco. 
Mns ó do cr•!r, por tudo quanto fó:O tom oscripto a 
rospoito das nos~as ostrndns do rcrro, que as trcs 
cheguem no riu S. Franci!'co. 

U)l sn. SES.HIO!l :-E' mais oncupotado .•• 
O Sn. VISCoso& oo H to BRANCO (presidente do 

cnn:~ellw): -Nilo ha onda encapotado; jiÍ oh!lervof, 
creio ou, que o nobre sonndor Sr. Saraiva não con
tost"U quo n estrada tluminunso o mineira podosso 
chagar nttj aquello rio contrai : o que S. Ex. di!'so 
flti quo o prolongamento da cstrann dil Dnhifl 11ttj 
osso ponln ora mais urgonto. 

Orn, nãft so trntnnd1111~ora elo lovnr ,, ostrt11lll do 
ferro do Jledro II no rio S. Francisc!o ni'lo h:t mo
tivo pnrn ostn quosti1n, 01~01 tem razão do sor o 
adinmonto do nobre senador. 

Se acaso protondo~so fundar o sou adiAmento na 
fnlt.a do estudos, do 1lo1dos suffic10ntos p:tr,, docicHr.so 
do prolon~amontu dn estrada alô ft Lhgôn Oourada, o 
nobre son.Jdor o:-taria om hoa posição. Mas cssoH 
ostu.Jo:. oxlstom, jiÍ exbtiorn cm parte o ltnno pas
sado: fo~ram h.1 pouco corn,tlctado~; púdo-so discutir 
os dous traços, qno tinh:~m sido sugt,rido!l, quer o do 
\'alio do Pnrnhybun:t, fl'Jer o do Pir;ap1tingo~, o vü-so 
quo o primeiro, segumdo n d1rocçiio da ostrndu 
União o ludustrin, ó mais curto, mnís cr;onomico. 
pois que ponp:mi no thcsouro nilo monos do 
20,000:0008. E' quost:"ltl sufficiontomonto ostudnd'J, 

O nobre sanador tlovo nttondor n quo o projecto 
do 1861, "indo cl.1 outra c;anucr.t, nmorit~ando os 
estudos, aut.JiÍ:mvn ta111burn o ~ovorno pHt1 contr.t· 
ta r desde lo:;o o pt•olongnmonto, não dl' urun .... 

O Sn. Z.\CAnu.s: -Ni1t>1 ~onh•ll', 

lia mudan~.:a do sy:Hcma, nf"'s disstl o nobrr. f['Oa 
dor n quem estou respondendo ; mas em quo con
siste essa mudnnçn? O 11lustrudo Sr. ministi'O do 
ngricuturn. nào acoit11n·Jo n quostho do pr·(_•rorcncin, 
sr~scita~n polo ~r. SardvJ. julgar, do-u inopportunn, 
nno qmz tod/1\'IR condemnnr n cstr,tda do rorro do 
Podro ll. n parnr tll•n,,itivnmontnno L"gt)a Dourado, 
ou a não pocJor soguir alô u rio S. Francisco. O rJtlU 
o mou nobre collogP. disso roi quo niín so trntuagora 

n Sn. YJsr.oNnR uo H10 Dn.\:"(CO (presidente do COil· 
s•lhnl:- .. 111!1~ rio todn!l ns o.;lnulns do ft>rro, 11 
moiJ.id •• que os l'Sludn~ so ros~om r.onr.lnindo: Ui 
o~t1i no pl'ojcr:to do IHH-1. 
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Ora, lu estudo~ feitos ntó a Lnson ])ourada, es
tudos tcchnicos: sabe-se qual é n extensão, o qual 
a dospoza: 6 uma das liuhn11 llo ostratlas do ferro 
productivn; sua rrmdtt hrt do pngnr n sua despc:n; 
não está, pois, no caso do prolongamento daquoll<~s 
quo, comquanto utois, trariam, por algum tempo ao 
monos, um verdadeiro onus no thesouro. Võ~so quo 
11 ostrodn t!e forro do Pedro 11 no!illl zona, á me
dida quo se prolongo, a sua ronda crosco considera-
\'olmontc. cobrindt) toda a dcspozn~ · 

E', pois, uma \'o ia do ouro o prolongamento noló :i 
Llagô11 Uouradu; nfl'i pt)do,nõ.o devo haver rocoio um 
nutorisar o gnvorno para loV.:1l·n a elfeit· . 

Já que tenho 11 palavra, Sr. pro~idonto, não sei so 
podortli responder :í iutcrth:llnr.ão quo o nobro scun• 
dor, o Sr. Z.acarial'f, dirigiu-mo, qunntlo so discuLin tt 
propostn. Porguntou S. Ex. coma se fnrir• o ampros~ 
timo. o protondou ntú t.fllO n proposta, no tocrmto ti 
qunntin do ompr('stimo, carecia do uma modificaç'-o 
ra,Jicul, por isso que o projecto do nn1w pnssndel 
tivera nntcs ••m vistft uma opei'IIÇÜO finnncoirn fl.tr:• 
res~nto da diV1du nuclunnto do thc~ouro do tlue ouras 
do estradas do (erro. 

O Sn. ZAC.\IUAS :-~lto; nlto disso isto. 
O Sn. VJS!:Oson oo ll10 UI\.\Nt:O (pre~;idcntc do 

conselho) :-Croio que o nobre senador nos dis11o que 
n propost:1 do anno rwssad·• tinha em vista aquella 
opcroçlto fimmcciru. u até julgou quo, sondo n pro
posta foit:1 com tal dusignio, estaria phmmnouto jus .. 
tificadu. 

O Stt. ZACAIU.\S:- Era feita para a cstrndn do forro. 
O Sn. vrscoxllP. oo Hla-llnA.Sco (prisidcutc d11 con 

scl/w):- ,\lns, sonbore-:3, o nobre ox ministro da fa
zondn, o illustrndo Sr. viscondo do llnborahy, niia 
dis;;o proc!snmonto o IJUO o nobre sanador lho em
pre~tou, nem podia dizei-o. A. pro;1oHa podia um 
credito para n LIStrada do ftlffü do Pt~drü II, c sul.t 
esto titulo, sob esta doclar:,çilo oxpres:~n. por uma 
nu•·orisnr.lau com Um dtHormimulo, o govorno n~o 
poderia ávplicur o cmprostilr.•' no rc~g.JtO de bilho
tos, so não ctlfllO med1d11 provisorin. 

O Sn, VISCJ:'i'DR ·nr. Jr.\IlOIUII\' : - P1~ço n pnla 
vra. 

O Sn. ZACAI\US :-Pois ó isto. 
O Sn. VI:iCON"IJU no lho Btu.xco { pi'CRidf'nlc do 

con~clh,, :-Logo, (rordõo me o nubro sonndor) o fim 
da proposta ora n cstradl\ do Co~ro do Pedro II. O 
quo o nobre vist:ondo lfo flnbornhy disso, ou creio 
quo diria, porque ou nilo c.•sUl\'d prosoutiJ, • 

O Sn. ZAC.\1\1.\:-l:-Xllo lia lil os jot·nnos ? 
0 Sn, VISCOXllE DO ({lo IJil.\:'\CO (pi'CRidcri{C do 

Cfl'IUelho):- ••• Coi quo o crodilo crn nvultndo, a quo, 
trnzcndo ull0h<p3r,, o thosouru um gmutlo fundo dis 
j)OnÍYOI, JlOÍ:-1 quo núo poJia ser logo npptíco.Lio 0111 
Sll.l tolnlitlntlo :111 SOJ'\'i~~il dll o~Ul.tda do fllrro, o cm 
prug~rin cntnllnuto uo I"Os~ato tlo hilhotlls t..lo tl10· 
souro. Ouo, pnrtunto, nf1u IHH'in rml\o pat•a rccdar 
quo n iluporL.•ncia do cmpn,~umo fl;.:n~so tlürmn .to 
no th 1 ~snnro p~h t1omor.'l 1utural qutl htHI\'I:':'~'>tl om 
tnw upulic~lt;ii•) rws u·ahulhos d.l estrada do ferro du 
Pollrn 11. 

Creio que foi este o ponsnmonto do nobre ex-mi
nistro da fnzendn 

Mos ollo não podin dizor que ~odio 3ii,OOO:OOOJI 
pnr11 a ostradll do ferro da Podro II, com o pensa
mento tocito de npplicnl-o oo resgato do bilhetes do 
thosouro. 

O Sn. ZACARJ.\S : - Provisoria·Donte, so proci
sasso. 

o Sn. VISC•):"fi)P. DO nro Bu.NCO (presidente do 
coJIRelho) :-Foi a doclnutçlio que fez o nobre ex-pre .. 
sident.o do conselho, ministro da fazenda, li cooJ=ura 
daquoHos que diziam que so podia um grande cre
dito, que nflo poderia sor dosdo lo"o consumido na 
estrada dQ Corro do Pedro ](, o tlcari:~ dormente 
no thesouro p3gantlo este os respectivos juros. Entào 
o nobre nJ: .. mínístro respondeu que, dhl.quanto as 
qu:mtins levantarias pelo emprC'stimn não fossem np .. 
plicadas li estrada do ferro •lO Ptdro li, poderinn1 
ter essa ulilis!lima applicaçi'io, 

O Sn. ZAcAnus:-Nõ.o podiam ser applicadas 
toda!O; 11 propr,stl orn para so gasLu durante sete 
nonos. 

o Sn. VI~COSDE no nro Ulu.xco (presidente do con
Rcllw) :-Mas n objecção do nobro senador ó quo n 
proposta tinha cm vista. uma outra operação finzm
coíl'R• o quo, portanto, ngora ora inteiramente ím· 
possível. 

O Sn. ZACAlliAst'"-Por Corça 
0 SI\. VISCOSDE DO (ho BnAXCO (presidm.te do 

cortsrlho): - ,\ proposição do nobre sooador nã.a 
ora oxnct<t, .-\ proposta tinha por fim ns obras da 
ostrn.la d11 Corro do Pedro 11 nn 3• o 4• secções o o 
seu pNiong1monio po(a província do Minas. A 
outra. npplicaçiio que s~ podia dar ao producto do 
umprostimo orn trnnsitoria, não podia ser applicação 
permnnenlo (Apoiados). 

St·. presidente, a autorisação q~oo pede a propoela, 
so (Jr dada ao govornu, .• 

O Sn. Z.\CHUA~:-A propostl caducou; fa~n uma. 
outrn prO(•::.sto. 

o Sn. Vl:lCO:'(Dg DO RIO nn 'NCO (presidcr,te do con
selh,•):- OrJ, o nobro senador tenha paciencin ••• 

O Sn ZACARIAS :-Tenho tal.!n. 
O Sn. vrscoxnE no H1o BRA.:'iCO (pr(sidcnte do con. 

scllw) ••• osto seu conselho c !lo mesmo não o acei· 
tnriil., s'J fossu tninistr,l, 

O Sn. Z.\C.\1\1,\S:-~Ins tnmb~m niio viria teprovnr 
n dLI seu nnteccssor. · 

0 Sn. VISCONDE no lho DRASCO (presidente do tOn• 
sclllo) :-Sr. prcsit1t~nle, trllla-so do umn _proposta 
para n ostradu dt! r,lrro do Pedro 11: bojo DilO ó pro· 
ciso po~ir 3ó,000:000S, bostMn 20,000:000$000 .. ,, 

O Sn Z.\c.\nl.\s:-ll:a:,tnm·r 
O Sn, \'ISCoSnl~ uo lho Dn.t.xco (prc~úlcnte do 

consellw :) - .... Jlorqu•' ni•o ~o trata do prolongJ · 
monto ntó no rio · s VolhnR. llojo não so trata do 
d11r :í ostrajn nquolln c~tflnsào; queremos limital .. n 
á Lngõa Dourada. A unicn 1lternçiw, p\)is, quo tc
mos do f11zor nesta proposta ó rolluzir u qunntin do 
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35,000:0008 • ~.ooo:ooos o doclnr•r que o ponto. 
terminal do prolongamento é u tagôa Dourada o 
nüo o rio dns V olhas. 

aquella. A derrota consistiu em nnnulr o ministo
rio n qutl um projecto que tinhn si•Jo dado para a 
discusl!iio com o seu accordo ~odosso .OJor estudado 
por uma commi~são dn casa, o isto para não so mos· 
trar intoloranto com os illu:strndos membros da OP.· 
posição, e entendeu o senado quo niio havia nocossi
dado dosso exame poJa cornmissiio, o que som in
convonionto o projecta podi11 continunr a ser discu
tido i indo assim, portanto, a maioria dll soo ado 
,Jóm dos dosojos do ministnr!o (oh f oh!) ; o tanto 

quo digo: derrotas como cstn ou quoror01 que o se• 
nado m'as dô sompro. 

O Sn. FmmNo :-Apoio do. 
O Sn. VISCONnB DO R1o lln.lNco (prcsiàrnle do con 

sclho) :-Para Cner esta mudança ora prodso trnzer 
uma nova proposta ás camaras, penlondo·so todo o 
trabalho, que houve com esta discussão na camnra 
dos Srs. deputados o no sonad l? Pois isto ú canso
lho que o nobre sanador nos dô, o que nós possamos 
aceitAr corno conselho do amigo? Não importa, pelo 
contrario, perda do tempo o procrastinar o impulso 
que reclama ~sto melboramento, que todos rcconho 40 Sr. vl•ennde •I e l"tnbnrnhy :- · 
com necessarto? Tomei a pllavra, Sr. presidente, com o unico fito 

Sr. presidente, o governo, so lho Côr concedida a do dnr algumas oxplicnções. 
autorisação, usará dolla do modo mais prudente · O anno passado pt:diu o governo, do que ou Jazia 
Não é preciso que eu informo ao nobre senador s~ parte, urn credito dn 35,000:0008- para continuar-ão 
o omJilO&timo será levantado dentro ou fúra do Im- ela estrada do forro do Pedro II utó o rio das Volhâs. 
pcriu. As camBras comprohendoram que convinhn Entin erJ meu pensamento tomar por omprostimo 
neste ponto ~ar nrbi_trio ao governo, o o nobre se- e~.ta q~~ntia no, extor.ior, o, p~rtanto, do um jacto. 
nadar, quo o financeiro, que foi um tlifllincto 1,ini:J- Ntslo nao achnvn ou mconvenlOnte.s, porque, tendo 
tro da fazenda, não quererá obrigar·mo a quo cu o t_hosouro .53,000:0008 do. seus btlhotes em ~ircu• 
venha agora perante o ssnado.... laço10 o n1tu sondo possavol qu·, :t quantua do 

0 Sn. ZA.CA.RI.\S :-Não não 35,000:0008 podossn ser intogrnlmonto despcndi.da 
_ t • nnsobrns da estrada om rconos do sete a oato 

O Sn. VISCONDE no R10 DnANCQ ( prcsidtmtc do nonos .. 
co1uelho) : - •.• doclnrnr se hei do lev:~ntar t sto ·o· s z o \ o • 

omprtilstimo dentro ou fóra do pniz, porquu serb isto n •• ti.CARIAS .-, poanuo. 
coartar a faculdade fJIID no interesse publico so deve • O Sn. VISCONDR DR I:r•n~RAII\" .=-... 'J?O ceia-mo 
delxar ao governo, cronr-se ollo proprio diffi ~ulda- nua podor-so dor npphcnçuo m:us vantaJosa quo o 
dos, quando é necossario que se acho com toda , Ji- resgnto dos bilhetes do tbosouro ás qunn,ias que não 
bordado para que o emprostimo se roa liso do modo fos~om immedintamcnto exigidas para os trabalhos 
mn~s conveniente ao _thesouro. O projecto do lei nu dn estrada do Corro .•• 
tOriS/1 que o cmprastt.no se )avante por partos 011 in- o Sn. z.,CARIAS :-Apoiado. 
tPgralmentu; o governo, pms, o fará segundo as no 0 o o 

cessidados dn serviço parn qu!.! 5o vota u credito. . S~. VISCONDE UE ITAnDnAnY •••• o thcsour~ 11s an_a 
Sem duvida algum:J. que 0 Lhosourl) hnje tom rostUu111do nu decurso do solo n oato armoiJ a .mcdt· 

ainda fundos disponivois deslin;~dos 30 rosgato da da quo11 estra1a houvosso·do cmprcga_l-as, nto r.om· 
dividd fluctuanto, porqu, esta divida não pútle !lt!r J 1lot~r a parto dos 35,~00:0008 que tivesse ftquollo 
resgata.da senão ti prliJtor~flo qtta 50 forom vencendo dcstmo •. Quanto no mo1o do ~"gar á ~stralla do Cerro 
os prasos dos biltiotos do thosouro. Se, por oxem- a. qun~nna d~ quo o thosouro ta vosso dasposto p.1ra rc· 
pio, hoje se tratasse do prolon~nmonto da astrad1 tnar seus b1}tietos. o o~t~do,do !fiOSmo thosouro o~~ 
du Cttrro o est11 proposta estiYOS!IO votada, 0 go- c:rcum~tancu.:~: da praç;t wd1carutm o quo fosso m•w1 
vurno podia usar desses fundos dn preforoncia a con,cnwnto. 
ir desde já lova.ot3r um omprostimo, porque Quando o tbosouro tivesse recursos sufficientos, 
ossos fundos lho custam jtuo i emquanto ostlao pagnria ú estrada por viu du rcnd11 orrJinnria; se os 
inactivos.' nquolla Dpplicar-.ão seria sem duviJa li I- não tivellso. podaria ro~mittiros bilhetes resgatados 
guma convonionle o logal: ou vondcf npJlieeR ri modidn quu fosso ncccssnrio 

Eis, pois, ns oxptica~õos quo posso dar liO nobre rcalisar os quantias de que a ostra do cnrocesso. 
senador. Stt ha noctJsstdado d 1 estudo, oaLo estudo Portaria ninda, com o eonsonlimouto da assombléa 
pado ser Coito no intvrvallo da 2• p11ra a 3• discussão: gorn1, recorrer a outras opornr.õos, tnos como, por 
o adiamento, pryis, do forma nigum·• mo parece jus exemplo, o emprostirnn a curt~l proso, cmittindo o 
titlcado. que nu lngl"atorrn ao chnmn dcbcnturcs, quo siio b

Lu1os do cm~trestimos curtos, do cinco ou sois annos, 
(tue dll ordinario so rngnm ,·om n ronda dns mosnus 
L•strndns do Corro. Nilo orn. pnis, com o fim do cm
pl'ognr os 3:),000::)00$ em resgato dos bilheto!1 dn 
thcsouro de um modo do!luiti\ .. n· quo c>u lemhrnva n 
opera~11o •.. 

O nobro senador di~so: • Não tenho ospcranr.n tio 
quo o adiamento passe. » Mas rullectiu e acêro•s
contou: '' E dahi quem snbó? No· outro di o. um 
ndinm.onto,. quo orn acoito pelo ministorio, nito pJs
sou: o }JOSSIVOI quo esta, contra o qual !IC pronuncia 
o miniatorio, passo .. » O nobro socndur foz O!!ta 
ob~orvoção para alludu· no facto do antro din como 
um.l derrota do ministorio. ' 

Ora, ou poço nos rnous n:!: i.{OS o ntó nos maus 
ndvorsnrios, quo mo doam s~Jmpro derrotas cumo 

o Sn. \'JSCONLlR 00 n JO BnANCO (prc1idcnlr. tio 
COIII-H/110) :-t\pl)indo. 

0 _;ll, \'ISCOSIIR Dlt l'fAIIOUAII\':- •• ,CID Uni Otn
prrp;o provisorio, omquanto a estrada do forro nito 
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tivesse noce,.idado do todo o producto do ompres- o Tmporlo nlio pódo deixar de ler lnnuencla no 
timo. cambio ••• 

O Sn. Fm>uNo :-Apoiado. 
O Sn. VISCONDE nx hAnDRAHY- Er~t sem duvida 

prerorivel esto tubitrio o deixar a maxima parte dos 
:!5,000:0008 nos cofres do thosouro por longo pra•o, 
pagando·•• juros della, o dosbilhotos quo podassem 
ser resgatados. · 

O Sn. ZACAI\IAS:-Apoiado; este roi o fim da 
propostll. 

0 Sn. VISCONOl~ DE lrADDR.UIY ;--Sim, senhor. 
Sr. prcsidente1 nfao votarei pelo adiu monto. porque 

o projecto que aiscntimos t(lm do pnHsar por3• dis
cussüo. A não ser esta circumstnncia, dar-lhe hia o 
me•t voto, porque· desejo que o nobro mini•llro da 
agricultura, do nccordo com sou illul!ltrudt) colloga o 
Sr. presi·Jcnte do conselho, pensasse o resolvesse 
so não seria melhor que, cm lugar do nutorisarmos 
o gu,·ernn pnrn contrnhir um 110Vo omprostimo do 
20,000:000S, o nutorisaSsemos p~ra, dos tros mil11Õos 
de 1libras ost1!rlinas que foram contrahidas ultima
monw .. em Londre9 (nptJir~dos), deduzir dou!l milhões 
parn continuação da CSLI'Dda do Pedro IJ. 

O Sn. ZACARIAS :-Emfim, um novo systemn. 
0 SI\, VISCOSDP. 1JR ITAUORAIIY :-fsto mo parO· 

cia mais ruzoavol nas circumstnncias em quo nos 
achamos , visto como me parece que 2tl a 
30,000:0008 do bilholos do thosouro que continuam 
na circulução não farão m:sl, nem lt praça, nem no 
thesuuro, nom no pnh:. 

O Sn. ZACARIAS :-Apoiado. 

O Sn. vrscos-nE DR ITAnoRAilY :-Nossas circum
stnncins são tacs, o desgraçadamente o serão ainda por 
muit.1 tompo, quo a cm missão do 28 ou 30,000:0008 
do bilhetes do thesoura niio lhe sorll prejudicial. 

O Sn. ZACARIAS :-Polo contrl\rio, n praca deseja, 
o pub ico quer. • 

O Sn. VISCO:'~!DR DI ITAfiOR.U\Y :-A praça o do .. 
soja o oq intcre,so!l l!lil paiz o recl~tmnm. Tenho 
muito rocoio que vamos conLrahir j;í um novo om
prestimo 0:1 praça de Londres, nllo só porquo tal 
operaçno faria .•• não direi desmcroditar .. nos.,. 

O Sn. ZAC.\RIAS:- Eu digo desacroditnr. 
Ü SI\. VISCONDB DE ITADORAIIY :-. •. diminuir O 

credito quo l1i gosawos ••• 
o Sn. ?..\CARIAS:- r\poindo. 
0 Í'iR· VIHCONPE DE fTAIIORt\llr: - , , • mas ainda 

augmont.arin ns pl'rturbnçõo:t, quojá está ca1snn~o a 
pas&Etgem para o Jmpor1o do producto do ultimo 
omprostímo. 

O Sn. 7.ACAIUAS:-Apoindo ;- quo tom dado um tra .. 
bolho ..• 

O Sn. VI~Cosne DR ITADORAIIY:-Não digo quo 
tcnhn dado trnbnlho; o nobro mini!ltt·o dn fuzondn 
mo pnrüce qnn tAm procnditlo a osto rospoito com 
tudo o critorio quo lho {, proprio. Mns a \"Ord.1do é 
que o tranflporto dn rpumtins tlto nvnltndns parn 

O Sn. ZACARIAS:-ApoiddOi ar&iflcial. 
o Sn. visCONDE DE ITABOJU.HY:- ••• influencia 

para fuel· o subir precipitadamonto; mas não para 
conserval·o nn altura a que cheaar. Realisado o 
transporto dos lros milhõas, o cambio ha de baixar 
lambem rapidamente. 

Eslas perturbações monelarias alio altamente pro
jndiciacs aos intarossos do commercio e da agricul• 
Lura e nos do proprio Lbesouro. . 

Não tenho por fim oppõr-me ao pr"jocto ; mas 
sómonto pedir a.o nobre ministro da fazenda que, de 
accordo com o sou illustrado collega da agricultura. 
pense se não fôra mais prudente, em lagar de pedir .. 
autorisação. para contrabir um novo emprestimo, 
podil-n para, do do tres milhões de libras contra• 
hido ulttmamontededuzir dous milhões o applical.os 
á construcçao da estrada nos termos em que tive 
a honra do indicar. 

Se não tiveRsomos 3• discussão. eu votaria pelo 
••linmonto,podindo aos nobreo ministros que temas· 
som em consideração n idéil que suggori,e que talvez 
nno tenha fundamento, nem seja dagna do ser a&teo .. 
dida, mas que mo parece do alguma importancin. 

Como, porem, lemos 3• discuseão, G nesse ioLOr
v:.llo SS. EEx. podem reflectir sobre o assumpt.o, 
oru .. voto pelo ad1amonto. 

O Sn. VISCO:VDK DO Rio BR.&.NCO (presidente do con .. 
Belho) :-Já pensámos. · 

O Sn. ZACA.RI.lS (pela ordem,·: -·Peco licença para 
r" tirar o requerimento de adiamento,· que restatielQ.
cerel depois. 

O Sr. 8&1"ulvo 1 - O nobre mlniotro da 
·agricultura acaba de declarar quodes~"ja apenas_pro· 
longa r por ora o cominho do ferro doD. Pedro li ate 
a Lagoa Dourada. e que não se trata por isso da pre .. 
feroncia da estrada que deva seguir pua o S. Fran .. 
cisco. 

Nn opinião de S. Ex. a questão de proforencias está 
ndiodo,comqunnto reconlíeça que a estrada da Bahia 
é a quo p6do ligar com mais proveito ao litiOrol o 
valle do S. Francisco. 

Ao passo quo o honrado .ministro da DBt'icultura 
&<J es:primia por essa fórma, dizia !eu collega minis
tro da fazenda o presidente do conselho o soguinto: 
a Não vos íllud1os; nós continuamos a querer levar 
o caminho do D. Pedro li ató o rio das l'olba•. • 

A questão de proreroncias. pois, aão o.!ld" adiad~7 e, na opinião do minislcrio, ossn proforencia os&& 
dada ao carr-inho do ferro de O. Pedro II, não 
obstante confessar o nobre ministro dn agricultura 
qu~ á estrada da Dahia nssiste mais direito para 
chegar ao rio S. Francisco. Desta vez o nobre pro .. 
sidento do conselho não usou dn diplomacia, com 
que tom Coito tomt:.s couslt:ol no Rio da Prnta. 

O SR. SILVEI nA Lono:-Niio opoiado. _Nada fez no 
llio da Pra ln '1110 possa apparecer. 

O Sn. SAnAIVA :-E foi mais franco do quo o sou 
collt,gn. 
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No anuo passado quoria-so dinheiro para vinjar 
do uma só voz ató o rio das Velhas. Hojo qucr-f'o 
fa~or metade do caminho e chegar á.LngdJ Dour1u.la. 
Poo·so.do lado n quostlto do convomoncia dosso pro· 
lon~amento; confossa .. so mesmo quo ó a estrada da 
Bah1a, quem devo ir primeiro ·ao S. Francisco, m:as 
a conclusão que so tira tfoss:~ coullssii.o, nrrancsds 
~la verdade uror.usnvol,ó quo so prolongue o C1Uni
nho do forro do D. Pedro li até o.S: Franr.isco. 

mais compotonlo para tlomonstrnr porque n estrada 
do forro do D. Pedro II hn; do ir no rio dns V olhas, 
inv~rtondí'~-so a ordem natural tlns cousag o n ordem 
logicn dos ncontecimcntos; porque aqucl1.1 via forron 
hn do ~ns~ar antas pelo Ju1z do l"óra do que por 
outros log:•r~s. 

O Sn. li'IR)IINt):-E' trnl.lí•lho do ongonlwiros. 
O Sn. S,lR.\IVA:-Ilrspoito muito as opiniões do 

nobre sanador, o não quero uom por sombra olfen
dor n dignidudl, do.~ cngonhoiros dns nossas estradas 
do form ; mas [Hido ao dizer quo na do D. Potlro 11 

Procedendo dosto modo o ministorio faz o quo 
quer, o não o que deve fazer. C omprohondo que se 
pretenda levar o camii1h0 do forro do D. Po•1ro 11 
ntó o rio das VolhB9 com o fundamento do que t·sso 
prolongamento vac servir as industrias o as popul,1· 
çóoa doS Francisco. !\los jd so df.!rnonstrou que só n 
t~strada da llahin podia prconclwr osso d.,sjd.,riltum. 

Dizin-!O quo essa prolongamento er.a exigido poln 
necessidade politica do lignr o Sul no ~orto do Im
poria; mns já osLá no animo do todos quo nào to
mos dinheiro ainda par.:t en :otnr estradas poli!icas. 
O quo, pois, justifica somolhanto insistcncia pür 
parto do sovar no ? 

o engenheiro c_hefo ó o Sr. Mnrinnn. 
O Sn. FnunNo :- Nilo, senhor; acho que 11tlo 

~údo V. Ex:. dizer isso. 
O Sn. 3,ln.uv.l :-Ao monos tenho razão pnra sus; 

peitar da immonsn inllucncin qut.~ exerce o director 
da União o lndus~rüa no espirita l.lo seus subordina .. 
l.los, porque ullo som pro faz o que quer, o b11Sêa·so 
nos trabalhos cJo ongcuhnria. 

O senado sabe que por mais do uma \'ez so tem 
dito que o rio do S. Francisco não é um El-d•,rado, 
o que as rJgiõos quo clld banha não tecm productos 
para fazer prosperar uma só ostraua do forro; $Cria, 
pois, temeridade ir lavar no mesmo tompo áqucllo 1·io 
tres estradas do ferro. E' preciso que tenhamos a 
coragem de ahi levar a que rôr o caminho m1ds 
curto e IUllis conveniente tt exportação do seus pro· 
duetos. 

'I udo mais ó nüo proceder como homens do Es
tado e por um bairrismo mal entendido, som oXJ.mi
na'r o (undo da quostiio i ó proceder por condcscon. 
doncia, e nflo conformf.l indic,, o intt•resse do pniz. 

O nobre senador pela minha província dhso uma 
verdade, quando mostrou que infelizmento nesta 
questão os ministros da a :cracultur.1 toem vindo do
tender nas camaras opiniões alheias e não opiniões 
~:~uas. Isso ú triste; m1s é a vordndo. 

O Sn. Z.\CARIA.S :-Dizem na propostt~. 
O Sn. SARAIVA::_Hn muitO tempo que me cousa 

admiraç~o ~ào vür n:a cadeira do mwistro da :agri(m}. 
tura o d1rectordn o!'Lra1n d~ forro do D. PL1d1o II. 
So ollo ó o arbitro das noss3s questões do estradas 
de ferro, so ó autoridn.1c roconhomda pelo go
verno ••• 

O Sn. VISCO~DE oo llio Dn.\N'í'.-3 (prcsJ'denl>! tlo 
conrtlho, :-0 mesmo w dizin do Sr. Ultoni. 

o· Sn.· S.lRA.IVA:- ... so ó (I homem hnbil por 
excelluncia nestes nogo:ios •.. 

O Sn. FrRliiiNO: - Ello niio ó ongonhoiro. 

O Sn. Fuumw: -Os ongotihoiros são os 1'0:-pon· 
S:l\o'Ois por bUliS opiniões quo estão oscriptas •. 

O Sn. :3Aau.IVA :-/,lóm do que ni1o são os ongo
nhoiros quo acousclluun quo a estrarJa do forro do 
U. Pedro II chegue no S. Francisco. Isso ó obra do 
director d<t cstrnda que llito compara nossos cami .. 
nhos dn f~rro, o~ú olhn para o caminh:,do ll, Pedro II, 
como olb:~va, oiio hl mnilo tempo. l':Ómonto para a 
Uniao o lmtul'ltria. E u govorno Vile f.tzendo o que 
quer G 4irector da estrJda do forro, compromettondo 
nssim os inluros~os importnntt•s dns outr.ts vias for
I'eas, o {·' quo ó mais) croa.ndo nas províncias do 
Norto o stJntimonto do que sous interesses siio olha· 
dos com a maior indifToronça polo jl:OVt!rnO. 

Entendo, pois. quo o adiumento ó necossilrio para 
t~no o ministorio ponsr melhor. 

Não mo opponho a que so fa~11 n 1\linas o quo ol111 
devo ter. 

A commisslJ.o pó do oxnminnr bom os intorossos do 
Nurto o Sul, o concilial·os. 

l'údo propor 20, 3J, ·10 logu:ts de estradas dn forro 
pnralUina!l, o ao mesmo tomr•o nconsolhar o prolon
gl'llmmto dt~s nutras vias ferroas, dand.o .. lhcs meios 
suffi:icntl!s p1wt isso. M:1s votar o prolongamento 
proJOI!Indo untos do verificar-se o quo mais convém 
(aztJr, mo pnrflco um erro o um dospordacio. 

Disso o nobro prusidonto do comolho: • Quereis 
que pnralyscm os trabalhos da U. Pedro li?" D1zomos 
nilo. Ou votno j1í rocurFos para o prolongamento das 
outras e~lradi.IS, ou, cmiJUUnto cstutlnes ns prdoron .. 
cias e os maii con\'cnicutes Frolongamentos, podeis 
poJir O, 7,000;000S o mo:mw m11is alguma cousa 
pnra o prolungamonto dil socçiao quo \'no até á Cn
cliouir.::•, o onllo pud~is dar trnbalho nos opor.::~ rias. 

E' isfio o que n prmloncia ncunst~lha, j1l quo quo
rois estudar o quo lttdos ~a. bum, o ó rt~lo li cstfolda 1!0 
Buhia ó '' unic11 quo pódo 1r nu S. FJ•tmcisco, porqua 
ú u c •. mplomonlll Jo~:;o rio," 

O Sn. SARAI\' A: - ••• capaz do resoh·or tls profo 
r~Jncins do noss:~s estmdns de forro. dotormiuar os 
pont•lS n quo otl1ts d~vnm chognr, porque ni•o o ve
mos na cndoiro do ministro dn agrwulturn'! Era 1•sto 
o sou lognr. So ó cllo essu talento dinntu do qual so 
dobram todos os mmistros, porque nlto lho coc.Jom 
a cadoira? A logica aconselhava isso. 

O nobre director ó deputado; por seus tu lentas 
pódo assontar .. se nos corJsolhos da Corôa; o sorin o 

Sonhares, ó pr odso, como dis3o o Sr. Cot('gipo, 
famJar a umiln do Jrnnorio -nn justicn. Votno mo. 
lhoJ•nmcntos p.1r.1 o Sui. m,1s nilo ot\·iJcis aqucllcs 
do IJUO o Norto tom a m11ior nccossidado. 
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Vós já roconhccois ·1UO fS estrada otó o rio tlr\s 
Velhas nlío ó n do S. Francisco i c, pais, parn quo 
insistis nn proposta? E' nwlhor IJtW pcçoos franca
monto pnru Mmns o qun rõr n bom do Minas. Pura 
~uo tom,,r o S. Francisco como pretexto pnra pro 
longamente do estradas quo só podem 10crvir a 
Minas? 

Sudo !roncos; o logo qt~e tivordos votn~o cstr•~•• 
pnrn Minas nós oxamin1tromos se o prolongamento 
devo ser pala Juiz de Fôra, deixando-se do Indo os 
municípios mais ricos dossn província. 

Ficou adiada a discujjsüo pela hora~ 
llotirou-so o Sr. ministro com ns mesmas fotma

Hdadf'S com quo fôra recebido. 
O Sr. r•rosi,Jenro proviníu ao sonadn do quo a ses

são começará ao meio dh o om sogoidn dou n ordem 
do ~in pnrn 13. 

3• discussão da-_proposicilo da cnmnra dos dopu· 
lados sobro ponsoes meÔc!onndo.s no parecer dn 
mesa n. 350. -

2• discussão da proposlQão do. cnmara dos depu. 
tndos, autorisondo o govorno para cnuccdor liconç~ 
com todos os vencimentos oo dosomburgador Jt•so 
811 ptisla Lbboa. 

2• discussão dn proposta. do governo acerca de um 
credito Cc 35,000:0008 para o prolongomento da os .. 
Irado do forro do D. l'odro 1!. 

A:noirn do Mollo, Cunha Figueiredo, barão de Muri
tibn, .Jaguuibfl, F. Oclariano o Pompeu. 

[!olxar•."~ de comparAccr cm~ causa participada 
os Srs. Dm1z, bnrão do Bom 1\ohro, barão de I ta Una 
Pnulo Pessoa, BArros Uureto, Silveira da 1\lottÀ 
o Mafra. · 

Deixaram do comparocor sem causa -parlicipada 
os Sra. Uqh~a Cavol~nnti, Nunos Gonçalveo, barão 
tlo J\ntomnn, Cnrneuo de Campos, Sõuza Queiroz, # 

Paos do Mendonça, vhcondo do Sunssuoa, barão do 
S. Lourenço o Pa1anaguá. 

O Sr. presidente abriu n sessão. 
Lr.:u-so .:1 neta da sossiio antecodento, o, não ha .. 

vendo quem sobro olla fizesse observações, Coi ap· 
provada. 

O Sr. 1., secretario leu o seguinte 

EXl'EDIF.~T&. 

Duus officios, sendo um do 10 o o outro dÕ 12 do 
corrente moz, do lo aocrctario da camara dos dopu .. 
tndos, rcmettendo a!i segurntes proposições: 

« A' nssomblén geral resolvo: 
Art. 1.0 E' o governo autorisado a mandar ad• 

mitt:r n exame das matarias do 4, 0 nono da escola 
central o olumno ouvinte Ariatidos Arminio Gua .. 
ro.n~. afim do obter o gráo de bJcharol cm matbo

Levanlou -se ~â sessão ás 5 horas e 5 minutGs d.1 mnt1cas. 
tardo. A!t· 2." São revogadas as disposições em coo .. 

EM 13 DE JUNI!O DE !Si!. 

trano. · 
I' aço do ·camarn dos deput,dos, em 10 de Junho 

do 18il.- Conde do B•ependy presidente. - Joo
q•um Pires Machado Portella, io·secrotario. -Jo1ó 
Maria da S1lva Paranhos, 2° secretario. , 

PRESIDENCIA DO SR. VISCO:-IDE DE ADAETE', « Á DI!ISOmlJiéa geral resolvo: 
SIJltaiARIO.-Expcdicntr: Officios do lo secretario da Ar.t. l,o Fica~ governo ~utorisldO para mandar 

cnmn.ra dos doputados, romottondo duns propu- mat~lcular no 1. ann'? modleo o n!umno pharm~ .. 
siçõos. _Ordem do d•a: Uiscussõo do uma pro.. ceuliCd Oscar La.m~gnoro Lonl Galvno, C? qual nao 
posição da cnmnra dos deput.'1dos sobro pensoos.

1 

~od~~d ser ndmltttdo a cxn.IJ'!A das ma tanas do an.no 
_ Discus!lão do Cl\ltra propo~<ição d~ mesma cn- ocu!fo sem mostrar-se hnbthtado nos preparator1os 
m:tra concodondo liconçn.-Díscus~ão dn proposta quo Jhe !a~tam. . . _ 
do poder executivo sobro 0 _pro!ongnmenlo dn I Aft. -· São revogadas ns dtsposu~oes em con .. 
ostfndn de (urro do D. Pedro J L-Discur!os dos trnr1o~ . 
Srs. Zacarias, ministro d"n agriculturll, Anlilo, ~faço da camara dos deputados, e,m 12 doJunbo.do 
barDo de Cotogipo, F. Oct:~vinno o VI·Scondu do /l,~d.-Conda do Uaopon~y, pfOSld.onto.-Joaqut~ 
S. Viccnte.-UISCII:i-SÜO do 1, rt. 2.o-Dh:curso> dos l1ro~ Mnc~ndo Port~lf~, I. soc~el4rlo.-;Josó ~Brlll 
Srs Sarah•a visconde do Rio Branco o Pompeu. da ?Ilva l ~ranho~, 2. secretario. •- A commtssão 

~ ' do mstrucçno pubhca. 
Ao moio·din fez so n chnmndll, o achcram·so pro .. 

10entos 41 Srs. senadores, n sabor: visconde de 
Abnetó, Almeida o Albuquerque, Jubim,-Le:tão dn 
Cunht~, b;lff\0 dõ 1\tnmnnguar,o, ~,irmino, Dias do 

Carvalho, Yiscondo de S~tpucn ty. Chicharro, btll'ilo 
do Co.mancos, Fernandes Brng11, \'ieiru da Silva, H i
beiro dR Luz. Mandos dos Santos, C.1ntlido Mendes, 
bttl'ÜO do l\io Grnndo, hnrüo do .1\lnroim, Torres
Hontom, b.lrUO dns Tro:'l Barrn~, VIScomlo thl IHu 
Brnncu. ~\ntilo, l.lnriw do Cotogipo, SnyilO J.obJto, 
barão do Pirapnmn, viscondo do llnbor"hy, Formm
dt18 tlol Cunha, SinimbiÍ, visconde J,J S. ViOtmto, Sll
Vf1irn I.obo, duquo do Cnxias, Znt!ltt•ins, \'iscando tlo 
Cnmnrllgibc, Somn Fronco, Snrilivn, Nnbuco, Fi-

. ORDEM DO DIA. 

P&SSÜES. 

Entrou em 3• discussão, o roi approvada para ser 
dirigit.ln 1i sauc~ão imperial, n proposl~ão da eamara 
dos deputados Sobro pensões concodl•1as n D. Her
culnnn €andidn PJmoutel o outras, mencionadas no 
p:uoc~·r da mrs(t n. 350. 

LIC&St;A., 

Soguiu-so (lOJ 2• discussüo, o passou para a 3•, a 
proposif'i1o da mosmn cnmna, nutorisando o go· 
verno p{uu courodor liccn~a CODl todos os veuci-
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mentos ao desembargador 1osó Bnpti!tm Lisboa, 
com o parecer da mesa o. 351. 

duvidJ tcmbrar-se-ha de qur. eu. previníndo no se
nado de que não so tinha podido cullcluir a im
pressão, por mim rec mmend4d1Ji com urgoncia, dos 
trnbathos ultirnamonto procodido3 ücerca do um dos 
traços da estrada do (erro tle D. Pedro 11, o que 
ou só recebera a 12 de Maio findo, apressei-mo 
em annunciar cst11 circumstancia ao mesmo se
nado o a fornecer-lho os documentos om original 
que possuiacm meu gabinete com os m11ppns que s~r
viriam igualmonto p:ara elucidar o estudo da ques
tão, c asseverei quo dentro om pouco romotterio im
pressos esses trabalhos, com os quaes os nobrus so· 
nadares se achariam habilitadf's a tom11r uma rosa· 

Foi dispensado o interstício para tt dila dh;culisiw, 
a requerimento verbal do Sr. F. Ül}tayiano. 

ESTR..\D.\ DE FERI\0 DE D. PBDI\0 11. 

Achando-se na sala immodiota o Sr. ministro da 
agricultura, com mareio e obras publicas, foram sor
tcndo!l para a doputa~o quo o devia J.ecober os 
Srs. barão do Camargos, Figueira do 1\lollo o barão 
do Marcim ; o sendo o mesmo Sr. ministro intro
duzido no aalão com as fnrmnlidados do ostylo, to
mou assento na mesa á direita do Sr. presidente. 

Continuou a 2• discussão do nrt. 1° da proposta 
do governo acorca do crodito do 35,ooo.ooos. parn 
o prolongamento da estrada do ferro do D. Pedro II, 
começando f.Olo requerimento do adiamento do 
Sr. senador Zacarias. 

O Sr. Z11carias pediu para retirar o seu req;uori
mento o o senado consentiu. 

Continuou a discussão do art. lo da proposta. 

O 8r. Zoearla• pronunciou um discurso 
que publicaremos no Appendice. 

O llr. Tbeodoro da llllva (ministro 
da agricultura) :-Vou redobrar do esrorços, Sr. pro. 
sidente, pua vôr so posso conseguir tranquUlisu o 
animo do illustre senador pela província da Bahia, 
conveacendCl·O da rectidão do vistas de que hontem 
lhe dei provas, come ao senado, quando tive occa
siâo dD fallar sobro o credito que so discute: o mos
trar-lhe-hei ÍJUalmenl.O que nua mo parecem proco 
dentes as razoes com quo procurou justificur o adia
mento que requoreu da materill em discussão. 

Devo, poróm, antes do tudo dar urna oxplicarito 
ao digno senador, bom como ao sou nobre collêga~ 
pola província da Bahia que hontem Catlou om pri
meiro lagar, sobro o facto do não ter me apres
sado a declarar no senado quH.cs as modificar-õcs 
que eu julso precisar a proposta em discussã\l: 

Era mau mtonto, Sr. pros1dentB, logo que V. Ex. 
anounciou o doba tu_ desta proposta, pedir a palavra 
para maniCcetar ao senado que o governo, a ncoitnn
do, entendia com tudo ser preciso fazer--lhe uma res
tricçã_o 1 rcspe~to .do qtmnlum i mas. tendo sido 
antec1pado na tnbuna pelo nCibre senador pela pro .. 
vincia da Bahia que se deu pressa a pcdrr a pnlavra, 
flquoi assim adstricto a seguir dopoi!l a trilha quo 
ello mo havia aberto, limitando-mo n responder ao 
seu discurso. O procedimento contrario quo o uobre 
senador mo indicou bem se comprohendo que era 
do minha convenioncia, ora da conveniencín do go
verno o oconomisava tempo nas discussões do sena
do; poi_!l, se dosdo o com!'c;o cu man~fest:.sso qual n 
restr1cçao que mo parec1a net.:essarlll, talvez doate 
modo o doba{o não tomasse pro~orções m11is longns. 

Dada osla oxplica~llo devido ri deforoncin que tri· 
buto aos illustros sanadores, de\'O tambem pedir lhes 
desculpa por nào torem vindo com mais antoccdcn
cia impreuos os ultimas estudos que servirinm para 
1 discussão da proposta. Nesta. parLe invoco, Sr. pre
aidea~J, o valioso l<latemunho do V. Ex , quo •om 

luçào. ' 
Em todo osso procedimento mo parece cvidonto a 

derercncia que procuroi guardar para com o sanado, 
o o desejo que tinha do habilitar a todo!!', especial· 
monto aos Hlustros membros da opposição, • ara quo 
se inteirassem do tudo quanto havia, o podassem 
instituir um exame largo sobre a proposta, modifi
cada como o governo onteudia que olla o devia 
ser. 

Causou mo pesar o contrariedade que soffreu o 
illustro senador com o recebimento do mau relataria 
de tão fresca impressão que a tinta lho nodoasso as 
mãos. . 

Esta facto, dccrc.t do qunl não pretendo domo· 
rar me, ainda demonstra a prcss.1 que tive do minís· 
tear todos os documentos o osclar,cimcntos no se-
nado. • 

O SR. SJLVP.IRa Lona:- .Mas a a presentação doS 
relatarias tern dia marcado por lei. 

O SR. Ml!'iJSTRO DA AGIÜCULTURA:- O rolntorio, 
por dcsarrnnjo da typograpbiu, por faltn do papel, 
não pôdu ficu impresso em tempo: m.:~s logo rruo vi 
annunciado o emprostírno pJra ordem do dia, rcrlo· 
broi do osrurços para que ellc ficasse promplo ntõ o 
dia cm que se discutisse a propostu; o nssuu acoo .. 
teceu. 

O Sn. SILVEIRA Lono:-Dovia estar impresso ató 
o dia marcado por lei. 

0 Sn. VISCUNOR DO lho llnA!'iCO (pHsidcnlc do 
c·~tascl!Jo):- Poq:;llnto-lbc so no seu tcmp~ não 
houve domara. 

O Sn. SILVEIRA Lono:- No meu tempo não 
houvo. 

0' Sn. MINISTRO DA ACRICULTUR..\ :-Dadas estas 
explicações que mo (lllrccum deixar bom transpnren
tos n deferencia o o rospeito que trabuto ao senado, 
procurarei vôr se dissipo as Dl•prt•hcnsões do itlustre 
sanador pol.1 lhhia acerca dd mate rio princip11l: o 
assim o habilito a dispon!ar-so de ins1stir pala adia· 
menta que ro1 uorou. 

Sr. prcsidontc, ·qujndo hontom mnnirostoi·mo so· 
bre a inconvenioncia que mo parece haver em di~
cutir·so nesta occa!!ião a liqtudaçlto da prefmouc1n 
sobro qual deva sor da!! estradas dt) Norto c do Sul 
aquolla que primeiro ctu·guo ao llio S. Fran
cisco, traduzi fielmente tudo qn.1nto sentia i o ainda 
bojo contimlo a crôr que csso assumpto ó okmonto 
ostr.:\nho ao presento doba to o cncadoscento, porque 
pódc commovor os animas, rn11s não convon~o-os. 
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Ni1o fui para encobrir vistas qu• dvo!'so occultlls~ 
nom por motivos subtorCugiosos que ou dcclnrf:i oo 
senado quo, tomnndo corno ponto objectivo actual 

fat'a o ·prolongumonto dn estrada do ferro a Lagôa 
),una•Ja, ora mdoclinavel u rl.lducçno do q~tantum 

do proposta. 

Asseverar-se que prolongai-a até a Lagôa Dourn
.Ja 6 loval·a ao rio S. Fruncisco. parece-mo na 
minbn humildo opinião maniCosta engano, como 
procurarei demonstrar. 

Eu niio P.Odia podir outra eou•n. porquanto não 
estou habilitado co1m os meios necessarios para 
trlltar do prolongnmonto dessa estradllalém do ponb 
indicado. O qu~ me determinou a mnnir~star ao fie
nado que o prolongamento niJo .PoJia ir além da 
Lnsón U ... urnda foi n impossibihdado om quo mo 
achava e cm que mo ocho do fixar out~ o limite, 
porquo só ató dez leguas ncima dtt LagOa Dourada 
oxislom eptudos, o não so conhece ainda a im!)or
tancin da dtJspcza que sn tenha de fazer para lavar 
n estrada ató n rio das Velhos. 

Quando meu proct!dirnonto tom essa explicação 
nlltuwl. uoica que póde ter, (lttrcco·rne que o ospi
rilo justiceiro do nobre senal.lo · reconboconl quo não 
foi outro o motivo que mo levou a declarar que n 
Lngós Dourntla ó actualmnto o ponto a quo devo di
rigir-se a estrada do forro. 

S. Ex •• procurando achar-mo divergente comigo 
mesmo o· com o íllustro prcsident>~ do cnn~clho. 
disso hontem o ainda hojo ropotiu: a: O Sr. presi
dente do conselho declarou que o prolongamento da 
estrada. visando oqu('llo ponto ol>jcctívo, a Lagôa 
Dourada1ponto"t.le confluenci11 obrigada pnra deman
dtlr-118 o rio das Velhas. soja qual a ru[ a direcção 
que leve a estrada, bom revolou quo 11ou pensamento 
era dar ao prolongamoa1o da estrn Ja no presente o 
no futuro aqUtJIIo ponto termimtl. e o proprio mi
nistro da agricultura bem deixou perceber que é 
essa a sua opinião intima. porque om sou relataria 
at:tuHu a estudos quu ~ualificou do estudos cm dircc · 
ção (lO ·rio S. Frrmcise., n ; embora snib:. o sPnado, 
como se vt! do mesmo relatúrio, que usei de:Jsn qua
lificnr.llo incidontomonto, o que desde já nssignal·o, 
como" tamb••m quo cm seguida dP.clard que não 
conhecia css~s estudos, porque nl'io mo tinham sido 
apresentados. Nesll pttrto do m~"u relatnrio, assim 
fielmente repetida som comment11rios, haveni alguma 
cousa quo patenteia occultar.iio du mLentos meus ou 
incohoronCia? Como teria i1~tentos preconcebidos o 
vistas fixadas, se ainda nào conhecia os estudos quo 
acab.nam do ser Coitos, como o dc.·laroi 1 

Não estou, Sr. presidente, du modo nlgum om 
divergoncia com o honrado Sr. presidente do conse
lho. Se hontcmnõ.o fui m.tis oxpllr:ito, o dO\'O á minhrt 
inoxporiencia na tribuna i deixei todtnoia bem claro 
qual ora o meu ponsnmonto. 

Eu disso '1110 actu3ltnoo~c. porque não possuin1os 
estuLtos, nem conhecemos a ímporlancia das olmts 
quo so tenham do faze1o, niio púdu a oslrnda ir nlóm 
a.1 Loglla Oourada; o ~uo nosta. con(ormida.Jo cum 
pria que o crotlito podido o an•1o passa.to fosso ro
duzido, porquo ollo visnvn um ponto uiOm dnqut:~!ltl 
que agora flxnmos, comquanto ou nno Jlossa d1zor. 
nem dis!lo. uom di roi quo no {ulllrll, se:;unJo as 
circlamstancins do paiz o osostudús quo so fizo1om, n 
os\rnda do CorN do U. PoJt·o 11 ni1o domando o rio 
das Velhos. 

O SR. Ast:\o:-Apoiado. 
0 St\, aliNISTRO DA AGRICULTURA: -A aotípathia 

que causa a muitas pO.iSOiHI o n mim m~smo causou 
pur muito tomp'J a 1déa do proloD11ar-so n estrada 
do D f'edro U ao rio das Velhas. é porque a dona
min:Jram de prolonga~ncnto ao rio S. Francisco i 
mas illud~·m·se complotamonto os que pensam desto 
modo, como ou tllmbom me illudi. 

Do rio das Velhas a Guaicuhy, na sua conOuoocia 
com o rio S. f/rancisco. ha uma distancia de 101 
tes:uas, que não alto do tão facil naveg11"àocoma in-
tor~sses mineiros o tcem feito ncrcd.ítar; siio lOllc
gu~s que o vapor Saldanha Ma.rinho, navio de di
mirJUto calado. acaba do percorrer, mas com tantas 
difficuld~tdos qno gastou tres mezcs. aprovoítan11o as 
épocas das maiores onchontos, parll poder offoctuar 
a vingam. Não quero tr.1tar :squi dn hydrographin do 
riQ das Velhas; m:.s direi em resumo que o seu Jeito 
na sun parto superior está em parto obstruído palas 
CO!icalhos o reshluos da minoração do ouro. Alóm 
desta accumular.ão de s"dimentos que lhe tom ob
struido o leito. offoroce difficuldades naturaes do não 
pcquon:. moutu. O Sr. Liais. quoo explorou. declara 
que na ;mrto superior os obstaculos poderão serre
movidos com o dispendio de 2,500:0008; rn:~s, nlóm 
de t11es obstaculos, as pessoas que toem procurado 
conhecer t1sso rio slto accordos. como o proprio 
Sr Lia is, na ex:istencia do pnrotiõos ·c rochas no seu 
leito que, embora niio o cortem totalmeiito em sentido 
transversal • com tudo difficultam sua navegar-ão. 
pàrquoapean.s deixam cm uma ~as margens, ostrêita 
(JBssagem para ns barcas. 

Se tal é o estado nctuo!ll do sinuosissimo rio das 
V olhas, pergunto, que terror panico ó esse que se 
desper1a ao S(ltU narno? 

O Sn. DARÃo DE CoTEGrPE :-;:\·ão é torrar, que· 
remos que so app\iqun molhar o dinheiro. 

O Sn. !UINISTRO D.\ AGRICULTURA:- Importará o 
aproximv.r·so ao rio das Velhas a estrada de ferro 
de U. Pedro 11, roOulr o S. Fr•ncis~;o de sua foz pua 
a nu.scontoT 

O SI\. nAnÃo DE CoTEGirE:-0 dinbeiro não ó do 
Minas nem dn Bahia. ó do paiz. 

O Su. CASSA.Ns-;o nt~ St~IMuu':-Folgo do ouvir 
assas razões a V. Ex:.; Coi o que eu disse o anuo 
pnssaJo. 

0 SI\. MISISTI\0 n.\ AGUICULTUR.\ :-Levar ao rio 
das Yulhas a estrado do lt•rro· do D. Pedro 11 nAo 
importa f>tzor quo o ri·1 S. Fr,1ncisco deixo do ter 
seu curso n3turnl. Nilo a~t:t no podor hnmmo inver
te l-o para Cnzol o demandar u das V olhas; não ostd 
uo podl!r humano encurtar distanciu J 
· Creio, Sr. presidente, que nlto haverá interesso al
gum quo obrigue o prod.ucLor d:~.s ro~iões do S. Fran
cisco n procurar uma longa travessia contra n cor
rent•J pot'.\ lOI' o l'rtlZur do. Yir á Serra dos Orgi10s. 
que dista do rio das Velhas eerca do duzentas Jeguos. 

.• 
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Se, porúmylevada • estrada do forro de D. Pedro 11 
ao r1o das olhas, aM'ím abrir se mais uma com. 
municllcão com o li vasta zona do rio S. Francisco, 
para qUem delln queira utilisrfr so, quo m.1l vom 
disto ao p11iz? Quant:1s vantagens politicas ba, pulo 
contrario, nossa possibilidade do commnnicaçi1o, 
não usual, ó corto, da Côrto com as províncias llo 
Norte? 

curso natural das cousas, p~rturh:•r os intorossos 
ngricolns o commorciacs, que estão radicados no 
rio S. Franmsco, o absorver todn n prt>ducção dn
quollo jmmonso valle orn proveito da estrada do forro 
do IJ. Potlro II o om de~proveito das da Bnllia ou 
do Pornambur.o. Se tS ·simples recaio a razão do 
procedimento daquollos que procuram ob!ltar quo o 
prolongamento so ~J!Tectuo, por,:tunto ou, ó razoavol, 
ó justo quo St) v-é do ú província do Minns o goso 
das vantagens do uma estrada do ferro que irá fo· 
montar o desenvolvimento do sua prospor1dado? 

ltbs por tomares donbsorpçãodas riquezas daquo:ln 
zonn1 temores som fundamento, pretondl"r-so que :1 
provmeia do }tinas não possua um metro de ostrnda 
do ferro e que não tlomnndo mo:~mo o rio das Ve
lhas, que nasce o morro cm seu tcrritorio .•• O Sn. ZACARU.s : - Ninguom nega a Minas o 

que alia duvo to r. 
O Sn. Fmmso:-'frat:~·so dl!l bonaflcinr a Minas: 

pouco importa que a estrada vá ao rio das Velhas. 
O Sn. )IJNISTRO DA ,\GRICULTURA :- Quando assa 

província c~tá om condi~õos do concorrer consido .. 
mvolmonto par.1 a renda do Esrad 1 o pnrn augmon· 
tara importancia quo jd tom a estrada do forro do 
D. Pedro 11, ó razoavol, é justo quo so lhe negue 
o~so molhoramonto ? 

O Sn. ZAC.\RI.\S:-Mas. esta ó a questão, segundo 
os dOcumentos officiacs. 

O SR.m!'ISTno PA AGillCULTUR.\ :- Eu j;í dbse c 
ainda repito um3 voz, o cngdno do todos nós provém 
do chamarmos a estrada do que !O trnt:t prolonga
monto ao rio S. Francisco .•• 

Quando, segundo os d.lcumentos que tenho cm 
mito o que sito do uma cxtromn olortnoncin, a estrada 
do forro do O. Pedro II concorro já com a ronda 
bruta do 4,·UO:Ol08505, o, deduzida n dospoz1, dei
xou o saldo no anno passado do 2,5'73:000$135, con
correrú com m~ii do 5,000:0008 de renda bruta 
l~>go que chague no termo da 3• o 4• secção o talvez 

O Su. ZAc . .mus :-Se estou lendo ... 
0 SR, 1\ti~ISTI\ODA. AGRICCLTURA :-~las li verdade 

ó essa; o eu que 010 devo levar pelas minhas pro· 
prios inspirar:õcs nã., me posso nfastar des~a 
opinião. • com 7,000:0008, quanao chog>r ri Lagcla Dourada, ó 

naturnl, ó legitimo quo ·por causa dn<tnollo infundado 
receio se pretenda tolher o dcsonvolvimooto doEs:t 
tão lucrativa cstradJ.? Doverros assim prejudicar os 
proprios interesses do thosouro? 

O Sn. ZACARIAS : - Basta ler as prímdras pagi
nas do relataria do V. Ex. 

O Sn. HlN'ISTRO DÃ ,\GIUCUJ,TUIU. :-E' exacto. 
O Sn. ZAC.\RIAS : - Logo não ó exacto o que 

V. Ex. os lá 4izfmdo. O ponto objectivo é a navega .. 
ção do rio S. Francisco por rnoio do rio das Volh<~s. 

(lia outros apartes,) 
0 SR, PRESIDENTE: - Attonção ! 
0 Sn. JIIINISTRO DA AGRICULTURA :-Com Otfo:Jo, re

ferindo-mo a estudos que so ft~ziam, mas de que cu 
não tinha ainda conhocunonto (not~ bem o senado), 
qualifiquei-os como geralmonlo teem sido qualificados 
os estudos da ostrad11 do forro de O. Pedro )( cm 
demanda do rio das Velhas; quolifiquoi .. os incidonto .. 
mo!lto o sem conhece·los c< estudos para o prolonga
monto da estrada do forro», não no rio S. Francis. 
co, mas com dirccçãu no rio S. Francisca. , Se 
a1em se quer tinha. visto estes estudos, como ro~pon
snbilisu.mo pelo seu conteúdo o polll qualificação 
officinl com quo antes do mim bavinm sido ordona
di.Js? Ahs que importa que u~asso dolla o commot
tosse o engano cornmum, so a verdade inteirn ó ct 
que aez~bo do expor'? P .. ra que, pois, o nobre sena
dor, cujos recursos tltnto admiro, so prm·aleco dessa 
minim11 circumstancia que não.lho púdc dar ganho 
do c.,usa'? 

Como dizia, Sr. prosidont•,, ó intoirllmflnto injusto 
que a provincin de Minas, que nilo pi.l::;~ue um pal
mo de estrada do ferro, Oque privada do tm um mo
lhoramcnlo que tontas vozes lhe tem sido promat .. 
tido, sú porque oxislo o torrar do quo o prolonga
monto da ostradn do forro de D Pedro 11 pelo inte
rior daquolla provincia cm demanda do t•io d JS 

VulbLls_ possa produzir o etfoito de trilltstoruln' o 

O Sn. n.\RÃO DE CoTF.GIPE : - V. Ex. está enga .. 
nado, nnquollo calculo não comprohcndo a amorti
saçiio o juros das·npolices. 

O ~n. !III!' 1ST no DA ACRlCVLTURA:- En trntoi da 
ronda bruta o do saldo; porém mo permitia V. Ex., 
parn o convencer, que mo sin•a do outra demonstra
ção quo terá mais interesse {lara V. Ex. Occupar·mo· 
hei da rolacõo da ronda liquida p:u-.1 o capital do 
cada uma das ostra dos do forro que tomos. 

Ao passo que n dn Uuhin Sl'i dú 0,0·1°/o sómonto, a 
de Pernambuco 2,40°/a e n d!) S. Paulo, ã,l0°j0 , a do 
L>. Pedro H produz 8.50°/Q. Sendo osto o estado das 
&5-lrildas do ferro do Drnsil, não soi corn quo direito, 
in,·ocando-so receios quo niw r~·puto bom fundados, 
se protendu cnnstrngcr a estrada do forro do O. Pd• 
dro II, a ·que fique pilrnda o não ao desenvolva. 

Ouvi o nobre soundor pala província da Uahio, 
alludindo aos estudos feitos, lançar mais do uma ,·oz 
a suspeita de qno os ·estudos Coitos ultimamonto 
ocorca do troço do Pirapitinga ni1o tom o cunho do 
Udelidn·1o. Eu poderia, para desfazar mua suspoUn, 
observar qu.,, hos ostudus foram rc •• li:~ados cm di .. 
versas Opacas Assim. por exemplo, os da' linha do 
Pnrahybuna nn sua quasi. totalidade o foram cm 
186'7 o lBilS pelo cn;;cnhoiro Passo!\, que niio sorvia 
flntilo nn cstmdo de rPrro do O Poc.Jro Jl, assim 
como quo usta nindn 111\0 er.1 aliminislrada pelo ,1ctunl 
director: circumst:anci.u quo faço b•Jm salientes, 
porcJuo oxcluom a suspuita, n que se referiu o lllus
tro senador, a respeito do traço ~uo o ~ol\'Orno lllopln 
para n consrrucçáo dnquoll~ lmlm. 
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E' certo quo os estudos do 2o traço com quo so tejn igual monto a província do Pernambuco, riboiri• 
complctnram nquollos, para quo dcassom bom esta· r.thn como ó do grande riu. 
IJolocidos os termos do cornparaçiio, os estudos da o Sn. BARÃo DE Corv.crrs:-Ninguom tome a con
linhn do Pirapitingn. foram foit~:; ultima monto curroncia; o quo se tomo são as dcspezas inutois. 
por crigcnhoiros da OHLrad11 do forro doU. Pedro U, 0 Sn. MINISTRO 0 ,. AGRICULTURA.:- Assevero ao 
a qurtm reputo bom, nem os supponho capmzos do h 
faltarem aos 50115 devores. Todnvia, para convencer illustro sonndorque, não obst:mto ac ar-rro convon
DO tllustro senador do que a sua suspeita ó gr.Huita, cido, como o disso nontem, de que não ó. prudente 
qucril prescindir desses estudos 0 solicito toda a at· que se cuide do prolongamento das estradas do ferro 
tcnc;ão do senado para 0 seguiu to. . som que estejam resgatadas ...• 

A !'lorra da Mantiqueirn, esse grantlo obstacu1o qns O Sa. FtmXANDRS DA CuNnA:-E' a minha questão. 
110 orgucom fronte da estrada do Cerrado D. Pedro 1~. O SR. ~ll:"fiSTRO DA AGntCULTCRA :- •••• todavia, 
corre do Suesto pnr.a Nuroosto; no emtanto quo o rto desejoso do qno se ofTt!dUe o prolon!(ammto das es. 
l'arahyUa voo oncontra-soJ co1n ella no rumo Suesto, tr.1das do Norte, comu o da provínCia do S. Paulo, 
qunsi quo formando um nngulo nosso ponto. Ora, a não d•Jvidarci, so mallograrom-so as esperanças do 
passagem do Pimpilingn, nn serra (fa Mantiqueir~, resgato, promover algum accordo razonvcl com I'IS 
ó mab proximn no vertictJ daquclle an:;ulo com o rw directo rins inglozas. 
Pdrahybn, na barra do Pirahy ou ua V~trgAm Alegre, Para ~sso fim n estrada do fnrro da Bahia está cm 
donde deveria Jlllrtir o prolongamrnto d.1 estrada, boas condicões: o a razão ó simples: proYem do in
om domand.1 daquo\la pat~~sagom, do qu~ o sarg.nta f:.~rtunio quo tom tido essa cmpreza quanto á sua 
do João Ayros, muito mais ufnstu.da do mosrno v~r- pouca ronda, o que, depreciando suas acções, Caci
tico, o, por cnnsuguinto, do Entro·llios. n:~ margem do li tará o sou resgato. Para o da estrada do Pernam .. 
Paruh)·ba e comer.o da linha do Parahybuna. lm~o já o governo está gnrantido com a ostipulac;lio 

Ass1gnaladns os ias posiçõoJ goo,.trapnicas, ó in!ui · feita no accordll colobr.,do o cm no passado com a 
tivo que a estrada, se galgar a sorrn do um ponto respectiva directoria. Tambem me parece que não 
proximo, isto é rKpida o brust!orncnto, torá do lutar !\orá diffir.il o resgata dn osLrJ.da de Pernambuco, 
com mnioros d11llculdadcs de rarnpas, cu.rvnso obras porque a possibilidade do sua roalísaçlio Cai assen
d'arLo, do que se tivesse a possibilidade de mnil.lr tarta no ultimo occordo celebrado por um de mens 
desenvolvimento. Essa pos~il:lilhladu so torno, pn· dignos antoccsg~:~ros com a respectiva directoria. 
tonto, á simples inspecção do mappn, qutl se pód,C Se, porém, os resgates vios~om a ser difficif>S, im
rcalísar pela garganta de Joi1o Ayrcs; a lmha do PJ· pJssivcis ou inopportunos pelas circumstancias fi .. 
rnpotinga acha-se-, como cu já di:;so,_em muito menor nnncciras do lmperio, ou de seu credito om Londres, 
dislnncla á. Vargom ,\logro ou .i Barra do Pirnhy do ó dev~Jr do governo não consitloraJ .. os como absolu
quo s. _ganga~ta do João Ayros está tJO Entrt:' H10s. ta monto imprescindivoi~. cump~indo-l~o p~lo con-

Assun1 po1s, paroco-01a que a um ~1mp~os cxamo traria adoptar to.du as razoave1s mod1ficaçoes para 
sobro a carta topogro~ph1ca do Imper10, nau ~avcd co'nsoguir o uttl melhoramento de prolongar as 
incretlulo ,.um que dcsconhcea. que liS dtfficul· cstr.tdds do ferrl)drt Uahia, Purnambuco e S. ['auto. 
dados dn s•J da Mantiq~oir,l, ·n'•l ponto do Piropo-~ .:\ssim. C!ISO !lO mallogrns~cm as tontntivns paro 
tinga, IDnis proximo d•• Vargom Alegro 011 da Barra n operação dos resgates, ou não duvidaria iniciar 
do Pirahy, do quo n gargant.n de João Ayres o ó do I opportunamonto negociações com as directorias in
Entro·llios, sómonto serão superadas com grandes glt•zas, uma voz que ellas, cncarrognndo·so do 'Pro .. 
obras do arte. E assim ó, porque so veriflcl pt~lps longamonLo das estradas d~ Cerro, o que b3.bihtal
cstud •s florum precisos quarenta n tantos tunneu, ns hía n torem mais tardo lucros copiosos como 
successivas curva:~ dll lU8111 o declives d•! 2,66 % • nccroscimo indubitn\·el d!l trafego, se prestassem 

Julgo que osLa dt!mon~truçiw prejudica n nrgu- a innovar seus contratO!, encurtando a duraçlo do 
mnntaçú.CJ que produziu o illustro senllltor, h:uoada praso do priVll('lg:o. LU iminuindo n p;arantin do 
alieis, um umn suspeita som fundamento. JUro, se tal nito se conseguisse, nos termos indic1dos 

Devo, Sr. prosidonto, declararaosoo:uioquo send 1, pouco mais ou menos om um projecto do 1864 da 
fillao de uma prDvincia que possu~ u~a e,strnd.a de camara dos Srs, deputados. 
Corr,o, ~ue tna1bom domantln C! r! o S. ~ ranc1sco, Enli\o aproveitnr-mo-hin. ó eorto, daquolla lição da 
nspwaçuo essa _que dovu sc1· sattsfo!U drpms dos OS· oxp~rienc:i.'l do quo hontom falloi, fazendo ínsorir nos 
tudos nocossnr1os. como agora 1>tcontect~ c;,om 0 PfC?- contr<~tos que colobro.sso todns as po&siveis cautc
longamonto da estrada tio O. I adro II, na o poderia las -p.lra quo no futuro não ~o l't~polissom os tactos 
vllr com bons olhos esta proposta, conf~s~o o a d d 
V. Ex., so rcconbocesfo que as provinci:~s do Norte 0 pnssJ o. . . f .

1 flcarilm prujutli 1:udas com 0 aosom·ol~imou~o ~ill Já ''Õ o sc_nado que, súnJo osllls ttlóss do t~o act 
c.Jita e:,truda, 50 oito importasse o dosvw prttOCI~I comprotl?nsao, ~ando eu .d:'ldo ~adas as oxphcaçoo~ 
fiO trnusport 1 da producr.ão 0 do commorcw Uo ru1 dosoJatlns pelos tllustrtlS ~en,d1 ros! o ostnn~o o as 
s. Franctsr.o; mns ostou·urmomoule con,•onciJo do sumpto Cj~otndo,,conttlsto qno haJn .necessidade du 
quo hto ó umn suppo:~lcüo imaginaria 0 uriundn dn adia1non·o ~or CUJll \'Otn~<\o tunto lnSlSto o nobro so-
inconvoniento e int!xactiÍ qu:Jlitlcad\o quo tomos dado nadar pela_ Dulun. . 
a osso prolo 11 gamon tr, r:omo rtirlgidt> ao rio S. Fra n· . F.u, S+J na o tio r o meu cacho, conformo o d1sso ~ 
cisco. l~stoja segura tJo si a provinci<t dJ Buhin com tllustrndo sonnlior quando hontem fnllou, monc.larot 
ns l!uns duzontns o lautas togtms nn"·eg 11 ,·ois, e o os- proceder nos exames o o&tudos proctsos parll rosal.. 



102 SESSÃO EM 13 DE JUNHO 

ver-so sobro o prolongamento dns estradas do Norte 
o do Sul, pois sem alies nllo poderemos dar um 
passo. Esta.· doclaraçüo ora a ultima que mo rostna 

que so trnta; mos pódo olguom vor nolle o desejo do 
mutar esta qucsUio, dcsaj'o do tornd·a quasi impos· 
sivel do decidir; pódo a gucm pensai assim. o nóf 
os mineiros, que somo11 ds vo-zea dcsconrlados, come
camas a suppôr quo ha osso desejo, quando vemos 
fepotir-se o podido do adiamento sobro uma qnostiio 
tiio importBnte como esta. 

fa:zcr. . 
Nito terminnroi, poróm, som responderá indlclHjão 

· que bontem foz _o illustro ~ respoitavel senador P"l.a 
provlncia do Rto do Janotro ncorc•• da dosnot:osst
(lado actual da proposta. Serei conciso. 

Quando o governo so deliberou a vir pedir a a p 
provação dessa proposta com a modificação a que 
mo tenho tcferído, ó porque havia pens~do sobro a 
convonioncia ou inconvoniencia do contrnhir-so novo 
omprestimo do 20,000:0JOS, depois de já ao ter con
trahidn no oxercicio findo dous outros, um no Jm · 
poria e outro no Obtrangoiro. Tanto ou como o Sr. 
prosidcnto do consQ)ho nas convencemos, mediante 
Cncil examn sobro D mnteda, qut3 nenhuma inconYe
niencia havia cm solicitar autorisnçã.o pnra .. contra
hir o novo cmprcstimo quo orn disc11lo o sen11do. 

Não escapou no no,.so axamo quo a divi•Jn fluc
tunnto, provonionto do bilhetes do thcsouro qu~ ti 
nba aido do ill,546:000S, estavn pouco roduz1dn, 
porque apenas tinb.1m s:do rosgatnd<>s 13,220:0008 
e restavam a rosgnL~r-11o ainda 3:3,320:8008 que 
no firn do exercicio o saldo provonionto do todn a 
receita, comprohondida n ímportancia dos ultimas 

Sobe V. Ex. que o prulongnmento da ostroda de 
ferro do o. redro 11 para o interior dr. província de 
Minas não ó um nogocio do bojo. Diversos ministo· 
rios toam proposto o convonioncin do prolonRnmento 
·dessa estrada em direcr.ão ao rio das Velhas; não ó 
só com o ministerio ar.iutt1, nem com o pnttsado quo 
os!la idóa \'oio as cnm:mu. Desde 186-l Cai esse acto 
muito claro o positivamente rcclt~modo pelo mir.is· 
teria quo ontlía OXÍ!Itia, do qual ern r.hoCo, creio ou, 
o nobre senador pBla provincin da Bahia, lia muito 
tempo; pois, se reconhece a nocessidndn do P.rolon-
gar ao rio das Volh:~s o estrada do rerr11 · do O. 
Pedro 11. 

emorostimos, ora do 26,411:0008000. · 
nenectimos que esta importancia era insufficierJte 

·para fazer face oo pagamento curnp[cto dos bílhotes 
1·eshntes na imporumcia do 38,3~0:000~ e qutJ esse 
mesmo saldo que já d~ si era insuffic10nto para o 
resgato dos bilhetes do thcsouro, convcrtor-se-hin cm 
niio JlOqueno deficit ou eru au~mento da divida tluc
tuant~, pela incvítavel necess1dade da bm·as~ão do 
bilhetes como antccipaçlo do ronda, emissão que so 
eleva á cerca do B,OOO:OOOS vor anno. 

Oe aorta que so do s:1ldo oxistante no fim do oxor· 
cieio tirassamcs quanto Cosso preciso n l proximo 
exorcicio para o pr~lonJ(amento da Ostrad J de C~rro de 
U. Pedro 11, a divida fluctuanto não ficaria reduzida 
aos termos modestos cm q:uo se p6dc tolornr que so 
conservo, mu elov,,r·so-hta a ccrl!a do 40,000:0008 
nivol este cm que, do corto, o illustro &enador não 
<JIIOrorá que o\la pormnneçn. 

E!ttas considerações mo demoveram o ao illuo;trado 
Sr. presidente do consolbo do proposito do utm .. 
~armo·nos doí> ultimes ompr.,stimos contrahidos. 
dosvinodo a sua importaDCIII do fim ospocinl que 
tovo. a snbor: o ruga to dos b1lhotes do thcsouro, 
para applicnl-o igu:~.lmento ao prolongamento da es
trada do forro J). do l'odro 11. 

O Iii r. A.nt.iío:-U.,poisdo que ocobn olo dize:· 
o nobre miníslro da. agricultura parece quo 1'11 ost<~.ria 
dispensado do us:tr da p.'llavrn que havia pedido 
s. Ex. provou exhuborantcmonto a dosnocossidado 
do adia monto o era p:ua oslo fiiD que cu lambem 
ttnha poli ido li. p:llnvrn: entretanto. usnndo do lia, 
direi nlgnmn cousa quo julgo con\'Onionto dizer pnrn 
justiflcRr o mau voto contr11 o ndintncnto. 

O nt!i 1m0nto do llffi:t discu~sitn, Sr prcsidrnte, 
uiio é umn-cousn quo so deva poo1ír !lÓ pnr tonlisrtznr 
convouioncias pnrtidaria!!, ntó corto ponto capri
chosas. Creio fJUO não tem o~ to O na o ndinrn('nto de 

Eu citarei a opinillo do um respcitavol membro 
dcs~a cos3, que já não existo, o quo ostâ consign~tda 
nos documentos do senado que V. Ex:. costumlt m.m
dar rropnrnr sobro todas ns questões mi'Jis impor
tantes. O Sr. T. Ottoni dizia estar convencido de 
quo e~sn estrncln devia srguir no rio das Velhas, o 
ntó dcclnr.~vn mo is que tambom r-stnva convencicfo 
d~ que n molhar direcção era pelo Parnhybuna. 

Lembro-me JUdis de outr., opinião dollo, e é que 
11e os l'slurlos qU•J so hav1am foitn p11rn construir a 
1• wcr.ão do~sa ostrnda do forro tinham sido repu
t'ldos ~sufficiontcs, muito m:aioros o mn is com pintos 
existiam pnrn arguir n cstradfl pelo Parahybunn a 
transpdr n se:.cunlla lilorc" Existo consignadn esta 
deeloração no!l annoes do sen11do. 

'l'ondo 011, po1tamo conhocimonto do lodns nssas 
opiniõ~s. antoriormor.to mnnirostadas por di1'orsos 
ministorios, tontio conhecimento das opiniões sus
tentadas nestn cas 1 por pf'ssoas muito com potentes. 
nno posso Joixnr do dosconrlnr que o adi:tmcnt.o 
proposto snja nindR Olho da dO!hljo do matar esta 
questão; soja isto dihl sem intenção do ofTondt>r no 
autor do ac.Jiamonto. 

1\linaF, Sr. presidenta, tem sido uma província 
sompro muito resignada. muito submissa, tom vi11to 
som invejo o desenvolvimento de todas ns outras 
províncias, priucipalmento o da sua visinha, o Rio 
do J;moiro; tem-se rosigna.~Jo d sun condição do pro
vincia central. 

Ma::a, rosignando .. so d sua cundír.ilo do província 
central, persuadida do que LS intêro:~scs commer
ciaos o mdustriae11 dns 'províncills mais Jlroximas 
do grcm1o merendo dn Cllrto, dPtorminaram ns opi
niõo:t dos encorporadoras dm cornpanhill da estrada 
do Cerro, cnmprehontlou que seri11m om primeiro 
lognr nttendidas os ostt·adns mais proximns do li
tnr;t), o ospcr.wa quo 11 sou turno podesso tnmbl'm 
düsCructor dd um palmo, no mon:ls, do · o~tratln do 
CtJrro. Pareceu lho que tinha cb~>g•1do o momento 
do \'Dr reahsadn~ ns suns ospornu~ns eom n npr(lsen
tnr.lw du proposta f}'uq so di11cu te>. hntretnnto,püdo-so 
urÍ1 ndinmcmt11, Pndo•· !H'-me-h;, dizer qu • ~~ um 
adinmonto por poucos dias. Mas já descubro 
qun os to actio.mento nllo ú por P:~ucos ·dias, por 
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quanto o uobro senador pela província da Bnhia 
declarou quo ora preciso mandar so proceder a 
estudos afim d13 Dbl:Jbelecor·se uma com~aração 
entre as Clstrndas do ferro do Pernambuco e 8.1hia o 
seus reS(IDctivos prolongamentos, 

ltoconhaço n convonioncia do serem prolon~;lldB!I 
as estradas d1 ff'rro do Pernambuco o Bahia; mas 
isto não devo mhibir do modo algum a que a pro· 
vincla do Minas Lonha uma estrada do Corro quo 
atravesso o 1:1~u interior. 

O Sn. ZACAnu.s:-Ninguom se oppoz a isto; o que 
so oisse foi que não se devia resolver já o prolonga· 
monto para S. Francisco. 

O Sn. ANTÃ.o:-Quo não so devia fazer o prolon· 
gamonto da estrada de ferro tlo D. Pt,dro II JIOC is~o 
que pela diroc~iio indictttlo. póde ir um dia atú o rio 
de S. Francisco. Um outro nobre senador disso que 
.so podia fazer islo vnr11 o nono. 

Senhores, qualquer palmo do estrada que so dor 
para o interior da pruvincia do Minas {lllderú no 
futuro B!iltmder·so ntú o rio do S. Franr.i~co. Porque 
é ponlo obrhcado a Lagôa Douradn? E' em at
tonção á couflgurnçüo topngrnphica da provinciJ do 
Minas. (ApoiuávH). 

r: s:tbido quc·dc narbllcena em dinnto está o pla
te'"' central dR. província do Minas donde so des
penham llS aguas t.los rios quo so lançnm no S. Fran· 
ci~co: Pir.mga, Rio Grandl o outros, Esta ro~iilo 
acha sa muito bem dcscdpta JlO)o Sr: ~mmanuel 
Lia is na SI IR obm llydroaraphia do A I to S. Fran
cisco: port:mto dosd,, quo so gt~lga esta platerw, uma 
linha ferroa póde dirigir-se ao rio das Velhu, Pa
raopobn, S. Frnncisr.o ou llio Grant.lo. (Apoiado c). 

Como ó, pois, que se diz que esta duecçiio l~ só 
por a o S. Francisco, quo chcg11ndo até a Lngôa Dou
rada, ponto llbrigadll partt tndas essas direcção~. 
nonhumn outrn dir .... cção pódt' tor'? Os documentos 
officiacs d1zom o contrario. 

Aqui ostú um mn~pa do quttl so vU clartunonto 
q~o uma linha nesta d1rocção pódo servir para os 
dtif~r~ntos vallos do importantPs rios da província 
de Minas. 

são do João Ayros cuslará alo o mesmo ponto 16 até 
11,000:0008. Pódo-se seguir direcção dl•ersa, pro
curar a serra muito mais a Leste, pua elo pois rodeai·& 
o procurar o interior da proYinci:l de Miaas; traço 
que lovarin Ocus snbo quanto 1.empo e despeza, por-
que ó indispensovol alravo,..r muilos contra-!orles; 
o desde quo uma estrnda tem do atravessai-o•, tem do 
consumi r muito mais tempo porque neceasita de 
grandes oxcavnções, de numerosos tunneis o que, ea-
tretanto, se evha seguindo o vallo do Parabybun~t. 

Creio, Sr. presidente, ter jus&iflcado a razio por
que não voto pelo adiamanto. 

O SR. Souz.\ F1uNco üá um aparto. 
O Sn. ANtÃo: -0 nobre senador pelo Pará não 

pódo do modo algum combater hoje este melbora .. 
me o to que se destina á província de Minas, por is!lo 
que o nono passado dia~so por vezes que ora amigo 
dedicado dos mineiros o lhes devia muit!ls auençõos. 
Eis mais uma optima occasião de mostrar esta sua 
affoiçào ú província de Minas. (Apoiados). 

O Sn. ZAcmus :-Som estudos não ó cousa quo 
so poça. 

O SI\. ANTÃO: - Alguem poderá dizer que não 
existam estudos, ao monos para o prolongamen1.o da 
estrada de ferro do l'edro 11 até a LagOa Dourada! 

O Sn. ZA.cA.RJA.s: - Não é prudente que se trate 
agora da prolongação até o rio de S. Francisco. 

O SI\ .. A ftTÃo : -s~ se trata:;se do prolongamento 
do uma estrada com destino a qualquer outra pro· 
vincia quo não a do Minas niio soCaria esr.a obj&cçAo. 

O SR.· ZACARIAS:-Isto ó levar a questão para o 
terrt!lno dn intriga. Somos amigos da Minas, mas 
somos nu is amigos ainda da Yordtldo. 

O Sn. Á!fTÃO: -0 nobre senadOr pola Sabia foi o 
proprio que disso que não havia estudo!~ para o pro
longamento da eslra.dn de fetro da provincia da 
U>hia. 

O Sn. ZACARUs:-Para haver de uma é preciso 
que hajl'l do outra; sem comparação nlo se póde 
decidir .1 questão de preferencia. (Apoiddns). 

O Sn. ANTÃu:- Tratarei depois desta queslio do 
prd(oroncia ; ni1o me parece muito op;•ortuna em 
umn questão de adio monto. Não ba necessidade, 
tratando-se do prolongamento do uma eslrada, do 
trazer para n discussão a cnmparação do outras os .. 
trnda11, até porque não ao trata agora do uma dia puta 
de proferencia o nlt1l pódo mesmo haver motiyo a[ .. 
gum que nutorise a discutir a preferoncia nesta. 
questão. 

O Sn. FmMISO : - U :na voz que se quer o pro
longnmento, om nada pódo influir uma questão do 
proforonci ,, 

Não tratuoi agora desta parlo po1quo a discussilO 
~ só menta .sobro o adiamento. O quo digo, soobores. 
o que temos chogndo ao tempo do resotnr esta 
qu•~sti10 ; que nTio hu nccossidndo do nl)vos esclue 
cimentos, porque OR estu~os existentes são nl'li~ quo 
Hunlcionlr~R, muito rrnisnmplos, muito mais com
pletos do qw' uquollos que serviram para decretar 
u p~:hiiiJ;Om da sor1a dos Orgitos, obro que foi 
roah~lldn com estudos muit'l somenos. Além •tisto, 
todos os cumes o trnb.1!hos n que so tom procedido 
ató o proronto mostram quo nüo hn rozã"D alguma 
~arn StJ Miar por rn11is tompo a soluriio desta q••os 
lno. E tanto mt~is im}lroscindivcl ·ó rsla solu~lto 
q111111tu nrio ó alno}utnmonto vossi\'ol, á vista .. do 
tJt.l.o~ os -trabalhos oxistontos, tomar outra di· 
rocçno •.. 

O Sn. FuuuNo :-Apoiado, 
O ~n. l\sno: - ... snlvo AO !lO qnizorprocurnr o 

Pirnpotin::tn pnrn d'nhi chegnt a Lngôa llouradn. gss • 
undo·so 48,00U:OOOQ, quaudo vassando poJa dcprc•· 

O SI\ • .ANTÃO :-Sr. presit.lonto, tenho presenciado 
uma cousA t11uitu l!iugular no~ ta discussão. V. Ex. 
\'iU que os nobres mo~bros dA opposição llbri.r~m · 
os brliÇOA querendo ;~pomr complctamoote o mlDlS• 
lt!rio uctnnl nas suas medidas o molhoramflntos de 
vantngern paro ~ f!_ iz. A. p1 inc~pio rug~llijoi·mo 11,0 
,·or que a oppos1çao do meu pa1z assumtn uma poSl· 

H 
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çiio em que derem ostnr sempre tollns ns oppo
sições. 

gom franca doa homens lú do ctampo e creio quo não 
mo tonho exco,Jidn em nenhuma dos minhas oxpres .. 
sõr•s: paro murocor quo V. Ex:. mo chamo á ordom 
neste ponto. O Sa. ZACAJUAS-E Ostamos ~gora, 

O Sn. ANTÃo:-Folguoi com isto porque m·' por
sua dia quo a cxpcriencio ü1 cnsiO:HJdu nt~s·nobros 
senndoroi da opposiçüo qunl Oril n ln!•rchn qua d11· 
viam seguir aquollos q110 cuidnrn dos verdadfJÍr&!11 
interesso!~ do paiz. Fiq.uoi s:tLis(niti'lsimo cam i.~lo, e 
tanto que ostnva quasa doixnudo mo arrastar pnr11 n 
lacto dos uobros sennduros, paril fa%er-ll.c~ c~omoa 
nhía. Mls. dosconfl.tdo como são todos os minrirnH 
principiei n observar, o d!ssunlli-mo do mtJn int••nto. 

O Sn. ZACAUIMI: -Não o chamou 1i ordem. 
O Sn. A~TÃO: - Nao mo lAnho ()Xr.edido. Mas a 

liugulllo:CIO do quo usoi p .. recuu-mu qut:'l era a que 
t!,m'inha nn occasiào o quo torn sido mt.itus o mui
tas vczmJ usuda nqui na 1.• ibunn. Port,mlo, sA cu 
dhum ol::um11 e~'u!la que podc~se offondor a Y. Ex., 
por.n d•!~culpa. 

'l'L•nho d111tl) n mou roendo t'l esporo que o senado 
d.:tm sua npprovaçittl üo adiamento. O Sn. z~cAni,\S:-Poiiõ! o rrog-imcnto _pros~rnvo 11 

descontlnn~_;11 quanto ~o 1Jirigo :is intcnçocs :.Iho.ns. 
·o Sn .. ANT.\0:-E' um sentirncnro natural 1ln hn· 

mem que, cauteloso. rc>cBin sor illudidn, !lOIIIlrncnto 
t11nto mnis nnturnl qua:-~to ó fH~culi.~r <to t:Ma.cter 
mineiro. 

O Sn. Z.tcAnus:-E pnulistn. 
O Sn. Mnio :-Domirwdo por esta dcsr.onOaru;a. 

prinCipiei 11 osproitrtr o procodimouto dos nobrt•s /'lt'· 
nndoros poln prm·innia dn Jhhia q•w l'au aqui ••s 
cheCos da opposiçlto. D:H rf'pont•) vi. fl_lle iom . oscam .. 
bando pilra uma mamfosta oppo·Hçao um um ns. 
sumpto tiioimportuntc C•l!no éc:.ll•. 

Tratando o projecto om discussi!o tlo um :twlho .. 
r11.mento 1mpor1anto qun url(u SI'JII qw·nto nnlt!S 
adoptado, os nubres s•madorf;'s qucriilm quo csto pro· 
jacto ficasso adi.,do pnra AS kalentlns r;rreg.•s. 

O Stl. Zt.c.mus ·-NilO parlo bum, llilll. 

O Sn. ASTÃO :-A' visln disto Clf'ÍII que so os no
bres senndures podororn O;tpM rliffi•:ul•l••dcs no gaLJi .. 
note actual, hiloda crL•ar lh'ns d•' todn snrto. 

O SI\. Z.\C,\RU.S: -Tudo i~to tom sidt) nm ntíliJUO 
· directo ~s inttmçõos nlhoias. 

O Sn. ,\xTÃO ·- Ellcs quorom ~imulnr quo são 
adhcrentes d politic.:t do mimslurio; mns qwmllo po· 
derem hão do cntorr.u-lhe n osttada r.l•í ns cópos. 
Risadas). Stm homem da ro~ll, meus Sl•nhoru:~; digo 

estas cousas com singelez;"~, Como cM! urna fazer o 
roceiro. E' uma fl'nnqueza do quo us11 :wmp1·o o mi· 
no iro. 

O Sn. Z.\CA.I\1.\S: - E o paulisrn. 
O Sn. t\~TÁO:- Fullo com franqueza ... 
O Sr •• F. OCT!YI.\:"iO:- U11. o quo sente. 
O Sn. ANTÃO :-Os h•,mous portf•nc ... ntos no par

lido consor~n.;or não se tJ,:vcm ddxnr t•allir ru~sso:
ttaços. 

Sr. prosidnnto, in-mo Pxrr.dondol, Estou dl1saeo..;
tumado d.t trihunn c por is tu tuln:z. 11ft o mu m:pr!IIJII 
culllo V. E r. dosojúra, 

U St\ PIU!:SlOF.NTF. :-;\cho fJlH! o nobro sPnndor 
devo usar de uma lingungorn pnrlumontnr o 11i1o dn 
roça. 

O Sn. ZAcAnus ~-~lu i to Lcm. 
O Sn. ANtÃo:- Nilo foi bom distingui!' o •ptn 

li&ja parlnmentflr do quu nüo St ja, Usn da lin~un 

O Sn PRR!HilP.~TE:- Ninguom lho ataca a intle
pmidfmcin •lit tribunn, f• munas ou, quo. anles pelo 
•!ontrnrJu, hoí do fuz,~l' som pro pnl' sustento r o pro .. 
lt!f.;Ol' tltntr, qunnlo pudor. Corno \r. Ex:. dis!ltl que 
us:t\':' du lin~uugom da roç:1 '1orquc ora !-=O:l:mejo, 
eu rlt~so que tendo V. Ex. :-;uJo doputn·1n tnnlns vo
zm: o stm1lo ngor.J sonndor, or.1 molhar que usn~so 
~o umn lingu:tgom parL.mtmtnr: isto não ó chamar 
11 or.Jclll, 

O ~ .... hru·fao d(~ Cot.e"tp~· :-Tendo 
•lu Wtlar nmtm o adiu monto propo~to pt•lo mAu H
lustro t:o\lt·gn poh 'PI'Ilvtncin 1ln R•hin, julgo~ com 
tudo nec~·~SMÍ•) f:tZel' nlgumn.s observuçõo~ que fun. 
dnmontem n mou V••to. 

I·.SillVII eu COU\'OnCid-1 ~~~ t'JUO a prO;lOStll do CI'O• 
dto sujt•it.a 1i nossa ddihoraçãu tinha por fim o pro· 
,nnu:allo~mto da cstr .• dn dtJ forro dn U. Podro II no 
d,, S. Fl.nii:Í'It'O, mas fJUIJ uân hnVPUdo os t>SlU• 
tio~ rh·co~~nrioM p•ra sua contlnUn•:ilo utó o rio dns 
\'cl•litS, o gu\'e1no corttont•vn-su r:orn um cr .. dito li· 
mit.tJo n t! 11 L•go:1 Douraria, ·ponto olmgndo oro 
tlitceçüu llfl Jin Uu:; Vulhn!-! 1 fJIH1lquurqun s••jll o trllf_:O 
o~dupt<~ r o: fundlt\'U.·IUt' cm quo O!t pro~rios tlsclnro· 
eiluon ''l'l npiOSOittados polo governo no rclatnrio o 
IIO!'i dOI!UIIlcntos hnniCm di~trtbuiclo!l nostn cz sn, con· 
tinli;un inforrn;•r.õcs tiOlHo ns difTcront•)!l dmilc~úcs 
no rio d.ls Vclh~s t.mtl) pelo vo\lo do Rio Circinrto 
C•lmu poJo vallu t!o Purahybunn. 

Su acaso so Lrat<tS!W da prolungnd10 Lia estrada rm 
m:du!oi\'ll util.d.~tl•) t1u pr·o\'incin ·de Minns, nu que 
ros:;u umn ost•· .. d,l ruiuoirn cornn /!Qui se tem dito, 
cort nwntll qun os extuuo:; o explnrncõcs ftdlllil pc!o 
Indu do \'li li c •lO H i11 Gl'; lltll!flito tt•ri;•m ra1i10 do ser; 
101' !iO-hin proCUI' ,do IIII h R!! d:rt~C~lll'~ tliiU mzds COil• 
\'I'IIÍ· file fu:iSU/Il ou mui !O ulci~ :• ltoliUStl i11 ugrkoln cJa 
prndndn tJu J\.lm;is. Mns o fncto do ir o prtd{lltg~t· 
nwnlo ntO '' l.n;.;At Dourndn, p u·o,·o rue indicar ~u( .. 
llcwnt mn1du qun Sol ll:.:"••~u ni10 !H! lJ'IttO rio !ovar n 
··sL1rttla thl f•'lrtJ t'lllllirocl'iw au 1io S. Fr •. nclsco, 
adw-~c int!uhn.t],, 11 hkll •• : 

O Sn z.,C.\1\1.\S;-E' o pAnto (Jhjectim. 
0 Sn IIAH:\n PI~ r., TI:Gil'E :- • , , t• o sr.u doson· 

nJ!\'iUIOIItO St:lrli llnlll COU:-U'fUCncia 110Ct!SS:Ui.1, 
n Sn. F. o.~T.\YI.\:'iO:-E ({Ue nl'd Yl'Jil dahi•! 
O ~n. n.\1\.\'• 111~ ConiGJI'J~:- ~fw tJsto:J rno op

pnndo, dnb:e-rnu llXpt\r H •l••po"'is \'Oni. 
J.ogo, MJUellr:s 'filO cousiJor:nn u quc:1tào por

e~tn Indo I1 1C'fl1 r•;1z.1n do r.onu·npnr outros projectos 
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quo po:;tsnm lhpr o rio S. Prnncísco no litort1l 
com mais fncilidnrlo c menor dr•spondto o pnr consep 
quoncin mui~'r lucro par11 o thcsnuro 1111CÍon d. 

rln P•1dro 11 quo tivo~so -por fim ligar o S, Francisco 
li C11rlo, fi•:nria inuülhmda, seria dinheiro despendi .. 
tio oru pura pcnla. 

Os Sns. PO!IIPP.IJ R F. ÜCTAVI.\:"10 :-ApoiadtJ. 
O SI\. 8\R,\n ntCOTF.GlPF. :-So 11 í•strtuln ó CX• 

c1usivamonto mlntjir:~, tolttl~r qu.r~tio.,. 

Os Sas. Fsnm~o E A:"''TÃ.o: -Som duvidn nenhurnn. 
O Sn. "·' n:\o 111~ ConwtPE: - ••• ningucm so 

oppl'lc 1í sua cunstruc~,;;i•o. 
O Stt. ZAC-'.1\Us :-~tns não ú. 
O :;.n. n.\IIÃO ur. C· TEGIPC :-Mns so n estrntla n 

meu ver nUu ó cxc,u~ivn •·er1t0 mint1im ••• 
o Sn. z.\CAI\1.\S:-Nào é c nom púdo ser. 
O Sn. FtÍunNo :-E'. 
O Sn. U.\n.\o DE l~o·rF.Gil'IL •• liO :t prt.Ion~n~iin dn 

Ol'trad!l dt•st1o lHtH to\'tJ tJor f'tu o rin S. Fr11np 
cisco, so o rio S. Frnnl'i·c'.l foi a fiZ.Ill po!a IJ'Wf 
sa queria quo a o•.tr;tt1u !'O J,rolun<:M~so cm certu dl
recr;lw. pnroco l}Wl o corpo lPgisJ,,th''l ost;í no S>iU 
d:roito tlX:IDÜfiCIIltlO R quo:-tilo !'illlJt•SIO f•ont.u de Vi :o-ta, 
o, portatilo, o mou i Ilustro roll~gn qu~ h"nlr>m ont:t•
tou a díscu-toitn, fuz urn !'iOIVir.o no httuln, 11lóm do 
gr:mde servir.o quu fo7. 1Í Tl<~!'Sn pr-n\'indn domon·
traodo qun n (_,1otradn pr•·(,.rivol p111'a li::;H os. FI'·•O
ciscu LW litor1l ó n ostrndn du pr'Jvindu tia B ·hin. 

O Sn. FIR)I_I!'W :-Nüo ó disto q·ao ~o trnt01.. 
O Sn. BARÃO DE CoTEGirE:- Nôs quo l!S·im :.r· 

gumont•1mus ni10 tornos o menor cíuuw, n nuH.or 
rivalidudo l•~los molhor;,mor~tos dn prm·incia de 
!finas (npoiado.s-); ao cnntr·nríu c·t·mos t•ronqJtos li 

votar por qu:IO:hjllf.or mclhorumenrtJS rrconlwcid.n
monte utoís, nào ~ó áquelln prn·;íncín ,·orno li qunl 
quer outra1J0 lmperín. (Ap"i ,do.".) .\las d•·sdt> qu" !'l' 
trata do despen•ti·l do~ dinhe•r11S publ1t~os. e qunndn 
ll p 1rLe de!lta estro1da do certo ponto om díantu, qu 
tondo a ligt~r o rio S. Francisco, nõ.o IHjdo sor a 
proferida. o o 

os[\. FtRUI:'(O:-Não sonhar, rstá on~nnndo. 
O Sn. n.t.nÃ.o DE Cr.THGU•E:- ••• t~mos o direito de 

ver qu11l P~ria a ostradu m11is ocoDillnit~n pnrn qu~ u 
E::.t.1do nfw FO sobrecarro~ns'o nin1Ul C'JIU maior 
onus do que presento~ ln to tem ..• 

O SR. SAR.UVA:-E' a nossJ obrigaçiio. 

O Szl, SAII.\IV.\ :-Apoindo. 
O Su. n.\nÃo o1t CoTE•arc:- Portanto, as opiniões 

··lnqutjl!o; quu con:ootdcr.tm :t questito ?Qr Otile lado 
pttrOcCJ mo quo nàu furam bem comprehena:das 
~mlos honrlltlus ~cnad11r~s que ns tem combratido. 

:'\ós vamos entrar na tlísr.u!lsão do projecto, o cn· 
ti1o S"rlt oce:uitw opportuma de desenvolver estas 
qwslDO!I ; \'l:r so n tliiCCçào. sondo a estrada para 
., provinciu tiO ~li.11ns, ó ou não n muis conveniente 
p ra 0!0!111 prOVIfiCiu. 

Conrcssú a V. Ex. que, considorando a estrado. 
propriam .. nlo minf'irn, comqiJdOto nilo tenha pro· 
rufldo conhecimento dn sun topographia, ont~ndo 
tJUt: n tHrcc~lLO 10lb tr.nis pura o Norto seria. muito 
llllHS CIIUVOiliOiltO. 

O mtnistt•rio de quo tive a honra de M::or parte, 
·lct:it1111 n quostiw, dtz·a quu a eslr~da b no rio das V o .. 
lhai'i, como lh;nndo·n com o S Francisco. 

Ult Sn. se::"'i'.\DOR :-Assim so defendeu eempre na 
outro cnmara. 

'-' Sn. u~l\.\•> m·: LOTEGirE:- Sempre; ora este 
o Um. Agora. di;o;·so qutl nUo VI\C .1.0 S. Franei'lco. 
U hour.•do miruslrn du ttgrieultnra de(endc·so muito 
!10111, ttizct1do que não tJSt:l docidida a quftstão d3 
tii'Oit!Wilt!iil; m tS perdon·mo S, Ex. quu lhe diga 
1un t•sta ó n cnnsequencia neet:Jssaria do projecto. 
(.-tp••i<~do,..) O -:)UO ~o lllH pÓ•I.: dizer é quo eu hei do 
votar tnrnbom P"r este pt·njl'Cto. visto como votara 
pum quu a cstrntln Cusse ao rit> das V•·lbns. Sim, 
:-,...nlwres, o lllt•U veto o:- tá ornponhlldo á favor ao 
que Y. Ex. pro~põo, assim como jú estava empe· 
11hadtl nntortuJmente, 

~las, C1roi urna coufi!l!lào a V. Ex .. o PO':O pordiio 
no~ m••us honrados collogas por l\Iinas se de al· 
gufll<l fúrmn O!l posS•l ofTandor. A contlssão ó quo 
\'Cjo ns estradas dn Nurlo tão contra.riadas sempre 
pelos repr ... s· ntantos do Sul que quereria ver-me Ii· 
''r o de:oit 1 oslrndu d11 U. Pedro II; desejaria quo immo
di·•tamente st• fizosst'm todas as SUIIS obras paro. ver 
su hiJ\'or.n to111po o dinheiro p.ua ser n.pp1icados ás 
uutru~ ~slro.~dns, pol'qu~ fiqut!m cortas quo, om
qtMuto nõll so (}zeram e:He3 prolongamentos do 
sul, duvi•lo muit() que tenhumos prolon~àmentos 
pn rn n Norte. (Apoiados c -reclamações). 

P··~o pN·IiiO; ó urna 4!0nvicçõo quo tenha i aliás 
não lt>l'io. \'Otuf!o pelo prolon;amonto ató o rio das 
Yulhas, 

(/lu varios apa·rtcs), 

O Sn. u.\DÃ.o DE Con~GII'P.:- E' o nosso dt!\'or. Nüo 
pódo lambom !:01' tcmut· dtl 4ltlllcurn·ncin J)nHJUO n 
projectada o~trad:t da lhh1a no rio S. Frunci~co 
achn·so cm tal posiçi10 p:~ra com a t~strn.du dn ferro 
qaa 111li fõr pelo rw d;~s Volhus, quo ó impos:nve1 
sor oaa 11 pr.ferida parn trn(ugo pullli•:o. 

O Sn. F&IINA:'iDI!S DA CU:oiii.\:-Apoindo. 
O Sn. DA.n.\o DE CoTJ~tõlrt~:-Logo. ni10 pÚdP St'l' 

a opposiçho quo MO oprtiStmln lllt~cida do rha:idil
des ou tlo dosl•jo du nllO Vt)t• prosp~mr u provin :in 
do l\lmas. 

O Sn. ZACA.Rf.\1'1:-Apoiado. 
O Sa. 11.\1\Ão DE CoTellii'2:-0 quo havin do acon· 

lf,lcor 101nprn. ('rtt '111C todn pnrlo da ~strndu do (t~ITO 

Senhora.:, uüo cuidemos do productos sómonte 
porttuu ni10 d~\'tmJO~ cnn~idtJrar osto ussumplo sÓ 
d••b:d"u do ponto do vist.n nwrel.ullil So fosso uma 
companhia q1.1o so or1cnrNgnsso tiO construir easns 
estrada~ du\'lól clla (azor MIHIS calculas pnrn não 
cnmmr projuizos nos seus accionlstASj mas qullndo 
o Es111do Sd eucon·· ga do omprohonder obras desta 
uaturoza nrto példo tor stl:.nonlo om vista o &ntert>sso 
mntorial. Já hontom o meu honrado colloga disso 
a<Jui quo 11 estrada do rorro da Bahia não foi em .. 
pr~lwndidn pul';t l'hegar :!Ó a Alagoinh81 ; ol\o so 
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pódo, porconsequo_ncin, nmr~arquo cst_a ostmda niio 
ha do rendar. Se nno rondo o porque nao !lO lho deu 
o desenvolvimento nocessario; e uma estrada do 
20 lcguas quo por ora npcnns corta turr. nos agriculns 
na distancu:t do 10 loguas {apoiado11); ns 10 lcgnns 
restantes servem do entrada para a cnpital. 

o nobro barito que não se devin propô r ossos olltra
~lhi, quo .se dovia doixnr pnssnr momrncnto n do Sul. 
~om rlnv1dn, t'ntondia Ml&im, não por falia do patrio· 
t1smo. mas porque oncontrnvn a'gumn objoccli.o ou 
slgumn difficuJdode para podur luvllr ávanio osso 
porummento das deputações do Pernambuco o da. 
ll:lhia. O $n, F. OCTAVIANO :-E niin so illudio o poria-

menta. O SR. S.\R.\IVA :-:\lguma, não; muita. 
O Sn. RA.hÃO DB Co·rEGIPR:-Nunca so illudiu o O Sn. DARÃo nr. COTEGIPE :-Pois boru; a depu .. 

parlamento. flreft!riu-so o tr.1ço por um11 zona que tação da llnhi11 reuniu-se, o eu livo a honrn do se~r 
ora menos agricol8 para ch('gar-so mais pro1imn- seu orgiio pornnto o Sr. l.mrão de S. l..ourouçu i do· 
mente ao rio de S. Francisco, aliris tcrinmos levado chtrOi·HJO ~m nós r~tiravamos o apoio nu mmisto .. 
a estrada pelos terreno!! productivos Santo Amaro sio so acaso não nos ajudasse a promover a ~nssa. 
o de S. Francisco, ando a estrada teria dado lucro gern do projecto sobro ostrndns do forro para Onhia 
da 8 e 9 %: ont('nrJcmos, porõm, que li ORirada nhi ,, Porn11mbueo: porque, dizilunos nós, apoiamos 
ora meramontoprovincinl, não era uma cstrnda geral V. E:r. e o minislorio na persuasão do quo pndom o 
que deve sahir dà Bahut e chogar no r•o S. Frt•n.. querem promover 11 priJ~poridade do todo o Imporia, 
cisco, ligar o OOIIRO Jitoral com o interior, o para mas desde que so consutucm o protector do uma 
o futuro chegasse ri provincia do Piauhy, fosso lerá parlo dello, n,gam u bonf:'fido ú qut~ outra pnrto 
cidade do Caxias. servir a parto dn provincia do Goyaz tom direilo, seremos conslrnngidos o rot.irur-Jh(>s o 
e do Minas, omflm que chagando ao rio S Francisco, nosso ar,oio. O Sr. barão d6 S. Lour·anço julgou 
ligasse poliJ centro a Côrte no Norte. Umn tal PS- quo tin mmos todn a rnzfio; combinou com seus 
trada seria, por assim dizor,-.ronco Erincipal do coliBgas o então ti \o'· mos a coadjuvar:ilo d •s dt~puta· 
futuro dcsenvoh·imonto das estradas de forro que çõos do Sul. Foi, pois. n -cus lo quo Podemos canso
ligasse o Brasil pelo sou centro. gu1r essa ostrndn do 20 Ieguas, o do entiw •mra cá 

Estas eram as grandes vistas daquolla c&trada: o nem mais um palmo da estrada s~ põdo obter. 
que não sn dava com a estrada do (erro do PedroU (C "d ) 
porque tst.n foi sómenle planejada sohru o into· ru:am .. sc repcft. os apartes. 
rosse agrícola da zona quo tinha do percorrer. S"nhoros. ó mister que digamos as cousas como 

Explicadu assim o meu voto, contnúo n votar pelo ellus silO; ha certos mantos que precisam ser ar-
projeclo, reduzids a sommn como o.stlí. rancadoo~. (,tpotados). Qullnt1o so conc:luir:1m os trn-

Mas como so acaba do docluar quo a estrada ó b··Jhos da oslr:.da do (~rro ca Bahia, oxistiGm lllli 
privativa da provincia do Minas. ou 10adquiro o di· nilo 2.0~0 ou 3,000 trabalbr~doros, como disso o no· 
reilo agora do julgar so estu é o molhur traço ou bro ministro da n~-tricultura que oxistittru nn estrada 
não, se devA diriRir pOI'a a LagOa Dourada ou para do Corro U. Pedro 11 nos quaus ora mistot· dn r tra .. 
outro ponto. PoçoporruisHlao os nobrossenadoros para balho, mns 4 ou 5,000 opera rios bra&itolrl.1s, porquu, 
fazer uma dcclaracão, o ó quo o grande desejo quu por um etfoito da fomo do que foi victima uquul14 
nói outros, homeris do Norte, temos tido do ostar vrovincio, emigrou grande parto da população con
de accordo com os homens do Sul, tom sido tal 'lUO Lral que achou moiotJ do subsistoncia nos trabalhos 
muitas vozes havemos sacrificado os interesses do da estrada da ferro. Alli habililaram .. so opcrnios 
Norte a osso espirita de união. J)aroi como oxemplu taes que os pro~rios inglezes os Jlrcforiam aos os .. 
o negocio das estradas do ferro ffif'SillO. trangoiros que tinham m:1ndailu vir (pAoiadc.s). 

Sou contemporaneo de totlas estas cousas; tam- Achavr~-se u motor al toJo prom-r;lo; n comp!tnhia 
bem tomt~i uma pequena parto nollas, tanto corno offt!rccen .. so ao governo pnrn continuar as obrns por 
ndministrMdor, cumo ua qualidade do deputado secr.õos, para que não so dissolvossom as turmas do 

tralialhndorol?, nem so pordt!ssem os matoriaos. 
(lltJ um aparte) Pois bom i o govorno declarou quo nfto podia, 
Deixe .. me V. EX. expor a razão porque disse que não unha meios para continuar a e~J.tr:1dD. So nós a 

algumas vezes temos feito o::.so sacriflcio para quo livessemos continuado enlão, bojo estaria olln r. o 
110 nos nlío repita que somos inimigos dos mclhorn· rio S. Francisco, A compunhin olTt!rocia construir 
montas do Sul. as res~ntes 60 ou 70 leguas pelo mesmo preço por-

Quando •tassou a estrada do ferro para o Rio do que coustruiru as ?O da Uahiu u Alagotnhas. 
Iaooiro, entendemos que deviarnos propor tambom E:o~to C: o estado dad cousas. Temos ou não razão 
uma. estrada de ferro para Pernambuco o outra para para quaix:~rmos o p~dirmos quo so lembrem do nós 
a Babin. outros? 

O Sn. FIRliiNO :-E nós \'oh mos por ollns. O Sn. limanNo: - E' o .que queremos, que se 
O Sft. DA. RÃO DR CoTF.GIPE: - E V. Ex. 0 outros ltlmbr.,m. do 1\Jinas tttmbem. 

Yotarnm, mos o. q!JD- V. l~x. nito !ttbo ó o quo nos O Sn. nAn.io DE CorEnlrF.: - Dom, p:.s!õcm ns 
custou a consogu1r Isto. 20,000:0008 para n ostrwlll do n. Pedro 11, m11s 

Sinto não ostar aqui presonto o Sr. barão do S. Lou- dcom-nosnlgumns mignlhns, mandem ao n eno11 fazor 
reonço, que ora ministro do Jmperio, quando so tr ...... 1•xploraçõo~ par~ continunção da estr:u1n da D3hia, 
tau deste negocio das cstrndaa do forro do Norte. compnr om•so c.'m as explomr.õos das outras, o pro"' 
Elle confirmaria o que agora vou declarar. Entondinllrn-so n quo molhor proonchôr os fins. 
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Eis o quo ontnnt1o quo PO cJovo rnzor, porquo, 
amigo como SI' li dn govorno, devo lho dizer quo tno" 
nogocios não siir1 indifTercntos. O honrado ministro 
da agricultura,ltuo mais proximamente tom-sB ach.l
do no Norte. sabe t'{IIO o mister satisfnzor ás justas 
aspiroçõo!t dos popular:õos daquollo lado do Imporia 
(apoil'ldnll), suas noccsSidaJcs ronca, porque jó. tenho 
dito por vezes nesta casa, nom mt}ar.anho do dizel .. o. 
a umão dr.. Imporia não ó uru mytho, ó uma reunião do 
intorm:sos. E' preciso quo ossos intoros5cs sejam at~ 
tendidos (11pniado11), so não forem. cntü...,, •. 

Sr. presidente, Ynu s:~hindo muitt, fúrn do adia .. 
IDI'!Ott:~, V. l~x. me desculpe. 

O SI\. S.\.n,uv"': - M:u nunca o ouvi fnllnr tão 
bom. 

·O Sn. R..\RÃo nR CDTEGII·E: - MUilo obrigado. 

· O Sr. F. Oet.n"la ·"'•a-Sr. prasidcntc, 
a con~idora-:;ãu quo Vhto ao nobre senailor pula Oahia, 
quo propoz o adiamoruo, mo obriga R nlto votar si
lcnciosamonlo contra o sun mocào do ndiameoto. 

EstJ questão, seu horas, nado~ tem de poHtic<J: n 
união llffi quo vcmO.i os trtl::l grupos distinctos do 
senadores buhinnol' revelia no sonndo q1ao se trata 
do OXIlWO seria de intoreqso! pruvincia•·s. 

Folgo do vôr o calor r.om qno os~es dignos filhos 
da Bahin defendem os irurres!los do sua l('rrn; so et! 
a1gum" COU!!R tivnsso de dizer, niio SAria cent. a este 
calor, feria contra o flspasmo coiu·que, tendo Dlll's 
quasi todos sido ministros em v a rios g<'l bineto11, dei .. 
xnrttm de nttcr.der a essa srandn necAssidado. quo 
reconheço, do r•rolongamanto d·1 estrada da Unhin 
até o Joazeiro. Nõo se podem razoavolrnentc queixar 
do prol1ominio dos homens do Sul i nfl administra· 
r.ões do Estado toem sido sempre composlas dos 
ffiais distinct,)s homens do Norte. o sobretudt> ba .. 
hianos. Niio ó compr~hensivel quo a influencia do 
Sul vá ao ponto de co:tgir a tllo dignos cnvalheiros a 
se osquorernm dos interesses da ,.u .. s provinci 1S. 
(Apr~iados.) 

Portanto, sonhares, separando deste debato, quer 
a questà•' pt>lilica. quí'r a questão da influencia do 
Su[, limitllf·niO·boi A razor alguma!! CODSidUIItCÕOS 
(Uiril justificar o voto que prct,ndo dar contra u it(Uu 
monto. 

Paruco-mo que a questão tem sido indnvida.nonto 
collàcada. O nobru mintstro da agricultura disse 
com a maior sinceridade q110 nllo se trotava do dis .. 
cutir ngora a pref~roncin da linha a ~ue se deva 
commotter a primeira clu:-gada ao Rio S. FL·anciscoc 
disso com todo franqueza (c llirel mats, ittõ compro
mouondo alguma cousa u rninistorio orn rolaçAo 
aos seus amigos politicas dos gabinetC's nntflrioros) 
que a opposiçlo linha tido r.tzào cm haver demorado 
eslo debnte, c tanta rllzão lho Rssistia que o nobrn 
ministro confessa quu, nlóm dos O·tudos quo o ou· 
torh.lam n po11ir um crodito de 20,000:01)(l8. tudo 
mni!ÕI ó phnntllsti_r:o, 11l1o torn rnzãu do ser senão na 
cóga benevulHncill t.lo parlamento. 

A administrnçilo anterior nos poilin, pois. um sa.· 
'1ri0cio, ~nrn quo não tinha b:sso. Nf1o qqoro dizer 
quo nutr1sso n menor dosconftnnç~t do quo o honrado 
ministro da fazenda do entito o aou colloga da agri-

• 

cultura honvcssom de abufilar do credito; mas diR"o 
qne ora um máo procedont<) votar-so nm credito 
dos ln ordem sobro a honrada palavra do alguna in .. 
formnntos officio!l'o!l ·(nem se quer officiaes 1). Isto 
justifica . perante o P,Diz a. posiçlo quo tomaram 
muus am1gos do ros1stonc1a a uma medida gravo e 
onerosa que fiO exigia ó. ultima hor ·, quando já ni'lo 
haviu tcmpg de cslu.:Jttl a c sem nos fornecerem da .. 
do !I par.:. o estudo. 

!\las, senhores, so osta posição do meu& amigos 
naq:ucllo tempo era tão natural e justo, que tivo do 
rl!slstir a distinctos míntliros que exiginm do mim 
um _procedimento diverso, já não ó natural bolo 
quanfto a administração publica, reconsidonndo o 
assumpto, vern pedir· nOs apenas aquillo para que 
tom estudos, aquíllo que os wcús amigos reconhecem 
necet~sl rio c justo por bem da. província de Ali
mas. Nlio se trata do pedir Cundos p.tra levar a os
tradn do Minas ao rio S. FrnnC1SC'O (apioados); 
trnla·&O do attpnJicr aos interesses limitado~ dessa 
pra.vincia o que se não raçam parar trabalhai já pra .. 
du{';tivos lle uma gr.•ndo cm preza nacional. ( Apm'ados) 

Ató mesmo, Sr. presidente, somos neste' momento 
os roprcsontantAs dos int~rossos da fazenda publica, 
porque ~ó pedimos que se aproveite uma fonte do 
riqueza do paiz e do recur~os para o thosouro. 
(.ipoiadoR). 

Se temos de estudnr a quosllto sú sob este ponlo 
do vi!<!La. da un1 serviço á província do Minas e ao 
thtJt.ouro nacional, porque havemos do embaraçar
nos com uma palavra que escapou R a.dmi01stração 
ou a scua prllpostos quando foliaram em estrada do 
rio S. FraucillcO't Pois havemos do fazer damno a 
umR provinda o a grnnde! inleressea do Est:sdo só 
P•lrltl16 a adminill,lração 011 seus rrepostos erradn .. 
mente toam d'ldo um titulo ma cabido a uma 
estrada 1 

~las, senhOras estn dnnomin3çlio ó mesmo acaso 
um auontado ? Sem que prejudiquemos os ju~tos. o 
logitimos intoressQs de provincias do Norte, OSJUStiS• 
simob intorost~es da provincla da Bahia qua ninguem 
mais do que cu toru defendido sempre ... (.4po•ados.) 

O SR. ZACARIAS:- Apoiado. 
O SR· F. OcTAVIANO:- •••• sem que vamos mys .. 

tiflcnr estea interesses, ó licito duvidar que o futuro 
da ost .. ada de Miu.,s, por bem da uniãll e do futuro 
do Imporia, soj.t o rio S. Francisco? 

Digo com o nobre ex .. ministro da marinhn: para 
que rebuço? 

Somos logisladoros, representamos os interosoes 
publicas. . 

lt~allarei pois. com franqueza, o com o dircqo que 
mo asai ate' de 11Jliar todos os interesses oac1onaes 
direi aos nobres senudortts, meus amigos: Quereis 
1:hegar ao S. Francbeo, q•.creis ler proferenc1a nos 
favoros do E!ftndo? F.u vol .. a dou. M~s fica-nos tam ... 
bt'm u •Hreito do. ir vos nportnr a mao nas margens 
do grnndo rio. Esta. ó R Mpiração do f~tnro do Dr Mil: 
o!! tu -ó o alvo qu•J nõ.o devo ser sacnflcado por go
verno algum, o quo oxeJic.s nobromonto o procodi· 
uwnlo dos hurnous do Estado do Norto, IJUa.ndo mi .. 
nistrvs • 
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O Sn. V'JSCONOE m: S. VJci~NTt:- Esta ú fJ 110 ú ll 
consldornçito P'•iiticn, do vista:l lnrnns, r.a quustii.u 
das ostcatJos du Corro. 

O Sn. F. IIC"rAVUNo:- Quom noa irnplPlll UPCO!'

sidado da vh•l•rmoP, como O!i at•wm .. ns~s. ll•''" ~uus 
murnlhdS do 111Ío, so podemos, 11bandonanr1n o rn.,r 
om dios perigosos, ir do Sul o o ~orh• por L'::tr11d.~t; 
que so "ncontreru no. rio S. Francisco'! 

O nobre sanador que ncab" do (.,IJnr, um d11S mais 
digno::~ rClpresonto.nto::~ da D11hia, disso-nos o diSI'll' 
bom que a nstrada do forro da lbhi11 tinha .1 gr<mdd 
Vllnlaiem d~ sor o centro do totln!i as commnniea
ções: estendia um brnço p~tra o Piauhy o !\111ra· 
nhlto, o com o outru tocava n:t provinda do Minas. 
Ora, podemos nós dois1•r osso brzwn dos irmilos do 
Narre perdido no deserto, som quô nos c~forcomos 
por ir aportar lhe n mão? 

Senhores, a questüo mo parc!CO títo simples, quo 
nõ.o póifo susc:lar animo~idt~des provinciaos. 

O Sn. \'Jscosnll DE S. VtCENl'E:-.\poiado. 
O Sn. F. Ocr,n•uNo:- J~stabolccendo nesta tri

buna que a província da Dahia tt!m o diroilo do pr·~
forcncta nos favores .:~ct1acs do Est,,do pard o pro
lonl?nmonto otO o rio S Fronci:oco, ficando-nos, 
porem, o direito do dar ú linha du Sul uma dirocçno 
no mo!lmo sonLido para dotar o paiz do uma t·Stradn 
Norte-Sul, creio que tcnbo nssont~ado a quolitâo cm 
terreno que não otrondo os inlero!lses do uinguem, 
(apoiados), isto é, o terreno do intores;,o commum 
da patria gorai. 

Agora, porém, relevo o n~ bro ministro da agri
c~;~ltura quo ou tomo a min~n posição do opposicio· 
p1sta ao lado ao meus am1gos para um-. ccn~ura 
JUSta. 

Desdo quo não só nesta casn, mos m• imprens:~, o 
na província de Minns, homon~ politicas ominontos 
o deputados provJDciaos combateram como pn'judi
cinl o trnwdo feito pelo ministerio do 16 de Julho 
com a emproza da União c lndustriJ, nãu me parece 
regular quo o governo \'Onha 1tinda otferecor-nr,s 
como documentos seus, coroo baso do estudos paru 
o corpo legislativo, os estudos ... 

O Sll. ZAC.\RIA9 : -Apoiado; isto é C!ctmdaloso. 
O Sn. F. OcTAVIANO:- •• , puros o simples da 

directoria conjuncta da Unilto e Industria o estrada 
do ferro. 

O Sn. ZAC.\RIAS: - Nito h a outro iuforuJnoto. 
O Sn. SARAIVA: -Uma administração suspeita. 
O Sn. F. ÜCTAVJASO :-Creio, Sr. prosidonto, quo 

os dignos engenheiros quo flzoraro o~ Lrll~ados c as 
cxplornr.ões não ousariam, P.Olo sou credito, bífron
tar o cofpo legislativo com inrorm.u;õos fals:u·; o o 
mesmo juizo faço da diroctori11, 

O Sn. F. Út:'l'.\\"1.\SO~~ ••• não por· mim, qno mo 
fio llt'lllls, IOMI'I pel11 OPtnrno fHJ~lica dt .. nto da qual 
·lt~vernus incl nar-nu~o~.gu .. ·crnuo carnara:<~ n•nd•t qunu· 
do }'S:-a opinião mostt·, t•x·el'sivn susc:·p~ibilid.tdO. 

::,urrh<~tos, quando su promm·eu na eum,Ha ldmral 
o pr-ojot!IO do td sohru ~~~ o~trudas do ferro, a quo 
!lO oppnz aq•li u nnbro prosidtorrto do CtlU!-!Oih·t poros .. 
crupulos oo L..On~uituciondidudo, o mosmn ar
dor npparocou na discus~õo, quo hoj6 :;o 10produz 
nu sonndo. A OIJwrioncia d.ts difficuldades 'quo cor
tns medidas on outrum no tlSJIIIHO Osr·al do urn 
~otrnpu eminente dr' hnm(lnf: tio Estad•J ttr>on!lolhou 
•tos ospiritus conciliadurt>s uma autarisJçilo rodigtda 
tio modo que gnr,lntisse ús eslr.tdus du Nurto o co
nfot;o de fOUS pNiollgllrnL•ntos, I'Cffi IJUO t~ntrotttnto 
esso ,acto dospcrtas~o upprohon•Õo~ do cégo co~pro
motllmonto do the:::ouro. No prOJOtto quo vo10 da
quolln cnmna encoutfllrá o mtm nobre amigo SI''" 
nadar po!a Dahia (o ~r. bnrl.to d~J Coh1gipo) que os E· 
horaos nao sa dos;;utdllram dos mdhor·:trnentos do 
Sorte; so 11 J~i tives:;o sado adoptada, já não toriu· 
mus hoje. o ~·ago cm cJ~O ficamo,., ncr~ o do~o:!~poro 
dus prO\' I netas quo nao quororu (o dJgo mnu, não 
•tevern) n~:iar o satbfuçilo de ~!Uns nocossidadtlS ole .. 
mcntarel'l. 

O Sn. $.\0.\IVA.:-Apoindo. 
_O ~n. F. Ocr,\\'IANO: -Tulnz na.quolla loi a solu

çno Yte!iSC um lnnto cncapotadu ••. 
O Sn. ZAC.\1\1.\S:-Não; o nobl'c senador torna a 

cxumin:tlll. 
OSn. F. Qc;T.\VJASO;-... mas soviossB (Jncapotnda, 

ninguAm melhor comprchelldoria o motivo do que 
o Sr. barão dtt Colcgipe. quo cnm 11 sua habiluttlln .. 
genuidndu nos ro~olou os '-'miJar aços om que estas 
medidas collocnrn os ministros.· 

No prujccto actuul per,so que do'o soro lendo o 
afg,,rismu conc .. dat1o ás cstrartns de forro para as 
ob!&i nunuuos da ::cus prolongamentos ••• 

O Sn. Z.\C.\111.\S:-E' ossoncinl. 
O Sn. Ji', Ot:T.\VIAso:-E digo isto, ni1o pnrquo 

d·!Scnnflo g:uo tlupt1is do cncot4rJos tt>nbam do pnror 
pnr f~tltn do creduos; mns porque nFio quero que o 
gO\·orno flquo c:oUJ o nl'hitrio dt' uutorisar a t•xtonsiio 
do dospozns, c•Jm0 está succmlont1o o tem su~cedido 
r:om n cstralla do forro do n. Pedro 11. ·Niw f'ertcn~o 
d oscol.11 dos q.uo d•·scon~am o querem gnrnntias ccm
tra u 1mpro!Jldade pr.s!'llYOI dos governos. l•:m nnsso 
paizn probidade o quulidado ordinaria nos ministros: 
se percum IÍii vezes, ó por falta do nttoncào ou de 
luzol'l; mas nãn posso ontret11nto, som sacÍ'iflcio de 
pnncipios jo:agrados c rocuodos, dnr-lhos a raculdodo 
do da!Opllndorom som llULoris:wâo o O!!t:l limiltndr. 

'l'en!lo d:tdo as razões porquê não posFo, comra o 
mou l'nstumP, IJCompilnhal' o nobrt• :wntldOI' p,.la Da
hill, uutor do 11diamonlo, uão fatigarei mttis o st:nndo. 

O Sn. ANTÃo: - Apoiado. 
O Sn. F. Ot::TAVJ,\NO: -~la:! U direito nosso ostra 

!Jhurmos que não nos dós~c o govoruo iufol'llwçõo 
Isentas do todtl 11 suspeita, •• 

O ~n. Z.\C.\UL\s: - Apoiado; nisto cstumos dfll 
uccordo. 

O ii!!JI"', vh•conde de S. Vlceut.c• 1-
A rnnttria quo se •liPcuta 11 mou vür l•Stli umphmonta 
oluc!d~tda. A om,~nda otrorociot11 polu nobre p• Ollid• nto 
do const:1lho ó tão Ltem concobilid quo pu roce quu do· 
via o devo concili;tr tod;Ja as or•iniúo~; o senão, \'l'ja
mos om brevo llnaly~o. 

• 
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Pelo que toca d 4• &ocçõo da estrada do Cerro do 
D. Pedro ll esbrnos todos concordes em que ó pro
ci!tO qnn os seus trabalhos cunlinuorn o com tc·dA 
actividade nté quo chollnam no t-eu pnnto tnrminnl. 
Assn~ dom~tndarJ? grandes inLt•rd~sos da" .Pruviucins 
do Rso do Jan01ro. llo S. Pautt"J, do M1nas c otó 
mesmo os dn propria estrada o do thesouro rcacionnl 
pois tom di? nu ferir não P')quonu nugmoruo do ron sn. 

a o lia sobro a linha da llahia, que lambem ao deter
mina no dito rio. A obJecção ou conclusão, niio s6 
nlvid.'l o interesso do ~hnas, mas tombem não é lo· 
gir. .. , niio lem fundamento algum. 

C.omogmnt~mont~. por OStO lnj., Ó preCil'O QUO O 
prOJ~cto em d1~cu~sao puss.~ n ser lei do Est11do; ó 
prae1so que se dU no go\'t~rno u.utoril'laçlw o fundos 
na importancin do 4,000:0008 pouco mnis ou 
monos. 

Penso que n este respdto não podem rost.u du
vidas. 

Pelo que tocn á outra quo~tão creio quo estamo11 
tnmbom todos concnrdr•s om que so do\'t! nttendor l1 
j'lrc•tonl)ito da provinc•ifl elo o\liiiiiS·Goróles, IJIHlndo 
oiJ,, pedt! que um.1 sccç~n. nu prulongamontn Lili cs
t~nda do forro do quo tr~tnmo!l pcm~tro pelo intiJ
nor do wu p'~pnlo:-~o o nco torntorJO. A unic.1 du· 
vidn quo om tnc~ lermos ::u t'údo snscitnr ó a dn rno
lbor diroccõo que o prolongamento dnvn ter. 

Collocndn 11 mnturia nesta exnctn r.osiçi1o. qual 
Mrá n soluçiw quo o senado dm,·u d.ar. IJ11oi que• 
do ~1.!-ns um:t : ~u Pile tt3rn cnnh•1t.:lmento ..,r.>prio. 
p0S1t1vo o tcrmmant~ 1los dous pontos oxtromos dn 
linh~ pnm nssignnlar donde deva partir, o terminar, 
ou nno tom. Su o !iCundo tem osso coohecim,_•nto 
doterminonsloclllid tJcs; se, porúm, nlloo tem, quo 
lhorostn? fim. ta d.1r nutorisaçilo ao mimstorio, como 
OSt~ pcd~t(ltlrll 9U liiOb Ool SUII reseonsnbilidado llflOplr' 
a dcrecçrau dot l.!J-ha quo pr11p01}, A nito stlguir·se 
um dostes ex;,echorJtt•s nnda fncomos. 

Com ciTei to, o m inil'torin apru ... outa·!iO polól segunde 
vez no senrtdo u diz: '' Tenho os e~tuJos o os uscln
recirot•ntns nccoi~nrios pnrn infnr mar que n lhhn 
pt·of.uivol ó n qun v;co diJ gcctrtJ•l\ins á Ln~r}:, Pou
rnd-1; ni111 hn outra iguul quanto mois mnlhor, 11 

Eolendo, portanto, que cumpri} r.omeçnr desde 
lo~o com os trabalhos dolln. 

E nflo ó !16-nento o ministorio quem nos dir. isto: 
~rao 11lóm dcllo llrz sen:~dures r•ela provin1:ia d•• 
Mir.rns _quo (~ mcii~no rcp·~tcrr., :;o~adorr.h quo tecm 
mUlta mtellJgouCI.1 o multo nmua· n flua provmcia . 

Objoctn-so, por•'m, quu lt)gumn~ correspnndonci'ls 
publico·~a~~ poJa imprensJ dizem que f ódo haVt)J 
outras linhns ou dtrocr.õ,!s lnolhoro!l. 

Em verdade 5t:i urn amor urdento dos nobres se .. 
nntSoros bnhianos por sua provincin é quom pó do (a. 
zor com que não tlejam logicos na. ma teria. Está do .. 
monstra 1o pela 11iscnssãu quo ainda quando a linha 
do Entro· Rios ll L11gôn Douradn niío deva progredir 
nré o rio dus Vothus, é olla do um grande interesse 
para a prJvinci-t do Miun,, já por si, j:i por outros 
ramaos quo poria tor, e desde então para. que trazer 
rssn quP-stão prematura e inopportuna da preCorancia 
do lia ou da linha bahbna? 

O Sn. FmMI:'ío: -Apoiado. 
O Sn. \'JscosnR PF. S. VJCBSTR:- Daqui a quatro 

nu cinco annos, quando n estrDda chegar á La.gôa 
Dourada, o s,.nndo aprnciarri so ella devo ou não ir 
ao rio das Velhas. Ató entRo o ministerio não po .. 
dor.i go!!tar nc~m roalnlém dessa Lagôn, porque não 
tom autorisaçlto para isso nern Cundos. 

r\rgurnenra ·~o porém que distando a lagU3 Dourada 
~rlmcnto 20 Joguns do ponto indicado no rio das 
Velhas procurar-sc·ha dar preferoncia nesse com .. 
plemonto com prl'juizn da eslrnd~t da Bnhi&i pJis 
bAm, Ohllcn•arel quo osso temor por si I!Ó nilo ó bas
tante para projud1cnr 11 provínCia do Minas, o que 
demais a indicnda conclusão t:unbom não e Jog1ca. 
As camnrns legislativas, o o governo devem t~r bas .. 
tanto intelligenda para apreciar qual das duas li· 
nDttR, por sun importancia, o não obstante a difTe
ronr:n do extcnsi1o deva ser feita om primeiro Jog1tr, 
soa"" dt~ Dnhin ou sll essa poqlltlna secção do 20 pou
ra!l loguas. Por minha pilrlO declaro aos nobres &e
nadoros que votnwi pnra. que tenha preferencin a dn 
llahi11, pois que entendo ~ue o prolongamento da 
L~tg~ia Dourado~ no rio das 'elhas pódo 9sporn r o os .. 
perlll' por muito tcmro: entretanto que a estrada de 
Corro dlf" Dahia doro ser rcolisada logo que seja pos
sivol. 

Eis corno todos os intoressoR so conciliam com a 
omúndn tlo nobre presidonto do conselho. 

Dir-so·lu, omfim: o porque nilo so tr11ta disto desde 
j1.i? Jtospondorei qun u projecto autorisa o R:O\'Oroo 
parn quu mando f~tzt•r dt•sdo j.i. as explorações, os 
estudos. o orçnmentt)s nocossnnos. 

Eu lambem H ossn's cormsponduncins; mns per
gunto se o snnn,1n devorá dar n essas opiniões pnr 
ticulnrns um crt•dito o preferoncin superior Lis 
informações offic~iam:; 11110 \'Oto do todos Olf Mllladore!l 
da provinciil tJO :\tinus? C•H·tawonre L'rt•io qur' nlw 

Ar.c.::roscoutnrci aintln quo n ministorio di7: cr g..,u, 
linha dm·o t·Or todns os tllulus so:- tHioptndn, pois que• 
sn 1~tern11 pclr um torritorJcl rico. populoso; o qt~•' 11 
rnm·1mnnto do sons pructuctos, r.! o ~flu cnn~nmo. o do" 
pnss11g ·ircl!õl, dur~i 11 n•n_d.1 noc;ossarin rara o SL'I'\'ÍÇt' 
dollo, o o !Jorn:11s proctsll ,o;cm quo ."li po_:;m' sol.ln· 
oulr11s 5ecc;ous " Oo~do (Jnt~o o qllL' o quu rosb '! 

PI' lo quo doduto d01 t1iscussf1o nfw rHta soni1o tlllHI 
objt1cçt1o mn I n ssm~tn dn, innppnrturn. ,\ rgUL'·So q un 
:w a lwha chogur· a l..:,gõ:a Oour;ul:., t~amiuho noct~~
sal'io pnrn. o rio S. Fmncisco, dar-l'Lt·h.l pr<·f~·rcnci•• 

E.~tii is~o no projl'lcto; o que rosto ó appro,·nl-o; 
seria r·rematurcJ ir além. o umto mais quando se 
intorpõo uma questão pn•judicilll n quo dou grnudo 
:mportn•lt:ia. 

Estou do po1 Coito accordo com o nobro ministro 
dn a:::;riculturn cm que nlto so deva encetar prolon. 
~amoutu nl~um dns cstrndns portoncontos a com .. 
panhias ostrnn~(lirns som quo primoirnmoote. &o 
tento o Josgi1tn t!cllas. Pro,•aloccm não sú as razões 
rJCW o nnbrú mmistro onundou na d1scussiío do hon. 
wm. cnmo outras fJUO so podNn nccrescentar. Es:o;:J. 
rosolu~ir.o do govomo O sr.•m ,ltn·idn muito iutolli· 
~ente, muito prudouto, me.·mo pro\'idonto pnrn os 
inlorcplses do pniz. E', pois, do mister que mnqnanlo 
so roldi.;llm a~ (lxp:ol'n~õos dn linh~ d;l ll:1hin, o go
. orull lento o r~.~.;~nro, u 'l_uo o reab~ desde 9uo cllc 
ui•o cnuimr ~ ft~Z•!nda nr~c1onnl encargos mawros do 
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quo aquelles quo actuolmonto olln supportn. Ora. 
pelo projecto que se discuto o governo fie:~ autoiÍ· 
sado e com as provhtencias noceasarins pois que 
pódJ realisaro resgato por titulas do divid11 externa. 

Creio, pois, senhores, qaao o que resta ó votar pelo 
projecto, o nüo convorlOr·so o senado em rninisterio, 
tomando a si uma attribuição de· to pora as:-ignalar 
a _preferoncirt do uma ou de outra ainha mineira, 
cuJos extremos nlio O!lliÍ habilita•io ptra determinar. 
Não t11mos porque assumir e&~a 11 ttr buação nem tão 
pouco aliSa rosponsobilid~do. A provincta do Alinas 
precisa uma cst~ada central: o ministerio o os Srs. 
senadoras representantes dolla dizem que essa é a 
que desejam, porquo ó a m~;lhori ftt~Jamos, pois, o 
beneficio exigado o tratamos do nndam.Jnto da es
trada de Cerro da B:.ahio, 

O Sn. Cu:'fll.\ FtGUBIRE'UO: -E o de Pornnmbucn. 

O SR. vrscnNoR nR S. VIcENTB:-Como dou pre· 
reroncin á da 8ahia, porisso roam-me a cllo. 

Eit~, senhores, como entendo quH do vemos conci
liar os interesses que, cm summn, sã) toJos do nosso 
paiz. Se não podemos att::~nder a todos simult~:~noil
mente, não ombarocemos os quo dosdo já poJc.1n ser 
oucndidos. 

Sr. presidente, tocarei em um tlULro objecto: o 
nobre senador pelot prov111cin da Bahitt não sei por 
que titulo, norn para que fim, Lroux"' houLl·lll pnr.1 
ostn discussão um assurnpto CJue não toro rolar.Ao 
alguma r.om olln, o quo enlretant•J i1nporta uina 
censura. 

o cidadão brasiloiN 1\lanool THixeir.l n.ubosn 
obteve do poder judiciuio uma sonton~a que .-:on· 
(\cmnou a f:~zenda nacional a pagar-lho â importBn· 
cia de 150:7328. O ministerio da fazenda mnndou 
os~os papeis á respectiva secrão do comelho do Es
tado. O nobre senador lendo ·a pltrccor d,,ssa s.,ccão 
censurou o illustre ministro qu11 então servi11, ns;im 
como os me.m.bros. da secção, purqunnt~ •onlnndia 
quo quer o mun~ter1o quora scc~iio nada Unham quo 
võr com osso objecto. 

Ora, sendo cu o rolator dessa P~•recer, julgo quo 
tlovo demonstrar que a censura ó no todo improco· 
dento, tanl'? om rolac;:lio ao illustrado. ministro que 
então servu•. co10o om rela~ho a m1m, o aos meus 
illustros collogas, qut> assigniiram o parecer. So lul' 
lagar r~ara. consurn clla rccahirá sobre o nobre bO· 
n3dor. 

nistros do examinar se possuo ou não fundos para o 
pagamento ? _ 

Não encontrando obJecção. mas nlo tendo fundo11, 
não ó ullo o dovedor ctUnpet.onte para ir pcdil·OS a 
~uom pódo o devo d:n·lho; ou por outrd ao poder 
legislativo? Ond.e est~ pois o motivo da consur:t? 

Nito ha marcha regular a seguir stlnão estJ ; por· 
~anto a censuro reverto contra o nobre sonador que 
tendo sido ministro da fazendo {'lvidou.so dd. comp&· 
tencia ou devores de:so cargo. 

O Sn. S1LVBIRA. Lona:- O devedor não ó o go
verno; ó o Estado. 

0 Sn. VISCONOR DE S. VICENTE :-Pois bom, O mi" 
nilitro da fnzondn é quem administra nesh parto o 
t•:stado i o ficamos"'' mesma. · 

. ~l~s, disso o n'?bro senador: a Oovia a- parte 
dirigir-se ás camnras . ., E cu respondo que não : o 
quo, quando ollao flzor,as cnmnrns devam envial·n ao 
ministorio da fnzondn. As camarn.s antes do darem o 
sou voto toC'ru o dever o o direito do sabor so o 
ministro da fo~;mn,111 oxnmi nou o negocio, ao do sua 
parto nada tom quo oppôr, o uão podem mesmo 
mtC'rpcllal o sobro um .1Ssumpto do que cllo não 
sej.!l sabed,lr, Demais, quem ó condomn.:1d'' pelB 
sentença nllo são as camnras. 

O SR. SILVEIRA. Lono dri um apart,... 
O Sn. VlliCONnR DE S. VICENTE:- F.' do dever do 

'!nd.1 um dos pod,•res que nó11 tmtamos, o do manter 
om hnrmonin as rclnçÕt!S dollos .•. 

O Sn. SIL\'J.IR.\ tono:-1\cspeitar o ulio invadir. 
O Sn. VISCnNDF. DE S. VJCEI'fTR :-Essa é som dn .. 

vit.l1 n marcha Dl)rmal. o outra q ...~ai quer será orroní"a.· 
E' trunb,~rn o ·que om outros paizes so verifica, e 

no no .. so pr(_)prio assim so devo pritticar. 
o ~ll. ZAC.'-01.\S:-Qulndo se raz isto no lmperio? 
0 SK. VISCONDE DK S: VICP.STF. :-E' o que 81 devo 

observar .om nossas loas. O negocio ó tão simples, 
que i:dnuro como o nob1o sunndor o põe em du
vida. 

O Sn. Z.v:.mus :-Qu"nto ao facto, qual e o ex .. 
flmplo '! 

O Sn. viscoNDE DE S Vrc&~TR: -Não mo ro· 
c~rdo Rü rnomonto do algum exoml'lo, mas não pro
CISO 110 (netos quando Lenho a norma do direito. 

1':' sobh.lo quu o ministr.J dn f<~zonda, sompro 
que tom do Ílzi!r uma dospcza, é obrig:~do a poJu 
os Cundoi corro.:;ponJontes ao poder lcgi:dativll ••• 

(fia ap rtcs.) 

Sr. prosidonlc, dtt!i'do que uml pn1to obtem sen· 
tonca quo passa em julgadt) contra outra, nos termos 
da (ei, mesmo do bom senso, niío SI:' dirige o tercei
ros, o sim ao dovedorcondemnndo para que lho Jla· 
guo dentro do 24. hor;Js 011 dê be.ns 1i penhora. , 

QuandtHt part~:~ coudemnada u u fazontla naetonol, 
embora eUa tenha privilegio para nito solTrer ponho .. 
rn, á quom devo o crodor dir1gir·so '!Cortamento no 
ministro dn fazendo, IJIIO ó o 10prosontnnte della. 

Como untilo diz o nubre stmnd.oJr quo o mini:;tro nnd11 
tem que v.or nost!l negocio'? Nllo ó ullo quem dovo no· 
nhocor se o iustrumouto d.1 :-ontençn o~t1i om tlo,•idu 
fórma; !U' alia fui proferida om ultinn ,,J,;ndu, u, no 
caso noJ{ativo, o porquo os tHJUS fiscao!l ni1o intor
pozorarn os rocursos 'I J.lopois disto oito tom us mi· 

Lom bra mo um nolm1 son111.Ior que sendo minis· 
tro da razendn o Sr. Forrnz, pediu fundos para se 
pngnr n import:mcin dn sentonçn linda a (av~·r 110 
conde da u,rca; eis um ÍJctn, ou uemplo, fiO (osso 
nocossario. M.1s d••h:omos. como dizia, uti f,tctos, o 
vnm~!t ttOS principius, pois que nqudlos puJem ser 
ablH!IVO!I, 

Uma sontençn proforida. contra :1 razondo naciom1l 
para quo fHlguo nma di\'idn, impõe-lho cr-rt:•m~•nto 
a olni~;nç1io du (.u:or o png,·wtt~nlo? VO ~o o:l1 t~rn t1tl 
obdgac;iw não sú por ld, cvm11 por honrn, poi~ quo 
Uevo preza.l-n o rospoitar os direitos do outrem. 
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nosdo ootlio ó ela to que o minhttro da fazenda 
faltnri~ a seus ~ovares, soria. inoJ?tn eo não pedisse 
o~ rno1os para 1sso. nccossapos. E' t:tmbom claro, 
quo ollo n11o -pador1a eumprtr e:u•ts obrigações ae o 
credor não lhe aprosontnsso o inslrumontiJ da sen 
tonça. Se tem havido algum facto em contrario isso 
não aLtostará :-anão 1110 abuso. 

Uisso, porém. o nobre senador quo cntãofaz·se ne· 
cessa rio um acto administrativo para que se cumpra 
uma sentença juJ.iciaria que alUa indtlponde delle. 
Som duvida, é preciso um acto odmint.trativo, não 
p11ra que dê ou tire vigor á sontooça, sim para. os 
1lns quA tenho exposto. 

EspocinlisanJo ngora o facto, a quo alludiu o 
nobre sonndor di roi que tondo o illu::stro ministro 
da fazenda do examinar so tltiL'lVll cm devida fórma 
o instr.U;mcnto. da sout~nça obtiJa pelo cidadi&o, cujo 
nomo Ja roCcrt, commettou esse trabalho a secção 
de f1,:wnda do cor1Selho de E!ltndo, e nisso cuova em 
sou dirmto, nssim t:omo esta no dever ct>rrospon
donto. 

Ora qual ó n conchtsào do parecer da secção'? E' 
o seguinte : u Parece pois quu nü.o resta ao sovemo 
soniio conciliar o sou devPr do pagar com n lei que 
o obriga n nllo rcolisa.r du:;pezas que não ust~j11m 
autorisndns; o conscquontomanto pedir nry poder lo
gisl~ttivo a f_rocis11 nutorisnç:ào. u Qu1l foi a solução 
do governo imperial'? Foi a seguinte «Corno parece» 
o quo valo o mesmo quo dizer peçam-se fundos. 

Onde está o facto ndministrath·o CJ.UO nngmonte ou 
diminua o vigor da sontençajudiciana 'l Não hn senão 
actos prcparatorios para a execução dolla, o necos:· 
sarios, por isso mesmo que n fazenda nncionnl não 
púdo soffrcr penhora. 

Ern snrnma a r.onsura do nobro sonndor ra\·orto 
co~tra as id~as IJUO sustentou q_uo não sl•o ndmissi· 
YOI:f, quo nuo snll on~t.15, o nun contra o procodur 
do ministerio ou da so-cçito do conselho do Estado, 
q11e mnrcharam porfeiL•mcnto bom. 

Sr. presidenta, sinto tor entrado nestas explica 
ções qunn.lo so trata do assumpto om que nilo do
viam ter cabimento; m.:~s vi-mo a isso obrigado, por
q_ue nosto mesmo terreno rui provocado, c dttsdo on· 
tilo era consoquonto que respondesse. 

Votou-se sobro o nrt. ]o, tendo ,,nles sahhlo do 
snlrlo o Sr. ministro, o reconbecon,lu-so não haver 
quoru.m ficou oncorrada a discussão. 

Entrando do novo n1• salão o Sr. ministro, pas
sou-se o discutir o nrt 2. 0 

O 8• . Zne.ux·ln• pronunciou nrn discurso 
que publicaremos no Appundicd. 

O 81•. l!in••nlvn:-,\bundo nns obsorvncõos 
fcit<~ll polu honrado sonador que acaba do fnÚ11r. 

O que h• do mais urgonto, o domais juslificado ó 
o prolongamento do caminho do forro da Ballia, por 
que, como já demonstrei, sem esse prolongamento 
estamosn pagar 1,120:0008 annualmonto sem pro
veito parn o lmpcrio, e para a grande lavoura do 
minha provincia. 

O traçado d• estrada da Bnhia oslá estudado. 
O SI\. ANTÃO: -Não disse isto o outro nobro 80• 

nadur. 
O Sn. BARÃO DE CoTEGtr• :-A actual companhia 

otó off~recou vender ao gOVArno as plantas. 
O Sn. SARAIVA: -E' preciso, pois, votar para o 

prolongamento dn ostroda dn llãhia o das outras! 
quantia suficiente. O que se pódo Cozer com mi 
t:ontos annualmente'l E' por isso que o art. 2- para 
mim não tom valor, e nilo passa de um engodo. 

A discussão tom· sido muito proveitosa, o jí. obti
vemos dous grandes resultados: o primeiro, é con
Cessnr-so que n estrada da Balda õ a que mais con· 
vóm no S. Francisco; o segundo, ó dizer·se que não 
se pretendo bojo senão fazer estradas ~ara Minas. 
l'stamos do nccõrdo. Não negaremos a Minas o que 
se podd, isto 6, quo tenha esta provinci11 mais le• 
guas do ostradas do ferro do que tem. 

O Sn. SILVBIRA Lono :-Ainda não toro uma s6 
legun. 

O Sn. DARÃo DE CoTEGIPB :- \s estradas do Rio 
para o interior são os,r.ldos de &tinas. 

O Sn. SILVEIR.\ Louo :-Propriamente de 1\linas, 
não senhor. 

O Sn. SARAIV. : - Por esta (órma a ostrada do 
Jonzoiro não ~orá estrado da província do S •. Fran• 
cisco, quando essa província se crear, o que deve 
acontecer em poucos annos, o desde que a· estrada 
da ll11hia terminar no Joazeiro. Senhores , Minas 
ó umr& prC'vincia interior; sua capital commerclal 
ó o Rio dQ Janeiro; como o seu porto e'a 1ua al
randeg.1 são o porto e a altandoga do 1\io da Janeiro: 
como !Ião suas as estradas do ferro que atravessam 
hoje a província do Rio. · 

A ostrndn do O. Pedro II 6 pois uma estrada do 
Ali nos. 

O SR- ,\.r.\o :- Ao llio do Janeiro ó que olla 
serve. 

O SR. SILVEIRA Lono :-Repilo: Minas alda nAo 
tom uma lo~ua do ostrada do ferro. 

O Sn. DAnÃo D.\8 'fnus BAnRA.S:- Tem já dUAs 
loguns. 

o Sn. s,\1\AIV.\:- Pois bem. Tratom dos inte
resses do ~Unos; mas não esqueçam interesses 
maiores do Norte. 

O Sn7SIL\'BII\A Louo:-Maiorcs, nlo. 

JJosojorin quo fosso supplinudo o nrt. 2°, (IOftiUO 
é Ol'Cilrnocor do nós npphcltr ao prolonga monto da 
cstr.,da dn Dnhia a sun roml.l liquidu, quando so 
!'i.'tbtJ nilo ox:istit· semolhuuto rondo.. 

E' prociso que o ministorio soja franco. Quor dar 
a ~I mas 20, 30, ·10 leguns do estrada du forro'! 
Concordamos com i~so, M:ts ú preciso quo se nos 
dêlll1UbOII1 moiOS SUffif!iCOtl'S paro. O prolongamento 
das outra!'! vias forrcns. 

O Sn. SAR.\IVA:- Maiores, o mais importnnle3, 
porquo os municipios do Minas que a oatrada pro
Jectada vno percorrer já tom cnrnlnhos regulares, on .. 
trollullo que a rogiãtJ di) S. Francisco n.ão tem o~nd.a 
pam cheg-ar .10 litoral sl'nllo os cammhos prtmt
tivos (picadas.) os V o tomos 20,000:0008 para Minas; 

I. 
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mas votemos tambcm o nocossario pilra o prolonga .. 
monto das outras. 

. Mas se não so trata mais do rio S. Francisco con• 
tmunrd a Ln~cia Dourada n soro ponto objectivo 
do prolongnmento projectado 1 Mais tardo oxaminaw 
roi ot~sn quostf1o. O Sn. ANTÃO :-Veohn o projecto. 

O Sn.. S.\nAIVA:-Tenho aqui uma emenda que 
podia offcrocor ao senado, o quo concilia os inte
resses de todas ns vina forreas i mas não tenho a 
esperanço de vol-n npprovada. 

Pot;ó íiJ::;oora · liconr.n no s~nndo para responder a 
alguns dolJ lo picos/ doR discurso!' dos oradores quo 
me prccodornm. 

O illnstro senador por Minas disso roforindo-so 
ú opp~siçlio : u Vtí!l qu~ prostn!)s ndh sito politica 
ao gu ~~!}~to ... » Nno o. cXtlclo, s~nhoros, que a 
O[lposu;ao p1osto <lo gJbmoto adhesão politic•. 

O Sn. SJLVEIR• Louo:-l'orque? 
O Sn. SAn.uvA :-Nno passar ri, por que entro nós 

as emendas que partem da opposição som pro ~iio ro
goitadas: Entretanto posso dizer o qua quero, o sob 
quo condiçõqs votaria pela proposta : 

Concordo !• com os 201000:0008 podidos para a 
província de Minas. 

No!'sa ospoctJiiVn o a promoss11 do. votarmos palas 
rort)fffiMI, quo tenhamos advogado, não que üizor 
que t; !1•thinote tenha nos~n ndhoslto. politica, porque 
conttnllll nosso nnlagomsmo, t:l n prova disso está 
1111 mnnr.ira porque são ainda governadas nossas 
provindas. 

Em 2° Ioga r com o 1 osga te do nossas vius forrens. 
Em So lagar com o levantamento da carta itinorn

ria do Imporia. 
J\las ox:1girei que so votem tambcm pnrn o PTolnn

gamonto dns outras vias rorrons 20 ou 25,000:000SOOO, 

Mas su ou prcstn!lso ndhosflo pohlica no gab'nQto 
rotirnl-a hin logo quo ollc doixusso de omcni:Jar o:sta 
propo,.;la no. ~entido por. ~tis Sf?licitado o d1~sojndo 
por sou:~ tm11gus o co- ·ohgwn:~rws, porque um mi
nistor~o quo não tom a irnpar~.:Ialidado do espírito now 
cos.iana para resolver qucstocs graves, o que affoc
l-101 intr·rr•ssos Sérios das provincin~, não ó c.1paz do 
dirigir_ o Estado o merecer o apoio dos rcproscnumtes 
da nnçao. 

Em voz do um credito do 20,ooo,ooos concodoroi 
autoriuçl'l.o p.:~ra despender 30 ou ·10,000.0008, com
tanto quo todas as estrndns [assem prolonglldas para 
ando conviesse, o depois do foatos os estudos que 
faltll~scm para o comc';.o das obras. 

Assim ficariam concalíados os interessas do Norte 
o ~ul do Imporia. 

O Sn. SILVEIRA Lona :-Eu voto por isso. 
O Sn. Dr As DE CAt\V.lLUo: - E ou tambem. Não 

somos ogoistns. 
O Sn. S.u.AlVA:- 'l'om-so dito quo mais tardo se 

hnde votar maiores quantias para ai o11tras estr.1dns. 
Não creio nossas promessas. Se passnr 11 proposta, 
como estú., nada toramos tiio codo. Quando maas 
tal'de podinnos alguma cousa ~e Ot)S dirá: rr O rio de 
S. Francisco não pódo sustenlllr n estrada da Hnhia 
o já está. sorvido com a do D. Pedro l l. » 

O Sn. ZACARUS:-E que ainda ni1o ostlio foitr•S o.s 
estudos nocossarios o outras razões iguao3. 

O nobre ministro da agricultara piC'!itou-nos um 
grando serviço quando cm um ttparto disso: uão 
tonhaes recoto uo que a ostra da do ~~~ n.u1 \';Í no 
S. Francisco. lia do l\laca!mb11s ao Piraporn ~S. Fran-
cisco) com loguns. · 

O Sn. MI~Istno o.l ,\GUJCULTUiu. :-E hojo o disso 
clnrnml'ilto. 

O Sn. S.mAtVA:- :\ grnndo justitlcar.ão do pro
longa monto projectado cshi dostruida o Ô estado d;1 
questão mudou. O que dirá lli:{Ora o director du 
caminho do forro do D. Polira ll'! 

Ainda fallnr1i no S. Francisc11, o uos promullerá 
lovnr dnqu\ tis Costas do llomtim? 

Senhores, dou gr,1r..1s n Deus por ver~ questão 
collocl,dil no ROU verdlu!uit·ü terren•J 

Eu procodoii:t pela mesma fórma, se mn minis
torio hbornl nogasso â minhn província, o ds pro
vinr.in~ do Pornnmbuco oS. (•auto, o prolongamento 
do suas vias ft.~rrons no momento om que vo10 pedir 
fnvoros cspccinos pnra as províncias do Minas o do 
Hio do Janoim. 

Soo mi nisto rio nctunl ni10 tivera energia noC'ossn
riJ para fltZcrag•)rtl justiça ns provincins do Norte .•.• 

O Sn. S!LVRIR.\ Looo:-Nem energia, o nem 
íurça tem ollo. 

O S!\. SARAIVA:-... nfm podorin jamlds obter Uo 
rujs sooão nquillo que lho não podossomos nog.•r sem 
injustiça, ou sem incohercncia. 

Peço hr.cnr.u nu nobro sanador pelo RiB de Ja
neiro (.J S1·. Úct:~víano) Jlllrn tnmbom tomar om con
sidornçilo nrn do~ tupicos do seu discurso. Disso 
S. Ex.: Pois r1uo I não t.lovemos ligar o Norte ao Sul 
do 1m poliu l A ostmcla do forro do 1\io do Janeiro 
df'\'t•, c! hn do ir nu S. Fr.1ncisco pnrn osto fim. 

Nlw eontosto, c nunca contostoi quo um dia., mas 
Ulll dia remoto, o caminho do forro t!o o. Pedro n 
ha do ir nté Pirnporn. 

En tamLcm touho dosponditlo algum tampo em 
••stu•Jar mn uo::~sos mappn~ am ~rnn:Jo, plnno do 
cnm~1unio'nr:iw par.:1 liH"ar todo o Imporia oo 1\io do 
Jono1ru. 

E tHlliiO, .,uando mo U~urn o c:uninbo tio forro do 
D. l'oJro 11 ehog,,ntln no S. F.mnci!'co, dt•sc.:ubro 
uma outra \'Ín ft+rren J:g;uulo o S. Frandsco no TO
cantins; n~ ustrndils tio forro dn Bnhin o 1\ocifo om 
Jo;,zoir•l r. Pdra!inn, n outr.1s vins furroas ontron
canUo-sn nr•stns, o lignnJu no S. Frnnciseo :1s pro
dncins tio Co.n1í, l\llll'l1nhiw otr:: 

O prolong:nmento do curniuho rto furro do D. Po
dro ll uito ó pnm o S. FJ'<llldscn, o sim p;aril 
1\linu~, e pois n cstrnd:l da Buhi•1 ,o;orá dd hoj'-' om 
dinnto o cnminhu do S. Frnuci!lcu, grar.ns 6 
franqueza o lnaldndo do nohro ministro dn • agri 
cultura. 

~la~. Sl.lllhorr.:->1 qunndo toremo~ tlinhl)iro pnrn isso'! 
Eis a quoslliu. J\s ostrntlltS politic;.s fnzum-so do pois 
fJ1111 o paiz est.í rico, o nt',suiw tomos dinhoiro nintlll 
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O Sn. SILVEIRA Lona:- Apoiado. n~m pllra caruiubos que Sllvom nossu ugricultura da 
cr1so que nnmcnçn. 

Não creia o mau illuslre CJllt!gn quo não desejo ou 
vor o Norteligud.o 1\o ~uldo Imperio: mns estqu per ... 

· !:illi\dído de quw por omqunnto devamos l'!Ó fnzerenmi
nhos quo sirv11m no doscnvolvimonto d.o nos:sn ri· 
quozn agricolu. 

o Sn.. s.\1\.\IV,\ : -Os scnudoros toom mais in
dopondcucin do 'lliD os deputados. 

O Sn. StLVI~In.\ Lo no : -Contra isso protesto, 
quorom go\'el n:~r as respectivas proviacias cem o 
!Jvo1· do governo. 

Quanto lt quo:stilo do moias, u honrudo visconde do 
It~borahy já lembrou no nobre p-to!iidcnto do con
selho a convonioncia dos ~mnrcstimos n l!erto prnso 
dentro do poiz. Por assa fórm.'l no:> podaremos {lfO· 
longnr todat~ as nossa:~ vius CerrcnJO:, o quando asses 
cmprostirnos chegaram n uml quantia nv•1ltnda po
deremos oxtinguil·os levantando o oquivalonto t!oltos 
no estrangeiro. A~sim oito tenho roc:oiü do nconso
lhar ao governo o despender cm log .r do vinte mil 
contos, 30, 40 "' do mai:; com o pro\ong<1munto 
de novos Clminhos do ferro. l),·,r-lho-h ·~i o noc,,ss:IJ.'ÍO 
Jlllrn todas as vias rcrrcos '"eguii·•m ~ati! u:; pontos 
mais convenientes. Ne3o-llu.', porUm, ltado pur1l 
uma sô. 

Eis explicado meu procot.limento o o voto que hei 
do dar. 

Estou persuadido que toremos o prolongamento 
do nos9lls vias rerrons, so os nobres senadores dn 
H1bb o Porn1•mbuco quizt)rrm. E• sahido quo o mi· 
nistorio actual vivo pelo npoio principalmente da!! 
deput[IÇÕos do Norte, o qno niio pUdo l'OCUse&r a essas 
deputações o que é do inquostionavd justiça. O 
nobre sanador pela Uabin {o Sr. Cotegipe) disse quo 
dosoja\'a que a:s estradas do Sul so fizessem todas do 
uma vez porque. satisfeita n ambição dc:~tn parto do 
Impl:'rio podcriumos oi.Jtor nl~umn cousa pnrn J 
Norte. Eu estou persuadido qu..1 o resultado do:~to 
procedimento do nobre senador sorin nflo termos os· 
trDd11s do Curro no Norte por muitos annos1 porque 
difllcilmonto as provincias do Sul se darão por s/\ tis
feitas, ullns quo precisam do contoons de loguns -dt' 
estradas do ferro. 

O Sn. l'tn>U~o dá um aparto. 
O Sn. SARAIVA: -Já disso que era l:lnto mais os 

tranhBvcl q11o nós d((ixnssomos de promover os mo· 
lhoramontos das províncias llo Nort,, simulta'lOl· 
menta com as do Sul, quando estamos no pnrlnmimto 
cm mniorin. Sonn melhor quo fi7o-~semos valer nossa 
influencia logHln o~;pornr que o Sul fique farto de 
cami!Jhos elo fano. I~' dilllcil t~ntisrnzer·lho n am
bkho. 

\tos a (rnq11CZQ dOS rOpr~sOntftOtOS do ~nrto OX• 
plicJ-se, e ó nindn 111na consefluoncia do no~so estudo 
poliitcu. O governo cst1Í O•l Sul, no ltio do Janeiro, 
o nós vivemos €óra do 1\io da Janeiro. Soas dopuh· 
rõos quizorem sor muito indoptmdontos, o governo 
Ú,s ma }d3 flliSSOiar dissolvondo 11 C:llllllra,o muda OS 
delo~ados o subdo\l:'gados. 

E outã.o porgllntarb uQuom votou pcln ~stradn tlo 
forro do Minns1-Fulano. Estti rcol~ito. Quem vo· 
tnrá palas estradas quo cu quorü'! Fulrtnu o cica•Jno, 
Estilo eleito~. 11 

Portanto, a contlsqüo do nobre sonnJor poln Bnhia 
ó ingonua. " N•~s nl\o· tomos podido fazor nad:~, o 
nüo temos podido fazer n11da porquo o ;.:ovoruo ó 
IJUOID faz os deputados o sonndoros. » 

O SR. s.~n.uvA,-S•ü quo muitos homens na soem 
independentes, mas não siio todos; o quo digo ó 
quo os son)dorossão mais indepondonLes do que os 
•loputaLlos·· o perisso quando o nobre senador pela 
Ullhin mo consultnva n rdspeito dos pontos quo do .. 
vin n ontrur n•• programma do partido liberal. ou 
dizi[l: '' N1io julJ;o que se dava tornar tompornrio o 
sonndo, porqno omquanto não tivermos elBit;iio livro 
o senado ó o rorugio da o~posir.iio no pal'lamonto, o 
IJUUndo tivermos oloit;iio liVIo"nom o sonndo o nem 
o r;ovorno pcder6 s~ oppôrli opinião geral do pa.iz, 
c{;:rumcnto mttnifostada pela cnmara dos deputados. » 

o Su. SILVY.m.,· Looo :-Não pódo pouco; t.Qm 
se opposto muitas vezes. 

O SR. S"-n.A.IVA :-Desde quo houver ololçüo livro, 
dr.sdo que o paiz se pronunciar como devo .ser. o 
sanado hn do fazer grandes barretndas á opinião 
publica: isso ó da ordem Mturnl das cous11s. Desde 
9_uo o paiz quizcr uma cous:t, quando houver o\eiçlo 
lavro, estou porsuadidr> quo ello não achará reais
toncill no senado. l,er.o ao nobre sanador pala Bahía 
'o Sr. Cotegipe} que·amonde a propostn no sentido 
dos intcro~ses das províncias da Bahin, Pcrna.mbuco 
o S. Pa11lo, no que será seguramente auxiliado pelos 
seus nmigos doisas provincins. 

Desde quo não Ozor isso, S. EE., pormittir-me-hn 
quo lho diga, dá um1 idéa. pouco lisongeirn do sua 
energia, do sun acção como homem roliti~o; tan}o 
~.:osto tive em ver o nobre senador pronuoc1ar·so tno 
digna monto em relação a.os interesses de oossn terra, 
quD.nto desgosto hei do ter se S. Ex. se limitnr a os
toreis palavras. 

O Sn. ZAcAn"s: - Já disso que est1 com o voto 
hypothoeado. 

O Sn. s.,n.uvA:- Nilo digo quo não vote pelo 
projecto .•• 

O Sn. Z.\C~Rt.\s:-So votar obra muito mal. 
O Sn. SARAIVA.:- ..• mas quoro que voto por um 

ndditivo que nos f.1vore~<1. Não quero quo o nobre 
senador st~j·l cvntrndltorio, apesar de. não seguir a 
opinião dBquoll('iJ que uma ,·cz que pensaram mlll 
querem mostrar-se cohcrentes pensando sompro 
mal; não desejo que o nobre sanador mudo do opi· 
nião, quero sómonte que occrosconte algumn ~ousa 
no prtljtJcto do gO\•orno, om beneficio das provmctas 
que toUl estradas do forro. 

O St~. VISCosoa DR S. V1CENTB:- Eu mo con .. 
tento com u rosgato da do S. Pnulo. 

O Su. S.~n.uv.~ : -Concordo, no reSgate, ach~-o 
mosmo indisponsnvol: de que nos servo, porem, 
o resgato, pergunto no nobre sanador por S. Paulo'! 
Em aw1 o ro1gato aproveita ti Uahtn e Pernambuco, 
so nã.o votarmos dlllhciro para o prolongamento'! 
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O Sn. vrscoNnE nE S. VICENTE:- Para immodin- O Sn. VJScoNDH no 1\Io llnANco (preRidtmtc do 
tamonte continuar a ostrnd~. consclhn) : - p,.Jo projecto da cnmora dos Srs. do-

putndos do 1804, u que se roforin o nobro t~crwdor, 
O Sr. SA.n.UVA: -E não padorinmos contratar 0 

0 conformo a proposto nclual. so reconhoceu bem 
prolongamento antas do rosgnte'l quo n estrado do forro do D. Podro Jl já ostnva 

O Sa. vrscoNDE DE S. VICENTE:- O re~gnto hn do muito ostudadn ••• 
custar muito mnis caro. o Sn. ZAc.uu.ls: - Não so roconhocou tal. 

O Sn. SAn.uvA :-Enlào o governo dovia tor trn· o SR. VJiiCOXDR no Rro DnANco (prrsidot~t~ do 
tado já do resgate. Porque tratou alio do resgato da cuns-elhiJ) : _ ••• quo a 1ua continuação não otToro
ostrada do Rio de Janeiro? Porquo foz os estudos corin difficuli.Jadcs sob o ponto do vis tu oconomico. 
preliminares antas do um p_rojocto das cnmarns ter 
ordenado asses estudos? Nós do Norte tomos sido O Sn. Z.\CAUU.s:-Pijlo contrario, 
orpháos f 0 Sn. VISCONDE· DO JtJ,J BnANCO ( prtsldcn/e du 

Emfim, Sr. presidenta, quero sómonto o quo for conselho) :-Vou demonstrar C'sta prop01~ÍI;iao, pnr
razoavol, isto ó, quo as estradas do Norte sojnm quo não posso admittir quo o nol.lro senador aFsovoro 
aquinhoadas, o tão bom nquinbondns como as do o que está em maniftJsln contrndic~ilO ·~om a lotr 
Sul. Justiça. 11 todos. do projecto, o isto quundo nós app01lamoJt mais do 

Contento-mo corn as obser\•açõos quo acabo do umn voz pn M o quo está oscliplo nosso projecto. O 
fazer. nobre senador o Sr. Zacarias nos disso:« O principio 

dn camnra foi mandar fazor os ostudos e á vista 
O. &r. vl•conde do ft~o Branco I dessas estui.Jos decidir sobro a proforouci.1 d.:s e!

(prtsad~nte do cnnstlho) :-Sr. presidente, o nobro trada » 
sooador poJa Dahia, quo acaba do fnllnr, discorreu · • 
como so não houvesse tomado em considornção os O Sn. ZACARIAS :-Nlto ha tal. 
artigos· additivos oflorecidos á proposta do g"vorno 0 Sn. VISCONDE D'> n10 Dn.\NCo (presidente do' 
pela camara dos Srs. dopu~ados; o nobre sanador fl .. consrlho :-Vou demonstrar com B"~ pnlnvr.1s do pro
gurou a proptsta como mfonsll ao progresso ~as jacto. O que flitá o:~m·i,,to nhi é uma ;,ntorisacão ao 
estradas. de ferro do Norte. A wrd11de 6, poro!ll, ~ovorno p:~rn mand-.r prolongar todas as osirndas 
Sr. presidO~'.~, quo osla pr<Jposta. attondendo n m· do Corro, iiosignando os pontOR torminaes; n rstr:~d~ 
tt'rossealegtttmos o urgentos da.ostruda do forro de. do forro do o. Pedro II, da llahis 0 Pernnml.luco 
D. Pedro 11 4?U ~ntes das provJnclas a q.uo .esta os· doviarn ir R o rio S. Francis~o. a do S. Paulo di
trada serve JlrincJpalmontc, em nada preJUdica o fu· righ··.so ao rio Paraná: ti medida quo ossos estudos 
turo ~as estradas do Corro de Pernambuco o Batun.. se fossem concluindo, 0 governo flcttvn autorisado 
CApo&CJdol.) parn concluir o prolongamento do tronco principal 

Senhores, é oecossa.rio que os nobres sanadores so da estrada do ferro do D. Podro II com dirccr:iio no 
colloquem no ponto do vista. pratico; quo sojnm s. Francisco, o bem assim o prolongamento diis ou
justos para comnosco. E' posstvel que tratamos a,o trns estradas. lUas, St}nhnros, quem não snbB que a 
mesmo tampo de lovantnr avultada svmma do cap1~ cstrad.t do Corro do O. Potlro II Olitavn sob esta pon
taes para que todas as cstradns do forro marchem to Uo vista uuus.adiantada, quo tinha ostuJo:~ f~itos 
ptir&.passu? E' possível q~e no prov~r-so SC?bro o 0 que sorin n prim~ira a prolongar-se?_ Pódo haver 
adiantamento do uma, mats nocossarta, ma1s ur- duvidll n O!itO rcspcllo? Seguramente nua. 
gent~. cuide-~o ao mesmo tempo o ~a mesm& pro- O Sn. ZACARIAS: -lssú ó o que pensavam os au. 
porçao do adiantamento das outras . Isto nào ó 1 d onda 

00 
proJ· ecto. 

P~~ o~aem 

• . 0 Sn. VISCONIIE DO lho DR.\NCO (prcsideflfrl ·do 
O Sn. SILVBIR.4. Lona: - Gasto-so alguma cousa coflsdho):- Hesulta, pois, dJ letra do projecto: 

annualmento. primeiro. q11o n ostradn do ferro do D. Pedro II do-
O Sn.. VJICONDE Do RIO ~R4NCO (prtsid~nte do C!Jn via dirigir-10 no rio S. Francisco •.• 

scJho): - Pelo que respetta ~ . estrada. do forro do 0 g.., Z.\CAJUAS: _ Do pois dos osludos. 
D. Pedro ]( tomo• dados postt1vos nte no ponto a · . 
que se trata de .Prolong3) .. a; sabPmos que ó já uma O Sn. VIsCONDE DO lho BRANCo (prttndtmle do 
estrada produr.hva, cuja ronda cobro o onus que vao co11stlllo):- ... que sempre so lho marcou osso dos .. 
pesar sobre o thosouro, assim como sabemos que a tino i r.om segundo lug~r, que. o governo mn.nd8va 
renda vno crescendo do modo mais lisongoiro .1 mo- fazí'r taos osludn!, ni\() parn vzr com o\les pedir au
dida que a estrada caminh~t, Pelo quo toca, '{lois, a torisaçlio á assombl~a gorai para co~tra.ta~ os. pro. 
osto prolon~&monto, não so dão as mesmas difficul· longamontoH, mas s1m pn~n, sem ma1s audtencla das 
dados que temos de vencar pnra conseguir os das camaras, colobrar os precisos contrntos. 
outras estradas do forro, que devem morccer·nos a Eis aqui as disposições litoracs do projccll) do 
todos a maior consideração, 1864, o quo acabo do referir mo : 

llas1 po~uo ora tratamos da estrada do forro do "Art 1.~~ Fjca nutorisado o governo pnr11 mandu 
D. Pedro 11, segue-se quo ficam as outras csquecidns procoJcr ans estudos tcchnico-; norossurios á dotar-
o osquocidas para somprtJ? Sogurarnonto não. rnin<~ciio doa dosonvol\'imontos mais utoill das 

O Sa. S.\ft.AlVA:- Porque nüo so trata j/1? actuaês estradas d!l ftlrro para o intorior do Imperio. 
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~ l. o Sorri. objceto dessas osludos ti convenicneia 

do prolongHmonto da estrada do rorro do S. Paulo 
na dirccr:üo dtJ vallo do rio PnL·anri; o n do r.om 
municnçliÔ do vallo do rio S. Frnncisco com os 
JIOrtos do R lo do J11noíro, Bahin o Pernambuco por 
meios da~ rospoetivaJ estradas dn lérro. 

~ 2." Ficn outrosim o gO\'orn'l autorísntlo :1 mnn .. 
dar levantar n cnrta gúral das grnnJOi vias do com
municnçito interior, nflrn do hab11itnr 1> corpo logh
fativo a. dccratnr as novas lính.n:, do ostr<~d<~s du 
forro ou do rudogtlm, que tendam a ligar as provin
cins entre si o com o centro do Imperin, 

por btt!IO o :~ ntigo contrato da estrada de Cerro do 
U. Pedro II, a proposta orn saunrtigo additivo auto· 
risa o resgato das estradas cm quoslllo, primoiro 
passn pnm so cu1dnr sório o utilmente do sou 
prolongamento. ~lias, quando o rosg!lto niio soja 
possivt~l. o ou niio di!!simu1o qu~:t provejo ditnculda
des pnra quo o rcalisomos. o nrtigó ndditivo procu
ri\U ~or trto Cavornvollts estradas de rorro do .S. Paulo 
e do Norte, quo rnculta ao governo o contratar os 
proltJOgamonLos indopondontemonte dossa condi
ção, do conformidade com us lois anteriores, ou 
antes com n loi do 1852. 

" Arf. 2.0 Logo que pala progresso dossog es
tudos so bouvor roconheci1o qunl sej" o mais util 
prolon;;nmonto pnrn o iulerior da tronco priucip.1J 
da O!:llritdrt do forro fio n. Pedro H até o curso naw 
vogavol do rio S. Frnnl!isco, assim com() qual soja 
o mais vantajoso braço tlns outrns estradas de fllrro, 
fica autorisndo o govorno par.1 in~umbir a. cxecuçfLO 
de cada umta dossas linhas tis rornpnnhins estrnn .. 
goirns ou ás oxistonto!l, sob a~ soguintos condi~Õt"S,» 

Não so fixará quantia; isto ficará aos orçnmóntos. 
como soo governo os obtivossn o os pro•:llrasso npro
ciar e fiscalisor. Hoje do quo so trata? llo concluir a 
·1• socçiao dil ostratJa do ferro do D. Pcdro 11 u d~ 
prolongal-n DIÚ certo ponto pelo interior do Minas. 
Estns linhas ostito conhecidas, ni'to trarilo onus no 
thosonro, irão SIJrvir n interess&s ronos ; o não so 
devo V1Jr nestas inturesses du 1\icJ de JJno\ro o tlo 
1\linns senão uma causn muilo bencficn, um estimulo 
forte parn quo trnt1.1mos tnmbem dns oRtradas do fPrro 
do Pernambuco, dn lbhia c do S. Paulo. 

O Sn. vtscosnE DE S. VJCES"TF. :-Apoiado. 
O Sn. VISCONDE oo R to BRANCO (prcsi:tcntc tlo con

selho):- A prosnoridndo do uma rlns partos d.csto 
Jmperio não pôdo deixnr do influir a bom do todo 
o sou corpo sor:hl (AJJOiados.) Portanto, para que es
tabelecer essas dvnlidados e entender quu nfto ó pus. 
sivel quo SP dl) um passo no Sul, sem quo so dô pa
raltlllumcnto outoo pnsso no ~orto? 

O Sn. SARAIVA :-Porque não nr,s dão uma pro
mossa no monos nosttl projecto? 

Portanto, polo artigo nddith·o, o governo ficará 
ll'Jtorisado pnrn f:ontratar os prolongnmcntos de quo 
fldln;o os nobres senadores com empenho quo en • 
contra om todos nús n maior sympatlun. 

Mas, os nobres scn1dores quorArito q uc o governo 
ernprohondn contratos tão importantes sem estudos 
provieR, sem conhccimonto dtl terreno o do traço 
quo devem seguir os desejados prolongamentos? 

ll Sn. ZACARIAS :-Queremos estudos. 

O SI\, v1sco="DE no R10 BnA.NCO (presidente do con
selho) : - ~las o. proposta taml'em rocommenda o 
autorisa esses estudos. 

O SR. AN'rio:-Apoiado. 
O Sn. VISCONDE no lho BRANCO (prc•idcntc do con

adho:- So os nobres s~n~dores não siio o~postos á 
t'strada mineira. se a reconhecem noccssaria, por
que levantam tantas objecções á propost1, em vez 
de nceitarom o artigo additlvo o appallarem para o 
governo que não so descuidará das outras ostndas 
do forro? 

Havorr,os do estudar o seu prolong!lmonto, qual o 
traço, qUMS as dospezas: procurarOIUDS VÔr SO Ó 
passivei, c sob quo condi~ões, o resgato, como au
torisa e rocommendn o ârligo additivo da camnra 
dos Sra. doputados. Os nobres sanadores, em togar 
disto, levantam, permUtam que lhes diga, questão 
odiosa que nào está nos seus nom em nossos senti· 
monto !'I; figuram uma rivalidade que não existe feliz· 
monto entre o Nortoo o Sul {ttpoiados);suppoom quo 
se dá. n proforenci.1 do opportunidado ... á t~strada do 
ferro de D. Pedro 11, nao polu razoes quo temos 
:11legar1o o que outros toem produzido com mais pro• 
fiscioncia. mas porque hn prediloc~ão por osto lado 
do lmpcrio I 

O SJ\, VISCONDI~ DO Uto llnAS"CO (prcsiJcnte do con· 
sellao;-Sr. presidente, o artigo at:tditivo li proposta 
Kulorba o governo a resgatar düs compatlhia~ :tctuat)s 
m cstradns do forro dr1 S. Paulo, Pornnmbuco o Bahia. 
Aqui se tcom pondor<tdo as razões do couvcnioncia 
para que não se trato do prulongamento destas cs· 
trndat~, sem qno primeiro so resolva ou no monos se 
procuro rcsolvor n difficnldnde qua offarocem as 
companhias actuacs, cujos contratos não fordm mo
dolndos poJo dn ostudo do forro dA D. l'odro II. 

A I ratar com essas companhias ou t:om outras os 
pro1engamentos, convt'm ompregnr osforeos pru 
dont1s o officazos pnrn l]·tO taos compa.nhitÍs so col~ 
loquem om condições normnos, porque hojo não 
hn fundo do amortisaçiao, so p6do d;zer, par.1 que. 
findo o privilegio, ns estradas passorn parn o domi
nio do Est,do: o praso da gnrnntia t:m1bom acom~ 
ponha o privifogio. 

E o nobre sonn lor poh prc1'inciada Dahill, o Sr. 
Snraiva,quercndo explicara causa dn supposta predi~ 
locção,fol achai-a cm que a sódo do governo está no 
Sul. Não Ae lembrouello que no Sul estão tambcm os 
Srs. consolht:~iros Nabuco, Zacarias, Octaviano. Sil• 
voira Lobo o outros di~Linctos citladrios seus co-roli
gionarios que influem o toem iutluido nos nogocios 
do Brasil •••• 

Toes eondi~õas nito são normi'CS, Xost.a p.1rto, o 
projecto do 1~6{ 6 digno do ser estudado. Tomando 

O SR. SJL\'EUH Lona :-Estamos influindo 'l 
O Sn. VJSt.o:mE BO R1o DnANCO {presidente do 

consrlhn): - Soguramonrtt. 
O Sn. SILVRJIU Lona :-Ora esta .• 
O 811. Z.\C,\RI.I" :- Dob,ixo do opprossão. 
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O Sr. VISCO:'iDit DO R1o lln.\NCO (presidente du M.ln
sclho) :-Sr. presidenta, ou quizorn vUr oliminnrlo 
desta discussão o nomo do nctunl director d:J osrrndn 
do forro de D. Püdro II. Os nobros sonador'lH Coram 
summamentc injustos. Ellos nttribnPm tudo qurmtiJ 
ponsa o propõe o governo a rospoito desta o~trndn 
ãs inspira'iões ~o Sr. Mariano Prccopio. :\las porrr1m 
razão, Sr. presidente, os nobres :mnndores podom 
ter uma opfni;io propria a respeito dnà estradas do 
ferro do Urasil, e os ministros actunos o· seus ante
cessores do mesmo credo pnlilico nf10 podom võr 
mun pensar a rospoito das estrad:~s elo llrilsil sonlto 
como v~ o ponsn o Sr. Mariano Proeopio 1 

Eu vi tombem em outro tempo, quundo o direc
tor da estrada de ferro ntio se chamava 1\fnrinno 
Procopio mas sim Cllristilno Ottoni, attribuir .o esta 
tudo quanto so dizia com ralação acss1 estrada: ora 
exacto 1 Não. Os governos doixavom-so ontüo lcvnr 
polo Sr. Christia.no Ouoni. abdicando n sua propria 
razão, renunciando, pondo do parto o dovor de tls
cnlien~iio quo lhos cumpro ~xercer sobro a ndminis· 
trnção da estrada do forro? O nssumpto de que so 
Wnta ó Ulo importnnto, tão gravo, tão trnnsr.cndonto. 
que os ministros actunes e os seus antfloossoros niío 
as podessem comprclu:mdor o nprecinr por si mos· 
mo, como fuzem os nobres stmndores'? Pois preci· 
saramos da luneta do Sr. Mariano Procopio om tudo 
quanto ror relntivo 1i estrada de ferro dá D. Pe
dro li? 

O Sn. A!'ITÃO:-Não. (Apoiados.) 
O Srt. VJSCOffDE DO R1o BRANCO (prD idcnte do con

selho) :-A que vem, pois, osto nome o a pessoa do 
Sr. Mariano Procopio ? 

O SI\. ZACARI.\s :-E• ollo quom so npres~ntn. 
O Sn. VJECONDK DO lho BRANCO (pr(sidcntc do t"on· 

stlho) :-Para que levnr 11 mal quo o diroc:tor da cs· 
trada do forro de D. Pedro II, que do,·c ser dolli· 
c~ do aos sous dovcros, que devo mostrar interesso 
naturill por aquolla omproza. g:ue está no caso de 
colher iorermações, _traga ostastnformnçõos no co .. 
nbecimeoto do governo o das cnmarns'? 

O Sn. Fm>U!'Io:-Apoindo. 
O Sa. SARAIVA :-Por chnmal-o oituo mem~ro do 

governo? 
O Sn. VISCOXtlY. no 810 BRANCO (presid1ntc do ctln

sclho) :-Para que chamal-o oitavo ministro? 
0 Sn. KINlSTl\0 DA AGRICULTVIU :-Se não O Ó do 

!acto. 
O Sn. SARAIVA :-So ó. 
0 SR. VISCONDE DO lho DR.\:iCO (Jm~.'fidtmle du con

scll~o) :- E' porque CIS nobres sanadores ontehdom 
que a rcspoh.l da mataria do estudas do forro po· 
dcm P.Onsnr segundo stJas proprins inspirn~llos, o 
que uós não podemos ponsu sonào como (JOns:a o 
Sr. Mariano Procopio, Mas donde vem esta info· 
riorid~d? do comH~iio? E'_por laltn do into!ligoncin 
dos numsLros nctuu.cs c ato ruosmo dos sous :tntc· 
ccssoros '? 

O Sn. SAMIVA:-Não, 

O Sn. VJSCONDR no R1o BuANCO (presidente do con
:ulh,J) :-1~' porque o Sr. l\lnriuno Procopio soja umo. 
JIOl(IOCill'~ 

O Sn. Z,\CAJ\1.\S :-Orn ! 
O Sll. S.\ tU IV.\ :-E' pcln confiltn';ll í\limitada ~o 

quo ctlc gosn. 
O Sn. 7.ACARIAS:-E ó potencia. 
O Sn. vrscmmc no R1o BRANCO (presidente do con .. 

scl/10) :-Do conllanl)ll devo ollo gosnr omqunnto für 
consorvndo. 

O Sn ZAcAnl.\s :-E' Otttra cansa.. 
O Sn. VHICO:'inr. DO HJo Bn.\NCO (prc11identa do con· 

sclho):-Dosdo quo o governo entender quu o di· 
roclor da l'~tradn do foçro não é di~nu do sua plena 
conUonçn, dovo rotir~l·o d.1qnclln posi~ão. 

O Sn. ZAC.\IUAS o-Apoiatlo. 
O Sn. VJSCO!'iDK' no R to lJnA:IiCO (presidente do con.. 

scl/w) :-Ma~ nüo levemos .:t mnllt dedicação do St·. 
Mariano Procopio, não levemos a mal o zolo com 
que cllo procurn doscmpenhar as omprozns do quo 
ao oncllrrega. 

Os Sau;, Fmm:lo E Á:iT1o :-Apsindo. 
o Sn. Z.\CAni.\S: -Exemplo a UniiJO o Industria. 
O Sn. Fmm:lo: -Apoiado. 
O ~n. VJSCO:'iDP. no R1o Bn,\NCO (prcshlwt.n do 

consclho):-0 quo tom a Unilto o Jn~lustria.? E.' uma. 
estrada modelo •.•• 

O Sn. Z•c>RIAS :-Ora 1 

O Sn. VISCO:-fDE DO R1o DR.\N~O (prc&idente do 
cnnsclho):-Gastou-se muito, gastou so mal? E' ques
tão cm que niio qu,..ro 01:tr.1r, E niio sei quom sllo 
os culpados: será só v Sr. Mariano Procopio o cul
pado do quo a estrada. sahisso tiio dispendiosa 1 

Ull Sn. BESAbon:-A culpn ó do governo. 
O Sn, VJSCONilE DO 1\ao Un.\sco (prcsidl'ntc do con

sdho)-... E' governos de dltTorontcs credos politicas 
Sr. prosidonto, o nobro sanador nos disso que os

tnvn prompto a· oiT"rocor-nos uma nutorisaçãoarnpln, 
u1n cro+lilo avultado, uma vez que a 11ropnsta com
pwbo~<uiesso tombem as outras estradas dC' Cerro~ 
Ora, )li vü o nobre senador, que, ,;o não apressai-mo 
n ncetttlr o ~ou otrorecimcnto, o nbo o aceito nos ter
rnos om que o nprcsonta, as·im procedi a procedo 
por um_sonti~ontl_;l do indo~lin~t!el dovor. Nito pa
deriamos rcnl•stt.r um credtltl tao avultado, como 
llqucHo quo S. Ex. não duvidari~ propor, se.ri~ u~a 
autorisn~ilo omph, poro quo_m•ts do um rnmtstOrJo 
podasse usar do1t.1 ; c conv_orn dar:_ a~ governo uma 
autorisnçõ.o com taoscondtr.aoi 1 Nao o melhor que a 
autorisar.n.o se limito l\tJuil1o quo so pútio ruzcr den· 
tro do uln clltto prnso, ou que ó destinado a servi
ços já conho~hJo~, já b.:nn dutorminados? Segura
monto qull stm. 

O nobre sanador pela pr.ovincin dn llahia esteja 
corto do quo hui do dCIJmpauhnl-o nos votos quo raz 
palas OSinuJas do rorro do Norto o d!l.s· Paulo j ~stn 
não carcco mc~mo tnlvoz dos nuxlhos quo aqUl so 
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lhO tom offoracido, 'JlDlQUO VD.O progrotlindU por SÍ 
mesma, s~m auxilio algum do Estado. 

A solução qno o nobre senador nos annunciou 
como profarlvcl IL esta, que não desnttnndo ás os~ 
tradas do forro do Norte o attcndo como convóm 
á do D. l,odro U, serin esta: levanto. se a carta iti
noraria do Imporia, o depois trato so do prolonga
mento do todos as estradas do Cerro. 

O SR. SAR.UVA:-E autoriso~so já a despender 
com os prolongamentos, depois dos estudos. 

O SI\, VISCO!'iOP. no lho llnANCO (pr' sidentc do 
conselho) •••• o autorifiA·&o jô. a despender. Em pri
meiro lagar, noto o nobre senador que a carta ttt
noraria do Irnporio ndo ó cnusa muito facil do Jo
v~ntar Sd, so a quiznrmos em condil;ücs o ser util; 
porque ttunos cm porto as difficuldudcs do um ca~las
tro, visto que não bnsta r1ara isso 11 nçnr um !I vista 
do olho!i sob toda a supllrlicie do nosso torritorío. E 
como levantar uma cnrtn itir.ororia, so clln tem por 
fim dnr-nos a díroccão prccí!ln dns diO'orontos línhns 
do communicor.ilO, "som muito trabalho, sem muit•) 
estudo, &cm flt!Í'corNr os nosso!! desertos·? 

Não ncrüdito, pois,_ .que P.OSsnmos _tO I' p~r muitO 
tempo outra carta ltlnor .. nn CJUO nao scp a quo 
nproximadnmonto trncomos sobro o mnppa do nosso 
tcrritorio. 'l'rnbnlhos p:uciaes, osso;; !!im pndoromos 
ir cons<!guindo. o bom sorá quo clles so façam do 
bllixo do algum systcma. 

Os estudos já o.:;tão -om grande parto fmtos a rtJs
peito da estrada do forro do D. Pt!dro H: estamos 
dis~ostos n fazol-t..s igualmentu com vorL!adoirtl em
penho, quanto ús outras os•.rada'l do ferro. A auto. 
ris;u;lto ampla quo nos offercco o nobro senndor, 
creio que nào scrin prudonto; c por fnltd dossn au
torisnr.ito as ostrndns d1J iorro tiO Pernambuco o da 
Bahia•nito pordrriio n opportunidado do sou prolon
gamento; antas do tndo o preciso cuidar do sou ros. 
go.te; pelo menos cumpro estudar o melhor tt·aço o 
orçar n SlJn dospor.a. Isto foil·J, pt1domos dehborar 
com acerto, o dosdo j1i mo compromotto, qualquer 
quo seja minha pusí.~Ao, n ncompllnhnr os nobres 
senndoros pela llah1a o l'ornamb.~co nos u~ror~os 
quo fizerem pn1n quo tnrubom ~OJliO ntlondtJos os 
interessas dnquollas estradas, 

O Sn. S.mA.IVA :-Qnero o apoio tio V. Ex, agora 
o ni\o depois. 

Trata-se, Sr. prosidontc, do uma. medida dn maior 
connanr.a no govorna, do conMder-lho n:~dn menos 
que um" credito do 35,000:0008 ou 20,000·000S, se
sunda a cmtJndn apresentada ultimamente no ~nodo, 
o que imporlll llllvez e juro de 2,000:0008 ou 
3,0~0:0001) ano unes, qnc.dcvem ser addicionacto~ ao 
nouo orçamento, o augmontnr por consoquonc1n o 
naflsa deficit, j4 crosci~o. -· . 

Plnoco que o occu1ão do parlnmcQto exam1nar 
se o governo pela sua politica, pela sua. administra .. 
ção, polo fim n quo so propõe com ostQ credito, está 
no caso dg mcrocor o:s'" ampla confiança do corpo 
legislativo. 

Senhores, chagando do minhn provincia á COrlo, 
encontrei o parl .. monto Cunccionundo, os D?OUS nobres 
amigos da. upposiçõ.o liberal em expec~auva. sympa ... 
thica p:1ra l!Om o governo, otlontaa ns promessas dq 
reformns libor:w~ contidas na fallu. do ~hrono e na 
proposta já orTt.frecida pelo podar o»eculivo na outra 
carna.N, t•olulivn á emnncip.tção do elemento servil. 
SuUado nntigo c disciplino.do não serei ou quo venha 
lo\'antar voz dis!Onnnte do maus cbefos o amigo1. 
Todnvia, Sr. presidente, como entro n6s, os libo
ra.os, u obedioncia não ó passiva, a fó não ó musul· 
mana, mils sim obs'cquimn rdtionabilo ml phraso do 
~tpostolo, rosln a mim o a ~odo1S os out.ros m~mbros 
do pallido n liborJado do oxa.mo, para depois con
(el'ma.r o n(lsso procedimonkt com 11 nossa razão. 

Isto respondo no nobre senador pela pf4]vh~cia de 
Minas Gcraos, quanllo fUppoz que estava mos, nós 
os senadores que compoom o grupo liberal, iutoi· 
ra.mento adberantes lts vistas do mioisterio, como 
seus sustentadores ou co roligiont.rios, quando nossa 
olpoctnçrto benovula rosp~ita sómento os pr~mossas 
Coitas do reformas exigidas pelo partido hberal. e 
para aquellas outros medidas do reconhecido. utili· 
dado publica. 

U11 Sn. SES.\DOIÍ:-E' bom que se snibn Isto. 
O Sn. T. PoMrEu:-Snbe-o bom o goVerno. como o 

nobre sonndor por Minas, que tevo toda. via a ingenui
dade do odmirnr~so quo a opposi~.ão liberal uo se
nado impugn ,sso 11 proposta d~ go,·orno pelo sí~ploa 
fLicto do ter-nos olle promoll1do reform11s pohtlCDB. 
Allmirnd10 C:"! um ria so por osso ou outro qualquer 
motivo 4 opposlçào que o nnno pas~ado com~ntia 
con1 todilS ns forr-n~ esta propos'a por mconvon10ntc 
no fim proposto, ~ar oxcossivnmente onerosa na the
souro publieo, viesse hojo, quando pormnnocom as 
ntosmn:~ circumstnncias,quando nada so adiantou que 
levasse n con\'icr.lto om contrario às nossa !!I conscion· 
cias, ~nr.riflcnudo stuts convicr.ões, cantar pnlinodia 
o renognr tudo quanto disso, Porque o gabinete do 7 
do Mnr~n prom('ttO rof:.trmns liboracs. 

O Sn. VISCOSDP. no H lO lln.\.sco (presidente do çon
sclfu~): -0 ~obro sanador por UfnJs o Sr. ~i!veirn 
I..obo, quo c bom c:u;ador. bO que pnroco, Jll dos
cobriu quo n ministor10 está qunsi mn termos do sl!r 
enterrado. l.lopois desta fJrogn~·stico não mo nn .. mo 
n dizer que tonho muita vida; "ssoguro, poróm, no 
nobre sont~dot• pula BahiJ, l{ll•) mo o.ssocio r.orJiil1-
montu nos sous llosojoi!, o C(U•1 uflo ostOtl di~posto n 
morror ~-;â poto prognostica do n~JbrCl suntdor por 
Minas. (.lluito bem/) 

O 1!1•·· •r. POIIII)OU :-.\ horn nvançnda da 
sossáo, OlnJlUO mo cabo n pnlnvra por for~., tJ,t nnvn 
roformn rogunonl1tl, obriga-mo n límítnr IUiuhas re
tlexõo.:~ n um .pau tu sú 1h (JUOsllto quo se discuto, 

Nito Ôntraroi, flOróm, Sr. prosido!JlO, na ex1uno da 
pnliticn o da ndmiuistr.u~ito: roc01o quo V. Ex. mo 
chnmo no ponto d~ quostà~o. o nem mesmo n hora 
D\'nnt;ndn l'tn CJIIO f,t}[O mn.pormeltin razOl•O, 

Eu quizorn dar no gm·orno· um voto do confio.nt:n 
na:.tn mnlnda, conw ocn latias as outras rruo tonhnm 
pnr f11n ltWo'lC o'l f'fi'oliO nflo SÚ a !I rt~forma'i qn~ DÓS OS 
libura.os do:;ojamos, como mcdidus utcis no pzuz; por· 
t:tnto, pódo u governo contar do minha pnrto, como 
tt~om declnrut.lo tnmbom meus illustrcs amigos, com 



118 SESSÃO EM 13 DE JUNHO 

um apoio franco para todas éssns medidas, se forem 
conformo nossas idéas. 

convcnien te, seniio n unicll rncíonnl para ligar no 
littoral n navegação do ltio S. Ji'rnncisco. » Logo, 
soo nobro miniBtro apresonln-nos esses documentos 
como lindos para osclarocor-nos sobro a proposta, o 
os osclilrocimontos tendom n d!.!monstr.lr n direcção 
mnis convonicnto, que devo lovar n ostrad·\, nfim do 
chognr mais prompla o cconomicumunto ao vallo du 
S. fo'umcisco, ó porque o ponto objectivo da estrada 
de D. Pedro II ó, poln proposta, consognir esse desido
rat,m; logo, as asserções na lribunn do ~obro minis
tro ostào em opposiçào com O!i csclnrommont•,s os
criptas, que nos offoroco. 

Poróm, Sr. prosidonto, na qtun~fto sujoita para que 
eu dô urn apoio fran('o ao governo seria mister, pri· 
moiro, q:uo ello demonstrasse a convonioncia, a uLi
lidado mcontostavol desta rncdidR: st~gur11Jo, quo, 
demonstrada a convonioncia, os3o beneficio, qutJ so 
vao fazer a uma proviacia, se oatcndesso, c<Jm equi 
dado, a todas as mais do Brasil, pdncipalmont!l as 
do Norte, que até hoje são as ongoitndas, ou ns mo 
nos concidoradns nos favores d,, Estado. ftl,s antes 
do ludo, Sr. presidenta, cu quizorn s.:~ber com fran. 
quoza o que C que o governo pretendo'? O anuo pas
sado aprosentcu so aqui esta proposta vin•J.3 da outra 
C3mara no fim dn sossl\o~ então p!!tlinm se35,000:000B 
para ligar pola estrada do n. i'oJro 11 • valle do 
S. Francisco ao porto do Uitl dt1 Janeiro, o dizia-se 
francamente que ora esse o seu fim. 0.:~ meus amigos 
combateram-no íortomente o com t~l vuntagcrn qu9 
hoje vem o nobre ministro da ngricultura render 
homenagem Ao acorlo da opposiçõo, confessando 
quo olla fizera um serviço o ~ue nós tinhnmos r.tzão 
do impugnar o podído por falta do estudos pan n 
dirocçao da estrada. Então dizia a opposi~üo quo o 
governo nlio queria ossos 35,000:0008 para ap
plical-os immt~diatnmonte á est:ad:~ ao (urro de 
D. Pedro II, porque n6o seria rozoavol quo so appli 
casse, no decurso de um anuo, •lo dous 011 do tros, 
uma quantia tão subída; o podido anc:~potna, pcr
mitta-se·me o oxprcssio, outro dt!stinu, nlifl!j j uljto, 
quo foi então OP.gado, 01'19 quo tamboua hojot jd fo1 
confessado pelo nobfil prosídonto dn consclhll do 
então e ministro da fnzonda, o qual duclarou que o 
cred1to tinha por Um occorrer ás ne.~essid:tdes do 
thesouro, para rcsgntnr os sBus bilhotos. 

Não se tr11ta simplosmonto do prolongar n estrado. 
do D. Podre, II no contra do l\linns pnrn favorecer n 
sua industria no'!l pontos mais productores, como 
indic,t o nobre ministro; poróm sim pnra lavai-a 
poln direcção mais convoniontc a aUingir as rnnr
gtms do do das V olhas, no Snbarll, o por isso nas 
tres diroccõos e!!tudadns pelos ongenhe:iros do di
rector da O trnd11 do 1>. l'odro I h l..ap:lb Dourada ó 
ponto obngndo •. Eis o quo diz o rolatorio do um 
dos engonhoiros: ff Séndo f<~ClO bom averiguado 
quo para demandar ns aguns navegavcis tlo IÍ.J du 
Velhas lÍ l..ngôa Uourttd!l, (na surra das Vortontos, 
ó ponto tJbriga~o) pnro ~o Cf:!n,•o!l;ento rororlr n com
paração das huhas do P1rnpttmga o Porahybutlll 
a esse ponto. 11 

Vê-so. pois, Sr. presidenta, quo os documentos 
offorecidos polo govo:-no estão em opposição a suas 
asserções, rtunnJo o nnhre ministro assogurn quo o 
prolongamento da estrada do forro do D. Pedro 11 
não so oncamlnhn nocossariamonto pnrn Macnhubas, 
margem do rio tlas Velhas, o simplosmcnto para 
tJOtltr n província do ~linos de uma via forre11, 

p,,rumto, dizia eu, quizoro.~ que o governo {osso 
rrnnco, dissc-S!IO o quo quo.:- n osso rospnito; quer 
quo n ustrndn se ont!nmi 1ho ató uma das mugom do 
rio dus Velh11s,ou quor s6monl., dotai' a provincia do 
Minas t1u uuw vincilo u que ella lt•m todo o direito? 

Orn, hojo, Sr. prosidímte, lambem vom o nobre 
ministro da ngricultura d1zor-nus quo a rstrada que 
so projecta para o contra Uo Minas nito tem pnl' Um 
ligar o valia do 8. Francisco t:om o porto do lHo do 
Janeiro, como sem estudos quizcra n sou honrado 
predecessor o ~moo passado. lbto d•sso, porüm, 
S. Es:. em opposit;iio com O 'i docum(l'ntos quo ollo 
mesmo otraroceu o o SOJIOdo, o quem SJ bo !!'l para o 
nono não virá aqui algum ministro dizer-nos quo 
ó com atreito este o fim do Jlrolon;;nmonto dn o~tr<t
da do D. Pedro II? 

O Sn. ZA.CARIAs:-E quem o disser citurá os do 
cumontos. 

o Sn. T. POHP!U:-Jd rornm citnclns pelos oradorO!i 
quo mo procodcrnrn as ll!lsorçõos contithts nos doeu 
mantos quo.o nobre mini!jtro d-1 ngricuhura mandou 
distribuir no seQado, o o quo :::;, Ex. mesmo dísso nu 
seu relatorio prova que o fim do prolong.mwnto d(l 
estrada de ferro do D. J>odro U ú ligar n rio d11s 
VolhH!I, ••ffiuontodoS. Francisco, no lliu do J1•noiro· 
mns V. Ex. pL'rmittiní quo ou {L'in oponas os tu pc: 
qunno trOt'ho. 

Diz um cngouhoit·o cm {'lffiCÍcl llirigiJo no llircctor 
dn ostrndn dt:l forro ílo J) Puttro 11 (lnulo): 11 Pelo 
dccumouto junto voni V. Ex. quo.• os dtJ~pcznR fdl.lS 
com os estudos da hnln do l•arnhyburm .sunirnm 
pa~:1 demonstrar n todn n O\'idoncin o quo jd so 
s3bia, isto 6, quo n linha do PnrnhylJuna ú n mnis 

(Apoiadas.) ' 
Ora, ~o o fim do governo é o quo indicam os do

t:umontus offorocido.; 1Í casa pelo nob1·o min:stro o 
não o quo di.cm f!UDS pala\'rns nu tt·ibuna, enlito 
sinto dizol-o fJ'IO nito posso ncompanhnl-o com o 
meu humilde voto dtj conllnnçlt ntó osto pauto. 

iWuJ quor!.l, Sr. prosídonu.•. negur dt! mnnoirn al
guma á rica, pnpulosn o civiliilat.h província doM i· 
n11s uma <rslradn do Corro, uma vinçno por onda olla 
possn trans~ortor sous ricos protluctos o tazf!r su1 com
municnçllo com um dos r•outos dll littor11l do Ornsil; 
nfio, sonhuro~. longo do mim osso pomnmonto: nin
guom torn rnnh diru.ito a osso bonoJlcio do quo n pro
víncia do Minas: poróm, uma COU:!a é fdZtlr com
munic,'lr os distril!tos prodtlctoroi da provincin de 
;\linns •~om um do!\ pontos do littorn• dtJ Urusil o 
outrn cnusn é }O\'llr unw linha furrca dt!8tto o 1\io 
do Jnnnirn rttó 11 m •rgo•n ti>~ • in dn:~ \'olhas ou outro 
qunlqw·l' t•filuunltt do S. Fr!tnc.iscn,Jlnrn. fnzor cum
muuic•r fcn·r.m:nlllt•nto o 110 S. l•u•ncu!c:o curn o 
porto do ltio'"(tu J~:m••irn, q•wntln ostft tlomormrtldo 
CJUO somdhuntu ompru.:lt 1 Orl"I'MiS!"ima no E~tnün, 
niln sel'in util:t tdll~lwnt. 

Nilo in<Jistirui mnis n•• compnl'ttr.ilo o~tnholocidn o 
do!Uonstradn nqtu pulo nubro sunridor JIO!:t Bnhia, o 
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meu illustra amigll o Sr. S3raivll. quondo tratou do 
provar quo no caso do convir pôr em communicação 
o valia do S. Franci~co com o littornl do Drnsil, 
compota a prnferoncla á estrada da provincia da 
Bahia. Jslo oslá lóra do questão, quando so lrala do 
concurso das &ros linhas, que demandam o valia de 
S. Frnncisco. Bem qua parJer·se hia ainda examinar 
se não seria mi is conveniente deixar que as aguas 
daquolle rio lova~sem essa communicação o seus 
productos ató sna foz, contornnndo·so as ca.r.hoeiTas 
que impedem n livro navegnçúo, por uma hnha fer
roa quo ligasse o nllo S. Francisco no porto do l!irll
nhas, como opin'l o meu nobre 11migo senador por 
AlaRôas. Não sai so este estudo já foi feito, não sai 
so isto seria mnís convcnientt~, porém, a dar-se a 
concurl'cncía das tres vias fertens, quer n do Per .. 
nambuco, quo dcmcndB " mnrgom esquerda do rio 
S. Francisco, quer a dn Hahia, que dem10dn o 
.Tnnzoiro ou SoUrndinho, na mu~;em diroita:do mes
mo rio, quer a do Rio do Janeiro, qnd demanda o 
Sabnrn ou rio das Vclha!J, é incnntcstnvcl quo a 
preCercncia do\'O soz· dada 1i estrada da Bnhia 
(Apoiado•). , . . 

Mas nüo tS dtsto que se trnta, dtsso o nobre mi
nistro: lratn-sc do dor d provincia de ~linns sabida 
n seus productos, uma o:otradn d11 Corro a q~o olla 
tom direito. Não vou contra isso, mas, Sr, prostdonto, 
pergunto (10 nobre ministra: convirá IUnis nl\Unas 
uma estrada de Corro que vd a L1gô1 Dourada, ponto 
obri~ndo para irá mnrgcm do rio d[ls Velhas, do 
que outra que vá n outros municípios o .:tistrictos 
agricCllas, mais ricos do producção? E'lta o n minha 
duv~da, porque on parto deste princ!Pi'?: quero dar 
a l\lmas a1uillo o que olla tem dlreittJ o quo fôr 
mais vantajoso ao dosenvolvimontn de sua agricul· 
tum o commercio, mas não sei se osso traço forç:,do 
pela l.Dgôa Dour.1dn, quo tom por nm sômOf!lO ir 
ú margem d::~ rio das V olhas, ó o mais convontonto 
para o dosonvolvimonto dn agricultur.:~ o commercio 
daqutTI.ln província. Eu quizorn, pr•rtar.to, qi.lo .sa 
estudasse a quest5o sobro este ponto do vista, que 
ainda não o foi. 

Grando do Norlo e Parahyha? Pois e lias não fazem 
Ltuobcm p.1rte deste Imporia, não contribuem Íltlal
ment,., quer' com o sangue, quer com o trabalho do 
sous filhos para a integridade e prosperidade do Im
(IOrio T Não comprehondo nesle num.ro aa provin
das do. Bahia o Pernambuco, porque gosam de certo• 
benoOcloo do Eslado, que aló bojo não toem locado 
lis outras menos felizes. 

Entretanto, Sr. prosideate, essas províncias. e 
prin ~i_palmente a minha, teem feito de se, como dizem 
os illll"ianos, tudo quanto é possível para elevarem
se ao nivel daqucllas qutt são as mimo11as o protegi· 
das do governo. 

O Sa. SILVEI a. Loao: -E a do Cearã é uma pro
vineia muito industrioso. 

O Sa. T. PoMPEU:-0 Ceorá nlio Iom um palmo de 
via rcrro.1 ••• 
. 0 Sn. VISCONDE DO RIO BRA.ft'CO (presidente do COtl• 
.,lho) :-E deu o exemplo do trabalho livro. 

OSn. T.I90liPRU;-.·. o entret.anto,Sr.prcsidente, 
se ha província qr1e deva merecer o concurso dos 
poderes publicas ó o província do Ceará. Elia foi 
t.o.mbom a primoirn que iniciou o trabalho Uvre no 
poiz (muilos apoiados); a induslria a~~ticola e Iodas 
as outras quo são exploradas naquella província são 
exercidos por bra{:Os livros; olla quasi que já elimi
nou do sou seio osso c"ncro que Oagella as provin
das do Sul e que paira. no nosso horizonte comG um 
phantasma attorrador; nós quasique não temos mais 
escravidão no Ceará. 
· O Sa. SARAIVA :-lss> é já um grande bom. 

O Sa. T. Po>lrEU:-Enlrelantoa provincia do Ceorá 
tem lutado com sérias ditnculdados da natureza. 
V. EL sobe qu~ ella ó sujeita a acccas_porioJicas, 
flagollo quo mutLns vazas reduz a sua população c 
todas a.s ::iUas fontes do riqueza ; mas não obstante 
tem reagido contra a natureza, e apesar da irregu-
laridade dns ostbções tem consogu:do elevar-se a 
um gráo de prosp€lridado que faz inveja a muitas 
outras ; e estada muito mais adiantada se tivesse a 
f,; licidndo do ;r,erecor a protCCf.iâO, que outras teem 
h do. 

Sojn portSm, o prolongamento d:t. estrada do forro 
do O. l•edroll pora al.agoa Dourado ou pura qual· 
quer outro ponto; estou disposto. a dttr. o meu ~ato 
em fllvor do uma estrada pnra Ahnas. vtsto que ISSO 
ó eonv~niento o util áquella província, o, por conso
gnint~, n todo o lmpc~io; ma:; falta a s~gun•Ja con
dkiio cte meu voto, o o qno oi~O bonoflcw que o go· 
vofno com rtlzão quor. prostnr a Minas seja repartido 
com a~ províncias do Norte. Esta con_dt~~o ó d_e C!q1 i
dad9 I."'Om rPiaçf•o ,,o rosto do Jmper10, o do rigorosa 
justiço com ralação no Cellrá. . 

Sonhares, não ó por ~.;spirilo de bairrtsmo que ad
vogo nqui os intorossos dns província~ do No~to; pala 
contrHio ó pnr.1 que os St>ntimontos de justu;••· qlltl 
dCVl~Ol prodominnr no governo com relaçüo a todns 
ns partos do lmporio, não fD.ltem pnrtt~ com ns pro· 
vincins do NnrtC'; ó para quo ossns dusigunldnrtos o 
prcftH·encias odiosas ulto tondnm a nlfr(IUXar os laços 
quo on o todos os meus nmiglls dost:'j;.m que por
mnneçam firmes o unirlos (.-IJWiado.~). 

Es.h&em, porém, no sou centro, no rico vallo do 
Cariri, centenas de l«.'gnn.s quadradas, dentro do cir-
culo formddo pcln serra do Arnripo, terras de fer
tilidade a mais espantosa. talvez as maia uborrhnas 
quo h:~ cm todtJ Brasil. Esse onsia, collol"'ado no co
ração do sertão do Norte. sor\'O de t111ylo acs hobi· 
tantos, não só do centro do Ce.uá, como das provin· 
cins visinlus, 1\il) Grando do Norte, P.mtbyba, 
l,ernnmbuco o llnhia, que todas correm áquollo 
ponto, quer pnra fiO abastecerem do mnntimentoa, 
'JIIOr principalmente guando a sccca, que coatuma 
assolar aqudlas rogioos, ntó a mnrgom do Rio de 
S. Francisco, os impollu n procurar recursos. 

O quo ó IJUO so tom dnJo ató bojo, Sr. presidente, 
(Is provinr.tt~s do Moranhito, Pinuh)", Coaui, ltio 

O Sn. SA.nAI\'A:-Do qu:~ntn ut!lit!ade não soria o 
.louzeiro soa t!stradn ~hog.1.sso até l:i. 

O Sn. T. POliPEU: - ~Ins a~to grande contra pro
Lluctivo não tem sabida, p ·rque tnrolizmento o im· 
m;;mso v alto do Cariri dista do liuoralSO leguns, nlo 
ó possível uma viDÇito rogular que conduza pnra o 
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lilloral OB goneros produzidos Daquollo vallo •onüo 
por uma estrada de Cerro, que iria alli dosenvolvor 
uma immonsa fJfOducção e commorcio om vantagem 
do todo sertão do Norto do llrssil; esuí, portanto, en
cravado no coração do sertão osso diamante pro· 
ci~so, pedindo aos pod~res do Estado que o nppro· 
ve1tem para t.odo o Hrasd. 

O Sn. SARAIVA:- Oitenta leguas para a Forta
loza? 

O Sa. T. PoMPEu:- Para o Aracnti. 
Se, r,ois, os podaras do Estndo quizes~em prote

ger m nh!l província, ou antes eumprir.sou dovor 
para com olla, o, per conseguinte, parn t:om o Impc· 
rio, um dos seus primeiros cuidados sorin abrir uma 
viação que ligasse o littornl mais proximo, que ó o 
Arncaty com o vallü do CAriry, ou n oncontrnr a 
pD~Juena estrada que so projecta da Fortaleza a Da· 
turltó, ligando todo o ccr.tro; ontrotnnto atá hoje 
nenhum pensamento, nenhuma idén occorrou ao go· 
verno neste sentido. 

:Eis aqui porque mO quei~:o, ou anl~s quoixnm•!O 
todos os nortistas • 

.Mas ainda niit> ó tudo, Sr. presidente; n jnstir.a 
quo eu reclamo ó a sutisfação do uma nocessitlado 
meis imperiosa para a míntin província: .quero fal· 
lar da necessidade urgente quo tem o Coará de um 
porto onda se possa fn7.er o embZHqnfl o d~?sembnr· 
que som perigo c sem grando custo. 

O Cm1rií. q110 cresce em populnr.ão, pois conta hoje 
mais de 500,000 habitantes livfc~; que cresce em 
riqueza, porque sou movimento do importação e ex· 
porlaçiio oxcode a!O,OOO:OOOS, só pel.t uUandega do 
Fortaleza i que cresce em roodt~. portJUC só a renda 
gorai excedo do 2,500:0008, nõo Iom um porlo que 
more~ este nome em paiz civilisado, como so ex .. 
primJu um distincto engenheiro, quo etitudou olli 
este serviço. 

O porto do Coará, do que tenho tido muitas vozr.s 
occnsJÕO de fa.tlnr. c de quo sempre fallaroi ntó que 
faça ct~lar na conscicncia. dos poderes goraos o ••rro
pcndímento do ter ató hoje desprezado csso grande 
melhoramento de minhn província, não oll"crcco 
commodidade para o embarque o desombarquo na 
capital do Ceará; ao contrario ó um perigo constar~ to 

ou dtJ bom g1·arJo""lho dnrin o mon voto, nlto só para 
os 2tl,OOO.OOOS, como para os 35 ou 40,000:0008. 
Eis n quo cn quorin dizer S(Jbre esta ponto. 

Sr. presidente, jA p11ssa do 5 horas. não qullro 
abusar tf.t pacionciu do V. Ex. e do sonodoi termino 
aqui por bojo minhas observações sobre este ob .. 
jacto. 

Ficou adiada a discussão pela hora. 
Rotirou .. so o Sr. ministro com ns mesmafl forma .. 

lidados com que fôra recellido. 
O Sr. ptcsidonto declarou ao senado que brevo 

dnri>~ para u ordem do din o projecto da reformo 
judiciaria, tondo-so haja distribui~o o parecer. 

Em seguida d11U a ordem do dia paro 14: 
3• di!!CUssi•n da proposiçti.o. da cnmarn doa deputa· 

dos sobro n liconç~ do dcs')mbnrgador da relação 
da Cõrto Josó Oapttsla Lisboa. 

Continunçi1o da 2• discussão do crcdit'l do 
35,000:0008 parA o prolongamento da estrada do 
forro do D. Pedro 11. votando·se antes sobro o :'lt't.lo, 
cuja discussão ficou encerrada. 

Lovnntou·sc a sos~lio ás 5 horas e !i minutos da 
tardo. 

EM 14 UE JUNHO DE 1811. 

I'RESJOENCIA DO SI\, VISCONDF. DE ARART~:. 

Smnumo.- E:cptdieflte: Offic!os do ministerio do 
lmpclio.-Otncios do lo secretario da camara dos 
doputudos remattendo dozeseto proposiçõos.-J>o
rccordamosa n. 352.-0rdem do dia:-l>iscussiio 
do uma proposiçno dn camnra dos doputndo!t sobro 
licença.- Discussão dn _prt·posta do poder execu
tivo sobro o cutdito do 3o,OOO:OOOS rara o prolon· 
,::amonto dn estrada do (t.'rro do I. Pedro 11.
Votnr.ilo d•J art. 1°.-Discnssilo do art. 2~.-Dis
CllrSt;S dos Srs. Ribeiro da Luz, Zacnriu, ministro 
da n~ricult11r:,, Saraiva o vis~ondo do lHo llran('o. 
- Ohocussúo do nrt. 3°.-Discurso do Sr. Zacarias. 

a que so expoom aquelles que embarcam o dosem· 
barcnm alh. Sú ombar•·n ou dos~mbarcn no Ceará 
qnem dhto tem obrigação o nccosssdadc; tal ó c 
perigo constante quo corro nessa neto. As mercado~ 
rias que dosembarcnm c embarc:sm nlli, nlóm do 
perigo que correm do domnincaram·sc. supportam o 
onus do gr .. ndos dospczns, o tudo isso ombnrnr.n e 
d1fficu:ta oxtraordinnriamonto o desonvolvimcintô do 
commorcio do minha província. 

Mais de uma voz o governo tom Coito cstutlnr 
aquollo porto, ha mais do um projOClo nosso ros · 
peilo; ntt) o orçamento feito ~ ~uno pnss do por 
ordem do governo por um dlshncto ongonhniro 
calcula rnra as obra~ ncccssarins n fazor-so a IIi na 
quantia iusigniOoanto do SOO a 1,000:0008: pois 
bom, so J governo quizcssc nostlt omont:ln do credito 
do 35,000:000S, que J.>Od•l poro\ n ostn·dn do ~linn~. 
nttondcr a osso nocoS~tdadll pnlpitcmto o us do outros 

· provlncios nos sous molhoramontos mnis tu gentes, 

Ao moia din foz-srt n chamada, o ncha~nm-se .pro .. 
sontcti 43 Srs. ~cnadnres, n sabor: VIsconde do 
Ab.1otú, Alm"idn e Albuquerque, Jopim .• Loitfto 
da Cunha, barilo do Mnmanguapo, Ftrmmo, VlS
condo do Sapucuhy. barão de Cnmnrgos, 'forres 
Homem, IUbeiro Ü1l Luz, Uí"s do Carvalho, bnrtlo 
tto M•u·oim, rltHJUO do Caxias, Figueira do ~!ollo, 
Cunha Figttnir~do, Momlos dos Saatos. bnrao do 
Mnritillo, Fernandes Urn~n. visconde de Camnra .. 
gibo. Vi!!condu do n~o llrnn_co. Chicharro~ For
nnndos dn Cunha. bnruo do lho Gmnde, Vicnrn dn· 
Sih·n Cnndido 1\lcntlos, Ucht'n Cavalcont,i, Sayão 
Loh:alo. Zocnrws. Sinimt•l'l. barão do l'lrapninn, 
Souza Fr~.nct~, 1tnri10 rJo S. 1-:ouronço, bariío das Tros 
1Jnrr,1s, :Stl\•uu·,, Lobo, Snratvn, ViSConde c.\3 ltabo
rnlly, barito tlo CotOJ;ipo, P. l)clnvinno, Pllrnnaguú, 
vist!ontlJ du S, Vicente, Antüo, l'ompetl e Jugua .. 
ribo. 

.. 
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Deixaram do comparecer com causa justificada 
os Srs. Dioiz, barão do ·nam 1\otiro, barão do 
ltaúna, Paula Possõn, Dnrrns Unrrclü, Silveira dn 
MoLI• e ~!afro. 

Oeizaram do comparecer som causa participada 
os Srs. Nunes Gonçal vos. barão de Antonina, Nn· 
buco, Carneiro do Campos. Souza QuC'iroz, Pnos de 
Mondon~.:a e visconde du Sunssunn. 

O Sr. presidente abriu a sossüo. 
Lou-sa a neta da sossiw antecedente, e niiu hn· 

vendo quem sobre clln fizesse obsorva~õos, foi ap
Jirovada, 

O Sr. 1° secretario lou o seguinte 

EXrF.DIENTF.. 

Tres ofBcios do 12 do corronto do rninislorio do 
Imporia! romottendo os nutographos snnccionndos 
das reso uçõas da assemblén g11rnl: 

1.• Que declara ent•Jnder-so com os menores Gn
briotla, Uolphina, Adeltlido, João o Jo~é n pensão 
que foi concedida por decreto do 11 do Agosto tle 
1869 aos tUbos do coronel João Nioderauer So· 
brinho, 

2.• Que npprora a pensão concedida a D. Leopol ... 
dina Mathildes da Costa DoriR o outra. 

3,• Idem ao alferes dll oxtiocto 21<~ corpo ao vo. 
luntarios da patria Jc.õ.o José Pereira de Azurur. 

Ao archivo os autographos, comwunicando-se á 
outra carnaril. 

Dt!zcsele officios de 12 do correnlo, do ln secretario 
da camara dos deputados remetleudo as seguin· 
tos proposições : 

A assomblóa geral refoivo : 
· Art. I. o Picam ttpprovadns as scguintus pensões, 

c.mceJidas por decrotos de 24: do Mar.r.o do 1811, n 
saber: do 368 monsaos a U. Ephigem~• Joaquin11 do 
Souza e Mollo, mãe do aUtues do corpo pohcinl da 
provincitL de S. Pedro do lHo Gr.mdo do Sul, Fran
cisco Augusto do Moraes, morto em CL)nsequoucia 
do ferimentos rocobidos em cnmbate: do 368 men
saes a D~ Theodora Jonnn11 Cundidn \V1ldt, mãe .do 
ai rores de Ct•mmissito d•1 31 CO!'pu dt' \'Olnntnrios dn 
pnlrin Ernesto Augusto \Vildt, morto no combatt1 do 
23 de Setembro do 1868. 

Art. 2. 0 Estns p~nsõos S:!ri'io pagas da data dos 
respectivos decretos. 

Art. 3, 0 Ro,·ogarn-se as disposi~õos em contrario. 
PJço da cnmnra doa deputa•1us, vm 12 do Junho 

do 1811.-Condo do llllcpundy, prcsid:.•uto. - Joa
quhn Piw~> Machado Portel lo, la sccrNnrio.- .losó 
1\b.ria dn. Silva Paranhos, 2" secccturio. 

A O.tisombléa goral resoh·e: 
Art. l.o Ficam approvndas as seguint•JS pensões 

dia rias, concot1id3s por docrfitOs do 24: d., Março do 
1871, n saber: do 000 ró1s ao 2a "nrgonto do 21 cnr~o 
do voluntnrios da patrin Jo1;o Piras Mnciel; do .'500 
róis ao cabo dn csquadr,1 do 7° batalhiw do infanta· 
ria Froncisco llomito dn Silvn; dt> 400 róis no !:Oidn· 
do do :u cerpo do vohmtnrios da pntrin Joaquim 
lgnaciu l'oi:<otoi invulidndos cm combato. 

.1\rt. 2.0 F.stns pensões serão pagas da data dos 
respectivos decretos. 

Art. 3.11 Hevognm se as disposiõe.s em contrario. 
Pnç11 da Citm!lra dos deputados, cm 12 do Junho 

do 1811.- Condo ao B•opondi, presidonle.-Joo
qulm Pires Maehndo Portelln, o secretario.- José 
\laria da Silva IJaranhos, 2" secretario. P 

A assomblóa geral resolve: 
Art. 1.• Fica opprovndo o pensão aonual dei:OOOfl, 

concedida por decreto de 21 de J11neiro de 1871, a 
D. Custodia Carolina Augusta de Souza, viuvn do 
Dr. Braz Florentino Henrique do Souza, lente d11 
faculdode de direito do Recife. ·-

Art. 2,a Esta pensão ser h paga da data do respec· 
tivo decreto. , 

Art. 3,• 1\ovo::;tam-se as disposições em contrario. 
Pnço da cnm11ra dos reputados, cm 12 do Junho 

do 1871.-Condo do ll:•epcndy, presideole.-Joa
quim Pires Mm:hado Portella, 1• secretario.-Josó 
-'lnrin da Silva Paranhos, 2• secretario. 

A n ~semblóa geral resolvo : 
Art. 1.• Fica approvada a EDnsão de 428 men .. 

sues. concedida por decreto de 15 de Abril do 1870, 
a Ellen Unrfield, vim•a do Jnnchinista de 1• classe 
c 2• tonontu graduado da armada U.oberto Har
flold, em conscquoncia de molestia adquirida no ser
vi~o do guerra. 

Art. 2.• Esto _pensão será poga da dota do do 
creto de concessao. · . 

Art. 3.• H.cvogam .. so as dis~osiçõesom contrario. 
P11ço da c.1mara dos doputalJ.os, em 12 de Junho 

do 1~11.-Conde do Baapcndy, presidoolo.-Jo•· 
quim Pires Machado Portella, 1• secrclario.-Josó 
Mnrin dn Sil\'a Paranhos, 2a secretario. 

A nssomblila geral resolvo : 
Art. 1.0 llicam approvndas as seguintes pensões: 

concoditlu por docrotGs de 4. do Janeiro üo 1871, 
do 400 rs. d1arios ao \'oluntario da palria, addido 
no Asylo de lnro~lidos, Pedro Antonio da Freitas, aes 
aolJndos do to batalhão de inrantari" Antonio Ti· 
burcio dn Hocha o Firmino J ostf dos Reis, do 20 dito 
Josó Sevurino da Silva, do 1• corpo de cavallaria 
da guarda nae::ional do Rio Grande do Sul, Leoncio 
Alvos da Cuuhn, o do 18 corpo dito Bento Antunes 
de Souz"' ; de 500 rs. dia rios nos cabos, do 3(lo corpo 
do Vitlnntarios da patrin Joaquim Ahos de Figuoi· 
r~do, o do 38• corpo dito Lucia Primo do Azovodo o 
dtl 000 rs. dinrios ao }o snrA:onto do 6• co~o de 
CüYalluria dn guarda nacional do Rio Grantlo do Sul, 
Franklin Mach•do Florib•l ; lodos invalidados em 
comllato. 

Ar. ~.o Estas pensões seril.o pagas da data dos 
rospecttvos decretos. 

Ar. :J,o Revogam-se as dispo!lições cm contrario. 
tJ.:~~o Lia camarn dos deputa·1os. 12 de Junho do 

1871.-Condo do U•opondy, prosidonte.-Jooquim 
Pires Macl;u:1o l,ortolla, lD secrotario.-Jostl 1\laria 
dtt Silva Paranhos, 2• secretario. 

A ossemb!Ua gornl resolve: 
Art. 1.° Ficam approvndas aS seguintes pensõos 

ruousnes, concod idas por decretos de 21 do Janeiro 
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de 1871, a f'aber: de 608 ao copitiio honornl'io do 
exercito Fo•nando Pncitl~o de Aguiar Monturroyos, 
o qual, em consequencia do ter perdido o braçu di
reito, ficou imposltiibililado do procurar meios de 
subsialencia i de lSS, som ptei~izo do meio soldo 
que por lei lhe competir, a D. Maria Firmiana do 
Amorim. mãe do alferes do exercito Antonio Po 
relra Muscarenbns, mor1o em consequencia de fe
rimentos recebidos em combato. 

A nssomliléa geral resolve : 
Artigo unicfl. 1\ cidade do Icó, na província do 

Coarri, será a sédodo 3° i!l.istricto eleitoral da W.t3Smn 
provincia : raVL•gadas para oàto fim ·us- disposições 
om contrario. 

Paço da camara do!l dt:~putndos, cm 12 de Junho 
do 18'1'1 •. -Coudo do Baoperody, prosidonle. - Joa. 
quim Pires Mach11.do Purtolln, 1• socrtltario. - Josó 
MariA da Silva Paranhos, 2• !iOcrotnlio. Art. :1.0 E11tns pensõe!. sorào pagas da data dos 

respectivos decretos. 
Art. 3.0 Revosnm-so as disposições em contrario, 
Paço da camara doo dopuLados, em 1.2 de Junho 

de 18'1'1.-Condo do Daopondy, presidento.-Joaquim 
Pires ~lacbndo PtJrWiltt, 1° secrctario,-Josó Maria 
da Silva Pdranhos, 2n secretario. 

A assemblón gcrJI resolvo: 

A assembléa geral r!! solvo: 
Art. 1.• Ficam approvadns as soguintos pensões 

dic~riu, concedidos por dtJcretos do 18 de Fovtlroiro 
do18'1'1 : de 400 rs. dia rios nos soldudos1 do 31 corpo 
de voluntarios da patrio. Virgoline Jo!Oedo S~tmp:no 
do 27 Romão José do Lima. do 28• Vicente Gomo~ 
Pacheco, do 29 Agnpito Antunes Lopes, do 33 
José Francisco do Lima, do 40 Torquato Alvos Pe
reira, do 13• batalhão do infantaria Casario Gomos 
Rangel, du 18 João ls3.bel; todos invalidados om 
combate. 

Art. 2. 11 Estas IJensõcs serão pagas da data dos 
respectivos decretos. 

Art. 3." Revogam· se as disposições em cDnlraritJ, 
Paço da camara dos deputados, em 12 do Junho do 

18'1'1.-Condo do Baopondy., prcsidento.-Joaquim 
Pires Machado Portella, l• socretari.>.-José Mnria 
da Silva Paranho<IJ, 2° secretorio. 

A assomblóa gorai resolvo: 
Art. 1.• Fica o governo autorisndo n a~oscntar 

no lagar ds conferente da aiCandPga l!O Ceará a Odo
rico Segismundo do Arnnul, com o ordenado que 
percebia ::o tempo em que exercia o ompr<'go. 

Art. 2.• Rovoa-am-so as disposições cm contrnrio. 
Paco da camara dos deputados, em 12 do Junho 

do 18'1'1.-Condo do Baop011dy, prcsidonle.-Joa· 
quim Pires 1\lacbado Portella, 1• socrotarío.-Josó 
Maria da Silva Paranhos, 2• ~ecretario.-A• com
missão de pensões e o1·denados. 

A assemblóa gora] resolvo: 
Art. }.o Ficam croados na provincia do S. Paulo 

troa coll..,gios olcitoraos: lo na villa de Xiririca, com 
posto dos olciloros das freguozias do Xiririca. c Ypi
ranga; 2, na villa do Santa Isabel. co11•posto dos 
eloltores dafl rrogucztas do Santa hnbol, Aruja e Pa 
trocinio; o 3•. na villa de N1•znreth, composto dos 
o1oitores das froguozias IJ:o Nazarotb o S;1nto 1\nto 
IIÍO da Cacho~ira. 

Art. 2.0 São revogadas ruÍ disposições ~m con-
trnio. -
. Paço da camara dos deputados, om 12 do Junho 

de 18'1'1.-Condo do Ba•pondy, presidunto.-Joa
qulm Pires Machado Porlello, l• socrolario.-J. M. 
da SilfO Paranhos, 2'> secretario. 

Artigo unico. Ficam desligados do collogio da 
lmroratriz o annoxndós nu cullo~.do de Sobu•l os 
OICltoros da rroguezia do S.mto Antonio do Araca
tyassú, na pruvincia do Ceará, rl!vogadns para o~ to 
Hm as disposições om contrario. 

Pl!1,o da camnr11 dos deputados, cm 12 do Junho 
de 1tHI.-Conde de Baopondy, presidonto.- Joa· 
quim Pires Mt.chndo Portella, 1° s' cretario.-Josó 
Maria da Silv.'l Paranhos, 2n secretario. 

A as~omb\éa gorai resolvo: 
Art. J.o Ficnm crolldos na província do Minas 

Gcracs tros collegio~ eleitor aos: 1° na villa das Dores 
da Boa Esperança, r.ompasto dos oleit.oros dasJro
guozias do sou tllunicipio i 2° na vi\ln do Patos, 
composto dos eleitores do mesmo municipio: e 3• na 
villa <!o Santo Antonio do Arassuahy, composto dos 
o leitora:; desta v iii a o das rroguozi IS do s. Domin
gos, Sucuriú, lling11, S. Miguel, o Salto Grande. 

Art. 2° São revogadas as disposições .. em con
trario. 
. Pn~o da cama r a dos deputados; em 12 Junho do 

1M7l.-Condo do Daepcntly, prosidonto.-Juaquim 
Pires Machado Portelln. 1• secrct.uío.-José Maria 
da Silva Paranhos, 2° secretario. 

A aSIIcmblóa gorl!l resolvo: 
Art. 1.° Fica crendo um collogio oloiloralna villa 

do Joozeiro na ~rovioch du Blllua, que se comporâ 
doll oleitort:s da rroguozin dA mesma villu, 

Art. 2." A villada Purificação t.lo:t Cnmpos sorá a 
s~lfo,do 4.n districto oloiloral da moncioundn pro· 
VIIICla. . 

Art. 3,0 Slio rovogadas as dio;posiçõos om con· 
trario. 

Paço d:. c.tmura dos deputados, cm 12 do Junho 
da lB7l.-t.:ondn do Bacpondy, pro~idon to.-Juaquim 
Pires Machado Portel III, I• socretario.-Josó llariu 
da Silva Paranhos, 2° secretario. 

A asscmblón geral resolvo: 
Art. 1." Os eleitores da rroguo~dn do S. 'nsé do 

Pnraho flc.~m dcslig:vtos do 3° districto eleitoral da 
província do Alinns Gornos, o passt~riiO parn o 5" dis~ 
tricto da mosmn:·provincia, dovondo votar ao collo
gio da cidade do P'ouso Alegro, a-cujo muuicipio 
portonco a dita rreguezin. 

Art, 2. 0 São rovoga.das ns dispcsi~õos cm con .. 
traria. 

Pllço da camar.t dos deputados, om 12 do Junho 
do 1871.-Conde do llaepondy, prosidonto.-J oa
quim ·Piras Muchudo PDitclln, La socrotuio.-Josú 
!\olaria dn Silva Pamnhos, 211 secrotnriu. -A.' com
rnis~ão de ostati11tica. 

' ' 

··-
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A liS!!Cmblóa geral resolvo : 
Art. 1.• Ficam consLituindo o patrimonio da ca· 

m11ra municipal dn villa do Tury-nssú, na provincin 
do Maranhão, as ilhu situadas ao longo dn costa 
entre a fLz do rie 'fury o do Gurupy, com as clausu
las do nrl, 16 dn lei n. 601 do IB do Sclembro de 
1850, afim do que n mcsm:t cumarn J~ossa arren
dJl•n!il ou afor.~l-ns liu conformhbdo com o seu rogí 
menta. 

Art. 2." Soo UJ:-rilorio do município do Tury·os~•i 
fdr dividido, (armando outros município,, os ilhas 
doadas comprehondtdas no respectivo terdtorio fi
carão portoncondll no patrimomo d~ non1 munici
pnlidndo, 

Art. 3." São ro\'Ogndas as dispo;it;ócs om con· 
traria. 

Par.o da camara tlus doputndds, om 12 do Junbo dl' 
1871:-cande do llntopondy, prosidonte.-Joa.quim 
PiroH MMhDdo P11rtolla, lQ socretario.-Jmsó 'lurin 
da Silva Pal'anhos, 2° s ... croturio. -A' commissão 
tle legislação. 

A R$somblón geral resolvo: _ 
tut. l,n Serão providos nas provindas pelos res 

poctivos l'residontcs, mediante coucUJso, ~~~gundo a 
loglslnçlio em vigor, mas restringidos os pru(}s tí 
mota de, 09 oficias: 
~ 1.• DotobelliA<·s do publ;co, judicio! o notas, 

oscrivlio de orphãos, dos feitos da fazenda, do jury, 
oxocuÇõos crimmnes o da pru,cdoria. 

§ 2,., De officiaes do rt~gistro do hy~tothccas, DC?S 
log11re~t em quo por decreto fôr !.!ronda n sorvenua 
privativa, segundo a roiipoclivu lollidn~ilo. 

§ 3 • ., Oo contadores. distribuido1os, partidoreS, 
nvalindores o pol'toiro~ dos auditorias. 

Art. 2.0 Setiio í~uolment.e nomo:uios pelos mos 
mos pre11idont~s os promotores c solil:itadores dL• 
capellns o rosi•!uos, os cura dures gorncs do orr•hào~t 
e ausentes, e depo~harit~s publicas. 

Art. 3.° Ficam revogados as dispiJsi~õos crn con
trario. 

Paço da camJra. dos deputados, (lffi 12 de Junho 
do 187.1.-Condo de HIIOJ~ondr.. prosiden~o.-Jon: 
flUim t»iros Machudo Ptlrto..ln, ltl socrewno.-Joso 
Jlnrin du Silva (',,ranho!.', 2° socrolariu.-A• COUI· 
mi:;são de logiz;lnção. 

O Sr. 2° secr•·tnrio leu o porf!cor da mesn n. 352, 
tlo 14 do Junho ofe 1871, expondo n rr.ntoria de U!'Jlft 
propmuçno 11.1 c:tn•nrn dos Sr11. doputado.s, :· PJlf'!
Vól.ndo a pon~ão do 1:2008 mensnos concC'dldn no bn· 
gadciro honorl'rio Dr. l'"'rnnclsco Pinheiro GuimA
rães. 

Concluindo : 
1.• Que a proposic;Tto d:~ c1mara dos Srs. dopula· 

dos •lavo ontrnr om díscus:;ão o ser .1pprovndn. 
2.• Que o rolalorio da mosn sojn Impresso o tlis 

lribuido nn Córma do eslylo. 
l?icou sobre n mosa para entrar cm •Jiscussilo com 

n prll(tosiçiiO n que ao roforo. 

ORDEM DO DIA. 

I.ICENÇA· 

Eolrou cm 3• llhcussão, e fui approvoda para ser 
dirigida á sancçlo imperial. o proposição da camara. 
dos deputados, coneodendo licença ao desembargador 
do relação do Côrlo, Josó ll>plisto Li•boa. 

ESTRA.DA. DE FERRO DE D. PEDRO II. 

Achando-su na sala immodiata o Sr. ministro da 
agricultura, coa: moreia e obras publicas, Cot'a.m sor
lcados poro n doput>r.ão quo o devia recebor os 
Srs, barão do \la• nm, ~'igueiro de Molle 1l barão do 
Comnrgos. o sondo introduzido o Sr. ministro no 
salão cum as Cnrmnlid~Jdos do cstylo, tomou 4Ssento 
no mosã á direita do Sr. presidente. 

Procedeu· se á votação de nrt. lo da proposta do po .. 
dor executivo o.brlndo um credito do 35,000:0008 
para a terminação da estrada de [t!rro de D. Pedro li, 
cuja di!!Cllssãu havia flcnclo oacorrada na sessão do 
hontem, tendo s:~obido antes do s~tllto o Sr. ministro 
da agricultura, e roi o me!n1o orligo regeitado. 

fltlstu a vot11s a cmtlnda I!Ubstituitiva do Sr. vis
conde do Rio Branca Cai npprovodo. 

Entrando de novo no salão o Sr. ministro, conti
nuou !I discussão do ort. !20 ndditivo, que bavlo ficado 
adiadn na scs11iio de hontam. 

O ~";a•, Rlb.,lro do Luz.-Sr. prosidcnto 
o nobre sanador pt•la província da Bnhi11, que bontom 
ortcdou o doo lhl sobro o additivo qqo se acha cm 
llisl!ussi'io, doclarou positivamente que daria. sou . 
voto contra osto artigo, por entender que elle con
~órn um insulto, urn usc.:srnoo ás tres cmpreuas das 
estradas de f1·rro das provincios do Por 1ambuco, 
Bn.hia e S. t'aulu, porquo no pa5BO quo so pado na 
proposta par., a estr11da do ferro do D. Pedro H o 
~credilo do 20,000:000$, conforme a emenda do bon
rldo Sr. t~r·~sidente do conso:ho, apresentada cm 
virtude ctó solici~çi'io do Sr. mini&tro da agricuJ,
Lura, dá-su pttrn a conlinuoção das tras linhas ror .. 
rens dessa!! omprazas a 1cnda respectiva e a quantia 
do 1,000:000$. l'eço licença no honrado senador 
para não só apartar me do sua opinião, como ainda 
combntoll a. 

O nrt. 2•, que so .o.chnom discussão, foi approYado 
pela cnmara d~s ~rs. deputadoF o alli os trcs im
purtantos provmcuas que possuem as omprozas a 
qno <~c:~.bó do rof~::rir-me tt,em muitos o zelosos ro
prl!scn)Ántn~. que sf'gurt~menle não consentiriam na 
npprQ'Var.ãodo artigo additiv •, se nello se contivesse 
uro· insuho ou \'fi escarnoo n c_ssas tros cmprilzas. 

~l&s o artigo addiUvo n5.o se limita a autoriso.r o 
governo a continuar no profonga.-.onto dosns ostra
das c~m o producto liquido do ron la das mesmns, 
nem ~ómonto com n concossiiodo 1,000:0008; o artigo 
contém idóo. muitíssimo importante, id~a sem " qual 
não acho prudento. nem mesmo conveniente o l'ro'" 
longa menta tias vins ferroas pertenct•ntes a essas tre:~ 
proviucias i ú o resgate dcsttas ostradns que hoje 
constituem propriodtHlc do tros compnnhfns estran .. 
gciras. · 



124 SESSÃO EM 14 DE JUNFj) 

Na minha opinião, o resgato dessas estradas por 
parte do thosouro ú questão !JTimordial, é base esson· 
ciol para que su possa tratar do seu prolongamento. 
Sabe o honrado senador, melhor do que ou, porque 
tom sido presidente do conselho por di versus vozos, 
que as linhas ferroas pertencentes n compnnhius es
trangeiras teom dado caus1 a muitas duvidas, n 
muitas questões, contl~etos o mesmo a muitos dos 
gastos o dissubores para o governo, no tocante a 
dcspazas que so fizeram para construcçllo das mos. 
mas, e depois do concluídas, limitadas essas despe
zns ao seu custeio o administração, renuctram· as 
m~Jsmas quelltõos, os mesmos contlictos, os mes
mos desgostos o díst~aboros ~·ara o governo. E•, 
portllnto, iudispeosavel proceder no rusga to dessas 
estradas, porque pelas questões o contlictos quo as 
respectivas companhias lcvnnt.am contínuameutc 
com o governo Jmperiul, devamos crer. que não é 
conveniente quB se contrato do novo com ellas o 
prolongamento dessas _estradas, e eu penso que o 
honrado senador seria o primeiro antro n6s a oppor· 
ao a quo o go\·erno fosso autorísado a contratar com 
companbias estrangeiras, principalmente inglezas, 
porttlncentes a uma nação tão l'oderosa, outras es
tradas do ferro. porque daria isto occasilla n n•Jvo.s 
questões, conOictos o desgostos. 

Alúm dessa difficuldndo, para mim muito séria, 
que pert.urba o incommoda a admiuistração, que 
toma multo tempo ao ~;overno, ou entendo que o 
Estado P.ódo chamar a si a construcçi.io do prolonga
monto dessas ostradlls com muito mais vnotagen'J, 
com muito n.onor onus, do que contratando com 
companhias estrangeiras. · 

Quando se contratuam oss11s linhas Corrcn~, o the
souro e as respectivas províncias flraram obrigadas 
ao pagamento do juro do 7 °/ •• E' Cacto sabido que, 
nas condições dos mercados monotnrios da Europa, 
urna garantia do juros de 7 °/o nl'lo quer dizer unil:a
mente que os capitiJDS ficaram o cobt.,rto do prejui
zos, ou dQ cossaçllo do lucros; a garantia d~ juros 
de 7 o/o• não serve só para resgllardar prcjuizos,mos 
para assegurar um lucro vantajo11o, uma boa ron\13. 
Se os r.apitaliat:u: da Europa emprestam sou dinheiro 
n 4 ou 5 oj,, doattequt~ o amprogam cm uma ompreza 
qUI tom garantia de juros do 7 °/o,garantin dada por 
um governo acreditado como é o governo brasiltliro, 
está claro que toam Incro muito vnntnjoso. Porcon
IIOquoncía as omprczas das ostrudas do Cerro para 
darem bom lucro aos respectivos accionistas nlio 
precisam c.Josenvoh·er na Jiscalisa~lio d;1:, d.ospozas 
nquolla s"veridado quo ó para deseJar; basta que ü 
ronda da Citrad4 dU para a despoza respectiva, parn · 
dar•so urn lucro vautajoao. visto como no the::~ouro 
incumbo dar os 7 "/o· · 

Nós construi mos a estrada de Corru du D. Poda·o 11 
por meio do uma companhia; .n rstn Ci\lllp:mhia ga
rantiu-tn o juro do 7%, mas, cm vírtudo da loi de 
1860, solicit11da do corpo logislntivo polu !;liocidu 
bart1o da Urngunyannn, tratou o governo dos rosgnte 
das acçüos pertoKcentes á d1ta companhia. do sorte 
que bOJO essa o:Hrnda pertonec ao Estntl~. Ora, pora 
gunto uu no honrado scnndor: essas cnpllaus quo so 
despenderam com o resgato. o que so tcom l!osponrtido 
c,iusdc então com a continuação das obras, ficaram 

mais caros ao tbesuuro do quo os fornecidos pela 
companhiA ? Sem duvida que ni1o. 

Nós ~ogavamos ó companhia 7 % do juros ; não 
(endo saldos do ronda ordinnria para n estrada de 
rorro, fomos pedir capitlleS aos mercados curopous 
o ao nosso; pelo emprestimo contrahido cm Lon
dres pagamos 5 %. o oatro nós omitlimos apolices 
pelas quaos pagamos 6 %i do maneira quo, com 5 % 
üa juros em um caso, .s 6% em outro, levantá
mos capitaes para o resgato da estrada do forro do 
1). l)odro II, o a continuação d11s obras respectivas, 
deixl'ndo assim do pagar 7 •t. como pagava mos em 
quanto n estrada de forro pertenceu a uma com
panhia. 

Este Cacto dá mais um argumento para que trato .. 
mos do ros"nto dessas estradas, afim de cuidar do 
seu prolongamento: flcn ruais ba:-oto ao theaou.ro 
lovautar um omp10stimo: dentro ou Córa do paiz para 
·!Onlinuar a construcção dessas estradas, do quo 
contra,ar o pl'olon!(amonto com as rospocthas com
panhias. Se contr;,tarmos com as :rospoctivas com .. 
panhins, tllas não qur.rorão, som ·duvida, um juro 
menor do 7%: o lias não quererão, sem duvida um 
privilegio menor do 00 an11os, como o quo se con
cedeu ás emprozas das estradas do ferro da Dahia, 
Pernambuco, o parece-me que á do S. Paulo. 

l\las, diraso·ha : 11 O governo quo trato da con
strucção do l!rolong·Hnonto á sua cusla.u Eu entro 
em duvlda, Sr, prosideute, r.orquo não tive tempo 
pura exnmmnr, se os privi ogios dados ás com .. 
pnnhins do Pernambuco o dn BahiQ excluem o 
governo do continuar aquellas estrada.s á sua custa. 
otó ás margens do rio do S. Francisco; não sei se 
os contratos obrigam a continuação dessas estradas 
palas companhias ••. 

O Sn. I\.\. nÃo DR COTEGirE:- O accordo ó muito 
tncil. 

O Sn. lliBEIIlO D,\ Luz:-So h11 osto privilegio ó 
mais uma difllculdado. o, pois, mais um argumento 
cm nllono da opiuillo gue tenho, do quo o resgato 
dos estradas de Cerro o questão primordial, ó base 
essencialJmra que possamo~ tratar do prolongaancnto 
dollas. 

Portanto, Sr. presidente, cu ligo muita impor
tancia ao artigo nddillvo qu~ so acha em disr.ussão, 
porque contém uma idén que é n roeu v~r o primeiro 
jlnsso que devem dar os poder\Js do Estado para 
tratAr so do prolong~monto dessas vias ferroas nló 
as margens do S Frnncisco o do Paraná. 

O nobre senador pala provmcia da IJabin, quo en
cetou o debato ha dou:~ dins sobra o nt. 1.0 que ha 
pouco roi votado, ostnbeleceu n questão em um ter· 
reno : na preferencia quo ~arecia dar o govorno a 
que a estrada de D. Pudro 11 fosse t1 destinada a lia 
g:ar o vallo do S. Frandsco ao littoral, o não ás ou .. 
tras estradas. 1\las o honrndo Sr. ministro dn agri· 
eullura, pedindo a palavra, tlcr.larou quo nõo ora 
esta o pons11monto do go,·erno ; qu' os to contenta
va-so prosentomonto em !ovar a oslrada de forro do 
(). Pddrll 11 1i LagOa Do:..~rada, quasi no centro da 
provincin du Minas, o que, portanto, a qu('Slll.O do 
proferoncit da cstrndn que dovo liga. r o vnllo do 
S. Francisco 110 littornl, ficava do parto ; uüo so trn· 
tava dclla, era inopporLuna nosto debate. 
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Faliando, porém, o nobre senador, sobro o_ ortigo 
ndditivo, que so discuto agora, deslocou a qucstií.o 
dizendo: c NA.o se trab dn. que!ilão da proferencia 
da via-ferroo que devo ligar o grande vntlo de 
S. Francisco ao tittoral; trata-se da questão do pro
{or~nci• dos prolongamentos. • A mou vet, o hon· 
rado senador, amesquinhou alguma cousa o. questão, 
A ou&ra questão era de Rtando ímportancía, porque 
a preforencin de uma via-ferrea lif:or o vallo do 
S •. Francisco ao liUoral, ó, sem duvida, qunsta.o de 
muito alcnnco commereiol, politico c administra
tivo i a de !labor, porém, qnol das estrada do forro 
deve prolongar-se primeiro do quo as outras, sem 
aquelle objectivo. e questão po1ucna. 

O Sn. ZACA.nu.s: -Acho ella muito.granda, 
O Sa. UmEino PA Luz:- Devo, porém, ttcomfil· 

nhar o honrado sonruior em sua argumcntoçllo.'Iri
buto muita estima c considorAçào 11 s. l~X.i não do\'o 
do monoir:a alguma tomar em pouco seus argumentos 
n resJ•eíto desta qnostito. 

Sennores, ó pttCi!o qtto o senado saiba que a 
estrada de r~rro do O. Pedro li tem um alto dos
tíno a preencher neste pniz. As obras monumcntaes 
da Serra do d/ ar querem dizer que foram vencidas,. 
para a estrada de ferro nüo ir parar na zonn do Pn
rahyba, cmbcn muito rica o importante. mns pe· 
quema paro Aella ir mnrror umn o!ltradn do tiio gran
des obras d'artc. Desde que so von~cram essas obra! 
da Serra dn ~var,ohriu·se um horisonlc mutto mais 
largo para tão grande ost!'.ldn. 

Portanto, Sr. presidente, a via for roa de D. Pedra I r, 
pela sua immensn importancia, não pt~Jo limitar-se 
o o vaU o do l'arahybn (apoiado•): c li R d••• entra
nhar .. so no coraç~o da 11rovincia do Minn!t, o não &ó 
da vrovincin de Minas, como do Jmpe_ríll. 

O Sn.CA.NSA.Nslo DE SINU•1PI':-A questão ó do op .. 
portunidade o moi os. 

O Sn. RIDB.lflO n.\ Luz:-Mas, disso o honrado sena
dor: lfQuorois prolongnr a estrada do forro do 1). Pe
dro 11, o olh não preciso dosteprolongllmento, porque 
tem tnuitn vid .... tem multn rcndn, tem muita pras
paridade, no passo qwl a estrnda do forro da Bohia 
O uma estrada pobre, som prosperidadC!, fl(lfn fnturo, 
ernquanto estiver nns proporções acanhadlls om 
que so 11cha.ll Soi'Y!r·mc-hei, ::ir. prosidontl', deste 
mesmo orgumento do nobre Fonador, pnra mn~trnr 
que a riqueza da estrada do forro D. Pedro 11 é ra
zão. e raziio poderosa para lJUU eUn nüo so limite no 
vallo do Pnrilhybn, zonn nm1to importnntC', mns quo 
ó pequeno parn tão grande O!lrnda. 

A cstrndn do f,rro O. PoJro 11. Sr. presideoto, 
tom despendido, utó n óp ... cn do ultimo rol~ttorio da 
respoctívn directorin. n sommn do 3{,MU:08~S083, 
o produziu no ultimo nono o rcndn liquida do 
2,573:UOOS135, quo roprosentnm •.• 

O Sn. MRÃO 11R S. Lounm~ço :-Entra o juro? 
O Sn. RtnRIRODA Luz:- ••• 7,42°/odnquella. quan• 

tia. F.', portanto, uma oBtrndn rkn, como muito 
bom n denominou o nobre senador pt>\n \\Bhin; é 
cs&r.lda que tem recursos propr10s, que púdo viver A 
sun custa • 

0 SR. DARÃO DE COTEGIPE:-l\las iato quer dizer 
quo ostondondo-sc ha do conservar a moam1 ri· 
queza? Pódo olé t<>ronr-so pobro. 

O Sn. Rm•mo DA L~z :-A estrada D. Pedro II 
ainda não chegou ao destino marcado pela loi do 
1852. ainda nao cstó.o concluida11 as 31 e 4• secções • 
concluídas essas soc:çõcs, ó convicção minha, do quÕ 
dará uma renda corrcspondcnto, nlio a 7 o[o, mas 
a O ou lO. 

~· decretação dessa .estrada procodcu urna das 
muores c mn1s vastas d1scu~sões que tem havido 
no nosso parlamento. o o seu trMado foi tão bem 
calculado, O de n!lturoz3 tal quo at~ bojo o dosoDvol .. 
vime~ to tem tido o pai~ no!!.tos 20 annos. nada: h.1 
QI!O dizer· se ~obro sua dtrocçno; parece um traçado 
fmto pofn múo do Deus, porque. a estrada de forro 
O. l'odro 11 p: es\a·se a serv1r perfeilamenle ao• 
grandes centros productores dms províncias do Rio 
d.o Janeiro c Minas. o a n!gun.s da de S. Paulo, sa• 
t1sruz n (OIJus as convon10ncuas commorcia.cs o 6 
susceptivcl do grandes prolongamentos o do clivcr .. 
sos ramaes ~ara o interior da provlncia de M.ioas o 
parte dn da S. Pll ulo. Foi uma estrada muito bem 
traçada, porque a seu traço presidiu. muita estudo· 
reflexão o pru11oneia. ' 

Mas. &onhor~s, .tc_ndo esta estrada a ronda que 
tom, p6Jo .. so mh1b1r que el\3 so prolongue para o 
interior? Scrll ella pesadn no thosouro em seu pro .. 
longamento 1 Sua renda não isenta o mesmo tho. 
souro de todo o qua.tquer onus? 
. O Sn. ZAC.\"I.~s :-EntilO níao precisa do cmpres

ltmo. 
O .sn. lliBRmo .DA Lt:z:-Vou a esu questão, 

Prce~sa do omprostnno, porque não dovemos querer 
quo C'l prolongamento so faça paulatinamente á custa 
da ronda. O que devemos querer ó outra cousa: é, 
quo s~ a estrnda D. Pe.dro 11 tem muito bon renda. 
contrnta•so o empresumo, porque pnr.a o p11ga ... 
monto dos juros desse OmJ~rCstimo ahi está a sua 
rondn. E' este o meu pcnsamonln. • 

Apresentei ha pouco, sonho, os, o computa da des .. 
pczn feito com a t~strnda do ferro O. Pedro II • tem·se 
des,,endido o som mo do34,649:0~S083; mos ~rgunto 
nos honríldos senadores : em q c tem sido posada. no 
thesouro essa estrada 1 Não d1l o lia renda quo cobro 
os juros das qu:mtins lovantadas par" a sua eonstruc .. 
çful ? Doi, som duvlda alguma. Logo, não tenbnmos 
medo do prolongal .. :t, porque, para garantia do que o 
thcsouro nii.o carregará com onus algum, ahi está a 
renda sempre cret~cento doss:a estrada: e por ts~o 
dissu cu, que por ser olla rica. não devemos tora 
menor rl"pugnoncir~ do votar o seu prolongamento. 
Jú se ''ê que o argumento do que so serviu o honrado 
senador par.1 combntor a proposta ó o mesmo com 
ouo de lendo o prolongnmento do estrada do !erro D. 
I'edro 11. · 

1\lns, sonhares, so por sor rica oss11 estradll, cu 
entendo que d~;~,·o contrahu o cmpreELimo paro sau 
proton;;amento, p~rql~:tnto duá oUa renda para 
J'R~nr luro o Kmortuuu;ao do mesmo cmprostimo. 110 
pas~n quo dosenvol\'crlL considcrnvolmeoto o. riquez.~. 
do paiz, nugmentando a (orlunn particular. como n 

' 
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publica pela cobrança dos impostos, niío mo oppo. 
nho ao proloogamcn·o tia estrada de forro da Bnhia 
por não ter renda liquida; porquanto, ao a riqueza 
O para a estrada do torro D. Pedro 11 motivo J•nra 
que eu defenda. seu prolongam3nto, tambom a (l•lla, 
do renda ó moLlvo para que ou defenda o prolonga
mento dl da B•hia. 

O Sn. JunÃo DE CoTEGJPB:·-1!:' n preguiça do 
m~stro escola: emq11anto so afoga\•a 3 crianç:1, ollo 
gritava. l\las nisso mo1mo nã•' t~m rDzit.o o nobro 
sl!nadvr, 

O Su. RIBEIRO DA Luz:-Pcço licença para assig
nalbr esse erro: na conatruc~iJ.o das primeiras lo· 
guo.!:l de um11 cs&r.1da do Cerro aeve·so sempre P-rocu
rar zonas que compen~em aespozas Coitas, afim do 
rorvir de incontiYo ao prolongamento. 

o Sn. ZACARIAS : - Obrigado r·•la caridade. 
O Sn. Rmemo DA. Luz : - Não ó cuidado. 
o s.n. ZACARIAS : -Tem pon I doi pobres. 
O Sn. RIBEIRO DA Luz : -Estou me s · rvindo do 

argumento com toda lealdade. 
O Sn. Z.\CARrAs : - A caridade nlio excluo a leal

dade. 
O Sn. PARA.NAGUÁ. : - Ao rontrario : ó n mais 

bclla expressão da caridade. 
O Sn. RIBEIRO DA l.uz :-Nilo sou proOssionttl i 

nu1s a estrada de forro da Balda, sogunrlo te'ího ou
vido dizer, não foi bom Lrnçnda. H o o tem & honrado 
Sr. barãu de Cotogipe fez .. me o obsequio de mestra r 
o mappa do valle do S. Francisco, o d11 diroccfJO das 
tres linhas ferroas de Pernrtmbuco, Bnhia e Rio~.:; 
JaneirO. A. estrada do ferro d:. Bahin costeia umll zonn. 
proxima no mar, zona productora. mrls que pouco 
ou nenhum interesso dá á est: ada do ft~rro. porque 
esta tem contra si n concurroncin do tr.m!lporto por 
agua. Depois a estrada abandona essa zona c procuro 
o ínterior • ...t: lagt inhas, e 6 proporção que se sopnra dn 
zonn proxima ao mttr, vao oncontr.1ndo terrenos do 
pouca producção; do modo quo tendo n administra ... 
çiio provincial nutorisndo a construcção do estradas 
vicinaos com o fim do chnmsr toda n producçlw ros ... 
sivel r,arl a estrado do ferro, o tendo o governo im
poria , por meio do sou t:~ngcnhciro fiscal, procurndo 
corWr todas as dospozns que não süo ttbsolutamonto 
necessarins, a ostrad~t do forro dn Unhia não tom 
dado ronda para ns d spc1.ns du seu custoio o admi ... 
nistração, a não sor no ultimo nnno em quo mnni· 
!estou se um pequeno saldo do pouco mais do 
6:00~8000. 

Portanto, Sr. presidente, este facto constante do 
11~:.> dar a estrada de ferro t.la &hia ronda sufficiento 
para a dospozn do custeio o administr:u;üo, indtcn 
ou quo a ostradtl não foi trac;ada convr·~iontomcnto, 
ou que olla procis:. nlongnr·so: nilo chr.gou no sou 
destino. Eu mo inclino para O& ln ultima opinião. ,\os
trod:~ de forro do Dahin precisa sahir das proporções 
acanhadas em que se or.h.1 ; clln proci!ln tr no vnllo 
do S.-Francisco, para t•ocab•·ar a vida, o a pruspo

'"ridndo, que lhe Cal tom nn ncnnhnrln zona cm quo{_•&tá. 
Abs, Sr. presidenta, so isto ó vcmJado, pormiUatn· 

mo os nobros sonadnros que on censuro o procoJi ... 
monto quo se tovo, do dar ossn djrcc~üo ti estrada do 
!erro da Bahia. 

O Sn. DARÃO DR CoTltGirE:-PurQuo? 
O Sn. Rmmno D.l Luz.- Pdrcco·mo que ,o ella 

Mos, Sr. presidente, se n situar.üo da estrada· de 
ft:rro da Bahia é a quo acabo do oipt1r, entendo '.lu 
que etln merece toda 11 attenção dos poderes doEs
tado, porqug nas condições om qno so acha traz um 
grande onus para o the~ouro, sem osporançn de que 
~ml t~ituaçi•o melhoro, o so desonfolva. Portnnto, · 
não me Oi'ponho no pensnmouto do1 n:lbres sonndo· 
rcs, do que dovu .. so urar á ostrad11 do forto da Bultia 
J118 proporçõo"' acauh.idas om que so acha, c seja 
levada até As margens tio rio S. Fr,,ncisct). 

Const11· mo, Sr. presidente, que a zona que n cs
trad3 de forro da Dahia toro do p~rconor do Alaa:oi
nhns no Joazciro niio ó productiva, o portanto a vida 
dos a ostradn o sua prosporidndo ostào no JoJzeiro, 
não estão cm maio caminho. · 
. E·, pois, esta mais umt considoraçiio para que se 
leve ao Joazoirn o ostrildn do Corro dn Dahl". 
Sr. urosídont~, nno V(>jo motivo parn excitar suspej ... 
tas da pnrlo dos honrados senadoras de que a doe la· 
rllÇiío do Sr. ministl'o da agricultura, de ser a 
Lag.,n Dourada o objectivo d11 via forro3 do O. PQ
dro li, pelo simples Cacto de conRti\uir ponto forçado 
para podar ir :i margem do rio das Velhas, contóm 
o pensamento oncapotado do pro!orcncia, o ;..ar con 
snguinte do !-lO querer prejudicar n direcção da estra
d• do rcrro da Uahia. 

Sonhares, par.1 a provincin do Minas a ~randn 
quosti1o é quo a cstradn do forro do D. Pedro ll 

f. rocurc um dos cenlrui daquolla província. Que n 
4og,)3 Dour11da está muito proximu no centro do 

Minas, ó quostüo que nho adm1tto duvida, e perianto 
dando-llo á ostrndn do forro como objechvn aquelto · 
Jogar tom-so nttondido nos interesses commerci~os 
do centro da província. 

Mas, ainda quando so prov;Ísso que a Logôa Dou .. 
r.Jda nüo ó contra commercial dn província do Mi
nas, o quo maiR so atton1o ao pensamot~to do Jovnr 
a oatrndn do ferro porn o rio dos Vt'lhns do que es
Fas convonioncinR commcrcin(ls, nlto vejo nisto mo 
tivo r.arn conslm~. porque entendo quP1 dada mesmo 
esta 1ypolhesn, davin o governo deixar nl~um tonto 
do pnrto. nbo t'tlcndor só o oxr.lusivnmonto aos into .. 
rcssos commerciacs pnrn concilial·os com os poli'i· 
C(lt-1, cstrntogicos. o do futuro, Orn, todns subcm que 
so n estrndn do ferro du U. Pedro II :,o ostondosso 
ató á mnrgom do riu das Valhas, so so or.tondelise 
010· mo. lltó ao S. l"ranciwo, com qu:mto nlto hnja 
hojo interos!'los commorcinos quo dom.1ndt•ro u SI11J 
prolongamt·nto nló lli, todavia orn umn ostwda do 
grnndo inlomiso politico, uma Ol'tradn ostratt~gicn, ' seguisse pelo valia do Pt1raguass1í. o fosso procurar 

a villa do Urub1~ á margem doS Francisco o nlw o 
./ua:ciro, achor·so .. hin em condições muito dilfor·en
tcs da quo so acha actualmcnto. 

O Sn. SAI\.,U\',\ :-Muis. ostralogicn ú .:1 Ja U.d1in 
pnrn todo o Norte. 
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·O SR. R1oamo DA. Luz:-l\las pnrn isto ora necos· 
ssrio ser construido tombam a esto:-ad11 da 8.1hia, 
porque eu considero a de Minas um complemento 
daquolla. · 

SenhHros. eu ní1o mo op~onho ao prolongamento 
dn Dl-ltratJa do Corro dn DahlA ató o Jo:~zeiro, rcpitB: 
o valle dn11~e rio é muito extenso. muito vastu, e 
penso que uma unica estrada do rerro não poderá 
satisfazer no futuro ás exigllncins commorciftcs 
dnquella grande zona. ~ós tomos 240 legua!t do na
vogaçao O~ via I desde Pirapora até a·• Jonzoiro; a 
umaz-mn tao vastn como essa,- mo paroco, quo umm 
unica ostrnda do Corro não poderá levar a vida, a 
pro~poridndo o n riqueza. 

O Sn. '1'. POHhn :-Por muito tempo não podoru• 
mos tor IDttis de uma. 

,O Sa. llnnnao o.\ Luz;- Estou corto disS·o, e 
por os!le motivo oito contestou primj:r.in da estrnda 
do ferro da Uahia, que além do ser a quo tom di· 
recção mais r.urta, menor terreno a percorrer, ~tr.bn· 
solum taes condições financeiras que é uma necms· 
sidadu prolongai-a parn. ~eu mclhoramouto, 

Mas, senhores, so ni"1o me opponho n case pen!la
monto, so ató acho convOniento quo nquollo valle 
soja no Cut11ro c ·rtnda por duns ou m;ais estradas do 
forro, entendo quo nilo tom razão do s~r o zelo com 
que O'l h1..nrados senadores pela producia da Bahia 
contofltam a necossidado e convenioncia do prolon
gamento 1ta do () Potiro U, só porque suppoem quo 
lá em um futuro rnuito remoto elln poderá ir Ler á 
barra do rio dns VolhHs curo o S. l'~rancisco. 

Vou cuncluer, Sr, presidenta, e pormiuam V. Ex. 
o o sanado quiJ cu o Ca1;n com ror~roflcia nos hon· 
rudos senndores peln Uahia, rflpOtwdo o tHto espiri
tuoso duO· bre sonadur polo l\io do Janeiro: "So 
quereis e::&tcnder a mão nt~ u vnlle do ri l du- S. Fran 
ci:iCO, porl{ue não consontfs quH ostendnmlls a nossa 
t<~mbom para aporlnr a ,·assa? » 

'fenbo concluido. (J/uifo bcrn). 

dirijo, porque o tenado as &em bem preaente1, obse.r· 
nrci que, a nAo ser a medida do resga&e, continua .. 
remos por Jeogo e dilatado tampo a lutar com emba• 
ra~os nas nossas relações com as directorias inste
ZDII, embaraços provenientes do modo ~rque roram 
Céitos os contratos com ollaa, quando ·nãu tinbsmos 
a miníma cxperieneia do assumptos relativos a os
tradu de forro. 

Hojo conhor.o 011 Cundamentos que tinha o illus
tre senador, Que ·agora não ostti: r,reunte, mas que 
nesta casa exerce dignamente as un~ões de 1• se
cretario, quando, discutindo..so a lei que outorisou 
os contratos para a construcção das dhas estradas, 
tanto pugnan, e talvez fosse o unico que o fizesse, 
pela convenicncia de que, pelo meuos, se estabele
cesse n clnusula do reverterem ollas ao E"stado em 
prnso fixado polo governo. 

Nem dillo, poróm,so cuidou; do sorte que as com
panhias inglezns, sem fundo de reserva, sem fundo 
de amortisdçio, renovando sempre questões ares· 
peito da fixação do seus capitaes, da discriminação 
rla ronda, porn se poder verificar qual a li~ulda e 
fazor-su ütTectiva a garantia do jtuo, sem nonlium dos 
moias que não Coram adortados do evitar dialculda• 
des, hão do reproduzir !iOmpro os mesmo• embara
ços. :is vezO! irritantes, som que possam ser bem fis. 
caUsadas as suas dospezas. · 

Foi por isto, Sr. presidente, por ost1 estado de 
cousas, quo nào o satisfatorio, o ao contrario e:r.• 
tremamonto dosagradavol, mesmo prejudicial aos 
interesses publicas do Imporia, qua eu em uma du 
sossõos passadas declarei o que repeti hontem, como 
hojtJ o raça, que cumpria no governo cuidar dores
gato d.:~.s oslrodas de ferro, quer do Norte, quer da 
pruvincia do S. Paulo, visto como tom11va empenbo 
em promover o seu devido prolongamento. 

l'onho apprehensõas de que so renlisa-se osso 
prolongamentll, sem estar acautelado o futuro por 
aqu~llns medidas ou outras semelhante•, veabam as 
companhias a ser mais exigentes o as estradas mais 
custosamente resgataveis, por cnusa da maior pros-

O ~r. Z••ettl"low pronunciotl um discurso paridade qu~ terão com o augmento .do trafego. 
quo publicaremos no Appendicí'.. Ag:.ra, pau, cumpre·oos consegutr que as com· 

panhias inglczas tornem-se mais razoavt~is e cessem 
f) Sr. "l"'h•~odor•• dn Mll vo. (ministro ilo praticar arbitrios prejudiches aos nossos la~i&i

da agricultura) :-Sr. r.residonto,ou applaudo com o mos ir.t!!rosscs e direitos, como toem até boje prauca· 
ill~trado senador pel;a Dahia a uoanimidado de do, ou ent.llo reaolvnmo-nos a tirar de sua posse as 
a~cor~o que o son .. dtl maniCostn acêrc.t da convo- cmprezas que estão sob sua goroncia. , 
mouc1a do promovermos qu:mto antes .o resgato das Eu não posso lembrar-mo com toda segurança do 
ost~adas tJo forr~ d~ Pcl'llarul.lucn~ U~ttun o S Pnulo, buver dito no ptimeiro di4 om que tive a honra do 
n~s~n~ como .ostuno quo. o mesmo 1llustro senador me comp;arecer no senado, que nilo votaria pelo pro
dl.I'IJ:tUiso ns InterpclliiÇOes quo f•J7., o . á:~ qua~~ 1 os- longnmonto das eslradas de ferro, sem quo se li vosso 
trmJn n pro~ento r~'spostn. ,.nrq,ue asstm haluluo-nwl elfoctuado o seu resgate. E' certo que naquella 
li sor ba:itanto oxplicltn, nilu d01xando duvida alguma occasião ou ·procurei accootuar o pensamento quo 
sobro quno:5 sejlm os maus intuitos. t.cabo de cxtornar, isto ó, procurei manifestar as 

Cunhocen~tl o senado ns difficuldadcs quu o go-1 obsorvaçõos quo precedem, com o fim -:nuito dcli
vernu tom ttdo nus suas relar.Uos com as directorias ll.lurado do quo chegassem ao cltnhoclmen&o das 
dns cornpnnhins iuglf!7.11S das· estrados dt• farto do 1 directorias iugkzns; ou linha então do attender á 
Hr;1sil, ni1o pódo sor inditfl~ro11to o insonsivcl lt: alt11 cnnvonirncia de não comprometter futuras 
nltrt C(lnvoniunciu do quo. sendo poll!ih·ol, proma .. · trdnsacções que so devem encetar. 
vamos o resgnto do:;sns estrados. I Aprosentnndo-mo n11 tribuna do· aenado do\·ia tra• 
. Sotn protont.!or do novo r••produzir ns rnzôos quo 1 duzir flrlmonto,_ como fli, o qwo julgo _sllbro o os
JÚ cxpu1., ns qua.es nuus so toom robustecido com n tudo om quo se acham as nollsas roraçous com as 
mqlDriencin o l'ratica dos negocias da pasta qul~! companhias inglezas, as difficuldades o oous quo 

11 
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eUas teem trazido, e que entende o governo não COD- esforcando-se para que sejam aceitas as clausulas
vir prolongar as estradas de f~rro, salvo se forem contidas no projeclo de 1863, no qual encontro
resgatadas, ou innovados os contratos de modo que bases que julgo razuaveis para se modificarem esses
ofl'ereçam garantias para ambas as pàrtes. contratos no caso de que, por semelhante meio, se

Parece, poís, infElrir-se das dispo~ições que ·ex- pOSSJ realisar o prolongamento daquellas estradas
puz, e que agora ainda reproduzo e re(:.roduzírei em de ferTo. .
outra qualquer occasião, o proposito firme e reflec- O senado conhece 8S condições do projeeto; ~io
tido em que se acha o governo dQ resalvar o fUluro ellas a limitação do prasa do privile~io e dos juros,
quando hAja de iniciar aquellas neg.1dações. conforme e proporcionadamente á extensão-do praso,

Podera alaagar-me; porém, cumprindo-me tentar de [, a 7 0/0, se o prir:ilegio fôr de 30 ou 50 annos. _
opportunamente taes negociações, bem comprehet;lde Se o re~gab não f,jr aceito. eu não duvidarei
o senado que a minha reserva não as tomprometterá. conformar-me com estas modificações ou outras se-

Não me recordo de que tivesse declélrado não melhétnt~s.
votar pelo prolongamento das estradas de ienE> sem Do que não prescindirei, pOlém, esteja o senado
que fossem effectivamente resgatadas. O illustre se- convencido, se me couber a felicidade de realisar
nador a quem tenho a henra de responder, leu o contratos nos termos que indiquei, é de deixar
resumo do meu discurso no Jornal do Commercio; desacallelaàll o futuro, pois pretendo gal'anlil-o.
mas, sendo esse trabalho da redacção daquella folha, aproveitando-me da onerOSJ experiencia que ternos
não con:,m sob minha revisão, nem por elle. ~ou tido soLre estradllsde ferro.
responsavel. As notas tachygraphicas do meu pri- O SR. F..ERNANDRS DA CUNHA :-Apoiado; teem
meiro discurso ainda não me furam presentes; pres· custado o triplo.
cindindo, porém, da lembrança que aind.1 COtlservo
do que disse nessa "occasião, de novo solicito ao se- O SR. MINISTRO DA AGRICULT.URA:- '\em podem
nado que recorra á sua reminiscencia para'" a sessiw deixar de cust/lr, porque. além da impossibilidade
de hontem, na qual clara e manifestamente expuz ae uma cfficaz tiscalisação dos contratos, como se
que, sendo dever do governo não guiu-se por acl18m concebidoi,accl'tscem as despezas de custeio,
principios tã.o absolutos que o .co.nstralljam e o em- nunea bem discriminadas, as da administração das
baracem D'l gestão dos negocios publicos, deixei directorias em Londres. administração tão despeu.
claramente manüesto que por amor da convenien~ia diosa corno .não se calcula.
de promover o prolongamento das estradas de ferro. O SR. F. OCTAVIANO;-E' um modo de vida.
se o seu resgate não fosse possivel, tentaria a modí- O SR. ANTÃO:-Apoiado.
ficação dos contratos existentes, adoptando as bases
do projectu da camara dos Srs. deputados em 1863. O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA:-As despezas

Julgo que o senado ha de recordar-se de que eu feit3s pelas administrações inglezas das nossas es-
assim ·manifestei-me. tradas de ferro sâo taes que não ha termo de com-

O SR, ZACARlAS :-0 J01'nal do Commerciú não paração COJ{l Ml de qualquer serviço administrado no
Bra'3il.

disse isto. Ahi está a propria estrada de ferro de D. Pedro II
O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA: - Perdoe-mp pruvando quanto sào menos despendiosas as con

V. Ex.; eu já expliquei-me; se todavia V. Ex. deseja, struccões feitas pelos engenheiros brasileiros na 3'
eu repetirei 0 que disse na sua ausencia. e 4' secções.

O SR, F. OCTAVIANO :-Basta que digJ que é este De quanto tenho dito. concluirá o illustrado sena-
O seu pensamento. dor pela provincia da Bahia, a cuja interpellação

O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA:"':' Nrto era pl'e- respondo e que sinto nào est· ja agora presente. que
ciso que eu fosse" tão explicito 8 gora, porque na po- eu não posso concordar com a eliminação do § 2G

sição em que me 3cho coll,)cado, com o duplo dever do art. 20 da proposta, conforme pretendeu, sup
de estabelecer as estradas de ferro em melhores pondo que eu o dispensava.
coadições do que actualmento se acham e de aUen- Não qllero ficar mettido no cin;ulo estreito, a que
der ao destino grandioso ào prolougament'J das do já me referi, de uão poder prolongar as estradas. 8e
Sul e do Norte. eu não deveria comprimir-me em as não resgitbr; pe~() conll'ario, não prescindo deste
um circulo estreitíssimu dentro d.) qu~l se me tlis- p Iragrllpho. porque me habilita, no caSD de mallo
sesse antecipada e obstinadameotl'l: «Além do res- li,rar-se a lenl.ativa do l'osgate, n innovar os contra·
gate nada mai" fareis; se o não conseguirdl"s, não tos sob as idéas que tenho manifestado.
efTectuareis o desejado prolongamento.» Isto o sella O illllSlre 8enador, em um dos ponlos da sua in
du qualificará se não .sería da minha parte imp~u- tl:lfJ.ellnção. pel'gulllou llogoverull conio pretendia
deneia, e eu não tel a·hia commeUitJo. ser bem succedído no resgate de que trata o art. 2°,

Daclaro, pois, formalmente visto que tinto é fixando elle clara e peremptoriamente um limite,
preciso, embora não saiba se disto provirão di[· além do ·qual não pode ir a despeza annulI dos
ficuldades ás futuras nAgoeiações, lido como ~erã juros, limite que poderia tolher a liberdade e bom
o meu discurso pelas directorills inglezlill, dA· exilo da negodação; se S. Ex. altendesse bem aos
claro que, se mallograr-se a tentativa do resgate termos desse aItigo, na parte relativa aos juros com
que o governo emprehender. nenhuma duvida terá que deve ser retlÍbuida a divida proveniente do res
de recorrer ã novação dos contratos existent.es, e gate~ poupar-me-hia esta interpellBção.

"
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Officios

Deixaram de comparecer com causa participada
os Srs. Leitão da Cunha, Díniz, barão do Bom Re
tiro, bllrão de ItatÍna, Jaguaribe, Paula Pessoa, Ma
rra, Barros Barreto, Almeida e Albuquerque e Sil
veira da Motta.

Deixaram de comparecer sem causa participada os
S1's. Nunes Go,nçalves, Fernandes Braga. barão de
Antonina, barão de Cotegipe, barão de Muritiba,
barão de Pinpama, barão do Rio Grande, Souza
Franco, Carneiro de Campo!, Souza Queiroz, F. Oc
laviano, . Torres Homem, Paranaguá, Mendes dos
S:1ntos, .5inirnbÚ. visconde de Suassuna, visconde
de Itaborahy, Nabuco, Saraiva e Pompeo. .

O Sr. presidente declarou que não podia haver
ses~ão P9r fit1t3 de quorum, mas que ia lêr o expe·
diente que se achava sobre 11 mesa.

O Sl', 4° secretario, servindo de l°, leu o seguinte

EXPEDIENTE:

ACTA EM 15 DE JUNHO DE 1871.

PRESHlENCIA DO SR. VlSNONDE DE ABAETÊ.

Os jurus fixados por aquelle artigo são por tal
modo remuneradores que excedem a taxa dos juros
que pagamos pela nossa divida exturn,].

Como ·não ignora o senado, os juros que percebem
as ~ompanhias das estradas de ferro, a que me tenho
referido, são de 7 0(0' e a essa taxa é que se refere o
artigo em qUtstão.

Não ha que Jiscriminar a garantia provincidl da
geral, ainda mesmo que a lei não tivesse ultima
mente remido, perdoado as dividas daquella proce
dencia. que tinham as provincias, tomanJo a si o en
cargo da garantia de 2 % addicionlles de Pernam
buco, Bahia e S. Paulo, a qu~ ellas se tinham obri·
gado. .

Ninguem poderá duvidar que os j1lrOS de 7 %nãu
seja retribuição sufficiente, como já tive occasiâo de
expÔr, para (\ realisação do resgilte.

Não rn9 recordo se além destes paulo!!, sobre que
versou a interpellação do illustrado senador, al~um
houve que deixasse de ser por mim respondido; r.reio,
porém, que attendi a todos. -

Se estas explicações não sa~isfizerem, releve-me o
senado. '

Os Sra. Sal' aiva e visconde do
R I~ 8r-ancc; pronunciaram discursos que pu
blicaremos no Appendice.

Ficou encerrada a discussão do art. 2° e s~us pa
ragraphos.

Entrou em discussão o alt. 3° (addítivol.

O Sr, Zncarlas pronunciou um discurso
que publicaremos no Appendice.

Ficou encerrada a discussão do árt. 3° assim como
a do art. 4°.

Retirou se o Sr. ministro com as formalidades
com que fMa recebido.

O Sr. presidente declarou que amanhã dilria para
a ordem do dia de 16 a pl'OpOSt1 da reforma judio
ciaria.

Em seguida deu a ordem do rlia para 15:
Votação dos artigos da proposta do credito

35,000:0008, cuja discussão ficou encerrada,
Traba:Ihos de commis~ões. .
Lovantou-se a sessão ás 3 horas e 40 minutos da

tarde.

De 12 do corrente, d~ ministario da agricul
tura, commercio e obras publicas, declarando não
s''}' Tmlis necessaria a resolução da assembléa geral
sobre a navegaçào a vapor entre o Rio da laneiro
e Sa nta Cathari!Ja, pur já ter sido contratado em 8
de Abril do ann'o passado com a casa Conceição &
C. o servi(~o da mesma navegação,-A' commissão
de fazenda.

Do 13 dito, do 1° secretario da camara dos de
putados, em resposta ao do senado de 19 do cor
rente, communicando que não existem na secretari'!
da mesma camara documentos alguns concernentes
ao aUeres Belarmino Acdoli de Vasconcellos.- A'
com missão de malinha e guerra que fez:1 requi
sição.

De 14 tiito, do ministerio da justiça, em rtlsposta
ao do senad:/ de 2 do corrente, remettenào informa.
ções () respeito da pretenção do juiz de direito
Ur. João de Carvalho Fernandes Vieira.-A' com.

de missão de fazend.,a.
O SR. PRESIDENTE disse ~-Fóram hontem entre-

gues á mesa. para serem presentes ao senado, duas
representaçõ'es, as quaes teem por fim manifestar a
opinião dos que as assignaram ácerca da questão
que se llgita actualmente com relação ao elemento
servil, sobre o que, existe na camara dr>8 Srs. depu
tados uma propo.sta do poder executivo.

Urna 06S representaçoe~ é dos lavradores de Pi...
ra hy e foi dirigida ao senado com um ameia da res
pectiva camara municipal, datado de 28 de Maio

Ao meio dia fez-se a chamada, e acharam-se pre~ deste anno. ..
~entes 27 Srs. senadon3s, a saber: visconde de A outra é dos lavradores, proprietarios e mais ci
Abaeté, Jobim, barão de Mamanguape, barão de Ca- dadãos' do municipio de Vallmça, e é datada de 10
margos, Chichorro, visconde de Sapucahy, Fernan. do corrente mez, estandO' anne-xa a esta a de varios
des da Cunha, Paes de Metldonça, Sayão Lo1>ato, .cidadãos,que no dia 6 se reuniram na Barra do Pi
Cunha FigueireJo, -Libeiro da Luz, barão de S. Lou- rany.

Antes des(as duas representações já tinha sido
apresentada ao senado, em sessão de 26 de Maio
,deste anno, pelo Sr. senador barão das TresBarras,
uma outra representacão aos lavradores do muni
cípio da Parahyba do Sul, ácerca do mesmo objecto,
datada de 22 de M:J.Ío lambem deste anno.

Tenço, Dias de Carvalho, Figueira de Mello, Vieira
da. Sílva. duque de Caxias, Silveira Lobo, barào de
Maroim. visconde de Camaragibe, C3 ndido Mendes,

,Zar,arias. barão das Tr9s Barras, visconde do Rio
Branco, FirminQ, Uchôa Ca va!canti, visc()nde de S.
Vicente e Au tào.
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A ropreaentllçfio a quo li Cabo do referir-mo, ficou 
s~bre a mesJ para ser tumada· na do vida CI)Ds~dol'a
çao, quaudo acamara dos Srs. deputados t":DVllll' ao 
somado a proposta tio poder executivo, CJUO nlli 
existe ócerca do elemento servil. 

As duu representações de quo a mesa dá hoje 
conhecimento ao seuado, devem ter o mesmo desti
no: ficam sobro a mesa ~ara serttm O!•pnrtunnrneuto 
tomadas na devida considerariio com a propostu do 
poder executivo. • 

Entretanto, &ogundo a pratica da boa escola par
Jamcntar, a mesa mandará razer o resumo das ro· 
presentações, contar as assignaturn.s o preparar 
quaesquer outros trabalhos, que Cilibam no tempo 
para facilitar ao sanado n discus:i'iio de um auumpto 
tão importante. 

Em sego ida deu a ordom do dia para 16: 
Votação sobre os artigos da proposta do podur 

executivo, cujll discussi\o ficou oncorrada, sobro o 
credito do 35,000:0008 da ostra da do ferro do Jl. l'o 
!Iro II. 

2•discur~•Ro da proposição da c1~ara dos.depu~a .. 
dos,- appmvando a pensão conccd1da ao bngadmro 
honoi'ano do o:r.ercito Dr. Francisco Pinheiro Gui· 
mariios, com o parecer da· mesa n. 352. 

2• discussão do projecto da mesma camnri1 !Obro 
a rerorm., judiciaria, com as ~mondas da maioria 
da commissão do legislação o voto 5oparado. 

O Sr. presidente convidou os Srs. senadores pre
sentes. p~ra se occup:uem com os. tro balbos das 
comaussoes. 

~8••e••iin.· 

EAI 16 OE JUNHO DE 1871. 

PI\USIDENCIA. DO. SR. VISCO!Ii'DB DE ADAETÉ. 

pou, b:~rão do Pir~tpnma, b!lrlto do Rio Grande, Sayllo 
LobJtO, Candido J\loudos, barão do S. Lourenço, lli
bcim do Luz, Antão, bJtÜO de 1\luritihn, Paes do 
Mendonça, Zncari11s, Uchôa Cnvolc.mti, visconcjo do 
ltuborahy, Cunh'l Figueirodo, viscondo de Camnra. 
gibo, Vioh'9 dn Silvn, barão da!:~ Tros Barrna, Fi
gueira de 1\lPilo. Torro~ Homem, viilcondo ·do 1\io 
Urnnco, Souza Franco, P,tJnnagwi o Nnbuco. 

Dch:nt·~~ cte compnrecor com .causa pnrticipnda 
os Srs. Dm1z, batito do Uom Rot1ro, barão do ltaú
na, Jobim, Paula Pessoa, Ouros Dal'roto, visconde 
do S. VicontC'1 Silveira da Muttn, Mafra o Jaguaribo. 

JJolxaram de cump:~rccor sem cnu~:~n parLi ... ipadn 
os Srs. Nunos Gonç.1lvcs, barão do Antoninn, Souza 
quei!oz, Carneiro do C'tmpos, Silveira Lobo o 
SaraiVa. 

O Sr. prosidcnte abriu o soasão. 
Loram-so os netas de 14: o 15 do corrente, o, não 

havendo quom sobre olhts fizesse obsorvPçõos, fo
ram approvndas. 

O Sr. to Eecrotario ll'u o soguinto 

I~XI't:DIE~TE 

Deus (lfficios de lú do corrcntn, do (a secrotnrio. 
da ctmar.1 _dos <lrputados romatton!lo as snguin
tes pr1.1pClSlÇOOS ! 

cc t\ nssembléa geral resolvo: 
Art. I.a E' o governo autorisado a rondmiltír no 

quadro do exorcito o 011 nrma de C4Vullaria ao to-. 
nente-r.oronol graduado Ega!l 1\tuniz Tello de Snm· 
plio, refurm"do por decreto do B de Junho do 1866. 

A.r t. 2. a São rovo({Bdas as disposiçOos cm con-. 
trnr1o· . 

Paço dn camarn dos deputados, em 15 do Junho 
du.l87~.-Condo do Daopcndy, presidente. -Joa
quim Pues Machado Porte lia, Ia I!Ccretnrio.-0 padre 
Francisco Pinto Pessoa, a• secretario, servindo do2". » 
-A' comn:issào do muinh\ u guorrn. · 

r1A asstJmblóa ROial re~olve; 

SUHMA.IIIO-Ea:pediente:-Officios do 1° secretArio 
da camára dos deputados, rcmottcndo duns pro 
posições.-Paroceres da mesa ns. 353 e 354,-l,a
rocer da commissão de omprczns prhilegindus.
Observações dos Sra. Pompeu u presidouto do 
conselho.-Obscrvoçõos do Sr. F. Oclavi•no, pro
cedendo á apresentação de uma rcpn.•sentação.
Ordern do dio:-Votação dos arts. 2". 3° c 4° o 
oous §§ da proposto du govorno sobro o prolon· 
gamonto da ostrada. ao forro do O. I!Ddro 11 -
Discussão de um.1.proposição d: C'tmara dos de
putados sobre pousõos.- Dicussão du projecto 
aubsthuti\"o da mesmo mamara sobro n reforma 
judiaiaria..-Obscrvações dos Srs. Sinimbú, Snyito 
Lobato, Nabuco, Figueira do l\lollo, Zacaria:J, F. 
Octaviano u barão du Cotegipo.- Ducisilo do so· 
nado.- Discurt~o o omonda do Sr. Nabuco.-Dis
curoo do Sr. ministro da juslic;a. 

Arl. 1.° Fica o governo autorisado a jubilar o 
consolhPiro Joiio Crispiniano SoaruH, l1tnta cBthedra
tico da 2• cadeira do 1° anno da faculdade do direito 
do S. Paulo, com todos os sftns vcndmeutos. 

Ao meio dia rez-se a cbamada e acharam-ao pro
, aentes, 40 Sr~. senadores, a saber: visconde 
du Abletó, AlmeiJa e Albuquerque, Leilão da 
Cunha, barAu de Alamanaua~e. Chichorro, viscondtt 
do Sopuc•hY.1 bario do Moroim, Sinimb1i. barão do 
Camargo1, nondos dos Santos, duq_uc do Caxia!l, 
F.Octaviono,Fornandes da Cuaho,baruo do Cote~ipo, 
Firmiao, DI•• de Carvalba, Fornandos Braga, I om· 

A.rt. 2. 8 Silo revogadas as disposições om con-
trariO, · 

Paço da camara dos deputadoP, orn 15 de Junho 
do 1811.-Condo do 8aopond;r, preoidento.-Jo•· 
quim Pirus Mochado Portella, I• socretnrio.-Josó 
lUar ia da Silva Pnranhns 2., secretario. »-A' com· 
missão do ptmsOes e ordenados. 

(i Sr. 4• sucretari· ., s~rvindo do2°, leu os pareceres 
da mesn: · 

N. :153 do 16 do Junho do 1871, oxpondo a ma
teria do uma proposição da cnmttr;l dos doputadoR, 
approvantto as pensões concodidns pelo poder oxo
cuti':"o Df'"! sol~ndo d~ 24~ c11rpo do volunt.'lrios dn 
Patru1, Vugohno Joso do :Sampaio o I)Utros. 

:'l. 354, do 16 do Jue.ho de 1871, expondo a m•
t~ria do uma proposição da c~.&mara dos deputados, 

.lli•provaudo as punsões ~oncodidas ao !Dldo.do do 
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trndas do forro. o do nossas vias do communicaçito 
cm geral, são do primeira nccesJ-idado.,. 

O Sa.. ftGUEIIl.\ DE MELLO :-Apoiado. 
O Sn. VISCO:VDE no lho BnANco (prcHidtmtc do con

selh;.):- •.• darão resultados productivJ& o as dtffi· 
cuidados que P'?f aca~o so prç,vejum no prosonto o 
no futuro do pa1~, sorno em gramJe pano removidas, 
so. a par dos meloli tjUtJ omprog:umos pura o npcr
fou;oamonto moral o mtulloctunt do nossu PDJIUlação 
procurarmos dosccn·otvor o melhorar o nosfo sys~ 
tema do vitJ~ito. . 
. Não, liasta.m ns ·cro'lr,õcs nteis' o garantias. lO(nos ; 
u premso 4110 o lias so possam tornar ctruchrns pelo 
interior do nos!lo paiz: o esta rosuhndo do cortu so 
não ccnsoguírá sem qut~ demos o m~<'ior in1pulso 
passivei ás nossas vi!l~ do J:ommunicuçüo. 

A emenda contempla cm igun:dado do conJirões 
ns trcs estradas de ferro, a 11lJe so rort•rir1un o:~ nobres 
senarturo!l. MJN, Htft3f(>Con.io :• devo ponderar ac. !!Cnn
do quo a prO\'incin da llubi•1 está em circumstancias 
taos quu csso bonoUdo não lho ó somente Ulil 
mBs utó do ne.:ossiUndo vital. J•.sta profincia, po; 
causas quo ~ilo conhecidas, tom decabido dt! s11a an
tiga prosporill.:tdo. Elia reclama modi•Jas qui} tirt·m 
o sou com[Jicrcío o a Slla lavo1u,1 do abatimento em 
quu cn!lir11m; o posto q110 não otT~reçamas muila. 
todavh por meio dosta omonda oft"rccPmos o que ó 
_pa~sivol desd•! já. om auxilio do proseguimonto da 
sua astro da do rorro. -

Eis-aqui a emenda, quo tJn sujeito á consiJOração 
e opprovo~iio do sonodo. (Lê). 

" Art. l.o E· olhelt•) no S'•IVOfOO um cro.jíto do 
:!0,000:0008 para complr,tlll' n .t• set:~ão dd estrada 
d•l ferrn u. r~~1ro 11, o prulong'lr li mosma estrada 
aeó a Lngtla 1Jo·1ri.1da na prt.IVincía dtJ Minas·Geracs, 

Art, 2. 0 O governo fica tambcm autorisndo pnu.: 
~ 1.• Contratar com as cotnpanbiils das estradlu~ 

do ferrd do llccift~ a S, FrtHJcis :o, da Uahin no Jon
zeiro o do A. P11ulo q l'e11gatn ·dns mosmns cstradth 
ptyr titulas •la di fi da f'Ubliclf, coruta nto q un o dut~pt~il· 
d1o annunl com os re:;po.:ti\•osj.;ros o amorti:;ac~ão 
11ão oxcada n importancitt •ta g~trnntia cnncodif1n a 
t'"da nmn dt fi dit11s cumpnnhio~. 

membros da opposição que contribuam, quanto 
ostejn do Hlllt parto, para quo abreviemos o debate, 
o osto projCL:to possa sor quanto antes coovot·tido 
em loí. 

0• li!lr•. ZacnrJa• pronunciou um dis
curso que publicn'ren:-os nll Appendíco. 

O lia•. ~.:.:nn•n n•lio de Slnlmbú:
~c fosso inclinado n recriminações, rne provalocerin 
d11 1•rt>sonto occasião pnra ditar ao senado que o 
ptJctJllimonto quo o anno pnssad11 tovo a op~osiçàt) 
n·:~ta casa c:om relo~ão 110 {•rojoCLo que so discute 
ustú plenamente jus&ilicada. 

O Sn. ''lSCosne nE lT.\DORA.IlY: ·- Pe!:o a pn. .. 
l&vra. 

O SR. CAN~Assio nR SJNUJBu': -V. Ex. se Iom .. 
brará, s&rn duviJn, Sr. presidente, d.o quo no i.ntç .. 
russe do fiO razer pnss!' r c& lo crcdlto, a mawrlo 
prett>ndel.l exercer violoncin sobre a minoria, ob1i • 
santio-a a prorognçõos continuas das sessões lea:is .. 
laüvas além lias horas m"rcadas uo·re,:timento o "isto 
j4. .no periodo de um:~ li.Jrcoíra ,:.rorogasão da asse~ .. 
b\ca soro\, cspeci·1lml·nto docret.1dll pntn !O consegun 
a passJgom do credito. 

Agoru. Sr. prcsidti(ltO, o nobre ministro da ra .. 
.tenda. pro.sidente do C'iO'iC\ho, nprescntnnd'"' a omen .. 
da que ttc11ba de ser lidn ao st~nado. mostra d~t ma• 
noir•a o m11is ovldonte quo a opposiç.io tinha Jnzào 
quando se oppunha no projecto tal qual tioba v1ndo 
t.Ja cnmar' dos doputJdos. Estamos, portanto, cu e 
os meus nobres t.ollogas da opposiçào plenamente 
justificados un opinião, pornnto cujo tribunal procu· 
rt~ram tornar· nos r diosos, como adversarias dos mo
l~oraiDoutos m:Hcrines, e como invor•ores d~s P.ra ... 
ucas _p~:trl!lmOnta.ro!i por nos nllo curY'armos ~s lffi
posiçoos da mo.ior.ia do entii~- Feita o~ta Ug~u~ ob ... 
servt~çiio, passare1 á matoua pela qual prmcJpal· 
monte pedi a palavra. 

Doado, Sr. presideruo, quo se tem tratado do mo· 
lhornr a, via ti do communicaçêto como objecto a dei .. 
envolver o commcrcio do extenso nllo do rio do 
S. Francisco, sempro so tomou em consideração a 
idéa de so t~>rnar praticavel um meio de tunsporte 
quo prenda a ulta o baixa nnogação daquello mesmo 
l"io nos pontos om que essa novega!;ií.O é intor .. 
rompida. 

O SR. ANTÁO:-Apoindo. 
§ 2. 0 f)rolonj.(ar por secções ns ostrndas du fora·o 

mljncionndas no paragr11phu amccodeuto, segundo 
o tra~a quo for jt~lgado 1n:1is convonionto por rstn 
dos a qun so pror.cdorlt desde já. J•odondll doto~pon
der nnnua(montu cm catln uma dellas n quantia dtj 
3,000:000SOOO. 
. 3, 0 Mnndar estudar .o. sys•P;n:n c:omJ,Iot.o do vf,.,. 

!,;'no o lcvnutnr n t~arta 1llnoror1a do lmpor10, appli· 
cnndo pnrn ostc fim no r:rimoiro nnno ntó a quantia 
do 200:000SuOO. 

Art. 3 ... l,urn os d••spozils do IJUO trntnm os nru. }o 
c 2". o goYorno podf'r:t ( ·zcr qunosqncl' opornrõoa tlo 
croJito, quando soj:1m iueufficiontes o!t fundÔs coo-. 
sígundos nas lois do or~nrnonto. » 

Espero quo as ta omouda antisfaçn nas nobres sou:~ 
c..lorms e rnoroç~ o assontimonto do sonndo .. Apruson ... 
tnudo·a, ou anuno·me d pedir tnwbom ao:~tllustrallos 

O SR. CANSANslo DE S1~nmu': - Assim ú quo 
desde o anno de 1851, om que pela primeira vo:z so 
aventou nesta cn03•1. a discussão sobre melhoramento 
do vias ferroas com direcção ac:> vnllo do S. l<'ran .. 
cisco! um Sr. deputado pela província do .!\finas,~o 
Sr. ~ e\lo Franco, propondo a wtroducçilo da na~o
iZ:Kção a vapor em todo o curso dnqucllu grande no, 
indiCOu a convcniencin do mandar·se fazer uma ox· 
ploraçüo com o fim du lígnr o commercio do alto no 
bo.i.x.o S. ~"'Cancisco; assumpto que mais to.rde, quando 
otn 1663 tratou-se do rusolver o desUno das viu 
ferroas já comer.Kdns com dircc~ão áquello va1lo, JDO ... 
receu u ottonÇtta dos illustres membros d.1. com· 
mis~iao quo r Ji oncarre3ada do desonv.oh•or a mll
toria, n quul om um parocor que multo honra a 
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ilhistração do sons membros, nvonturou a propo- diosn como ó cst1, o então aventurei umnopinilio, 
si~lio: senão seria proforivol a qualquer dns estradas o ú qun, segundo o valor d~stos productosjá crea
projoctadas uma quu tivesse por Um 1igar o com- do~, mo parocin quo n unicn omprcza roalisavol 
moreia do nlto no baixo S. Frnncisco rwr meio por isso mcuno ~uo é de menor custo, seria unir o 
do uma via Corroa, ou mesmo Iluvial. Foi talvez de alto no bnixo S.Frunclsco por maio de um tram road 
nr.cordo com esta ponsnmonto quo o mínistcrio de do consLrucr:iio bnrnta segundo os modoruos inventl8. 
3 de Agüsto ox:pediu uma portaria ao prosidt r. to das \'U, pois,· V. Ex:. que eut fazendo eBta emenda, 
A lagOas ordennndo-Jho quo mamlassu razor uma ex- ulto tenho· por fim ostabolccor qucstào do prole· 
ploraçilo neste sentido. o dost3 oxplorzH;ão roi oncar- rcncia. El!tou mesmo convencido o o~ta ó tnmbom 
rogado um engenheiro do :mmmn habilidade-, o a opinião do distincto on~tonhoiro Krauss, do quo 
Sr. Carlos 1\.rauss. · ainda mesmo quando soj1 rcalisada a projocla. 

Este engenheiro procedeu comcffoitonos trnbalh"s dn via rcrrea ds Bahin no Jt'llzoiro, utn mo• 
quo lln haviam sido confiados, o sog1utdo o sou juizo· dos1o tra.m road quo tenha do ligar os pontos 
pódl!'~e tornnr nnvog .• vol o rio do S. Francisco ntú o do Jatob1í 11 Pir1:1nhas, ha do ser do mnis proveito 
lagar chamado Jatobli, duas IPguns o moia abaixo: do quo ;•s g;andcs '-'ias do communiCllr:âo Pódo 
da vasa redontJa, sem grande d•"~spondiu, sond·• quo: ser quo qut•Udo a popuhçào do Yallo do S. }'rancisco 
um troam road ou um caminho de ft'rro ligeiro-; tonha de pro;rodir om grdndocscalll,a via ferroa da 
monto feito podorll de!sc ponto levar o commor-: Dahia seJa. a pr~ft!rida, sobretudo para os passagei
cicaté o porto do Pirnnh<~s, ando já so rraz n na-! ros: mat~ cmqu~tnto as cargns pesadas quo são na 
vagação a npc•r com graodo vantagem daquellas: artunli.jndo e será tlinda por muito tcm,Po os pro
poYonçõos ritioirinhos, sondo a via ferroa allsim duetos quo existem unquellas regiões, õ manha firmo 
mdit'ada torá upaons 18 lt>gu;~s do oxtonslio, e do· convicção que os~as nchntão transito mais barato, · 
custo não dospoudioso om rolnçiio ns ôutras. · se rito transporwdas com ffit!OOs do:-~pondio, r1oabaixo 

Vô v. Ex. pois, que n idéa do ligllr o DILO no blllixo até Van-llcdonda, o dahi por via r.uroa ntó Pira-
s. Francisco nuoc~ foi desprezada sem pro que so nbas para snhirom ao alto mar, do que por qualquer 
tem tratado de investign .qual é o meio m ds conv'''" das linhas projectadas, o o tempo,o dirá. 
niento de pôr C'm commumcarão directn os tcrr(HJOS O meu nobrtt amigo senador pela provinci:~ da 8.1-
nJtacontes áquello valia com ô liuoral. h ia, o Sr. Saraiva, tra\nndo desta questão, disse quo 
~ando .ass1m, acho que o emenda do nobre sen_a um dos graves inconvomen.Le~ do systctnade transpor

dor pres1dontP do conselho l•eccou cm fl\lta, ·na o to de quo me occupo consl!tlll nas frequente• baldea
fazendo menção especinl de estudos com relação a r.ões, o ennumorou qutstro, sendo a primeira do1 
esta ponto. Vapores do altoS. Francisco ao tramrm .. Ado Jatobá; 

E• verdade que o nobre ministro da agricultura, a segunda tJeste·ao vap1.1r do baixo S. Francisco om 
cm uma das vozes que fallou no sf'nado nas sessões Piranhas, da:~ to ao porto do Penedo, fazendo a ter
dos dias paes,dos.foz-nos li pro massa de que se occu. c:~;~ira o li qunrta do port•1 do Penedo para os 
paria desta mntorin. 1\tas como a palavra dos minis- portos dos grandes mercados do líUotal. 
tros (niio duvido eu dolln) púdo sor passageirA pelA Sinto que o meu amigo não esteja presento, por 
inconstancio das cousas tle nosso paiz, creio não eer que lho ~ediri!t que não aggravpsse a diffiruldado 
exigente quando mllnifesto o doHojo de que esta pro.. desse maio do transporia com a quarta baldeação do 
messa flqud cansignn ln por escripto na cmf\ndd que que fall,i, porque nu~se ponto, ontroellc o os outros 
ncnbou de formular o nubro presidenta do conselho. ffif!ÍOS propostos o já em via 1to construcçllo, só hn 

Não que rondo tudavin ombarnr:ar a passagem do difftfronça do.uma baldeação ,do maia para o trans· 
projecto dopois do emendado ca·mo está, do~ojára parle d~recto do rio de S. Fran~lsco, que ó a do Po

. cJuo S. Ex. tivesse a bondade de dizer-mo eo aceita oedo par~ os portos t.rausadanticos. , 
ou não um" emenda que pretendo otferecor, não Devo d1zor a V. Ex. que no anno em que estllmos 
pnrn so autorisnrem trabalhos de. construcçiio, mas Jous unvios vieram da Europa em dirohura, cntra
p.ua se rectificarem, ou completarem os estudos ram pela b;..rra do rio S. Francisco o, carregando no 
Já feitos sobro esse projecto, vislo quo dos que já PeuoJo-o Propriá, subiram som gran!So dimculdade. 
t'or:1m apriscnta.dos haqucm duvido, dizeiJ.do qno Não contesto que a barra seja do dUHcil acceaso; 
não são completos. Contento·mo moamo rom uma todft. voz quo a barra do um rio consiate em terrenos 
afirmação do S. Ex. (o Sr. prtsiir11te do cunsclhu arenosos, mu~odiços como a do S. Francisco, são 
(a: aignal a/]\rmatiPo. ) Então manda roi minha olln1111 para o Deccsso dos naYios do maior ,ou monq~ 
omood11. difficuldado; mas desde quo. so Ozerom nlguoa tra-

Sr. pl'flsidento, eu disse cm uma das sosi!ÕAB do ba.lhos, dusdo quo houver um vapor do reboque, a 
nono passado nesta camara, quando ee I ralou do maior parle dosaos inconvenientes tom desapparecido. 
projecto cm discussão, quo das vins [orreas projcc- Por is)jo tenho lisongeira esperança do quo em um 
tadas com destino a atlingircm no vnllo do S. Frnn· din o rio S. Francisco ba tJo ser navegado, cortado 
cisco, aquolla que mo parecia foronulada e10 mo- om direituru por barcos quer Ja Amorica, quer da 
lhoros condições ora 11 via projectada rlo Unhi11 ao Europa. 
Joazoiro: ainda ostou nesta opmião. Mas eu di:~se V Um 11ois os meus nobres collogas que a cmondn 
tambem qul', segundo penso, uão alistem prosonttJ- quo vou offorocor nilo ~ dostituidn do interesso e 
monto tantos intcrcs!los já crcados nas margens do por isso a otf(lroço contando com a stua approvação. 
rio do S. l"rancisco o os aous antuontes quo oxijn1n a Mas llnt• s do cQmplllL<~r o que tinha a d1zer deso· 
necessidade da. conslrucçlio do uma obra dospon- jllria. (IUO o nobre ox·ministro da agricultura 'IUO ruz 
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porte do mlnislerio de 16 de Iulbo se dignasso de 
clarar·m8 ao os trabalhos quo foram presonte11 ao 
governo pelo engenheiro Kraus sn acl11m ou nno 
completos, porqu" do inodo po:-que tiver de respon· 
der roaultará aqaollo porque terei dtl formular a 
mlahoemenda. . 

Se estes estudos est.ãocompletos, não hs a (azor se
não a sua veriOcaçãa; maa so consistirem nponas em 
um traço sem dtJ&.alhea, neste cl!so pedirei ao nobre 
ministro da fazenda que mande proceder 4 estudos 
circumlltanciados ••. 

O Sn. ANTÃO:- Estio com todos os lrabolhos de 
detalhe. 

O SR. CANSA.Nslo DE SJNIHnu• :-Então o que rosUI 
ó pouco, 6 :súmente verificar a ex:•ctidiio desta 
trabalho;' porque, Sr. presidenta, nioguem desco
nhecerá que quando so trntn de umo obra de tanto 
alcance, como ê cs~a. ú sem pro um grande resultado 
g!Jando 10 reconhece se ella ó ou nàll rC>alisavel 

- Mas o que eu poço sObretudo no nobre pro .. idonte 
do conselho é que mandando proceder á inspccçlau 
dcsacs estudos o faça de modo que os que forem dei· 
los onc11rregado rosolYam a materia do modo .1 não 
deixar a menor duvida quanto ao sou domorito ou 
sua utilldmdo. 

Foi lida, apoiada e posto em discussão conjunc
monte a seguintts 

Emtndm, 

A mandar verificar a r.ompletar os ostu.Jos feitos 
do uma liaha fsrrea que liguo os pontos navogaveis 
do alto ao b~tixo S. Yrancisco.-Sinimbú. 

Assim, no mesmo tempo quo se promovesse o prCJ.o 
longamento da estrada a que ligavamos a maior im
portaocia, roo.lisar se-hia um& OfOrnção financeira; 
convertendo gnnde parte da divula exigivol.a cada 
momento um outra divida quo teria de ser paga por 
prestações, no espaço de SILO a CJiiO annoa. 

Quaruo noa motos de satisfazer a estas proatações, 
JlÍ muito porrunetoriamentl oxpuz os quo me paro .. 
ciam m:sis convomentea. . 

Estava então persuadido como inda estou hoje do 
9:ue melhor seria que om logu do acumular empres
ttmos permanentes una sobro outros, o lagar onus 
eada vez mail!l petados a nossos vindouros, rocor
rosscmos a omprefitimos a curtos prasos, cujos juros 
o amortisar.ão fossem sendo pagos á custa do rendi· 
mcnto do. p·roprb estrada. 

. Assign·J]amos o ponto terminal da via ferroa da 
o. Pcdr >li nns margens do rio das Velhas i porquo 
hl foi o propo!ito do governo imperial desde quo 
mandou proceder nos (IStudos necessarios para seu 
prolongamento otrarés do lorritorio de Mmas. As 
1n~trucçües dadas om 1866 P.OioSr. consolbeiro Paula 
e Souza ao cbef" da commissão encarregada dess~s 
trab!llhos, c.mtóm 011to topieo: 

I( Comprohood.;; Vmc. que, sondo o fim do sua 
commissàu o estudo do prolongamento do. via for
roa de D. Pedro II paro o interior da província 
do Minas, niio devo perder do vista que tem o go
verno imperial so proposto levar a mesma estrada 
ás aguas navegavo1s do alguns dos grandes rios quo 
nascem nossa província, especialmente o rio de S. 
Frailcisco. » 

Foi com estas instrucções que a commissdo con
tinuou seus traba !hos, tanto durante o minblerio do 

O Br. vl•eonde de ltnborahy 1 do Sr. Paulo o Souza, como no do Sr. con•olhciro 
- Sr. presidente, A proposta que e~tn em discus:~iio Uantas c no do meu honrado colloga o Sr. senador 
e que tem sido emendada o, segundo disse ha pouco Antão. 
o nobre senador pela 801hia, roemenJ11da pelo Sr. Assim, em todo tempo quo decorreu desde Maio 
presidente do comelbo, Cai apresentada por um sm· do 1806 até á apresentação da proposta, o pensa
binete em que eu tiv~ a honra de ser seu collega. monto de todas as administrações foi, que a estrada 

O desamor" com 'lua S. Ex:. a tom tratado, c prin .. do D. Pedro II dovõra dirigir-ao ás margens do rio 
ci.palmente os senoos que lho descobriu o nobre das Velhas. 
m10islro da a1ricultura, mo obrignm. a dizer algu.. . Outra razão fez força no meu esririto para adop
mas palavras senão para doronder, ao monos para tar este arbitrio, o Coi que não tinha ou, ou ao monos 
deacnlpar a pobre ingeitada. não mo recordo, do ter (aliado com nenhum homem 

A proposta, senhoras, apresentada o anno passlulo importanto da província do Minas sobre este ponto, 
tinha por fim o prolongnmonto da estrada de forro que não e.1unciasse a mesma idóai o que neobum 
do D. Pidro 11 pelo interior da provinci~ do Min"s, enger.hciro dos quo examinaram o estudaram 4 
assignalando sc~lho como ponto termino I uma das questão, deixara de indic.1r o rio das Velhas como 
margens do rio das Volhas,opodirao mesmo tempo ponto terminal da estrada. 
o credito necessnrio parn esta fim. Demais, senhores, bnFta lançar os olhos sobro 

Jd disso em outrA occosillo que o pensamento do uma -carta da pro,·incin do 1\limas para conhocor·so 
ministorío de então, ora contrJhir um cmprcsttmo que liSsim devo sor. Os tlous valias, dos rios Pnrao .. 
do S."i.OOO:OOOS na prnc;n do Londres. o por canso .. poba o dns Volh11~, segundo informações que tenho, 
quencia contrahil·o de um só jacto. E posto quo n t!ÜO do grande fortiltdado ; do oxccllonto clima ; 
conelusl\o da estrada que so projectava ni\o ~o po .. nollos, o principalmente no do rio das Velhas, ha 
dessa lavar a cffoito, so~undo os cnlcnlos quo então uma r•opulaçl'lo j1i muito condensada; existem ahi 
nos foram presentes, ~onflo no cspaç.) do solo ou! ns cidndas do Sabnr1i, Cnhctó, o outras povoações 
oiLo annos, norn por isso julgnvamos inconvanitmto I impo1tontes. ParecÜ&·mo, pois, da mais nUa rom·e· 
esta zt_rbitno, visto como tinhomos rom circulação n 1

1 
rionoin que a estrada s.c estcndesso nté essas ro

quonlia de 5l,OOO:OOOS ou 5~,000:0008 de b:lnctcs giOcs. 
do the11ourl', o podi.1 snr ompreA"n•IB no resj:tato do I Tem-so dito (o o nobre n,inistro dn ngricultura 
grande p11rte dullos a somma que nfio tivesse im- roi o primeiro que mo pareceu suscitar os ta idón) 
modiatnapplicaçllo ás obrJs da ostrndn. quo niio fôra ncorlado levar a estrada do Jlodro 11 ao 



142 SESSÃO EM 19 DE JUNHO 

rio das Velhas, porque assim chegari,i alta ao 
S. Francisco primeiro quo a da Dnhi11 dando n 
entender que soa estrada do fllrro de D. Pedro 11 so 
prolongasse ató ás mugons d~tqnello rio, elln mono· 
poUsaria ou absorveria o transporte dos producto11 
de todus os territorios adjacentes; o por este modfl 
agorentaria as vantagens quo podcrilun colher as 
estradas da Bahia o de Pernambuco. 

O Sn. Fv.nNANDRB DA CusnA :- E' sempre o El
dorado. Querem que estcndn o prolongamento atli 

.um ponto om quo 11 I inha soja oxclustvnmonto mi
neira. 

O ::::R. v1sco:vnN DP. ITAIIDI\AII\" ~.....:..Som duvida; 
clla ficará oxclusivamcmto rniuoira indo lis mnrgeD!I 
do rio dns Velh11s: entretanto torno 11 dizer, os pro
duetos do rio do S. Francisco não hão d.;~ vir a e&• 
trnda do fijrro do Padro tt. E depois, senhores, se 
ssta estradn não tom hoje seniio um Om indust.rial, 
o do pl'omovor o prosptuidado d11 provincia do Mi
nas Goraos, quo mal rosultarin de q;uc quando su 
podcsso rranquoar a navoj.\'aÇiiO do fiO das Velhas 
so communicassom as províncias do Norte com as 
do Sul por via dessa rin, o du S. Frnnc\sco? 

0 SR. VISCONDE DO ftJo ÜRANCO (presidente do 
conselho): - Não foi o Sr. ministro da agricultura 
quo disse isto, 

O SR. YlscoNnE JJB ITA.IIORAHY: - Alguem o 
disso, mas ao monos o Sr. minbtro do agricultura 
deu razão aos (\UO nito entendem não dever levar-se 
a os•rada do ~edro II ás margens do rio das V o .. 
lhas. antes do chegar a ea.trada do ferro d11 n 1hin ao 
S. Francisco. 

Se, niio tendo cmborn uutro fito nctualrnento, SO· 
não o inLerosso industrial, podossomos todavia com 
mais algum trabalho cons.,guir nu f11turo cst:. grlln .. 
do vantagem politica, creio que sorin isto um:t razão 
mais que nos :aconselharia a adoptar n proposta 
apresentada o anno p3ssndo. 

Senhores, sempre entendi o entendo que laboram 
cm erro ou ostllo ílludidos os quo ocredltam que 
a estrada do forro de Minas lucrará muito com o 
transporto dos productos da zonn do S. Francisco. Outra razáo allegou o Ollbro minh·tro dl!"agricul

tut·a oura ju .. tificar 11 emenda otroror.ida dol'ois pelo 
illu irado Sr. presidente do conselho. 

Em r rimeirn Jogar, o curso deste rio desde o Joa
zeiro até a embocadura do Paraopcba (creio quo ó o 
ponto ntú onde o rio ó navognve 1) é do uma extensão 
tamanha que póde bom admittir tres, quatro, cinco 
ou mais pontos torminaos de outras tantos estradas 
de ferro. 

Demais como ó possivol conceber-se, ninda quando 
o rio das Velhas não ofTerccesso grandes difficuldndos, 
ri n:tvegaçlto, que os productos do S. Francisco, na 
parto que banha a provincia dil Hahia, subissem por 
clle o pelo rio d3s Velhas ~ara surcm transi,oitados 
pela estrada do ferro de D. Pedro II? Parece-me 
hypotheso de impossivel ronlisação. Toda estrada 
de ferro, como sorul a do Jonzeiro ou a do Pernnm .. 
buco, que tormin1sso cm qualquer ponto intormedio 
entre a borra do rio dus V c! h•• o o Joazoiro, oiTo 
receria mnior f~cilidado p:~ra ronducçilo ~1os lJro
ductos dnquollc oxtcnsissimo vnilc quo a dn pro .. 
vincia do 1\linns. 

Não pódo, pois, hdvcr receio que a ostrnda do Pt! 
dro til. nin Ja que soja }uy,uJn uo rio das Vclhn~ possa 
prt>judicJ.r as da fiahia o P~rnambuco. 

Crgio, sonhares, quQ n aspirarJw dos homens sen
satos da pruvincia de l\linn~ q·u~ dosojom a conti
nuação da estrada Dló o rio das Vclh:~s. não ó npro · 
voitar o transporto dos productos quo forem expor
tados do rio S. Francisco, mas o dos productos dos 
\'alies do Pnraopob" o rio das Velhas o das ricas ro. 
siõcs que a estrada t•!m do percorrer. 

O Sn. FEnNA:VDES DA CUNIIA : - Em todos os do
cumentos officiacs dá·se sempre ot~tn razi1o como do
terminativa; é sempre com .. esso El-dor.~do que dtl .. 
fendem o prolongamento. 

O Sn. VISCOSDE DR ITAIIORAII\": -No mou con· 
ceita o El-dorado d() prolonf{om~nto da ostrnda do 
ferro do L>. Pedro I I ntó o rw das Vo\hn!l, os ui no 
proprio territorio du provinci.a do ~Jiun!l, o!ltli nos 
municipius quo clln tem do atruvessnr, cstú nos \'nl· 
los dos rios que nascem o acabam nn momut pro
vincia. 

n gov.:rno nno ostJVB rosolvitlo a não lnvar a cs· 
Irada de Pedro 11 senão ató á lagôa Dourndn. por-
que além d• sta lngôn niw hn AXI•Iorações, não hR 
Clltudos i hn inscioncia, Lu.Jo 1j dtlsconhocitto I ~ste 
ponto ó gravo; c cu mo vujo nn rigorosa obriga clío 
do cont11star n nssovor~1~:w do honrado adnistro"dn 
agricultura. O mou disuncto ox·collega, o Sr. Diogo 
V olho, dhso no sou rolatorio do onao pnss:~do. o ro
potiu aqui r.o sennd·•. qno havia fJstudos completos 
do prúlon::amento da estrnd11 do PoJru 11 ató alóm 
dn lagO:t Douradu, até S. Gonç:.t..J da Ponto. 

O Sn. ANr:\o :-Apoiado, 
O Sn. vrsc•>XDF. DF. ITA.DOR-'IIY :-0 nobro ministru 

liCtunl d'z-nos agora quo ni10 r•xistom ossos estudos. 
Ha aqui nl~um;' rquivocação da parto do nobrn mi· 
nistro. ou infldo\id3do da parto d~> meu 6X·collogl, 
o é o que curnpro doslmdar. Se o Sr. Diogo Velho 
vir.t~se t:Jizar no-sonndo que havia cshdus, quando nn 
rnnlidndo não os hnvb, ttunnc!o tudo ora mscioncia 
nlóm da lnglia Dourada, o Sr. Diogo Vt::lho teria fal
tldO á vordndo: o faltar 1Í vordnde ao sunado, e cm 
occasiito tão solemao, soria mais que indisculpavol. 

O nobro ministro, porém, poder-so-hia on:.:an.tr 
''m boa fó; podia nào NSt1r inform3do da oxistunr.ia 
desses estudos, o dí>s documentos qu'J dovom existir 
na sua socrotnria: o nffiunar o qno julgJ.va ser ver· 
dndo. O sou ongnno teria dt~scnlpn; a l'"'lsa nssovo
radio do mou ex colloga não poderia tol-a. Ora, 
qu'o existem esses estudo!~ ó fúra do duvid:~. 

Appouso no r•'llltOI'io nprl•scnt!ldo po!n 101)11 nobre 
ox-collega o Sr. consolho;rn Antilo om 18tlü,nchn se 
oul10 nutros o do chofo dn c1.1mrnissiw nomeada 
om 1800 poJo Sr. Pauln Souza. 

O Sn. A~T~o :-Apoindo. 
O Sn. \'l::cosn1~ DR ITAHORAII\': -E~to rolntorio 

fo! 1 nltim dbtu, impros~o •.•m folh•JtO tplo !il' distri. 
bum nostn cnsu, crl io ou. ;\'ào o lorui toclo purquo 
é Jongo, mas pnr1• quo o senado dccidn orn sun cou· 

' ' 
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sciencia so oxistom ou não estudos solJro o proloa
gamento da m1trada do ferro além da Jagô11 Dou
radll, limitar-mo-hei A loi&ura da notn que se acha 
no fim do mesmo relataria. 

Diz a nota: cc Acompanh<lm o ~roseuto rolatorio: 
Um apanhamento do informaçõus commorcinos o 

cstatiaLicas sobre alguns municfpios mais proximos 
da linha estuctada; 

Uma tabella das attiludes doo pontos mais impor• 
tantea d11 mesma Jínha; ·-

Um orçamento da- linha compreboudida entro a 
gar~anta do Jflão Ayrt!s na serr:t da 1\lantiquoira o 
S. Gonçalo da Ponte no Paraopeba, passando pot· 
S. João d"Ei·Roi; 

Um orçamento da mesma linha .. r.nssnndo por 
Prados: 

Um esboço da carta da província do Minns. mos· 
trando os dous traços indicados_ para o prolonga
monto da estrada de f~<rro :Jo Pedro li: 

Uma planln geral na oscala do 1,300.000 de toda 
a hnha corri•1a, d~sde o rio ParahybunB, perto do 
arrainl das DOres, até S. Gonçnlo da Ponto no Pa
raopebai 

Um volumo contend os orçamentos o tabe\las de 
terraa, calculo do tJistancilt do tr<~nsporto, cubações 
de boeiros, pontes, pontilhões, tunnois o paredõe:~, 
tnbellas do declives o accllvos, o dns estações etc,, 
para cu da um:~ das tres secções em qno foi devididu 
a linha estudada do nho da Matuiquoira a S. Gon 
çnlo da Ponte no Pnrnopeba, falt~tndo !1ÓIDCOto as 
tabell~s de alinhamento por nlio ter haviJo tempo 
do preparai-as. . 

Deixam de ir as folhas do plantas o perfis por nlío 
tor havido 1ompo de passar a limpo as que sorvi;~m 
para confecção dos trnbnlbos era apresentados.» 

A' vista do que acabo do ler, ó incontesta vai que 
houve ostudo!i comJIIetos, o qua so fizeram os planos 
o o~IOontos necessuio~ para a construcção da es
trada ató S. Gonçalo da P1111to, que fka dozo )agolS 
além do Lngola Dourada. I'óde sor quo lenham dos· 
apparecido da t~ocrotJria da agricultura; não asse 
vero o contrario; mas quo olles existiam qu11ndo o 
Sr. conselhoiro Diogo Velho decbrou no senado que 
havi3 trall11lhos feitos além do por~to lia lo.g:ôn Dou
rada, ó facto do que se ni\o p6do duvidar. 

Mas, dir-so·ha: cc niio havia estudos do S. Gon
rllo ctn ponto no rio das Velh:I!Ln ObJorvnroi quo o 
Ô'wsmo Sr. me. ministro da agricultura lambem de· 
clarou no sou relataria que rec.>nhocimo 1tos feitos 
pelo Sr. Emmanool Liais mostravam que h·tvia duns 
p_tus~tgens do vallo P.traopobn para o do rio da~ 
Velha.!! i o porlnnto tinha mos tudo quanto era ne
rossario pua decretar o prolongamento da linha 
ató este rio. Nenhumtl das hnhas já decrt!tadas pt>lo 
pO<Ior lngi~lativo tiv~rnm tantos CMludos, o tfto r.om 
pJetOS (apuiadON). (Orllffi tãO bOm fundll010DllldOS 
como o do quo f!D trntll na proposla apresentada o 
:~nno passlltJo, 

ltlnll, ~onhoro11, nprosonta.ndo osla pr\1posta tinha 
por ventura o govorno a intonçilo deosquocer·SO d.1!t 
outras estnuJas a que do\'ern d11r coruu com o1Tt1ito 
dH'll n mnior nttcnçllo? Nilo por co1 to. Tmtiimo!l'dn 
do Minas cm pnm iro lugar porque jti hn\'in osln· 
dos noccssarios p.un omprohcndel·n; porquo tinha 

do o.ortar uma provincia cujo &erritorio já está muito 
cultivado e povoado, e por tanto em melhor circum .. 
stancill que outras estradas para as quaes ainda não 
h a vi11. os mesmos estudos c nem estavam nas mesmas 
circumstanci..1s. Em terceiro lagar porque, se a es• 
trad• de Pedro II niio póde ser prolongada alé o 
rio daa Velhu á sut1 propria. cus&a, como o en&ende. 
o nobre senador pela provlncio da Babla o no meu 
conceito entoudo bem. poderia em tudo couse
guir·so este resulcndo sem outro onus para o tbe
souro senão o da ronda da mesma estrada destinada 
a J'aglll' o juro e :unortisat;ão do capital empregado 
ato agora na sua construcçào. 

E' fóra de duvida que quando a proposla disse 
·que com o bllcriftcio da renda liquida. d.J estrada 
do Pedro II se pOdiam fazer opernções de credito 
sufficientos para concluir o prolongamento dolla até 
rio das Velhas sem novos on.us para o thosoure, 
dizin uma. vPrdade, chamando, como se tom cha
mado, rendimento liquido, 3 dífferença entre a re· · 
coita bruta o as despezas do costeio. 

O SR. FmmNo :- Apoiado. 
O Sn. VISCONDE DI!: 1T.4BORA.IIY : - Isto realmente 

não é ronda liquida da estrada da forro. 
O SR. ZACAR"S: - Apoiado.· 
O Sn. vrscoNDE DB IT.ABORAIIY: - Esses dous mil 

e tantos contos que o relatorio da directoria consi .. 
dorn ronda líquida,.estlío sujeitos ao pagamento do 
juro e amorlisação dos 34.000:0008 que se 10m om· 
pregado na mesma estrada. 

Mas ó Iam bom verdode que ossa quantia já é suf · 
ficiento para pagar o juro o.amortJsaçllo do c1pital 
empregado na estrada, se não quizermos addicionar 
a eiiStl ctpital o qua o thoaouro daspendea com a 
Rarantin de juros 7 9G nos nonos nnteriores ao do 
1869. 

O que dizia o P.:roposta .i que, so o tbesouro qui· 
zosse fazer o sncr1ficio des&os doua mil o tantos con
tOSi a ostrDda do ferro poderia continuar sem outros 
encargos dos corres publicas. 

O thosouro continuaria em tal caso n pagar os ju· 
ros das a poUcos omittidas por acquisição da est,ada 
e o juro o amortisução do omprcst1mo cootr.sbido em 
Londres para as obr,1s da mesma estrada. 

O Sn. ZACA.nu.s :-Tanto que o saldo era absorvido 
pel11s despezas da estrada do Cerro, pesando os juros 
~ubro o thosouro. 

0 Sn. VISCONDE DE ITADORAIIY :-Som duvida. 
Assim, Sr. prosidonlo, nno pretendo oombater 

nem .1 primeira nem a segunda emenda do nobre 
prosidonte do conselho na 11arta relativa aos fundos 
quo pede para a construcçiio da astrada de Pedro II 
o p11ra. dar o andamento possiv~l ás da B.1hia. e Per
no mbuco. Desejaria, poróm, uma explicação. 

O nobre mimstro da agricultura Dt1S disse que 
não construiria um palmo do prolongamento de 
estrada do fetro, quer na lluhin, quer em Pernam
buco, sem que primeiramente se th·es:~o feito o ros· 
gato das mesmas estradas. 

O Sn. ZA.cAnu.s: - Mas explicou no outro dia 
dizondo que ni1o dissera isto, 

lO 
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O Sn. VJSCONDE DE ITA.BORAIIY:- Então o minis: 
terJo está resolvido a conlinuar a construcção das 
estradas do forro da Dahla, Pernombuco o S. Paulo, 
exigindo para isto a quantia do 9,000 contos IOdoe 
os ao nos, o ainda quando nllo so oaoctuo o resgata 

.dellas. 

silos excediam ao ordlnario a iDlportancia dos quo 
eram retirados. Oa Sl,OOa:OOOI nao conotitulam es
tado aoomalo do theaouro. 

Nem creio que o conadtuiria aR:ora. • ainda 
pc.r muitos mezos a aomma de 40,000:000, 111 a tal 
1mportancHa subissem oa bilhetes qlla tivessem de 
Oca r na circulação em vircude da modida que in
diquei. O nobre senador, que foi prosldento do con
aolho 110 minia~terio de 3 do Agosto, e qutJ tovo ne
eeaaidade da conservar na circt~laça.o grande aom· 
mo de bilhetes do thesouro, pódo dar teelemnallo 
de nllo se ter ac;bado por isso arn grandes dim.cul
dade•. 

O SI\. ZACAJ\U.& :-Como estAva. Pciorou .. se muho# 
O Sn. VISCONDB ·DI "lrADORAIIY: - Mas preciso 

ainda aabor se o governo pretoude começar logo a 
fazer uso destes crcdiws o continuar os trabalhoiJ 
da• dUu us&rada5 do Corro, ou tiO h a de primeira·. 
mente tentar a operação do resgate, a &ómonto en ... 
catar as obras dos P.rolongamentos quando reconhe
cer que se não JIÍido verificai-o nos termos das 
emendas. 

!'ara reduzir o avultada somms a que havia chegado 
a emis!lão.doa dtulos-a que me refiro, foi-me preciso 
tomar prol'ideJJci"s que afugentassem do thosnuro 
nuvos depositas. Reduzi o juro que se para'a até 
ontA:o; suppl'imi o pra ao de dous mrzes o recoJP-

Agora, o nobre presidenta do conselho bode per
mittir .. mo quo faça ligeiras observações a rosrcito de 
um11 quesallo que ousei snsdtar n11 segunda discus .. 
são o '(Uo ainda me paroco de al.:uma importanci3.. 

mendei voroalrnentc ao thesoureiro geral que não ro
r.obesse do cada doposUario mais do 5:0008000. Nio 
foi j:tso bas,antc; o meu illuattado succeastJI' redu,;lu 
ainda rruis o juro, o ved011 o recebimento do novos 
dopositos; o o octual Sr. presidenta do coneelho 
mandou que não se rerormnssern as letras que so 
fossem vencendo, e cujos l'aloro•íossem superiores 
a 5:0008, senão por douolorços de sua iarpor&oncla. 

Havia ou dito que em lagar de dar-se atUoritração 
ao governo para cootrahir um novo emprostimo do 
20,0()0 contos para o prolongamon'o da estrada do 
forro de Pedro H, mo parecia melhor autorisat-o 
pnr• deduzir dos trcs .milbões do libras ostorlioas, 
quo Coram negociadas ultimamente em. Londres, a 
qumntia necc~saria,para ~quella construcçü~, doixan
lllo de amortisar 1gual tmportanci~t do btlbotes do 
thosouro. O nobre presidente do conselho ro:Jpon
dou ... mo quo já havia pensado nesta arbítrio · 
donde colilge que ollo nAo o adoptavo,.visto h•v•r 
apresentado, poucos minutos antes, um11 ome.J• 
da aubstitu&iva em que outra cousa se ostttbol .. 
oeria. Da nova emenda, que hoje foi offorocid~~o por 
S. Ex. se vô que ello contiaúa a pensar do mesmo 
rn~d~. o po~ta.nto que repu~ int~mpostiva ou inad· 
nusstvel a 1doa gue avento1. P6do sor que as:5irn 
soja; mas as ra:mos em que so fuDdou o nobre mi· 
JliStrO da arricultUtll., qUilO dO IOV'O . O bondade de 
dizer-me alguma a palavras em rospoau. á minb.t 
suggestão, nAo mo convenceram da necessid••do 
do novos omprestimos. S. Ex. allegou que se o 
goYerno dodazisse do ultimo omprestirno foitu em 
J,ondres dous milhões de libras para applical-os :is 
obras da estrada do forro do Pedro 11, fic•rlorn 
ainda n.a olrculaf.llo 40,000:000$ do bilhotos, que 
collocanam a tttesouro em est~1tlo lUlOmitlo. 

Não sei, Sr. prosidonto, qual é a som ma invaria .. 
yol de bilbotos quo pódo constituir o esl.lldo Af&OIIlttlo 
do lhosouro. 

O Sa. ZACARIAS :-Tombem não sei. 
O Sn. \'ISCONDE DR ITADORAIIY: -Creio qL~o e! ta 

somma depondo das circumstancias dn praça, das 
circumstancias do petiz. Occasiões pod~rá haver em 
quo 4, 5 nu 6,000:0006 produzam o ostti.Jo ano ma. lo, 
mas tambom circumstwcias se podem dar em que 
ao,.uo ou 80,000:0008 mesmo" nllo constituam situ"
s.,nu perigosa para o thm10uru •. Uuronto 11 guerra do 
raraguoy,o nos primeiros mezes do minha adminis
tração chogárnos a tor cm circulação 81,000:0008 de 
bilhetos; ontrotatnlo o thosouro nunca deixou do 
satbfazor aos portadores quo oxigiam o pagllmoulQ 

· uo sons t.ituJoa no t.Jia do vcncimonto. Os novos depo-

Apeznr do torfaa estu providencias ain(Ja ha na 
circulação roais do 93,000:0008, aperar do existir no 
thosouro um saldo do caixa superior a l1,000:000f, 
grande parte do qual deverá ser ernprt'gado oo res• 
gato dos seus bilhotos, o A medida quo ellouo foro01 
vencendo. 

Não acredito, pois, que a existencia de 40, oll 
mesmo 50.000:000B do bilha tos fosso actuaimonto 
uma. situação perigosa parao thosouro. Fbra preciso 
dosconbecttr o esta tio do paiz para aaseveral-o: 
ninguum i«nora a grande sowma de capUaE"s que 
existom diztponiveis na praça do Rio de Janeiro, e 
!(UO nllo acham emprego s~guro o 1ucratiYo. lufe· 
hzrnonc '3 esta euuacão parece- ser duraduur.t, ou ao 
rnenos nlo •os I dado conjecturar ou tb:ar o praao 
om ~·· a circulaçiio ae 40,000:000# do bllbeloa do 
&besouro se torno pE'ngota. 

Ha outra rltzBo ainda, Sr. presidente, que deve 
desvanecer os l'eceios manifestad<ll pelo nobre mi .. 
nistro da agricultura. Todo o mundo IUibe 1 gronda 
massa dtl dinheiro qtae bayitr nos bancos antes do 
n;utragio de 1861, proveniente dos depoaitos por
tenccntos a possoas pouco abastadas que allflevavam 
suu pmJnUnllK o~oaomias para irem formando um 
poculio que lhos augmentasso os rendimentos. Com 
a quebra dos bancos contenaros do famílias perdo· 
ram aous pequenos dopo1Uos, o niio eo 11nimaram 
mais a )ovar aos bancos o tru•;tu de sua parei .. 
mo••il•; correram p.•ra o thesouro. do 1864 paf'A cá 
o thc11ouru cur~1eç!lu 11 sor, por liS"!m dizer, a c~ixa 
economia dos mdiVi,juos que podanm economasar 
ma·s do 508 porsownna. Estoserviço quoothesouro 
estava prtosumdo ás clas!os. a que me ronro, ora 
du maior. importa.ncia. Attrahia usim grandes som .. 
mas, compostcts uliás de poqucna.s ~-areollas,as quaos, 
se não nchos!Jom este emprego com pequeno juro 
sim,. mos com grande soguran~a, sorlam dtssi .. 
padas. O fJmprogo dollos om trlulos do the•ouro 
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a eurtos prasos ora porlanto um estimulo que to· 
montAva o desejo do economisar, o concorrta por 
tanto para au~mont.ar o capital nacional, o por con
sequeucia a riqueza publica. O e·pirilo do economia 
promovido por este modt) bavim chegado a accumu
lar grandes sommas, que foram destruidos com as 
quebras dos baocol!l em 1864:. . 

Ora, as portadoras dos titulnl!l provenientes desta 
orl;em, não podem inapirar receio ao thosouro; o 
interesse dollea coaaisto em reformai-os no di11 du 
vencimento; o quando achassem om outra parte 
maior vant~tgern com igual sugurança, o rhosouro toda 
meio do· ev1t11r 11 retirada do taos depositas elevandr· 
a taxa do juro. Não peRsa, pois, que soda vorigoao 
conservar por ora na circulação 40.000:0008 do DI· 
Jholos. . 

Alas dado mesmo que assim fosse, sará. oxBclo 
que, applicando-se 2,000.000 libras esLorUnns á con· 
strucçào da via ferroa do Minas, ficariam na circu· 
loção 40,000:0008 do bilholes ? E' o que niio P""" 
acreditar. 

Pedi pat1icularmento ao nobre presidente do con
selho a11umaa informações, que S. Ex. t€'VO n bon
dade do dar-me. l.roio que ·po)SSO razor USO dellaa. 

A Pornma dos bilhetes em circula~o conforma o 
balancete da tbasouraria gor<tl do dia IÕ do corrente 
era de 3d,461:0008: o saldo de caixa do mesmo dia 
montava a 17,541:0008000. 

Este aaldo compõe-se não só do sommas prove. 
nientos da receila ordinaria, como tambem do pro· 
dueto daa quantias que S. Rx. tem passado para o 
tbesouro por conta do emJ!rOIItimo r.ontrabido em 
Londrea, e que se elevam ó 9,500:0008000. 

Suppondo mpsmo qua so tenha ai .• da do despen
der para pagamento nas despezns deato mez, alóm 
da ronda ordinaria que se ha do arrecadar, m.1is 
7,coo,ooos. fiColrAo aio,!• 10,000:0008 em cniu paro 
resgatar i;ual guantia do bilhott-Js do thesnnro. Logo 
em lo&ar de 33.000:0008 quo boje oxislom, ficarão 
existindo 23,000:0008000. 

Se, poia, não empregando no rnsK:ato dos bilhetes 
do the1011ro mala de 9,1i60:000B, producto do 
992,262 1.. a importancia daquolles títulos ficará 
reduzida a 23,000:0008, como se póde coocebor que 
a applicaçAo do resio do emprestimo, isto ó a ap
plicoção de 2,01Y7:000.e á conslrucção do vias lorrea• 
poaa •leva r nquclle algarismo a 40,000·0008000? 

O SR. ZA.CA.Rtu;-llouvo ongano no discurso do 
nobre ministro, eram 30,000:0008000. 

O Sft, VISCONDE DB I TOO lRIIIY:- Suppunho·se 
mesmo que o thesouro t mba do despender ou 
5,000;0008 mais d•J quo ou c·1lculo: abi csU'hl 
para suppril-os oa 2,000:0008 quo a Ropublic• Ar· 
gcntina deixou do pagar-nos no exercia corroot(l, 

cumstaneias em que nos aeh11mos:- E noto·so ainda 
quo parlO dos 2,000:000 .e, bem quo deslinados 
para a Unho ferroa do Podro II, póde ser empre
l(ad!l tompuraricmonto no resgato de bilhetes. nos 
termos quo ja mdiquoi. Não vejo, pois, necessidade 
do recorrer a novos omprestimos. . 

E osles ompro!ltimos hiiu do ser contrahidoa den
tro ou Córa do lmperio? Ha dB o nobre ministro da 
fazenda recorro r 6. praça de Londres, pua pedir-lho 
um novo emprostimo do dous milhões? Ouso declarar 
ao sl'nado quo S. Ex. nlo o (ará. O seu grande tino 
o alta capacidilde mo autorisam para a.mrmal·_o. 

o Sn. ZA.C"RIAS:-Elle não r~z isto. 
O Sa. vrscoNDB DE ITADOI\A.IIY : - Recorrerá á 

omissão_ do apolices da divida publicil interna 'l 
Nf'lsto cttso fõra m""lhor conservar os 23,000~0008 de 
bilhetes na circulação, e esporar occo~~siflo oppor
tuna para tentar omprestimos a curto praso. 

Senhores, ostou convencidu de que o nobre mi
nistro da fazenda não ha do por ora contrabir novos 
emprostimos; para satisfner as dospezas da ourada 
do Pedro 11 hl\ de servir-ao para isso do parte dos 
tros milhões negociados em Londres. Mas eu dese
jaria que S. Ex. niio o fizesse som au&orisaçiio do 
pud"'r !egislativu. Aquollc emprosUmo niio pQde ter 
outro destino sooão o resgato dos bilhetes do tho· 
SI•Uro; ó p11ra esto fi~ que o goverdo estava auto• 
risada a contrahil·o, o portanto não pódo dar-lho 
outra applic11ção. · 

Senherei', quando deliberei, do accordo com meus 
ilhafltrados rollegas a pedir ás camnru u,n credito do 
35,000:0008 poro prolongomenlo do eolrado de Cerro 
de Pedro 11 aló ds margens do rio dos Velhos, linha 
intenção, como já disse, do~ roalisnr t:ambem uma · 
conversão da divida exigível. Se não fOro. isto, 
nãn teríamos pedido desde togo o credito do 
35,000:0008 poro uma DOirado que não poderia con
cluir·se em mono:~ de 7 ou 8 annos. Bastaria que o 
poder lt.,gislntivo autorisaase o prolongamento da via 
Corro:~, o decretasse annulllmente na _lei do or~a
mento a consignação necessarill. E' o quo se devora 
fazer, a~ora, se o nobre ministro da fazenda não 
quer empregar na r.ootinuatiio daquella estrada 
parto do ultimo emprestimo. 

J\SIÍin flcsria ús camarass leghtativas mais um 
meio do JlscalisaçAo do emprego dos dinheiros des
tinados para aquelle fim: a discussão do orÇimento 
otr~receritt opportunidade do conbecer-so o estado 
da11 obru, do acompanhar os trabalhos da estrada 
com flscolisaçAo mais conlinua da parto do poder le
gislativo. Nãosorin necessdrio p:.ra isso o credito do 
35 nom 20,000:0008, baSiovo quo o lei do or• 
çamcnto consiA:nnssfJ a quantia quo devera sor dos· 
pendi!J& flm cltda oxercicio. 

o que provavelmente nos pagara no oxorcicio quo 
começa om Julho dosto nrmo: ahi osliw ns saJ .. 
do• das proYinr.ias; nha está o excesso da rH
coita aabro a de1poza do som ··strll addicionai. 
J»odomos, portanto, coni.Ar quo, aiuda dcduzidoM 
oa 2,007:0001·1. que tom de entrar no thosonro por 
conl!l tio ultimo omgroatlmo, não podorão flcar na 
circulo~lo mais do ~3,000:0008 do bilholos: e nin· 
g:u~m dtrá q1to esta l]tlantin é tllllgoradlt nas cir-

Niw mo opponhn a que so abra desde Já ao governo 
n crodilo de 20,000:0008 quo podo o Sr. presidenle 
do conse1ho, comtnnto que nllo so autorisem novos 
c~prostimos. 

Nilo mo parece acertado que sepoçamompreatados 
20.000:0008 poro dopositar granae porto dellea no 
thosouro por a1guos anuas. 

So se cnlendo que os 3,000:000 do libras dovem 
sor iutrogralmcnto empregado~ om retirar bilhotes 
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do thoaouro, 01 que actualmente existem na circu
lação toem do ser todos resgat~tdos, se sàoexactosos 
documentos do thesouro, como acredito; o não mo 
parece razoavnl que para obtor·so osto rosnltndo, se 
autorise o governo a contrahir mais um omproslimo 
por longo praso, ao for feito na Europo, ou perpe
tuo, se for realisado no 1Jrasil1 para cont~orvat·o no 
thesouro por muito tempo sem nenhuma applicaçiio. 

Assim, Sr. presidente, ~ntcndo que o ultimo ar
tigo da primeira erMnda do nobro presidcnlo do 
conselho não devia ser redigida como está : adop
tal-o.-bia eu, se autorisasso o govorno.a passar do 
emprestimo do 3 milhões de libras a somma do 
2011XM!:OOOS para lor a opplica~ão, a que oo rclero o 
pnme1ro artigo. 

sorvo dores o não por liberaos. Cumpria .. nos arredar 
osso motivo do intencional censura. 

Fl~itns ostJR considora~ões preJiminaro:~, vô o SO· 
nt1d0 que nosto liHsumptu ou, nfa:Uttndo·mo da pro~ 
postn da camara dos Sts, doputados o dns emendas 
do honrado ministro da justiça inclino mo ao voto 
em separtulo do honrado senador pela província da 
Bahilt, E' preciso, porém, quo ou justifique OiS.o voto, 
o f'!pero fazei-o pelo qno o ·onado vao ouvir. 

São estas as observacõos que mo cumpria expôr 
ao senado: 

0 SR. PRESIDENTE :-Fica a t.liscUSSÍlO adiada pela 
hora; tem de en&rar em discussão o projecto que 
veio da camara dos deputados sobre a reforma ju· 
diciuia. 

Vou consultar o senado so a discussão deste 
projecto está comprehendida no reg:uorimonto, que 
o senado approvou, otrerecido pelo Sr. •senador 
Zacarias, para que a sessão oõ.o exceda das quatro 
horas. 

Consullado o senado assim foi decidido. 

REFORMA JUDICIA.RU.. 

Proseguiu a discussão do art. 1", paragraphos e 
emendas do projecto da camara dos deputados cGm 
a proposta do poder executivo sobre a rerormn judi
ciaria. 

O Br. Lclt.Ao da Cuuba •- Lnrgo , 
oeclarecldo doba to dP.\'O t.or o projecto em discustlão 
o sera persundir-me do fl_UO um discurso meu po~tsm 
trazer·lho al,uma luz, v1-me obrigaclo a podir a .pa
lavra no intuito de justificar o voto que pretontlo dar 
contra algumas das dioposições da proposcçllo da 
camara doa Srs. deputados hoje sujeita ú no8sa apre
ciação o tambom contra J?Drte das emendas do hon
rado Sr. ministro da justtça. 

A consideração que me merucem quer aquolla ca .. 
mara, quer o honrado ministro, nllo mo pormittia 
que me oppuzease. por um vo&o symbolico. ós idóus 
tAo calorosamente rouatentadas aqui fUr S. F.x. cm 
uma das ultimas sessões. 

t'or outro lado, Sr. presidente, 6 chegada a oc
casião de satisfazer eu o compromisso a fJJO mo 
obriguei em uma das noKsas !Ossõos do anno pas· 
sado com relacAo A. reforma do que nus • ccnpamos, 
Pondera'• eu êntão quo quando uvessomos do tratar 
de somolhanto reforma, nd1 os conservadoras devia
mos aceitar as idóas do partido libor11l, tanto quanto 
fossem e lias consontaneas aos altos interesses doEs
tado, porque, dizia tiU, desde quo estava persuadido 
(como ainda estou) do quo ns roforJnas feitlls na lo
lli•laçio de quo tanlo se lomató bojo obuiOdo, lendo 
do ser executadas pelos mesmos homens, os mot~· 
moa abusos se reproduziriam, dir·so-hía onU~o. com, 
ou som 'fundamento, qu• os11es abusos apparrciam 
porque 18 reformas tinham sido roalisadt~s por con-

Sr. presidunto. antt!s do passar adian&e devo pedir 
licençM 110 honrado .senador pela provincl11 da Uahia 
para, acompanhando o illustro ministro da justiço, 
protosttr contra as maldicr.õas por S. -Ex. l11nçadas 
sobre n lei de 3 do Dezcrôbro n sou ro~ulnmento, 
incompativeis, no dizer do S. Ex., com as noa!ns· 
instituições constitucionaes! Confesso francamente 
ao senado : magistrado, como sou, tendo presidido 
as pl'incipar.s províncias do lmperi!J, muito Jmmfl
recidam&nte ó verd:tdo .••• 

O Sn. CANSAN~Ão DB SJNiliiBU' : - Não apoiado. 
O SR. LEITÃ.Il DA Cv!luu:-.•• tondo tido por conso

quoncia occa!'iiio de es,udnr o•sa lei, tJo pratic:al~a 
mesmo, nunco onchnrguoi nella~o.; doroitos enormes 
que o honrado senador pala provincia da Bu.hia 
lho lançou hoje: nunca vi quo suas dispo:iiçõos auto
risassem os graves l!busos do que com razão todos 
boi_e nos queixamos. · . 

(Juaes silo, senhores, os rll"incipaes motivos ~or 
que se arguo a lei de 3 de Dezembro e q sou regula
mento? Pela coufusão do exercício da policia com a 
faculdade de processar o julgar. Pelas juizes tempo;
rarios que creou: Mus, seohorLs, aquollos que fuzom 
semelhante argui~iío li loi de 3 do Dezembro o ao 
seu rogulament.o o'quecom que sewelhonte confusão 
do attribuições i que 1aes ju1zos temr1ornrios existam 
já fOb o rogimon do únmortol codigo do processo. 
O que oram os juizos de pazdegse codigo, senhorcK ?. 
Eram nutoridades cuja omnipoler1cia do aUribuiçóoli· 
levou alguns dollos até a revogarem ar&igos da con .. 
stituição! Não h11via onti1o juizes temporarios? Sem 
duvidll nenhuma. O quo eram os juizes municipaoS 
do codigo do proclíls::~o? O quts eru essa pessoa gue 
as. camnras nvmearnm para substituir llquellrts jui
zos? Seriam ou nliojuizefl temperarias? Sem duvida 
ulguma. Entretanto nunca o co~igo do processo 
pu~oou por lo~ in :onstitucionul ~ 86 o ó ho/'o a do 3 
do Dezom1Jro, quo, se innovuu aquolla logu1 ação, foi 
pua sof.arar, COJllO &anta convinha. o lôro ClVHl do 
crjmina , que o codigo do processo tnrubam manti .. 
nha em confusão. 

E ú do notar. cm quo peso aos que hoje tanto 
clumnm contra a l<'i d" 3 de Urzembro quu uunca 
onchergassom nelln os grandes doreitos quo lho aUri .. 
buom. doJ•ois de um longo ostad1o em 'IUO de semo .. 
lha n&o le1 usarnm o abu>~aram ! 

Tomamos sompru (o quando digo tomamos re
firo-me a todos os pnrtidos} a lei do 3 .do Dezl'm
bro como lei politica, o nlto Cllmo modo ln que ó do 
organis:~ção judiclllria : dernos-lho ugcntos, irutru
mentos cegos do podor politico : colhomos·lho os 
fructos om dotrimnnto das libordudos politacos o in· 
divjduaos do cidadão brasileiro: a bojo bradamos 
contra n lei, o !Ô contra olla ! 
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!ajustiça manitosta áa intenções do seus illustrn- jacto. Pnra isto o ~onado mo pormitLirá quo leia o 
dos autores. nrt, 1° da proposição da cnrnan dos Srs. deputados 

Mas em fim. rerormemos assa lei ; fttçnmo-lo, }JO- (l tt (·mentiu do Sr. ministro dn justiça. 
rérn do modo a nno ttutorisnr 11 l'BJJrodu~~ção do11 IJiz o to nrtígo. (Lê}. 
abusos nctuaes: o conf~&!JO ao senado que nii" posso n Sãl) oxtinctos os logmros do juizos municipaes o 
udminir quo a pruposiçi\o em discussão " 1tindu mu- do orphãos das com~trcJs que (orem sédes de rtlaçtio, 
nos as emtmdus do hourado mini~lro da justiça o con\'Ortidos em lo~-"tares do juizes de dire1to aquel
contenham disjosições pura molhorilr efficnzmento los quo o governo julgar nocess11rios. Na Côrte o nas 
o estudo actu<~ de cou!tas. . capitttes JJB Buhia, (>emambuco o Maranhão, a pro• 

No meu conceito. senhores, não havflrlt rdorrna ve~orí~ de capollus o resíduos será do. jurisdicçllo 
convonionte nu nos :11 lol{islação do proco~so crimi· prlVUllva. ,, 
n11l sem quo soj-.m duvidnmouto ottendidos quatro Diz agiJra 010 sua emenda R este acto o honrado 
pontos curde,.es: mparaçãu da policin da 11Uribuição Sr. ministro da justiça. (LO): 
Cio processare julgar: perpetuidade dos mogistr;JdOs: " Nas caQitao::~ que forom sédcs de rdapão e nas 
incompatibilidade dollt3s com 11 politicJ: instancbs comarcas de um só termo a cllas ligadaa por ~!o 
ma .cadas na constitui~ão. Satisfará á f(Ualquf!r dfS- (acil communicação que no mcams dia se posaa ir c 
sea pontos o que so acha disposto no proJecto da voltar, a jurisdicçio de primeira ontrancia será ex· 
co.mara. dos Sr11, deput11doso nas em&n.Jns do Sr. mi- clu'!livamonto exorcidn pelos juizes do direito, e a da 
niBtro dajustiçit? Ninsuem dird que sim. PoJo coo- segunda pelas rolllÇÕ~s. » 
traria VCJU quu algumas do suas dis,tosiçõcs afastam Com semelhantes disposiçõesrrue reforma se pro
a satisf-.çüo do somolha.n.to_ drsiderat11m, ou pelo meuerá a florescott.te e ja importante cidade do 
meno11 " dificultam I Eu procuraria desde jd provar Pt~rá? 
esta those se não fosso preCerivolseguir como vou Vejamos. • 
fazer o projecto na orJom om que estilo collocadas Permitta-mo o senado que eu lhe dê noticia re· 
ll& matctlóS, a que o hnnr~sdo Sr. min:stro d3 just:ça sumida do estado do !Mo do Pará. 
a.ddtcionou as suas emendas. Esso Cô1o nllo tem relação; compondo-se a co-

O primeiro nrLigo do projecto ó justamí.'nto aqucllo marca do c.1pital do dous ter111os, um dos quaes é 
contra o qual mais me devo pranuneiar. fazendo mais distante do que DCJUOlle a que alludo a emenda 
acomp.1nhar o m~u vo&o de um formal protesto por do Sr. ministro da just1ça, ha alli dous juizes de di
parte da provinci11. do meu nascimento, protesto que reito do crime, ·um juiz municlpal especbl e om 
estou bem convencido que o honrado ministro da juiz de orphãos. E, pois, a passar a dtsposição do 
juslír.a ainda virá a uttcnller. projecto, ou a da emenda do Sr. ministro da JUStiça, 

Sei bem, sonhares, que somos aqui ropreson- as cousas naquolle {ôro ficarão no mesmiss1mo pe 
tante1 da nação o não de províncias ; mtts tun· em guo ostào; nilo haverá re!urma emcaz cm se
llem ó V'Jrdadu, que quando tivermos do curar dos melbanto fõro .. E, quando, sonhares? Quando pela 
intete~f'es gernos dn r.ommunhiio não devemos importàncin. pelo grande doEoovolvimeato que tem 
esquecer os locnes, aquelle<~ quo nos toct~m do tido o commercio daq:uolla pro\'incia a. ronda men· 
mais (IOrto. E qur..ndo potvenlura, uas providen- sal rlo su11 ntrandega, que ~ra. não ba muitos annos, 
c1as que os po1ores polilicos tiverem do tomar do GO:OOOB, eleva·•• bojo o 450:0008000 ••• 
cm bem dos interesses geraes do paiz encborgar- o Sa. NA.uvco :-Apoiado. 
mos ctrensa directa a esses interesses locaos, á 
de nosso ril(oroso dever oppor·lhos pelo menos urn O Sa. LBlTÃO D.\ Cmnu.:-... quando o commercio 
protuato como op-ronho polo detrimento ioaootes- tem crescido a ponto de elevar-se o valor da im
tavol que as disposições cm discussão viio cnusar á portação dirocto n 7,398:81'58 o o dll o:rportaçiao a 
província do Puti o principolmoute ao importllnto l3:428:128g, o aahem daquollo porto para Europa 
Mro' d11 tJna capuat. Sei bem, ou pelo monos vapores com carregamentos no valor de SOO o 
presumo, que 11 db:posi~ão do projecto da ca 1,000:0008, como ba pouco tempo se tom dado; 
mara dos Srs. doputados o a emenda do honrado quando o corpo do commercio da capitlll do Pará. 
ministro d~t justiç~t hA do pauar, o ha do ser lei sa tom dirigido por mais de uma. vez ao goverao im• 
do paiz; mas seja-o com o .Prl)losto que vou poria I pedindo a creação de uma van. especial do 
lavrnr. Consto ao menos dos Annats do parlamonlo commercio para aquella ca~ital, como tum o Alara .. 
que não fui mudo anto o mol· fJUO so quer {1\Z:Or uhãoi quando finB)menlo a uopulaçlo o a riqueza 
áquolla importante provinr.iJ. Pau, senhores, não da eap1tdl tecm·se augmonta(fo con•idoraYelrnonto 
basta 'lUC a P' ovincra do Pant solTI'A o quo t~m ao r- ó que nós, tralando do reformar a legishçllo do pro
f rido até hoje? Não bJsta q110 asou rospoilo se pra li- cesso criminal, havemos de deixar o fllro do Pará no 
quem lltó os actos eatulttlW, arbitrariol'l que ha dias miserrimo csia io, em que so acha? Digo, sonbores, 
assigonl~i no sena61o, com relação á sua colonisação, misorrimo ost4d~>, porque os f.1c1os recentes o de
ainda h1 do a provincia rocobor mais o funesto pro- mons&ram. · 
ssnt6 quo semelhante J.lrojocto om discusslo e as Dous juizos do direito do crime licinciados1 um 
emendas do honrado mimstro da justiça lho querem dello& com um anno, outro ausento da orovincia, 
fazer'! Hopito : pnsso ombor.1 (ha do pnssar, estou J não sei bom porque motivo, sondo porém cor&o quo 
conYoncido disto) mos passo com o meu prote~Jio. I esteve nesta Côrte por espaço de 17 mozes i o juiz 

E para que, sonhoros, não parOÇ3 que ou mo municiilltl torm.1do no oxorcicio continuado das 
limito d simplo:. doelaraçüo, vou aprecio r o pra.. varas do direito, o no da vara municipal que accu~ 
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mula as valiosas nttribuições do julgamento d.1s ainda uma outra classe de juizos tcmporarlos, ·como 
causas civois e do commercio dnquolla importante Ocnrllo sondo os taes substitutos? Parece uma coo· 
praça, os supplentos dns juizes municip.HHI, u mui· trndicção mani!osta. Concebe-se que rstes substitu· 
tas vezes os vereadores o supplontos destes! tos do juiz do direito sejam croaturas que apenas os .. 
· Não prociso descrever ao senado o r.slndo a que tojam pr·1mpt11s o habilitadas para o sub9tituirem 

lerá cbegado nquello fôro em sPmolhnntos circum nas suas falias ou tmpodimontos; mos dar-lhe& attrf ... 
stancias: quero mesmo poupar-mo o dis!abôr do tra- buiçõos permanentes. como quor o Sr. rnimstro d-1 
zor ao seu conhecimentocortos (actos quo constam de justtga, fune~ões continuadas como a de r orem au .. 
cartas recentemente dallt recebidas, o quo ao teom xiUaros do Jutz de direito no preparo dos processos, 
dado na capiwl. Só direi qufl ó em semelh11ntes cir- como é o JUiz rn~nicipal. ao mesmo te.mpo .c'?nser· 
cumstancias que o honrado ir. ministro da jusriça vado, não vejo rln:ao para semelhante d1sposaçao. 
quer deixar o C~ro do Pará S('m os favores que a ou- o Sr. ministro da justiça t.ambem em uma das 
tros outorga! suas cmendaa, e entre as auribuições criminae•coo .. 

Já vô o son:tdo que ou com razãi.J não só devo vo.. feridas aos Juizes do paz, deu·lhes a de concederem 
t.lr contra n dispos1~ão do art. ln do projecto e coo· fiança prov1soria. · 
tra a emenda do Sr. mini~ttro, como fazer acompa· Não posso com·prehender a vaotagom dess!l fiança 
nbar o meu voto negativo do um solemno protesto provisoria. Não ycjo nella so não uma duphcata ae 
contra somelhnnto disposição. (Apoiados.) li o pilo: trabalho 8 do deapo>a para o indiciado em crime que 
passem embora o ar&igo e a emenda, mas pduom se quer ofDnnçar. 
com este meu protes,o. Saiba o provincia do Pará · 
que eu não deixei silencioso que clla acuso con- Dirão : « A fiança provisoria tem po_r dm~cu~i,r de 
deowada ao que o querem condt~mnar 0 projecto da prompto á necossiitade do avUara prisaodo1ndacaado 
camara dos srs. deputados e a emenda do honrado pela autoritJado local.» fths desde que se dósse, como 
Sr. ministro da just1ça. .quer o projoc&o d11 cammra dos Sr~ •. doput~d~s, 1 

allríbulção do concodor allan.ça dellomva.a~ JUIZ do 
O SR. FIGo RIRA. DE 1\IELL~ :-Se não melhora, não paz, 0 se man&ivosso a doutrlBa (que po IJa Jnterca· 

peiora 0111 nada. lar·se ao projecto de rot0rma) do. avloo. oxpodido 
O SR. LEITÃO DA CUNIU.:-Tambem ora o quo Cal- r:ela sccrevaria de .Estado dos nogocJos d~ JUstiça em 

ta ria I Basta, porém, que a deixem ficar no estado da ia que nAo tenho agora presente, do nao s~r pr,eso 
em que está, que não pódo ser peiar. o indic·atfo uma voz que apresentasso a pohçllo 1ni-

o S N A • d ci11l para prestação da Oança, ou declarasse quoror 
R. Anuco:- poaa 0 • aOançar-se; ceJSaJia immodid&antonto a llecoasidado 

O SR: LEITÃO D.\ <:uNnA: -Como so comprohende, da tal fiança provisoria. na qual, repito, não vejo, 
tenhores, que nús vamos por esta reforma beneficiar ao monos antt.•s do ouvir ao honr11do Sr. ministro da 
o Im~erio, encher de favores certo1 t~ros como o do justiça, 1enao uma duplicata do trabalho e do dos· 
Rio do Janeiro. Pornambu~o. D.tbia e mesmo o do poza para o indiciado, que se procura fovorecer. 
Maranhão, e deixamos o fdro do Pará no estodo om Ao nrl. 4• ~ 6• do projeCto du camoro dos Srs. do
que o descrevi? Não preciso accrescentar mais nada, put.ados, o honrndo manistro oppoz esta emenda: 
senhores. bastarA que, como disso o nobre •onador c Em geral quaesqtu~r outras auribuiçõea, confer~· 
pelo Ceará, a queiJe catado nlo melhoro, mas não das aos juizes de L• inshncia. » Daram-so .aUrl· 
peiorc, pua. quo seja urn11 injustiça tamanha c tAo buiçôcs a. juizos de direito: .Ora, ju~zos de 1• 
flagrante, que est011 quasi a convencer me do que a ínstancia sao certtunente os JUIZO! munacipaes, por 
sabedoria do senado não consont.irá quo ella •e que poslu quo pelo projecto o pela• em~ndas do bon· 
pratique. · radÓ minis&ro na attribuiç~ea d~SBf!S JUizos drjUOm 

O § 2•, do projecto da comara dos Sra. deput.ados limil•.dos ao preparo dos te1toa CIVOis. nln•uom dlr6 
crOa ~Jogares de substi,utoa de juizes de direito nas que amda ualm não se lhes consorYO aUrtbutoJ de· 
comarcas. Eata disposição teve auonto, segundo sou juiz du l•inslancin. mdrmento quando se lhes dá 
informod~1 naa idóas do dislincto senador pela pro· de novo (orl. 14 § 2• do projecto) a allrlbul~o d~ 
vincla da uahia quo está ao meu lado, então ministro julgarem dollnllivamonlo aa causas de 1001 ate 
da justiça. A mente do S. Ex., lroduzlda no pro· 5008000. -
jecto, ora que eases substitutos do juiz de direito Mo parcco que ha oqul algum• confusão, aobre 
fotsem creaturas unicameate pan subttiluir oa a qual desejaria tambem aer etclarecido, porque 
moamos juizos quando flcJSsom impedidos i Mra parece, pelo menos • .Primeira vi .ta, que o ~oorado 
deste caso, senhores, os substitutos nollhuma attri· ministro quer que os JUIZOI tenham as attr~buições 
buiçiio Unham. Enlrot.anto, o Sr mlnlmo da jus-· que pelo p~ejecto o emend~s ~o confor1das aoo 
tir.a lhes dá em sua emenda as attribtaiçõos cl.ln· j'uizes munae~paes, "a qau•es sau mcontes~aYOimeote 
slintos do aa.xilfarom os juizoi do direito no oxor· uizos •e 1• instancia, como já mos,reJ. 
cicio de suas tuocçõos e de prepararem os feitos. Ha outro ponto do duvida sob,ro. 0 qu-•1 desoja~i 
Nio posso votar por semelhante idóa, o a razllo ó 1 'd 1 1 d t fi d d1n 
muito simples. l,ois so nós, senhores, procuramos ser osc a roca o po o wnra o mmta ro a m e • 
a.Uorar a loi de 3 do Dezembro. procuramos doto- giro meu voto. 
gal a porque (urn dos motivos) croou juizes tcmpora.. A disposição que canfore aos desembargadores a 
r.ios, o por isso repugnantes á índole da con11tituição nUribuiçllo do prosidir ao jury me parece quo ca~e~e 
corno eram os juizos manlciplos, bavomo~ ,·roa.r de fundamento por não ser curial deslocar o JUlZ 

• 
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•uo, pelo preceilo constilucional, ó um juiz do se· focilmoÓto este remodio no capital do Porá do ~uo o 
guoda insta nela para a da primeira, fuendo-o pre- vá buscar. na- do Abranhlo? Que o da prorine~a do 
sidente do jury. Ao menos sem que outras rnzões Ceard encontro de preferencia na sua capital, a ir 
veAb~tm em apoio do que tJ&tá escripto na emenda, buscai-o em Pernambuco 7 . 
não poderei pres&Ar·lhe meu voto cumo aliAs do- A razao, por l".OOIIqueneaa, da cx&enslo das co-
sejo. marcas, da dbtancfa dos lermos, que nos.allegou o 

Senhores, J' disso, e ó sabido que uma das razões honrado miniatro illido-so, permilta S. ES. quo 
porque 10 iam pruteodido o se protonde rdformar a diga, unicamente em presença dos factos ecluaos, 
lei de S de Dezembro. é por cauaa dos juizes tempo· porque as circumstanclao hoJe aio realmenl8 mui19 
rario1 que ella creou. cootra a expressa Jetlra e eapi.. peiorea do que seriam com a crea~o das rolar.ões 
rito da coastltuiçAo. Entretanto, o quo vemos nq que queria a propoata do poder executivo. (Apoiados.) 
projecto o nas emendas do honrado miuistro! E E o que queria esta proposta! Não queria quo em 
sem duYlda nenhuma nAo s6 creada uma outra cla&se cada província do lmJ!Crlo houvesse uma relação, 
de juizes temporarios, oJ do f!U& hl pouco (aliei e como ali"' seria vantaJoso, queda apenas que além 
aos quaes o nobre ministro da att.rlbuJçáo de .propa- das quatro quo lemos actualmeni.O ae creassem mais 
rar o• procesaoa de combinaçAo com os juizos do seto. 
direito, como contenarJos os juizes municipae1 Com efft~ito, é um absurdo que n01 contentemos 
a quem se dá a attribuiçAo de julgar deRnitivamente com 11 mesmas relações que tinhamo!l na occasião 
todu as eauass até o valor de 500B: por consequen. da nossa mdependoncia, quando o Imporia tem tido 
cia permanecemos juizes municipaes como juizes de o desenvolvimento quo é sabido, ha 50 annos, quer 
primeira instancia com a plenitude do allribuiçõoa com rolaçiio á populaçAo, quer com aolação A ri· 
quo siocommettidas aos jui,es porpetuos nas caus11J queza. 
de maia subido valor. Nao vejo ruiio para some· Poderia, por consequencic, ao honrado ministro 
lhanto diapoaiçio; porque 1110 as causas de 50~8 siío quo pelo menos aceitasae uma emenda qUe desse a 
sem duvida menos importantes que. as de maior ~ortas P.rovincias 4o Imperio um tribunal de segunda 
quaa,i.J, tambem não ha duvid, que as partos nellas msbnc11 •. 
interoJSadas toem igual direito na distribuiçlao da Não quero, Sr. presidente, para. nikll )6vantarsuscep · 
justiça. tibilidados, fazer o porallolo entro a cnpllal do Mora-

O que eu comprohentioria -era que, doado que se nhão o a do Par~; mas doYo dizer ao bonr•domioislro 
quiz commoUer o jtllglmento definitivo das caus11s !JUO a clpi&al da segunda dessas provincial nioé hoje 
101 juizes da conRll,IUção, aos juizes perpe,uos, 10 •nrorior em cousa alguma d. da primeira, quer a con
limUaasem as aUribuições dos jUizes municipaos a sideromo! r,ta sua populaçio, quer pela tua rilluoza 
serem merameate preparadores do processo som esta eommerc1a • quer ~r ser o emporJO alo só de troa 
restricção, sem a ex:cepção que acabo de assignalar. provincial do Imporia, como dos estados IimUro .. 

Sobre a qutJstlo das ins&nncias, senhores, a quo o phos, e, pois, está. pelo mOnos no caso de ter os fa· 
honrado senador pela· B•bia liguu grande impor. voros que tem n capital do Alaranblo. 
tancia e á que lambam não po110 doi••• do ligar, Entretanto, o quo vemos hoje! A ca~ital do Ma
porque reafmauto a mataria. é digna dhso, procurei r.:.nbão tem uma relação, um JUÍZ espacial do com· 
ouvir auentaminle o honrado ministro lia justiç '· moreia, duas varas muuicipaes, duas nras de di
lnlolizmento as razões quo S. Ex. oppoz A orgumen. roito e uma.de orphõoa. omquanto que a do Pará 
tação do illustrado senador pela Dalua nAo me con .. nem tem relação, nem juiz especial do commercio, 
venceram da 'sem razio deste illustro membro. •O tem ttpenas uma vara municipal, ficando peJaa 

Aqui oatAo os aponlamontos ~ue tomei da con- disposições oz:u discussão tudo como está. 
testaÇlo do honrado ministro. Disso S. l!r • Paro E' isso justo, sonhoros! 
tornar impralicavoi •••a instancia boata auendor á Ponderou o boarado senador pela proviucia do 
extenaio ·aas aossas provincias.» Pois, senhores, se Ccard, em apsrto a que não respondi Jogo, mas a 
o motivo da extensão das nt.luas províncias ó bas- que respondo agora, que o projecto autorisa o ~o
tanta para que nio se estabeleçam as instancias da verno p.:1ra cro.u essas vnu ospociaes. Em primeiro 
constituição, isto ó, juizes singulares para julgarem Jogar, senhores, que neccssida.do ba de fuer do
•• cau•aa om 1• inslancia, o collcclivos para conho- pendente do um acto administrativo aquillo quo 
cerem. cm scsunda das mesmas causas, como queria podllmos decretar'? 
o projecto do poder eseautivo aprosontado á e.smarlJ O SR. NABUCo:-Não basta o que Se quer• não se 
dos ~OPI:Itados pelo honrado senador po!as Alagôas. hódo creor juiz especial do commcrclo aenii.'o oado 
restr1ngando apenas«? numero das robçoes.P'!rquo 118 1a tribunal do eommorcio. 
eircumstancias do pau: roalmonto nlao permattl)m que 
om cada pro,iociu honvosso um &rJbUnlll de toguuda 
instencia : se a el:tenslio, digo, como allegou o hon· 
rado ministro, das nossas provincias, o,Ppõo~so 1 
estA providencia constitucional, tomnrm a liber · 
dado do perguntar a S. Ex. : c o que :;o d~ hujo, om 
que as circumstancias são mui1o peioros '? Pois, 
senhorns, não ó intuitivo quo um habit.a.nto do Ama
zonas, que tem uma demanda, que tem de rocor 
ror a um tribunal do segunda instancia acho mais 

• 

O SR. LEITÃo •• Cu Nu•: - Apoiado. E' sabido 
quo quando o honrado senador polo Babia, sondo 
ministro dn justiça, decretou tribunaes do commer
cio. seu acto foJ arguida do inconstitucional; disso. 
se o escre\·eu-so que o honrado mini1lro da justiça 
do ontAo não podia creu por decreto tribunaes do 
c:>mmercio: entretanto bojo quor-so conrerir ao go· 
\"Orno a auribuiçllo do croar varas, quando podemos 
croal·as, o quando as crcamos par11 outros logaros. 
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Porque razito bo ~o o projecto cronr voras de direito 
em certos faros, c ha do deixar depondonto do acto 
do poder executivo a creação dessns vnras om ou· 
troa termos '1 Não comprohendo; ó uma injustiça, 
que a sabod,lria do sonâdo não púdc por Mrma al
guma admittir. 

Mas ainda que rosso procedente a observação do 
nobre sooador pela provincia do Coará, seria certo 
que S. Ex. nilo tem razão quando diz quo as diopo
stçõesdoprojectoo são alteradas pela emenda do hon
rado mínistro da justiça, a qual naturalmente aerá 
preterida na votação; portanto, repito, as cousas no 
(Dro da provincia do Pará ficarão no m::~smo om quo 
estão, sem ditrerença alguma. 

O Sa. FIGUEII\A DR MRLLO:- O Sr. son:~ddr dizia 
que não queria nem uma nem outra disposição, e 
por isso ou disse que devitt querer no monos a d~ lol. 

O Sa. LEJTÃo D.\ Cmnu:- l\Uo quero a da lei, 
porque nllo s!ltisraz a necessidade que sento o COro 
do Pará pela razão que j& eJpendi; mas no caso do 
colisão, prereriria a da lei, sem duvida nenhuma á 
da emonda. 

Disse o honrado Sr. ministro da justiça, em aeu 
discurso, que o verdadeiro novicindo ó o r.xercicio 
do juiz municipa!, com suas actuaos attribuições. 
Devo ponderar a S. F.x., que nuncn {lUdo compre~ 
hender como .se podia chamar noviciado ao oxer· 
cicio do togar de Juiz municipal com ns o.Uribuições 
que lhe dá a lei do 3 de Dezembro. As oLLribu1çôea 
conCoridas no juiz municipal por essa lei são as 
mais importantes que se podiam conCt!rir ao juiz de 
primeira iostancia, e, portlnto, chamar n isso novi
ciado é rt"a)mente nilo apreciar a significa~ilo da 
palavra. 

O Sa. FIGUEJftA DE MF.LLO:- Apoiado. 
O Sn. LEITlo DA. CuNIU : - Novici'ldO não so po

derá nunca chamar as attribuições imporrantissunas 
que toem actualmente os juizos municipaos. Compr&
henderi& que corr.o tal so tivesse apenas a fttcnldade 
de preparar os prcessos, o quo aliás nlio quer o 
projecto, desde qur- con tinúa ao juiz municipal a 
f11cutdado de jul;ar dafinitivamonto ns causas CÍ\'ois 
e comrnerciaes até ao valor do õOOSOOO. 

A respeito, soohoros, do incompatibilida Jo da 
magistratura com a politica, quostito a qno, como 
j~ ou disso, o honrado sanador poJa provincía da 
Bahia ligou tanta importancia e lÍ quo eu tombem 
ligo, o creio que o paiz todo ligará, respondeu o 
honrado ministro da justiçn que somalhanta in-

-compatibilidade não se poL1i.l fazer offoctíva entre 
nós por sDr uma cousa 1mpralicavn.l pelas circum .. 
atancias do pniz, o mosmo porqun orn pniz algum 
"m qu(". houve systnntll ropro~entutivn, OSS!IS in 
compatibilidades foram decretadas. Nll.o insistirei, 
senhores, no incomp:ltibllidado nbsolutn, como l"'rll 
nocossnrio quo houvesse; mns pergunto roi no hon
rado ministro da jusli~a qual a rn2ào porrtlhl hflo do 
sor incompntiveis,•ombora do nmn ln'Jnoirn ralntin1, 
os juizas do direito o mun1cipncs, e ni10 ha do ser 
incompalivol o dcsombnr~ndor o o m~'mbro do ~u· 
premo tribunal do justiça. 1 As nttribuiçõos confuri 
âns ás relações o no supromo tribunal do justiça 

são, como sabe o senado, do outra imporlancin que 
nno silo as nttribuições i:Onferldas ao juiz do 1• tus
tancin, nlóm do que a ncr;ão dos tribunncs do ?..• 
e ultima instnncía ó mnito mai11 lntn do que a do· 
juiz singular, a do juiz de 1• Lstancia. 

O SR. FJG'uRmA. DK MELL0:-0 juiz do 1• instancia 
póde transigir com o sou j1..1lgamonto, e os owros 
nunca podom tran•ígir, porque julgam cm collogio. 

O Sa. LEITÃO DA CuNnA :-A transacção do corpo 
collectivo ó mais perigosa do quo di~ intHviduo 
•IIIUm. 

O SR. N•auco : - Apoiado. 
O Sn. LEITÃO DA CUNJU.: - Doseja1ei, portAnto, 

quo o honrado ministro da justiça, quo om sua 
resposta não tocou neste ponto, o apenas tratou do 
demonstrar a impo11sibilid<:~du quo havia. cm nosso 
pah; de estntllir·M n incompalibllida.de cm sentido 
absoluto, llsclureçn·me a este r~spoito. E' passivei 
quo S Ex. dtl razões quo me convençnm de que ó 
muito s~nsato qu,, continu•J a incompatibilidade que 
hoje rxiet!l dos juizes de 1• inlituncia, e não dos 
dosembnrgadore~ c membros do supremo tribunal 
do justiça. 

Uisse o hcnrad., ministro da jusliç:a, Uilo podendo 
in liminc ropt~llir os nrgumcmtds quo se apresentam 
pura a crcar.no, pelo monos, 1le algum11s relações 
mais do quU ns ox.ist••ntcs, quo ist(l JIOdill fic;ar pnra 
projdCtflll ospeciaes; · mas cn sou obrigado a insistir 
nas obsorvnçõas que j6. fiz, e a di~er a S. Ex quiJ 
roalmomo será isto um meio do illudlr a questão, o 
do deixar cortas provincias no Ol5to.do em que sB 
ach:1m Pois se parta esto proje~to 11o.roCor01a da lei 
de 3 do Dezembro tomos lrt~bnlha.do incessnntemonto 
comd se sabe, o tdntia elle se acha no estado 
em quo o vemos, o quH não bUCc.edor~ d~pois 
do Ceita esta rt~Cormn, a outros proJeCtos smgu· 
larús quo tendam a crenr relnçõlls 0111 outras provan· 
das? Acont.-.:cará o quo acontece hoje, qunnl!o algu .. 
mn província quer augrnnntur fiuas dopulll.çõcs; vao 
A mosn. da cnmar.1 dos Srs deputados um chuvoirct 
tnl do emendas augmontanJo iiS dO[lUtllçtlo~ do ou
tras províncias. quo nada pC~ssa. Enteado, por con
soquooci;l, mo.is curial, mais justo, que o bonmdo 
ministro dn justiça, rccunsidurando no nssumpto, so 
vir que não ó i!dmissi.·ot n disposiçn.o da proposta 
aprcs~ntadn pelo honrado senador poh província 
das 1\lagóos, bto é. o crençã.., do mai:s 7 relações, 
ndtnitta, pelo mono~, a cro~tçã' de mnis duas, do 
mais trcs, porque tudo melhoraria. o estado actual 
das COU"OS. 

O Sn. FIC;ur.JR,\ DE 1\IELLO:-Sou dessa opinii10. 
O Sn. LEITÃO nA Cmnu :-0 Sr. sonn1lol' polJ pro· 

\'Íncin dns Alngi\aR prupoz n crün~üo dtl mnis soto 
a·ulnçõcs, qilo com as quatro quo jtí tomo" seriam 
onze; o Sr. minh.tro dts justiçu nfto ndmitto n croa
çiw do todas a! soto; pnrquu nüo póde ndmittir a 
croar.ii.t1 do duns, dn trf.'li ou do quatro? llonito, so .. 
ria isto um grande bunollcic Coito n cm las provín
cia !i, A minha pruvincia, por oxomplo, a do Pani, 
porquo não hn do ter n sus r"lnçito cuja clrcumscrip
ção sojn Pauí. o Ama onnb? Porquo hn do conli
nunr n cstnr t..lcpcndonta dn relação do 1\lnranhão 

• 

I 

I 

; . 

• 
El 

., ., ., 

I 



SESSAO EM 19 DE JUNHO 151 

como aLó hoje? Não vejo molivo algum plou<ivol 
para isto, o cria mesmo, Sr. prmtiJonte, que se 
viesse A mrsa do senado uma emenda ercando rola
çõe~ nas p~uvi.ncias principacs, o nobre ministro da 
JUsttça nceatarJil os!!' a emenda. 

O !rt. ZI\CA.RIAS :-J1í 011tá uma na mesa. 
O Sn.' LRJTio DA CuNHA :-Soi que h11 M mesa a 

amonda do honrado senador pela provinci.D da Uahia, 
mas o~tta emenda rostabolcco a diii posicio da pro· 
posta do 1802, qno creava mais sete rol:Íçõcs. 

O Sn. FJoUF.InA DR MEL Lo :-1~' muita cousa~ 
O Sn. LEITÃO nA. Cu~mA :-0 honradu ministro da 

justiça jiÍ disso quo ora isto inadmissivol; mils eu 
pediria a S. Ex. que reduzisse o nurnoro; que om 
vez de ~ato, admitisse Juas, tres, ou qnntro, o que, 
om todo o caso dessa uma dollos ao Par6, nii.o por 
ser minha provlnr.ia, mas por sua im portancia re
conhcchla polo ao nado, o pelo pniz. 

O SR. Po~PEU :·-Apoiado. 

fiqua bom 4Ssentado quo o meu apoio politico ao 
governo, ó inteiro o sincero ; as considerações qua 
por mais do um titulo me devo o honrado ministro 
da justiça niio p6dem sar excedidas ; m:ss entendo 
quo cm um assumpto desta naturoz1, que nada tem 
com a politica dovo·nos ser deixada a mais plena u .. 
bordndo de acção e de voto, o desde que eu via, in
folizmonto, nas emendas do honrado ministro dis
posições que J•rincipalmonte feriam de fronte, como 
Ja flz võr, mloreues do m~;ita nlia da província de 
meu nascimento, ou não podia deixar do lbos op110r 
o meu voto, o tendo de oppor·lh'o não podia, ropsto, 
pelas considerações que devo ao honrado ministro, 
dcix.r.r de justiOcal .. o : foi o que Oz. 

Todavia, concluindo, devo declarar •ue, como 
n~sign~l~i no correr do meu discurso, ha algumas 
d1sposJ~oes nas emendas do honrado ministro sobre 
as quo.cs não tenho voto feito; preciso ouvir a S. F..x.; 
meu voto é por ora duvidoso a respeito dellas; mas, 
desde que S. Ex. me esclarecer de modo que poS9a 
tranqutllisar-me, não torei duvida nonbuma cm acei· 
t;•I-ns. O Sa, LEitÃo IA CmmA: -J'oclaro, portantot quo 

quanto ó creaçflo das ralações, boi do votar pol:l 
em !ln ia do honrado senador pela Bnhia, so não O 8r. Vlel,.o da Silva 1- O senado 
houvor outrn providencia que seja ncoitll pelo hon· ouvin, Sr. presidente, o brilhante discurso que aa 
rodo ministro 1a justiça, porque, polilto que esta ns- ultima sessao proferiu o illustre senador pela pro .. 
sumpto, como muito bP.m pllntlerou S. Ex.., nada vincia dn Bahil! so~re a rororma judiciaria, e acaba 
tania• do politico, o ou possa affJst:•l-noo dos hon- lambem d"ouvu o 1Uustrado senador pela província 
rados ministros neste ponto, som ro:1friar t.e quer o do Am:•zon1111 sobrB o mesmo assumpto. Ambos os 
sincero doaejo q_uo tonho de lho nrcst··r meu apoio nobres senadoras impua-naram o projecto da camara 
no terreno politico, tod11vi~ concordarei, do prefe- dos Srs. doput.ados com as omendu do nobre minis• 
rcncia, com S. Et., a eoncordar com o hnnr•u1o se- tro da justiça. 
nadar psl11 provincta da Dt~hia; mas, ropito, hoi de Discordo (lo SS. EEx., & por este mo&ivo permiUa 
voto.r pL'Ia emon·ta quo está sobre a mesa se não o senado que justtfique o meu vnto. 
houver outra, qua polo monos restrinja osso nume-ro O nobre mmistro da jwstiça do 18813 quer magis· 
~o relaçõeiJ, porque, o que nllo póde ser admissivel ~ratura illu!llt~ds o indep&Bde~te: como ararantta de 
c o quo temos actualmente; nós nfio podemos coo- tllnstraçfto,exigo S. Ex:. o noVlciado, como garantia 
tinunt· com ns qu11tro rolar.õos que existam actual· da indepondencia exige o accosso, como garantia do 
monto. accosso, a IU.lliguidade, como garantia de serviços a 

O honrado ministro da ju§tiça, Sr. presidente, nposontadorsa. como garantia de imparcialidade a 
adduziu·umn razão para sor ligoita u1 a providencia incompatibilidade. 
a que ulludo o vem a ~o r, quu o projecto havia de vol- S. Ex. tratando dn organisação judiciaria, fez 
tar ú camara dos Srs. doput3dos; mas o projecto irã seasivcl a falta de tribunaes collectlvos de 2• instan
sompro~~Juelln c·ntara com alt cmr.ntillH do Sr. mi- ~ia, flilt~ que cumpre .sanar, crcaodo·so relações 
nistro da ju11tir<1i por consoq•JOncin, so ~tlli tom de ir aas provlnctas do lmpono, senão em todas, ao mo
o projecto dcsao que forom ncoilas a11 om(lnd,1s do nos om algumas. 
Sr. ministro da justiça, por•Jue r11zilo nllfl o acom· Passando depois a.analys:.r o projecto, impugnou 
p!nhalüo outras emendas, cuja ncoitaçllo porvon- o artigo 1•, que regoua.· 
tura 11 discus10ào aconselha'?' Se é rnzão p.ua crua so O nobre senodor pela provincia do Amazonas 
não nccilo n mncntla do nobre senttdor pnla pro· impugnou .tnn~bem o mesmo artigo, e ~ro&estou 
vincin da Bahia, ou qualquer outra, ter o projecto contra a inJU~tl\3 quo, no seu ontonder, se faz á sua 
do voltar ü camnra dos Srs. dopatados, nosto cuo provinoia natal. 
regoatt!mos as emendas do honrudo mirnstro da jus-- Senhores, a omenJa do nobre ministro da justiça, 
tic;:11. e appr,\'omos por Acdnma~il·l o projectf) d1t que conslgtiU o pen~nmrmto do nrt. 1•, bom longo 
camnra dos Srs. deputados. do merecer c.onsura, l>l'm lonsc de sor in11c:oitavel, 

O S Z d 
oncorra cm sa uma somonto que para o ruturo devo 

• n •• .\C4RIA!i :-Apoia o. sor ,focunt!o1. N1io pareç;t ostra vagante a idéa de 
O Sn. l.mTXo DA CuNnA: - NUa mo pnreco, por·· vermos o metnbro de uma rolaçãa presidir o lribu-

tnntf', qua ess11 r.uão que S. Ex. aprosont11u parn nnl dojury; esta disposição, quanto a mim, encerra 
a rogoiçüo do outr.ts emendas soj'l proccdonto. um ponst~monto ehwndo, o dolla ainda esporo, om 

Sr. prcsidcut~, a hora e:;tá ndittntad,, o ou nuncn um futuro tah·oz pouco remoto, uma reforma com· 
li\'0 proposito do roubar tompó ao ~o nado : quiz plotn no nm:so sy:~toma jutlicinrio. . 
apon11s

1 
com ns obsor\·ar.ócs que ncabo do fazer, Eu ~~oou do opinião. Sr. prljsidento, que não basta 

justiflcur o RIClll voto, porque, s~Jnboros, desejo qu~ crmu uma rela\ltO em cada província; quero que so 
20 
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dividam as provlncias em circulas judiciarias do ap- volveu a lheoria consagrado pela leglslaçlo lraa· 
paliação. Bem so v~ que fallo .J>ara o futuro: não os- coza. S. Ex. vae mais lonRB do que lo! o lollolodor 
tamos preparados psra um:t tão profunda alt&raçào do ·codi~or do processo; S. Ex. oataboleca um Jury 
do systema ex.istento. Quando om vez dA uma rela- criminal o o jury corror.cional; reaubel.-ca tamhem 
çAo podermos dividir as províncias em dous. tres e os juizes de paz, e aos juizos de paz confia o julga .. 
mais circulas judiciarius ·de 2• instnncia, podare- monto dos crimes mencionados no ar\. 12 § 7• do 
mos ontüo. generalísllndo o Dríncípio que so consí- codig•l do processo. S. Ex. 'pretende, pala, discrlmi~ 
gna boje no nrt. 1• da emenda, mnndar que osjub:os na lisa r nl"uns crimes tornando.os deiictos, seRUDdiJ 

· dessos tribunaes do oppellaçõo, á imit:.ção do que B theoria franceza, e que so dê attribuiçõaa corroa• 
se pratica cm Inglaterra, presidam enmo juizes Ui- cionaes nesse jury gue organisa com seis jurados. 
nerantes o tribunal do jury nos termos quo fito-. Eu comprohrndo, Sr. presidenta, que em Fran~a 
rem parte do respectivo circuito judiciario. Pu- se possa ag;ítar a quostiio de eorreecionalisar os en• 
deriamos entõo esto.bolacer o ju~ no civel, como mos, isto é, de convor&er alguns cf"imea em deliotoa, 
manda a constituição politica do Imporia. Poderia- questão ilsto. que nlli agitou 01 espíritos por aleum 
mos até mesmo, soo quizessem. deixar ás províncias tempo, sendo o principio aceito pela BelgiCA o pelo 
a nomeação dos juizos do direito. codiKO da lLalie, que não se limi&aram qullndo ao dá 

Portanto, não é uma ostravagancia a ídéa de vêr- o concurso do cu·cumstancias attenuantes ll a]te .. 
mos um membro da relação presidindo um tribunBl r"ção da peno lidado. como acontece em Frant:l!, mas 
de jury, não i bem pódo ser que uo invez disto, o mudam otó a competencaa, pulando a aer o julga• 
ar&.. lo que sa discute soja, como j:í disse, uma ao.. mento quo compota aos assiseB para os &.ribunaos 
manto que para o futuro produza uma organisação correccionaes a o julgamento que compete a eatos 
qual a almejamos todos; dê em resulla.do a roalisa- tribunaes para o juiz de aimplAa policia. 
ção de tribunaos colloct.ivos do 2•_instancia em tt1do O _nobre consolbeiro, o Sr. Nabuco, coaslpando 
o Imporia. a idea da creaçlto de um jurr correccional. cercêa a 

Sr. presidentft. varias toem sido as opiniões n rt..s- cnmpotoncia do jury. diannue a sua importacia • 
peito desta reforma. dn. reforma judiciaria. Uns, tra· quunto a mim, longo de favorecer a causa da justiça, 
ta.ndo da 1~ instancia, querem quo soj!lm o!f juizes S Ex. des11rmo até certo ponto a sociedede. Se nos 
do {)azos que julguem os crimes 4o art. 12 § 1• do queixamos de alJsolvir.ões do jury, como ainda aub
eodtgo do processo criminel, outros entendem que diYidil.o em uma Mec'Ção composta de seis Jurados! 
nlio, que os juizes de paz apenas rtevorn julgar os Não será isto tornar o julaamonto pelo Jnry uma 
contravenções do policta. A emenda da commissão verdedeira loteria judiciaria 't 
do senado ao art. Io do projecto que veio da camara Eu, portanto, Sr. presidente, ni.o p011o adberir A 
dos Sra. deputados consLgnn, quanto u mim, o ~an- idéa da correcciunahsaçõo dos crimes entre nós, nlo 
aamento cardeal do que se devo alterar da lei de 3 reconheço cowpetencia para julger senão nos juizo• 
de Uezembro, c presta uma homenagem á constitui- vitdicios de primeira inataneia, o nos trlbunaoe 
ção do Imperio quando estabelece para os julgamen- colloctiv(la de segunda instancia: nao conheço outra 
tos dos crimes que chamamos.~lvez indabitamento, dialineçiío que não seja a de crimes e de contra
policines. o juiz de direito, o magistrado vitalício e vonções ás poaturas das camaras municipaes. 
o jurj ; presta ainda homenmsem ao principio Sei, e sabem todos, que as contravenções om 
eonslltur.ional, quando confia nos juizos do paz o França aAo julgodos·polo juiz de oimpleo policia; 
julgamento dao con.travonções ás posturas das ca· que om Inglaterra O<~stem os magiatrados esti~en
maras municipaes. .diados, os juizos do paz;·mas quaes são as attr1bui. 

Sabemo&, senhoras, quo o nosso codigo criminal ções desses fnnccionarios? A maior parte dos na .. 
não astabelece dlfferonça entro crimes o dclictos ; gocíos afTectos no sou conhecimento o doclslo são 
esta distincção ó peculiar da França. foi aceitn pela inrr~1cçãosaos ro~utnmontos do policia, objecto entre 
Da'iera, pelo codtgº penal do Prussin, d11 Sardenha, nós do posturas das comaras municipacs. 
pelo do Italio do l13ó9. Esta diYisilo, estabelecida no Ha uma lal ou qual conlusAo, ol verdade, na deo
codi(O penal da Fr11nça, crimes, dolictos e con,ra·- criminocào do que póde ser objecto do posturas, es-
vençoes, tem uma influencia notnvol om relação 6 sim corríiit o que seja crimes policiaea, concordo. 
organísação judicio rio dnquello paiz. na~ta recordar Elll França, 011 Inglaterra aos juizos do simpfos po
ao sonndo que na França esta divisào ostaboloco dis- lic1a cabo o julgamcnlo dos furtos-do pequeno valor. 
tincçõcs em rotação d peno ; dotormina a cum.poten· Nao reformas oprosont;•das oo corpo lefiCiihtivo 
cio, sondo osjulgamomtos por De to mo ti v o pro[ori1los sobro a lei de S de Dezembro, not~t .. so a difficuldada 
polo jury, pelos tribun:~es correccionaos o polo juiz du alterar o que já existiu e o que existo. o ass_im ~· 
do simples policia: 6 tombem importante quunto á loí actual o que se pretendo ó pa~sar 6 orgamsaçao 
tentativa, d roincidencia, á rchnbilitnçõ.o, á pres- quo já reprovurnos o se DC!lD nwog~t.do. . . 
cripçlla, á attonunção do crime, se auondcrmos d Entretanto. em um proJecto que aprosentot em 
disposicão dl nrt. ·163 do codigo ponnl frnncez, quo 1860 á cnm11ra dos Sr:J. deputados procurei rafar .. 
manda; como o senado subo, no caso do concorreram mar a lo i de 3 de Dozombro. m5s som voltará ·orgn· · 
circumstancias attonuantos, modificar a ponn, ira- nÍ!Inçào do codigo do processo. 
pondo·so para um crime n pena mnrcndn para e Aos juizos municipo.os doisava·apooas o preparo 
üelicLO. dos processos ; .::tos juizas do d_ircile dava . a juri~die-

0 nobrO ministro da justiça do 1866, nporlnndo.se ção tunto no c1vel comCJ no cr1mo. e mantinha OJUf)" 
da thoorio do nosso codigo panal, 1\Ceitou e doson- no mesmo pó om que so acha. 
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Parecou-me, Sr. preeidonte, que só assim pode
riamos chegar á pureza constitucional om rnnteria 
judiciaria; reduziA as inslancias a duas o os juizes 
de direito a juizos do primeira inst.ancia, consor• 
vando os juizes municipaos conferia-lhes apenas a 
instrucçlo dos processos o auribuJr.õea dejuriadicção 
voluntaria, como melhor se poderii ver do projecto. 

O Sn. N•uuco : - Apoiado. 
O Sn. V miRA DA SILVA : - ~Ias as circumsllln· 

ciaa do paiz t:tlvez nlí.o permUtam a reformA sobro 
taes bases, o oeste coso Corr.oso ó roconbeccr a ne
cessidade de manter ainda na nossa organisação ju
diciaria os juizos mllnicipaos, com as attribuiçõos 
qae tecm. 

Se Casse e1equivol o penaamca.to do nobre sena
dor, o Sr. Nabuco, qu11nto IÍ creação dos tribunaes 
colloctiY'os para a segunda inst11ncia, dando-se ás 
proviacias não ums relação, porém duas e m!lis, ou 
certamente não admittiria na nova org~tniso'=iio os 
juizes municipaes da lei de 3 de Dezembro e iria 
ainda mais longo, porque exigiria lambem o ju1·y 
no cível. · · 

Aceito, portanto, Sr. presidente, o projecto da 
camna dos Srs. dep •• tados com as emendas que o 
commisslo do sonltdo apre1entou de nccordo com o 
Dobro ministro da ju•tiça. · ; 

O Sll. LBITÃ'l DA. CuNnA :-Aceitll n oxcresconcin 
de juizos tomporarios, pronunciando-se contra os 
juizes municipaes! 

O Sn. VIEIRA PA SILVA :-Aceito. F.' impol'lsivel 
remediar os ioconveaieotes apresentados pelo nO
bre senador pelo Amazonas, e que todos reconhece 
mos. Lombrei. o o soaado ouviu-me, como poderia
mos remover ossos inconvenientes. Comprehende o 
nubro 18Dador que a rorurma tal quololla ó exigida 
dependa da srande despezas. 

Entendo, pois. que o projecto, com as alterações 
apresentadas pela cemmissão, pódo e devo ser 
aceilo. • 

Poderia, Sr. presidcn&.o, alongar o meu discurso, 
mas leria do fazer uma deslocação do materias 
que opportunamente serão discutidas. Tratar da 
ftança, do habea1-eorpus, dos recursos, na discussão 
do art. 1• é alterar a ordem estabelecida na &o· 
gunda discuasào. 

O que ae deu para discussão foi o art. 1•, e so 
&ratei da comprnencia, roi porque não S*' podia 
separar deslo artiA'o o que ao ach>~ dís osto cm 
outros quanto a juizos municipoos e a juizos do paz. 

Por connedo do idtias poderia t~:~mbem trutar 
das rolaçõas da 2• instancia. A este respeito, creio 
que nada tenho a aecresconlar ao que jri (o i dito pelo 
nobre ministro da ju11tiça. O C~tcto da crear-11o reJa .. 
çõea em todas a a proYincias uào é bastante y11rn que 
tenhamoaracllidado na decisão dos oppellaiiJOS: pódn 
Mr até um mal a respeito de cortas proVfncias. Da 
comilol:a claCal'l>llno, no minhl pruviacia, á capital ó 
muito maior a diatancia do que da cn~;titl'll do P1trA á 
capital do Maranhão, a &tonta a fncihdado de c:om .. 
munie~ções, que si.o hojd rapidaa, commodas o 
feitas por meio de vapores. O mesmo aconlOco rela. .. 
tivamente ã capital do Amazonas, comas suas linhas 

Ouvia os, que fic3 assim mais proxima da capillll do 
,\(aranhão do que algumas comarcas da proviocia. 

O Sn. LEIT.:i.o DA Cm<HA. :-De modo que, _porque 
a Carolina etttá mal, esteja o Pará c c Am.azcoas? 
Quantos Coitos tem a Carolina? Tem us mesmos qué 
tem o !)ará? 

O Sr. PRP.SIDENTF. :-AtlOoção ! 
o SR. Vt•m• o• Sttv.:-Sr. presidente, limitlo

me a estas observações. Voto pelo projecto, e ap
pla udo mesmo a commissão pela ionovaçã.o, que 
admitte no art •. lo o que parece não ser do agrado 
dos nobres sanadores que me precederam na 
tribuna. 

O lilr. Sa;wuÕ Lobato ~renunciou um 
discurso que publicaremos no Appondice. 

F'icou adiadm a discussão pela hora. 
O Sr. presidente deu para ordem do dia 20: 

· t• parlt, até ás 2 l'oraa.-3• discussão das propo
sições da camara dos deputados sobr~ penaões men
cionadas nos parecere!· da. me~ na. 353 o 354. 

2• dita das proposic:oos monctonadas nos par€'ceres 
d• mesa ns. 356, 35i e 358 sobre pensões. . 

Dita da quD' ap_prova o decre'o concedendo privi
legio a Jorge Chnstiano Giebcrt para preparar ex
tractum carms, com o parecl'r da commissão de em• 
prezas privilegiadas. 

3• dita da pr!lposta do podar eJ:ecutivo, concedendo 
um credito do 35,000:0008 para o prolongamento 
dí1 estrada de ferro do Pedro II. 
~· parte, ás 2 horat.-2• discussão do projecto da 

oamarados deputados, com a proposta do poder Ola.. 
culivo, sobro Je(orma judi.ciaria. 

Levantou-se a sessão ás 4 1/4 horas da tardo; 

30••e••Ao. 
F.~l 20 ()E JUNHO DE 1871. 

PRHSinP.NCJA DO SR. VJSCONDB ~~ AB.\ETÉ• 

SUMIU RIO -Ezp~didnte:- Officio do 1• secrelario 
da comara dos ~eputados ~ernet~ndo uma _pro
posição. - Offictos dos IUlnis&eraos da •gnoul .. 
una e estrangeiros.-otDcios dos vice•presidentos 
do Ceará e da Babia.-Observaçõos e projecto do 
Sr. Leitão d• Cunha.- Ordem do dio:- Discus
são de diYenas proP-Osições da camara dos do .. 
puta dos !!Obre pensões.-Discusaã.o do um• pro
posirão dn mesma camara sobre privilegio para 
prapâ.rar e:ttractum carnis.-Diacusslo i:la pro
posta do pudor executivo sobre um credito do 
35,000:0008 pora o f.rolungamenlo da estrada de 
ferro do D. Pedro I • Discursos dos Srs. Ribeiro 
dn Luz:, Cunha Figueiredo o Souza Franco.-Dis
cussào do projecto da camara dos deputados 
sobro a reforma judiciaria. Discurso do sr. Na .. 
buco. 
Ao meio .. dia foz-so a chamada e acharam .. se pro• 

santos ·10 Srs. senadores, a saber: visconde de 
Abaote, Alllleida • Aibuquorquo, Joblm, Leitão da 
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Cunha, bariio do MamangiUipe, Silveira Lobo, brtrào 
do Camorp:ns, F. Octaviano, visconde llo Snpucnhy, 
Carneiro do Campos, barão do .1\luritiba, duquo do 
Caxí1s, Antão, Lhíchorro, barão do !\furoim, Men
des dos Santos. Vieira da Silva, Figueira do Mcllo, 
barão das Tres Barras,.Cunha Figuoirodo. Fcrmmdes 
da Cunha, Silveira da 1\Joltu, bardo do Rio Grantlo, 
barão do S. Lourenço. Barros Barreto, visconde do 
Camaragibo, Torres Homem, Snyilo Lobalo, bariw 
do Cotogipo, Diu do Carvalho, visconde do Jtaborahy, 
visconde do S. Vicontó, Zacarias, visconde du R'io 
Branco, Firmino, Fernandes 1Jr;ag.1, Paus do Mnu .. 
dança, Sinimbú, Candido Mendes, Pompeu, Uchô" 
CAvalcanti,_ Saraiva, Souza Frant;o, Parannguá, 
Nabuco e Hibeiro da Luz. 

Deixaram do compuccer com causa participada 
os Srs. Diniz, barão do Dom ftetiro, b~triio do ltnt'lna, 
JaA:uaribe, Paula Pessoa o Mafra. 

Deixaram de comparecer sem c11u~a partidpartn os 
Srs. Nunes Gonçalvei, barê.o do Antonina. barão de 
Pirapama, Souza Queiroz e visconde do Sunssuna. 

O Sr. presidente abriu a sesslto. 
Leu-so a acta da sossüo antecedonlo, c não ba .. 

vendo quem sobro ella fiz&sse observação~, foi ap
provada. 

O Sr. 1• secretario leu c seguinte 
EXPEDJE:"'TB ~ 

ÜffiCÍO do 10 do Corrento, do 1° secretario da C!\· 
mara dos deputados, remcttendo a seguinte pro· 
posiçlo. 

A assembléa gorai resolvo: 
Art. ! .• Fica o governo antorirado para mandar 

quo sejam váliJos om qualquer faculdade modica do 
Impor10 os exames prestados pelo alumno l\!anoel 
dos Santos Marques nas escolas de marinha o 
contrai. 

Art. 2.0 Sü.n revo~tadas as disposições om con 
traria. 

Paço da camara dos deputados, om 10 de.Junho 
do 1871.-Conde de Baependy. prmJidento,-JfJaquim 
PircB Mac1&ado Portella, }o sacrotario.-José Maria 
da Silva Paranhos, 2° socretario.-A' commissfio.do 
inslrucsão publico. 

Offic1o de 11 do corrente, do ministerio da agri
cultura, commercio o obras publicas remetttmdu 
autographo sanccionado da rosolu~ão lia nssom
bléa geral, sobre o privilo1io conced1do a Fr.:1ncisco 
Vindbauson para íntrod.ucção do machinas do suu 
inven~o doninados a refrigerar o ar atmosphorico 
o rebaixar a temperatura nas ca11as, Cnbrical\ e 
navius. - Ao archivo o autographo, communican .. 
do-so á. outra camara. 

collccçiio do leis nromulgadns poln Dsscmblóa lo· 
gislntlva da mesma provincla, na sessão do anuo 
passatlo.-A' commissAo do aasombléns provincÍQOS. 

Dito do 7 do corroo to, do vico .. pro~idontoda provin· 
cinda Bnhin, romctton•io d01 s ex~1mplarrs do reiA· 
torio sobro a instruc~ão publicn du mesma provín
cia, aprcsf!ntado ao Exm. Sr. presidente da. mesma, 
om lO do Fuvoroiro ultimo.-A' commissão de ins .. 
trucçâo publica. 

O Sno rnESIDJtNTE :-Soguo .. se a aprosontar.ito do 
pr jactos do Joi, indicaçilos e 'roquorimontus. 

O 81•. L<>ltAo da Cunlaa :-0 soua
do ouviu hontem a declaração do Sr. ministro da 
ju!ILÍÇ·•· do quo S. Ex. não pudia snjoitnr a ·id6a da 
CIOIIÇÜO do mais algumas rolllções no lmporiu, com 
t1mto quo os~a idC~1 nà•t fosse consigne da no proj,•c
to dr, rororma judiciaria ora em disCU'IIIãO. · 

Não mo quem turno r impertinente, Sr. proslcfonto, 
vollnndo a os til quostão para mostrar quo S. Ex. nilo 
tcvo muita ro1zão no quo n tal resp01to sustentou. 
Mas niio podendo eu desistir dnquolla idói. em CiJII .. 
scquencia das considorn~õos quo hontem tive a 
houm du submeUer á cuushteração do StJnndo so~ru 
a creaçãa do mais algumn~ roiações no Imporw, 
tomoi u dcllbertH':llo du. dosde agora, aprcsontttr a 
sua resolução u1Ô projot.!to do lol naquello sentido. 

Devo d••clarnr ao sonado quo as iJÕ<LS contidas 
no projectil quQ vou tor n houra do lor, são as 
mesmos dn propost.a d.., poder executivo apresentada 
no nnno do 1802 1Í camnrn dos Srs dt~putadO!', saJ .. 
vns algumas modillcoções que inclui no projecto 
afim de ver SO ullo ubtoru mais (,,cilrnontO R bOOO• 
voloncin do hunrad.~ o illustrado Sr. ministro da 
jutitiç11. 

Se este projor.to tiver a fortuna de entrar e~ dis· 
cusSJão. sustental-o·hol então e demonstrarei sua 
indoclinawl necessidade. (U.) 

Projecto. 

A assombléo sarai docrola: 
Art. 1. 11 Para o jul~nmento das causas cíveis e 

crimes cm segunda 1nstancin crcar·se·hlio, além das 
rel:.çõcs existentes no Imporia, mais sois, aend·J so 
respectivos districtos os seguintes: 

Pará o Amnzonns. 
Maranhão o Piauby. 
Ceará o Rio·Grando do Norlo. 
Pernambuco, Parnhyba o Alngôas. 
lluhia e Sorgif!O 
C01·to, Rio do JurL iro, Espirito·Sanlo e l'tllnas. 
S. Paulu o Paraná.· 
1\io·Grando do Sul o S•nln Catbnrina. 
Goyll"Z. 
!\la tfi:..Grosllu, 

DiLo, do 17 do corrente, do ministorio do ostran .. 
soiros; remottendo o exemplar do relataria da m•'sma 
repartição, apresontndo. ao r.orr•o legislativo no pre .. 
santo sossllo.-Ao archlVO • 

.. Dito du 2 do corrente, do 2o vice·proaitlonte da pro
vincia d•l Conrá, enviando dous oxomplnros da col
locçào das leis promulgados pola ossomblóa logisln. 
tiva da mesmo. pNvinciai na sossfto do anno pltssado. 
·-A' commissllo do assomblóas provincinos. 

Dito do 7 do corrnnto, do vico-prosidonto da pro· 
vlncio da llabio, ••mottondo dous exemplares du 

~ Ln Os m•tmbros da r~ln~ão da C~rto ficam rc· 
duzidos a 15, os d11s roJaçoes .ta Dahua o Pornam· 
buco 11 11, os da do Mar:mhita a 5, As rolaçõos do 
l,:mi, Co1mi. S. Paulo o Rio G r.mdo do Sul so com
porAo do 5 membros cnda umn : o IUI do Gnynz o 
Matto-Grosso du 3: distribuindo-se pelas roluçõcs 
nov3monto croadns os ,.ombros oxcodontos das que 
ora oxi:,tom. 
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§ 2.0 No julgamento_ das camras civois o crimi· 
nnes pelas ralnt;õos do lmporic se procederá pelo 
mopo !leguinlo : -

ver a linhn ató os pontos terminaeiJ da 3• e 4• secções 
dnrd ronda para pagar to:b a dospoza do costeio, 
pua Cozer race á garantia de juros e par:t conttituir 
uma verba do rocoltn talvez a mais importante da
quellas que o thesouro escriptura sob a denomina .. 
do do renda do interior. 

As pronunchts e recursos destas, serão proferidos 
pelo de~u~rnbnrgador, a quom mr distribuido o feito. 

O juiz dn pronuncia nõo fico-impedido para o jul
Samonto. 

As ap,Jellnções o revistns rivoiR -o crimes, sorlio 
sompr'l vishs _o j11lgndas por trcs dol!iembarg:~doros, 

Os julgamentos dos crimes do rosponsab.litfndo, 
ordom do hatJtws·cmrptu, proroga-:õos do invcntnrios 
e ag~;ravos, serão ducidtt!oH por trcs juizos; s~ndo 
um rola lo r com voto e deus sort.cados. 

A_rL. ~·· Ficam revogadas as disposições cm con 
trar10. · 

Paç•> do seoodo. em 20 do Junho do 1871.- Ana. 
bros10 Leitão da Cunha. 

Ficou sobro a mo•• poro ontrar no ordem dos tra· 
balbos. 

ORDEM DO DIA. 

PENSÕES. 

Edraram em 3• discussão e fornm approvadas 
para Rerem dirigidas d llancção imperinr, as pro
posições du com11r.t dos deputados, -sobre pensões 
mencionadas nos pareceres d1' mesa ns. 353 o 354. 

Seguirnm-so cm 2• discussào, o passaram pttra a 
S'-• as propos:çõos dn mesma caruara mencionadas 
nos parecf.lrl" d11 mesa ns. 350, 3."'>'7 c 358, sobre 
pensóo!J conceJida.s : 

1.• A Pedro Antonio l!o Freitas o outros. 
2.• A. D. Brasilia Augusta Chaves Botelho. 
3,• Boncdicto Custodio Buono. 

PRIYJLEGJO, 

Entrou em 2• di:scussã.o, com o parecer da commis
são de cmprezas privilegiadas, a proposição da 
mesma camara que npprova o dl.lcreto quo conccd•) 
privilegio a Jorgo Chnstiano Giebcrt, poro preporor 
o e:rtractun carni~t. 

Posta a votp!i niio pa~sou par., n s• discussãn. 

ESTRADA DB FBI\1\0 DB D. PEDRO 11. 

Proseguiu o 3• discu~si\o, com as emendas da Sr. 
visconde do Rio Bmnco e Siuimbú, da _proposta do 
poderoxeeutivo, concedendo o credito de 35,000:0008 
p•r~~o o pr.Jlongtlmento da estrada do forro de 
D. P•dro 11. 

O l!lr. illbelro du Luz 1-Sr. presi· 
dõnto, u honriJdo sonndor pela provincia da Uahil,, 
quo ht•ntt!m f,,Jl,•IL sobro n proposta cm discussão, 
dignou-!o, nindn qun por modo muito bonovulo o 
delicado, cuntestnr a pt·oposiçiio por mim emiUid11, 
do quu n et.tradu do fl'rro do D. Pcdto II vivo d custa 
de seus rocur:~os o não ó po:o~adu no thosouro. O res
peito que d•1\'1J ao nobre sonotlor, quo muito se ro
commendn por sua alta intellil(oncilt e pcln sua 
grande illnstr;ttlto. mo Jovn n ir no encontro de 
S. Ex. podindo·lhc pormiz:~são paro conlinullf a 
BUstontl'lr a minha Oljiniíta, o p~trn igu,.llmonto de
clnar quo a OKtrada do forro du D. Jludro JJ nilO só 
vh•u 'sua custa, como ainda, quando so doumvol-

• Para demonstrar esta assorçllo, Sr. presidooto, 
preciso descer a certas oxplica~ôes a rim do assignalar 
um Cacto ou uma circumstancia da qual tenho do mo 
scnir não só para sustentar a proposi~ão '·omittida, 
como ainda para contestar os argumentos do nobre 
senador. 

A l ... ccçilo da oslroda do Cerro de U. Pedro II foi 
como~udn em meados de 1855. Abriu-se ao transito 
publico otó Queimados em M orço de 1858; e foi só 
em 1850 que so abriu ató Belom, na extensão de 62 
kllometros. 

A 2• sêcção foi encetada em 1858, o utilisad• a 
linho oiÓ o Rodeio •m 1863; e até d Barra em 1864, 
por meio da linha provisoria i visto como o tunnel 
grande só se abriu ao transito puulico em 17 do De
zembro de 1865. Abriu .. so por consEUJUoocia a 
2• secção com 46 kilometros, ao todo 108 kllometros. 

Para a •ospoza destas duas seções despendeu-se a 
q1mntia. do 23,000:00081 sondo do notar que nas obras 
dn serra, quo contém uma extensão de pouco mais do"' 
leguas e meia, dospenduu·se a som ma do 12,000:0008 
viudo cada IP_g_ua dn Citrada na serta a custar mais 
de 1,60J:ooouooo. 

Tambam ó sabido qno na I• sec~lo as obras de 
construcção dn linha confiadas ao empreiteiro E. 
Price fi· aram som duvida pelo dobro do que deviam 
fica,., se cada Jegu11 fosso construido por emprei
toiNs brasileiros. De modtl que deepondcu se nas 
duas secções o ovulloda sommo de 23,000;0008 (rom· 
ms redonda). 

E para quo o senado se convanca dos recursos de 
quo diSJI:Õo o smproza da estr,\dÔ de ferro de D. 
Podro Jl vou mostrar qual foi o renda quo produ· 
zin, não obst.IJnto a eaormo despezo da serrs, "!Jo 
e&tllÇO de monos do 8 annos isto ó do Março de 1858 
alo Julho de l~Oá. 

Nilo lenho, Sr. pro•id•nto, o calculo •a rondo de 
cada um dos,cs ann,1s, Mas vou 1ôr um documento 
o do~'umonto inspspeito, ·que prova qual foi a renda 
da estrada do ferro no espaço do menos de oito 
annos. , 

Diz o Sr. conselheiro Ottooi no esboço historico 
dns ertrnd•• de Cerro o so~ninle: (Ul •Os '7 ~ sann· 
tirtos pelo Elftndo ~tos capltacs da estrada ·de forro, 
tonto emittidos em 11cções. como por vi;t do empres
timo, desdu a funJação da companhia em 1855 ató 
u Rnn dissoludio om 30 de Julho de 1865, montaram 
a IOI628:813802i, la! o dobilo do conta da snronlin 
nos ivros da emptoza. M11s os rendimentos credi
tados ao go\'erno em encontro desta gdranlia DO 
musmn lapso do tl'mpo elt:Vttram-so • 4,2U7;l81S33L. 
O que reduz o sacrillcio do th,•souN em dez annos 
n 6,361:661Sd00, que conespondom a pouco mois 
do ·1 %. Nenhuma emproza gart.ntida no Brasil 
oiTcroceu aindn rtttiullados·ant~l•'gos. » 

Daqui so vü que .1 o,trada d6 Corro ainda quan,fo 
"e 1chll\'ll áquem dasorraaborta ao lraCogo. e só nos 
dous ultimes anuas daquolio periodo de qu01i oito 
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transpoz a mesma serra, dou uma ronda •uo dis
pensou motade da p:arantia de juros. 

Mos em 10 do Julho do 1865, deixou osla eslrado 
do sPr propriedade da companhia o passou para o 
Estado. Desde então, doixou do faztlr·s• a oscriptu
ra~ão t!a garantia dos juros na respectiva compa
nhia, visto c~tmo os juros dos capilaos lev.mt.ndos 
por omprostimo para o resgate da cmproza corriam 
por conta. do thesouro. As:lignalo 011te facto para 
que uão · prosiga a censura foi ta flOio honrado so. 
nadar , do que não existo cscripturação 11 este 
respeito. 

Não tenho, Sr. presidente, o calculo da ronda que 
produziu a estrada do forro do D. l'odro II do dia 1/J 
de Julho do 1865 otó o ultimo do Dezembro dosso 
anno; mas tenbo at~ui a renda de cada um dos 
nonos, o V. Er. o o senado mo pormitirilo expor 
qual foi a ronda desse tempo, nfln1 do nasignalar a 
circumstancia a que ha pouco mo roCori, o de que 
preciso para combater os argumentos do ho.uado 
senador. 

Em 1860 foi a renda bruta do 1,8;;8:0708025 o 
despendeu-se com o cuslofo !l47:8i486t2, sondo o 
oaldo l.OI0:231Sa83. Em 1867 foi a l'onda brula do 
2,523:21168721; o custeio 1,100:86,8319, o o saldo 
1,422:4348402 que ropresonla 5 •/, 1/lt do capital 
empregado ató então, do 21,525:0518816. Em 1868, 
sondo o capital empregado de 23.589:6538815, foi 
a ronla bruta de 2,1i08:3t2S250, o custeio do 
1,2*2:0118191, o a renda liquida do 1,566:3318o:i0,o 
que reprcaonta 5/47 •; •. l!.m 1869 era o cspit:íl em
pregado de 30,504:885847•; a ronda lorula do 
4,:125:8168000, o custeio de l,st5:661S920, e o 
saldo de 2,~:1:>18971, que reproson1a B •J, do C&· 
pita!. Em 1870 era o copito I empregado do 
34,6~0:0ó48085; foi a renda br•1ta de 4,449:0108565, 
o cuoteio de 1,875:1108430. o a ronda liquida do 
2.573:0008, quo representa 7/42 '/, · 

Eis aqui qual foi a renda da oatrada de Cerro, e a 
expuz para assiga1lar um faclo ou circumsiancia 
muito no&avol, c ó que essa eatrada,desdo que como
~ou a fuoccionar, tem tido sempre um aURDlento 
progreSJivo em sua renda, augmonto coastantn, o 
que em um só nono não falt•JU ainda • 

novo cmprestimo, não terá renda para pagar os 
juros deste omprestimo, ou para pagar esses juros 
será procaso que deixo do pagar os do capilal levan
tado ató esta data, 

O Sn. ZAcAnus :-Exactamente. 
O Sn. RrDIIRO DA Luz :-Eu comboio esta opinião . 

do nobre senador. S. Ex. suppõo que a rendo do · 
estt·a.ta de ferro ó um marco, Oca es&acioaaris, não 
progrido. 

O Sn. Z•c•nlu:--ora, pelo oaíor de Dsusl ••• 
O Sn. JIIDBIRO DA Luz: - Foi ató por este motivo 

que ou aprf'sentei dot.albadament.o a renda da el· 
trada, desde quo passou a ser propriedade. do Es-
t<~do. Por esta. • • · 

O Sn. · Z..t.'CAKU.s: -Tem aido pesada sempre ao 
thesouro, e ha de cgntinuar a ser. . 

O Sn. RIBEIRO DA Luz:- ••. por esta oxpoolção 
verifica-se quo a ronda tem ido em progrossãl) cons
ttnto-eascendente, e sondo aasím: se presentemente 
havendo o capilal despendido de 34,000:0008, rende 
a estrada para o custeio o. para pagar os juros cor
rospondonlos d oalos 34,000:000SOOO.,. 

O S•. ZACARIAS: -Ainda nlo rendeu psra pagar 
o do noyo ompreatimo que se contrahir.· 

O Sa. RtDEtRo DA Luz : - .•. dovo·se crer que 
' proporção que ella fllr progredindo, a renda lrA 
cre!leondo na mesma proporção do capital ompre. 
godo. 

O SR. ZACARUS : - Fallo de agora. . 
O SR. RIDBIRO DA Luz : - Pergunlo 1 V. Ex. : 

a ronda nctual é ou não sufficiento para ~gar as 
despczas do costeio e para pagar 01 juros de 7 •/.? 

O Sa. ZACARIAS: - Uma das duas cousas. 
O Sa. JIIBIIRO n.< Luz : - E' sem duvida para 

posar as ditas deopozao de. costeio e juros corres
pondentes ao caplt>l de 34 000:0008000. 

Contrabe-se novo em~reslimo de 20,000:0008 para 
desenvolvimento da hnha, para prolo1gamento 
dollo. Esta nova linha nlo terá renda? Esta .ó a 
quoslão. 

O SR. ZACUIAB; - O futuro a Deus perlonce : 
rauo da actualidade. 

Sendo assim, Sr. pra.oidênlo, so o moamo !besouro 
já reconbe.,:eu a progressão ascendente do rendimen
to da ustrada, tanto quo no orçamento que foi dos
tribuido Resta casa P-•ra 01 exorcicios de lB'l'J-
1873, dá ' oalr1da do Corro do D. Pedro II a renda 
de 5,800:0008 e a despeza do 2,870:0008; aogue·so 
que aquelles que sus,ontam que ost.a estrada vive á 
sua cUJtl, quiJ não ó penda ao thesouro, que 
tom renda propria para contrubir um emprestiJno, 
afim do prolongar-se pagando CJm sua rendll o juro 
dea&e emproslimo, avançam uma propoaiçAo exact,. 

O SR. 7.ACARus:-Mos nao pngando o juro do co
pilol empro~ado. 

O Sa. RIBBIRO DA Luz: -Se Coue cerlo que a 
renda ficasse edacionaria, não fosso allim d1 que 
exisLo pro.ientemeuto, contrahiado·l8 uoyo empres
tirno, não duia a estrada, aom duvida, os juros ~ra 
o noYo empreRtimo, e para p1g1l-o1 seria preclao 
deixar de indemni&ar o tbosouro dos capileee ató 
agora deopondldos. Maslslo ó o quo V. Er. r•ão pro· 
You, o é nocoaallrio que prove quo, desde que a es
trada se prolongar, sua renda nlto ir' na mesma 
prOKrOSifiO [ orque tom ido ató O presente. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz:-Vou combater osso equi
voco do nobre senador. 

Di ase o honrado aonadOr: A os&radn de Cerro de 
D. Pedro II produziu om 1870 a ronda liquida do 
:!,(;13:11008135, quo correspondo 1 7,42 % do ca
pilltl empregado; mas so a estrada contrahir um 

O Sa. ZAc•aus:-NAo !aliei do Muro, mas do 
actualidade. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz:-A somma de20,000:0001 
que se tem do contrahir por omprestimo, não e pua 
ir polfar o de•poza já Cmla do linho que preota sor
vi~o,,ó paro conslruir novas linhas quoleom de pro-
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duzlr nova Nndo. Esta o! que é a quostao. Se eatas 
nnullnhas fdrem abortas ao tronsito publico pro
duziria noYa renda, o pelo que tem aP3ontecido at6 o 
pre•eiUO, devo crdr gue darão a som ma sutnciente 
para pagamento da dospeza do costeio assim como 
pua a do jero do empreaUmo que 1e contrabir, por 
que esta tem sido a marcha sempre constante e 
nunco interrompida da ronda da oslrada do forro do 
D. Pedro II. 

a A receita da estrada de rOno, emquanlo o go
vorno não diapuzer do outro modo, aerá arrecadada, 
llsealisada o escriplurada pelo molhado actual, o o 
seu productõ bruto, incluaiYo a fmportancia da• 
muJta11, cobradas em coada mez, serA recolhido ao 
lheaouro ao mais tardar até o dia B do moz so
guinle. 

A ri. :U. No fim de cada mez o dlroclor aproson
tará ao governo uma estimação da dcspeza a fazor 
no me~ soguinte,com cada serviço IOparadamente,· a 
aaber: 

Se o nobre senador, Sr. presidento1 l)emonstrasso 
que o _prolongamento da l1nba da Qstrada de forro 
do D. Pedro II poro o inlerior nõo tem do produzir 
ronda olguma, que linha do posor sobro a partejA 
conatrulda, S. -Ex. teria toda a razi"• Mas desde 
que S. Ex. não demonstra que esta linha oeja im
p~ductiYB, que tem de pesar.sobre a parte jú c.Jna
truada, eu, argumentando com os precedentes que so 
dio na estrada de forro, devo declarar quo o paolnn
gamenlo da nova linha hn do dar ronda ouffieienlo nõo 
só para o seu eoatcJo, como para o p.Jgamentodog ju
l'b!, pelo moamo modo porque a linha agora utilisada 
ale uma grande parle da 3• soeçlo e uma pequena da 
4• te.!m dado para pagamento do costeio, do juro, e 
ainda sobras para a receita do th01ouro, sobrns estms 
quo se estão despendendo om as nofa 1 construcções. 

S. Ex. conlesta que a estrada do Cerro tenha da1o 
ronda liquida i disse: nilo se deve considerar corno 
r~nda liquida aqu.lla quo resulta depois do paga a 
doapeza do CI)Stfno, porquo para construir-ao a 
estrada do ferro, roi precbo lefiDtarom. se capit:~os 
por meio do emprea&imos, e é necesaario que a 
estrada dtl o juro corrospondonlo áqu•Uo que o 
E1tado paga por esses copltaos. 

Não diocordo da opinião de S. Ex. Preaontomonto 
na escripturação da estrada do (erro considera-se 
como ronda liquida aquolla que rosull•, depois de 
paga a dospeza do costaio; o rosllnle dove onlrar 
para o &besouro ; elfoctivamento entra. Não entra é 
verdade, dinbsiro ••.• 

o SR. ZACARIAS :-Ab I 
O Sa. Rr&BlRO DA. Luz:-••• mas rntrc~m doeu· 

mentos ••• 
O Sa. ZACARIAS :-0 balancelu. 
O Sa. RIBEIRO DA Luz :-Vouorplicar. Não onlra 

dinheiro, mas V. Ex. sabe que ouro é o que ouro 
v ::ale. Se o dinheiro ha do ser recolhido ao thosouro, 
e depois o thrsouro mandai-o ontregJ r á estrada de 
ferro para despezas de prolongamento do nons con• 
a&rucçõea (note-se bem). recobc·o em documentos. 
E o recubO em virtude de instrucções dadas mesmo 
em tempo em V, Ex. ora prcsidcnle do conselho. 

O Sa. ZACARIAS:- Citei o facto; não entra o di-
nheiro. . 

O Sa. RIBEIRO DA. Luz:- Entra o quo dinheiro 
valo .•.• 

O Sn. ZACARIAS: - ~las a Qscalioatllo soria 
melhor. · 

O Sn. RIDIIM DA Luz:- Vou oxplicar a V. Ex. 
como se foz n fiscalisac;Ao no thcsouro. Tomo~ .a!' 
inslruc'i,ilos constantes do aviso do 28 do Sotom6"ro 
do 1865. Estas inatruc~ões dizom no arl. 23: 

Trabalhos do nova eonslrucçlo. 
Ditos do conservação ordinaria das Unhas con-

struídas. 
Grandelll reparações ou reconstrucçAes. 
Novas edificações necessarias ao trarego. 
C8mJl:raa de materiaes e objec&os do consumo. 
Are. 25·; Pnr11 estas despezas, quando autoriudas, 

fornecerá fundos o thasouro, ou tntregaodo a coo
signação mensal por uma vez. ou por prestações so
manae,, õu ainda rcalisando encontro com a reodta 
cobrada •. » _ 

Eis aqui a razão porque, se não entra dinheiro para 
o tbesouro das sodras da desp<-'za da estrada do rerro. 
entram documentos que representam dinheiro. 

O director da estrada do forro de D. Podro II ha 
troa ~ra quatro annos que trata du oons construc
ções de prolongamento; da renda e despeza ardina· 
ria tem sempre se verific1do grande sobra, o esta 
aobra não toem entrado para o tbesouro: só entrou 
om 1869 a quantia do I ,500:0001, oe.undo oou infor
mado. Daht para cA poio desenvoiflmonto que teom 
tido as obras. essas sobras não entram para o tho
souro, entram os documeqto•, e o thesouro faz o 
competente encontro na fôrma da ins&rucção ·que 
acabei de hlr. 

Consulto V. E-c. a escripturação do tbesouro, que 
ha de encontrar noiia lançada toda rocalta bruta da 
estrada, assiln como toda despeza feita peJa mesma, 
no~ndo que toda dospeu novamente roiUt não o ó a 
arbitriô do director. mas por ordem do ministro res
p~clivo, com.1 se vG das mesmas instrucções. 

Mas, disso o honrado senador: ,.. tanto nito btt. 
oslu aobrJS da estrada dfll (erro q_uo nOs cretlitos 
abortos o anno passado pelo et mi nutro da agricul
tura ••. ». 

O Sn. ZACARIAS :-0 quo dis;o ú que o directoria 
não mand .• va dinheiro, lá o recebia •.. 

O Sn. RIBEIRO o.\ Luz :-V. Ex. releria-se á aber
tura do cz·oditos. em que monci'lr.ararn·.!IO dcspozas 
que indiCllvam que a rljnda da estrada não era sutu
cionte para a despoza ordinoria; isto declarou V.~. 
Ora, a ostn respeito. Sr. prosUcnte, devo dizor no 
honra".:Jo· sonndor que ha tJm cng4no d11 ~ua parto. 
A estrada do fr.rro tl'm tido nestes ultirucs nnnos 
sobra !I do m JÜl do 21000:0006 da sua despczo i tem 
St} nborlo, ó vl'rdade, croditos oxtraordinarios, mas 
para as obr::as nO\'llR, para as datelcoiradivisão,por
quo toda n omprílza constituo tros divisões, o ú tor· 
coira incumbo os trabalhos do prolongamsulu. Na 
escri.Pturaçiio dn emprozn nao so faz sepsraçGo dos 
crod1tos dados pura D doilp67.4 o:dinnria o n OX• 
tcrordinaria do prolongamonto, confundem-se os 
raoditos, rnz-so a dospola promiscuamonto, ·o ó 
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porisao que nea1es credito• a que referiu-se o nobre 
senador contomplam-se as verbas do despezas a pagar, 
qlle portoncem ao costeio, A duspeza ordinnria. rtl.u 
cumpre notar que monsâlmonto o thcsouro recebo, 
no1 termos. das inal.rucçUes que li em um bnlnrlCAto 
onde 1'érn moneionmdns toda receita do moz, como 
ainda todadospoza, o osto hnlancete é Coito, segundo 
as instrucções dadas pelo mesmo thesouro. Eu tenho 
llquí um exemplar do bnlanC·!tO que mcnsarmenfo rc
molla a estrada de !erro ao tbnsouJ o; pódo o honrado 
seond.Jr oxaminal·o, e reconhocorá que contórn as 
Olplieaçõos neeessnrias pnrn se conhecer do qut• 
proveio a recoila, em quo so·dospondou todn somma 
nollo mencionada, ospocificando-so a natureza dos 
obru, seordinarins .ou oxtraordit~aria.s. to:':lte bmla'l
cete, repito, é orgaDisado do conrormi tado r.om 
o modelo fornecido pelo mesmo lhcstmro. 

do 1868-1869 o de1869-1870, V. Ex. ·h• do. ir 
encontrar nolles a confirmação do quo aqui assevero. 

O SR. ANTÃo :-Apoiado. • 

O So. RlaRmo DA Luz:-ror omquanto, V. Ex. 
não JJódo citar bnhnços como cilou-rno hontom, 
porque estus balanços não estão publicados. 

O SR. ZAC<RIAS :-Fallui dos cl.o 1865-1867. 
O SI\. R1nemo bA. l.uz :-Não me referi a c~tos 

brtlanços: nesses annlls, a ronda n5o rleu 7 °/., mas 
no do 1869 dou 8 ", segundo a~onlnmcntos que 
tenho, o no do 1870 dou 7/12 •J,. Como pois pódo 
V. Ex. avanç:u uma proposição inexnc&lt, como ó 
a do que a estrada do forro nunca deu para sou 
costeio o para pagar o juru? 

O SR. Z<C<RI<B:-Nunca ató.hojo. 
O Sa. ANTÃO;- Apoiado. 
O Sa. R1nEiRo DA Loz:- Alóm do•t• balancote 

que explica toda receita o dcspez3 vorincada no 
moz, sempre que ha qualquer obra nova a Cazer·sa, 
remeUe a directoria r. o ministro da agricultura, o or
çamento, plano, etc.. e só depois da competente 
autorisaçio ó que n manda fazer. Assfm, se ha ai· 
guma censura a fazer por qualqnar obra na cstrnda 
de ferro, podor-se·ha condcmnnr o diro~tor pela 
iníciativ,, por tor tido o idóa; runs a responsubili· 
dado teeae toda sobre o ministro respectivo, porque 
nenhuma obra se faz som nutorhação delfc. · 

O Sa. FERNANDES DA CuNIIA: - A questão ó sabor 
donde ne o capital ; se da renda da estrada, so do 
thesouro. · 

O Sa. RIBEIRO DA Luz : - Diz o nobre senador 
que toda questl!o ó oabor donde sae o capit.J. Paro 
n despeza ordinaria da estrada, para a dcspOz'l cha
mada. do costeio que comprohcndo o troCego, a nd
ministração do trafego, reparos o conservação, o 
o combustivet, a estrada dá ronda r.om muih sobra. 
Ern todo• os annas, segundo o qne aqui ~xpuz, ~em 
pre apparocom 11rondes sobras. No Om do 1860 a 
renda dou para pagar a dcspeza otdinatia do costeio 
e umll sobra corro1pondento a 8% do capital em· 
pregado nas obras. Em 1870, deu tnmtiem urnn 
sobra de 7/42 ~ correspondentes ao capilal cwraro· 
gnde. 

Como, pois, diz o honudo senador, que mo honra 
corno sou aparte, que a qu~stlto ó-s11bor dondn s:~e 
o capital pua pagar a det\poza d•l costeio o juro 
correspondente 1 

Nio dou a ostrudo du D. l'edro 11 no principio, 
quando olla ostuva debaixo do domínio da compa
nhia, quando a linha :aberl.ll no trafeKO era limitad1, 
mas do anno do 1869 em diante dou poro o P•K•· 
monto da desf.OZll do costeio o juros, o ninda sobras 
para o thosouro. 

O SR. ZACARIAs :-Do 300:0008 do renda Jiquid•. 
O Sn. RmEIJlO D.l Luz:-Eu refiro-mo adocumen

toa ox1rahldos do rol:\torio ; V. Ex. não tom \ utros 
á sua disposid~.o; p1osontomonto estào publicados 
os balanços do· thcsouro do unno do 1865-JSOU o do 
1806-1867, Quttnd~ !orem publicados os balanços 

OSR, RloRmo DALoz :-Ueu om l8G9e o ;o 1870 •. , 
O Sn. ZACARIAS:- l'equonn parto, 300:0008900,. 
O SR. RtnRti\O nA. Luz:-Sr. proaidonte, dovo ín· 

sislir no que já tenho exposto; no anuo de 1860 todo 
capital dospondido com a ootrada de !erro ó (quostAodo 
cifr.,)lmp'ltava em 30,564:9858474; a ronda bruta 
foi do 4,325:8di870J; o cosloio !ui do 1,845:6618929: 
ren~a liquida 2,480:154$911, que ruprosenta 8•J, do 
CBR1tal. 

Em 1870 ora o capital empregado na estrada de 
forro do 34,649:06~6083, a renda liquida foi de 
2,573 9008125 que corresponde a 7/42 •J,. Não 
dou, pois, pnra p1gamonto do juro esta sobra, 
ainda calculado aquolle na razão da 7°/.? t..:omn, 
"ais, diz o nobre senador que não? Nilo dou nos 
annos nntcricros: mas nunca deixou de dar me
t~do, ou cerca do metade : mesmo nos primeiros 
Oito onnos, do Março de 1858 .-Julho tio 1865 om 
que a O!!tratfll."de forro se viu onerada com a enorme 
dospeztl da c-mstruc~àn das obratt da serra: ainda 
quando o dosenvoh·imento da linha ora muito lirni
'ado, dou q uatN mil e tantos contos por conu rlos dez 
mil o t~nlos cont<?!' do juros dos capitnes despe~didos, 
como Já o provei com a parlo do E1boço h1storico 
do Sr. consolhofro Ottoni, por mim lido ha pouco. 

Sr. prosidtlnte, supponho ter domon~trado, o de .. 
mons,ratlo corn algarismos, que a ostrnda do forro 
do D. l'edro 11 om 18U9, cm 1810 deu rend• para 
pagar os do4pozns· do costeio, para 'Pngar o juro do 
7 °/o, o aindil algumas sobras. 

!\las se auendermos quu dos capitaos lov:~ntados 
p11ra o resgate da estrada de Cerro para c:on,inuaçlto 
das suas obras nüo se oxpendou , n~m se dos .. 
pendo o juro do 7 •to. visto como emittiram-se npo
lices em permuta du ncçõrs a O%. o omprnslimo 
contrnhido orn Londres o foi á razfto do 4 1/2 %, o 
os capha.es qwo temos doRp·~ndir1o cm obras novas 
provém ígualmonto do apoli~cs omittidns, tomos que 
o thosouro nr.o paga pro!loDlOm"lnlo por todos osNos 
capit11es que tom dosp::.ndítJo corn o rollgAIO o com n 
Cl)ntinunçiio dasobra!l da O!l&rada, m<~is do que 6 of,, 
Portanto desde que em ISUD o 1810 11 ronda liquida 
correspondeu a mais do O 0 /o. lenho rAZilO p11rn dizer 
que a. t•stradn de f~rru vivo ü sua cuRin, nàn ó pos:1dn 
oo *osouro, o quo nos!!n grnndo somnw que com ti
tua a rnr.~Jitn dn Impcrio Usura nlgumn cousa que ó 

I 
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producto liquido d~ ronda da ourada do D. Podro II' doRapparocoram. o Coram reconotruidoo, porqoe o 
o que Herve p11r11 •Judar a o~corrcr lÍ dospcza seral. que existia -nAo offerecla aalidez alguma. 

Alas disse o honrado sono~dor: at\ tlstrllda do furro A estação da C1rto além de acanbada amoaçua 
do O. Peoro II nasceu á noasct custa, tem vivido á ruinai foi preciso reconatruil.._ . 
nossa custo, m nos nns dous ultimo• annost em que Disso nJDda o nobre senador gue a escri_p&uraçlo 
deu ro~d>t p~ra allivjar algu01a cousa a desjl'eu• da da .estrada de (erro de D. Pedro 11 era fell.a com 
garantta do JUros.~~ Nos dous uhimos annos, Sr. pre· mutla irrogularid1de. 
sidente, deuella ronda para pagar integralmeote eua A este respeUo observo ao honrado senador que 
garantia, e rendeu ainda para fazer augmenlar a roa é improcedente a IUA·C6QUifl: a etcrJpturaçio da 
ceita do thosouro. DeseJo que o honrado son~tdor estrada de ferro de D. Pedro 11 é feiil como o era 
me contealO com cifras. com documentos os argu- anteriormente, mas de accordo com a instrueçio do 
mentos quo tenho nprf&entado. Essa:s cifras são ex- governo. Verdade é que alli· so faz por anno civil 
trahidas de ,labellas constantes dos relatorios do e não por anno financolrLJ: mas ao nobre senador 
director da estrada dB ferro i mns, como so podem Clbe de alguma fórma a censura, porque estando no 
considerar llinda suspohos estes dor.umentos pela governo qna11do 11 estrada já ha•ilfpeuado para o 
posição do respectivo director, au ruflro-mo ás taa ll'ominio do Estadt1 aií11 determinou que se fizesse a 
bailas apresonu.das, bem como aos cal!!Ulos do dita eacripturação por exercicios. 
diRno in~tpector do &rafegu, o Sr. engonhAiro Uica- Entretanto é cousa muito stmples e ·muito factl, 
lho, que·não podem ser averbad~ts de suspeitaR. o julgo mesmo que serir conveniente determinar 

Assim, Sr, r•resideme. se são estas as condições que a escripturaçiío da O!ltrada da ferro do D. Pe-
dn. ostradtt de ft~rro de D. Pedro 11; so a par de uma dro Jl se taça de ora em diante segundo o aya&ema 
renda quo deu no anno. proxlmo passado 7/42 '/(J de es:ercicio'l, porqae sendo hoje aquella· empreza 
correspoudontcs ao caplt,l dt.•spondido-, dopois do uma estarão or.n que se arrecadam dinbeiroa doEs .. 
snlisfoatn n tlcspeza do costeio, trat.a-so do st~U pro- tndo, o so 'os despende seria conTenioniB que o anuo 
long1mcnto parn o interior de uma ric11 o indtlstrtosa civil fj\sso substitt.ido ~lo anno financeiro, para ta
província, cuja r,roducçlt.o ha de rl!munorar vnntajo .. cilitar calculas que se iiftlcultam pela variedade· de 
mente a d~spoza do mesmo prolon~amontoi se, final.. systomns. . . 
monto, deixou esta estrada no refendo nnno proximo · Por fim, Sr. prostdento, declorou o honrado se
eassodo um. s"ldo dtt 49~:9ã6S291, roita a conto nadar quo •• obras do estldda do ferro de D. Pe
ito ·juros • • 6 •/• sobro· o capital despendido do dro II oram Coitos de um modo muilô dispendioso. 
3t,649:064S083. juro este que paga o tbosouro pol s Sr. presidente, não estou habilita Jo poro conteotar a 
BIIOlit!Cts que tom emittido para obter capital, so~ proposição emlttida pelo honrado 10nador •. Mas o 
gue:.so quo esta ostr&diJ póde prJiongar-so para 0 quo posso assogtJrar a S. Ex. é que todas as obru 
interior do Minas (Lag~a Dourada) sem ser pesada cr.notruidas debaixo da direcção do Sr. commendador 
Go tbesouro, o quo naquello saldo do cerca do Mariano Procopio Ferreir.2 ·[age nada· deixam·• do-
500:00.•8 encon,ra se solida garanli11 par.l paga. sejar quanto á sua solidez e·perCeiçio. · 
monto dos juros do ompre!ltimo que for contrnhido, A estrada do rodagem dn compBnbia Unil.o e-ln-
dada a hypothcao, amda. que não pruvuvol, de pro.. dustria e um exemplo. ' 
duzir .a· llnhn. que. se quer .prolongar melado da Aq•aelln estrada é em 1cn.aenero umr typo. ou 
rendo, que se c:~ leu la der, ou d!! ftcar est~tcionaria modelo: é construída com· tanta perreiçlo e solidez 
esta· mesma· rondn nas linhas actualmentcr 11bertas que o insuspeito Sr. conselheiro· Pires da;r.Jotta, 
ao traCogo. . qu,.ndo foi administrar a provinci:t· de ·Minas Goraes, 

Ponso quo ainda quando so tralasso do levantar pass1ndo pela mosma, ao· apresentar o· seu reJatorJo 
caphaos (JRtllculal'(ls para .. osae prolongamento, ii assCmbléa legislativa provincial de Minas, decla• 
nenhuma om,prcta podorill otTerect:t' bases o olc- rou nelle que a estrada de rodagem da eomptnhia 
montas tão lisongoiros, como ()S que que otrereco União o lndust ia ora a melhor rua po~ue tinb1 
presentemente a si1unÇõo· prospera do estrada de passado em dias de sua vitJa. Toaho concluldo. 
~Nrol~ · · · 
, Dieso·o honr.tdo senador: «Na C:ttrada do ferro do O lil1·. CunJan Flauelredo 1-Serei 

D. Pedro 11 ha obras de grande lu•o: temos para muito brovo, Sr. presidente. Quando se tratou desta 
ox:om(tlo a estação da Ct'lrto,, materi.l em 2• discussão, não· guiz mui de prupoaho 

Sr. preaidentei as obras da osl.ação da c~, r to foram tu mar parte no debate, não só porque não deaejl1'& 
autoritmdtts pelo minislro rospocuvo o de conformia tio modo algum osto"ar a passagem do credito que 
dado com na lnstrucçõe11 que aind11 h~t pouco li ao o governo pedi.l para cuidar do prolongamento da 
.!ICnado. AprOst:!ntou-so o plano o orçamento -dd obra cstr1\d1t do forro de Pedro 11, como lambem porque 
o o ministro respectivo nutorisou-a. E neu1 é qunna nos nogoctos do melhor11ntentos matoriaes e roaos 
tia cxossiVII a quantia do 140:0008 para recons- de meu paiz sou quasi sempre uma cspecle de coa .. 
truçAo daquella ostaçll!?t purquo o nobro aonador mopolita i acbo-mo por via dt.! regra dtsposto a dar 
snbo quo • ost.açftoda wrte, assim como todtu as cm favor deliC's o meu voto. Mae: quando fallou o 
nutras cons&ruidas pelo engonhoit·o Prico j1i do· nobro ministro da ngricultura, pur~cendo concordar 
sappsrccoram. A constrnct;;ü" a Cllrgon do ·mesmo com o nobre souador pela ,,rovincia da Bnhia, que 
foi do naturoza tal cm toda linha, as:tim como lUI puguin•a pela pror~roncia quo Uc\•ia aor dado ó es
est.'lções que, não estando ainda Uocorridos 15 nu nos, trada do Co1·ro daquolla provincia cm rola~ão l de 
pouco ou anda existo: pontos. osta~õos, o viadnctos Pernambuco, fiquei assustado. (Riro.) 

"' 
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Entrelan!ó.nio quiz meomo assim pedir a pala
vra: conOava bastante.no critorio do nobre minis
tro, qua de mais a mais ó digno Olho da província 
de Pernambuco. 'fendo, porém, ouvido honlam ao 
nobre ministro da fazenda a presidente do conselho 
dizer, quo so devia sobretudo atttmder ao prolonga 
menta dt estrada de forro da Babia, fiquei sobro
m041o asaualado (r&•o), e desde entào roconhoc:i quo 
não era poasivel deixar de fazer algum11S observa
ções que 1irvam, no proseote e no futuro, como do 
protesto, a que rno julgo com direite, não só como 
representante pela provincia do Pernambuco, mas 
como sendoumdaquolles quo mais tJabalharam, para 
que a estrada de Cerro do Hecifo ao S. Francisco fosso 
inaugurada. Por t.anto jâ vtl V. Ex quo tenho indo· 
clinavel obrigação de declarar ao sonetdo: quo com a 
minha fraca VOí: boi do sempre clam"r cuntra. toda 
,preferencia que se quizer dar á estrada de ferrll da 
·Dabla em relação d. estrada de Pernambuco. Tolora· 
fria antes que se desse ostm proferencia á estra..Ja de 
ferro de Pedro 11 i o a razão que vou ox.hibir ao so
nado, me parece ser do primeira intuição. 

As duas estradas do ferro de Pernamouco e Bahia 
foram decretadas com o fim expresso do irem d mar· 
sem do rio do S. Francisco. EocorporaiOffl·SO atJ 
companhias respectivas, deram-se subvcoçõ~s IBr· 
I!OS: ó " por parte do corre geral • 2 '/• por pulo 
doa cofres provmciaes; fizeram-se mesmo outras coo
cessões, e tudo· CODI a grande esperança e dotormi· 
nado proposito de atlingir ao Eldorado. Ho, poi•, um 
direito lundado para ambas •• províncias. Já vd 
V. Ex. que deodo quo oe dor prelerencia á estrada 
da Babia de modo quq ella cbeguo primoir,, ao 
S. Francisco, morta ficará a do Pernambuco; é O&fla 
a minha convicção, porque todo o commorc10, todos 
os interesoeo deaso grando volle ficarão monopoli· 
zadoo pela estrada de !erro da Babia, o que soril uma 
injusliça, uma odiosidMe o um mallogro que não 
pódodemodo algum sor jusli6cado por motivo plau
eivel, quanta mais aatisCactorio. 
. Eu 4i&JO que antes ~rororiria que se prolongano 

claro, que nada maio quaro maio do que, qoo as 
duas ootrodas fiquom em leal o verdaaolro pé de 
igualdade. 

Nilo disputo portanto, prerorencia. Se eu quizesae 
disputar pref"renci"• então ~aderia dizer eom o 
autor do :. nnuario Ir.dualrial, que, politica manto 
Callando, seria molhar que se prolongttsle a ea&rada 
do !erro de Pedro 11 até o S. Fr1nclsco, o bem 
assim a de Pornembuco; porque, com tae• prolon· 
gamentos, conseguir-ae·hia, por meio do uma Dave
gttção fluvial, umr·se o Norte ao Sul do Jmperio, po· 
deria lambem rnost1ar'que, commerclal e economi
carnonto !alland'o, a pre!erenci!l de\'ia ser dad• Á 
O!ltrc1da do !turo de Peroambuco, em relaçiao á da 
Bohin. EcouomlcomenLe. disso eu~ porque se, como 
observou o 11obro 86nador o Sr. ::;sraiva, a ealrada 
dtJ ferro da B:~bin ó m11oia curta, o por conseguinte do 
mais barata construcção, como tambem de menns 
custo o traDSJ'Ortc das mercadorias, í lambem ver .. 
dado quo CIIUl estrada tem de otraveasar &crreoor 
llrillos, 011 menos !ertois e pobres de populaçlo •.• 

O Sa FKRNANDBS DA CuNru :-Nio apoiAdo, tros 
vezes nü.o apoiado. 

O SR. CUNIIA. FIGUIII\BDO:- Venham aa provas 
corrospondentes aos troa nà11 apoiados: ou desej,ra 
ouvir as razões de S. Ex. 

O Sn. FBRNA.NPB& DA. Cu:nu.:-Sim, senhor. 
O Sn. CuNu• FJGUE!RBDO •••• omquanto qllo a 

estrada do Corro de Pernambuco tem do porcurrer 
não só terrenos maia farteis como mais poP:ulo•o•, 
quo hi.o de compen!larlarrtomonte o O:lceaso d11 dB!I· 
pozns. de construcçlío da eslrada, o as dospezas do 
COBlClO, 

O Sn. FRRN'A.NDES DA CcNIU :- E' o contrario in• 
teiramento. 

O Sa. CuNI!A FroUBra&no: -·Nilo oal como poaoa 
ser o contrario: a prova do que acabei do dlzt~r é ir• 
recusavel, auendendo-se a gua a estratla de ferro da 
Dahia tom d•Ji•it, não produz ainda com que oatls
fazor a& suas deapozas, entretanto quo a estrada de 
lo1ro de Poruambuco j4 s•lislaz suas deapezaa e tem 
Lido um saldo •lo m.1is de 300:000JOOO. 

o estrada do forro do Pedro J[ aLÓ ú margem do 
S •. Francisco, antes do !(UO a da U.thia. não porque 
ou pres.to mais lavor· a Mmas do que á Dahia, nao, 
dQ maneira. ~~olgurna, mas p Jrque niio receio já mais 
qllo a estrada de Corro do l'edro 11 venha do lu 
turo roubu á~ eatradas do Ct!rro do Pernambuco e 
da Bahia a producçüo o toJos os intcrns•es quo fo
rem croados nos11e grande rio desde ~~ Jo3zouo aló 
S. 1\omão, o talvez mesmo até o rio das Velhas. 
l,orquo uma voz atlronLo.da a soberba cachoeira do 
Paul.J Alfonso, c rranquoo.da a navllgaçiao, toda c~sa 
riquezo. descorá mui •uno, natural, e oconumica .. 
monto, pelo rio abaJxo, em lagar do subir rit1 ncim:t 
para ir procurar a estrada ue Ptldro 11. E pois 
todo o meu intuito é: quo as estradas do Pornaru .. 
o lJohin corram do rnüos dadas a rocoborom as grau
dos premicias do rio S. Francisco, purtilhnndo ir·· 
milmonto os lucros o lHI gloritus da Industria nosso 
immcniO platcau. 

O Sn. FERNANDES DA CuN1u. :- F.' pouca cousa. 
O SR. CuNuA FmuatRRDO: - I•:' alguma couu 

comparativamente fullando·IO do duas estradiiB da 
mesma oxlonsão do vinto loguas, subvt.l,ncionadas o 
construidas com oa m.,smos onus: iasD ó bnatante 
para prova do que acabei de dizer. 

So eu quizoase, Sr. preol4onte, dloputar pre!eren· 
cia, dirla ainda que u estrLull de forro do Pernam• 
buco devP.rí.1 ser a prororivol , aub o ponto de vista 
comJotlrcial, porque ter1i olla de descarregar as suas 
morcóldorios no ponto mais oriental da costa, mais 
proximo ao Brande marcado da Europa. De ma· 
noira que so a estrada tt.•rro~tro da Bahia vem a 
Oca r mais curta que o do Pernambuco, a astrad~ 
maritima do Pernambuco ó mais curLt para o mor· 
cado europeu do quo a ostradu do forro da Dahia. 
So so trntasse súwonto do costeio do linhas curtas, 
ou podoriP dizer qutr a proposição do nobre senador 
poJa província dn• AlagOos, o Sr. Sloinbll, leria a 

E roL por esta razão, C(UO qunndo mo achava nn 
ndministrnC(ii.o da proviocta do Poruombuco, onvidei 
todos os ostorr.os paro quo n estrade do Corro tln. Bn
hin nüo :;o aVantnjnssu n tle Pernambuco. E' pois 
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mais allondivol, porque om verdade fazer 15 a 20 
lcgoaa de Palrada para, contornnnrJo a cachoeira 
de PJult' AtTonso, unir o alto no baix, S. Francisco, 
por onde podem descer tod"a aa mercadorias. para 
ganharem o oceano, tOra melhor do que gastar Ji
nheíro co.n o prolongamen~o du duas estradas de 
ferro da Oahia e Por•ambuco. 

S. Francisco só haja tozõos, estou convencidissimo 
de que em Já cbngando as estradas, teria ellas lu
cros paro sustentar-se, por si mesmll, aasim como 
ha do acontecer com a estrada do ferro de Pe .. 
dro II. O Cuturo no!-o mostrar,, 

Uu Sa. SENA DOI\ ;-lmmediatamente! 
O SR. CuNuA FIGcEIREno:-Sim, senhor. V. Ex, 

sabe que o rio S. Francisco Coi sempre o meu duen .. 
de: atormentei o Sr. Monte Alegro para que man
da!lso explorai o, e ·"quando ello o mandou fazer 
escreveu m•, d,izeodo: a E•tou livre de voei); já li 
vao o engonne~ro. » 

Maa desejo ser bem comprehondido: ou não 
quero tratar d11 questão da protoroncia, não pro· 
tendo apurar o egoismo; o que muito almtojo ó que 
as duas ostrada11 fiquem no mesmo pó de Igualdade. 

Vozu:- Já ostão, 
O Sn. Cu!'lfUA FIGUEIREDO: -Pois bem: ii o que 

ambiciono: mal, como já disse, estou com meus rc· 
colos do ~uo se estabeleça a preterencla, visto como 
'JOm .. ac já aqui a1leg11do que n prer~rtlncia dove cn 
ber li estrada do forro do Bahla. O nobre sanador 
por S. Paulo já disse, o o Sr. ministro da a'•ricuhura 
já deixou entrever ossa ttossibilidade • e como não 
quero que tal idéa parso em julgado,' (aço o meu 
protesto, para que no depois se nlo appelle para os 
Anna~l do senado, e ao dlf{l: •Olhem, passou apre· 
foronc1a da os~rada da Da h ta sP.m oppos1ção, o antes 
com annuencta de todos que esuverztm presentes 
â discusslo : e por isso levantei a voz. 

Não qu~ro, repeLirei ain4a/ nlo quero dlapu~ar a 
preroroncta : o que quero o gualdado do condtçõos 

f:
ara ambas 11 estradas, que devem marchar con
unlamente; e marchaudo auim, estou corto que o 
mperio e todt s nós ganho remos. . 

E rallo COlO 09ta segurança. Sr. presidente. porque 
sou filho da Villo ~. B•rra, d• terra squl do meu 
collega o amiguoSr. Wanderley, Já naveguei no rio 
S. Francisco des1le S. Romlió até a loz, e achei que 
olle contém muitas e muitas riquezas. Se o nobre 
senador pelo Esptrito Santo Pinda não o Tiu, eu peço 
quo ao menos leia a obra do Sr. Hatreld sobre a sua 
exploração o que eslá confirmada por outros viajan
tes, mesmo estrangeiros. E' um El-dorado aqaella 
rosnão. 

U So. Jonm: - Já li e reli 
O SR. CuN'" FIGUEIREDO:- Enl.iio V. Ex. é ro

Cractario a tudo quanto é melhoramento moterial: 
a este respeito ha do sempre ver tudo sob côr divern 
da que todos eochergam. 

O SR. ZAC4RIU:- Segundo olle, lá só ha sozões, 
melnncias o jaboLlcabas. 

O Sn. Cu!'fUA. FtGUEIREDO:- Sr. presidente, era 
quanto cJuoria dizer para fundamentar o meu voto; 
peço ao nobre presidente do r.onselho que mo tran .. 
qu111is:'l para que eu possa votar pela sua emenda 
com a maior satisfação. 

O IJr. llouza Franeo a- O meu voto, 
Sr. presidente, está conhecido: abundo na op~r.ião 
doquelles que entondom que a provlncia de Minoa 
Geraos precisa do estradas de ferro, porfJue é uma· 
provincia industriosa, rica e extentisslma, cujos 
productos e:ãt) mal aproveitados por falta de rumos 
de transportB. e seria sem raziio a negativa deste 
mulhoramouto indispensavel. 

O meu voto está conhecido desde antes, com a 
ditlaren_ça que ao passo quo os D41broa senadores por 
Minas-Geraes, e o governo só acham conveniente 
que uma estuda do ferro entre e se prolonG'ue pela 
(lrovincia de Minas, ou aehei_nocesaario que fos•em 
auns, A minhn opmiAo foi que da Vorgem Alegro 
ou proximidldes partisse urna estrada de ferro para 
entrar no Sul dessa provincia, e que do prolonga• 
monto dn estrada do' Pedro II além de llntro-Rioo 
par&l•l'e outra ramsl quo atravouasso 01 terren01 do 

0 JniP-OCÍO cheg:J para todOS DÓS; na o tomos QOCOI 
sidado de andar acotovelando-nos; auim tonhamos 
persovor~nça e bom aonoo. (Apoiados). Se nao qui
zermos 1nocular nas questoes do melhor11montos 
moraes o materiaes do paiz o t'irus da m~tldita 
J!olilica caprichosa, a terra do S~tnta Cruz chj\gará 
de aobra P•ra todo• nós. (Apoiados), Convencido 
disto jA tinha dito ao nobrn_ presidenlo do conselho 
que em losar doo 20,000:0008 quo S. Ex. peJia, 
deveria consornr o ahct~rismo CJa r•roposh dos 
35,000:0001 o ainda mais, comtanto que com esta 
quantia se cuidaase loao do prolongamento da estrada 
de ferro do Pedro 11 o do prolo:.~amonto e res
gata da a outras e!&radas subvencionadas. Fe1izmouto 
S. Ex. apre1ontou-nos uma emenda que satisfaz o 
do•~Jo de todos Dós,. o peb qu.,J votarei com a mo· 
lhor vontade. Mas qulzora que o nobre presidonto 
do conselho mo tronqnillisasse a ro peito da prelo· 
roncin, até para nilo mandar emenda ah;uma O('ate 
sentido. Faço votos p:tra quo o uobre mini1tro mando 
prosrodir CQm o mesmo interesso as duas o~ tradu, 
aOm du qne ambu cheguem ao mesmo tempo ao rto 
do S. Franei1r.o e aaudem de longo n estrada de 
ferro do l'odro 11 no ponto do Joazoiro, quo é 
onde tambem desejo que ch"guo a estrada de Corro 
de Pomambuco: Dcará o Joazeiro servindo do em· 
porio commum. 

Estou pars1udido, Sr. pro.iidonto. que todo o 
dinheiro que a nobre ministro da fazenda despon
dor com esQs estradu nAo será improduclivo, polo 
contrario, servirA para fecundar todo o capital que já 
temos ompwgado no lias i embora dlaa o nobre sena
dor pola provinda do E•pirito Snnto, quo no rio do 

Norte da mesme~ provmcia. ~ 
Dizia nu, o s11stento ahtd"', que as estradas do 

bit11la estreita, muito mais b11ratu, podiam servir 
muito bom 6 provlnoia de Minas (apoiados) com 
menos tzacriOcJO dos dinheiro• publicas. Ainda bojo 
o Diario Otflcial publica documentos om abono das 
ostrod:ts do bkola ostroitJ. e das vantngcnt quo a 
machina T1•yrly traz até para subir Krandl:'s do-
clives, I 
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No entretanto, nem o ministerio disse umn pala~ 
vra sobre a fórmn da construcção, nom nós sabemos 
soo prolonRamento quo se quer fazer vnc continunr 
com bitola larga ou adoptar-se bitola ostreita; e, to· 
davia, é uma questào.digna do toda nttenção, porque 
a continuação de estradas do ferro de bitola larga 
traz deaperdicio dos dinheiros publicas, e as con· 
1trucções das estreitas ~diam-t~o, com metade das 
despezas, dar á província do Mioas-Geraos facili
dades muitlJ maiores de communicaçào. 

Confesso-me, porém, vencido· pe(as informações 
re11u1Lantos das ultimas ~xplotacõas. ConreRso-mo 
vencido, mas não convencido, pu"rque, soja qual fclr 
meu respeito 6 opinião doa exploradores, ou sou dos 
quo entenflem que estas novas explorações, teAdenp 
tesa estudar ou reconhecer qual:. linba proCerivel, 
não deviam nunca ser entregues áq•telles que, ten
do-se pronunciado por uma linha, deviam e devem 
ser considerados suspeitos ató cetto ponto nas suas 

-informações. 

100,2SS,oooq !ncluldos, ó corto, o• doposilos. o 
nctu!!-1 exercu.:afl é ~rcado-cm 08,906:0006, isto ó 
qu~Sl OO,OOO:OJOS. E se s~g~ndo as lobollos do pri· 
mouo somostro fio oxerclCIO, n renda Coi dofoctiv 
em perto de O,OOO:OOOS. nós vemos que o segunda 
somestrc v ao St~ndo mais ravoravol do que o primei roO 
do !\Orto quo se pódo cunt~tr com a receita orçada.• 
Em grandt) parto dns provincias, cm que a renda 
do.:ahiu durante o. primeiro semestre, v ao o rendi· 
monto so resta belccendo, do sorte que a· Uahia por 
exemplo, eslá apresentando uma-ronda muito m~10r. 

Eu. portanto. não estou convencido de tfuo o pro
Joogamonlo que •• prelondo soja proferivol 6 hnha 
que, ~rtindo da Vargom-Alogrc, ontra~;so na provin
cio do Minas-Geraes poJo lado do Sul. 

A minha questão, porém, não ó o&ta ; poróm a fi .. 
nanceira. 

Porslalo n• opinião de que o governo póde fozor 
estas obras sem no~esaidadü de novo! eiDprestimos; 
e se eu mo persuadia quo podia fazei-os ató certo 
ponto ao lOs dos omprestimos já etrectuados de cerca 
do 5l,OOO.OOOS, com muito mais razào o devo P.star 
persuadido boje que nquollus emprestimus fazom 
entrar para os cofres mais l'it,OOO. 0008 pouco mo is 
ou menos, incluídas as apolices vendidas nas pro
'Ytuclas. 

Vou tentar demonstrar ao nobre minislro da fa .. 
zonda o ao senado quoo &besouro está habilitado paru 
estas despezas. Para demonstrai-o, tomo ao seria os 
orçamentos do goterno, e acndUo ·que não podorel 
aer contestado .neste ponto, e que nlo será o go. 
veroo quem venha dizer·nos que os orçnmentos por 
elle .apresentados ás camaras, sã.o Jnoxactos, não 
correspondem ás necessidades do paiz. E• do oxor .. 
cicio do 1871-1872 que se lrall, por que é nollo 
q_ue se vllo começar as obras, e por consoquencin 
no os dados de thosouro para esse exercício que vou 
examinar. 

As despez .. ~ara o oxorciclo do 1871-1872 Coram 
fludu em 85,741:0008, desprezadas as fracções. 
Ora, o senado sabe que todos os e1orcicios em gran
de pano das torbrts ficam sobraa, e destas o governo 
10 serto pua. dotar mulbor certos outras vorba11, 
que costuma melhor servir poupDndo despczas om 
algumu mono• favoritas na execução. 

Anceila calculada·parol871-l872 ó 98,900:0008. 
Entre nós o governo podrria diminuir pela ccono~ 
mia aa despozas, e por meio de melhor M:scalisaçào 
oon&ar com renda maior do que a orçada. O (acto 
tem sido em toJos os exercícios, quo a rPnda orçada 
ó excedida, o excedida em multo; já chegamos A 
lOO,OOO:OOOS em 1860-1870, sondo a rocelln or· 
çad1 em 71,200:0001, ó corlo que orçada cm 1867. 

ReOro-mo ás tabellas do thcsouro, e por el111:1 võ. 
so quo o oxcrclcio do 1869-J870·tevo do ronda 

0 i-iR. VISCONDE DE ITABORAHY :-E O Rio do Ja
neiro. 

O SR. Souz. FRANCO: - E tamb•m o Pará. cuja 
renda vao sempre em oscah ascendont~. Podamos 
pois. esperar que o excrciclo que está a findar a 3d 
deste mez rolliso·renda proxima ú do nnterior, o de .. 
vemos pois t'sperar que o etc 1811-1812 se l•Van .. 
tago a ambos uoln t·o.rra do crescimonLO constante 
das rondas publicas. - . 

Ora, entro a dcspeza fixada e receita or~ .. adn pnra 
1871-18'12 ba 13,161:~008 do saldo. l'orquo 'não 
conta o governo com boa parte desté saldo pnra o 
proltmgnmt1Dtn da estrndn dn ferro de Pedro II no 
oxorcicio ~e 1871-1872 em que ello ó previsto? A -
estrada nao vae gastor !ogo uo primeiro auno t~enão 
5 ou 6.000:0001), o junto com a estrada dn. Barra
Mansa 8 on lO.OOO:OeOS,e tendo o exercício o saldo 
~e 13,164:qOOH a .clisr•Or niio procisa emprostimu. 
fomos, porem, mnts do que ·isto, porque ~Jstá votada 
pnrtt ~s despezns da ostradJ. do Corro do Podro 11 
n1t let ctn orçamento para 1871-lB'r..! a quantia da 
2,034:0008, de sorte que Sf~ 110 destinar para a cs
trada.s~monte metadJdn snlrlo com que se conta no 
oxerclCIO, se terá 8,616:0008 paru. di11~.ór com as 
os.tradas ou estrada que se pretenda prolongar om 
l'dmu. 

Vdmos ao exercicio seguinte de 1812-1873 que é 
aquoHo de que o senado ost.1 já informado pelo ar .. 
çnmonto, e de que vae tratar dtm&ro ern poucos dias 
A dospozo orçndo ó ~e 86,3-iL;OOOS, a receita é 
de 97.855:0008000 ·Nao loró o governo eopnranço 
do quo nosso exerci•:io íllnda a(astado mais do um 
anno a rendl'l cresça, se desenvolva e pr:trfli$-R 
IO!!,Oqo:OOO~ sem conto r os daposilos? So nao 
attmg1r a esta somma, ao fôr simplosmento do 
97'ii855:000S, lerá Jl,Dl4:000B de ••Ido. 

porque este saldo não poderá ser aproveitado 
para as estradas, despezas productivas que melhor 
convóm ao paiz do que g_astos nu despozas com um 
possonl o~traorttinarao? Dospozas ·qne não deixam 
ao Importo ~enl'l.o 11 recordação de que os dinheiros 
publicas são mal gastos 'l .. 

Mas, ainda além dosto saldo, vem orçado no orça
mento do 1872-18'13 mois2,874:000S para a estrada 
do forro do l,odro 11. oque perfaz, portanto, a quan
t~n do 14,338:0008, disponivois pua o KOVoroo 
11ror, O, ~ou 10,000:0008 do que a estrada preciso. 
l,orque nao ba de Cazol .. o? Porque ba de gnstar oases 
saldos do man('ir'fl porquo os v3e gastando, elevando 
ns bnlnnços da dost,cza doslo exorcicio que finda a 
30 d~sl<l moz. o mo1s 23,000:0008 do que fôrallxado 
na 101 do 2~ ao Junho do 1870, e isto aem incluir 
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os 13,220:000Se mprogt~dos na retira Ja do letras 
do thesouro 1 

outros expedientes para os quaoa H vota fundos 
nas verbas respoctins d.1 lei do orçamento. 

Era ató corto ponto d •sculpavol que nó:t vi:~:omos 
as despozAs excedootos sempre do receita, o sompro 
crescentes duranto umn guerra, cujos gastos nAo 
podiam so_r provist.o!l com exactidão, nem mesmo 
com a pro11mação. ~las a guerra cC~ssou folizmon
to; ora tempo de í'ntrar om economias. Era tempo 

. do pensar o governo nas despezas enormes com quo 
se tem de rarrogar o paiz com a manumissão dos 
escravos. Era tempo do sor eeonomico para tor rs 
meios do ll)alisar esse granllo desidera.tum. 

Tomo sú as quantias neccssarias para o pa~a
mento das div1das. Por exemplo : p~ra a divuta 
oxlerna 10,1177:2498 ao rambio de 25. Eole cam
bio ó ainda um pouco favoravtl, porque. 2:i não 
é exactamente o c~mbio do dil•, visto que j.4 baisou 
> 24 3/4 e 241/2 para ao letras ie primeira ordem, 
o cambio bancaria. Portanto so a Iteração se livesso 

Eu nõp vejo escusa alguma n este modo do pro· 
ceder; nilo vejo Mcuu alguma a quo, durante a 
paz, um orçamento flx ldo e dotado largamonUJ s~ja 
excedido fim tantas mil contes de róil'l, quantos no 
de 83,3"l6:000S, despeza 1lxalla ao exercício quo vae 
findar em 30 d~ J•.mhol p•ra JOB,53~:0008. que 
gasta este exorcu.:ao Clu lO,"l52;0ôOJ, lncluidos os 
13,220:000S, tnnpregados na retirada da JcLr.u do 
thesouro, quantia proporcionalmente insignificante 
que o relataria do Sr. ministro diz que (~Ji oppli
cada a essa retirado, e o Sr. mioisaro da agricultura 
tambem nos informou quo foi applicada a e~&e 
grande de.idtratum, d:a retirada da maior quantia 
tio letras do thosouro. 

Com atreito, ~o vej~ q';JO o governo rem quinze ~il 13 
tantos contos dLsptualVDIS como saldo do exerciCLo do 
18'71·18'72, •• •• calcula que poder A vir alflr quatorze 
mil e moia contos disponwcis, saldo da despcza. 
fixada, e se flzor economia li O oxorcicio de 187:.! a 
1873, ainda r,oderd ter·maior s:tldo, como ó que eu, 
que mo compenetro du 'difficul Ja·Jes do thesuuro, 
que prevejo no Cuturo immeusos e10baraços pnra 
qualquer administração de fttzenda, boi do contribuir 
para que se contratem novo~ emprestinios que não· 
f~zom senão estragar o c~edilo do Jmperio, que o 
hao do caoliar, que nua hnu de !ovará Clrcumstlm
cia em que, s~ a l'atalidadtt tornar necesMrio l novo" 
sacriflcios, nã•l posso mos Cazor, o olltt>r meios de 
cradito senão com condições muito desCavoraveis. 

E' preciso pensar no futuril, OID um r•uuro prn 
ximo, para nilo sobrecnrregnr o presonte dn ma
neira porqu~ se. v.no aobrec~trregtmdo. E port~nto 
declaro ao ~r. muu"tro du fazondu quo acoilando 
a sua emenda, •tue concilia certos intere-sses, aiadtt 
vojo nella motivos para m11ior receio, porque n no
bre ministro é nolla i•Utorisa,Ju p11ra novo mnpa·os .. 
timo. De fórrnn que depois dus ompresLimos de 
M,OOO;OOOJj6 "tTecluallos, do pois do do 20,000:00J8 
do proJeCto OD'_llhllcu~sll~•· amda mn.a n•Jva lttltori· 
saçoo ~ara ma1s oporaçoes de creduo: aundo va
mos nós pnru c••m a noston divida'? 

S. Ex. ha dn mil J•tt.rmittir Qllt' ou lho ruproduza 
o ao sanado o es&atJI da• diYidd11 do lmperao, para 
que S. Ex. 1onh1 maio um·o vez pro1enio A sun mo· 
moria (acrodho q_u.e ~erll. Udo muitas outras} quo 
nós estlmos muuanamo sobrucarregados do di ... 
vidu. 

Os cnc.1rgos do nosso divida actualmc:mto, o cu 
começo pelos encargos, c1uo 6 o qun pesa mal>~ im
mediatamento "obro o presento, sfu> a5,0lW:000S, 
não incluidas algumas despozas que se fazem com o 
desconto de .billlelos da ol!ande11a o do Uoesouro o 

do fazer nesta verba sr.ria ulovando-a, porque o · 
cambio b~tixou. 

ApoUcas iaternas e apolices em ouro, oxigom an
nuaimenle, aquell15 17,3'74·5988 e aslao 2,310:0008 
~alculando J ouro a lO"· A caixa da amorttsaçio, o 
cofre dos orphi\os, os adianumentos ás estradas de 
1orro c as garantias de juros, tudo isto eleva os en .. 
cargos annuaes a 35,06~:0008000. 

Noto, porém o senado uma cireumatancia: plga .. 
mos :ómente 3.~.069:0008 perqueaão pasamea juros 
de divid!IB que ali.4s era de justiça e seria pelo menos 
de equida(e quo o p:~gassemos. A Jraode aom
ma de papel moeda no circulação ro~ula por 
100,331:20tSS, de que se retirassemos &er1amos de 
pagar gr.ndo somma de juros. Niio a reUra11do pesa .. 
mos sobro o capit11l nacional com todo o peso do 
uma emissão que reduz todos os valorea. De s•rto 
que havendo em nossa divida 1:>9.792:0008, de que 
nno liO paga juros, so os pagasse mos eram mais 8 ou 
9,000:0008, e o Es!odo póde dizer-se que oslá morol
menle obrigado por encargo• de 43 a 44,000:0008 
que ó metade quttli de toda a nosfla rnnda. 
. Senhores, e Eslado ó hojo o dcpositario seral, e 
o doposllnrio de bana da ausentes. Esamino .. se com 
calmo o justiça estas queatõoa o vêr .. so-ba que 110 ao 
ausento , Eatudll·faz beneficio em arrecadAr seus 
nons, desde que ·os dinheiros entram liquiclados na 
c~tixn do thesouro são dinheiros alheios. o ninguom 
tPm o dirr~ito do dispOr do dinheiros alheios sem 
pngar por elle!t o juro Competente. Alsim 9_Uilli 
tudos os daposilos. De sorte que (repiln o que dJsle) 
o E11tado ~stá tnoTnlmento obrigade por •ncargos de 
cerc.1 de 44,000:0008000. 

V amos agora A somma letal de nossa divida pu
blic": Qual ó actu,Jmonle a divida do Estado! Eu lo· 
nbo lido divors:~s apreciações que 01 rtlatcrlos te\tm 
trazido, o o da fazenda tambem traz uma rela~&. de 
seu 1o1al. Nolo de passogem q11e o rolatorlo da la
'Ztmda dosto nnno já ó dofecUvo em algumas par&ea. 
Por exemplo, linha mos nelle todos .os aonos uma 
labcll• d:o rocoila e despeza de lmperio. Euatobella 
orgnni!ada por minisl•!rios ausiliava .. no~ nos meios 
de ind··g•~ão do ealodo do lbesonro publico. Eosa la
helio, porem, foi ~upprimida. E porque Coi auppri
m ir!a? 

Seria granao o trabalho da roim~reo•io ia labella 
com o accruacimo sómonto da verba da cada novo 
oxercicio • O tht~aouro q•o guia muito CODl a pu .. 
bliCllçào de roh•torios desta calibre (mn.trando) em 
quo grande porto aorla diopenoavel •.. (Acabo de re
ceber o rolatoriodo ministorio do estrangeiros em flUe 
~:randu puLO dos documonL~s não digo q~1c ~jam 
inuteis mas nllo sAo do ·DlUlkt uso, ou a11o aao do 
lanle u'ae Cllmo as l<lboll s d• fazenda, em •ua lrlla-

·-
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so do que é mt~is i11portantc, a boba dos contri 
buintoa.J 

O Estado que gasta tanto nestas Jmblicnçõ~:~s, 
e que nos dará Jaqui a dias o relntorio tio mi 
nistorio da agricultura, commorcia o obras pu .. 
btic_aa·cm um volumo immons:-~, rnproduzindo vubli· 
oaçoos que tomos em separado; o thcsouro que gast1t 
tinto cc.m os outros relatoriG8, quiz pn .• par •JS vin
tensi litteralllentl!l vintena quo custaria a tabolla do 
tot,J da rooaitll o despoza annual,· qu·a tem uma 
linha apenas a aecrescentar em cad~t anno nnan
cttiro. 

Dita om letras do thesouro 
Dita DO cofre dos orphi\os. 
Ditn ao corre dos lHtSf'nte" • . o 

DitJtno corro dos dopc.sitDII r.uhlicos. 
Dita á cnfxa cccnPmtca da (;ôrle. . 
nitn a particulares. 

38,326,8008 
10,069:0951 
3,287:466 
5, 126:rno 
4,636:8411 
1,000:0008 ----

653,830:9478 
E' em presença da uma divida üio Ct1Daidoravel 

quo aiuda so trata de contra.bir cmprcstimos 'l Que 
não se pensa do rórma nonhuma em reduzir as dos
pezas, cconomisando os dinheiros publicas? Eu fico 
admirado do imperlurbavcl hnr.aasibilidade do mi
nislerio. Fico admirado quando penso que com
penetrado oUc, como cu estou. do que a divida é 
Já enorme. ainda se propõe a novos ompresLimos, · 
ompr11stim~s Qu.e eu most.roi no principio dcate dis
curso que saB--{hspenPeveaa f 

O Sn. VJSCON'DE Dl Rro BRANCO (prtsi1c11fe do 
conatlho) :-D11. receita o despoza? 

O Sa. SouzA FRANco:- Tnbelln da receita e des
poza pubJir:.-a, quo ha Jous outros annos ullo ar•pa .. 
rece nos relatoriol. Croio que o ultimo rel1•Lurio que 
as trouxo foi o do Sr. conselheiro Zacarias. I•:rn 
uma tabella comparativa por ministorios, o qual 
·cm (alta do balanço quo sempre nos ó apresentado 
dous, troa ou quatro annus depois, romoch-nos 
meias do podor apreciar em globo o estado dare
ceita o d"s despozas publi~as. 

Mas como ia dizonde, o divida publica estA ele· 
vada já o 653,830:0008 soguoda a ~obollo quo lenha 

Ora, á. visln destes dados. como vosso cu valar 
pelo novo emprostlmo do. 20,000:0008000? Como 
poJiso votar so ainda vejo que a lei do orçamento ó 
a~solutamento letra morta para os Sra. minietros 
da fazond•? 

cm mãoM. ' 
Tomei a divida parti cAlcular os oncargos em toda 

sua tot.olidado, que a alova alem ·do quo ;lctnol!llí'nte 
devemos, porque os encngos pagamMse da divida 
contrahida em toda sua plonitudo, ntó a amortlsa· 
ç.ão de •ad& um presUmo. Quando, porém, tomai a di· 
vidll externa como divida actual, já deduzi a amorti
saçi.o. A divida ox\orna de quo pagamos juroa, 
nmortisaçlo, etc, é actu,dmonto do 18,788.63~ 
li&rdll storlinas. A divida que ctraçtivamen\o ainda 
no11 sobrecarro&a, deduzl(Ja a amortisJçào, ó de 
16,180,331 libras sLerlio.,, Ora osts é K que incluo 
na tabolla da divida; não tom:1 1'utra. nfto obstante 
que os encargos da outra no acu tompleto pesarn so
bre a bolla ~o conlribuinle. 

llsla divida calcul•d• ao cambio do 25 pcnccs ~or 
IS sobo a 151,331:206JOOO. A divida doo apolicos in· 
l<raoa, loda olla soboa 2114,074:0008000. A divid• do 
papol-mooda oolá •ctunlmonlo om lái.078:061S000, 
não incluido o pa~cl banca rio. l•ar,, os bilhuta:s do 
tbesouro eu torno 38,320:8008. quol) era 11 osistoncin 
no 0111 lio Abril ocgundo a labolla junto o o rololorlo: 
uào aai se hoje cslará reduzidn.A.o corre dosorphllos 
se 4evo 10,9~11:0958000. A divida do ansontos é 
3,28'7:4661010. A divida do deposito• pn>licos ~. 
todas as orlgons aobo a 5,126:i70JOJO. A' cai13 eco
nomlco .do Ria do Janeiro dovo·•• 4,036.84118000. 
As dividas puticularM c outras pequonas porcl!llus 
ou calculo v"' l,O()J:OOOS, o ella v o além, porqno 
só de '700:0008000 ó uma verba. 

remos aasim actualmente t •a di'fida no volnr 
do 653,630:9,78, na fórm• da seguinte labolla: 

7'alltllc de& divida passivQ do lmpcrio no to dr 
Jlaio de 18'71. 

Divida. externa uo cambio do 25 • • 
Ui la inlerna fundado (em apol:cos). 
!Jila do papal·ruoeda do lhosouro • 

155,33\:2068 
284,074:9008 
151,078:0618 

Por o1nmplo: creio que os nobres rriinistrosse jul
f~Brnm autorisndos pr~ra razer operações de credito 
em virturfo diiS antcrioros autorisnções para dos .. 
pcz.11 com a R'Uerra e com a marinha. E' certo que 
o emprcstimo d6 Londres so d••c:nrou muito posíti ... 
vamonte que era para a·rctirada das le&raa do t.hc
llotuo. 1\[as, ou essa ora a intenção do ministerio o 
nã'l podi11 gastu um real <enio com " retirada das 
lotr<~s do thesouro. ou es~a não or.t a intenção. o 
alio, cotondondo que tomára tambem para a dos .. 
peza da guerra e da marinhn, roi galltar quui todo 
esse dinheiro nas despe1as accrcscldas da guerra o 
da marinha. · 

llu VOjo, por oxomplo, quo o docroto· o. 1126 do 
29 do Selembro do 1860, aulorisou oporoçõos da 
credito para n11 dospezas da guerra e da marinha, 
para aa do exorcidl) do 181\~-1869. Não podia. 
pois, o minl11terio S('rvir .. s~ d~'SSil autorisaçAo para 
operações do credito om Outubro do 1870 por lor 
pilssado o exorclcio em quo ollas podiam sor rei&as. 

Ua mo•m• lórma o docroto n. 1655 do 4 de 
AgoolO •lo 18611 autorisou operações do credllo ~para 
para deopezas de 1868 -lll611, e a lei n. l'llltr de 
O do Outubro do 1868 oulorisou o crodllo da 
6,8'70 5008 pn r a o oxercicio do 1860-1870. Mas 
On:Jos aquello o cttto cxercicios em ~O do Junho de 
1869 o de 1870 o nobre mlnialro não oslava mais 
autorísado para r\lCOINr a osta11 npor .. ções. 

Recorreu, poi11, a operações do credito para reti
rada das letras do the1ouro; maa se os omprestimos 
int,.r.1o Q. externo na imporlancla do M,OOO:OOOS, 
eram para este fim, C~xcediam n import~tncia du 
letras do thc&onro eliston\el "" circulaçao em Orn 
do Oulubro do 1870, 1;:;,2:i8·l008, aquoso tum do 
abotor 8,000:0008 P•>r anleclpoção da roodn, lelras 
de an\ecip~tçào de ronda que toom do ter paga11 pela 
mesma rontla do nnuo. A11slm, pois, tomavam .. se em
proalodos 54,000:0001 para rclirar lolr•• na impor
lnncia de ·17,100:0008000. 
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O nobre ministro da fa1.eilda tanto o comprobon
deu que disse no sou r~lalorio. • • Mas antes de o 
ler pormilta·so·mo uma observação, o ó que da ex
plicação dtt S. Er. resulta arguição 10 seu antecos• 
sor. portJUO nella so dá a cnlender que, não tendo o 
miniater1o antoced.mte se aprllvoitaüo destoa credito•. porque entendia que ano devia recorrer a op:.~
raçõu do credito (o entendia rnuilu bom se ó que 
ello contava, como dissP., com fundos aufficiontes, o 
que não duvido) S. Ex. se viu embarnçadn por essa 
falta do seu antPcessor. 

O SR. foRRRS HoiiRU:- Já se explicou isto. 
O Sa. Souu FRANCO:- Eu vou Jor as pala nas 

do relntorio. 
• ConCorme acima so vê, uma parlo dos duus em· 

proatimos contrahidos para amortisar a divida flue. 
tuanta Cai absorvida por outras dospezas do exor. 
cicio correntn. » 

Ondo estava aautortsação para esta applicação, 
qunndo a lo! n. 176i do 28 do Junho do 18'70 diz nu 
art. 5• os:proasamonta; flcaes autorisndos para fazer 
operações do credito, para a retirada das lotras do 
thesouro'P Quem o autorisava então pua r zor absor
ver o producto deates emprestimos pol· outras dos· 
pezas do exttrcicio? . 

S. Ex. dá a razã·o : " Em consoqucnci.:. dos credi· 
tos extraordinarios dos ministerios da JJUOrra e da 
marinba .•• »Já disso qua estas oporaçoes de credi· 
&o estavam proscriptas, e não podia mais S. ·Ex. re-
correr a cllaa. . 

• A appl!ca~o. diz ainda S. Ex., de•te rocurso a 
outro fi1n ••• (E' a confls:lii.o do que o applícou a 
Ona divoraos) não so justiOca sómento pela Ioi da 
necessidade.» . 

Ora, senborus, o miaistorio da Cazeuda f•:Corre 
em mil teriA de orçamento, em mal.cna do dospezas 
publicas á lei da noceasidado I Se a lo! da nocess1dado 

lusUOcas&o gastar o dinheiro c11mo entendessl.l, essa 
ei da neco•sidado justifica nn opiniõo do S. Ex. a 

annulação comple&.a da lei do orçamento, a conver· 
sân do ffOYerao·constituclonal em governo absolut;l, 

Portanto, quando vejo quo o unico embaraço ao 
nosso governo para não gastar é não lhe dar di
nh .. iro de sobra ; quando me convenço do qua da r 
dinheiro ao governo 1lóm do gue é necesaario, o 
OlOdo no lei do orçamento, é habilitai o para dc•
pezu illegaes, para do~pczns excessivas, dispensa· 
veis, cu nlo posso votar por novas operações do 
crcdilo. 

Aseim, embora empenhado como estou eal quo a 
popula~iio industriosa da proviocia de Minas.Go
raos tenha os meios do aproveitrr ao~ trabalhos, 
porque estes tornam·so inuteis sem um mercado, 
o os mercados separados por largas distancias, sem 
estradas convttnionltls nii.o eervem, do que rosulla 
q•1e os homens industriosos deixam de trabalhAri c 
embora reconheça que a industriosa provtncia tio 
Minas pracisa indi!ipensavolment.e de estradu do 
rerro que tragam saus productos aos mercados con
sumitJorcs i e-e touho a maior disposição ·_para "Yotn 
essas estradas, não posso tod11vía votar pelos novos 
em_prestimos. 

E não voto, principalmente, porque estou conven· 
cido que som novos omprestirnos, um governo eco· 
nomico seria meiuiJ do pro!ongllr a 1strada de ferro 
do Pe·tro II, dando AOS habitantes do Minas 
Goraes meios de transport\l facei1 o commodos. 
Voto; portanto, contra os omprestimos, votando a!ás 
por todas as outras disposições do projecto. 

A dlSCMssão Ocnu adiada pola bora. 

REFOIUU. J"tJDICU.RU .• 

Pasundo-se á 2• p.ute~da ordem do dia. proso
gU:iu a discussão do art. 1• do projecto da ~amara 
do:~ deputad .. s, com a proposta do poder executivo 
sobre rororrna j~dlciaria, colll o• paragra='hos e 
emendas. 

O &a•. Nobuco pr,lnunciou um discurso 
quo publicaremos no Append!OO, 

F1cou adiada a diocussAo pela hora. 
.o Sr. presidente dou a ol'dom do dia para 21: 

/ 1 pari~, attl ás 2 hnra.t.-3• discussão da pro· 
posiçAo da camara dos deputados, sobro pen
IÕtls mencionadas nos parecere• da mesa ns. 356, 
357 o 358. 

Diz a1nda ••. • mas tnmhem porque o gvvorno 
deitou de usar do uma parto { o aqui O!ltiÍ a censura 
que recae sobro sora antt'cessor) i:lo umn pnrt•J du 
autorisações quo unhft plrJ operações do creditas 
destinadu a cobrir d·•spez11s quo haviam sido pro, 
vistasl quando av•Iiou-so om cerca do 20,000:0008 
a Uqu d"'ção do passivo da guerra du Paraguay. • 

Do sorto que a conclu11ão é osta: o minislcrio, 
autorioado pela lei de 28 do Junho do 1~69 o pelo 
de 27 do Setembro do 1870 para recorrer n oporn .. 
çõos do crodito, com o fim do retirar bilhctns do 
&besouro, cmprogau est.e dinheiro em pag.n dospo
zas, para quo niio estava autorisa~to, o foz mais 
ainda; as sobras entro a receita o a despczn quo, 
pelas lois do IS69 o 18'70 tinlum o do• tino obrigato
rio da retirada do noaas do thosouro, lambem S. Ex. 
as empregou nas dospe;cns ordinarias do Estndo I 

3• discu~são da proposta do JOdc.r esecuttvo, 
abrindo ao govt>rno um credilo de 3.'5,000:0001 p:sra 
o prolongamento da estrada de' Corro de Pedro II. 

2• parir, dll 2 I&Oras.-2• dicussão do -projecto sub
~Lituuvn da cama r' do11 deputados, com a pro
posta do poder executivo sobro a reforma judiciaria. 

Ora, pódo so dizer ' vistn dest•.-s abusos quo o 
Brasil ó um pa.iz rDgido pelo systema · constitucwnel 
o aOJsim qualquer outrLl cm que a lei do or~lmonto ó 
assim posta do parl<l ? 

Levantou-se a SOSiiiO ás 4 horas c a minutos da, 
tarde. 

31• acil11iio. 
EM 21 DE JUNHO HE 18'71. 

PRESIDBN'CIA DO sn. VISCOSDE DE A.BARTE'. 

SUlUI.ARIO, - Ex,cdirntc: o meios do 1• socrelario 
da camara dos dl!pullldos romottondo dozosoto 
pzo~osiçCos.- Roquorimonto do dosoDJbo.rg;ador 



1ü6 sESBU,> EM 21 DE JUNHO 

lgnacio Joaquim de Paiva Freire de Andrado.
Parcct!r da mota n. 359.-Pareéor da commissão 
de omprezas ·prJylfogiadas.- Ord•m do dia: lis
cusdo de dJ,orsns proposições da camara dos 
doputados sobre pcnsões.-Oiscussão dn proposta 
do poder oxccullvo sobre o credito do 35,000:0008 
para o ~rolongameuto da estrada de íarro· de 
D. Pedro II.- Discurso e subomonda do Sr. Pom
peu, - Discuno do Sr. Fernandes dn Cunho.
Discussão do· pruiecto· da cmmora dos deputados 
sobre a reforma JUdiciaria~.. - Discurso do Sr. 
Saylo Lobato. · . 
Ao meio-dia ft!Z·tiB a chamada o acharam-se pre

sonLes -t<l Srs. ,seundoros, a saber : viacondo do 
Abaolé, Almoida o .Albuquerque, Jobim, Leilão da 
t;unha, bar&.o do 1\lam.nguap,•, Antlto, viscondo de 
Snpucahy, barão du Camargos, Cbichorro, Mendes 
doa Santos, Cunha Figueiro4ilo, Ribeiro da Luz, 
barão de Maroim, barão do R1o Grande, Silveira 
Lobo, Fernandes da Cunha, boróo- do Mur~tlba, du
que de Casi11s, Fisueira de ~lello, barão do S. Lou
reu.ço, Barros Barreto, Zacarlas.. UchOa Covolcanti, 
Pacs de Mendonça Saraiva, Pompeu, Ca.n·Jido Men
des, visconde do Rio Branco, Dias do Carvalho, 
vitcoDde· de Camaragibe, Vieira da Silv,_, barão de 
Pirapama, barão de Cotegipe. l'ernand<s Ura(!a1.vis
condede Uabortt.by, barto das 'fros Borras, li. ucta· 
via no, visconde du S. Vicente, Firmino, Sliveira da 
Motl.a, Paranaguá, Torres Homem, Sayão Lobato u 
Sinimbú. · 

Deixaram de co&JJparocor com·eausa participada os 
Srs. :-Dlniz,· bario da Bom Retiro, barão de ltattna,. 
Marra; Jaguarlbo e Paula Pes•oa. 

Deturam do comparec~·r sern cau!!UJ: pardc_ipada.os 
Sn. Nunes Gonçalves, barão de Anlanina, Nabuco, 
Souza Franco, vbcondo do Suassuna, Carneiro de 
Campos e Souza Queiroz. . 

O Sr. presidente abriu a sesiiÕo, 
Leu-se a acta ·da sessão anteccdenlo. o não ha

vendo quem sobro olia fizoase obsorv•çõos,roi appro-
vada. · .. 

O Sr, 1• secretario leu o seguinlo 
EXPEDIENTE. 

Dezanove olllcios de 11 do corrente,· dn 1• sacro. 
tario da ramara doa doputadcs, remottendo os 
ooguiotes propoaipõoo: 

Mo ria da Silvo Paranhos, 2" soeretario' - A' co:n
mislão do pensões e~ ordenados. 

A. l!ssomblóa geral resolvo: . 
Art. Lo Fica o govurno autorisaJo para mandar 

considerar vlllidos na Craculdada medica da COrto oi 
oxarnos f~iLos na toscol" do marinha pulo alumoo 
lllidio Loo~oldo da Silvo. 

Art. 2.0 5fio revogadas as disoosições ·om con-
trarjo, . 

Paço da cam!lrtl dos dPputados, om lUdo JUnho 
de 18'11.-Cond•l de Baependy, prosident.e.-Joa· 
q111m Pires Machado PorLella, 1• sMretario.-Josó 
Maria da Silva Paranbos, 2• secretario. 

A assombléa f'.(eral resolYe: 
Art. J.o E' ·o governo auLorhndo para mandar 

adr11iltir n enmo das matarias do 1° anno medico 
da fn~;uldade da Côrte o alumno ouvinte José Nico~ 
láo T10oco do Almeida, dopois do oxhibir atteaLodo 
do a.pproyação de algebra, preparatorio que lho 
lalll. 

Art. 2. 0 Silo rovogadas ~ts dispo~ições em· con· 
trdrío. ' 

Paço da ·camara dos deputados. om 19. doi unho 
do 18'71.,-Condo de llaepondy, prosidenLo.-Joa
quim Pires ·Machado Pllrtelln, 1° socrotario.-José 
Morin ·da Silva Purunhos, 20 secretario. · 

A aBBornblóo geral resolvo: 
Art. 1.0 E' o I(OVerno autorisndiJ a m3ndar admit

tir n exame Jas mnleríns do 4° anno-da escola. cen
trdl o alumno ouvinte Juliano Jos6 de Amorim 
Gomes; afim do obter o grAo de booharel em malhe-
maticas. · . 

"Art. 2.o Silo revogad1s as disposições ern. con
trario. 

Paco do:~ cam~tra dus deputados, em 19 do Junho 
de 18'71.-Conde de Baependy, presidente.-Ioa· 
quim Pites Machado Portella, 1 o aecretario.-Josó 
Maria da Silva Paranhos, 2• &ecretario,' 

A assombióo gorai resolvo: . 
Art. 1.0 ~·ica o sovet·no nutorisado P.:Brll mondar 

que sejom válidos na raculdado 4o Rec1lo os oxamos 
leitos na la cuidado, medica da Oabia polo alumno 
J~ronyrno Muaiz Ferrão do Ara~ão •. 

Art. 2." Slao revogadas as duposiçõos cm con-
Lrari•J. · 

Paço da camara do• depulados, om111 doJuoho do 
18'11.-Condo do Baependy, presidente.-Joaquim 
Pires Machado Portolla, 1• sccrelari~.-Joaó Maria A assembléa geral reoolve: 

Arl. 1.• l'lc• opprovads a ponoiici do 400 réis di• 
rí01, concedida JIDr decreto do 25 de Fovoreiro do 
18'11, oo ooldado relormado do 2• corpo do Tolunta
rios da p1Lria. irancisco do l,oula do Sacramento, 
por se achar impossibilitado de procurar meios do 
subsistaneia, em consequoncid do ferimentos roct!
bidoo em combate. 

lia Silva Paranho!', 2° secretario. " 
A assomblóa geral resolvo : 

Art. 2.• lota ponslo sorá paga da data do roa: 
pectlvo decrelo, 

A.rt. 3.• São revogadu as disposições om con
lrarlo, 

Paço 'da camara dos doput11dos, om 10 llu Junho 
do 18'11.-Condo do Dacp<ndy, prosidonLe.-Joa
quim Pir<p ~hchado rorLoilo, 1• sccrotorio.-Josó 

Art. 1.• E' o govorno autortsado Jltlra mandar ad
miLLir a onme dn ma terias do 1• anno medico da 
faculdade da Côrte o nlumno ouvinte Ppdro A:luniz 
Barreto de Ar•gl'lo, depois do ctbiUir auoatado de 
approvo.ção om historio, unico proparatorio que lho 
rallo. 

i\rL. 2.• São revogadas ns ditposições cm con-
trario. ... 

Paço da cnmora dos deputados, om III de Junho 
de 1871. -Condo de lloepondy, prosiJenLo. -Joa
quim Pires Machado Portella • .!.o S01!re1ario. - Josó 
Maria da Silva l,arnnhos, 211 secrctari:J.- A' , .... m .. 
missão do instrucçllo pu~licn. 
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A a~somblõa gorul resolvo: 
Art. I, o E' nutorisado o ~ovorno para conceder 

um anno do licunça com todos os suus v~~ncirn(Jnto~ 
110 dosombnrgndor dn .rola~llo do MnrH11hão, l;ran 1 

cisco Sorr:a C~~rnoiro.-t1Jlm do tnltlll' do sua ·"'udo 
j nde lho convier. 

Art. 2.• São rovogndas as dispo~i~õcs cm con 
trario. 

Par.o da cnmara dos deputado~, em 10 de Junho 
do lSÍ'l.-Conde do Baopendy, preshtt>nto.-J oaquim 
Pires &lachado P~Jrtolla, 1° socretario.-Josó Maria 
da Silva l1uranho~. 2u sccrotario.-A' commislfÍ'Io de 
pousões e ordenados. 

A nsscmblón gurnl resolve: 
A1t. 1. 0 E' ogovorno autori::~ado a mandar ndmittir 

a oxnmo das matarias do 1' anuo da facutdado do 
direito do Rociro o :duinno ouvinto .-\.ntouio Fran
chco Pereira de Carvalho, dopois de (IXbibir nttes
tado do aprovação de philosophin, unico prepa.raLurio 
que lho Calta • 

. \rt. 2. 0 São revogadas as disposições P-m •"on-
1rario. 

Paço dn camnrn do~ detputado~. cm lU elo .Tmnho 
do 1871- Conde do Baopuntiy, pwsidonlt~. -Jonq uim 
Pires Mach·ado l,ortolta, 1.<> socrt~tario.-Josó ~brin 
da Silva l'a:anhos, 2" sucrct~trio. 

A assmublén gorai resolvo: 
Art. 1.• Fi ·a•J.govorn' autorisndo,, mandar quo 

Pojam acoho::~ em quol,luor das faculdntlos do modi· 
cina. do lmperio os exnmos do portug-uuz o historia, 
Coitos nn ase ola do ma tinha pelo cstudanto llonriqutt 
Graça, 

Art. 2.• Siio r()vogndas as disposições (lffl con· 
traria. 

Paço da camara dos doputadns, om 19 da Junho 
d·l 1811.-Condo do llaopondy, prosidenlu,-Joa
quim Pires 1\lachado Portelln, tu socrotario.-Jos6 
Maria da Silva. Paranhos, 2° socrotario. 

A assombléu geral resolvo : 
· Art. 1. 11 E' o governo au•orisado a mandar n•Jmit· 

Ur li exame das mawrhs do 1 o anno dtt r~culdttde tlo 
modidna da Côrlo, quo Crequonta Ctlmo ouvinte, o 
alumno José Moreira dn SilVa Junior depois do ox
hibir attes~ad\J do .. pprov:u;rw de philosophia, uuico 
preparalor~o que lho falia. 

Al't. 2." Sli.o revogadas as djsposic;õos om con
trario. 

Poco da_ cnmnra du!' tlopuu.tlos. C!m 10 do Junho 
dO IS~ L- Condo do Uaopou•1y, prosillouto.- Jon
guim Pires .\l.~chtt•lo Portollu, l0 s:·crot.1rio.- Josó. 
!laria da SUva Paranh;ls, 2° socrotario. 

Assombléa gornl rosoh·o: 
Art. 1. 0 E' o govvrno nutori:!o.Jo a manJ.1r ntlmit• 

tir n uarno das matarias do 1° nono da C:1culdntlu 
do diroito do Hccifo o alumno ouvinte Josô l\lnnool 
Cnvalcunti do Almoida, dopois do oxhlbir nttostntlos 
do npprovaçiio do porLuguozo hil'torin prl"pnrl•torius 
quu lho f•llam. 

Art. 2.0 Süo rovogndas as disposi~õo::~ um Cllll• 
traria. 

Paço da camnra dos deputados, orn 10 de Junho de 
1871.-Cou-de da Daopondy~ pt·osidcnto.-Joaquim 
Piro1:1 ~lJcllado Porto lia, 1 o ·socrotario.-Josó Muia 
da Silva Pt~ranhos, zo s!lcretario.-

l\ assomblúa_.Seral oosolvo: 
Art. 1.11 E' o govtJrno autorisado a mandar que 

so aceite como válido o ex .mo de portuguez, feito 
na ncadomia do marinha peloalumno Rodrigo Lope• 
do Urito, para o tlm do poder o mesmo matricu
lar~se no Clll'so pharmli.ceutico na faculdade da 
Corlo. · . 

Art. 2,11 São revogados as dispoaiçües em coo• 
Ll·nrio. 

l,aço da cnmarn dos deputados, em 19 da JuDbo 
del871.-Condo do Jloopendy, preaidenle.-Ioaquim 
Pires l\luchndo Po1 telln, 111 socretario.-José Maria 
da Silvo Paranhos, 2" sccletario. 

A nstemblóa geral resolve: 
Art. 1.• E' o go,·orno autorisado .a mandar desde 

jã aJJDittir ri mutricula do 1• aono medico da facul
dtado do mudicinu. da Umhia, o alumno Manoel Carlos 
Udvoto, o qual só podorú prC'slar exttmo das mato .. 
rins do rnosrno nnno dopoi!l de oxaminaL!o e appro .. 
vatto cru portuguez, unico propara_torio quo lho 
falta. 

Art. 2,0 Siao revogadas as disposições em con· 
traria. 

P.u~o da cnmara do!~ doput:tdos, om W de J unbo 
do 1~71.-Condc do Uao~ondy, presidenle.-'-Jo•
quim Pires Machado l,ortella, !.0 secroLDrio.-José 
Maria da Silva Paranhos, 2" Becret.ario. 

A assomblóa gorul resolvo : 
Art I. o E• o ..caverno auturisadu a mao•lar admiUir 

desde já. ú matricula do l• anno medico na facul
dade dn Côrto o cf:ltudantll Francisco Duarto Cruz 
Notto, o qual, dopois do approvado em hititoria, Ple• 
paralorio quo lho falta, poderá ser admlllldo a eu
mo das mo.terins do mosmo anno. 

Art. 2.0 i'\ovogam-se as disposições om contrario. 
Paço d:a camarn dos dop~hdo::~, em lU de Junho 

do 1811.-Cnndo de DaopcnJy, prosidon!e.-Joa
quim Pires 1\lnchndo Purtolla, 1• scc.reLano.-Joa6 
Mo tia da Silva Paranhos, 2o·secrotario .. 
· A ~ssemblúa gcrul resolvo : 

Art. 1.~ E' o gÓrorno nutorisado a mandar acei
tar como válidos nus Caculd.Jdes de medicino os eu
mos do latim, fr1anccz, ingloz, googrnphia. histori~, 
rh~torica o pootica, Coitos por .A;lberto Ulysses Rt· 
be1ro topos na faculdnJo do Reclf!.l. 

Art. 2, 0 São roroa-adns ns disposições em con• 
trnrio. · 

Par:o da camnra dl1s doputnJo::~, om 10 do Junho do 
1871 ·-cond.e Jo _U:1opondy, prosid.ont!.l.-Jpa,qui!Jl 
Piros Mnt:hado Port"lla, l0 secretuno.-Josu Marta 
da Silva P.1ranhcs, 2° socretnrio. 

A asscmblúa geral resolvo: 
Art. 1.' E' o governo autol'is:ado..a m::~ndar admit

tir a oxamo das rnatorins do I o anno·dn Cacul~ado 
elo llit·cito do S. P•mlo, ~uo Crequonta. como ouv~nto, 
o nlunmo Frnncisco huln.lio do ~nscimonto S1lva, •• 
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depu!• de. 01hibir aues!ado de ap~rovação doJ geo· O•Jtubro do 1869, deve entender·•• conco.li•l• ao 
mctr1a, un1co propuatorao que lho falta. cabo clarim do masmll corpo Ismael AQlooto da 

A~t. 2,P São rovogadJs as disposi~õcs cm can· Silva; concluind 1: 
trarto. 

Paço da camara dos deputad•JS, em 111 de Juoho 1.• Quo a proposiçlo dove ontrar em diocussiio o 
de 1811.-Conde de B1ependy, presidonte.-Joa- ser approva•b. 
g_uim Pire• Machado Portelh, !o sccretario.-José 2.• Qoo o rel-ttorio da meN aoj;• impresso e di~-
M~ria da Silva Par•nhos, 2o secretario. tribuido Ril Córma do cstylo. 

A asaembJéa geral resolvo: Parecer da commi11cis de tmpre:as pri,iJrgi•dal. 
A~& •. 1.' Fica o govern•) auton~do para m:~ndar A' commb::ão do cmprezas prifileg1•1da• '••I 

admuur a·e:rame das ma&erias do Ja anno medico da 1
' 

acu1dade da COrte o alumno do l" anno pharma.ctlU· remeUido a proposição da camara diJs deputados 
ti u·1 · d dataria de Sll de Mato do corrente anno, approvar.dÕ 

Cll_,. 1 anG a Stlva .Figueira Junior, depois do o privilegio eoneodido a E•nilio Sa1Yador Ascag~e 
exh1o1r aL~st.ado de appNVação do historia, unico por decrwt•l de 4 de Novembro do armo paaoodo' 
preparatono que lhe (alta. d • ' Art. 2 o São revogadas as disposições om con- afim o qLJo a mesma CtJmmissão lnterpozesso sobre 
trarto. olla o seu parecer. · 

Paço da camara dos doput.lidos, om 19 do Junho Procedendo. como lho cumpria, ao oxamo da ma-
de 1871.-Ccmde de Baependy, prosidt~ntll.- Joa- teria. 11 commis~iio enc·mtrou o requerimento doso
quim Pues Machado Portella, 1• seerctario.-José brcdUo Ascagne, pedindo a approvação do privileslo 
!\farta da Silva Paranhos, 2o secretario. quo lho fclra co 1codido, constante do uraa cópia au· 

A assemblé, gdral resolvo: thcntica do decrdto jA citado, o allegando as a1mcul
dad~s c grandos despotal a. que será obrigado para 

ArL. l.o E' o governo autorisndo para mandar rundu a emproza a qne se propõe, ,,adiu mais que 0 
admlttir a exame do 1• ann) modico da fa~uldade praso dl) privilegio ros o elevado da 6 a lO aunos 
da C~rte o osLudaQte ouvinte Carlos Fernandes f.i .. do duração. 
ras, depois do oxhibir a \testado do approvt~çiio em 0 geometria, unico preparat<>rio que lho f•lta. decroto concede a Emllio SalvoJor Ascogno 

Art 2 o Sao revo d d · õ privilegio por espaço dtJ 5 annos para preparar, 
traria: • ga AS as asposaç 09 cm Ct..D• vcn,1f'r e exportar mosaicos o tmbutldos de madeira 

Paço da camera dos depulados, em 10 do Junho (.:~bric:.dos segundo o processo es~~·~cial ad·>.Pl~do nâ 
de 1871.-l.ond J de Baepondy, prosidontc.-Jon. amostra q11/) ajuntou á sua petição, contauu:mdo, 
quim l)iros Machado PllrLolla, I• sacretarto.-José porém, hvro a importação e venda do fguoes pro· 
1\hria da Silva Paranhos, 2• seJrot.uio. dLJctos proparadtJSi rúra do Imporia. 

A as::ombléa seral resohe : A parto interessada apresent
1
ou á commi!s

1
ão al· 

I 
r:• • • • gum ·s am·)Stras do art·~r.u~to, po u quae~ f.u• o ell:a 

Art. .• c. o gov&rno aulor~udo a ma~dar aJmltllr reconhecer que se trata de um ramo de industria de 
a e:nmc das m.,toriu do I• a!JOO medaco, d • racul- utilidade, belleza e com1nodo preço para ornamento 
da.1o da Côrtl!, o t~lumno ~m.v1nto José Antonio do. de e.:liOr:ios puhHcof ou pnrticula1es. 
Almoid ,, depois do -.oxh1b1r aUQ!Lado do appro·1 · · · 
vaçãe de phil~oopbia unico preparaLorio quo lhe A camara do• dopu!ados recoaheceu Já a u!•h. 
falta. ' dad·~. do producto, o na o só lha deu a sua acquaes .. 

Art. 2.• São revog.sdas as disposiçõe; cm con. cen·;aa app_rovnndo o decreto, como .tambem atten· 
t•ario. deu ás razo-~s e :c postas pelo emproz •r1o ao1pliando o 

Paço da eamara dos deputados, em ln de Junho proso, co.mo o! lo requorero, poto que oó lhe Coita a 
de.1811_.- Conde do Baopcndy. presidente.- lo•: •pprovaçao do senado. . . 
qu1m -Pues llachado Portella, 1• secrl"tuio. - Jof'e Son1Jo certo quo nlo é amda eterca•Ja no Jmpedo 
Maria d • Silva Paranhos, 2- secretario.- A' cvm- a industrí<t de que so trata: que não r .. sulta da sua 
missão de instrucção publica. introdueção t.o lmperio nenhum prejuho ás outras 

Requerimento do dosembugadt r h•morario, au· induatrins similares; que antes ao po tom colher 
ditor do guerra, lgnac·o Joaquiln do Paiva Froiro vant.agons .ta mndicid<~do do ptl'ÇO porque ao po .. 
de Andr~do, parJ que sD lhe conte na antiguid tde dt,rãn obter ornatos dessa qu •hdnde; o Onalrnonto 
do magistrado o praso decorri Jo entro n su1 no- quo a ~~preza dove r~clamnr o dispendio do gran
moação e o decreto d"' 16 dd Agosto do 1B:J6 - dos CllJ·ltaes para que \IOSsa con11eguir sous Uns O 
A' commissAo do legislação. lutar com a eonc•arrencia eilrangoira, qu!l fico livro, 

O Sr. 2·' secretario leu o pueoor da mo11a n. 359, o quo sará o c.nrclctivo do qualquer exageração de 
do 21 do Junho de 18'71, ospondo a mot~rla do uma praças que por Yenlura o privilegio podesso erdar, 
proposição da camara dos deputados, approvando a commissll.o nadt t·Jm quo oppôr á concassiío do 
n decrcLo do 9 de Nov~Jmbro do 1810, cm que so de- priv1legio, uem mesm., á sut maiolr duração i o 
clara qu., a pon'.lào diari.t do 500 rs. concedida por assiro entendo que a proposição está no C3SO do ser 
docroto do 21 do Novombrodo 18U8ao c.tbo ela- ttpprovadll; o ~..omn para sBr a· mataria res,tlvída 
rim do 6• corpo do r.avnllari'l da guu~tn nacionr~l do conformo o sonado julgar m •is con'fenionti) ô indis· 
llio Grando do Sul, Ismael Antonio deSouzn.t .... tlfl ponsavul quo cll., pa~so pc1lO'J trami•es do rogl· 
provado pelo docrl?'to legisl~•livo n. 1753 do ~-= dt! mllnto 1 ó u commissào do 

.. 
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PA.IU!CEI\ 

Qui! a sobredita proposição ontro na ord rn do!! 
trabalhos 

Sda das commissões, 10 de Junho de 1811.-
J. D. Dia• c'e Carvalho.- J. D. Ribeiro dCI Lu:.-
.4. R. l''ernandcs Br.lga. .. 

Ficaram sobre a meu pan sorom tiJmados em 
consideração com as propotd~õos a I'(UO se rl•forcm. 

ORDEM DO DIA. 

P!l'ifSÓES. 

. Entraram om 3• dis~ssão, a foram a pprovadas 
para snrem dirigidas á sancçio imfteríal, as propo· 
siçõos_da camara dl"s deputft.dos sobre p~n!'õ s, 
mencion•das no'~ pareceres da mesa ns 356~ 357 
6 358. 

ESTIU.D4 DB Fllll\0 DB b. rF.OKO Jl, 

Proseg,liu a Sa discussão. da pr'!po~ta. do poder 
txocutivo com as emendas dos Srs. \'l!ICOndo do 
Rio Branco o Sinimbú, con'!edendo o crodito do 
35,000:0008 para o prolong1•mento da eHr;~do de 
ferro de D Pedro 11. 

O 8r. Pompeu 1-Prot.ondo ser breve por 
que não quero [!rolongar a discussão ou demorar a 
passagem desla lei imporlllnte. Quero sómenle ort:. 
culor alguma• p.,Ja,·ras cm (órrlla d11 protesto contra 
a prcteri~•o ir.jut~ta ~os .intPrcsacs legitimCls d~ mi 
nha o do outras prov~nc1a11 que foram csquec11JitS, 
ou llntas excluidas t!o lauto banquctl' do or-çamento 
que o nobre p1eshfento do consolho. ofl'ero~o ás pro
vincii.S morgadas ou aos Olhos pr•mogo01tos de11te 
lmperjo. 

Comprchuntlo, Sr. prasidentP, que a emenda do 
nobre presUente do conselho agrad1 aso aos meus 
nobres amigos o collt•g ••· senadurd pela prorincia 
da Babia. Devia ser assim naturalmente por roais 
de uma razio: primeir.t porque foi uma víctorift que 
alcançaram pelos intelltgontes (H·forçoa com quo o 
anao passJdo comba,eram a proposta do governo; 
fot tlllvez o mais as:dan:tlado triumpho que atl tom 
obtido J1ela discussão no tonado. 

rospoctiv~s linhas ferroas, mais O,OOO:OOOS annucos 
para o prCJlonga manto das mesmas vias rerroas e por 
t"mpo lOdf!termioado, • 

Não conheço, Sr. presidente, uma autorilação 
mnb ampla e nam sei rnumo se ena é muUo con
stitucion!ll, porque a constltuiçAo determina que a 
assemblóa geral valo anoualmeate aa guantíaa no
cessarias para o serviço publico, TOW determinada· 
mente; entretanto quP. a proposta do go,erno emen • 
d«da pelo nobre ministro consigna um credito iode
termiondo de muitos milhares de contoe. Ató esse 
vago e indet.erminatJo não p6do chegar no111a com· 
potencia; nu1s é bao que resulta do credito que se 
rae voto r. 

Eu tinha dito na segunda discusslo, de•ta pro
posLa 'tue prestaria meu voto a ella debaixo de duas 
condi~oee: 1' que dvcsse por fim o J!rO~on"am~nto 
da via ferrea do Pedro 11 paro a l'ronncua ~e M1nD1 
t!e modo a aproveitar quanto tosse couYenJeoto aos 
intoressl's, daquclla pruviocin; segundo que este 
favor concodido a Minas fosse dialrLbuido oqulpolla· 
da monte com a·s outras províncias. 

Quanto â 1• condição, Sr. prcaidcn\.8, vrjo que com 
quanto não se apresentassem ainda estudos, nem 
'ochnicos, nem esta tisticos, nem commerciaes sobre 
11 dirccçl'lo para outros centros de prodtscção de 
Minas; comquanto não se nos mostrasse ainda quo, 
seria maia convenionto o prolonrar·•e a estrada de 
ferro de Pedro 11 para lagOa Dourada em demanda 
do rio das Vt>lhas antes de qutt para o valle do rio 
das Morles ou rio Grando, ou a lésle por• o rio Mu· 
riahé, DocP, Joquhiohonba ou outros valles que 
correm nesta direcção, com tudo como os illuatres &e· 
naclor<'s pela provinda de Minas, mais competent~JI 
do que ou para avaliarem do que mais conTéiJ! i sua 
provincia, hajam declarado que a direcçlo ma as con· 
Ylnhavel aos s<'us interesses é a que [eva a estrada 
dR ferro de Pudru 11 para a logOa Dourado, ou niiu 
me opponbo a isto. O que ou não quizer,., Sr. presi
dentC', na que esta linha ferroa tivesse uma dirocçAo 
uecessaria o Catai á margem do rio de S .. Francisco; 
olo porque ou mo queira opp(Jr 11 a•piraçAo da pro
víncia do Minas a ligar o valle de S. Fraacisea com a 
e~~õtrada quo v~m ao 1\io deJan~iro, mas porque enten
do que por omquanlo esta aspiração nAo convinha 
ser 11Uoadhta; n6o cooYinha nc>m aos JnterqsiOs da 
linb• ferroa de Pedro 11 nom aos interesses do 
Brasil; sflrh talvez sacriOcar capitaea muito impor• 
tantos para uma emprfza que olo daria tão cedo 
resu1t11do. Ainda mais, Sr. presidente, porque en· 
toodo que no cerlamon em que ae empeobam as 
Ires es\fndas que demandam o rio do S~ Franl"iaco, 
4 Jtrororer.cia deve IK'r dada ' f'&lnda de ferro da 
Dlltua, o do,·e ser prol1t11 razões poodoro•as que foram 
aqui expondidas ••• 

o s~. (UNHA FlGl'EIRIDO: - Nio apoiado. 

A emt:nda do nvbre miniaterio importa a coufiil· 
t-ão de que ellf•s Unham razão quando combatiam a 
'proposta dos 35,000;0008, tão leoazmonle Jefon. 
dida pelo mlniolerio do l'6 do Julho. Em 2• lugar 
porque esta ernunda dá sa&istação tos intor. a~ e:~ ou 
às a·pirações lt>gilimas de sua província quanto nn 
rrolongtomento .. da 16s.pectiva vin ferrea. lles pelu 
quo mo toca, Sr. pns1~on\t', ella · ni\o. md &llllsf,,z 
porque ou vojo na aoluçall doaste n~goc1o uma espe
cie de \,artilha leonina em que os fortes €! IJOde:oot~os 
foram OIJ.l aquinttoados e os Cracos t>IClUldOs .• \~de 
mais proYJnc1as nuo Coram contomp)aJu nesse lm
mcnto Cr.vor, porque se no liberalisnr as quatro 
ricas o P-Od<'rosas (lrovincias que 1 hamarei os morga
dos do Brosil. 

Com ofToito. sonhoro.!ll, de que Stl trab ? Do dar á 
província do 1\linas um pru~enae de 20,000:000S 1•ara 
;1 sua via ferroa, .. de dnr ás r,.rovincias do Purnatn· 
bueo, Bahia o ~. PunJo~ a em du roíigate do lôUM 

'O ER. PoMPEU:-••• nta!l conteatadnl!l., roco!lhe
cidns o confost>a-tos por todos. Devo sor aada a1n~a 
á estrada da Hnbia, p:~rquo ella, trnnspondo o rro 
S. Fnnc:sco, l,ódo prolongar--se pnra o Piauhy., .• 

u Sn. l'An.\SA.GUA':- Apoiado. 
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O Sn. Pom•r.u. • . o sor do grnndo utilidade ds 
províncias do Norte, quo pódo'm llssim li;!llr-so um 
dia ao Sul do Imporia por essa Iongn art,•rin interior. 

Por estas considoraçõod, sonborc~. ó quf~ ou dizin 
que não podendo ao mosmó tempo fnzor murchar ns 
tros oatrall.ls que demandam o rio do S. Frnnci!!co 11 
este ponto objectivo, devil pref•lrir umn. o esln tlovo 
sor.a da Bahia. l\lns1 senhores, de~do ,,ue o governo 
nos declarou que o prolongamento dn. via forrou do 
Pedro Jl .tem ~()rfim.unicamonto ulngôa Dourada 
no coraçã.Q do Minas; dosJo quo os illustro"~ ropro· 
sontantes da provineia de Minns dizem 'juo ó osto o 
contra productivo mais convinluvel a ig.1r cPm o 
porto do Rio do Janeiro, ou 'não tenho mais obser
vações . a fazer; de be..m grado voto pela estrada do 
. 1\linas D que tom incontestnvcl dircitn. 

suas o~pinp;nrdn~. Esto (IXpodiente foi aperfeiçoado 
nu Jnglutorrn cnm os npparolhos n quo dopoís deram 
o nomo do poc~ .s instantanoos Pois llem; se h11~ia 
províncias no ·11r,1sil rruo prrcisasscm mais dessas 
npparolhM, ornm. ns provincins scccas do Nortc>, 
niiiH ll quo (üZ o nns~o governo? Em voz do fucilitar 
n ucquisição d1~ tnosapparolhos, concodnti proYile· 
f.tiO ~ umu po:.soa determinada pnrn st~ cita podar 
importai-os no Not to do Urrsil, isto ó para quo o 
CourA, Parahyba o ttio .. Grnnde du Norte só poss11m 
olltfjl-os por mtormedio o om favcJr do (oli:t concos
:oionario, quo como s~1bo o senado não os queria· 
imporlnr riu gt·aça som ter o monopolio. -· 

Aindn outro facto, Sr. presidenta. DJscubriu·so 
ultimnmt!nto O'• Inglaterra um mnchinismo de via .. 
çlw, por meio do carros do borracho ou gutta (lí'rcha 
{o systh1~ma 'fhomson.} Ora, se hn"Via províncias que 
mais preci!oassom de!lta maquina era o Jo Ceará. 
porque não ttim facilidade do communicar:Õe9, e 
onda C'Stos carros baratos podiam (.tcilmonto âor m
troduzidns. Mas o quo fazom os podoros do Est,do? 
Concedem a um indivtduo o privilegio do só ello im
j:Ort~tr cnrros do bort'itCba nas provindos do NortC'. 
O _que ncontcccu? 

No Coará aiJ;tuns pnrticuluos mandaram buscar 
na Inglaterra, antes do conhecimento deste provi
logio, Cti:'!es cnrros; chegaram trcs á Fortaleza; nl!.o 
podernm {'Lrém ser aproveitadas, porque aprdson 
tuu-so alll o conces!nonario com ·sou prcvilcçio, 
umbargando·o5t, dizondõ quo só olle r)odla introdtl· 
zir nquollas mnchinas no Ceará; ou que so 09 par .. 
ticuluros quizosscm usar do seus CArros, houvessem 
do comprai' o direito pelo dinheiro que ollo podià. 

O Sn. Fwmun,\ li R MttLLO :-Apoittdo, ó verdade. 
O Sn. Punl'Ru :-Eis aqui,,Sr. presidente, por

quo ru dhtso quo as províncias do Norte, desborda· 
dns da protecção dos. lJOtlores publicas na conccs•ãa 
rlus ber:oficios quo so fazem a nutras, são ltlém disto 
impedidns do uso de um benotlcio, aliás commum, 
invent11do na Europa por se dar privilegias a pessoAs 
determínadns o só em favor do lias â custa das pobres 
colonins. . . 

Sr. presidenta, ns provincias do Rrasil rnnis. ra: 
vorociihts flàtl com effoito D9 ricns e poderosas, a ra .. 
vor dos qn.1os o nobre presidente do cons~lho acaba 
d.o pedir o~: to grando credito quo·se discute; porém 
toda~ as mnis províncias, á t~xcep~o das troa do . 
Norte monos attentidas. toem recebido do Estado mais 
011 monos prot.ocção. Consultando-se R lei do orça .. 
monto e o balanço tJu. receita c despezn dô EstaJo, 
nollo EO encontram favores, nu para navog,.ção do 
rios o cost:~s, cm p11n estradas de forro, ou mesmo 
para colonisaçi1o, concodidi\S ris domais províncias; 
mas n Ct.>ará, Parnhyba e Rio-Grande do Nvrto nao 
recol1om nenhum rnor abwlut11mento. 

Quanto,porém, Sr. prAsiclento, á segunda condicão, 
isto ó, do rcpurtir este b··ncflcio equit.:1tiv11mCnto 
com as oulras provincins, n emondn snucciou11 umn 
grande injustiça, porque não vejo ruzltn alguma tio 
governo desauonder ái província~ do Norte, ou om 
geral ás províncias pequenas, que Lt>orn o mesmo 
direito, suarJada n proporção, que us grandes c po:. 
derosas. O quo resulta do:~ ta proposta? 20,00ú:OOOS 
para a estrada de Minnt~, o resgato dns aturas 
tres es&radns C11m mais 9,000:0006 annuni'Js pnrR 
seus prolongamentos, o que import'n t11lvez em 
100,000:00081 100,000:0008. Sr, presidente, para 
quatro proviucins do llroSJII 100,000:0008 que hõo 
do ser pagos pelo producto dos·impo~tos do tQdns os 
provinr.ias do Brasil, o onLrotnnto .o que é quo so 
dá para as outras províncias doshor 1ndns 1 Nada. 
Isto ó um ta inj"uSUça, Sr. prosidon te, o ó n1ftis que 
injustiça, ó tn vez um pouco odioso, porqu~ os po· 
deres publicas do Estado niio devam l!flr snspoitos 
de parcialidade e do menos sollicilos para com os 
intr,rosses de todo acommunhõo bmt~ill'lirn. O gover· 
no ingloz,Sr. rrosidento, ou antes a Inglaterra nito 
trata as su11s colonias como se tratn ~:~qui os pro
víncias do Norte, principalmonto ns provincius do 
Piauhy, Coará, .1Uo Grande do Norte, Parahybn, 
A.la101s e Sergipe. Por von tura o sa nguo o o suor 
dos filhos dostu provinci'ls é menos nobre. ó monos 
digno do que o sangue a· o suor das outras provin 
ciaa? Nlo concorram os conrenses, os pfnuyon!les, 
os parahybanos e rlo-grandoose:-J, sorgiponsos, 
otc. igunlmenle para as nocouidndos do E:,tado o 
para defender a su111 honra,· os seus interesses o a 
sua inlo~idadeT 11orquo razão qnc.ndl.) so tratrt do 
diatribu1r entro as províncias os favores quo o Es· 
bdo devo repartir justa mentA, eshs são oxclnido1s? 
Sr. presidenta, o governo ou os podoros do Estado 
não aó toam oxcluido as provincias do Norte do~ .. 
sss faTores quo liberalisnm n outras, como ató do 
algtu:na mamnra teem impedido algum bonoflcin, quo 
cllas possam obter por seus proprws recurt~os, ditfi .. 
cultan!J:o a acquisicno1 ou introJucçiio de invcnr.õos 
utoís, dando pdvilogins a particulnros, quo imr,or .. 
tam mooopolios odtosos Cl)ntrn as provinct"'s. '·icti· 
mu dess11s especulnçõt:s odiosas. 

Eu citarC"i dous factos que comtuovztm n minha 
~sserçllo. A neco!!sidado que Poftriam os soldados 
JDQ'Ioz.os na oxpodiçito da Abysttim~ sugoriu-ll,oa o 
oxpedwnte do procurar nguu por mc1o doj tubos lle 

Doi .. mo no trnbnlho do tirnr do bctle~nço da receita 
o dospezn esta noto que diz o que o governo sabe o 
todos nós j:labotDo", mns que quero apreAentar para 
f;1zor mais snlionto n. prctoriçilo om quQ. ficam euas 
tros provincidH dos favores quo o Est.ndo hn Ctlnco· 
dido 1ís outr!ls, 

No Amazonas, d compnnhin fluvial 06 OOOS; no 
i'diÚ,IÍ companhia t.:omrnorcioo Nll\'cgnçfto 720:0006; 

I 
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no 1\laraaba.o, para D4VOiJ•lÇão costeira JP2:000S i 
l'iauhy;paro nuvogaçao do Rio Parnohyba 48:0008; 
Pernambuco, p~~r.t na,·ng.lçllo- cost.:ira 131:0008. 
nlém do juro do r.ar•hal da estrada r1o forro, na 
importo neta do 428:0008: AIBA'04s, para ntsvo· 
gação daa suna la2Ô:I8 30;000$_; á companhia pora 
navegação fio S. Franc1s~o ato Penedo, nas-..Aia 
gOas 40:0008, o porn n companhia Sergipense 
do Sorgipe, pnra o barr.1 do Arncajú 12:0008 : 
Dahia. á companhia B!thiada 84::0008: para nave· 
gaçllo do JequiLinbonba 30:0008, e com o juro 
da ••tr,.da -do (erro S30:000S; a companhia Es
pírito Santo & Campos 90:0008; para a colonia 
D. Leopo1dirtll c Rio Nofo dn mesma {llovincia 
do Espírito Snnto SO:OOOB; CôriA e provincla do Rio 
do Janeiro u Miuas·GfJrnos com:. cstr4da do ferro do 
Pedro 11 2,000:0008 mais ou mflnos do juros an
nuaos; para a c:olonia do Mucury, em Minas 40:0008; 
S. p,, ulo, juros de sua estrada do fnrro 214:0008; 
a sua colonia de Caoanón 40:0008; Paraná. campa 
nhia Progressistll 12:0008, com a colonia do Assun
guy e outros 80i0008; os1radn do Grociosa 40:0008; 
Sa!ila Catharinn. estrada do S. FrJncisco 60:0008; 
trcs coloniu 120 0008; Goyaz, nnvega~lio do Ara
gunyft 40:0008; Mate-Grosso, navegnçao do alto 
l'aroguoy o Cuyobá 216:0008 eslroda de Moto
Gr.,soo 200:0008000, 

Eis nqui, Sr. presidcnlo. o inventario ou a plltti· 
lha feita doa bencflcios quo o Estado concedo annual· 
monto ás províncias do Brasil, o nesta invuntario
não figuram o Ceará, o Rio Grande do ~orte e a 
l'arahyba. 

cessita? ou quando não queira fazer por si, porquo 
razão nao concede n go rnntia do juro do 5" para 
nm:1 emproza do 800 ou 1,600:000B, ~ue tal voz nem 
proeisaase etr~ctuar esse saeriflcio do 'besou!~t ·e 
quando m•ilo o dispcndio n&o oxeoderia de 60:uuuB? 

Entretanto, Sr. ~residente, a provincl4 do Couá 
lcm progredido sonao espanto•amentc, rapidamente 
como o Pará qtto, como n 1eoado acaba de ver, tem 
merecido do Estado os maia amplos favores, ao 
menos tem marcbado em uma linha arcondente pelos 
11ous proprios esforços, e de uma manoira.invejavel." 
(Apoiadol). : . 

O SR. SILVEIRA Loao :- E' lnconteslatel. 
O ·-R. PO>JPEU; - Eu tira! dos documentos offi

ch•os uma nota do augrnento não !Ó diiB rendas pu
blicas do Coará, como tambem do seu moviment'l 
commerdal e marítimo( e desteA documentos resulta 
que o CearEi nestea ult mos eeis annoa tom,progre· 
11ido constantemeoto qua'i que na razão de 1t3 por 
nono, quer na sua rendn, quer no seu movimento 
commercial, quer no seu movimento marítimo. 

O ultimo balanço da imporlaçao o oxportnçlio 
daquolla provincia no anno financeiro do 1869 a 
11!'10 do uma importa~õo de 4.001:0008, o uma ox
porloção do 6,300:0008 o Isto aó pelo porto da For
taleza, pela altandega da cnphal, sem contu o 
~ue ~lia exporta. o recebe pelos port•la do Ae&ratjú, 
6-ranta. o Arae~tl 

_Eis aqQi, nealel ,er'a anA'·B ultimas, .o movimento 
co'l'mercial pelo ol(c .. dtgo da. cidade d<J Forta
lt%<1 (Ceor6J. 

Annos. Imporl. 
186~-65 1,381:29BS•l00 
lt!65-66 1,024:2848000 
1866-67 2,24S:IIISOOO 
1861-68 2,743:8538000 
1868--60 3,262:208SOOO 
18611-70 4,14ô:586SOOO 

Expor&. 
2,577:3o!'sooo 
3,180:658,000 
3,102:451 000 
4,094:950 000 
4,816:M2SOOO 
6,394:8631000 

Não trAgo isto, Sr. presidente, movido por 
ciume des!"aa prorincias; nlio, senhor; entendo que 
o Estado deve co'".coder todos cs bt:neOcios po!lsíveis 
ris_ provinciu, 11urque esses beneficias rovortom em 
bem geral do Ht~lado; cllns, pois, toem justos titulas 
a obter ostcs (avtlrOs; trago is(o só mente para f,zer 
saliente o ,quo tinh·1 dito, de que as provindas do 
Norto, P&pflcialmento astros que mencionei, eslio 
desbordadas da partilha dessas ravoros. Nem ao mo
nos o melhor~tmcnto do porto do minha província 
tem mereci1o nUenC"ão do E~tad11. 

E desde quando· o Ceará, Sr. prosidonto, nspirA 
ao mttlhoramento do seu rorto_ 1 Desde o gOl'Drr.o 
colonial. Em 1816 mondou so examinar o porto do 
Ceará no tempo do governador Sampaio para o me
lhorar i depois successivamente em divf'rsos tf1mpos 
tem sido D'l_uoUe portll ubjt•cto do estudos, mas ·in· 
felizmente nao teom ~assaJo destes estudos. Ain.da 
ultimnmonto dous disLlnctoa onacnhoiros (o Sr. major 
PJmonta Dueno o o Sr. Dr. Zozi1no Barroso) o eu
minaram oestu~IHam, apresentaram memorias a rsto 
respeito, e pcodiram ao governo o privilegio do 
oncorpornr uma compauhia pura fazer os molhara. 
mantos que o porto exige, moilinnte a garantia do 
juro' 'do C·IJ•ital que se empr('aasso nesta omproza. 

Eis lambem o de na11egaç i o. ou tllov.imntto do 
porto da Purtalr:a (da longo curs 1). . 

Ora, sonhares, o cn pit!J.l orçadn por um desses en. 
gonho~ro• ó do 800:0008, o por outro do 1,600.0008, 
amf.li11ndo mnis ns obras até o ancoradouro. 

I orquo rnzãu o govHrno que duspcndo tantos mi
lhares do contos com ou,ras províncias, não conccllu 
ao Ceará oitoct•ntos ou mil contos para fazer por si, 
nn prhuoirn hypothcsc, osta obra do que tanto nc-

Annoa Navios onlradot Tonelada• Equipsgom 
1864-6:; 38 9,628 395 
IBM-66 53 17,478 .6'72 
1866-67 38 12,821 507 
1867-0B 35 12,9i0· 519 
1808-69 53 29,853 808 
18611-70 511 32,706 1,148 

Grande cabotagem. 

115 
105 
111 
lOS 
l!B 
125 

62,0511 
54,181 
6·1,392 
00.810 
82,612 
66,000 

3,2211 
3,462 
3,914: 
3,565 
5,158 
4,61!1 

Isto prova que o Ceará apezar de ·tudo tom pro
grMid'l• o progrido do uma maneira inYojavele 

E pron muis, Sr. preaidonte, quo cstil ~1oviocia 
toriu rivnliando talvez com ZIS primeiras do lmporio, 
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ao o Estado tivesse aitJo menos mesquinho pua 
com ena. Ha quo tempo ella t>Xige t.nmborn uma via 
de communicaçiio para o interior que ligue o 1 icu 
nlle du Caril i rom um dos ponto• do liltorol ! quo 
ligue a não menos rica serra da B:tturité por uma 
estrada de feno á CIJ•ital? C!losou-so o Cear.i de 
pedir aos podoies do Eetado um favor desta ordem; 
não lho foi coucodidet, até que ultimamcotc roso! .. 
1'eram 1lguns P"rticulares a cmprohender uma es· 
trada mode~ta da capital com destino a &turité: 

O Sa. F1oUIIR4 ·DE MELLo:-E ou t>spero que a 
levem a efTeito. · 

O Sa. Poarrsu:-Esta omproza .p.~triotica, vi!to 
que ó f>'lita sómonte com o cuncu•so da província o 

r.oquenos capttAes do Ceará, V. Ea:. comprehendP, 
uta com difficuld11des, em uma provioc111 pobre orlde 

os capitaes são raros. Ort~, cu cnten 1o que o gover .. 
no poderi~a con~"orrer, ajud~tr nílste cas') a ~mprun, 
mandando ao menos ÍIIZf'r os estudoa ncceasarioa 
dost.1 via ferrea, projf-ctada da B1turitó á cavital e 
do aeu prolongamento até o Crato. Nes&e senti Jo 
me pounittirA o nobre ministro que cu ofl'ercça uma 
cmon~a. para que na comprobensão dos ot-tu:ws que 
o projecto dekormina que o go\'orno mando proco. 
der om todatas provincias se esprcíflqt1e que se r rão 
desde já estudos do LraliO da capital a Baturi1ó, o do 
sou prulongamonto fu&uro até o Crato. 

Eu quizera tambem offor.ocPr outra cmonda no 
sentido ou de mandar o governo fazer as obras no .. 
ceaaarias no porto do CoarA, ou ao menos garantir 
o premio do capital quu fosse empregado por alguma 
empreza particular que quizouo roa liso r cs&.'t obra. 
Não o farei, porque Jaceio que o n<,bro minis&ro 
diga que este projecto tem um fim .(lspocial, o de 
estradas de forro, que . não importa com este btne· 
fiei o. 

Quanlo li outra emenda de quo lolloi, com rolaç~o 
aos rstudos do traço mais convinb<tvtl de uma 
oalrada qud liguo a capital a Baturitó, e do seu pro
Jon1ameato para o Cl'ato, permiua S. Ex.. que ou e 
ofl'ereç•, qualquer que seja o resultado que ella tiveri 
se t-lle fOr bom, te,rci couegutdo um 1 equeno bene· 
ficio, _porque tanto reclamam os c8ftrenses ; 10 nem 
los~ alcançar, tenho ao menos rumprido_ com um 
dever do conaciencia. (.V11ilo ~.m.) 

Foi Uda, apoiada o posta t•m discussAo oonjuni:ta
mento a seguin&e. 

Sub--~mcnda. 

Nos eatudos do que &rata. o § 3" comprohenda se, 
o desde j6., o melbor traço de uma linha forrPa da 
capital do Cearó 6 cidade do BaturltO o de sou luturo 
l'rolongamento á ciJado do Crato. - :r;, n. - T. 
Pompeu. 

o til r. Fcrnundee dn Cunho pro
n~nciuu um.discnrao q110 publican•mos no Appcn .. 
dJce. · 

Ficou adiada a di•cussào pela hora. 
REFORMA. .JUDICIARIA 

l'oa~andtJ-sc li 2• pal'ta 4a ordem dia proseguiu 11 
2• discussão l!o t~rt. lD do 1•rojocto da camua dus 

de L utodos, com a propat ta do poder . executivo, 
sobre rororma judicioria ·com Sl•us parsgrapho~ o 
emendas. · 

O fó o•. MflyAo l.obato (mir.ialro d~ JUS• 
liça) }lronunciou um discurflo que publicilremos 
no Appendico. 

l•'icou lldiada· a discussão r,ola hora. 
O Sr. presidente deu a ordom do dia para 2'l : 
t• Partt, a.td til 2 horai.-~ di•cuiSI.o da• pru· 

po11ições d11 camara dos dopuLBdos : 
Rflc&iflcando o oDgctno do nomo do penaJoniata 

Ismael Antonio da Silva, com o pal't'cer da mesa 
n. 359. 

Ar·pruvsndo o decreto quo concode privilfglo a 
Emilio Salvadllr Ascagne pAra pr"l?srar mosa1cos de 
mBdt•ira, com o parecer da comnussào de cmplezas 
privílf·giadas. . 

3• discussão d11 proposta do poder exocu&1vo 
abrindo um credito de 35,000:o:os paro o prolongo
monto da estrodn do Corro de Pc•dro 11. 

21 part~,dB 2 huras.-2• di&CUS!ÕO do pr1•jCC&O da 
CDmarlt doa_depuhdos c~m.•.P~t'o~ta do l'oder ue
cutivo Hobre a reforma JUdlclarll. 

Levantou-se a •ossão ás 41/i haas da tarde. 
' . 
a~· Hea•iio 

EM 22 DE J U~'iHO OE· lb?l. 

PRISIPENCIA DO SR. VJ:3CO!fOE bB ABAETIÍ. 

lllumnuarlo.-Expedienll!:- Officios d1~ mi
nistt>rio da guorr:t.-OlJl!los d~ lD Fecretarto da 
cDmara dos "deputados rcmcttendo dez propo. 
siç6ea.- Pareceres da melil ns. 360 o 381.-
0bservaçõea o . requrrimanto do Sr. barA.o do 
S. Loureoço.-Observaçõesdo Sr. visconde do Rio 
Branco.- Ordem do d•a : - Discussão do uma 
pro1mbição da camara dltS dt,putados sobre 
pensões. - Discusaão do ou&ra propat·içõo da 
mesma camara concl'dendo privileg~o.-Diacusalo 
da prt•poeta do pt der executivo sobre o credh11 do 
95,000:0001 r.··· o rrolongomoJJio da oslroda do 
lorru do O. I edro 1 .-Discurso do Sr. visconde 
do ltio llranco.-Discuasão do projecto da camare 
d·os de~utados - aubro a refort,na judiciai-ia •. -
Dbcursos dos Srs. Cunb1 F1gue1redo o ZacarJas. 

Ao melo-dia foZ·fiO a chamada , o acharam-ao 
prosenlt.:s 46 Srs. senadores , a a ber: visconde 
ijo Abo•tó, Almoida e Albuquorque, Joblm, Loitilo 
da Cunha, barão de 1\bmanguapo, Chicharro, Car · 
neiro do Campora, visconde de S. Viccntt', Ribeiro 
da Luz, bnrão <lo Camargos, Mendes dos Santos, 
barllo do MurilibB, Firmino, barão do Rio GrBndo, 
Pompeu, bprào-de Marolm, Cunha Figtll"irodo. AntAo, 
duque de Caxiaa, Fernandes Braga, bf'rão do S. Lou• 
rt~nço, CanditJo Mendt•s, F"rn.tndos da Cunba, Paos 
do Mtmdonça, visconde do Rio·Br11nco, Bnros Bar· 
roto, barão das 'fres Barras, Ulvoira LoLo. visconde 
do Camaragibo, Torros Homem, vi:o~condo do lt"bo· 
rllhy, visconde de Sa11t1raby, Sayão LobatC'I, Dins de 
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Carvalho, Paranagud, F. OcLaviano.Zncorlal, Figuoi 
ra de 1\tello, bari.n de Pirapama. Uchôa Cavatcanti, 
~ilveira da Mou ... , ViJJira da Silva, Saraiva, Jasua
ribe, Nobueo o Sinimbú. 

Deiurom do comparecer com causa parLicip.,do 
oo Sra. Din:z, barão do Colegipo, barão do Bom Re· 
tiro, Mafr~t, barlo de JtaUna e Paula Pe~~&oa 

Deixaram da compart.!COr 1010 rausa participada 
os Srs. Nunes Gonçahes. b.uao de Aotonioa, vill· 
conde de iuassuna, Souza. Q11eiroz o Souza· Franco. 

Pires Maeha1u Porlollla, I• socrelario.-Josó Morla 
di Silva Paranhos, 2• &ccrolari•J. 

A assornbléa gerJJ rcsolvtJ: 
Arl. I.• Sãu epprovadao as se1uinlu P"Oiõea dia

rias, concedidas por decretos de 12 d• Outubro de 
1810' do oitO rs. ao soldodo do 2o regimooiO de 
cnallorh ligoir., Jo&o Jlelchior da Silva· e de 
500 rs. ao an1pe~da. d•l ~• corpo do voiÚnlarios 
tia patrh Manoel Antonio dos Ssn&'ll, 1mbo1 im· 
possibilitado' do proaur.u meios de subsittoncta. em 
conaequen,:ía do ferimnnlos r• cebi•tus em combate. 

O Sr. preai tonto abriu a SllS::IAo. 
Leu se a acta da sessão an&ocedentl}, o, não ha

vendo q11om sobro elh tlzess'3 ob.servaçõos, foi ap· 
provada. 

A ri. 2.• E•las poosõ s sorão pogao da doia dos 
mosmos dacrot"'· . 

A.rt. 3.• Fie 1m rovog.tdas DS di:sposições em con• 
tr.1no. O Sr. 1° secrctar'io ldu o soauiDte 

EXPEDIENTE. 

Officio do 18 do correnw, do ministerlo da guerra, 
remettendo a informnç:lo presta.Ja pelo cirurgiAo
mór do exerciLo sobro a pro tenção do phnmaceutico 
João Daptist:~ da Silva Freit,.s.-A quem feZIII·f(lq,d· 
aição. 

Outro de 20, d J me&mo mioiaterio remottendo o 
autograpbo da re:~oluojão da usemb\éa geral, qu., 
autoriso o govorou a m•adar pag•r a P. Anno Ger
trudes Tavares ltodriguos o meio soldo quo lhe 
compelir.-Ao arc"aivo, communicando·&e d. outra 

Poço d·• cama,·• dos deputados, em 19 de Junho 
de 1871 .-Condo de O·to~ondy, presideolo.-Joa• 
quim Pires Machmdo Portellt, 1• •ceretario.-J'osé 
Maria da Silva Po~raabt)!l, 2- secretario. 

A assemblé• geral resolve: 
Art. J.o E' appruvad.s a pe11sio de 181 mensaes, 

som prejuiz,J da quo por loi lhe competir, conca· 
dida por doerei<> do 18 de Março de 1811, ao te
nente gradu•d• do 20 bal>lnão do inflhlerio Au
gusto Julio Lao38sso, invalidad() em combato. 

cnmara. _ 
Dez ditos do 19 do c.>rrente, do 1• secretario da 

camara dos deputados, remouendo as seguintes pro 
posições: 

A usembléa geral resolve: . 
Art. 1.• Fic .• m approvadds as ségulntos pen!IÕOs: 

de lBS mem aes, corresp,m.1ente ao melo sr,ldo de 
sull patente e srm prejuizo d-1 reformtt ao alferes 
ro(ormado do oxercuo Melchlodos Marinho do Quei
roz. •n•alidado em c•lmba~, concedida por decrito 
de 6 de Sol•mbro do 1810: o de 218 meosaes, sem 
projulzo do meio roido qa·1 poisa compotir-!ho. a 
V. \l•ria Clar4 da Assumpçllo. mão d.., tonento dn 
cx.~rcito Frnnciscll Xavidr diJ Araujo, morto om 
C•lmbate, concedida por decreto de 5 do1 Outubro d·· 
1870. 

Art. 2.• Est111 pensões eorão pasaa dl data dos 
referidos dO•!rctos. · 

Arr. 3.• S.lo revoJad.ts as dbpo:iiÇõoa cm con
trario. 

P•(o dJ rumara dot deputados, om 19 do Junb> 
de 1811.- Conde de Baepondy, pre1idon1c.- Joa
quim Plres ~la'!hndo P~Jrtella, 1• secro~rio. - Josó 
!faria da Silva Paranhos, 2t' secretario. 

A assembléa goralr·•solvo: 
Art. 1.• E• appr.,vadl a ~nsão do 400 rs. diarios, 

conrodada por de.;roto do 7 do Dezembro do 1810, no 
saldndo du lo b.1talhll<> de iuftDieria F~rmiuo Joaó 
do:J Santos,. invalid1do em comb:ate. 

A ri. 2 u Esta ponsllo sord p.~ga da data do mcs;no 
decreto. 

A ri. 2.• Esta pensão será paga da doia do mesmo 
doerei<>. 

A ri. 3.• FiCl1m revogadas as disposições em con
trario. 

Paço da camara dos deputodos, em 19 de Junho 
do 181~.-Coodo d• Baepeody, presidente.-Joa• 
quim Pires Machado Porl•llo, !• soorelario.-José 
lJ,u1a dd !ilva ParanhoJ, 2" ~ccret.uio. 

A IFBOmblóa goro! resolve: . 
Art. 1". Fiea.m approradas as Sftlllintes ponsões 

dierias concedidas por do :relos do 3 do No•ombro de 
181~; do 40) rs. oos soldados, do Z1 do voluntarios 
do patrla Mamede An:onio d•t Am >rim. do 1• regi
monto de attiltiorh a C.tYDilil Antoaio Ferreira dos 
Reis e do 14• oorpo do provisorio de conllari• do 
&'Uarda nacilln.11 Joio PtJdN Quintlnll; da 500 n. 
ao cabo tle esquadria do 4° bo1talhão do infantaria 
M.mo~l llo111iagos Jo"O Vieira; 1 do 600 r~. 10 2- ca .. 
doto 2· aor~entolo 1• batolhilo do inlaatorio Jo!é 
Vioira .sla Costa, todos invalidados em Cl)mbate. 

Arl 2· F.•las pon•õoa serão pagos do data doo 
mesmos decretos. 

Art. 3. • Silo rovog 1dms as disposições om con
trario. 

P .. ço da camara dos depul.:ldoil, em 19 de Junb:> 
do 1871. -Co1do do Boopowly, presid•nte Joo· 
quim Puc,j Machado Porte!h. i• secretario.-José 
~laria d11 Silva Paranhos. 2- aecretnio.-A' com
missão de ponsül!s e orden;:~dos. 

A asiemblãa gt·ral reaolrc: 

ArL. 3.• Ficam r~Jvog.Jd~ts :u disposições om con· 
tnriu. 

Po~ço d.1 CJmllra dos doputadtlll, om 1 O ,Je Junho 
doll:l1i.-C•tado do D•opondy,presidMnte.-Jooquim 

Art. 1.• Fir:a appr vado o artiso setimo, a quo se 
rofdre o decreto n. S.'lStl do 20 do Doz~mbro do 18133, 
na _part~·cm quQ noce&sita: de epprovação do pildcr 
ldgaslauvo. 

A1t. 2.• SA > re\·og.adas as datrposiçõos em coo· 
traria. 
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Paco da camara dos do~ulados, em 19 do Junho do 
18'71:-condo do Dooponily, prcsidonto. -Joaquim 
P1res Machado l'ortolla, I• secretario.-Josó Maria 
da Silva l-a ranhos, 2• secretnrio.-A • commissiLo do 
fa•enda. 

O Sr. 2• so1:retario leu os pareeerc& da mesa : 
N. 300, do 22 de Junho do 1871, expondo a mate .. 

ria do uma prapo:~íçõ.o da camara das doputudos 
approvando as ponsÕIJll coucodidas no 2° sargon'o do 
2o&.o corpo de voluntarios da p1trlo João P1res Ma· 

A. Ílllemblóa ·geral reoolfo: 
Ali, 1:0, Fica dosllgada do rn•llogio do Uba tuba 

e do 2' dislrict.o eleit.oral do S. Paulo a parocbia do 
Carasrlahluba, devendo os rospoctivos eleitores voto r 
do ora om dianLe no eollegio do S. :;ebaslião, do 1 • 
dislricto a que ficam J>Ortencondo. 

Art. ÍÍ.• Sllo revogados •• disposiçõoi em contra-

cinl. o outros. . 
N. ·ao!, do 22 do Junho de 1871, exponJo a ma· 

teria' dtJ urna propo11içiao dn · C'amara dos dopu .. 
tndns approvando a poosào do 400 rs.- dlarius, cone&· 
dida ao auldado reformado do 2• curpo do vai unta
rios da palrin Francisco do Paula do Sacr•mento. 

rio. . -
Paço da camara dos dopulados, om 19 dei unho do 

18'71.- Conde de Baopendy, preaidoolo.- Joaquim 
Pjres Machado Portoll:., lo secretario. -José Maria 
da Silva Parinbos, 2et secrotarin,- A ''commhsão da 
estatística. 

A assomblóa gorai resolve: 
Arl. 1.• Os ele1tores da nova parochia de Nossa 

Sonhara do Boll! Conselho ds Set~a Preta, na pro
vincia da IJabia., votaria no collegio dt) Camisão, 
a quo ficam pertencendo. . · 

À[(. 2.• Smo revog4dns as dlsposições cm con
trario. 

Paço da camara dos doput!Jdos, em 10 de Juobu 
de 18'71.- Conde do Oaopendy, prosidona..- Joa
quim f1ires Machado Portelf.a, ~fi socrel.ilrio. -José 
1\luia da Silva Paranhos, 2• secretario. -,A' com 
missão de estatiatica. 

A assomblóa geral rasoJye: 
Art. 1.• Fica o governO autorisado 4 coacedcr um 

aono do licença, com lodos os vencimentos, o o Dr. 
Aprigio Juslinlonoda SilvnGuimarãos,lenlo da2• ca 
delra do 5o a uno da !acuidade do direito do Rocifo, 
para tratar de sua soudo ondo lhe convier. 

Art. ,2.• Revoaam so os disposições em conl1ario. 
Poço da camara dos dopulado•, om 19 de Junho 

do .1871.-Condo de Daependy, presidonto.-Joaquim 
f'ires Macb~do Portella, l 0 socroforia. -José 1\laría 
da Silva Paranhos, ~· socrotario.-A' cominisaão do 
pensões e ordenados. 

A uoembléa gorai resolvo: 
Art. 1.• As ajudas de cm to a quo leem direito os 

cidadAos nomeados presidentes de provincía serão 
divididas em duas putesl a I• para transpo1·t~, a 2• 
pira .Primeiro estabeloc monto, não excedendo a 
1!:500B. O mnimo será abonado em atteução á im· 
portancfa da provincia o oo numero do poasou d1.1 
Camilia do nomeado. 

O governo marcará por docroto o modo do regular 
a despeza com o trnnsporlu dos orosidontes do pro
vi.Jcia. 

Concluindo : 
1. 0 Quo as- proposições da camara dos dopu

tad~.s devem entrar om discussão o ser approvndas. 
2.o Que o relatorio da mesa stoja impresso e dis· 

lribuido na fórma do estylo. , 
De~ commis•ão de tslati•tictJ. 

A' cammissiio do estalbtica foram prosenl.es onze 
pruposiçõos do cam·~ra dos deputados sob ns. 84 
o 88 de O do Junho deste anno e de no. 113 a 118 
etc 12 do mesma mo1. o anno, canLendo P.rojectos 
erenndo novos cotlP.glas oleitoraos cm d1ff11rentas 
províncias do lmpetio. som virt!m ·instruidos com 
roprosentaqfto dos interessadas ou outto qualquer 
documonto comprovnndo a convenionr.ta dos eloi• 
toros o utilidade publictt : e ó do p11rocor que •. antes 
do omiUir opinilt.o sobro a doutrina dos proJectos, 
em vista do docreto n.I082 doiS do Agosto del860, 
art. 1•, § 3Q o aviso n. M2 do 30 de Novembro do 
mf.'lsmo anno so consulte ao governo sobro 11 ne
cessidade dds novos eollttgios que se pr~tendo 
crear. -

Sala das commisaõos, em 21 do Junho do 1871.
Gabrid Mendes dos Santos.- Barão .de Maroim. 

Os dous primeiros fi~ararn _sobro a mesa par~ ~c
rem \amados cm con1ndoraçao com as propostçoes 
a quo so refarcm, o o ultimo sendo pus to em 
diacUS!ÕO, foi approvado. 

O Sa. PRESIDENTE :-Segue-se a aprescntaçlt.o da 
projectas de lei, in,Jicaçõos c reqnerimentoe. 

O Br. barão de •· Luure•?ço :-:
Sr. prc:d~onto, eonsint:l. V: El. que eu dag~ meaa 
duzír1 de palavus para JUStaíkar um requ.utmonto 
quo mando á mesa. 

De ordinnrio não costumo. dar este passo; o faço 
agOra r~or circurustaocius imperiosas o por querer 
quo h11ja. coherencia na t.roc:..der das duas camaras. 

Eu ontund\l qllo, Lendo feito a camn.ra doa de· 
putndos uma manifestação do seus sonument~s do 
horror cont1·n os grp"es, desastroso", selvagens o 
saoguioarioH ncontQcimo!'Lil!i co~ que a revolta 
parisaenao pôz: termo n a~arclua que domin~u 
aqu•lln grande capital do 1• ranç11, o senado na o 

Art. 2.• Silo rovogadas as disposições em con
trArio. 

l'aço da camara dos dopulados, em 19 do Jimho 
do 1871.- Condo do IJ•opon.ly, pro•ldenll'. -Jna· 
quim Pires Machado Portello, 1° socreLario.- Jasó 
1\fo.ría da S1lva l'ar~•nhos, 2° aecrotnrio.-A'comnlls· 
silo do fazenda. 

póJa mostrar-ao iodiff~roOlo. . 
A lula alli, Sr. prosidonto, n~o !01 da Fr.'mça; foi 

da civilisaçiiO. e, po~emos dizer~ da h•lm~tnldai1o. A 
nn~o francoza nos vóos do 11roa:rossa de· aun gra!JdO 
intolligencia, assam como nos abusos de sua. 1m·: 
prons.t, so na:~ lllm fllito algum mnl, SQ~. ~uv1da n 
6lla so dovll ffilllll du IDl'tudo do bom da. CIVlhsnçào a 
quo tomos chogado. 

. . 
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Além disto ó a BWido nação latina que marcha d 
frente dos povos tlesla raça, a que nós pertencemo~. 
Nilo poderno11, pois, ser hojo indiffcrcnlos ri sun dos
araça. Portantn, quero ttropOr ao sencdo que acom
panhe a camarn dos dnputados com uma 1gual mn· 
nlle•taçio. 

Sr. presidente, en como velbo A experiente sou 
um tanto competonto para inici:-.~ este passo. Nn 
vJda a'.tribulada que tenho atravessado po11so apre
ciar os-mal s da Ularchia. Já vi o snnguc correr 
pelas ru:1111, assassinatos indefesos o propriedaf'les 
destruídas. J:i vi a nnarchi.t de uma população mB
nos pOD!Iantc·. Já vi o despeiLo do vencido incendiar 
umn cidado e assassinar seus habitantns. Já vi em· 
fim e combati pessool.1.ente uma immrreiçiio quo 
cstuvo a ponto de cab1ir de luto uma grnndo cida· 
de r Portanto, eonlirmn minha com potencia pnra 
apreriar o perigo da invasão de Laos ~ontim~.·nl·s 
solvogcns em todo:f os povtHI e muito partku .ttrm~n · 
tA no nosso pttiz, o cnm muitn ,,sper.ialilln1t.J nas cil·· 
cum~tancins em que nos vamos bojo collocando. 

O requer:monto é muito simples, Sr. pr ·shlon-
to. tU) _ · 

Esi!Ds-homcns que nüo dJvidnrll m dosLruir os mo
numentos da gloda nacion:-~1. f{UD nüo duvidar:~m 
incendiar nrnn dus l•rimoirns capitucs do mundo, (Sd 
o não COtJSeguiram do to.!o ó IJOrqun nlío tive1am 
tampo): esses homenq que tm·Javt•m com o pauhal o 
com o archote .e pctruloo roalis11-ndo " ma1s soh·a .. 
gem tle!!Lruição, do que stl tem noticio : asses homr~ns 
não teriam a mais ~.equ~n., ropugnancin do sul!lci · 
tar iguaes sontimontos nn no:ts:t populaçlw. 

NA•' se diga, Sr. prosidcnlo, quu aquollos tJmpos 
que ciLoi aqui, nos quaos {lresenciei t<~es CX')mplos, 
estão p:\ssndos, c quo esta pa~"osagem do lOOJilO e o 
adiantamento da cavilisaçüo teem impedidt~ n repeti
ção de tllos !Jctos. Senhores, qun 1 tio nós JtOnsaria 
que as scenu mais aggravadas da r,rimoir .• rt:lvoli
ciio EO haviam do roprodular tantos t~n~o:~ dopoi~ 
éom o progresso da civilisnção da Fraoça? 

p, r consoquoncua r•iio 11cho nadn impossin11; 
nem podemos descansar á l!ombra d11 paz de qua 
gosnmofl. 

Eu, poi~, pt'ÇO 110 !CrHltlo que npoio C:l~~ reque
rimento. 

Requerimento. 
Roqueiro que o sanado acompanhe n camarJ dt)S 

Srs. deputados na manifcet•,çiio do sentimento dn 
horror cunlraa annrchia selvni(lm e songuinaria quo 
acab., dn drstruir n mais boll3 parto tln grnndo capi 
tal da França, congraLulnndo-so pc1n victorio. da 
caus:t do. civilisaçào e ntú dns princípios do chriS·· 
titlnismo e mandando c..onsignar nn neta díl presento 
sessiiu osta solomno duclaração; e mttis, que espera 
do governo a adopção do vruvidenciasacerlndns ,,arn 
evitHr o rerigo d:1 untrllda do!J autores de tllo revo\ 
tantas attentndos no Imporia, como ex;gRm a S(lgU· 
rança e a civllisaçüo, e como teum prnticndo as na
ções l'ivilisada.s da Eurnpn. 

l,tiÇO do 1en~do, 22 dtJ Junho do lSil.-Barãu4t: 
S. Lrturenço. 

O Sn. PRBSIDK:'4TB: - Acho que ó nrua intlic11çUo 
o que manda á mosa o nobri senador. 

o SR. BARÃo DI S. LouRENÇo :-E' um requeri
mento para so coo~ignar nn acta uma manife•tação 
dos sonlimcntos do sanado, ácorca dos ultimas acon• 
tecimeutoa n.a França. • 

O Sn. PREiUDBMTB! - bLo ó quanto d. primeira 
parto i mas quanto á segunda nlio so póde coa1iderar 
como Jequnrimenlo i é uma decisão mut&o impor• 
taolc. · 

O Sn. ihRÃO DE S. LouR&Nço :-Neolo cno sup-
primo a 2• pat·le. para qu" puse a 1• sómoo&o. · 

0 SR. PRE~IDKNTB ;-A 1• parte Ó que O senado 
acompanha a camara dos ddputAdos {salva a re
dac~.lio). , • 

VozEs.-Salva a redacção. 
O Sn. rnsstDE!'iTK :-••• na manifeslação dos sen· 

Limontos do hurl o r contra a nnarchia selva Rem e san
guinaria que M~abn do destruir a mais-bella parLe da 
~randccnlliL:'ll da França, congratulando-se peta víc· 
lorin da causa da civiliu~.:ão e ató doa principias do 
christinnismo, o m.1ndnudo consignar na acta da 
presento sPssào esl:• solem no docluaçào. 

.A 2' p:trto V. F.t. concorda om que s~ja suppri• 
rmd:a 'l 

O Su. nA nÃo DR S. LounEsgo :-Sim, senhor. 
J~' ·l~Oiddo c pusto cm discussüo o requerimento 

Jo ~r. barão do::;, Lourenço. 

O l!ir. vhoconde do Rio Draaco 
(prcsdente tlu consdh·~):-Sr. presidenlc, o senado, 
o minha proCund;a c.•nvicçü.o, não póde daixar de 
tttJh,•rir aos sontimonlos maoif::os~dos pelo nobre 
senador quan·!O ello rer.rovn do modo m:us for,.nl os 
inauditos attontndos, quo se r.omruetteram na ea· 
p1tnl d:t Frau~.:~. Eu, poi!t. por mim o em nome do 
~overno nssoctoarno ao ponsamnnto do nobre se• 
nadar. 

0 Sn. lliNISTRO DA IUSTIÇ.\:-Apoiado. 
O Sn. vtscoNDE uo 1\10 BnA!'iCO (preside11te do 

con.ocllw} :-A sua moção continha uma segunda 
part•·, que o no!Jro senador retirou li vista da obaer· 
vnção qu" v,. Ex. Olor.,, Sobre eslo ponto dev:» 
lambem m·.-mCtJstilr o pensamento dl) governo. 
· Como t>~lo1v.1 redigida a m<1~iio do nobre senador, 
ou encontraria duvidas, se porventura ello quizes .. 
so impõr ao governo a nrcossidado de medidas pre
ventivas: se, porém, o pensamento do nob'ro sena .. 
dor ora, como ou creio, que o governn deve proce
der para com ostt!s criminosos como reclumam a ci
val.sa~üo o o d1roho universnl, isto ó, quo n bandei· 
ra dn· tolorancin politica nüo púde cobrir taes cri• 
mos (apaiadoR), o govornn cstã inteiramente de 
accor!1o c~Jm o nobre senador. 

O Sn. F. ÜCT4.VJA.so :-Pet:o a pnii\Vra. 
0 Sn. VISCOS DE DO ll10 BnANt.:O (prtsidente d1J con .. 

sclho) :-0 Lrntado de O do Junho do 1826 subsjs .. 
Lonto ontre o Urusil o a Fmuça, não especifica todos 
os cnsos do oxlrudicção; mas ~s~ociflcou certos cri
mos. cuj11 puni~llo, como a do:~ses, interesS4 n todas 
3S sociodades. E u governo do Br3sil Lo.u sompro 
cm tact~ C4t~os concedido a oxtradJcção, aindn quo 
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·não os to/a· estipulada no tratlado, sob a clausula da 
reciproc dado. 

minhttorio dn &JlicuHurn o ao thosouro so roalisem 
com mais affieac1a. Jlosso useguror ao nobre ao no dor 
quo o Sr. minidro da agricultura tom reflcc,ido sobro 
esta mataria, o estÁ Llispost? a .melhorar o systoma da 
administraç.lio da eslr3da do Ídrro, contand,, para iato 
com o bom accordo do cidadão que so •cho ô fronlo 
daquolln •mproza . 

·Entendo, portanto, que o governo do Brasil dovo 
para com ossos grandeS criminosos proceder da 
accilrdo com a declaração dos governos da culln 

· EuroP-a, porque tral.a-sü de un1 inlorosse supremo 
. do ordem ·ooc1al e do morar-publica. 

O Sa. PRIIIDENTE:- Pedindo a palavra o Sr. F. 
. Oclavjaoo, Oca adiada a diseusaiio para sabbado; 
roquerendo so urgeocla, pódo ficar adiada 11ara 
amanhã. 

A ndminiolroçAo da oslrodo D. Podro II Iam 
hoje um roguhuncnto dado polo KOVt,rno; este ro
gulamt!nto Cai o dt~vo ser considerado como pro
vi.orio; as lndicaçõos do &besouro iam a 16m das 
disposições ad·•ptadas, exigiam mnis i mas onten-

O Sn. FIGUEIRA DI M&tLo.-Poço urgoncia. 
Foi approvnda a urgencia. 
O s .... PRBSIDBNrE: - Dar so-ba para n ordem do 

dia de amanhã. · 

deu·f!IO que, OÜO havondo ainda llllfir,icnte f'llperien
CÍa dns nccossid"dos d11queUo sorvixo, convinha 
cs~orar dessa ox.porioneia as modiflcaçoo11 que o ro
gulnmanto devesse recobor. 

ORDE~l 1>0 DIA, 

PENSÕES. 

Entrou orn 2• discussão, o p38sou para n 3•, D 
proposição da cam.t~.ra dos dopul.lldos, rectificando o 

cn!Jono do nome do ponsiomsta Ismael Antonio da 
Silva, com o parecar da mos/\ n. 350. 

PI\IVlLEGIO. 

Seguiu .. seem 2•' discussão o pa!óSOU pnr<~ a a- a pro. 
posição da camara i.!os deputados, af~provando o 
deo:reto qu.o concedo privile~,rio a Emilío Sttlvador 
Ascagne para preparar rno~õlUCos de mndeirn. com u 
parecer da coUimiuão do t•mprezas prh•ilogiaJos. 

ESTI\A.DA DE FERhO DE D. PEDRO Jl, 

Prosoguiu a 3• discussão da proposta do pod~r 
executivo o emendas dos Srs. visoomlo do Uio llranco, 
Sinimbú o Pompeu sobre o crcJilo de 35,ooo.ooos 
pnra o prolongamento do estrada do fl!rro do 
D. !'adro 11. 

O lia•. vl•conde do Riu Drnnco 
(prtsirltnte do conscllw) :-Sr. prositlonte, pto1:uro~ .. 
roi rOSJ.Dndcr aos nobres aenadoros, quo ultimnn;outo 
fnlbram sobro a proposta, dllpois da emenda quo 
tive a honra do ofterecor; o peço liCt<DÇS uo 11enudo e 
4 esses nobres senadores para cumprir este d!.!Vt."r o 
mais conCJsamonto quo mo Côr potts1vcl. 

Com.,çarroi por 11gradccor no nobre senador polu 
provincia da Dabla, o Sr. Zscarias, os torm •• s com 
que mamCesiuu o seu voto a C.tvor da prllpostu: o 
ttuando rt!sponder ús obaorvações du nobro s·~ruuJtlf 
nela província elo 1\io da Janeiro. H Sr. visenndu do 
haboraby, relaLivamonto no modtl po1quu 'IOC davem 
obter os fundos quo a proposta autorisa, esporo Vllr 
confirmada a coollanr:o, quo o nobre Fon~tdor petn 
llahin dispon·h·U-nos; acreditando <[llO o governo 
usa ui dosta autorisaçào com n maior prudoncin. 

O nobro som• dor. a quem mo I'O(ori cm 111 i me iro 
Jogar. fo~ varias ub~orvaçõos a respeito dn conta 
.bilidado o ndminisLruçiio da osLrndtt t.1c forro do 
D. Podro li, r • .u.onlio notar ao governo 11 convu
uioncia do mulhorar csttl r•·gimcn om ortlem n IJUu 
a tJuporintom.lencln o fis·~nlisa~lto, 'lllO compotum ao 

NilO se f,ódo pretender que o administração da 
estrada de erro do U. PodN 11, ou qualquer outra 
em preza semelhante, sejn em tudo e por tudo .col
locuda nos condaçô11s do uma ro,.ardção publico; 
1uas t:lmbern ó corto q11e não pódo o&Litr inteira
monto Córa dcs~as condir:líe,:~, ou sequer muito longe 
do .las i quo ó ptociso quÜ a allu,ihilltraçllll) ao upro
xiruo o m01is pussivul daquella normn, desde que ó 
uma cm preza dJ Est:ulo o Ddministra(la por conta 
de !lo. 

O D•lbro senador perguntou so 4 ronda liquida da 
cstrad:t do feno tem entrado p.~rc~ o Lhosouro, ou 
si•1o logo applicada tis dcspcza~ dn me~ma O!StradJ. 
'l'om·s:J procedido do um o do outro modo: algumas 
vezes o ran•ia liquid11 tem entrado t•nra o the11ouro, 
ll~thindo do pois a impllrtnn :in nocessaria. pnra as 
obr11s; outras vuzos, quando havia neCQssidado do 
t'lpplicllçfw immmliatn dcssn rcnd:t, dlsp'Jnsou-so a 
entrada para. o thcsourll' afim de puupur tempo o 
nlliantar o serviço. Entrar psrn sahir immedlah· . 
mente, pareciJ uma operação cJcusada, sobretudo 
nlln :sotrrondo o flst;ulisoçho projulzo algum. 

Foi aliSIOl que no oxorcil'in de l8õ8 n 1869 roco
lheu-so a rondtt da Sfltlnda para o tbesouro nA hn
purtancia do 1,838;2'71 S lll, nada rocebt.ndo doss.:a 
quantia a administração da mosmn estrada. 

!Cm 1800 a 1810 !ui ••colhida • ronda liquida do 
500:0008, o doJ•hlS recebeu a administlaçiio o s~Jp
pr;mcnto de UUO;OOOS. Nu oxcrcicio do 11'170 o 1811 
nada tiO recolheu ao tbosouro, mtl9 JIOlo contrario a 
ildm i nistrocào rcce bou o supprimento du 325:8.:!1S650. 

Tum fiO, j}ois. sogundo ns circurr.stancias, procedido 
dt) um e outro modo. Pths já o dis11o, o 1 oconhl"ÇO corn 
o nobre r;cmador. quu ti prociso tom:. r Irais clllcaz n 
supt!l'inlondoncia o flscr.lisação do ministeriodnngTt
culiu~u " d11 thosonro; o üto, nüo sd por nmur da 
rn~punlinbilidndo do governo, mns tKmbcm JIOt' in· 
ltn·csEo do cretlitu du prOprtu nJminiSlrn~llo dn cs. 
trndn. 

O nc1bro scnodor peia provineiu do Dahi" pr,l
curou npreciur n ronU11 liquida da oslrndn do Corro do 
n. Pl.ldro 11. Estn renda pt~Jo ser considoradn com> 
o nobre IWnndor n eon~tdorou, on cm rolnção ás 
dt•ttpczas dv co:-~tt~in, ou cm rt~lação ,,o capil:tl om
pregnUo n 1 cHrlldn. t•ropriam; nto fall.,ndo, ronda 
Uqui1ln ó o oxcostlo dn recoitn bruttt. tln ostrad11 sobro 
ns dct~poilns do t.uu co~teio. Qunndo n osu·nda portou .. 
c ia 11 umn comrnnhil•, n cornparnc:lto do sua ronda. 

•. "' 
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com o capital cm~rogt~do ora um okmonto do cal- 1 nlto S. Francisco o do!lous aRuontcs int.orossn ou 
cu lo. indispeOSIIVOl, porque Os!la rol~çlto ó quo de-I nllo ri. prov_inc.ia do Minas. 8Jsta olhar para a carlD. 
tormmavil n quot.n quu o uover no don1 pagar pelo desta provmmn para conhccor-sa que aquolln nue
!IU/1 J:tllrantfa; mas ~oje que n empr(lza pertence no! gaçl\o lho lua do S!'T muito provoilosa o quo não hll 
Estado. a comparlltao da ronda Jiqnidn com o cnpi-l rnziiu par., P.T&tonder·SD que se não Íigue á estrada 
talt~mpr,.gado ó npflnns nm olomonto r1o 11prociaçito do Ct\rro do D. Pnrlro II, quo communica~o interior 
pnr11 conhecer-se o Ílltcro:-~se ou prejuízo quo n C.!!- da p·ovincia do ~lin11s·com o litoro1l, Assim corno 
trndn dri. ao thoKonro. Orn. t•sta aprcciaçõn, creio ou, snnu um erro injusliflcavcl pretender-se encaminhar 
tom sido scmprn r~itn; pelo rnenos no reloLorio d't'"· torto o cnmmorcl'l do rio S. Francisco·para 11 provin .. 
tt; li'I)DO, do duectorda cmpre..:ct,npp.ucco essnllpro· cindo ~linliP, não meno" injustiOcnel 111oria que• 
cutçoo. rer-so que o commerrio do alio S. Francisco 

O Sn .. ZACARIAS dá um aparte,· nho podcsso ecr servi1Jo. poln estrada da ferro de 
O S R n. 'd d O. Pedro 11, no que elln IDtcressa ãquell• provincia. 

R. VJSCOSUE DO lO RASCo) (pre & C li/C () r.nn ,. 
s~lho): -Foz a comparaçilo da ronda liquido, dod•1 . O Sn. FERNANDES D.\ CuS li.\: -56 do Salgado cm 
zadas as despezas do co!lleio. daonte. 

O copftnl empregado n.1 O!!.troda do forro. ató31 O Sn. vusco:-~nt! ~o. R to P,nAXCo (presider.le dn 
do Dezembro ult1mo, é 3!.t349:064S; li renda liquilla c,.,.,,~,~l~'o':- O !Jrt1flc!'! sor1a o moamo; os mono
do nono civil do 1870 foi 2,513:0008; ·compllradn I ~ohos .nn~ur11cs !no lttjJl~tmo~: mas todo o monopo· 
C.!ltlt renda liquida com 0 capital. vü 50 qno olla rc- I lia ,,ruficllll ó, um preJUIM, e um mal para os inte-
presontn 7,42 •to tio mesmo capital. Ortt, esta por- rosso:~ collccLI':us. . . 
contBgom, de 7,42 "/o do cap1tal sem duvida que Po~tanto, n.1~ pro~Jwhqu;;omos o commercio do 
cobro o onus do tho.'!ouro i o uma O!ltrado. cm tnos Jt•azmro., dastrnhtndo deste porto o que naturalmento 
condições nho púdo doix, r do ser coo!" i lf'radtt pro- 1 deve aht chPgnr., nem prPtend,nmo~ tftmbem tfUO 
durUvn, tanto mais snbondo-so que a ronda tcnt!o ll tonhll o commorcJO do alto S. l'ranctsco, na pule 
crescer. o~ que f'Ste r:o pcrtenr.o á provihc.ia de MinAs, do 

E11 concordo com o nobre senador q..to ó osso urn VIr forçosnme~te ao P!lrto do.Joazmro; quando pódo 
elemento do apreciação ne..:essario par•t tiUB so posstl nchnr uma. snh1d1t m1ns proxtmn, natural e util pela 
conhecer bom quanto J•rJduz a o;trn•1a o onus ou 0 csttada do f~rro de O. J»t!dro II. 
interesso quo dulla resulta por a o thosuu;o; rnns VÜ·so O ~n. FRn.SANDES DA Cu:nJA dá um aparW 
que actualmente nõo deixa o nus, cumprindo tamb~m 0 S R . • 
considerar os benefit:ios que os productoreot colhem lhn~1 viscp~o~ 00 10 DRAKCO (prendente do 
pcl11 seguran~a, rnptdoz tl b::~ratuzn dos trnnsr•ortes... c:!718" 1 ° :-b or Jssod estou d1zendo que as Ob!orva· 

ÇO·S 'o no ro sen:. or raro .. eram.mo ter mais •l
O Sn.. ZACARUS:- E' cous::1 ri partt,. canco cm rolaçiio á estrnda de ferro de O. Pedro IJ 
O Sn. VISCOSDR no lho BRANCO (pr.sidanledJ cun- do qu•, cstwva nas intenções de S. Ex. dar·lbes. ' 

sdho) :-Dom, mas é um benclicio que rodundn cm O nohro sonador contestou que o prolongamento 
proveito do tho~ouro, posto q1111 esta considernçilo , tl da ~strltdn de l~rro de D. Pedro II possa ser uma 
pos!la allogn~ a respeito do tmlas as cstradns do (el'ro,. obr.! ttcm onus Pllra o lh~sour~, porque a sou ver 
om sr&o mator ou menor rogundo as sunA tarifa!. , ns lmhns actunes _sAo prnducttvas. mas, desde que 

O nobre sonadJr pela 'Uahi:~, o Sr. Fornnnde.:~ ~o prolon~ue a estrada na direcç-ão indicada, procu
da Cunha, pareceu pôr em duvida 0 milidade do rando 6l r1o ~as Velhas, ou qualquer ou&ro offiuon•o 
prolong.lmcnto desta estradJ, utilidade que ou já do S. F!ancaseo, nlio terá a e~1r1~a bastante aeiva 
sup~unba reconhecida 1•or todos, separada a ques- quo n r-lamento,_ o, portAnto, preJu.hcarl a sua ronda 
tão de proferoncij que fot nqui lnvnntada pelo nobre gernl. . 
senador pula Rihia, o Sr. s.u .• h•a. E11 assuciu-mo Sr. pres1~cnto, o prolongamento quo se projecta 
n tudo qnnnto S. Ex. disse n respl'ito da nossB turra ~~o Entro R~os P.,Oio vallo do Pdrahybunn; isto é, a 
natal; apphuulo· a dmtcrip~iiCJ hrilhnnto quo r~·z de- hnhn. pror~r1dn a qufl .corta a sor~a da Manliqueira 
todos os !~ormoas do ~rosutnid11do qun enc9rri1 em no Puap_~tmga, os~a lmhll ó de 1ncon1ostaYeL van· 
sou solo 11 provinda dd Duhia ; estou convencido, !agum. Na~ tratare a agora do comparal·a cem outru; 
como ellc, do quo o prulongnmonto da Nlll'adn de Já so tom d1to basaanLO a semolhanto re1pei1o, já se 
((lrro d~tquelln proviucia utó nu rio S. (o'rancisco mo~trou que. a linha do Parahybuna é maia curta, 
será d•J f(r:mdo vnntngem quer pnr.t a provincin,l ma1s ocono.mJca o dar6 um IOrYlÇO muito mais facil 
quor p •ra o t•:stado: nem c~ntesto tnmbcm a S. Ex. porqu" cxtgo menor declive: curvas u~ui&o ma i~ 
quo eu11 ostrndn 11eja a m.,is propria para tig,,r n S!Javos do quu a outra, que. toraa 49 lunnois, qu1ndo 
nuvegaçilu do S. Frnnci!'co t•om o lhorol. Não pudo, I a srsumla aponas lJ. DeseJo sómonto chamar a at· 
poróm, concordar com o nobrn seno1t..lor quando ollo tonçao do senado para o rendimento provavol desse 
pnroceu sustentar qu" on. inditroronto, ou som into- prolong"mo'1to. . 
rosso r"" I Pl•ra n provinci:s ~o Mi nu, n navegação Seguindo o Parnhybuna, atrnvossnndo a eerr.1 da 
do a_llo .s. Fran_cisco na parto cm quo eslu rio banha ~hntiquoira e~ João t\yros, o diligindo-ee á LagOa 
torntono mlneuo. · Uourada estn hnha. fcrrea ha do receber tudo quan1o 

NAu sn trah aqui do disputar nu porto do Jdnzuiro h1•jo vout do inlcaior do Atinas pela estrada União o 
o ompnrio d11 IIli vognção c commorc10 do rio S. Frnn- lndustrin; por conscquencia, será aUmentada por 
dsco, mas sim do nprocinr se twllso a n.wosnciio dtl ·tudo quanto uport11 o importa a provinciade Minas 
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rela União o Industria ( apoiatlos) : alóm disto, codor tanto d t:stradn de rorro do. D. Pedro ii, sem 
serv1râ a muitos c importuntos muuidpios, situados que mais alguma cousa s:.~ désso tombem áH outr.:&J 
cm torrítorios da maior ro1tilidade; taos como Para. estradas. A quea.tõo uste nono roi assim cstabelo
hybunD, Uarb.tcona, S. J .•üo o S. Jusó d'El 1\ui, Ouro- cidu cm sua ultima phaso. 
Preto, l,itangui. Lavrr~s. Mcridnna, Sabnrú ; cmfim No ilttorvallo da sossão,o governo, quo aliás tinha 
nllo monos do 13 omni.:ipios serão scrvido'J· por o~so dad(Js para ju11tificar a proposta, e logo explicarei 
prolongamento. este mau p<.>nsamento, isto ó, mostrarei quo na 

Ora, bosta esta considorução para roconhocor·I!O \'erdndo o govercll e&tava hll>ilit~t.lo.par" sustont~r 
quo o prolongamento dn C!ltruda do ferro do D. Pe· n proposta q'uo v presentara; no intClrvaJl.J das 
dro II, atravessando territorio forlil o povoado do scs~ões, colh,.ndtJ-so novos dr.dos, desvanoccudo-so 
grande rnrto da prôvincin do Minns, DilO pódrJ dei- IIS duvida:l dopondt'OltJS do Clamo ulterior a respeito 
xar do sor um rrolongamentu muito vantajoso d11 rroforenc:tn que dovo~so ter a lmba do P~"rd• 
úquella proviu ;iu, e do qual não rosultnrá para o hybunn relativamente á da Vargem ,\logro o Pira .. 
thesouJO onus algum. potinga, achou-to o governo hnllilitado não só com 

Dofenf!cndo a utilidade do prolongamento da c .!i· estudos tupogrnphico..s o commorciuos, mas a tó com 
trada de ferro do D. Pedro 11, nlio ó do certo minhtt o~tu los technicos para flx.ar o prolongdmcmto até á 
intenção contMtar o que nobre &l'!nadc.r, a quem mo Lago,, Dourad11, e mais nlguruos Jop:ons alóm, ató 
estou reCorindo, ponderou om ddeza do l·rolonga- S. Gonçalo da Ponte. 
manto da estrada de forro da Dabin. • Concordo com I Nüo sondo possivellovnr em curto praso a estrada 
o que S. Ex dil!so para animar- nos ii oste pruloogo- do forro do IJ, Pedro II ató no IIL'U ponto terminal 
menta; o que não pl-sso ó ttcompnnhnl·o ms <·bjoc- sobro i!lgum dos conou .. ntos do rio S. Frandsco, 
r.ões, tão graves, quo ,,ffotcccu contra o c!a cstrnd& puis que c1s obras rc~pcc_tivàs exigirão não monos de ao D. Pedro 11, ou antas contrn o futuro da estrada sctu unruls. como b1 m dtssa o nobre senador pala 
mineira, porque, qurando o p1olougnmento P·Jssor do provincia do llio do JAneiro. pJrecou-nos excusado 
Entre-Rios, o que se pod1•rá di7er quo percorr<' ter· sUsiO.ltnr n noco~·sidlulo do um cn•dilo para o pro· 
ritorio mineiro, o quo huverá estrPda de Corro pura longo monto até nu rio do!' Velhas, parocend•l·nos 
a província do Minas. (Apciadosj. ainda 'mJis oxcusudrl provocar discussao sobru dever 

O nobre ~euadur ucla pro\'incia do Rio de JanC'iro, ir a estrada de forro a Mocoubas sobro a m.1rgcm 
o Sr. viscoude de Itaburahy, queixou· se do que cm tln rio d:ttl Voih11s, 011 da Lngô11 Dourildl tur outra 
bnia tratado com dosamor a proposta nprest•ntadn dirocr.lw. Em taes circum~tanc·as tomou o governo 
no anno pass(ldo pelo ministorto u que tive li honra o nccÔrdo du lirmt'lr o prolongamento até a Lngóa 
do pertencer; o outrosim do que o nob• e ministro DtJur.,tJa, u C(UO não pu•juJic·• qualquer deliberação 
dn agriCtJ)tura fôrn ainda menos b· novo lo, troto n lo ultcriur, 1im1t •ndo por consoguiuto o podido do cru
a proposta como on~eitada. Port•cc-mc que-fot·um dito a 20,000:000S0{10, 
e!'tas as exP'rnssõcs do nobre senador. Pnr· os1o modo simplificava-se, r~·cilitovp-so a 

Sr. pre~idente, cu ó que nstavn para quoixnr-me delihoro~çõo do sl'nado u a·o~tpoilo do prulongamentiJ 
do nobre som dor pelo IUo do Janeiro, porque (IStO· desta cstr<tda. sem prcjuizo algum do interollso que 
rnvn o seu auxilio. podaras•• auxilio, para " dofoza sr to\'O om vish com a proposta do anno po:;~ado, 
da proposta, o S. Ex. nppar('cou para queixar se de q.uu ern este mesmo prolongamento. 
nós, que aliás cstavamos sustentando a propu&L:l do O nobre minilitro da agricultura não disse, ou 
a ano paFs~do, ~ostentando-a om to: mos razoa,·cis, 1•elo menos nlln l'rn sua intenção· duduar ao snuodo, 
acett~ndo modiflcnçOos que rnrocirtm uccessnrias, o porque sorin 11tó ~inux.ncto, que o governo, quunJo 
que não prejudicnvam u ponsdmanlo osscncilll deli••· "llroscntou osta proposta, nao tirma estudos com-

O anno passado tambem mo coube a honra do r• otos ••ló certo ponto du proiongamunto. Sem du
dizer algumas pala\•ras cm dofl•za desta propost11. vida IJUe os tinhu o ntó astudos tochoicos muito 

· Entllo apresentou-se a questão om terreno divor~o. 'l•lóm du serra dJ t\l,lnt:qul'ir·•· mas o~to:; estudos 
tanto por parto do govl)roo, como da ••ppcsiçiio. O tocbnicos linhrtm chega.Jo otó S. Gontjillu da Paute. 
anno passado :t proposta cru impugnada 1n hminc. Para pedir um crod•to com o qual so poi.Josllo 
de modo absoluto; dizia-se que o governo pedia um prolongar .:1 estandd ató ao rio das Vt•lhns, f!itO 
credito oxtrnOI'dinarJo i o, negand~.·-o, allPgava a ern. pr~ciso _quo o govurno ostivo11se já mumtJo 
nobre opposicão qu~ não hnvta c.'studos. que m1da do todl•S os estudo8 indispensa.vois, porquanto 
se faria por einquanto, que nllo se ottondin... desde que su Conhl·cia a ox.1ensl'\o da. estrada, o todas 

D . as difficuldltdo~ que olferf•citt o lDrrono, do!'óllo quo 
Um Sa. SE~ADOR~- avo mos motos para o prolon· havia c~tut.!os tochhit'Os já muitn odinntodos, o or.i.ll-

aamento da. 3 socçao. · tio.a b.1so das obra11 dns uo~ primoiru secr.õttll, os-
O Sa. VISCONDE no RIO lli\ANCO (prcsidct•tcdo cun- t.oVlt o governo com os sous engenheiros bÔbilit11do 

selho·:- Admiuo a recliflcaçiiu do nobre ~coador: para orçar tJdn a dospczn ató no rio das Velhas. Os 
a. sua memoria será mais flol do que n minha n('sle estudos tochnicos, quu falt:.v.·m, se iriam fazendo á 
caso. Mas noto-se que, qu,nto ao prolongam'.'nto, ml'dlda que progredit~scm os trabalhos do proton· 
:~ illustrada opposiçõo o~to armo coilocou o debate gamento. 
sob outra base; não impugnava o prolongnmcnto Não doviamos repetir a inexpcdoncin com que so 
da o&trada de ferro du D. Pedro li ató certo ponto ; tlZL•ram os trabalho:i dlls.,rimoirns rsecçõos dol'lt:t os
não negava at.solutnmo[jta fundo~, ou, bom os qui· tnda. Todos sabom que, quluu.lo ao contratuam as 
zoase limitados, mtts dizia que não rrd (IOS~ivol con- obras ·da primeira soL"c;ão, nilo hnvia estudos suffici· 

. ... 
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entos para que o governo podasse formr~r juizo so .. feito conbecime.,to de causa, sem prt"j_uizo do des .. 
guro " rollpcito do suat1 dospozas. Mesmo ns da FC· envolvimento ~1a estrada do ferro de U. Pe"'o JJ ? 
gun1JII socçAo, qn.o oram a~ mais ~mrortanto:-~. foram; o Sn. SILVEIRA. DA. MotTA.;-E' pouco mais ou 
contrata dai ~ed1anto est1~dos fe~tos duran o Oli tra · monos o que nós diziamos o anuo passado. 
bdhos da prnneira. Assrm, pn1s, tendo n govomo • 
ji os estudos technico~ muito adiantndos. poilondo, i O Sn Y!SCO:"CDE·DD lho BRANCO (prelirdtmte dô con
com os elementos a que rcteri .. mo. julgar 11 prot1-. t~tlht~) :-Su os nobres ~~~nadares ti.vessem vot~~') o 
madam~••Lo do custo das obras ató a·) rio das croduoo aono pnssado,nao resuhana dabi preJUizo, 
Volba11, nilo commottia um ado precipitftdo, vindo P!'rqu . o governo não gastaria senão o necesanrio o 
pedir ao corpo legislativo 0 z:rcdito de 35,000:0008 I nao ~dum~ari~ urra logua do estrada aom oa esa!IJCS 
anrn de que ll ndministracãü publica pudesse applicar prcVlOS o IDdl!lpensavoiS. Sómento ter SO·bia adiAil-
liUil attenção a este proh~ngammllo, contratar 118 dif- t~tdo e~so graud~ melhoramento. _ 
rorootos r;:ocções sob as condições mais vantajosas, I O oobro senador pela proviocia do Rio do l1nelra 
aproveitando a-oppo1Lunid1do que para isso so ofTo-. perguntou-nos, referindo-se á emenda substit•uiva 
recesso;. porque todos sabemoi quao_to cu~ota obt('r aos arls. 1•, 2-o, 3• do ~roJocto vindo da outra camar, 
um. creduo DKS camaras. a delonga que !em pro! se abandona vamos a idoJ do rosgato das o3tredas de 
trnom os debates, as objccc;õos q11e encontram 1aes , forro, ou t~e, não sendo c~:~ta idóa abandOnada, 1:1eria 
ped1dos, r~sult.tndn dahi qutJ na obr~s nAn se fuzcm: tentado o resgata antes da cmprebeader·sa o pro· 
a tempo. que os fundos não so levantam nas occa·rloogamento daquellas estradAs. 
siões adequadas. . Sr. pre:~.ideote, já tinhamns dito, e ou repito, que 

Attendidas to .las ostas..razõo1, não se pódo deixar o governo julga conveniente obter ou o resgato da
do reconhecer que o 1-:'abinotn transacto tinha o sou: quollas estradas de forro. livrando-ao usim dos 
procudimtmto asstis JusliOcado, cinboril não tivesse; embar.lços que lho teom c1usado as netuaos compa

. ainda o1tuãos tochmcns complotos aló M•1cu.ubas,' nhias, ou, o que é o mesmo, a modificação dos coo-
Quando o anno passado tive a honra de fallar so- 1 tratos HC~uaos, re~uzindo-oa a condi~õoa mais claras 

bro eua mllteria, cu disse que havia estudos 0 elo-i o.convaoaontos. :3er~. porém, o govo~no bem sueca· 
ment1Js sum •iuntes par.t justificar n proposta: 0 ! dulo nesta empenho. U resultado tuao dt.>pentlo stS
porlftnto que nlto me parecia fundada , rAPIIJZDitD·. men~o de saa von~de c de seus elf~rços, dependo 
cil ab:~oluta. que da parte do algunA 0 .brcs 800:..

1

. lambem do accordo com as ~mpanbuat~ actuao8. ~' 
dores 110 apresentava conlra a mesma proposl:l. se oslo accordo nflo fôr pos~•!ol, se nl? coaseguJr· 

• • • • . ffi(1ll o resgato· nu cond1çoe" autor1sadaa, nem 
Expl,acadas usam as pala\'rl'& do nobre mm1.stro; a moJiUcaçiiiJ dos contraias actuaea, ain~a com 0 

da agnr.u1~ura •. c tendo-mo C:J tambom 1uonun~1a~o I incentivo do prolongamento das estrad!lat, prolollt"' 
neste. fiOntldo, J~ vU o no~w sen:~Jor _pela prDvmcla gamcnt.o que eorá de grande proveito ás companhiu 
d~ lho do J~nt"aro que n~11. tom. razao quando sup· 1 octuacs. devem po1 isto ficar aquellas estradas coo 
poe q•~o acq_unámos o m1_mstor10 passa de:!- do haver 1 demnadas a não 1•nssu doll pontos em q•o E& 
procl"duto s~m o. prudonc1a, eem o reOexao que um achom 1 Seguramrn\o n&o. O pentamento da 
assumpto d·•sta natnrt•:!!a roclamnva. I cmonda, o ponsamonlo do senado e· da outro. ca· 

Qual a razjo porquo o governo rtJduziu o ~odido 1 
rnara ó que os prolon1flilmantos 8e façam, com o 

d.s· proposta ao limuo da L~tgôa Dourada? I t)rqua i resgato, ou com a modificnçlodos contratos actuao8, 
abandonou .. idéa de so.pcdil• dasda J:Í autorisação á 80 isto rr.r p088ivot, e independentemente desla 
assembléa geral para qun esta estrada st·ja levada 1 condição, senllo a poaermos conseguir. 
até á margem do rio Jas V r lhas? Pelo que respeita ao modo de obter os fundos no· 

O SR. VIscoNDB DE ITABORAIIY dd u'n npnrlo. cessarias para o crod:to que .a propo~ta autorisa! o 
O SR. VISCONDE oo R ao BRA:'fCO (presidlntcd·• con- nobre !JCDa~or 'pe)a provinca~ do Rio de ~aneuo 

selho) :-Não mo rcfi1 0 a v. Ex.; não n1spondo a os to. sug~onu a atfé~ do quo o SC?VO. no fosse autor1sado a 
arguaçAo porquo elh pari isso dn v. Ex.; mu Ozc- app!•car d~ ulumoomp!OBtlmo o~terno at~ 4 sPmma 
ram 80 obJo çot>s neste s~ntidn, e cou,·e•n que 0 50.1 de 2IJ,OOO.OOOB, quo -O o credito auton1ado pela 
nu do se compt'netre llom do ponsamonLo du gol"orn~ I emonifa proposta, ás o~rns do que traia a mofma 
pedindo cs1.1 limitaçiio. Ha o:Uudosoostudos tochni~ proposta. 
coa, não só ató n Lagôa Dourada, como aló S. Gon · O 09bro ministro da agricultura não se oppoz em 
çnlo da Ponto. dez ou 1;ozo leguas nlóm dnquclla tArmos absolutos d idóa do nobre aonador, procuro11 
ponto. ~las ó 'tumt.àn, segundo alguu.-, se o pro· 1 dar uma inrormação ao sanado, o proYDcar que 
longamonto devo arguir para ~t.acaubas, isto ó, qualquer deliberação nesLo sentido fosse muuo c' ara, 
pnrn a margem do rio das \'olhas, ou dirigir-se prtra quo o governo a podosso cumprir ftelmeoto. 
polo Vbllo dos c,mfluonles Parnopeba o Pará. Pódo ~f'gurameoto estava o está long~ das viaLAa do _go
HCr que oala segunda direcção não soja a m'·lhor, vorno a necessiJ:~de de contrat_ur um ~mpresLIR!O 
qu~ o~ quoass~m 11ens~m nito lenham do. sou .1 do a J oEI~rno para estas obns. _Qu:mi.Jo. falle.• pela pn
razau. que a huh.1 do prolong•mon\o ato DO rto dns 

1 
me1r"' vez, ap< uns obscrv~a que nao soraa prudente 

Velhas soj11 a m~i~ util. M~tt~. (torque prcjul,.:ar: que so .c_oart·ISSO esse ln~tto.ttu govorn?, porqu~. ao 
d~sdo já o~ ta qtwstao1 quando nó:~ 1omt1s obru pn_ra / ello J'roc•sa.sso. lovo~ntar cap1L~os 011 paa~, sabendo os 
tros ou qu111ro annos, u neste largo p~riodo n du· nossos clpJtallstas que os n~o pod~ra:t. .c.btcr f.Or 
cordanc:a póJo sor examinada o dccidt~a com per- outro modn, oaturalmc~lc scr1am m111s 011gentos. 
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Fazendo, porém, esta obso"ação, ostwn longo do 
meu pensamento, repito, ir dcmandnr um novo cm· 
presumu nn prnr.a do Londres, porque sei que o 
thosouro tom ror·ora (un.tos dispouivuis, o Cllpilaf's 
disponivois abundnm. tnmbcm. no. pniz prosontc
monto, nilo porque se>Jamos mm to nco~. m<lS pelas 
circumstancias quo nasceram cr1m a crase do 1S6t o 
tom pordumdo ntó hoje. 

Eu &rmcion,va, ~r. prosidonto, proceder deste 
modo. Est,,nJo antorisado poln lei p11ra )t:Jvantar Cu .. 
dos ató a importancil'l do 2ú,OOO:OOOS, com das tino ris 
obras da oatradn de forro do D. Podrtl II, poJen to 
fazer pan o!lsO fim as procis11s opor:u;õcs do crodito, 
emquanto tivesse no thesouro fun-los disponiVl•is1 
provoniont.os dos ullimos cmprcsti'l"os, quo nno 
podem ser applicados dt! chofro ao rcsg .• to do bi 
lhotos, ou os applícaria do preferoncia ás obr .. s da 

cnmnrns IJ.UtoriRltt:ão v.arn deixar do nmo1·li~ar p:11to 
tia divida quo não exigi11so immodinto resgate. 

Sondo esto 1 rocodimonto pru•Jontoo regular, como 
ponsav,.mos, nâ•l havia nocossicJ, .. io de Jov.snlar jli n 
questão quo suscitou o nob10 sunndor, ou do modi
ficar a proposta nesta parto. 

l\lns, nào mo opponho á omonrl11 do nobro liOna .. 
dor polo ltio do Janeiro, stJ u. quer apresentar, uma 
vtz quo S Ex., nutol'lsnnd<}o governo" npplicar de 
prcferencin uma parto d6 ultimo emprcstimo ex.· 
torno para as fto!ipozas do quo falia u. proposta, não 
o fuça om termos tão imperiosos, que o_.lhesouro 
tllnhn dn conservar inacti'lns os 20,000:0008 ou 
parto dcll('s, quo não possam sru· logo applir.ados ds 
ubr11s, porque es1ns tom um andamento regular. E' 
obvio que, soo thAsouro tivesse do con.:!crvnr um11 

estrada. . 
O rcsgnto dos bílhetes do tho•ouro se tom Coito 

grndumlmonto; não convém, ao menos por omqunn
tlJ, lomar medidas mais vigorosas para llccolcrar a 
nmortisnção dcs~n divida fluctuanto, visto quo as 
circumstancins do thmouro, o suas noces!-idadus fu 
turas, não podhm ser, ao menos por mim, bom 
aproci1tdas desdo jli. So o~ futuro p~oximo houver 
nocessidnde de nova oml!!slio do lnlhetes. como 
omprostimo mais fncil o cconomico, mal nvisa
dos and11riamos privnndlJ o thcsuuro deste rdcnrso, 
e o privaríamos, otpollimlo os capitnos que nlli so 
tom depositado, fo11~an•fo-os por o!:lso moJo a toma
ram dofiniüvnmonio· outr.1 direcção. 

o governo, usando da faculdade q110 lho foi da ta, 
contrahiu omproslimos ntó á importnncia, pouco 
mais ou monos. da divida fluctuanto, q•a.o p<~ssou do 
o:rordcio de 1E60 a 1870 r~ara o exorclcln cnrronto, 
isto ó, ató á somma de 5 I ,000:0008. So acaso o no
bre senador deduz deste facto quo o resgato se devo 
fazrr forçnsamentf' dentro do um prnso muito curto, 
o que, fe1to o resgate, não podotd. o KO\'orno emittir 
novo!S bilhetrs som autorisação cxpres~n do poder 
legislativo, não. obsLaf!IO OftJr lmlprisado para •·po· 
rações do crr.d&to e nao ter o log1sla lor oxcluidu a 
idóa do r.onscrVJl"-fO umn cert·• somm.a do bilhr·tcs 
na circulaçlio, então u n· bro s.onadur !cm razilO, ó 
inJispensavol quo o governo P:OJ.n n.utorl!!ado para 11 
O(tplicnçãfl quo o nobre ronador m 1Jcou. 

1\las ou entendo •tuo. ton!Jo provistn o logisl,dor 
n possibilidade o mesmo a convcniencia do consor. 
var-s(' umn crrta somroa de bilhPtl'!s na circulnção, 
de não resgatar-se tod.a a divida fluctuanto; tendo 
deixado isto ·" llrtlitrio do govorno, peh racto de 
ter o governo contrahido o emp·ostimo ntõ fl impor
tnncin da mesma divida Ouctunnto, nllo PO sogno 
que lodn esta divida deva ser rcs::ntPda immodiM:t 
monto, qnando parto do emprostirno ('Ó•fo ter uma 
appllcaçiio Lambem JogAI o productiva. qual a que 
cxigom os ohras da ot~trada de forro de O. Pedro 11. 

Aquol!• appllcaçilo ~rovisoria dus fun~os obtidos 
pelas u1L1mos omprt•stlmos, nmqtt'~nto nno fossem 
Lodos Psgolattos pelo resgate dA dlvid1' fluctnanto. 
seria legal. o não trorin inconvonientt•s. 111tra o 
anno, Jiq11idado o exorci~Lo corJ ente, o molhar apro
cind. s as coccssi.ln Jes do ox•nclcio rutnm. o gn
vurno, so ontllo u julGasFo r.onv(\nlonto, prdirin 1ís 

parto daquollos fnndos intoiramonto in,ctiva" por 
não podt~r npplit!al·a ds obras da esLrada do forro, 
que Lem, roptto. um andamento cor lo o determinado, 
nnm t·•mbom no resgate dos bilhetct. viria assim li 

1
,, gar, sem neceasidu•fo, dnus juros, um pnlos bi
hl'tes, o outro por um capital qutJ nllo podia lt!r 

logo rmprego. · 
Adhiru, pois, n· idó I do nobre SOnlldor;: não ro !11• 

sarai a sua emenda soa q•aizer nprcsontar, uma voz 
que roncada ao governo este arbítrio que lhu ó in
di~pcnsavol. 

~r. presidente, antos dn crise de 1864, e da guor· 
ra do ParPguay, o rogimon do thnsouro, quanto á 
divida O•rc,uanto, consislonle mn bilhetes cXtRivois a 
curtos prasos, cr.1 de certo mnís seguro o pru.tento. 
~ilo so podia omittir um bilhota som nutorisação 
expressa do podur logislaLifo, o o.da autorisação era 
dndil ntt~ a sommn do 8,000:0008, poucl) mnis ou 
rnono~, cnmo 'lDiocipztção •lo ronda C,m as neces. 
sida~tos dn guerra e ns conscquencia!ttda crise de 
1861 ot~t:tbotecou-so outro rl'glmon i n omissão do 
bilhntes do thesouro entrou na cnthogorin das opo
r; çõea do crmlito, p3rl que o governo era autorisodo. 
Dahi resultou n grnnde dívida nuctutnt(', que mais 
de um voz inquietou o governo o inqui(.,tou as ca
mnras. 

Sem conLt;~star que a omls!lii.o de bilhF<Los possa 
ir, mesmo orJinar:amonte, um pouco alóm do limito 
nntigo, confo~so qat->, \1Jdnvi.1, não ~osto do regim~n 
cm que entrámos, do 1S64 a cstll pult>, do uma di
vii'Ja fluctunnto m11is ou monos cons1doravol, o:ri .. 
giv~l ['fi curtos prasos. {Apo1ado11). • 

I'.' curto, o ou o ln monto quo o amortecimento do 
os.pirito do associação, n /a1t1 c: o actividndo indus
trml, a qaasi por11lysação quo eo notn om nosso 
mundo industrial, f,,ciHtnu o tom animado esse os· 
Ltdo do ccmsa11. 1\la:t ninguom nos pódo n!lscgnrar 
'tn'nctn ccs:ta o parindo 1Jo scgnranr.n que 1e:mlt,1 
clos!las lnm')ntavois circumstanctaR, tl como~:~ o pe
riodo do porlgo on do1 inquioto'=llo. Q••"m poJe pro· 
ver o futuro o dizer-no~ quo do um mCJmtnLo para 
nutro, qum1lo mono!! o. ospornrmos, MI r.irt:um·· 
slonr.ic"ts nnn mudem do mo·Jn q·1o 2ii,OOOiOOOS ou 
!JO.OO.l:OOJS dll bilnaloM. nn cir~ulaÇiiO cnustilunm 
umn ro~ponsabilidnde mutto ~ória pnrn o th~souro? 

Foi por l!!tso, Sr t'rosidente, que, r.r>mo mnnlrostoi 
om nutra occasiiiu, ns vist11s do aobw ox-ministr·o dll 
fazonda mo parcr.oram lonvavcis, (tnando J•rocu· 

• A 

.. 
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rou h11bilitar o. the10uro para comolidar toda n 
divida Ouctuanto, ou poJo monos roduzil-a ll pra .. 
JIDrcõas IUOnorQs, O nobro ox.-minislro declarou 
nes{a casa, o já ·uos tinha dilo em suas in!ormações, 
que aoniram para o meu rolatoriu, que'"' contrahir 
o segundo· mpreatimo tovo ern vista tambom quo, se 
as reftridas circumst nciu continu,rusem, uma pJr
to do vmprostimo f•oderia ser appiJc~c~da com pro· 
veito ds obras da estrllda de ferro do U. Pedro II. 
deixando-se o resgato du 0111ra ,parto dn dívJda flue 
tuauto, quo flc:use na circulac;ao, para no .. a a ope· 
rações do. credito, rcnli1111Veis dCnlro do pafz. 
. O Sn. SILVEIRA D.\ Mt.TT.t.:-Systom"' do arbitrio. 

O Sn •. VISCIIN'DII: no R1o BRANCO (presidente do CO!'· 
selho):-l\lós, pois, dliVO•uoa ter.mu1Lo preso,Jte que 
esse rogimen,que datt de !864, ó perigoso, JIOr rcrlo 
anorrnllli que o rogimen ontig•• era som duvid 1 o 
mais prudouto. O thosouro não d~vo, por via de re 
gra, cunatituir-so na:1 coruli~ões do um b!lnqueiro. 
Ainda ha (lOUCO li no Ec,nomist que jft se começa 
a fazer esta consura ao thosour" da Inglaterra, por 
quo. i1!1óm do sua omistrüo do bilhetes, ó dopositftrio 
do uma avultAda somma que recolho das caixas oco
nomil'as, as qunes, como so sabe, Leem ai li tomado tal 
detenvolvimanto quo tollas as agenci11s do correio 
são fi li~· os d4 c.1ixn central. Po• isRo, o /lc 1momist 
dis~o quo o thusouro ingloz so tinha constituído ban
queiro, d vista das dcclaraçiles que o ministro da 
fa2:enda 1 o Sr. Gl.•dstono, h.svan feito no parlam~nlo, 
o por cdnseguínto devia, corno os outros banqueiros, 
publi!.!ar semon3I1Uonto suas contns. 

Afns, pensando ar.sim. l'tlconbeço tamb~m. como 
o nnLre stn'ldor pelo Riu de Jnnoirü, quo hoje o 
ainda por aJgum tumpo uma divida fluctuante do 
20 a 30 000:0008 não trnrá inquiutaçno no thcsour··· 

Consoqueutern~Jnte •. a·J o $lllüdo entendor quu não 
Ju noccstidado dll 1 e~tgt• ta r t.oda H divida fluctuante1 
que dos fun.Jo~t de~:~tinados a os to rosgat11, como jl\ 
previa o nobre ox .. minislro da razend ~. pólio se 
applicJr uma somma do prt>(eront:b lÍ!S obras da 
estr.tdn do forro, ou acoitarei a emenda. O quo :--Ó· 
monto peço ó que a emenda ti~ja concebida d" modu 
que nllo se tiro o arbiLrio do CJliO o B'•JVeruo carecei 
que, omqunnto os fundos nõo uvorcm eft'~ctiva ~p.,ti 
CliÇ40 á Oatradn de (v.rro, O goYorno OS ~assa D()plical' 
ao resgate dos b'alhotes com o fim dn dim\nuir o 
onlls do tlu.souro. 

Sr. presidente, devo dcsvanocor o receio ~uo ma· 
nirestou o nobro sen:~dor pola provlncia.do I ernam
buco, o Sr. Cunha o Figuoirodo, sup~ndo 9ue eu 
deixáro entrever •JDJ ponaamonto do .Prererencaa pela 
estrat.la do ferro da llahil, em prPJUÍzo da do Per
nambuco. 

Quando tivo A honru do foliar perante O 1enado. 
não doiloi ontraver esao souUmeoto de predilecção 
ou es!la id6a de prororencia 1 nA.c, conteateí a cnnve
niuncia da conctJ ·Silo para nsduas estradas do Norte, 
bem c._,mu para a tle S Paulo; al"gufi porém, a 
r1upoito da da D ·h la, o os&ado do d.-codencia, per
mitln·se·me a t!Jpresaàlf. em que so acha •1uella 
provincio. EmqLJouto l,"rnambucn pros&:era, a Jahia 
tem decabldo ..ta bUA antig11. prorpcsridaJe, rJelos 
maiores sofl'rimentos que lho causou a crise do 186C, 
ou antes pelas ditroreat~s crises commercbea pur 
que tum (JittiBttdo, pt~las aeCC4ls periodicas a que estão 
Slljcitos c.s suus f!Ortões, e pela praga que invadiu os 
seus Cllnnaviatis, causando·lho grandt>& pn.'juizoJ na 
principal industria, q.uo ó a do assucar. 

Estando nestas Clrl!urusl.anciaa a .provincia da 
Da h ia, o prolongamento de sua estrada do torro não 
lhe aorvir:í. comtJ 4 província de PernombtJco, para 
au~mento do prollpf>ridade, nus para eahir do estado 
excepcional e lamentrlvel em que actualmente 10 
,,cha. E assim exprimindo-me, não quero dizer que 
a estrada de Pernambuco espero pela da B4hio i o 
quo digo é q~1~ a provioc1a .de Pernambuco eetd 
rica, tm cond1coo!l de prospondade; que sem duvi· 
da mnis ha de Prnsperitr, ern beneBcio seu e do todo 
Jmperio, c;om o pro!ongftmentl) de sua estrada: OD• 
rretanto qutJ o prolongamento da da Sabia vae tlt· 
tender a nocessithdoiil mais imperiosas o maia ur .. 
gentes. Lreie quo esta explicação devo tran.uilli~u 
o nobre senador pela provincia do fJetnornbuco. • 

O mou illusLro colloga pela provincia do Pará (ez 
tt.ontem varins observações nllo só a respeito da pro· 
posh, como tambom, o prlncipalmento,a resp_~ito do 
nosso eslado financeiro. Eu sinto quo S. t:x. não 
ostoj!' presento. O nobre aona~or trou~e para a dis• 
cussao desta propost11 materaa proprt~ da do orça
~amont.o, o ospecinlmento da fazendl. Entendo. 
poróm, do\·or onpôr sean,·ro alguma ·contrndic14 ás 
objecsões do S. Ex. 

O nobre senador quer o pNiilogamento das estra• 
dss do f~rro: quer dar uma o::lr3da de ferro a Atinas: 
rotB os crod1lOS, mas recuso os fundos,. potquo en
lonJo que o lhosouro cslá regorailando do dinheiro, 
os s:.ldos abundam o Sll vlo accumulando do oxor· 
cicio em exorcicio. 

Respondendo osJim ao nobre sen1dor pela pi'Dvin· 
ci:l do llio de Janeiro, ou dou arrbtls nu n1)bro SO· 
nadar p~ln ll>hia om roloçiw á confiança quo dig 
IIOU•l!O dtsponsar-mo; O guvorno nfio ponsa,OUl COO• 
trnhir omprostimo:; no oxlorior ; tem fundos di:~po
nivois 01) thosouro pnrn cs pl'imí'ii'U despozns da 
estrad" do ferro do O. Podroll. Tornos cm anda· 
monto a 4• tiOCçlm. que jti os tá om ,·ia do conciusho i 
as obras reitnntcsdttlllt pod01·ào exigir 4 a 5,00B:OOOSi 
o mais do crodiLo do 20.000:0008 serd pHa o poo· 
longamonL•J dA rn(.wua Ol!ttlada pato lorrilorio mi· 
noho. Nilo sondo proci~os immediatamcnto os 
20.000:0008 F.H4 4/i obra:~ da !"strnda, n somma 
disponível torli. ontl'(lhmto, umt1 appltcnçho 1.tll no 
roagato dos balhctot1tJD !bth1JUro. embora o governo 
tronhs depois dtJ cmittir novos hilbotos. 

Ora, Sr. prosidt:nto, cu quizcra quo o nobre sena• 
dor fo~i~O iuCallivel om seus ca.le.utos, porque~aogura· 
muntu, so u Ulosouro tivesse s~tldos abundon&es para 
est;t o nutras despozaa do E~ttado, nio haveria mtnis
tru da fazend.1 -ruo cuidas:.~e do lovanlar emprosthao, 
podir di11heiro omprcsll.do, quando os tem do Estado 
om nbundancia. 
~hs cm quo funda o nobre senador o seu cal• 

cu lo? Cunsiderou a rondtt do 1860 a 1870 dovnd:~ o 
100,000:0001, pelo que l'ojo do resumo do ,;eu dis
cur:;u publicado no Jor~&al. Para elevar as.sim a 
renda dosso oxorcicia, incluiu a massa dos dcpo• 
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sitos, o niío sóment.e a sua pdrto dieponivcl ou o lf .. 
quido, como determina a lei o ir.dica a rnziio; in· 
clulu tambem os lur:dos oblidos polas oporoçõos do 
credito... . · 

3,000 homens no Paraguar, o Uma pnto do n'lsso 
material que niao tem vindo por rolta do transporte, 
o por dlvOI'>iOS accldonlos que 10m dlfficullado a na
vognçlo daquollos rio1. 

O Sa. Toaass HoMEM :-Apoiodo. 
O Sa. VJSCO!fDE no 1\ro Bn.ucco (prtsidente drJ con .. 

••lho) •• . o da rocoila do 1669 a 11:!10, quo om parle 
representa omprost.imos, conclui..~ o nobre senador 

.quo a renda do oxorcicio corrente o a do Cuturot de
vem subir na mesma proporção. . 

Por outro lado, o nobro senador, ao passo que não 
se con&entando com 11 receitas orçadas, vaticinou 
que ellas devem crescer soutivelmenlo. entendeu 
tambom que as dOBJICzns or~adns são oxcossiYas o 
que podem ser muito roduzid:.s. F. por e!llO modo o 
nobre senador fez um calrulo do sobras ou do saldos, 

'que do cm to dlspenBL ria toJos os fundos que recla
ma esla eroposla. 

Mas, Sr. presidente, e:;Les calculos do nobre re
nador ovJdentemen&e poccam pelas suas bases. o cm 
·t.odo caso nio é possivol que o senado os conaiJoro 
infalliveis, e delibere sotirc s_egt.rdnça Ião incerta. 
O nobre senador nA.o quer considerar que as despe
zu extraordinarias da guerra não cessaram no 1• do 
Mar~ de 1870 com a terminação da- meama guerr.1. 

·O nobrb aenaJor não mette em conta que ao termi
aar a guerra eslava um numeroso exercito em terri
torio estrangeiro, que nii:o podia aran!!purtar-so da 
nou&e para o dia; que o transporte tJrsso tlXercito o 
o do material demandava tempo, exigiagrnndes dos
pez3s. O nobre senador nlo quer considerar que 
ainda temos no P.araguay cerca do 3.000 homens o 
uma parto do nosso material do guerra. Por isso o 
nobre aenador entendo que as despPzas so podem 
reduzirá vontade do goYerno. no mo•mo tempo que 

- a receita b11 de subir por offuito não sei de quo 
causas. 

O nobre senador nos dis~o : " A despeza do oxor
cicio corrente ~·a estimativa que arparo.::o no rclo
lorlo mollo a 106 000:0008 oa a lD,OOO:OOOS, '" 
laclulrmos os 13,000:000S de bilholos do lhosouro 
resgatados na data f. que sr. reCero o relalorio, ÍlfiO é 
no ultimo de Abril deste anno. » A dospoza consf
dcravel ilfto cessou, ó o que não tom cessado de pon

. derar o nobre senador. 
S. Ex. não auondo. porém, a quo esta dcspoza cm 

granJa parto provóm :und1 dos gastos oxtraordina
rios da guorra (pelas razõos qud h a pouco ox,.ondi): 
não mttonde a que o podor lt·gislmtivo tem dl'crotado 
croditos e.ipociaos para ditrorllrales fins da utilidade 
publica; que depois da l.:i do orçamento, quo roge 
o exorcicio corrente, passaram varias outros dispo
ai~es legi!>lativas augmontando as duapezas. 

·Eu já mostrei 110 nobre sen:~dor, cm outra occasião, 
com os nlgari11mos do thosouro, que o s:ovorno tom 
1ido economieo. que a dospez11 publiCA do 1868 a esta 
parta tom diminuído, não monos dtJ OO,OO'J:OOOS. 
que, porLonto. S. Ex. não tom razão quando dlz .o 
repote que cessou a guorrai o qno ns dospozas conu
nwun quui n:l moama esca a. fodavla. dirm ainda 
que, pelns dcapczna t)a guerra no oxcrciclo ~orrcnte, 
so tom pago nAo poquonall sommas dtJ prtJmlos a vo · 
Juntarias; quo, como ha pouco disse, ainda temos 

Se por acaso o •onado pr ced• sse como o nob~e 
senador, quo quer os Ons e nega os moios, o qu_e so 
soguiri:l. õ quo nnm moamo a provineia de Minas 
tnda a estrada do forro. quo aluis o nobre ~:~enador 
lbo quer dar. Que o nobre sonador diga que não so 
tev3nt1 empro~timos, qn;rndo ollos sejam dispenn ... 
veis, quando haja saldos dlsponivois no tbosouro, 
diz uma YOrdade que ninguom póde contl!nltar; esta· 
beleco uma regra, .qu'l ·aó um governo insensato dei· 
xaria do seguir. Mas dizer "querem emprestimos 
sobro ,cmprestimos i nego a i~to o meu voto i o "o· 
veruo reduza n desp~7.a 1 rrocoroaugment..u a ronda, 
Oscalisando a o isto lhu bJstará, • estas pu1 as do
clamações, pcrmitt•-mo o nobre senador, não !IAO 
proprias de um espirita tão rrflec~ido e de um11 pes
soa 111·• competente nostns matenas. 

Aconselh:.r oconomlus o que sojamos l?arc(ls na 
decrt.'tnção do !lOY;~S dospezns, que se flscahso quanto 
é passivei; nisto &odos ostarao do accordo cum o no· 
bro stJnad•,r. Mas tlosconhocor o quu estd patente a 
lodos, que os eO'eitos da guorra aind1 duram, polll 
quu toca rls dt•spezbs do Estado; gufJ não ó postivul 
suppôr que .1s despozns, longe do ficarem nosülgaris
mos orçados. soíl'lam uwa grande reducção; e qua 
a renda, por outro lado, a despeito dos reeeiot que 
tinbnmos em Abril o Alnio deste ann,,. h11 do cres
cer no exerclcio corrente, à crescer ninda mait~~ no 
exorcicio sea:uinto; são J•roposições cst11s que o no
bre acnador não póde sustentar, r;ão calculos evi
dantcmonto f.:~l11veib o arbitra.rios. 

Lamentou o nobr& senador que o rBiatorio da Ca
zendu eliminasse uma t.abella que-ora coslume ena 
outros tempos acompanhai-o, na qual 110 via a dos
pAza do Eat1do por ministerioa em ditrorentes exer·· 
ciclos. O nobre ~onador disso nos que essa tabella 
lho fitora grande l•lla. 

Sr. presidenlo. lu no rol•torio d&!!te anno, quo 
aliá.i llAda innovou 'JU"tnto ás tabelta,, a taboll.s 
n. 8, que fornece dados mais positivo~ do quo esses 
~ue o nobr<' senador poder1a encontrar na antiga b· 
tio lia a que se referiu. A laboila n. 8 é um resumo 
da synopse, que sord es1o anuo-presento á assambléa 
gorai. ll:adrs sohra o mo•imento da renda o des
peza do Esu1do tambem so encon1ram em &ermos suffi
ciontcs no relatorio da fazenda e nns rolatoriul!l dos 
outrvs mintstorios. Dados mais arguros, mais com4 

pletos. pelo que toca nos oxorcicios pa)sados, só os 
poderemos olltor quando vier o balançado penuhimo 
tlxer.!icio encerrado. e a synopsc da es:orcicio do 
l~dU a lll'lO. 

Não termin.1rei, Sr. prQ.sideoto. sem dizer ao se· 
nado quo a Psporançn qtiO o nubro senador nutro. 
do que a ronda. dct~ttJ tJXOrcido não apresento a dimi
nuiçrto qnu rl!ceiavamos, tom ulgum rundamento. a 
jlllt-Cnr so pdos rcnJim(lntos ,d,,s bHando~as do Rio 
do Jt~nt·iro, d11 ll;,~hill e do outras pr·o•inci>uf. Ainda 
nflo pos~o dizer, r;orllm, Com :;('guran~a que a ronda, 
cm vez do uma diminuir.llo 10lo~tivumonto á do uhi· 
mo exercício, será igual·ou maior; o mais seguro ó 

. . 
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estarmo• pelas prevbões feitas com 011 olcmento!l do 
ealeulu que poa•ula o tbosouro cm Abril. Quando 
chogumtJs á discussão do orçamento da Ctz~nd,., eu 
esporo tor oiiJmen.tos tfumclonLos para molhar apre
ciarmos a estimot,va donnbro Henndor u vorincnr so 
a 1101 esperança, que eu atiásta.mbtuo hoje compar· 
to, terA ou não dtl raalisnr•Blt. 

O nobre sen~dor pala provincia dns Alngons otre. 
rocau _uma emnnd11, que tom por IIm o f'Studo de 
um11 et~trnda de rorro á margem do S. Francisco 
pnrn ligar a nnvogaçi•o da p11rte ~uporinr á dn 
p:trlc inferior t1o m~.•smo rio, salvando I"UllK graruj~tl 
cachneiras. Estos estudos já ostlto f'M p~rle (Pitus, 
como declarou o nobre sonador pela província do 
Min111, qtiO ÍtJi ministro d11 ngricuhnr11., Sem duvida 
que silo estudos da interesso o se pron.l(lm r.o ~ys
tema du vias do communh~nç~o do que trnt;• 11 
presente propot~l~; ou por i·to a··eit11r1!i a emt•nda 
do nobre senador, po1uo quo olln ostnja tambom 
compreher.dida na n11torisaçilo do a• tigo t .. rcHiro 

Nllo posso, pf?rÓ~, llCCit:.r 11 ~monda do nobre se: 
nadar r•ela prOVlnCIIl do Cenrli. Não lho prostnrr.J 
o meu voto,cnm q11antoestoja doaccordo com S. Ex. 
e lhe affi:1nce que o governo torá riwito om vista os 
estudos que elre re('ommcnrta pnra a o~trada da capi
tal a Uat11rité, prolongandO·liO ptlo interior até o Crnttl. 
A provincia do Coará nilo mo roce monos ao gtwerno 
do que ,,s outrns provincins. O nubr11 Fenad•lr fo,o 
mo parl3co, um pouco inju!',o, suppot1do quo a sau 
provincin tem atrio osqnccirtn. A flilfcr·m~a ó que 
ella nlo precisa· tAnto do mitrada de fl'rro corno ll" 
outru. O nobrn senadt1r, r.m seu oxr.ollnntA cnsrtii 
c•tatisdco, é quem nos descravo o solo do CMrli 
como facil para snas communicaçõJs · interiorí'S. 
Cr mprazondo me em lôr Ps n11crip1ot do nobre &ll• 
nador, nté cnptei o que elle diz das fncilida~les que 
o territ11rio de 11ua provinma ofTerocc tis vt.1s do com· 
municatllo : 

Diz ell•. (U): 

Não so tratando, Sr. presidente, na ementfa do 
rwbro Jonldor poln provir.cia do Coard, do uma 
estrada que se Jlg•m ao systema d"s vias Correas 
sobro que vorsn o prosonte projecto de loi, a emell· 
da do S. Ex. os~ comprohondlda no estudo complelo 
d11s vi1u1 de communir.ação, nos trabalhos. neces•a· 
rios Li carta iLiucraria do lmperio. So cu acoi· 
tnsso a oJUcnda do nobre senador, quo ospeciOca 
Oll f!Sludo Dt.Lossarios a uma oatraüa no Ceará, 
teria di) nceilar quJnt:ls emendas da mesma natu· 
rozu fossum aprosont.:dns l•q•li o m outr11 camara: o 
o1,t:io o que teriamcs? Quo a autorisação geral O· 
cnria prejudicada por estas especiOcii~OI o que ou 
as di~pvsiçõos especiaos se tornariam i.lexequivell, 
ouprovatccoría um todo c:~so o arbítrio quo Deltas 
mat11riD.s não so púdo recusu ao goveroo. 

Cl'}nOe o nobro sunador que a cstrnda de Batnrité 
hn do ser cslu·Jnda; para isto niio carece o governo 
de um.1 nutorisnt'f'io especial; tem (acul•tade bastan• 
10 no ultimo art(go da l'menda subsli\utiva •. 

Sr. presidente, tnnho ns,.im respondido As obser• 
vat;ÕPS que mo (oram dirigidaP. _ 

nopotiroi prr fim: SOO nobro f8Do1dor peJa pro
vindu do Rio de Jnnmro quizcr mand.u omonda no 
sentido em quG .se mnnifestou, ou !bo pre11tArci o 
meu vnto, porqun nõo dcs~jo ·nrbitrio além do noces• 
sari11; pnlo contrario, em matorin de operações do 
credito oslou prompto :1 ac(litn:- qunnlas rostric~õcs 
pnro"am ~tlzoa\'f!iR. 

Ficou adindo a discusSão pela hora. 
REFORMA .IUDlCl4RlA., 

Passando-se .6. 2• parlo da ordem do dia continuou 
a 2• tliscussão dn art. 1° do projecto da c~tmara dos 
dóputado~, com a proposta do poder oncuUvo &obre 
a rdormajud1cinru1 com seus paragrapbos o emendas. 

o Sr Cuoba Flsgclredua-Occu· 
parei por mui pou"':o tempo. como é de meu costu• 
mo, n aucn~ão dn cass. Tratuci succiu&amonte do 
art. ~o do projecto da camara dos deputados o daa 
omoodas a ollo otftJrccidas. 

(Juandn!.Sr. presidente, o nobro .·enlldí r pela piO• 
vln ·i.• da uahia, meu antia;o nmigo, o Sr. Nnbuco do 

• A face do ~o lo ô gernlmeqle desigual, pnrcnusn 
das serras, serrotos, \'alles, tabo!Oirvs c ribeiros, 
que a cortam cm todos r1S :oontidos: todavia não so 
pdde diler montuo11o, porque f>Stos design:tldndos nn 
mah.r parte do sor1ào ~ão pouco ~onsivt.lh1 pouco 
alteram sua horiHontnbilidado, á OXl~opr~iin da gtando 
cordilheira da Ybiapnba o das so ·ru~ do Maran· 
euapo, Aratanha, &turité o Uruburotam~t, » 

A provincla do Ceará, ull.o oocoutr;,nd~l p1•ra suas 
com 11unjcaçõos· intPri .. rt.ls .:1s mesmas diffi·•uld.ldtJ~. 
que 10 dão om o•nras pruvincia~, nltn podia pro 
tender a prafer .. mcia quo obtiveram as de Pernnm· 
buco e da Bahia para I•&Lrad;u dtJ Corro. 

· Ar<~ujo, rompeu o doba to dn actual roforma, di&'
oou-~e Cl.ngratular-so com o p1•rtido conservador 
pr.r havor chegado n o.-:casiiio de ser reforrn1da a lei 
do 3 de OElzollibro do l~·H. que, su&'undo S. Er .• pa· 
roei a uma loi de emanação dt vinn, cr·mo li<Juella que 
Dons ha\·ia d.1du ao sou ptJYO no monto Sm.1i entro 

O nobre snnndor Fnbo que a construcrão do um 
porto na "nsrada dn M ucuripc lem ruorôcido a u l· 
tençito d1J governo. E'lta mosmJ estrada de que nos 
(.dia o uobro senador tom sido osluilnda. O go\•orno 
mandou engdnboiro!l !I provincia para os~ o 1Im. Se 
nãq; foz mais, é porque havia outras nccos~idndcs 
ma1s urgentes. 

A cstos factor accrcsce outro mnij po•itim, que 
6 o da linha do paqut!tOI do Norte, o o da Jiuha in
termediar( ... , . a cnreo _da Companhia. (11JrnambucaDa, 
que é bom subvcnciona.da. o cujo sonfço nprO\-'Cita 
11mbom ao Co>rA. (Apoiados.) 

lrovões, " 
A congrntu~ação do n.obre .~on dor tem impor

tnncia dupll•; om pnrte ó mua bo~, ••m parte o do 
nlguJM intonçiw sinistr1•. Na primeira parto en
eorra·so uma manifoslaçllo .solemnc, "inda de voz 
ÍllSU!lpcitn, do que o p11rtido consen·ador não me
reco do Juntwira Jthcum.l , not:a do ompor ·ado, o s!m 
do commodiJo o rcfl('Ciidtl, 

A ~cgnndn r·nrll'· porém, Cflmo jd disso, ó urn 
pouco ~inislra, porquo 011\'olvo umu ospccio de re
moque ou dn ~~~tigma, ntirado nos faull•rcs c susteo
tndoros do umn lcgi~l;u~ilo quo. não obstante não sor 
jie nmnn.1ç.~o divina, prestou todavia mui rülorantcs 
IIOtvicos no paiz, do que fllrCl tr·stomuuhn c.mscien· 

o ~ 
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te o aallsr.ua o nobre senador nos dias neCaslos [e 
nebulosos porque passámos, e que Deus permiua 
que alt• vol&em. · 

culindo d•p_arlida'."onle !'' ariiS'OS d~ projaclo·; .• 
nessa occasuao serao act~ltaa ou regtt1tadu as opa· 
niõos do nobre senador, conformo o untondor o EO• 
nado, em cuja aabodoria collectiva d,~nmos mlis 
confiar, tli:J quo na acioncia iudiYidual, que por ·via 

l!n&ondo que hoje não lemos noees1idade do des· 
honrar easalel, e unto mais o não devemos, quttn
lo ainda é ella uma Joi vironle, 

'fraternos de rerormal-a, senhornP, com animo 
despreYinido, sem fecriminaçõos, som a Ilusões sa • 
tyrfcaa, mas súmente pt~dindo á Divina Providencie~ 
que nos illurnine pira que o novo 'rabalho tenha o 
cunho, não da perfecUbtHdade divina, quu t~Ó por
&once·a Deus, mas da perfoctibilidade humana e 
posalveJ. 

do rogra ó mais Callivol. · 
E, Sr. prosidonte, ao por ventura forem despre

zados alguns du1so11 priocipios dt doutrina gue o 
nobre senador conaidor~t es .. aoncia1 para a rdoun1, 
ainda ossirn rcsl~r Jbo-ha uma 11r•nde gl~ria, ~ _ú: 
quo sorllo com·o, Lidas em lei n.uuas das d~spos•çoos 
a que o nobre senador já prestou o sou asseDlirucmto 

· Creio que todos n6s concordaremos, ora que para 
conseguirmos oasa mesma pertoctibilid1do bumnoa, 
cumpre quo a nova lei uào seja obra do artificio 
partidista, mas o palladio a que se abriguem todos 
os braslloirosJ. de &odu as cclre• polillcas. 
· Sabe V. t;J:., Sr. presidente, quo o paiz, em 
que a administração da justiça nlo constitue o pri· 
meiro cuidado dus poJores publicos, nlo pdde (JOi· 
xar ilo ser nimiamente inCeliz : os poderes publicas 
Dl.o tcom outra razão sufficiente do sua exisloncia 
senão dar a c11da ·um o que ó Eeu. E' por isso que se 
eagondr~tm diversas Córmas do govOroo i é por isso 
'{UO pagamos tributos; 6 por li!Dor disso que ao Jegi• 
t1ma o que se chama soboranta. 

Sei, Sr. presidente. que ost1u dizendo verdades 
triviaes que niaguem ignora, quanto mais o senado; 
o meu proposito ó encarecer a necessidade de &rabll
lharmos na reforma do que- traiamos com muita at
teaçllo o passivei dosveJn. 

Antes de panar adiantl', qufzor1 tambem por 
minha ve,: congratular .. me com o nobre senador pela 
Babio, p<Jr haver ello mui ac•rledamenle esposado a 
maxima parte d~sta reforwa. Receio, porém, que 
S. Er.. não acoito os mpus parabons, om.,isla do 
modo porque arrematou o seu ultimo discurso: mos· 
trando-se mui descontente, e ató protaatando não 
volhr mais á diacusslo, sómento porque nao fnram 
aceitas J!ela commis11lo de lokisl~ção_ as emendas 
que S. Ex. hnlll rormuladn no voto em separado. 

Creio que o nobre &~tn~tdor foi dem,síadamenlo 
suscopUvcl, o daroi a razão • porque assim zno er 
primo~ 

o que se acham consagradu na proposla. 
Do mais, Sr preaidenlo, poderá alguem ter basl·.alo 

autoridade para impOr. ao senado a au1 doutrina,, 
Não, é Corçoso queaota otrerocid> d dlecussao; Quando 
se tra&a de proposiçees psrallelu, ó indiopensavel 
que sej.:.~m cunfror:t:sdas umua com outras, o bem do· 
munstrada a vantagem de uma aobre outra. Doso· 
java pois que marchas~emos por partes. cun&idor•ndo 
rada uma das espccies do projocto pela ordem, em 
que esllao diapostu, o quo u nobre senador não nos 
desamp 1rass~ ora tão dH!lcil trans~. 

O nobre senador parece-mo quo pretendia que 
Cossom adoplndu,logo de chofre, ~o on&uflada, IOdas 
as emondaa que S. Ex. apresentou DO voto em sepa· 
rado. MIIB ó muito querer; o quem tudo quer tudo 
perdo.... · 

Eu prot~Jslo ao nobre sunador que, quando forem 
ellas combinadas, cotDparadas com os artigos da 
proposta, e elucidadas na discussão, bel do prestar 
o meu epoio áa idéaa que mo parecerem maia disnas 
de ••r ado~lodas: Córa disso Jl"ÇO Ylila, 

S ·• presiiien&e, You entrar 111 discussão d .. art. 1•; 
mas antes disso. se mo Cusn1 permittldo, cu faria uma· 
~:upplica aos nobres minbtro•~ e ora: qUe SS. Ex•. 
consentissem uma discussão mui. ampla e litro 
nesta maleri" (a~oiadoa}, nllo f..czondt» do artigo 
nenhum desta reforma, nrm quosiAo do 'abinete, 
oorn de conOança; mas assum(ltO do larga dtscusrão. 

Vamos começar. (Lmdo) 
• Art. 1..• S&o or&inctos os Jogares do juizos mu

nicipaes o de orphãos das comarcas que forem aédos 
de ralação o conferlidus em Jogare• do juize• de 
direi lo aquolles ~uo o goverao julgar neceraarioa. • Quem lôr o 'oto em soparado, e compuaJ .. o com 

d proposição da camara do:~ deputados, roconhocerá 
mui facilmdDLe quo o ponto ew que o nobre son11dor 
se collocou, não está, a respeito do prCijecto, om tA.o 
grande dillancia quo o demovesse da boa intenção 
em que estava de ajudar-nos uosta rof..,rma, o. cuja 
maior parto elle ja havia •dherido. l'aroca-mc que 
o nubro senador nlo tem razão do desprender·so da 
discussão i mas sim de ajudar com su11& luzes para 
quo Cac;aml.)s aliJUfDa cousa. 

A este arLigo tia a ••suinto emenda : 
« Nas capilael que fnrom aédes de relaçõ~a a nas 

·comarcas de uru só termo a ellas UJJados por lâo fa· 
cil commumcação que DO mE~smo d111 10 FO•sa ir e 
vo1lor. a jurisd1cçõo de primeira inaum ... :" ser4 ex
clutdvamonte erorcida pelos Juizo• de dl~ito, e a de 
segunda pelos relações. P 

Li com o devtda a&tançào o voLo em soparudo do 
nobre senador; o fui prosoDto ao longo o oloquonto 
discurso, que proform. Enta.o S. Er.. foz uma rese
nha dos princípios de doutrina que entendia donrem 
fazer part•J da rorcJrma, que ao discutO i mos S. Ex,, 
onfoixou-o•dot.al modoqucnão podem sor bem apre 
ciaJoS, se nA.o sendo CAda um dellos dost1cado o collo
cado nos sous doVi11os togares, partt pudurom sor cllll'll 
c postlivaJnonto liqui<lados, 11 modi~a que "'' f,lr dis· 

DestLt omonda, combinada com o art.l• e seus pa· 
ragraphos,rest~.ILnm quatro idéo.s: a primeira ó a ex• 
tincçilo da compe&oncia do julgar da parle dos juizes 
mun1clpaes cm cerla zona de comarcas proxim11 á1 
relações; a tiOgunda idéa é a nomeação do substitutos 
dos JUizes do direito i a lurceira, a consernçilo dt•S 
var3s pdvilegindas quo devo1n ser eto:eldas .eucces· 
sivJ o annualn10nte pí·los juizes do direito i a qu&r· 
h. idéa ó incompatibilidndo d11s juJz('s municlpliC& 
·com cheftls do pulicia. o seus substit11tos. Nno sei .se 
comprehendi ltrm. 

; . 
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Pdroce-me qutt osto Cni sempre o J~ itleratum dt~tl «Toda.s as Mmarcas de um ou c!ous lermos quo se 
que_pugnav~tm pela ~parsclto das Cuncções de jul- limitarem com a daquella em que eath·or a rol•ção, 
gor !1tHduncçõt!s de polici1Í. Creio q ro sobro esta de rrodo que a viagem de ida e volte possa fazer-se 
idéo nAil bR divergeucla; o poi-1 descerei aos do- .no mesmo di11, ficnrio sob a dispo1içlo do art. 1• 
la lhes, o Caret algumas obsf.lr\'ações, quo mtt oc para seus efToJtos Juridicos, etc·» Crefo que assim fl· 
correrem. cario o horhooto JUri,.diceional um tanto mais regu-

Occorr"·ml} h1go uma duvid.l a rospeHo da omen· l~tr. Jtepito, não pude bem peneirar quaes Coram as 
da, sPgundc n qutal toro mos duas zonas de comarcas; razõe11 predominantes desta divisão de zon81. Desde 
uma que &illlcha proxima da rt!lação, cnmposh do co que mo ar.hnr mais esclar,•cJdo não duvidarei vocar 
marcas do um só termo; outra du que I!D auppoom pela emenda. 
maisaffasl.ldas da relaçd.,;compostas dodOLlll termos o~sçamos agora • outro ponto. No projeclo que 

Eata clasliOcação das comarcas em duas zonas ,•eio do camara as var•s prlfllegiadaa Pão cansar· 
tra~ alguma ditrerença no modo do administraçãn vadas. e devem ser exercidos pel~s juizos do dheito 
da justiça ou do exorcor a jurisdicção; porque o.u na ordem que rôr estabelecida em regulamento. Na 
comarcaa da primeira zona, a jurlsdic,ao ó Etxclusi- emenda os jui.zes do direito des comarCAt~ do ar&. l•, 
.vamente e1ercid• pelos juizes de direito em 1• in· slo os substitutos reCiprocas na mesm.a comarca. 
stancia; e em sesunda pela relaçilo; n n11 segunda Não pude aUnar bem com a razio porque a 
zona não é &anto assim. vist1l como em certos cli!ios emenda excluiu os juizes cspeciaes ou as varas pri· 
.julgam 01 juizes municipaos com recurso p .. ra o vilegiadas, rontomplando sómente os juizes do di· 
Jl_.liz de tlirllito. que decide como cm 2• inst.1nc;a roi to das comarc •S do al't. 1•, e nem tambem poaso 
Na primeira zona si1o os desembarg,..doros obriga- dc.;cobrir a razlio porque 011a& varas privilegiadu 
dos a ir presidir o jury; ··mils na segunda :zona dev.•m ser exercidas por juizo• do dhe1to ant&ualo 
são os juizes de direito que presidem . alternadrJfllente, para poder conher.er a dill'erença 

Ora, segundo a nossa drvisão judiciaria actual essencial quo ha na emenda e no § 1° dn projecto. 
pódo acnnt(jcer. e com clfdho acontece, que um11 Não tenho, pois, remedia sonlo esperar pelo• OS· 
com11rca de dous Lermos Oque mais perao da c.Jpital clarecimentos d,, nobl'e com missão, aRm ·de melhor 
da rebção. do q•1o outr11 comarc • do um s!\ termo, orientar o meu voto. · 
que estará na primeira zona só J•elo facto do Qual a razão porque o oxcrcicio das varas privifr .... 
poder-se fnzor a viagtjm 1e ida o volta em um giad:Js h& do fOr llllcrnado, de modo que um juiz 
dia. serve em um nano a attribuiçlo e o outro serve em 

Então apparocorá um inconven•ent~' pratico, outro llnno? 
qual_ o do. ficarem u com~trcu mais proximu â Quanto aoi substitutos dos juizes de direito pa
rolaçao ;:rafadas das vant.ar;et~~, d.., quo do vem reCd·me, quo as habihllçõos que exigem o p~jecto 
~oznr as que demorarem mais da&tantes, segun Jo u pora 88 nome.,çõ1•s apresont.:Jm mais garantias do 
IDdica.m os tcraJOB da emenda. • . . que as ac:tuaes, r~orque os subsdtutos do projecto de 

Allslm, por, t!xempto, to.mos na pronor1a de Per.. rerorma devem ser douaores, bachareil rormados em 
n:~buril mUI JUnto li capl~lil uma coJa;,rca que Ot:n direito, quo tenham. duus. anno1 de pratica de fOr_o, 
li 'JSla do Rec1re! come;» Olinda, o temos uma out~a devendo oxercor 1 at•.ribuu;Ao por quatro annos. Nao 
que acha-s"' na d1sta~CLil do 7 O!J8 lagoa~ de cap1- tenho flUO notar, Sr. presidente, nesta p.nte do pro
tal. pollondo·se todaVIa Caz~r tt-. v•asem do 1da c vohn. jt~r.to ser.õo" cirr.um1tancia de ae er.igir dous annos 
no me•mo dia, como no Pao d .\lho. de pratica. Se actu11lmemen1e um anno de pra~ca 

E' evidente, que haverá algum, irrogulttridrtde no é aumr.ienle para que 80 po•~· dar o Ioga r ~e JUiz 
serviço jurisd1ccionnl d.u duas zuna.; porque não .munlr.ipata um ltachan-1, parece mA que scrtot tam ... 
poJorá o doiOmbarsador da rotação preaadir ao jury bom bastante para os que polo projecto &lo aomca· 
no• dous lermos de Olinda, que ficam mais pertos Jos substitutos. 

d11 ~l~ção, em quanto que ha de ser obrigado a ir Sei que pelo projecto ha mais uma g.uantia: noto, 
prea1d1r au Pào de "-lho, por _ser dll um termo; e por porém, um inconveniente, e é, que a rxigoncla da 
uso cerA uma regalia qud 11110 pódo ter Olinda só dous annos do pratica no fMo ha de talvez trazer 
porquo tora d•!u• termo11,, posto~ quo fttJDOm ambos tlilftt!uldade no pret~nchimento dos !orares com ba
cilos mais prox1moa á_ capual. F .. onde houver estr.l- chnrds formados, ou doutorf>s, (trincipalmont.e não 
das de ferro. se p11deran dar uutros casos, eu~ 1ue u 88 dando aos nomeados a !'Specta.tiYI de um Jogar 
comarcas, de maia rJe um &t..rmo fi~ando ~a1s ongo do juiz di] dircilo desde que ellm1 tiverem por certo 
pel_o. numero do le~oas, fiquem m JS: ·pro11mu pala tempo exercido bem 0 car110• Se se der ct~ta espe .. 
lda1hdadt1 do arana1to. · ranra não apparecerão dimculdades plr'o'l podet-lf) 

O Sa. NA.auco :-Apoin:Jo. nonio;,r bons subslitutos: todavi4 ulo faço questão · 
O Sa. CuNHA. FIGUBIILEDO :-1\trece·m·~ portanto, dtsta circumst11ncio. 

se oito po~so bem doscobrir a razão philosopbico Quanto a. s chefes do policia visivolllleJ!te fi~"am 
determina i v•' dcstt dl\•is.lo do .zonas, sobrou quo 11 ~uos sendo pela roC~rma, enti~.1des mu~ ~i!'enas 
nobro commfssâ.Q nos ha du o:~claruccr, "areci t-mo, do quo ató hoJe aeom s1do: ficam sncorupaubaluados 
digo, que CtlrJ melhar tlst.abolocor uma rugra qut1 por par.s as runrçõos do julgar Noto tambern quo o quo 
assim dizorurrotlontlasse ntüi:t COilVOnien.tomuuto a so. roquer como habilitação para 11 uomeaçio de 
zo1a dos camucu que ficam sob o inOuxo immo· choCe ao r~oliaia, me p.uoco r11zonvel garantia·: coo• 
diato dds rolaçõoa, doterruiuJnoJo ... :~o o H&guiuto: ::i-!o11..1, pou)Dl, que a condição do.«pralica do róro• 

•' 
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podor-so-ha tor.ir.r iltusoria pJu gcnorali.lnllo com 
que ostú concubido o projecto. . 

Diz o projecto (lendtJ). uüs chcro~ dn 1policino se rã 
nomeados dentro os magistrados, duuloro:, o IJnchu
teis em daeito quo Livcrum quatro a uno~; do pmtil:n 
do rôro ou de administração, nüo sendo obrigatoria a 
ecoituçlio do Ct~rgo». Es~t htibilitaçil•l dos tJUU 11 oannnH 
de pratica J:Ódotorllnr l!lOillusoriu comu tlbso. porqu · 
a •tiomos que muitas ve'l:os om quntm nn•ws dopoi!oi d·• 
formatnr<~, um bacharel pódo não ter fdu pr.tkR 
toai o eff•!Cliva, que in·•pire cJnfi .. nça p<•rn o exerci· 
cio do cargo do chute do policia, prin ~ipnlm•·nto hoju 
quo &e obsor\'ll quosi cumtautcmonto, quo htl\'endu 
grande numero de bach.troi" form11dos, muitt•s que 
so annunci,,m como ath·ogados, uind11 quo o annun
cio duro pnr wnis do quatro annos, não oblcom cnu~n s 
quo os obriguem a exerci t1•r· as Jeltr.,duri•Jicn~. (.'1 por 
isso não adquirem 11 (lt'atiC<~ do fdl'u noco~l:ilJI'ill, t(IIO 
possa sor consideradR com•> umn provot ciTicaz do 
capacidade i excepto sl! so BC•!ft!Stoutnr n1<1i:o ul~1un., 
condição que tletarmirw a mant.:im ~ orquu n prit
tica do r~ro sorti suffir:ioht .. monte provada; alids 
duvido quo mui tu vez,!s a nom1·açf•o sL•jtt a melhor. 

Por ora, Sr. prosidrmtc, ó unicamt'IJIO o que tonho 
a notar: conLinunroi n ouvir os debates, apiiH'L·ita· 
rei as luzes da nobre commissão, o t•mqu·,nto so não 
demonstrar quo os principíus consignodos orn cada 
um dos artigos do projocln, o das omcr.,tns não do
Vtlm pravulecer, consorvan:i a tcudonda du votar por 
elles. Ficoroloqni. 

O &r. Zocorln • pronunciou um di!icurso 
que publicaromos no A ppeudico. 

Ficru a.Jia1a a discuasão pel·• h•1ra. 
O Sr. prosidonle deu a ordom do dia poro 23: 
1• parte, atri da 2 laornB,-Disenssãn do rt,qUC'

rimento adiado do Sr. barão de S. J..ou1 onça. 
3• disctissAo dn pra.putiçho du camnrn dos dopn

tadns aobrn ponsào, a IJUO so r··furG ·o parecer da 
meaft n. 351J. 

guoira do ~lei I•', F. Octn,·iano, 1-'orna•les Draga, Dlu 
tlo Cnn·ulho, harüo de Alnroim, 'f"rros Homem, 
visconde dtt S. V iconto, barão de Pi•·11pama, viacondo 
do Rio Dmnco, Antüo, visconde do lt.üborahy o ba
rão das 'frAs Uarrus. 

Cl mparuc•·rarn dopois IIII chamada os Sr6. rom-
1 ou, Pa:-tuwguá, Vieira da Silva c Z11carias. 

Duíxurtun da comparecer com ·causa '~arti• ipnda 
os Sr~. Uini71 b:11 Itu do Bom Retiro, barão do Colo· 
liitÍ~o, J:~Aw•ribe, barfto do Haúna, Firmino, Sayito 
Lnba(.{J 1 Paula Pc&sou o Marra. 

Doixarnm do cnmpa:ecor sem causa parUcipa1IA 
os 81's. Uehôn Cavalcauti, Nunes Gonçalves: b •rão 
d1J ,\ntoul•:a, b .• rlhl do S. Lourunço. Souz:l Franco, 
~ouzu Qw•iroz, Nab11co, Silveira Lobo, Sini'••bú, 
Fcrnttn•les da C•mha. llnl'IOS Darrotu. Cunha Figuoi
I'Odo, ::!Hvoiru da Malta. vis•:ont.lo do Camaragibo 
o visconde do Suassuna. . 

O Sr. prm-i·lr·nto doc)arou quo não pudia haver 
sessão t•nr f«ttll de 9"'·rum. mas quo iu lor-so o ox .. 
pedi· nto '1110 so ach3VII t-ollre a mrs1t. 

O Sr. l" !rr.rotario leu o soguinto 

EXPBDIIUITK 

Otliciu do 20 d~ conecto, du ministorio do lmpo· 
riu. em adrtí111monto no do 15 do mez findo, 1r.1ns .. 
millind • o officw do prol;Oidenl~ da proviucia do Ma .. 
ruuhão, dnLa to do 1° do corr•lnto. acompanhado dn 
autlu~nti•·a dn eleição rlc oleitoroa ospr.ciaos ~fl'o .. 
cLuadu nn (I'Oi{llf'lin do Santa 'fhcrot" da llnpt:~ratriz. 
·-r\' commisPÕ.O r1o COOlftiLuição. 

No\'O dito~. scndu urn do )9, cinco do 20 e trrs 
do 2l do corronle ffit.'Z 1 do lo SI!Crotario da camara 
d!;JS duputndos, rumctlendo tts sogulnlos ptoposi .. 
çoos: 

A ns:tcmblé:'! geral resoh•o: 
Art. l.o Ficn o governo aut~..risldo parn man,Jnr 

fuzor oxnmo du 5• a uno d•• flfculdaJd du DlBdicina 
da Uohin. u quo a~sisto cun1o ouviu te, aCJ alumno 
PeJro Au;U,ISL•J l'tw·ir,, da C~nha. d~pois de mos
trar-HJ hab&lltadu nas maLonas do 4° anno em quo 
~o acha matric•tladu. 

2- ditu dus proposi .. 
1
ões da mosmn camura solJrH 

pen•ões, a quo se fi! ··r•~m os p:a re<:eres d11 mma 
na. 300 e 361 · 

3• dita d.1 propost;a de C!O·títo para prolonga
mento da estrada do forro dt::t ll. Potro 11. 

2• partr, ás 2 horas.- 2• dis1:ussõo do projoctu 
subsututivo da camara dos d"puta•Jo~ .:om 1t pru
poata do podor ext•L.,Itivo sobro rororma judidnriu. 

Art. 2.~:~ ll·vogi,m·so us dillpo:o~içõos ~m contr11rin. 
Paç•1 da o·.m11ra do~t depuL!Idos, em 19 do Junho 

do ldil.-Ct•ndo du Uuo~·oudy, I'II'Oiidents.-Jua
'f'lrn Pirus Mr.chndo Purtolla, }~:~ socretal'io.-Josó 
~I<~ r• a da Silva Poranbos! 2~ aecrotario.- A' COIII• 
missão do inatruc. ão pub icu. . . 

Lo\•antou-!lo a sc~11ito Os 4 born>~ n 1/·1 da tnrtle. 

·ACT,\ EM 23 IJE JUNHO llll1871. 

PRB,IUR:'fCIA 00 11111. \'111CONIJil llE AD.\P.TI,, 

Al.l meio-diO. roz-so n chumada o ochJrnm-s1' l'rc
sontos 29.Sra. scnadoro11, n sabor: \'isco~ndo do 
Abactó1 Almeida u i\lbuquerquc. Jt.him, Lnitüo da 
Cunha, barão do 1\lamungull '10, Chichorru, C11rnuiN 
do Campo!11 viscC'Inde do Sapncnhy, Ribeiro tJa Lu1., 
duquo do Cnins, bnrí10 do Murltiba1 bor:io do Rio 
Gr.snde, barão do Camargos, .\lonucs dos Suntos, 
Pacs do Mendonça, s.-ruiva, Cnnllidu Mondo~. Fi· 

A nssornblóA gor. I ro11oh•o : 
Art. 1.• Fit!ll o ·govcwo uulorisatlo a 'pas!ar cllrtn 

de l.lltluralisar.ho du ciJa!.liaO!I brnsUeiro11, 
~ I. o Aos ·subdito:S poltugut.•7.•.'s Joii.o Altuia Pes

sou, 1\11lonio Jofó dos s~ntos. Francisco Poroira 
Coelho. João !'nulo Cordeiro, Josó da Silva Gagoiro 
e Jo:-ó Gomos Caldoi1 a. marit mos; João de !:,ouza 
Potcira Turco c l\liguol Rodrir;uus Mozgado, rosi· 
donlL·s uu Cõrt,.; Antonio da S•lvu ~lnngorra o Fran· 
cisco Jwó Furroirn 1\t•~iol, ro:-idontos na província 
·lo n i o dll Jnnoiro ; Antonio Uern.:~ rt.lino 'clloiO dn 
,\lmcid;•, Antonio Mnnool l\l1,ndhn, Joaquim Joaó 
EstO\'CS da Costa. J·.·aguim llachccl Mondo01;1t, Joru~ 
Lcit1.• M •chn.Ju, José L(lpes du FzeitaB, Jo!é Simõca 
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&largues, Juollniano Lol&e ~tachado, Manco! Anlo· cola do marinha o alumno ouvinte João Volloso do 
aio Tbmrrio e Manoel Ribeiro da Silva, res:den•o• na OlivcJra, depois de e1hibír approYaçio de phytdca, 
proviuc;a do S. p,,ulu; Antonio Josá de Olifoha maioria d,•2•anrJO, de que ~~ioda aio prestou exame. 
Bernardo Joaó da SUvat Francisco Piros Vianna: Ar&. 2.o ~ãn revogaddl •• di1potfçóe1. em coa ... 
João Maoool da Mulla, Luiz Antonio da Siln o Ma· trorlo, · · 
noel Caouuo dus Paiiii€JB, rosidentus na provfncia do Paço da camara dos deputados, em 20 de Junho 
Rio Graodo do Sul; f>ldro Si mio Moreira d• Rocha. do lH71 -Conde do Bnepondy. proaldento.-.loa
rosídente na provinc•·• do Matto Gro11o • Ricardo d4 fJUim l'ir• s Mtcbado PorteU1, 1• secretario.-JOI~ 
Silva GulmttrAo,r, residente na provinc1~ da Bahla • Maria dn SiiYil Paranbos. 2- aacretario.-A' com· 
Josõ Antonio da Silva Ribeirc•. rusidenlo na proviu! ml•são de fnstrucçto r·ubllca. 
elu dH St.•rgipo: Aluxandro Forno odes do Magalhães A. b'é 1 1 
Bastos e Joaquim Gomos Saraiva J unior, robidentel usom •• a gera reso re : 
na província do l'orma••·buco, e Dumtngns Josó da Art. 1.• Fica approva 111 a renrão do 361 men-
Silva Pereira, rcsi.Jento na provincta du MnranhAo saea, conctJdida repartidllwenlo,-por deerclft de 14 

§ 2 • Aos subdh·JS marroq~inos, EliJS s~r(uy' do Dezembro de 1810, aos mpnores 5Praflnl1 lnlia, 
•· Abraham Sor( .. ly o Rubim Namlas, rosldonto• n~ Clara o Joaquim, fill••• Jegillmodoa do alferes do 

provin·JJa do l'ará: corpo policial da provlnclo dn Rio do Janeiro, José 
§ 3.• Aos subditos italianos Jllldro João Praia, re.. Moreira tio. Mattoa, morW em combato; dc'fendo, 

ai(ll•nte na prc.vinciil do .Malto Grosso o Luigl &Ui, porém, o Mf<DOr Joaquim perceber a referidil pondo 
rt'llidenle na provinci3 do li aranhão. sdmento ató á sutt maioridade. 

§ 4.• Ao sub•lito ,,uomiio Adolpho J,,.é Kaulruas A ri. 2.• E•ta pen!io aerli paga da data do mesmo 
rosldouto na provincia do Pula. '· decre\1\, 

Art. 2.• A. nduralisi•Çlio concedido a Anto11 io Ro- A_r. 3.• São rovogadu as disposições em con· 
drigues Louro pela lei n. 1900 do 17 de Outubro de tror1o. 
181\J, ro(.,re-so a Juio Morques Louru Paço da cama o a dos deputados, em 20 do Junho 

Arl. 3.• Siiu rovcgadas as dis{JOiiçõos em con. da ilfll,-l'ondo de Uaepoody, prooid•oto.-Joa· 
trnrio. qulm PirOJ Machado l'o•t•lla, 1• sacrolarlo -Jooó 

Paço da camarq dos d~Jspulados, em 20 de Junho \laria da Silva ltarnnho», 2- aocret.ario •. 
do lb'71.-Condo de Baopt"ndy, presidontc.-Joa- A a~scmbléa geral resolve: 
q11im Pir9s ~J1tchado J>orroiJP,, I o seeretano.-José Art. 1.• Ficam approvadas as teluiotea pensies 
Atarin da Silva ParaDh1lB, 2• sorr~rario.- A' com- men 11aes, concedidas por decretos de 18 do Fe•e-
misllào do constituil;llo. wiro do 1871: de 308 meauaoa:,aem prejui:o do maio 

A. as&emblóo goro] raso! vo: suiJo que por lo! lha competir, a D. Lulza da Costa 
Art. 1.• E' o governo dlllorisado para mandar Ferreira da Luz. viuta do lo cirurgião c•pitão do 

1dmittir 1 e1·•mu das matarias do 1" 411110 medico Cl•TpO do eaude do exorcUo Dr. Antonio Antllnf& da 
da (tlculdado da Cõr~e o 11 lurnno ouvinte Jo'o Car· lu~:~ (i,Uacirto na campanha do Paraguay; e do 36St 
los 'foit~ira Orand110, dt•poitt de elhibir atto!!-&.ldo idual ao soldo da paten&o de 2- tenenle c!o artilfJoria, 
do pp ·o d h'l h' h' · a P. Florinda C•mpos Lopes de Souza, irmã do 2< 1 rovaçn ° P 1 osop , 0 Jstur••· prot·ara- &enonltl do 4• baloll•o·o Jo lltl'lhor•a a pé Anton,·e 
torio11 quo lhn fallt~m. 

Art. 2 o SAo revugn•J,,s os dl•pooiçõeo om oon· L111z Teixeira CAmpos, Callecido aa camp•nha do Pa· 
trnrio. r.tpuay. 

J'laço da camnra dos do pulados,· 6m 20 d1.' Junbll Art. 2.• Estu ponfõos sorão pagai da data· dos 
de 1871.-Coudo do 8•openJy, prosi·lonto. -Jo•· mo• mos decreto•· 
quim Piro:~ Atacha·lo PorteJia, 1• sccretario.-Joaó Art. 3.• SAo revogadas u diaposições em con-
1\laria da Silv;1 1,ara11bos, 2° secre'·1rio. trarh>: Paço do cam•ra dos dopulados, em 21 de Junho 

A assou.bléa gorai resolvo; do 1871.-Condo do llaopond)'. prosidonto.-Joa
A.~t •. 1.• W o guvt,rno PUior bado .para m1m.Jar quim Piros M,.cbl\do Porl~lla, }o secr&&ario.-Jos6 

adm11Ur " cxaml;t das matoriu do_primoirn anno }h ria da Sih·a P•tanhos, 2o secretario. 
modico 1111 (aculda:fe do medicina da·~no o alumno 1\ asJcmbléa Stltlll resolve; 
ouvinte OJympio do Rarcellolll, depois do oshihir 
.lltfflltlldO dO llpprovarA•l de geomotrio, unico rtro.. Arl. L~· (o~ícam D,lprovadlll as seauintea penaõea 
para1orio quo lho tal III. . dia rias, concedldoa por decretos do 30 do No•ombro 

<lo 1870: do 400 t'S. aoO!oJd,doo, do 49' corpo do 
A.rt. :?:" Sã•l rovogad.:~s ns di~poaíções om con- volunhltioJ da ralri'• Ago,.tinh•• Angelo di Siln, 

trllrlo. do 3° betalhão do infantori1t Josó Marla Ferreira do 
Paço dn cam4rQ do~ d&putados, Em 20 do Junho Aguil'lr1 do 6- ~huoul Peroira d" 0li1'eirll, do 9• 

.Jo. 187~:-Conde do lla•~pcnLJy, prcsidento.-J(Ia. Franci!'CO Ferreira d11 Siln, o do b3tlllhão de onge. 
quu1_1 I UO.i · Atachado l,orh•lla, 1" socrelar'u.-Jusó nhoirns Balbino Jusó Rodrig•~t•S da França, todos 
Al:1f1R d • SU"a Palanhos, 2• secretario. irn·aUdados orn comb tiO. 

A. &S-ãOIDbiH,, geral reaolvo: Arl. 2.• Est1ts pensões aorão par.-s da doia dos 
1 F m(.'Sm<'a dl•crotos. 

A~l·, .• ' 0 sovorno liUtorist•do fl!Ua ma"1dar A.rf. D.o Siio rovvradas as dit~~po!!i~ões cm con ... 
adrnltllf 11 Ol·liDJ das IUIIIUias do 3• ADDO da cs .. lfllfiOo 
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Paço da camara doo depu lados, cm 21 do Jun_ho 
de 111'71.-C••nde de Doopcndy, prosidonte.-Joaqutm 
PJres Machado P•lrtt-lla, 1• socretari!1.-Josó Maria 
da SilYa Paranhos, 2- ae.creiario. -A' com'misdo do 

Ao meio dia Coz 10 a chamada o acbar11m·se pro· 
sontos38 Srs. armadores, a aober: visconde do Abae
tó, Almeida e Albuquerque, Jobim, L"Jitií'l da Cu· 
ntn, ba1ão de Mama_n_gunr•e, Chichorro, barão do 
CamtHS05, barAo do Muriliba, Ribeiro da 1 uz, •i•· 
conde de Sapucahy, barão do Maroim, Fernando• 
Draga, Cunha Fi~uoire•lo, barão do Rio Grande, du· 
que de Caxias, F. Octaviano, visconde do Rio Uranco, 
vi1condo de C.mara~~:ibe, Mondas doa Sanlot, barão 
das Tro• Barras, Viaira do Siivo.1 Diao de Cnrraibo, 
Antlo, v•sconde doS Vicente, l"ompeu, Fernandes 
Ja Cunho, T· rr<·o Homem, Fisueiro de Meiio, Za· 
c.,rias, vilcondo .,o Iteborahy, Sayio Lob11to, Sa
ra•ra, Candido Mondes, Siivoira Lo•·o, barão de Pi
rapamo, Sinimbú, i'11rnnalu6 e Silveira da Motla. 

pen•ões o ordenados . . 
Requerimenln, dotado de 8 ~c Abril ultimo, do 

1• tulz fie p111, tl~:~itore•. u1pplen&e11, m•:.ocarlos, secro
larao da c~tmara .e labelliiio da .vill" de Jacobin.1, na 
pro•incia do Bohi-•, pedindo a o clovaçiio daa muitos 
quo I h !I fonm impoatas por occasiio da eloiçio ell
pecial para senadores a q••e so procedeu na dha villa 
em Z7 de Setembro de 1863.-A' commi.,áo de con
otituição, 

O Sr. 2- secretario leu o parecer da mesa n. ~. 
de 23 do Junho do 1811, PXP ndo a m.teri• du um o 
proposição da camaro dos daputodos1 approvon~o a 
pe:ndo do 1808 mensaes, 1em I' rei ~tzo do meio 
soldo, concedida a D. Cl1ra Angel ca Xavier Fis••oi· 
redo, viuvo do more,bai de CJmpo Guilherme 
Xayior do Souza. 

Concluindo: que a propos1çao da ct~mora doa 
depulados deve entrar em ditcu·são, e ter appro· 
VIda. 

Ficoa sobre a mesa p1ra entrar cm di~cuBPilo r.om 
a proposição a que oe relere. 

O Sr. prooidente deu a ordem do dia para 26 : 
I• parte, att Ac 2 hora•.;_ Discussão do retJueri

mente adiado do Sr. barAo de S. l.nurenço. 
3'· discuollo da proposição da comara doo deputa· 

do1 sobre penlle a qua ao refan o parecer da mesa 
n. 3511. -

2• ,!fi&a das proposições da mosm" ,. .. marn sobrf! 
pensoes a que sft referem os pareceres da mrsa 
ns. 360, 1181 o 362. 

a• dita d4 proposta do credito oara o proiunga· 
monto da estrada de forro de D. lledro 11. 

2• porte! da S lu,rtll. - 2• discussão do pro
jeclO aubal &utiro da Co'lmara dos deput11dos com 
a proposta du porler oxecuttvo sobro reformA ju 
diciuia. 

Em seguida convidou os Srs. seno~dores premnlcs 
pua se oceupart"m com trotbalhos das comnlis:-õe11. 

Deiz:.,r~tm ·de com~roC€lr c11m ca~.ua pnrticipl'lda 
os Sra. Diniz. barão do Bom Retiro, bario de Coae
JJipe, barl.o dl3 ltadoa, Jaguariba, Paula l'e·eaoa e 
Moira. 

Deixarl'm do comp11reccr sem cauta participada 
os Sra. Uch~a Cavoleanti, Nunes Gonçalves, l'trmi
no, barAo de Anlonina, barão de S. lourençó, Souxa 
Franco, Corneiro do Campos, Souza Queiruz, Paes 
do Mendonça, Duroa B:arr('to, Nabuco e •isMnde 
de Suusuna 

O Sr. preaidente abriu a oeoaAo. 
Leram 1!10 11s act a de 22 e 23 co corrente, o nio 

blYendo quem sobro olla~t fizoso~~o obsenr.ções, ro
ram approvadss. 

O Sr. 1• secoolario Jou o SfiiUinte 

ElrEDJI~T& 

omeio, de 23 do corrente, do minislerio d• juotlç., 
remeUendo o autngrar1bo saocciooado da rnaoluçto 
da auomb16a geral, autoria JUdo o governo a conce
dor oo dest·mbarflador da relação da Cilrte1 adjpnto 
do tribunal do c~JmmcrcíJ e ministr!J adJunto do 
con•oiho supremo militar do just:ça, Josó Dapli•la 
Lisboa, um anno de liconç-..~ com tactos l·l seus ven
cimentos. -Ao arcb:vo o autográpbo, com~uuican· 
do·so á outra eamara. 

a&••e•aAIII•. 

E~l 26 LIE JUNHO fiE 1811. 

PRBSlDB~CIA DI) SI\. VISCU~DB DE 'ABABTÉ. 

MÚmmnrlo.-Erpodiente.-Officio do• mini•· 
leriosd•Jusliçaodo guorra.-Officio d" vice prosi· 
dente do Rio~rando do Sul.- ParoctJtC'I d.-• mcsn 
na. 363, S6t, 365 e :166.-0r.tem do dia. -DI• cu•· 
tão do ditoriUia prOJIO!ições da camara dos dJ 
pulados Bt•bre per1soos.- Uh1cuuRo da um rcquo 
rimonto do Sr. barão do S. [.ourent;o.- Discursos 
dos Sra. F. Octniano, viacoude de S. VIcente, 
Silveira da lllotta e rrosidentc d~ conoclho.- Dis
cuasilo do proiocttJ da camara l!oa deput11do8 
IIIObrearaCormajudiciaria.-Discura(lsd:•s Srs. mi 
ni•lro da juoliça o Vi•irs ds S•i••· 

Dito, do 22 do corroo~, do rninisterio da guerra, 
ro•net/ondo cópia do teru1o do inspecção da saudo 
p JOqUO p ISSOU O aJICCOI do :Jo bataihiio de infante· 
ri11 João Soares Baptbta ~lachado.-A' mosa quem 
fez a roqui•içAo. 

Dito. de 1~ do corr,•nto, do vicc' presidenta da pru
fincio do Rio Gronde do Sul, romottendo um exem
plnr ilnprrssu do relatorio com que o c ·nwelbelro 
(t·rancisco X11V1er Pioto Lima pauou-lhe a admlnis· 
tração da mosmn provincia.-Ao a1ehivo. 

O Sr. 2" secrtol.ario ltm os pareceres da mesa : 
N. 1183, do 20 do Junho do 18'71, exponrlo a ma

teria de uma propotiçfto ·la camarn dr:os deputa. 
do:~, npprovaodo a1 pourões cooceditlas pelo poder 
oxecull,·o ao s ,JtJado d·• 2to corpo do voluutarios 
da palria Mlmnel AntoniC' da Amnriru e outros. 

N. 3tH. do 26 do Junho do 1811, rxpondo a mala· 
ria do uma propo&içlo da c,,mftra dos de"ul<tdOI, 
appro,•ando as p011Sões cnneed ·da• pelo po-Jur eze .. 
cutivo ao solda lo du 2° regiawnto do canllniD li
& ui r,, JoAo Bclchi••r da Silvtt e oulro, · 



SESSÃO EM 2G DE JUNHO 189 

P4RICIIl DA IIISA 1'(. 365 DI 2ft PB 'IUrfJIU o• 187h ços feitos DI auerra contra o gorerno do Paraguay, 
hou•• por bem conceder por Decrcl.a de 21 de 

Expõe' a materia do uma pro.oaiçlu da Camora doa Abril do m .. rno anno • pca•ou da famillil doqual· 
ltrs. Dopu&adoa, approvaodo at pensões coacedi· les, que prodar~m 01 serviço•, e poreceram glorio
dai, aam p1·ejui2o do melo suldo, • D.lluJa alma lllmente:aa guerra. 
Vieira de Macodo, vlu•o do ·reaeale do 14' ba· No intuilo de eaciarecrr completamente o Senado 
&albio du infauteria, commilaionado no posto do tfc~rca dta pttnaõus, 'lltl q11o ae trata, ja'lll-u, como 
Capitão José TheoiOaio do Macedo, e outros. a formulo mal• stmplos, • moi• apropriada pora 

t.l•r em ISsumptoa dotla natureza infonDaçóe• 
I. oractu·, o ao IUO&mo teruptl resumidu, um qu11dro 

Objecl<nfo parecer;"-1'1<Jfl0slçlo ·sobre ·penatlu; -~~lllicatl!4. coall!udo~•lóm de rutras,_.. -seguin&a 
-Quadro expllcall.-o. •nformaçoes : 

Esú sobro a Mos1, aDm de oot,.r na orderu do 
dia, umo ~roposição, que a Camara doa Srs. D•pu
tados ear1ou ao :-,eaado na forrqa do att. õ? da 
Coallilulção. 

4 proposlçio lema data da 6 de Junho de 1871, 
e o aeu objec&o 6 approrar duas mercês pecuniarias, 
que o l'oder F..xeculivo, em rcmua~raç6o de setfi-

• 

1.• O•.nomos dos:peuaionit~tJs: 
2.• A. cla11e, o o quant•un do cada poosio: 
3.• A lmportancia anuual do cada pensão: 
4-.• A data dos docrt~t.ol de coooessDo; 
5.• Olf mutiros jut&ifi:a&ivas da coacauao: 
6.• o. documento• anaoxos á propo1ição. 

O quadro é o que se sesu•: 
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Quadro "ezpliaadwo aaDeao ar.o pareaer da •••• •· 565 · 
N . 

• o .. ~ 

"'" ... o -..... " 
.. • .... ~ ~ .. m 

"'~ ~ .. "' .:; 
NOIIHS .. ;: u o~ .. 

"' o:> .. ~ • .. QIIOI~ ~ 
=-~ ;:; ... ~ UOTIVOS IUSTIPICA- DOCUIIIN'TO!I " 

" " "'"~ ij 
POS I'BN:IJ8lfi5TAS 3 i:•i "' 8 ~ 

TIYOS ~ .. .. ~ .. .. ~ 
... 

~ "' ~ o .. ~ 
~ 

~ .... "' meuaaes !! ... -
" - -

I R&·lUorimontos dil pariu. 

\ 
Certidão do coso-nonto ru. 

I 
V~•eja malriz da Cidade da 

iChJris em lO do SOJ•li3mbr,. 
do 1Bil2. 

llita de b•ption o do duas 
filhas nascidas dasto matri 

Viuvado TtJucn - mon:o, o do outr·a11 duu qut· 
te do I~· batalhA o nvcra sou m~trido, qu11udo 
do infanteri.1, com- casado um prirr.eilas nup· 
.ni!lsiorllldO no _101- eia11 com U. Francisca Can 

i). Rosa Maria Viei•• 2'l do to de Capililo, osó dida do MocoJo. . 

Aboil Theut mo do Mn- llil.u do ollito do t.eu ma-
de Macedo . . :l9ScOn 4688000 de cod11, fallocido em rido, du qual conat.l que Cal· 

- I I 

(Sem prejuizo do melo 
18'71 con~orJuen.:ia d ,. lecêra do ch11lt1ra morbus. 

- rerimt•nto ro,;ebi U1tas de uadu receber dos 

ao! do.) do em coml.lnto. coCrtls publicas, qunr g••raea. 
~ucr provinchH'S. 

AUestadoo de dilforenles 
.1uctorid.t-les aobre aua po 
brez;•, o honestidade. 

lnfoJmaçilo favoravel do 

) 

\'ice Preaidento da provin· 
eia do Ed:irito Santo. 

Offieio o Cont~elheiro Pro-
curador dJ Corô11. . 

- ' 

D. Umbelina Ro'a de 

Re~uerimontos do pao da• 
.lg'fACIItd49. 

Jesus Caatello Bran 
Certidão do baptismo do 

coe Silra. 
- omdal fallocid•>. . . . 

Anna Rosa do S. Jus• 
Ditas do to h Olha• o o 

Castello Branco.• Si!· 
lrmis do Capitil<• ·IOUI filhoo irmiios du Offi• 

YO. . . . . . oo 5' b"tolhAo d•· cial fallocldo. 

Philomoua lnnoconcia tnfanteria Antonio Dous a Uo!itadoa do 1 espcc 

de Josus Caração do 721180•10 
l.opes CPIIollu tivo parocho. decl11rando 

Maria. • • • . oosoon Idem. llrauco e Silvo So- todos os fllhos que tern o ruut 

Alaria Celeste do Es· tuiaho, morto no dat 1t1raclndaa. 

'lrilo SJnlo Cutollo 
combate do :dI de· JustiOcaçAo feita no Juiz, 

ranco e Stlvu . . 
o,zembro de 1!1118. \lunlclpnl d• Cidade 'fhere 

Lydia da Piedade t:ns· 
zina. capital da proviocin du 

lullo Uronco. . • • Plauliá.. 
l'e e officio do omciol 

( Repartidamentc, e 
follecldo. 

sem prejuizll do meio 
OtDciu do Contoolhoiro Pro· 

soldo.) 1 
curador d:t Co1·ôa. I 11 .,;:: - -

Somm:t. . l:lt86000 
2 c 

t 
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11. 
ln(urmações deduzidas do q11ndro quanto á pri-
. meira penaiouia&a, 

A provosiçü.o, como vt)-so do quadro oxpllc4ttivo, 
eomprehonde duas pon&Õt!ll, e seis pensiuni111.US. 

A ruãn da ditrert·n~a do numero ontro '"~ p;msóetl 
r os ponsionltu é qutJ UIU.t dos punsõos fui 1:ouco· 
didt rOparliJamonta o cinco pensionir t11s, quo som os 
irmãs do Ül{litão do 5° batalhão do infJuteri11 Anto
nio Lopes Cutullo~Drunc~..~ o Silva Sobrinho. 

A primoira ponsã .,, a quo o prop'>!-!içllo so reCcre. 
ó n que foi conr.odidn a 1). Ro:-;;\ ~lnda V\Bir:l d~" 
l\1,1cedo, viuvado 'fon&ntu do l-i" bn,~lhiw du infnn 
tarJa r:ommission,ldo no pasto d~J'Capitão Josó 'J heo
tnnio do M •cedo. 

A penalto é e'D 3USOOO mons1u~s, c nu l)ocrOLo quo 
a c-.~ncudou, I.Jum curno na prupo~içi'to dn Comam do!i 
Srs. l)oputddos, que n approvuu, diz-l!D quo '' 
marido da agr3ci;,dn falh·cou Llm con11equonctu llc 
ferimentos recebidos cm combattJ, o qu•l olitís num ó 
exacto. 

Pr •VB se, q,~:mto á ngnchl•ill, IJUO dl>~ ca:sáro~ 
com o (ollocitlo OIDcial na f!grflja matdz tl:t ci!J,,du 
da Virtul'ie1, provinci11 deJ Elilpir·ito Santo, no di1t 
lO de Septernbro thr 1802, o quu dt·sto con~ur·ciu 
existem duas tUba•, 11 Srtbor Libr.rrdúeu nlH!I:i~n em 2 
do Julho de l&s,, o .Jiaria na!ldJa em 20 de :\hw 
do 1865. 

Prova-se wnis por meio do c.-trtillõo,:, quo a ngr,t· 
cio•Jn nad,j receOu do:-~ ,:ofrol' publlcos • .rucl' goz·.•t:'!t, 
quer provmci.1es, a tit•tlo do p••nsà.o~ ou pot· outao 
truai•JIIt~r titulo, u q•IO nlóm dai duns flll:as, d·• qu .. 
acima j1í se (ez mont;Uo. a m.•ri•iu d1 jgrnchcdn, 
tendo 1i1do cas:tdtJ em primoiril ~ 011pcin~ cum O •. Ft·an· 
cisca Cnnt.lilla l.)d ~luc,.diJ, tiVCI'il tle:;Jo matrimonio 
dUIHI n:bas. urna do nomtJ Lltta Uttscid/1 0111 :.ao di! 
Abril do 1857, o outra de neJmo F't·a,lci·ca nasciJa 
om 6 do Sopterilbro du 1~61. 

Provu•&O finalmnnto ftOl' nlto:,tados 
nuctoridades: 

de dilfurontr.~ 

nodo esta mercll do ter elfeito em consequencia do 
Callocimento de seu marido autoriormet•le ao deo
pacho, Isto ó, em 10 de Octubro de 1867. 

Por um aucstado do Major do 13• batalhão de in
Cant•lriu. Commandante interino do I-i• da me1ma 
at·roll. i\l:u~aol José de M.aneze:t, passado em 18 de 
Octubro do 1867 prova-so que o morido da ogra
ci•da faiJocllra do cbolera-morbus DO hospital do 
to corro do (txercito l,m Tu,yu .. Cué, torrjtorio da Re
publica do l'oraguay, DO d1o 10 de Octubro 110 1861 
ás H•pto homs da manhã, acn I o b:tixado no dito bos
pit1l na tardo do db. 9 do mosmo u;ez. 

As a1legi1ções da.viuv.t om diversos requcrimon· 
tos, cs tndas ns infllrrtuu;õos ofDciaos quo os ac:ompi
nh:un, s~m conr~r!t;os cm declarar que o marido dll 
agraciada fo:tlleceu do eholern-morbus. 

Entretanto. lendo-se no Decreto de concessão da 
UI~HfCI) {JtJCt,ninia, bem como, de conformidade com 
ello, na proposic:ilo da Cunara dos Srs. Deputados, 
que u m~rido du'"airacittda fallecêra em consoquen• 
cia do f~.·rimonto recebido em combate, a Mesa nam 
11titlo deixar de oJTI3recer uma emenda no sentido de 
t!Gnigi.r o engano que houve nesta parte. 

E' htfJ nccossal'io, nam só para poupará agracia
da qu.1lquor obst;~culo á percepção nu Thesouro da 
mcrct1 pe!!uniaria. quo obteve, mas t:~mbem por 
amor Ua ~OI'dndo h\stnrica. 

Curnprg accrescont.D.rque a pretenção da agraciada 
(oi fa voravolmonto inform.1da pela Secção de exame 
da Secro1aria da Gnorra om 16 de Jnlho de 1868, e 
poJo V ice-Presidente dll provincia do Espirita Santo 
cm offie1o do :H do Julho do i8tl9i mas o Conselboi .. 
l'O Pr•'CU! aiJor da Corõa em offidos de 8 de Agosto 
de 1868, u 23 do ,\I aio de 1870 •presontau algum•• 
duvid.~u;, o oiJjocçõos, parecendo li Mosn quo eslllt 
du vida>t, o oi.Jjecções o~ ram Nn par(o satisfeitas, o 
om palto narn sam attendivois á vista dos preeeden· 
'"" ostnbolocidos, a que •Iludo n Socretaria da 
Guerra. 

III 

I nfurma~õos qll'mto aos outros Jlen.sionistar 
lcrnpl:tdos n11 proposição. 

COP• 

1.11 Quo a ~tgr:.cindu virou son:r,•·c na c: mpanhia 
do s~u mnrido.l até o momento o Clllb:Jrquo dosto 
para n guerra: 

2.• Quo te10 em sua cornp~nhin nam ~~~j as suJ~ 
llilua~ nlhas. como ns sua11 dtus ontundus, filhas do 
prlmoiro matrimonio do seu m11 rido : · 

3." Quo se cou&t!rva nm estado do viu\'OZ, o vh·o 
hon~stumontJ: 

4 • Quo n1uc pos-uo o•Jtro nh;uau rocursu para 
mantor-so, bom como a suas tlthu~ o outen·l:tll, so
n:tm o fructo do sou trliDalho domo~" rico, c) a qu;mtia 
de 118000 IDOR!Iaes, f(•lo· pHia tho:.ourarin da pro· 
vinci.1 lhe Ct\ra marc;•dl por m!Jio soldo d 1 pnlenhl 

A sdgunda pemã~J, a que so J'efere a proposição 
da CDmnra dos Srs. U<.•putn.dos, ó do sus:1enta mil 
róis mensacs, o foi conct!dida repnrLidnmonto A 
O. Umholinll llosa do Josus Gflstollo·UI'Bnco o Silva, 
.\OflD Ros:1 du S. Josó Castotlo-Branco o Silva, lydla 
d;1 Piodado Cust"llo-Branco o Silva, o Philomoua, o 
U:uio, irmãs do CnpitAC'l do 5• batalhão do inC.1nteri11 
Antoni•) Lope:t Cnstollc-Dranco e SiJvn Sobrinho, 
morto n 1 comb~~to do 21 Je Dozombro do 1868. 

do sn u marido. • 
Polo quu pcrtonco ao fln:~do Ol!lrido da ngraciudn, 

t11z a vi•1vu cm urn rcquel'hnorno quo dirigiu li O 
Govorno lmpori.tl mn 4 de Julho de JSOS, quu :cu 
marido. do cujo Íitllocimento nam h· 1''iil nouc:a nn 
Côr·to nosu occasião, fclra proutovicJo ~o po.•to do 
Cl(titAo para a O• comp.:wh!a do 13• b.ttttlhiw de ín
fauteria por DPrrcto de 18 du Janniro do 186A, doi-

P·ravn-sn q110 as ngrn~iadas 111·m irmãs do f•!Je ... 
chio Cttpitao: 

1. ~ Por um auestadn do Utwerendo paroch., da rre
guot.ta do Noss" ~t•nhora do Amparo da c1dado da 
Thel'r.:irw, Alam1!d1J ,\nlonio do Lima, p:.ssado em 
28 do .I bril do 1861:1, om quu declorn quu o pao das 
agr11dadas1inhn em 1mn C·lmpanhiast~p,oOlhos,a sa .. 
bor: cinco do StlXO feminino, que oram UmboJina, 
Anr.:il, Philomon:~, ~l:tria o l..ydia, o dous do S(IXO 
n111llrolino, do qua lrtln oclol'lnno!l de odade, que oram 

.g, 
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Liboralo e Josó, e quJ aMm deslatlinba mais outro 
fllho1quoera o CapitlloAnloDio Lope•Coslello-Branco 
Sobrmbo, que so achava no oxercHocontra o go.Jvcrno 
do Paraguay. 

2.• Por uma jtHtificaç&o, a quo o p. o da!l agr.
ciad>s procodeu no Juiz·• · Hunicipal do cidade de 
'Ihcrezirw. 

O Copiliio Antonio Lop•• Coslello·Branco e 
Sobrinho ó nmu~ral ds provincia do Piouhy, 
nuceu em 1844. 

Silv• 
onde 

.A11sonto11 prar.a 11m tJ do Dezembro do 1858 no 
moio balolhao do caçadores do Piouhy, e de volun
tario om 2 do Fuvere~ro de 1859. 

Nosta juatiOcação depozeram trt1s 'estomnnhas e 
a ella juntou dnpoi1 n jLutiflcllnlo cortidilo do sOu 
casamento com D. Anna Ron Clnr.t o Silva ent 7 
de Janeiro da 18!5. na egroJa matriz de S,1nto An.
ronio do Campo Mai1Jr, certidões do tlllptismo du 
su1s Olhas PhiJomcna, ~h ria e Lydi11, o do sow1 
filhos Libera to e José, o um cortiflr.ddo pasMdo em 
19 do Mui•> dtJ 1869 po:o Roverofltjo Vigario ,\Jamu.Jo 
Aatouio dt~ Lim.1, dl1c1Dr.tndo que o justificante tom 
ser: te filhos legiti~os, a ~abor, U~bcJinn, Anrua, 
Phrlomona o ~Jana 1 m/1101'05, o f..lbP.rato, Lydillt' 
Jos6, rucnores, somto to los irmãos logilimus do 
Capi~o Antorlio Lopes Castollo-Brnn~o e Silva 
Sobrinho. 

f•'oi promovido n Alferes em 1869, a Tononto em 
J8jtJ1 e 11 t:apituo em 1868. 

Em 20 de Dttzornbro do 1864 marchou JHrn n cam• 
panha do Eoolado Oriental. e assistiu uo srlio, e con
ve~ io da ci fado de Montevidóo orn 20 do (o'everoiro 
de J&llj, . 

Nn mosmo anno de 1805 marchou pnrn a tnmrttt· 
nha do Par.tguay, o lo11o no do 18U6 tomou pnao 
notl cornbatos do 16. o 11 de Abril, o 2 u 24 de 
~Jaio, sent1o ologindo Jlclo Commandant11 do b11lll· 
lliliO N• 12 do iu(.'IJ1tori.t 1 por tor pra Li•:;• do u~&os de 
brli\'Ura nos LOmbato::a U..: 16 o 17 d11 Abl'il;dirigindu 
w1 mulhor urdem, c com intolligcuci:J o :,ua compn
nhrn n11 linlra do atir11dor1 s. 

Em ttttençrlo 11 todrs c:~t:t.•s serviços foi uomo;rdo 
Ctt\'alloiro ,ja O.dem do Cruzeiro por Jlccreb do 
17 do Agustu. 

Convóm informar neste Jogar que o Cnnl'iolheiro 
Procur:~dor dn Cor~;,, em officio dt1 17 de Afarr.·• d· 
1871, oppõc n esta justiOcnção: 1• quo n~~rri Mra 
olln intent1d11 no Juizo dos Feitos d.l F~tzor;dn, uem 
citado para o procosso o Pror.ur,,dnr Fis~al, ou o 
l'romotor Publico: 211 quo na Ctlrtidllo do bnplismu 
de finado filho do ju~tiOcaato f!nconlrav.,-~o 11m11 
rasuro: 3• que fnltav.:~m a& Ct~r!idbos do tre~ flllus 
do justiOcBntc (alills de dua•). 

A Mes11 nnm jul}l'a atwndivois as objecc,Jcs do 
Conselheiro J,rocurador da Corôa. "' 

Os proce•Jentes citados em diversas intormnçõe!J 
da Sor:retnria da Guerra mo~tram que em virtude de 
justit1cnçõos, nos termos da que fo1 Jmpugnada. fN· 
ua em Juizos Munic1pnos teom sido concedidas, e 
approvadas algumas pensões. 

A rcJsur.r, que se aponta, ram tem impnrfnncia 
11l~umn, indiC111do ftEenas quo n ~ certidão, a quo 
alinda o c·,nselboiro Procwador da Co Ott tinham 
t~iJo cscriplo!l cont engAno os dous ulti,aJOs nome~ 
d.t mlo do finado Offi,;íal. reslabcl~condo. so lfPpois 
sobro olles os nomrs-Clara e Silva-qup sam os 
verdadeiros. 

Do out1os documentos consta ~videnlomontn aue 

Em 18138 L•Jmou partll un cumbattJ do Elith huJeci
rnunto, prtHilnndo nossa occn·iãu rolovautos •crvi .. 
ço~, pelo que foi OOIU03dO Official da Ordem d1 
Uus01. 

'fomou parte na b.1talh11 tlo 11 do Dezembro, e no 
combato du 21 do mo3mo mu, no qunl foi morlo. 

ltclev•• accrt>!lCOnl.H quo i!S prnsõos inclufda11 OLI 
pro osi~ão da t:am;1r.t 11011 ~r!i, UtJputad·~• pcrton
cenJ lt cla~so d.1s monsao~. c a !óllll impurtanciA 
ann uni vem a a~Jr: 
A d.11 primeira. 
1\ dn !iCIJtHida. 

Total; 

468SOCO 
7208000 

1:18118000 
Si n osto nhrarismo n Jdicionnr-M a import.1ncia 

annual d•t 252S. corrcosr•onden'o oo meio ~oldo do 
muido da l·rimeira pen~ionisla, o a do aoos cc•rros .. 
(IOndento ao meio soldo do irmão t.las cir,co peusio
nistas mencionados cm segundo l1 gar. a dBspoza 
pars o 'fhcsouro·virá o sor l:SOOSOOO. 

IV. o finado Official é irmão utrrnano das "IItl'cituJas: 
A falta de cortidõos singulnros do 11aJJtismo du Cor1Rid:randrr, o conclusõ".s do parecer.- f\1nonda 

lrmAs do finado Officini-U mbtlina, oAnn'l-RChll·~e oífurocida prla Mos•·. 
aupprida por dous certificados A'Mlle!l do Hovcrendo 
p11rocho da freguozia, e pelo dopoimonto do tosti· 
munhas, o attestadns dignos do fó. 

Accrosco que alóm de considerar plennmonto pro. 
vad11s us alleg.scões da pn1te, a ~Jos11 intendo quo no 
caso, do que se trata, o com f(•laç_i'lo lis Camaras Lo
gisldtivas, a quem compe&fJ Jula-nl·o, nam serin bom 
mabido o rigor das formulas JUruiicas, nem confo~·rue 
1i vrorogativa pulamentor •o~olver os duvidas o 
!tUlhiÕI!S, quo por vor.turn podossom susrilnr '!O, pe
los princit•ios stricli jllrls, senAm ex bano ct fllfJIIO, 
pela verdade snbida. 

PtJio quo respeita ao irm:io da !I ·aglaciadu, o~ sor
viacos qu~ ello prestou, constam da sun (ó do officio, 
o o outro!! documunto:~. . 

A Mostt oxpôl· os.hn om resumo. 

,\uim quo, como ro:~umo, o c11nduaAo das obser
\'açõca quo procedam, a M••sa. 

Consiàeraaao q "*' as ponsõe•, do quo BO trah, 
foram conc:odidas pelo t•vder Exeeutiw~o om remuno
rllcito do ~oorvi~os, quu estam Jllt.!RIIrr:onto pr.:.vado~, 
(,Jf'tns 011 guerra contra o ~-:ovurno do P .• ragu11y: 

Conttid·rG11•Jo que serviços 1Josta natureza aam 
mnnlrostHnonto d1guos de r'CmunuNçiio, o quo a As· 
&~-'mblóa G!lral sompm tom approva.tu as morc11s po• 
cunimrh1s, quo o Jlolior· Executivo c:mcodo corno ro
compl'nsJ do taos serviÇO!~ : 

Oonsa'dcrm1do llnnlmonto quo urn dO!J pensionistna 
conttmttlndus nu proposiçlw nam f:llloceu om con· 
.oooqwmr.fn do (Nimento rceebidft om combte te, como 

I 
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nella so doclara, do accordo cnm o quo sn lô no De· 
cr1·to do· concessão dn pontão. W1fil sim de cholera· 
morbus, o quo este engano dtlV'O sL•r corrigü.lo por 
meio do uma omonda: 

" &r. F. Octovlann 1- Proprrelon•ndo 
uo senadu alguma dilttçlíl} para que ponsnase fria· 
mente sobro a rnol(ãO do honrado ronador pela pro
víncia da Uabia, nao pretendi, Sr. P:roaidente. Cios• 
associar· me dos sentimentos do repulsão manifesta
dos por S. Ex. contra os actos que tornaram odioso · 
d p··•·tido munir.ipalistt~ de Paris. 

OtrtJrece o seguinte 
PARECER: 

1. • Que a propo . .;ição da CamarJ dos Srs. do puta~ 
dos ttova outra r cm discussão c sor opp.orad(J com 
a l'mend;J, quo vai formulada. 

2, 0 Que o parecer da Mos.t st1ja improsso o distri· 
buido na for ma du estilo. 

E' ct~m affoito doloroso, sobretudo para quem 
t·~m vi,.ido, como ou, na m~i• intima admiração d11 
artes o loUras antlg111, ver empregar a chamma con· 
tra o 1i0cios onde so havit~m as'l"tlo os rostos Tene
rnndos da arte r,rega, as codiC:t!& du leuras lallnu, 
ns obras primas dos mestres da pintor;~ ilaliana. 

Emenda á t• parltl!'drJ art. to da propo11i'!ão dtl r"_ O insensHto que ateou 011sa chamma ofTendou a 
mara d·s Sts. D·p11tados. .. divindade (•,poudt!B), não já aUentaodo contra o 

" Em logar das pal•vros-lolloeido om cons•
qucncia do ferimunto recobido f'f.ll r.umbrtlo-diga. 
se: fallocido do chol~ra mbrbus nn c·,mpauha do 
Parllguay. 11 

Pc~ço d1l Sonaclo,em 26 t.lo ]Uilho d•• 1871.-J'is .. 
cottde de -llmete. l're~i·1cnto.-/· re~l~rico de Al· 
mtlida e ttlbU'fl4e"~""• to Socrotario.-hl.srl .ttarli1111 
da t:ru: JfJb&m. 2° Secrotarict.-Ambru to t,.ilâo 
da Cunha, 31 so.:retnrio.-Oarao de Mama"!JUDpe. 
4• St•crotilri(l, 

N. 31161 du 20 do Junho de 1811, expondo a fJll'tn .. 
ti" do uma propo~tçllo da cnmnra do! d~putndoM 
npprflvnndo rrs pensões concedidas BtJ softJ,. do tio 40" 
cDrpD de volunlttrios d.:t J'illria Ago::l'inho Angelo da 
Sil ''D o outro. 

Concluindo : Quo 1111 proposições da c.1 m11ra dos 
d('lp•llados devem entrnr em di!ICUSI'lifJ o ~ot oppro
va 1ns. 

Ficnram sobro n mo~a para sorem tnrnndr.s oru 
consideração cnn1 as prOJIO!iiçõrs a que 110 'orerom. 

Jo'o1 11ubmertido 8•1 .:tpoillmt!nto o l•rojocto whr~< 
Jettra D Je 1871, do Sr. sonoof11r Leilão da Cunha, 
creando mais 11€ iii relaçÕO!I no lrnperio. 

Fâoou sobro a mesn para entrar na ordem dos l.ra
balhcJs, 

ORDil!l DO lllA. 

PENSÕES, 

Entrou em 3• discussão n foi npprov.uJa, para sor 
diriRidil ú 111ncçào imporia I, a proposição da c1unara 
dos depUltUitll Silbre pOUSÕOS, li flUO liC roruro O pn· 
r<c~r da moSil n. 359. 

Seguiram su turccessirnmcnto em 2• dhlt:ussito e 
pd11sor11m para 1181 as propol'oiçõos da mesma c!6mnra, 
a quo so referem os l'llroceros da DI('Sil na 360, 361 
O 382, sobro pOOilÕ•.<S COIICO·Jidas l 

l• 1t Joiw P1ros fthoiel o outrc1S. 

cnrpll perecodouro o pouco valioso do homem. ma 
contr~t ,, mais CBJ1Iendid3 mnnifeslação de sua alma 
ossa provn nrilhaDLR, na phrasl' ~loqnente de Pl1tAo' 
do q1w nosso espiritn, illuminado por urn raio de' 
luz divin1, procur" reprodl.zir na terra as imagens 
da patrin celeste.' 

Infelizmente, Sr. pre1ldonte, n historia nos diz 
q uo tod JB f'&tu elevadas couaiderações de nada 
vnlnm fllra sa)vnr os monumentos, sobre·oll qu3es 
r1aira uma ruminiscuncia odiosa ás turbas phreneti
cns ou aos conq"Jilltadoros vingativoJ. 

A dt•mcncm do arrasnmonto foi a lei suprema dD 
vencedt•r nos tr.mpos antignP. A essa demonc:ia ao 
deve o arrasamflnto do Babyloni11, de Jerusalem, 
do A thontu, dn Aler~ndria, perdoodo-se assim com 
o11 seus archivos o liVritriDs grandes depositas do 
saber humo.~ no, o quot obriguu os sabias de nossos 
dias a irem cstud.u no Gangas oselementos d11quella 
CÍVIIisaçAo. inte1·rompida. 

M.,s niao dons turbas, •ómente, nem os conquis
tadora:; que toem empregado a chamma contra os 
munumentos. 

Ta cito nos refere qua um Imperador so divertia 
omttect..marv.,rsos do Homero no sou theatro p:arti· 
cul<~r, quando o rumor do povo lhe attribuia o in .. 
condio qtJO conOagr~tva a c•pital dl' mundo romano. 

O Sn. Jonu1: - Era um lou :o. 
O ~:n. F. OcT,\\'1.-\NO: - Como os outros I.Dmbem. 

E so os factns dostn ordem merocom condemnnção, 
o CJUO diremos da ttoutr:na dos livros judaicos que 
rtssodam r. Providenr.in tJO!' crirnos dos homens 
e dos povos, d,n,fo o extMminio das cidades como 
ar:tu prcmetlitndo do Do·us? Ató bons escriptores JO• 
ligin!IOS COD!I!derarhm rrofanação da SCniODÇI di• 
VIOll CnOtfil JcrU!Italem O tor Juliano. O phiJosophO OU 
o l!Jiu!-lal:a,uuimndo os O!J.f rço1 do algunsj,Jdous quo 
prollmduram roediflcar os muros de 11u.1 clrlado 
snnt:t! j)eus litJhn determinado que não flcasso 
pfldrn snhro portra ! 2t n fi·r .. ncisco de J'lnuld do Sacr~~oruunto. 

3• a 1). Clar.a AngelicA Xavior Fagundes, 

AUX1t'EST4~Ão ~lt'IDRit OS VI.TI.\IOS SUl!CP.S~u~ 
DR )'nA.N!(A., 

l,•·osoguiu a discussiio,quo hnvin ficnd•l 11diatla na 
sos.~i\o nntccedonto, do roquerirnontn do ~r. barito 
dos. Louronc;~ pllra t[Un o Sl10itdu. ftttU o:omfgnar 
n~ ada a mamfos&nçAo doot 11eus st1Dtlmontos cm rc· 
Jaçio 1109 ultimos succosso!i fl'l CIIJifl,l d" Frnn~"'· 

Sr.\'ro~idonto, o r~onsamonto t{UO mo salteou ao 
ou vil' er n moçlw do honrado senador pela Dahi• 
a rllflpeito ~os llf':ontccimt>utos de Pari11, fot este, quo 
"nbmottn ao senado: rorporaçao ]l'gislatin do Br., .. 
sil, pótlo o sl'nado discutir o duliborar como uma 
o1Cnrlomfn do ~Cioncia mnrncS e polilÍCRS OU O)OVo'lr•SO 
ri altura do supremo tribunal dn11 nllÇÕcs poranjuizar 
o nqnilaL•1r pnr vntaÇÕf's os (IICIO., do todll a hum.1-
nidado? 
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O senado nho púd.o votnr som oxnmo: quem diz 
examo, diz discussão. Acaso o honrado rnombro, 
acaso os illustres ministros d:~ Corõ11, quorern t•stalw· 
Jecer O ptOCOJOUtO dO f.,zOfUIOS dos UCOOlOcimOOlOS 
dos pnizos cstran,.;í.oiros nssumptn do nol'süs dobntcs 
o votações? So o senado nflo póde vc tnr som d:H· 
cussAo Jine. ~orá cs~a discus:ão JiHo na tribuna ,f. 
senado uma CI'Dvtmicocin parn o p.1iz? l\ Jib Jtdadtt 
no pensamento o na sun c nu' cinr.iw O irJO'itrictn p •ra 
cada son.:adtlr, individual monto·: cada um do nós 
pódo deixar de respeitar os Jimite:z do sou horisontu: 
mas íl opiniilo do IH.!OtHio, o voto do somtdo, r.orn1• 
corporação •. é rostricto nos nssump:os que ir tores 
sam o Brastl. 

Iuzt!s o por tfOIISOscriptos1 r[IIO muita.s vezes rno t~'cm 
sorridu do Jiçiw: refiro-me ao Sr. l'lliJr•ndo de S. VJ .. 
ccuto. Eu UJU havi:~ compromuttido com S. Ex. a 
rosorvo1r pJra o dcb.:JtO do orç~tmento do estrangeiros 
as duridas quo nutl'o do lllDgn tempo sobre ii com· 
petencia do poder· oxoculivo i•Drll ne~Ot!iar ajustes 
do oxtrlldic~ilo, !iDm uma loi rxpociflc·udo os cosas 
om quu a l'XlfliJil:çilo so possa conceder c as cautolas 
o mo1fo com quo ~te do,·a conceder. Aind.:1 estou uo 
prorosito de mnnlcr o meu compromisso, porque o 
•tssumr•to rciJuor deb.~to 11111is amplo, do quo o pode
riamos tt•r nost1! m:>rnonto. Torhvin srrci obrifjtndo a 
l'r'corrrr n nlguns dos t•lomentos des!la questão, que 
rno t-ito agora ll•!t!,·ssnrios, mas HCnl pr~'judiear os 
p<mtus OH!Orrciaos. Já não bnstl'lm as paixões proprins rfc noRsns lu· 

tss o dn nos.;a socioda:Jc, QUOI'crnos; ind:a trllZPr 
J)arn o seio do se nano, e dn'tui 1• ti rarmns no Sf)it• dn 
sociodado brasileira, ns pah:ocs do~'~ ('ltriUos oslrnn
goiros! 

So o senado entendo do sou direito mo1ivar na 
acta do nossos trab:tlhos o vida IPgisLoth•lt a rozitn 
porque sympnthisn rom :t victMh do nc1ual ~~:o
vorno da França, igual direito lhe DB!!islirin 1tttrlt 
rstigmatiEar os vcncedHrAfl, so ncnsa m1 municipn· 
Jietas triumphassom o constitui~som hoje o govPruo 
daquelh nação. E o srn:•do, por VCIIturn, a~sumi1b 
osso ptlp(IJ do Cntào o declaruria, em sunq nelas. quf', 
embora. no<~ donsos tivo!I .. O aprazido n ean~a VPUCI'· 
dora, o senado do HrllSil trtbut:o1'a l.omt>nilgom du 
sympathin ll C<•lllta tmhida pela dosgraç11? 

O direi lO ó o mf'lsmo: o preccdtmtn o vnc Urmnr: 
o !lO cm raws 1denticos nRo procmlormos t~s~oim, 
dir-so·ha com razão quo só nffrOf:tarnos os ''oncidro:-
o nunca o' vencedorj1.!f, 

As nO:J!Ias sympathias pela FrDnça niio dc(Jondem. 
Sr. prosidonco, deslns manífostaçõne d~n' camnrn!l 
logislntivas. O nosso povo as .1cmonsti'CU do um 
moi:lo m.tis ~oignifit:nth·o o mais cr·rdinl. concorr.•n 
do para SUJ\'isnr as desgraçns ,jas pnpulueõ1•S rll
r~os daquflliO paiz, tlagf.lJlad.,:~ pnl11 guerra: Nurrc11 
puz om duvida as symp:Jtbi;ts da Franç.1 fJOI•' Dro~il, 
o entretanto o !iODado fr:mcoz não foz m •nirostacãt~ 
alguma quando R civilisa&ão o a hum··ni•lad•J irl· 
umpharam comnosco deFso Nero dos nos.ows dias qrm 
arromos!nn as suas hürdas r!o n~:-;;rssinos o dcvMt3-
doros. s!lbre nossns cidndos inermes o rnr.ilka~ do 
Alnuo-Grosso o S. Podrll do Sul. 

O Sa. nuouR DE C.ut.u:-Apoiado. 
O SR. F. OCTAVUNO:-Protcstaudu, pois, os ffiC'S· 

mos sontimontt;s do repulsão que o nobre sonndur 
pela Bahia mnnito~tou contra os fuc'.uJ atrozes pra
ticados cm Parig, acho inr:onvonion•o quo o fOJwdo 
tomo delihoraçõos 11 t11l ro.spoito o ['Oris::-o ncgn o 
meu Voto .1 rn•Jção do S. F.x. 

E tHmltom destb JlÍ solici·o do nobro presidente 
fln CIIIISOoiJO IJU" por bf:lm da diSCIIMliÜO (UtUrll O para 
illustrarão mesmo dO!! nos~Oi tríbunacs, mand,., 
n•unir 1: pnblie.or r{llflO!HfU11r lrnt'ldM, not.\s rever .. 
saos, o dt'CII'Õcs rut•ccdPntoll, quo t•·mos twbrc e~to 
m~srtmpto. Niln r1tÇO cslo podioJI) sem ffit•Livo. Na 
co!IIJcr.lto das ltlis o nvisos ni1o sll cm:ontrarn, nem a 
noln d"e :tO do .llmoirot do J817, á lo;{nçiin frllnCt>Zll, 
nom ti 11V1SO r.irculnl' ti!( leg;•çõcs brasilairotF, tfc 4 do 
Fmo'OI'HÍro dt·~~e unlltl, ox:·OD•1a o J}f•nsnrno"'o do 
:.t'"'orno imp•·rinl ,.;ohre ••xtrltdi.·~ito, Se o go,·ernu 
or.loUIIf lÍ po!i1;j;, a pril•fw do urn estrangeiro po~ra 
entrcg.d~o 110 llgilftte lliplomatic•.• tfo sou pau:. p6do 
dar·so o cu:uo du haver quem pnr ollu roqueira ha
oc •S-c01'pliH ;·o~ nu~sns tribunnrs, o estrs nliG cn
rClntrundo nas co!l~cçõo:! do lt!is, impressos sob a 
i11SV• ct,ito do g(lvorno, lt·i alguma ou tr~tlado quo 
~nncci11r1n MJII• IJu pn~lt••, Oluuralmcrtto hlto do con-
e,·der u /wf,eaR-corpt~a. . 

Vejamos 1q:~ora o que dis!lo nn clt.m:•ra tompnr.uia 
n ar.tual m nn•tro dtl estrtwgoiro~, cujo talenlo o 
enracter hmto·stu r<Wtlllht'CO o resp11ito, mns a quAm 
f.tll·m a1nda 11quclh• orpêriencitt das difficuldadel 
dH seu cnrg·• qw~ tau to recnrnmcndu n nubrH prosi
denlu do conselho. Uo!o!p••ndo·nt1o a um membro dis
uncto dn oppusiçi10 cnnsun•adora {o qual, seja dito 
dn passa~.tcm. Ctdmirou.f!e do muito que S. Ex. 
se h11Virl ;ldi;trltndo em n•lttçi10 no pouc • que lhe po
tJirl) :t!isiru so expressou o nobre mini!itr·o: 

1t QrwnJo ao; ftJrrnlt do Vers!!ii~:Js conquit~lavam 
um tdnmpho pnr..a n"caiiSII da civilis.u;ão, o ministro 
·lo~ rwgocius t::mnngeiros de Franç.1 dirigiu, (letlo 
ttdcgr<•pbo, umrt circtrh1r nos af:cCOIOs diplomnllcos 
rBcommondirndu .. Jh~s que so laJlt!SBe nctic1a da che
gada 110 pniz f'IH quo c:~~·rcom as suns Cuncções d~ 
qr~alqrur do~ implicad· s nos attentados do Paris 
solfcirasscm tJ .. s auturidadrR lncneR flUA prisãn, 1m
medial •, dnndo lho lngq nvis•, p11r11 u~r regular .. 
manto r·,1rmulltdo o pedido do I!Xlradicçào ... F.~r~+m 
commouidtH om Paris attentados quo ni\o podem ser 
rlassiOr.ados ron1n delictos políticos: o ass.1Ssir,io, o 
roubn. o inceudin ... nilo porlom onrontrar outro 
rtl(ugio sonito a oxpi11c;lto l''gltl. , • • 

E!:t.:~B ultinJas paln,·r .. s siitJ do Sr. Julio (i'avrc: o 
nos !lo nrinistrn continún: 

Senhores. eu mo limittrin 11 estas poucas pnl.wrn!l 
quo tonho prororido, porque tacs 1•ssumptos nlto 
comportam grandu dcsem·olvimoflto (npo'"rJ R), so 
01lgurnas lhesos snstentadn~ 1•olo 1111turd mi11btro do 
erstr.sngeiros na camara tomporarin nõo oxighsom 
oxamo autos quo p3SS(·m ~mjulgado(Ap•dado•; muito 
bem, da npposic;do). Mns lliJtos dovo d.tr um;t satis 
ft~çlo a um das mais im~aruntes rnombros dest.<J 
casa, a quem presto a maior considcrcu;iio por .suas 

''Se 110r t'Cntura existirem rl11,., dtt crimrs poli .. 
lico~ (o nobro ministro r.nroco ignorar a sua exhlten .. 
cit~). o grn·crno do Drntll não pódo vor ceJto tomar 
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o compromisso de os mAndar prender o do •·ntrc
gul-os, no caso do a ... r pPdlda n oxtrudicção: m,uJ 
quantu aros autorvs do; CII~'I'Oif s otlentllfÍO~ •• o g. 
vorno oslll di .. po~to., uAo recusar as medutus que lhe 
fo·l•upcdi.Jus (ui•o gustod-;sta lingua~om vn~;.t tão 
amplarncnto cnmpro111cUeriora) ptsra quo niw 8Cja 
cmbaroç.1da n ocçno 1 ing"dora d.1 ld l•tUO o Sr. Julio 
F .. vre upc11Hllt ch••rnára t:•rpia,lnro). O trntadc· que 
celebrámos com a r•:Jançll de: 6 dll Junho do 1826, 
::a (ornc~e· arg" tmt.;s, ,.no pnru justir.c.lr o f·rOJJO
sito quo acnbo do ann.uoci111 1Í cu mura, Nesst tra
tado tum~tm·se prol'idcnrius rontra os pirata_s o 
roubadores du mnr, cuutr;a m dosorturcs o conlrjt os 
Dccusados dos crimiJS de •rlt<~ trt~içti,, f .. /sidadc ,. 
falsificaçao d11 mno.;l.t.,. Sl• estes ctJ140s cwUo pr, vi 
11idr s, parece tpll', tralnndo·su dos maioror; dclictuR, 
ntiu devem. ser rcc,~s 1dus as mc·didus nocos~:~ari ·· s . ora 
u 1uu repre~:~sii•l. 

~onhores, o nobre 01ini:o:tro Jeriv .• a sua obriga~ão 
dtl tratado dB 1826. lla nhto maDiím1to tnganoJ. A 
15 de Abril de 1841. o proprio ministro d• joostiça 
de Frnnça dizia em circular, eumo se v~ em Dalloz 
o outr{ls eacdptorcs, que a sua naç.io tinha trat:u1os 
de extrarlicç_áo cem quatro potencias, a Suhsa, a 
Delgiea, J:l Hospnnh, e a g,,rdunha ; que das outra" 
nações teriA semf1rn extradieç.io. sem precisar do 
tratados, f'lCHpto a Grli Bretanha e os Estados Uni 
dos. E' clni'O· pois, que o tratado de 1826 nlto con
sidera estradicção. 

sómonto para mostrar ~uo o nosso tratado do 1826, 
cru que !!O apoiou o Sr. minist·o de estrangeiros, 
nàn r• 1gulo~u jómo1is n qo~es1ãn quo S. Ex. pretendeu 
rosal ver com somolhantc apoi.\. 

S. Es. tambem disso que, 10 no lralado estavam 
J•ruvinidos Lrt>s a quatro ctimos, parecia.·lht que 
trniDndo·so do outr•·s crimes nfto poderia alie recu
lltlr 11 cxtratiieçii '· Senhort·s. esta proposição é anti
jurhHc, o cuutrali!i á hormtnruticn com que 110 in· 
to r prot m os direitos c obrigações convencionadas: 
os!la henneneulicn .!!Cm pro durondeu o príncip_io co
nhecid•t ín ·lt~sio 'lll'lillt c:tclt.sio alteriu11. Nilo ha 
convenções de cxtradicçfto (lm quo aão se fixem. urn 
por 11111, os crimo11, llll's;;cit11 d•_·s quaes clla sr etre
•:tu.1: á: não se admitte ua aplir.açúu des;;u convon-
çõ Je, nem o rgumentos do paridade o menos de Crlm· 
J•r •. hontõo ou cxtt•nf'ão. Dt'sse nosso erro na circular 
de 1817 Já df'!vinmos oslar omendndos. 

Na enumeração dus dclictos. que a S. Ex. pare
c .. rnm im,n~r-lho a obrigação do conceder quads
quol' providencias que reclamar o governo francez. 
encontra-se um. que se-gundo as l'f'gras do direito 
das gt•ntes. não pód"' aind.t ser ca!lo do oxtradiccão 
no Brasil; refiro-me ao iocendio. Apropria circular 
dn 1841 salvava o ~rincir,in dtl que só se púdo en
frogar o criminoso que pe aa leis do Brasil Lnmbem 
ro~som C•lmO tnl considerado. Ora. o inccndio ató 
agora não ~a!lsa de circum~tancia aggravnnte do 
um cr;mo: ainrJa nAo temos lei quo o qualiOquo do 
crime, por !li só, com ponalidndo cspodaJ. falvez 
o nobre presi Jent~ do conselho, advertido pt:~r um 
succe!IEO rcccntP, tenha nol.'essidado do propOr a 
rm·ido de nossas 1.-is ponaos a lnl respeUo. Alas o 
quo ó ouct.., é quo, so ns auloridad,•s locat.s {a quo 
se rof"rc o Sr. Julio Favro) rteeberrm uma requJsi
r.Ao par.1 prendorom um criminoso, porque em 
~·rança inr.endiou uma ea•n ou monumento. e-mbora 
•u:sn fnclo seja ,. meus olhos digno de penalit:!ade, 
n5,... poderão sath·fazor d dita requisição. 

E porque dt•ssa facilidadlj do obter oltre~dic~o 
som tr;stadtul nxcopLU· u o miuistro d.t justiça de 
França aquollas d11as nações do governo conatitu
cic.lnal rt~presonlativo, a GrA·Bretanha c os Et~tJdHs .. 
Unidos? Excepluou n Grit·Bretanha, porque a lei 
commum doasa. nc1Çà.J só conbeci3 uma jusliça, a 

, jus~iça terlitolial, o nào auto~isava o JJOVerno a ro
conbt'COr outra a qualquer. A r.·sposta const1.1r11e do 
~tovorno ingtoz ao franct·z Cõra qu(., sem "utorlda e 
do parlameuto. unico que podia elttlrar as lois do 
paiz, &A achava irnpossibititado deentrngarr.rimino~oa 
JlUrn snrem ~I gados fór,, da lnglo.torrn. Exct•ptuou 
tambem os E~t11dos Uni !os, po1que ahi. nlém dí' 
uma questão 1•róvin do competoncua entro o govt!rDo 
federal u os gJVernos t1os Edados, tambem o~ juizes 
mottrav6m repugnaur.ia cm • cccder uos ~cdidus do 
oxtra•Jicçàu o cr~Avo~m conOictos, prr não ha~ur loi 
du congreuo legalisando semelhante priucipio. · 

Eatas difficuldades des&fll'arccoram. O pa11amento 
ingl~z em U:l4:d u o cungrosso amodcnno em l848 
deram aO:i rcdpectiYos governos Cacu\JlldU limito1da 
co1n clau11ulas o r~gras imprescind1vois, para con-
cederem cxtratJicçAo. · 

Relativamr.nto ao Brasil o governo Crancez dccla 
rou que 11ãu predsava. de tr•tar1o: com certo tom 
de s.•rcalmo equiparou-nos ás potuncias absolubs, 
como· n Russia, onde a cada n•quisiçlto • bom qul!
ror do govornoaucndoritt sonuudiuncitt de cnmttl'liS. 
E nssim auccoJou, ,,arque em 1847 u governo brasi 
loiro ao ad10U habilitnd~ por se11 prt•prio direito n 
declarar quo concedcria extradicçiio 11 quOm lh•a pu
disso. Eu não troux·· osto inr.idout.c com o ~·Npo~ito 
do mosLrar que os p3izes verdLJdoiramoniO rrprt!s~n
lativos, de guvllrllo limitaJo, regulam ()Or meio l!o 
lei est 1 acçlio ou compotoncia do exoculivo: trouxa-o 

So, porem, allegar o J:tOverno Crancez que o róo, 
des~it•do por ter sido l'rncido cm Jut11 ciril, não 
duvidou empregH nquc1lo meio barbara doYingaoÇI, 
uwm ~ 11 nos!las autorsdades de examinar essa circum
slancia aJtgravanto, m~ta aggrannlo do que 1 de um 
crim, politico Anim o nobro ministro de ettran
g•1iros, a cuJn intolligonci:~ I•• roce sor muilo filcila 
di~ocriminaçao entro c~'imes poli&icos o os crimes 
connrxus no momento d~o~ luta, como o boa~icidio, o 
inc .. ndio, otr:., ha de se ,·ôr em serias ombuaçca 
q•1an 10 o ~toverno francez quizar uti1111r--so da lati
tudo u fr"nqueza· dofl compromis1sos q:ue S. Ex. 
tomou na tribun.-. d.t camara tompo-rn1a. Guizot, 
Iord Dorby. o todos os f(randes estadistas a pensa
dores confcs&" ram que nada ha mais diWcil do quo 
marear n linha divboria. dada a luta material, en&re 
os n Unntados contra a moral o o direito o os crimes 
politicas. O go,·orno ingloz agora mesmo tevo o 
cuidado do reservar·ao o direito do rxame minucioso 
~c,brtJ as circumstanci.,s cm que se tiver achmdo o 
dclinquenlo Cllj ' OliNdiCÇÕO ]he (Ôf pedido. 

Essa govc:no htm r.ommissóes da ndvogados rro· 
voctos o do juizos ~u,erioros, aos quaos commelte 
semt lhauto exnmo. Eo\ro nós pnr!'ce quo o governo 
rotwlvc tudo dentro do sua socrotaria administrativa, 
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Ignoro as solcmnidades com que pr·oco lemu3 neste o mo!fmo sy..-loma do dirigirem homonagcM a oste 
a~sumpto: mos d~sojov.1 quCl fo~som bom garanti· ou IICf :clle p;~rlitfo d0 Dra!il, vi,.torioso nu vencido, 
dor11A da nossa ros(IOfiSIIbllit!ndo do {Jniz indopon- u tomarem d,.Jiboraçõos m11tivadas so!Jro nossa vid11 
dento c livro, porque cortas J•j1lnvrns, q1Hl jó. li do intima. nesse nill não toromn~ n dirr.ilo do queixn, 
discurso do honrado ministro do (lstrltllgciiO!I, me nem do Clllprobrllcfin. Esses p.:.rl •mantos a.08 rcs
sonrarn mal. Nilo pndomo. hnrílloa•· medidtts, pondt1riam quo ttnham aprendido com o senado 
quaelUJUflr que r• os ~ejam prdtda~," rum pro quo ro- brnfõ;iloiro. · 
cusf!mfls zu1 que do\•omo::~ rcc:ustn·. l"t>ço in·lulgon· Não f<~tig.uoi mnis O!' meus digno.'J rollt•gns quo 
cia •o Fonz•do: o nu·u Jlf!dSnrnonto não é ncoro· me hom'itm com n su1 boncvoln nllcnçilo.: ff!COio. 
çoar o crime: é !IÓmcnto ro~guarrfnr o rws:;:o cro· f mesmo, qno WJn t:U outra ex:pros~ão do mr.us senU~ 
dito. Não do!!t•jo quo O!il ruini11trus da jus1iç.1 do i monro~ pu,.sa tor lhos p1rt1C'ido t•Xr.t•ssiva: este~ aR~ 
França alardoem a ra ilidn•Jc com 'IIIO cont:nn, dr.

1

• :mnJploii Pito melindrosos o requorom disr.ussiio do· 
obter de nós quant:t f1Xtradicção rechmnrom, sem liradn, Eicm que o orador onlro em grandes doson· 
so rlar ao int:omrnodo (,o ajustnrP-m um trlltn·tn, 1' \'OivimentM. Ni11J irroi O'.Jiantn, R••pito quo voto 

Deixando Dgora o discurso •1o honrndn ministro. eontrll u rnor.ltn 
do O!ltrtJngeiros, pergunto 11 V. Fx .• St·. prf'tiÍdent·•, I " 
qu:ws of! tramites quo tom do ,1doplnr, CII"O ~roia I ... O l!!\1•. vl•«~f'•udt! ti e~ Vlc~nl..tf-' 1-
upprovad~t~ n moção do illustr11do ser11dnr pu ln lbhin, 1 C1•mo o nubro u~tor do rorJuor•mun.tu uno MO aphn 
pnr.t dar--lhe o f!JToito quo S. Fx pnro1:ell dnsojnr) presou to, t:U toríl,l a ~onrn na nuscnCJo dello J.u dli~;er 
no di!'curso c11m que o otTtirO•!ou ao st>na,1o? Nflo 1 u ~uc pon:lo r,o wtuuu do r1uo u~so requrmmonto 
JIÓrio fiMr tranc.1dn no arcbivo das actns. Hn 1fo ~l~r; :iCJa appru~mJo. . .. 
ct•mmunicadn tto go\'erno pnr" (IS devidos rllnilos. 1 ~r. prc:;Jtfeuto, a mou \'~r o~ progressos dR CI.VIIJ .. 
Rocordo mo (c pr~o pordlto de cornmcmnrnr uma · snço1~ rnodernr~ teruJ~m :1 t•strclt~r c••d,, voz rnnu .as 
homonagem do nossa glorin n.1cim.al a par do urna: r~laço•Js tJn Hympnlluo~ o do nm•zudo 011t_re o~ d1r .. 
condomnnçiltl de auen!ndos ntrozos) rl"'con.J.-... rno que, 1 f1Jrrnt~s povos cultos; lundom mesmo a Jdenuflc~tr 

. tmdo·so aqui (Jroposto c votndo um:~ mnn~ãn, nn I sous _m!eroRtws, n fetzcr 11 .snrte do~ los de alguma 
nc:tn, c'o sontimontu tlo jubilo com qno ll{lt.'t.udimos I manmrl! commurn, c~ seus 1ufnrturuos o em SUdS 
tiS vil! te rbs dJ plincipo c_o~sortc o do oxerdto HC!b 1}) m·o~P.'md,tdos . .~~s noçoes octualml'nl~ s~o como quo 
sou r.omm:tnd•'· trnmamtuu.so ao govf•ruo cc~J•ía f.tmlfl .. ,s:, p.u~··s .mtogranrm~ tl_f! um su t •do, que à a 
dos termos dessa nela.. . · I srando as~o :uu;,1o da humllmdllde. 

) Hosuh·l d'alu q•~n, fJUtmdo uru povo sotTre um 1 
(!_Sn. SILVRIT!A J .. ono: :-O tnPsmo 50 foz por oc·/ calamidade, uma grand•l catll!itropbo, os (•litros re· 

caEJan do assuAmat•• dl' Lmcoln. stmtcm·S(I disto, supporlam uma parto do m•J o 
O Sn. F. OcTAVIANO: - Não me occorria esto I muitas vozes n repercussãtJ moral do ucontocimento, 

procedente. Tom, r·ois, v. Et. de f!ommuni,·ar 110 conforme a III turezn dollo. 
governo :1 dolibaraçAt'l do scna•lu, reJDettcndo·lho E' justnmAntl3, o que so dá tJRl rolação ri Franr.a 
cópia da actJ f'n:l que so hão do escrever as p:d.1 .. ( -tp,,t,Hi• s), Eu cr~io que nã11 hn nenhum membro 
vra3 com que o nobre aena,for pl"'la IJahia assignn- do stlnDdll, que não póJo hnwr nenhum brasileiro 
)ou as ratõ~s do nosso voto ~c. sympalhia ao go- que tt•nhn intelligenCia, o l' coração boro Curm~tdo, 
vorno frnnco'l.:. ffUO não oxparimentosoruuu;ito do mngoa u do horr· r, 

Esto documento t'stá portant•) do~:~tinDdo a Lransi .. contomplandu ds Bceua!t fJIJ'' • .., rf4prl"'sen,llram sobre 
~!lr pelas Jogaç9os o sc_cretarias d,, l•:rruu;., o n :~cr 11 d··sgr.,çadJ cttpital d .• França (Ap,liiiJos). 
unuro~so na folba offic&nl daq!'r•Jio P~lz. . J Or11 ó. ou não ó o senado representante do Omsil? 

. Uolll~t.s bem o s~n Jdo. \amos mgorJr .. n.,fl uns E', assim corno a C'unara diJs deputado,, assim como 
d1scordtas osLran~OJrns,. dar parec~r sob~o .~II<~R u 1 rosp•·ctivamonto siío outros parlamentos do DtJçõos. 
acarretar contrn nos o oiho dus vencidos; Cr~1o quo que toem um ~ystema do governo ~orno Q nosso Pois 
!Jl!JR'uem nos ~ocusa o' Mros de !•om c1dadoo o do bom: ns cnrunr11s •fn ahmns Estados da J~•~rop11, o 
mtmigo do cramo: co.ns1nLam, (11•18, que l,embrn ".o t11mhorn a cl1mar& dns rlnpHtatfus d~• Drnsil já mani· 
S';'nn4o que o_ntre os cnmbatc~tos rfo fi41Lido. murn.. fMI:.ram seus sentimentos do horror pelas sce:ras 
mpahstt havaa h~mons fanaucos r•or M~ns a·M~s o hnrbJ.ras 11 que a Iludo. o. por oulN J,1do, do sJti!J
(JUO arriscaram VIda o fortuna RO!n cogitarem em 

1 
f:1dlo, nâu purquo ostauu aquf!l/.t nrdt•tu Jcg.rl, mns 

m•ldad~s. Porque hnvom· ~ rl~ altrar sc!br? lndmt 
1 
no~rquo n urdem rn·1raJ umt1m rriumphou orn Paris! 

,,s vencidos ums condemnnç~o ~n~amantrt. I tlrque. Fota exprn11siio do:i !!Ontimr~ntoH d11 amjzad•J u da 
so~ so tra '"~de asllumplos ~r asa Clru11, expormo-nos i' eorumnnidndo dos 111 incipios de civili~nr.An, que pre· 
ass1m ao od1o do um f.art~do. quo, na p~muo dfl 

1 

domina antro t11 cs 11ovos. • 
nobro •o:tndor pela Oah ,,, Jli tt'm~11c CSJ•ruatln por ConsequtJntOJncnto creio quo 0 senado d•l Brasil 
todo o mun.to ? 1amhom ostá om seu dirtlitil, fazor.do a ruanifostaçüo 
· Sr. prvsi•lento, l'slab,.Iecid~• por o~to precedeu te dnquillo que ollo o :!Nt p11iz pensam. "santem, 

o direuo do aquilatarmos, t•nr um v0to moth·a·lo Mns o meu illu~trndo colle~a. a cujn iutftJiigcncia 
da corp•'raçito mteira., os pnrtido::1 o O!t ~ucr.t'S!Inf! presto som duvida muita couddern~Ao, rnui!o r·'S· 
dos ou~ros fJi>Vos, Oous quoir.t quo não h•nbamos peito, pe1·guntuu soo wnado ó computonlo para IJlH• 
algum dia lfo nos nrrcpoodormoHI Se os pnrla ... nift!SI4ÇÕCII <~Cllrca d.., succcssos quo 110 p.lSsllm no 
ml!ntos dls outr~s nat;Ôl'&, por exemplo, d,.s rupu .. lnLorior do ot~tros p.tizos. St! nssun uno tHitaboleco 
Plicas do l'rata o do l'<1cillco, adoptart>m t.1mbem ttuJ procedont(l 'filO pódo nuloris.tr manifestações 

i 
i 
I 
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inconvonicatos, o sor por ventura 1cvertitlo con-~ monto inLimo desses home11s sorú qLialiilcndo pnr 
tra a.óa. quem domina ns cnnscicncias. So o son11do penDi&· 

Sr, prosidorue, ou dirui quo om th so ii opinião do. tir, eu revelarei .~s lmpl'tj&SÕQII quo ttvo, quando li 
nobro sonaJor (JÓde som duvid1:1 sur [lrocotlonlo, quu I Olt jornaes que descreviam soa1elh~tntcs sceoas, fm .. 
o lia ó digna do tod.1 cun~ideraçlo; mos q1JO na hy j pr"'s~ÕeSIJUO so rotuutocoraiU oo mou espirito,quando 
Jtl.llheso de quo tra.t.1mos parece qu11 nihJ ú ltppli- nH vi r1o alguma maul~ir.l reproduzidas nas aprecia-
cavei. · . I çõos da ln~lallnr3 o do outro!! paizUP. 

Pur eert.J uão _Lral.umos do UDlll conqiiUIIa e du- Senhores, nu ord tm n:orul assim como na ordem 
vast~.~~õas da mao eHrllfl;;eira. nu du furor de. um physicn os factos, os principias, as causal, os ('ffeitos 
IOUC'!t Cli.IIIO O ,!IObro :it.'OlllJor rccurduU Ôüll fl~g~nUJI ~o as COOBei]UOOCÍIIS J•rendf'm•SO dn &ai modo que 
da ~~:1tuua; nao trat11mo~ ~u uma luh do oplulõos 'IDUitus vezes est11balecom coao·1 qup uma marcha ne
poll~lc"s!. Dtlm dt~ um.varll,Jo quu mt!eça ossa du·/ cessarin, indo.:liDn\'C'I. A nzão pergunta, puis: o 
nomuut~.uo. Trdt••mos s_un du.um~ face-ao tenebrosa, 1 quo (,Ji quo prQduziu 11quoll s espantosos pheno
q!_Je a~~açou a hurnu_nadadu mtcua, a L•tdas as 1111- rncno:s ~o.:iucs! Que p11Cto toriw nolles os alluflos 
çoos Cl~lhsa,Jas; Cl_o umu fa,:çã,'?, quo ~odart~u guerra constante' dn impronsa, a.1 douL1 i nas subversivas 
t1 propi"IOdude i•art1culnr o 1-'ub,Jca, áVIda ~e home11s, a pregoadas por elln '! 
do mullu•ros, do sacerdote" do r·ossoas mnocnntes, 
inotrousivus. que, portanto, ns-assinuu, só por mal 
dado: dn uma facçllo, que declaro:• guerra o o seu 
propri • pni7., á sua patrh·, 11•1 t:OU ~·n!lsado, no seu 
presontu 9 no seu futuro; quo docltnou guerra á mn
rnl, ó rahgilio o /J. pror,rio divindade. Eis o que sig
niflcnm as s.:onrts que HU rílprosnntuam om PatiM 
EiA o que ntlo ·tom os as~assirwlos do llfCPbispo do 
Paris, do vuncr;.vol eurn do .\lagdlllena, do dezenas 
de outros som:rdol•ls. da!~ irm4~ de caridade, das 
recolhidas dos convontos, quo em nada pr('judica~ 
vam nt!ID mesmo nus crimes dos ~celerndos 11omina
dorea dnqueJln infel.z cidudo f J-.:• UW"'. (t~CÇiio, qtJ.O 
alem disso não se conlentou com as t•rnu•s morn
forns da guerra: que empregou domais o inc~n·lio, 
o ven·mo, a dev11•taç o; são hum ena que os tão fóra 
da humnnidodC', não s1S l"'ra a Franç~t, corno r•nra 
todtos os povos civilisa dos. 

Assim. concordando C•lffi n11 idóns t•ltlvnrlas do 
nobre senador quo me prPcedeu IJ.J tribuna, quando 
ontrn1e qun não nos dovomus "nvolver cm que!1IÕ1-s 
politi1~0s o do r.llr:~cter d•Jmcstico do outras noçõa~. 
ou lho peço licença para di,.cordnr sómontc n:. ap
plicação da thoso. 

Quanto A outra ob.;orvnt:llo direi que, ~o o senado 
tlvesso do toma r sobre n mntoria uma deci!lão pro
priamonLo dita, coJDo legislador, cu est.ariu aind<~ tJe 

. accordo com S. El'., mt.as o sanado não so pronun· 
cia sonüo como uma corporaçllo politica ; niio faz 
senão uma mani(estnçAo d••ssn or.Jcm, como ollo 
mesmo jli tom feUo em outras occ~tfliõos. 

Accrcsco que sua m:mifesLar.ão não nlludo n ostn 
ou lliJUOIIa urdam legal, a ORt• ·ou aquolla doutrin~,, 
ou principi, politico, mas sim. a Cactos ropro_vados 
pol.l moral, qu.lcsq,lcr que BOJam <~s cond1~oos d•t 

O SR. SILVBIIU. D.\ MoTT.\:- Poça a palavra. 
O Sn. v.sco"'r•R IIR S VIcENTE .-Que p1r1o. so .. 

nhurA!'l, torno 011 discussijes apaixonadas do parla· 
monto, os discutsos prorerhloa naa reuniõt's, nos 
meetingR, nos clubs populares? Que parlo terão os 
f,llhetos, os r.equcnos livros c::pa lha dos por en&rtt a 
multidão ignor•1nlo! E!"l!lcs orgAoll disser~m ú mui .. 
tidão: « A grande propriedade ó excessiva oara 
quem a tl'rn, ó supertlua, ó um roubo feito • vOsso 
trabalho, a vós outros. » Disseram mah: cF..s1as 
grudaçõos sorjacs que vos abatem, são tyrannias, o 
os governos que !{arantcm taes abusos 1ão oppres .. 
sares, .objectos d1gnos do odio. Entretanto vó11 sois 
o maior numero, no maior numero está a forca, na 
f, rca, está o direito. do vós mesmos dependo.· pois, 
a rtqucza : o podar o os gosos. » 

Fanatisar:~m 011 imaginações b1utas; crcaram o 
fan.1ti!mo o odosospor", o depois os proprloshomens 
que nccumuhtrnm esses matl'riaes do lncendio não 
1•udcrnm rnai~ dominai o. E" o que acontece sempre 
cm factus do'i!la ordem; mnitns vozos são as primeiras 
victimas. O ~rantJo caso ; ó quo os factos ahi estio. 
c que os factos prcsuppõem cansaP, nflo aprarecem 
som ellLIS 

O SR. 5JLVRIR4 : oao:-Som du,·ida • 
O SR. VI~CONDE DK S. VicENTE:- Quando ou pen

sava 1lcsta maneira, li quo a Eurt'fll. o mórment8 a 
Jn~:htcrra, meditava sobro o <~ssumpto, o com razào. 
Purguntci oind.1 n mim mtsmu: a E•ta. cal:.mida.:fo 
o.,t.uJ te1minada? A unica scona ropro~ontada 
sorá a d ... Ptrris? Essa ftJrça tenebrosa foi alli aniqui
luda '? » Ni1o: olla oslá diss1mt1da pela Europ.t, o no 
centro da propria lugl:l&crra. · governo, do tempo vu do lagar. . 

A minb.1 conclusão, poh, ó que o rt1quor1monto O governo o as classos illustradu da Inglaterra 
em di!icussãu O! li\ n.Jc •• sn do ser approvado, snm que teom se O>l~Jntado do quo se passa no seu P.roprio 
dollo po11snm resultar os incom·cniontos que o nobre I p~i7., Ouh ora enten·liam quo o bo~ sonso ingl~z, 
senador indicou. llllnda Oll!smo nn clautt menos lllu~tr.tda, nao 

Mas, disso nindn S. Ex .. é diffidl dis~rimiuar os admittino phantasi••· illuo1,os sinistras como as da 
doliclus das idóns politica!', dC1 ran;t tismo, que os a c-) cornumna do Paris. E'ltAo. porém, hojoconvonci.Jos do 
cnsiono:1; não ó u.csmo P·•S·ivul do:sconhocer qu.) no i que usso::inçÕn!i 41CS!ill orJcm tlilAO di~,.imadas, e já 
meio dOSiea factos h~tvi.l homGns quo tinham mtol- · leern vuho D•l solu inglcz. O compltilodestns com·i
ligtmcia o idó:1 s po!itic.u, 1 doraçõo• actu11, ~~!is, um meu os~irilo par·• Yl!tar pelo 

Sr. prositlonto, houvesse ou nào houvessn t1ws: roquo11m~nu~. E convor1_ionto quo contnhu~mos 
homons, o Cll!IO e qut> nàu podemo11 do•coubocur t's • par.• quu hnJu UIIHl roacçao mar .. I: ó convemooto 
(;~cios horroroso<~ que o mundo contempla. O pensa~ 1 quo convitlomos os povo• a que meditem • 
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Teuho usado dosLA lingnoge1n. Sr. presidente, 
porque bço juv.tiça a mim mesmo. Tenho conscit'Hicin 
de que sou bomem livre, quero a uma o hbnr
dade paro meu p:~iz, t.lnto como qualquer outro que 
o !Ditia presar. Toado essa consciencia, não tomo 
exprimir-mo com candura o com a looldadequo devo 
ao senado o ao r·aiz. 

Direi, terminando, que pelo teor do requerimento 
do illustrado senador pel:~ Jlrovincin do -uahta, elle 
nad,, mais podo do que ir•sorçllo da manifestação 
na acta. Entendo pnr hso quo nAo ha porque pro
se.~uir ullorh•rment~. 
~o preced mte que roi cit~•do em ro1açlto ao ossas

sinuto do 1•reaidcnto dos RstRdos Uni•1os, o iltustre 
Sr. Linctdn, o roquorirnento pedi1t a tra!lsmissito ao 
governo daqut•lle paiz. 

Sr. presidenta, nllo acompanharei o digno or.1dnr 
que mo precedeu sobro algumas outras observações, 
embora connnas': indicarei apenu o do p11Bsagem 
algumu idóas paro pl)l·'s f'm frente das enunciadu 
pelo nob1·e orador. 

Pdlo quo toca á manirestaçilo · qunnt•• t• nouu 
victorias uo Paraguay, era um facto dom~stico e 
em tal hypotbcse sem duvida fe duviam razea· as 
communbaçõ ·9 corrcspondontos. Na hyrothose. po 
rém, duque trat31D•IIf, creio qutJ Urnitnn·1o·se f! reque
rimento a pedir a inHerçlio na neta nhi derornos pn· 
rur: tnnt1.1 mais que ollaa são imprl'!t!as u a im· 
11ronsa ó um dos meio!l t.le ~ommunicação entro os 
povos civilha·los 

A queslão se o governo do Brasil tem ou niio tom 
direito para celebrar lratados dn extradicc;ão ó ama 
questão sem duvida valiosa o que não pódo a;or trn
Uda incidentomonJO. Direi todilvia que o governo 
tom osercido e~sa.111LribuiçAo do mu110 tomvo, quo 
olla é coeva com a constituição do lmperiu, 

O Sa. VISCONDE no Rto IJRA:>.~uo Cpresident" do con· 
s<lho) :-Apoiado. 

O Sa~ 14''. OcTAVI.\NO: - Coevn, não apoiado. 
O Sa. VJSC\JNDE DR S. VtcP.NTK:- Nunca foi im

pugoada o tom sid.o e~orci4a d~:-.do o tempo e.u quo 
temos o nosso coJ1go conshtuc1onal 
_ O SR. F. Oc:TA.YU.NO: - Em lrallldo do extradicção, 
nAo. _ 

O SI\. TJSCONDE DE S. V1CENTK: -Ext.radi4:çõcs ou 
por actos reversaes ou p11r tratados. 

O S11.. F. OcTA.YIA:>.~o :-frttlado, nenhum: negação 
de uylo não 8 extra ticçào. O ministro disstJ mal: o 
tratado cou• a França nega asylo, não consagrà a 
extradicçiio. 

0 SR. VISCONDE DE S. VICENTE : -Não direi trato
dos, sim factos do oxtradicçilo. IJo que mo lembro 
no momento é que o ministro doa negocias estran· 
geiros em 1847, nlo sei se era o nobre presidente 
do senado .•• 

O SR. F. OcT•VIANO : -0 Sr. viscanJo de Cayrú. 
() Sa. VISCONDE nE S. VtcE~TE ••• fez publicar u 

trnnsmUtir áa nu1sas legAções uma circular. onun· 
ciando os principias que o governo do Brasil preten
dia seguir sobro esl:l ma teria, o indicando t m resu
mo os crimrs em virtude dos quaes pod!lria veriO 
cor-so a oxtradicçõo. llosdo t'hsa dala até hoje o 
paalamonto nunca impugnou tal allribuiçào, as!!im 
publir.ada s rarmuJ,,dm; pelo contrario os dilforont{•s 
ministros dos negocios estrangeiros tcom C''lcbiado 
divorsaa convonçõ's neste sentrdo, o, on1 mi•tha 
cronçe, &cem exercido um diroitn. ~orá objocto para 
umll di11cussão mAis ampla. Conheço o que t•Jm h ... vi. 
do a respeito na lo:;clattjrr'l o nos Estados-Uuidus, o 
por isso mesmoontcndo que mio ~oJcmos char estes 
paizes paro1 (JXomploi,tc :!iim qualquer dos outrua quo 
tenh3mJconstituiçõos I!Cmelhantos á nossn. 

A lnglalorn. o os Estodns-Unidoii SÜtl o~peciuos, 
um pot· sua (órmn ou coni!Litt.uçiio f<Jdorul o o outru 
por sua logislução 0111 pnrlo singular. Nn entrei •nlo, 
quer a Inglaterra. quer os Estt1do11 IJnido~, jú d1l 
bastante annos teom to.wbom rcnlisatlo convcnçõus 
l!omulba.ntos. 

Este é o mou pensar, Sr. prcshJente, o aerlt tam· 
bom o meu voto. . 

O lilr. Mil ~nlrn dn Hol.l.nÔ-Sr. pro
sido., to, a nusenci:~ do ntllor desia mot:ão impu· 
nha·mo silencio, posto que eu rojn adverso ao os .. 
sumplfl que ell• contém. E altontn a inspiração dos 
sentimentos do ~onr·rO!!:idadó. q uo mr nd.1 que a res:. 
peito dos ausentes !e proceda com mais deforcn,.ia, 
eu não tt1mnria a palavra contra a moção do n~1bre 
sen.1dor pela provincia da ll.thh, o Sr. llarãu de 
S. Lourenço, nitn estando elle na cas:t. 

O Sn. SILVKlll.l Louo : - Tom muito quem de
fendo. 

O Sa. Su.vKIR.\ DA. ~IOTTA: - Entretanto, como 
ella teve a impugnaçào dt) honr·a1o senadur pulu 
provinci:t do 1\iu da Janeiro o fui sustentada por 
outro honrJdo sonodur pela província de S. Paulo, 
creio que som f:tltar á gL·nerosid11do que devo ,1es 
ausentes, posso dar as razões porluo hei do votar 
contra a moçAo, sendo a isso inCitado, principal• 
menttt, pelos m(ltivos dados a favor delh pelo hon
rado seuador que aCDbll de orar. 

O SR. SILVEI H Lo no :-Aroiado. 
O SR. S1LVEIR! DA MuTTA :-Sr. presidtJnto, Dão 

ora prcci.,o quu o honr:!dn son•1dor d"fendesso o 
:WOildO na r!~ li& do COnl~rticip:tÇiiO áS tADdOOCÍaS 
pol•licas da con1nuna do l'aril. Todo:~nbem que 
nqui não ha communi~ta!l (GJU'iadoa) c muio mouos 
comluunistas de Paris, (Ap1.iados). E ó dosla razão 
meimll, Sr. prt>tiidante, que ou parto para estranhar 
'lue o honrado senador vcln provinda <la Dahi1 
tlvrsso julg]do nor.e&BIII'io •1ue o !OUftdo brasileiro 
fllÇD uma rnani(ost ''ião, u mab oi•iosa e aup~·rtlua, que 
p•5du hnn'lr no lnaporio d•1 llrasil. l\las o uobro se .. 
n:tdtlr pela rm+vincia do S. p,,ulo foi quom, inler
pret:,udo o ponsamento •Jo uulor, nüo sei so inter
prctrmdo ben 1, Uefondou a neco~sida{le do uma 
mauifostnç•o r.nntrn os sucr.os;os do·Jial'is, r:orquo 
t•liO ~IIXOI'A'!l OOSSt'S SUCCO!iSOS Um pr!OBamLllltO r.oli
tiCU contr11 o qual ó }H'Cciso fJ'It' o acmulo brnsi oiro 
so m"At1e atlvors(), 

Sr prcsidvnto, o nohro sona•lor esf.,rçon so muito 
p1.r cnxl}r~or nos ncoult•chnontos do Pa• is os~ o prin
cii•io hostil át~ nossas instituições o ás nussas id.;as, 
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o por isto é quo cite d :st>jl quo se ftu;a a manifcs· 
tação na acta. 

Sr. presi.h'nte, quando vi travat·-so a tJisc.aatõÚO c, 
Dpeaor da judiciosll e prudt>nto obsorvaçíw do mou 
bourado amigo, sM'l.1 Jur pda pro\'irH•in •lo lliu d·~ 
Jaueiro, sahl1• de ou~or1Lrd o nobre sonaJor pela 
provincia do S. Paulo udmil'Di •nlll, ~ds ost11mos uo 
fiCgJUd•> IDl'Z do SI!:JSflll, U llinJa O Cl.:fr•O lt·gi~\iltl\'0 
ntHa r,•z; tiS la mos i.Hst.:utindo o p1·imeiro nrtig•J d.1 
rof')rm.1 j1JJicit~1 i11, e ;•gora o nohf(l ~onadur pela 
província da B·Jhía ohrign.nus 11 u:ua lliscmsMo 
scitmtitlC·•· q•wla que ensaiou u uul.IJ'•J surwdor pula 
J•rovin~í .. do S. Po11tlo a ro~poHu das c .• u!Jn5, tios me 
cessas do P11ris. 

O Sa. Z.t.c.uus:- E' \'crdad~. 
U Sn. SttVRIR..\ P..\ MoTT,\: - Urit. qunrf'fli o no

bre pro~Í.I~>nte do t:nnsdhn quu nô~ nos ombr rlhf' 
mo'i prtJHOnU!me!IIO nr:!toJ debuto ~~t'nll'lnXtl det qu·•·~~ 
são liS Clliiii,'IS qU>i prt:ldllzirll!n US :O:UCCO:iSOS Jo 
Paris'/ 

O SR. SrtVRIRA l..ooo:- :\pobdiJ o qual dolles 
teve m:üs i110ucncia 

O Sn.. SJtvt'IR.\ O,\ !\IOTT,\: ~ Serft mosmo hlo 
algum., rocnmrncntJar.iw do 5. Ex p;~r.l ~'ntr··tor 
a tlltl.:ltu:iltl pubhr:a cOm os nc:,.:ocins d~ I"I'.Htfl''• 
omqu:.ntu nã1> quer q ttt uns o·1mlvnnros no,; no;.:<J. 
c1os d1rquí? (llllatirltJtle.} Eu ~ ~ ~t<_l dn rlov;u;iio 
com quo o no!Jro ~on:rdur pela provln•:J;l do S. Jl;ntlo 
se nprosontau na tdbuud, olltt quu (~ v.o J"U:-0/Yil~•J 
ello quo nunca faliu. quo o anua pns~ntlo r:on!fUI~
&ou uma llre!!idoncia do c-•n:o~•·lho om sil•·n ia (lulr~
ridade), ~em dizt>r uma p:dnvrn 011 s~nttdo; ulle 
quo declara que são prodsns mtnHt.l.as reprt!ssivus 
contra o uso inunodurndo d·l pul11vra no ~.Oflil•!u, 
porque hn ur.tdor~s qu.., f.tzf>m o;•p••si•;fw n todns 
os minitoterins e ,lisl!ur:~os m 1ito~ oxl~nsos; ui\ r• 
que 1mdiu em um d1:1t:Ur.!!o ttuo fez em nJwha 1•U· 
sou cio. 'senão ou te da protestado lu:.;tl} pr 0\'ldonci;rs 
a V. EX. contra a munlltit!rl•Çlt•' dr.s di!icur:ios o 11ns 
pal11vras; quando ~o tr.11a do urntt qut·slilo nbstrnua. 
dns Cllti!I8S do~ !OUCC01iS0!4 tle Paris, dto ú que qiJ•~r 
vir analys.u o nch:rr o c•m~n do9 sur.co"<~ns da c•.m· 
muna r ISto t~ó póJo sor roc••nnnon r:u;t~t~ minist.n· 
rial. Oe rnanflird quo, ~r. (Jrt!sidentn, ·nu C.1111<•ra tlté 
ugom nnda do purecor da commissil 1 Stlhro o olo· 
monto son•il ..• 

O Sn. Z..\C.t.RIA.S :-Vnha um dia. O nobre Sr. ~ro
sidonto du consolho dls~o ~Jhi a rr·t•s ou quatro tliliS, 
U BO vào lrt·s;; o~tp• ro1nos mais urn, ou atá S. Pt·dro. 

O S11. Sn.vttanA DA. .\I01"f,\:- Espor.-rr o quo '! 
A t.:Bmltfoill anL!u IÍ mutroca: qLJ<~Si ~ou .• c ... lw su~1oi10: 
todll~ 8HtiHI cnm os olhos na ruH do Conde, á o~ por a 

·do parocur Ja commis~llo • 11pocial. 
O Sa. l.t.c.~RIAS :-llua do \'isconllo; j{t niro é 

~ua do Condo. V. Er. tom e!lln1a dof!nto o p•lr is!Jo 
Jg'OOr.J 0Sl·IS COUSlUI, 

O Sn. SJLVEII\A n.~ ~lOTTA: -Então tuvo b~tixa. :;o 
passem do rua d•1 Caw1o ti rul d11 Vi ... :undu. (1/ila· 
t•id·•de). Sonhnrt•s, ntó nisto h:~ cxc•·IHrici·~arJtJ, por~ 
•1un 11 rogra ó quo os nlcunhas \'h o s~mpru n rn .is. 

1\bs, Sr. pr(•flidcnl(l, agoro:~ qn1\ ~~~ cnmar:~,;; r.iw 

ttem materia alguma para tratar, p•Jrque a camara 
dos deput11dos ainda nllo tom num o parecer sobre 
o alemouto servil. o Lqui os nol.lros ministros teem· 
nos cntretrdo com o engeitado o projecto do aano 
pussado, s 1l.tru oHtrltll..l de ferro, o ultimamente cua:a 
u Clrl. 1 o dit rur~rrua juJici:.rin; agolfll ó que ss. EEE. 
dizom aos tJmigos •1uu venham otY'tJWcor elementos 
parn urnn lu r" a contost;u;ão sobre as c r usas dos 
successos do Paris 'I 

sr. presi:1~ntu, cu podolia acoitllr li luva, porque 
t·&l••u uind,, com modo de que o nobre souador por 
S. Pau· o, ul,;lHlla \'llZ quo eu nüll esteja aqui, aorno a 
foliar contra os oradores qua tomam muito telDpo ao 
:;~nildo, IJilC C.rJ!am C:Onlr.~ tofiO!I OS gm·efnus1 COUSA 
llJL' nãu c d.,s m.aid lucrativu~ ..• 

O SR. SILVEIRA Louo:-Apoiado. 

O SI\ ~u.vEnu DA. MoTT.t. :-••• porque estas que 
fnllnm I'Ompro a favor do govOrno dao·&O melbor 
com a reeeita, a o nobre seoAdor póde dizer bem 
isto: IJo!lnnto, ou que ostt»U •:om receio de .alguma 
exprobraçâo •JC!jtiJS, nã•, aceito a luva. Porém aão 
un!'SO deixar do contJeumar a moção como iatempes• 
ti v a, pnur·••: o m~4.1o q~u teom ns nações de. seco~ .. 
m:ni!CO.rom e tJo mtorvlrom cm ~eus uegoc1os recl
proeos ri uã.o sú ncgtJCiaçãu dilecta, não só u u·t~tado, 
nau só 11 ~-;uorrn, niro sú a p.,z, é tombem a cammu
nlcação t.fus idé.1s politicas ••••. 

O S11, F. OcuruNo:-Apoiado. 

0 SR. SILVKIR.~ D.\ .\IOTTA:-E O nobre senador 
que nttribuiu os oxt:o!'sos da communa de Pari! á 
s·•n imprt-nsa, aos :~eus m•·tlÚI!JS, aos seus impres:tos 
•t:-p;dhados pola classe i~norarate1 porque nAo se 
Jombr u da attr:buir wml:lem os successos do Paria 
aos abusos • .10 iurporialismo.,. 

O Sn. SJL\'EIKA Lüllo:-Apoindo. 
O SR. Su.vEIRA DA MorTA: .••• á subjngmçüo _1e 

urn povo J•1rante dez ito nonos •. , 
n Sn. SltVKIRil l.oao: - Causo. priueipal e moi& 

tfirccta. 
O Sn. ~ILVEIRA DA MoTT.~ ...• a uma compressão. 

n urnlt rlict•:tlur,r e a um gllvarno possuo I corrompido 
e cofl'll f.!L•lr 1 

O Sn. SnvF.nu Loatl ;-.\poiado. 
O Sn. SrtnlttA D\_ l\foTTA:- E quer o nobre 

so11ado1' quo~ ns n<~çot~s pousem, qu5ndo seus go
Vt•rnos as c·oruprimom, corrompem, onrenonan
,fo-IIJt~s ••té n nhn:•? ~âo qllt!C quo dopoi!i disto haja 
oxp_lllSi'ws, co1110 a da, lHURIU•I!t d,. Potris? 

1'\;ilu são IIU\'il:l oilta:. ox:plosõoll, ~<elJhOCl1S; n his
tori•• :rs apre:>ttntn om IIWÍ!-1 do nru:. épocil. O resul
t do do roinn.~o do Lui:t XIV. posto que glorio~o, 
tJ1)S .SI"'U5 (JrOdt.!CCS~h}I'CS 0 ~llCCOSSOrO~, f01 a rtWO)UÇliO 
dn 17B:l, tJU•' rogi:-trou ~con;,s i~uaos n esta~; o, por .. 
t1111lo, qr,anJu n nobre senador quizer achar as 
cnusots d;1 conununn de P.,ri:l, dos seus excessos, 
\'iolonciii:J o incondios, uiio n~ \'Ú prucurar r;o in· 
strumHnto gor.d 1fa CI'Jili~nçào mndornn: não foi a 
imp10n~n CmnC07.11, 0135 O S'OII'éi'UO (rO,ICOZ quo foz 
:q pn1o,~r a r:ommnnll parisirn:lo. 

5h~ 
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Enlão, pua que quer e noJre senador um11 nxhi · 
biçio, uma m;nlfestação destas, que coa1promuato o 
OUJSO pai:t? 

Como disse, senhorvs, as naçõo& comruunicam sr~ 
politicamente nas su:.s maaifescaçõo!, qrJ.-ndo teem 
governo. ao monos com algum sinulacro de sy:;lemt~ 
reprosenlaUro. como ó o que nós terno1111 e o n(lbrest'· 
nadar sabequo ttm Ver!faillosnltu hnum govorno dl·fl 
nittvo, que todas as alternativOJsl'ãO pAra que11 Fr.r nr~ll 
proeure em ~ma Ropublica um. lenitivo. um cor rl!c
tivo dos desvtos e OJ:.!essos do governo pessu11l; Lod.1s 
as pr_eOC·~upações dos hvmens seríos dirigom-se para 
ahi. Porém arguem póde affirmar quo soja o conde 
de Chamb(lrd ou o condo do l)aris o governo do 
Fr•aça? Alguem pódo aUlrmar que s•.•ja o proprio 
Napoleão lU chamado polas commuuas 1uraes? 
Alguom póde affirmar que esse re1ultado, ultimo, 
es10 resii:fuo du ass~dio do Pari.::., a communo, não 
Casse um acontecimento que já esta-ra nns rntra· 
ohas desta phas~ da Tida d~ l•'rança, quando se de
clarou a guerra com a Prussia? 

provinc:i:r dn. Gahia. o Sr. conselheiro Zacarias, ma 
primuir • Jalln do lhruno do seu miniaterio, acconou 
com a f4iiC<1 d~• elemento soual, desdLl quo ella 
accunou com esu, iJóa do reforma, so diz que no 
currsolh·• do EMtltdo ostá se trabathart I•J afadigosa ... 
mente nossa reforn a itnportnnte; f•ntrot~tuto V. Ex. 
ó testvmur.hn, doado ll':t07 cstri so trabalhaudo Df'tsa 
dila. e o 1esu!tad·• tiO todoro us &rub:.lhosdo con11elho 

do Eo;ta1Ju foi o r•rojecto qu•• o ministerio actual 
twrdon, como succos~or do minbterio anterior, e a 
benefl,:ao do iuvontari••, com ,,,dos os proventos. O 
projecto quo so apresentou e que ó justamente qce 
tom t1X :it.:.do as maiores clamores, ó o do Vl'Dtro 11· 
vre; e osso projecto, remlta Jo. das locubrações po .. 
nus:as do collllelho de Estado durante sei" annos, 
oslli fazeudo ao 11aiz: mais efl'cít'J o cauundo m11fs 
porturbação do que os IUt:cessos do Paris • ..:' desta 
· ommuu.l quo eu estou com medo ; será un1a com .. 
muna: negr~t. 
· Assim, os hclmons que atragam este movimento 
acham ntlC•ISS;trio f,tzor nma demonslração coatra os 
acontP.cimonws d" Europa. a 'e11peito dos quaes não 
~., jo10.d, pequemo ou gr.mdc, que não tonh~t C'mit
Udu som pro a mesma upinião. Parct!o um:. Juper
Ouidado qut~ se ost!>jtt fazendo mauifestaçóes na acta 
a e~to ru,pcit•'· 

Eu já lenho ouvido (perdoem- mo ost:t digTt:sJ~iio) 
,aUribuir a Napolaio III, apes11r d11 1!otcs da !IH 
granda intolligeocia. porque sem duvida a fguma ri 
uma d~s grandes inlttlligoocias rrancezns, uo.ll gr.;n 
do inepci, na sua derrota de Sedan; jo( ouvi di2or 
que entregou-se Cl•mo um iuopto ao!t prussiantJs. 
Sr. presid~nte, ató hoje é miuh;e or1 nillo que t~m 
dos actos de roais saguciadc_politica d·'N"polm•olli 
Cai 1 declaração da guorra á PruJsi11, para 111r um .. 
explicação ao monos no campo du b.,t-tlhn do 011•a 
derrota que elle já tinhil pre~isto em Mantmurti'O e 
Saint ·Hanoré. 

Se, país, pode-se julgar quo o residuo dt> sitio de 
Paris fcn essa comrnuna, que nocossidado \cm o su
nad.o br ... sileiro de inserir nas suas act; s uma drcl·•~ 
raçllo superflua, frouxa. a-retenciosa Dló, do quo ni..s 
repronmos e.:Jsus actas'! Ha t~lguorn que os 11ao de; 
approvu 'l Que def~nda. quem u.ttil\ fogo R casa~. cu 
reneoa o fuúla l.lispos a fUlLires? 1Iavor6. algum 
(uzilt~menlo mais revoltante do que o do~ gelll!llWt
Lecornle o t:Jém• nl Thomas? lla quem possa oU\'Í· 
dar de que i!Jto l!Õ.O calures desonvulvldot·. silo resi
dual, (oztts do uma situação, comrn a qual niio é 
possível que 11enbum homaU1 do l.lt.>n1 seu.;o niw st! 
pronuncio? Então, p.~ra •Juo e!tta moção? 

Sr. prt~&idcure, so pnss.-.r este procedentr, nós PS~ 
tnmo" obrlga1Ju:t a tomar ,,arttl em to1Jo,. os movi• 
mouws importantes do mundo o 11 fazer lançar na 
nossA li·'LII •JIUII o n nprccinçil•'. fi'''' (urmttnros delles. 

E~ttondo que ni1~ o u Cõll'O du pro1:edermo~, como 
r•' ocedot um as naçot~s lim&ttoplios do contCrumto fran
c••:t. A Dolgir-n, a Allo:r1anh:t. n Snis:oll. 11 Inglaterra, 
e10t1•s tinharu r.1zões c:;~rmcincs pttrn tomar prec»u
ções c"nt'a o ruovinwnlo, c p11r11 torem auenção e 
tJu!Jendt!lliS p.1r~1 com a rlltcilo \'cncida na sua fron ... 
toir..t : eslas podiam qucn.tr O\'itar quo s:c eslabeJe ... 
co:t~o uma corrcnt•' do immigr;u·,;~~ do iz.ccndi.•rios 
par.1 seu 1er1 itorit .. ; mas nó~ terDo~» mndo de qua os 
mcoudialio:~ dJ commurHI do Paris venham p~tra o 
Rio do Junono '? 

P•ro~ quo, senhores? Eu vos digo n rnziio porque 
]~' porquo os hnmom~ d•1 dirllito divino, os homens 
das dictaduras, dos governos pessoaos, 'lUNO:n 
al'hilr nos acontecimentos do Paris um nrgumtJnt" 
contra lodo o dni'IOOV.Jivime:Ho das ro(orrn.ts pnliti· 
cu do Urnzil. Hoj" chnm11-se a tudo rndicnlismo 
para condomnar o espirita reformiSiil dns i !ltitui 
~JÓOs, o apontn-sc com o dedo para li commnnn de 
J1aris. E' o thornn do todas as conversa!', o remato 
de rodns as demonstraçõo~:t: «Oihom '' 1:ommuna dP 
P~ria f• 

Entreh.nlo, Sr. prc.!'iJunto, os homl•ns •tuo nst;im 
procodoru, como um 11rgumcntu, fJllrll quo ntí~ pt•~ 
rornos com IOJll!õl as rt form··s coutitltuciorwo:~, si1 
o~ mosmos qu'' louco off.:J'«'Cido ao lu.porw hrnr , .. 
lniro ucc .. silí.'l nló par11 uuua ospocic du conll tgr.oçiw. 
V. Ex. sabo que, dosdo quo o nobre •onndor poJa 

Portanlo, Sr. presidente, esta moção é oxt~mpo
rltDOit, A lJch·.JCll e OUltHtl r•ah.es lamitrophes tonta
(OIQJ r,zor mais do 'IUO uma manifo:itaçao i t1mt11ram 
ropcllir, o li Dclgfca rrcio quo cnegou a f.•ntregar 
alguns asyl;ldos; porém. os ta mas nas cirrumst .. ncias 
do llc1gicn? So acnso a:; tHICCI!nos do 1-'t.~ris u~m 
rôr politic,,, como ''~sig,,nJou o nobre senador pela 
nro,·incio do S. l)-aulCt, na1!n tornull quo hzor com 
istn i fiO aea~o tr .. tn-se tjo punir um crime, cujt~ ex· 
tr-tdicciio po:~~a ter lal(ar, j;l o nobro .srmarJor pela 
pnn·iricil• 1.},1 Hio do Junoiro disso que nito tomos no 
rwsn Ctidigo lbmbom o crimo de incenJio; não po
•h'mos l11lrniUir a c•xt1lldicçlto do criminosos, qu;.ndo 
o crirno ímpul~tdo a ollos nll.u ó cunbccido no nosso 
cudlgo. 

4\ssim, Sr. prttsidenlo, acho qne ti uma exllgera-
f. 10 do opinião p jlitic.1; qur.rorn comprnmetter o 
Hm.•do p •r.1 cmn t>~-h doliuor.l'ào m'ISir•r que oàu 
conJmuugnm com a~ idón!l da" cornmunn t:o l'aris; 
11111q pnr11 isto niw ~~ prrdtH• rruu lwjn mm;;ão. 

Voto contrtl. 
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O ar. "Jeeonttc do Rio Drnnco 
(pr•Bidento do consrl"o).-Sr. presidtJnlo, as lumi 
noa•s observaçõe• do nobro :-~oundnr pola pro,·incia 
do S. Paul.- me diaponsuriam dn tomar 11 pni·•Vnt 
para justiflc.Jr o valo quo cr;unciel n (,u\·or da mo 
ção, so ruto fusR~m at~ que h11 puuco ouvimoJ no r•o 
bro senad::~r pola provincia do Guyaz. Ern todo Cd~O, 
porém, seria eu rurçado a ,.adir a Dttcr•ção de senatJo 
por alguns mumcnlo•, para dizer bravos pnlavras 
om d"feza dt> nobre ministro dos negocio& t•11~ran 
goiros, cujo dis~urso, proforido'na c.•m~<ra dos depu
tadns, mort1cou r~paro o r.:msur:~ ao nobre sC'na1or 
pela provincia do Rio do Janeiro. 

O nobre somu)or por Goya:t, uo plls~o QLI'l nolJ\"J 
que a sessão no adJ,,ntada, quo tomos !ai ln pt·uco, 
trouxe para osltJ debate assumpto intt'irnmcntc es
tranho. Aasim. s. Ex. nos f<~llou do projecto con 
ccrnento ao est;)do servil i das rnnnifcsttwõos n quo 
tem dudo h•gar l"'ste projt"cto, u não p•rdou a occ.l· 
sião pari' pronunciar se t:ontrn n i·Jóa r.~pitul di! 
prop·•&la, expri.niodo-sc de modo que, no sou con 
coito, os cons~th ... iros de l~st.ldu nilo prestaram llOr
viçu algum, nnm mf'reccm grande :tproço .,s trnhn 
lhos qua J•I'Oduziram cm uma scl'io do sessões hn" 
vid1u1 no docur.!IO de umanrw, a respeito dessa ques
tão vil<• I para o nosso paiz. 

O Sa StLVEUU. P.\ MorTA: - ~ão cqndemnoi, 
disse que podiam ter feito cousa mo!hor ••. 

0 Sa. VISCONDE Otl lho BRANCO (prcsi.len/e J, Crln 
adho):- Quando so discu:ir es~e project •, quando •• 
nubro senador nos d~r ct~nl.rcimtonlo do sun .. idó•lS 
o nus dAmon"trar n profon•ncin dHJIII::J l!lobru A!J do 
corlsolho d · Estndtl, ontiiO poder••mus ;•pr,·ci.•r bl"nl 
uma o ''~tr11 OJ•imão; outàn poderão sf'r oo~sA· tralm· 
lhOS dOvJdi~~DtO jlliJ:tndOS 8 aqU1Illllt110" tHQI.O r10l0 
senado, como pnln opirliiln ,,ubJic,: o e. ·OhHcor·so-h • 
&e por ventura as lUlAS do cunsollao t2P EsLado, Oca
rem Ião oft'uscadaR pelas difficulda•lea do assumpto, 
que não aLinasae com a melhor solução do nosso 
problema aoci.-tl. 

Eu, Sr. prosidanto, por amJr do tnmpo que nos ó 
tão neceaaario, nAo :tcompan'u•·ri o nobre senador 
em tod .• s as suu considoraçõ(l• politicas. Nilo poF&O, 
todavia, deix,.r tio pond"rar fJUO S. Ex foi summa
mJn~ injudo, quando nos diasn que o senado r:ão 
se tem occup11do com matoria digr1n do sua pnrf.iru· 
lar attençBo, discutindo as prop~1stas roh1tiva.s ás 
estradas do ferro o a rororrna judiciaria. Sn o~ot ·S 
dous projectos siio insignillcanto• nus olhos do no
bro sonadur... · 

O Sn. SILYBIIU. DA ~IOTT.\ :-SigniOcnntissim .•. o~. 
0 Sa. VISCONDE DO R1n DUNCO (prtll&./erl/•• ,tu 

c .nselho) :-••• ou e roi o que uiw o sorãu do c•~rt•1 
BOI olhos do tonado o do ,.aiz. togr•, o nobre Nen11 
dor não tom razau em di•or quo nst•mns perdd11d11 
tf!mpo, que o sen,.do nilo at:1 tem dado a trulli•lhu 
dtgno de tomar-lhe tomr•o ou do real e urgente uti· 
lidade·pa"' o paiz. 

O nobre sanador. a quorn rl'tou rt'spon•londn. 
levou rnulto a uu1l quu o nwu nobre amigo senador 
pela pruvincb de S. Panlu moth•nlisC uos t•.1t'nlf):l (lm 

que o fez o seu voto a favor da moçiio, do que ora 
cr .. Lamns, 

U1.s. ::ir. presidonto, crttio que o nobre senador 
P".IR provinch do Goynz ro~ tambum summ,mento 
t~Justo dt'Sla vez. O Sr. vucunde do S. Vicente 
ouunciou todos o• motivos f(U:• pesavam cm sou os· 
pirltú parn ttcompanhar o nubre senador pela pro
vmcia dn lla:hin no voto que ofTeroceu á approvaçio 
do senado. Nilo t'O !!legue daqui. poróu·, que o nobre 
senador. poln provine1a do S. Paulo, o Sr. visconde 
de S. VJcoute, pretenda que esta moção soJa desti· 
nada a previnir no Brasil etreitos iguaes aquelles 
(rue ,fflploram ·"! ua Françn. . 

.AJJ observn~ocs do nobre VlscondA ertlm ttictadns 
por outro pons,,ment.o • .-\ttrnta a solidariodado que 
oxhllo onu·o R !I IIBÇÕc& ClVilisndas na época em que 
vi vemos: coHsidtundn a cornmunidildo dt~ interesses, 
ns vinculus l'Stroitt s do suaa reliiÇÕes, é neces!ario 
quo factos como oste!l, quo attentados de tal ordem, 
mcrcçoun 11 reprtwaçiao ger11I. Isto uão signiflca, 
Sr. prol'id~nto, CJUO a moção seja uma manifestação 
no p11rtido, umtt Mma politicA; não; nem o senado, 
votando pela mo~ito, lhe dá cuacter diverso daquelle 
f(UO olln tem por ~Ua nature-.ta. 

O Sn. fJGUEIR• DE ~IELLO :-Apoiodo. 
O Sn. VISCONDE DO Urtt·BRAN"co (prt•iltflte do 

c01u,.lho) :-Os moti~us que cana u·m de nós por 
\'untura ttllegue para Justlllcar o seu vo&o, não do
terminam a nalurl!za e o alcance da delib~:~ração do 
:-ena1Jo. 

O quo é a moçlio do nobre senador pela provincia 
da Uahin T A meu vôr, npena11 contém um voto de 
í-ympat11iü 1•olo triumoho da causa da civilisaçlo em 
~rança. A fóriDlt,. a f!•dacção nAo. deve prejudicar 
t·~ to grüD•Io flru FICttra mal ltl) Bratõll,ostará tão a&ra. 
sn·Ju "" lmbll das r•açõc!ol, 5Uas re~açõea com a Eu
ropa ,.,;o tAu ohs~uras, tao pouc.1 tmportsntes, que. 
manif~.:sl:tndu este voto de sympathia, e a rt'pro
vaçãu que lho n1erecem os aU.ontados commetttdos. 
pela fncção em delírio que tomou armu contra o sou 
proprio paiz quando este ainda tinh:t diante do si as 
,.halaog..-s o~ouangeiras; acaso estas mantfeshç6es 
1Jo sen;•du poderão ser arguida• do pretenciosas. 
r:omo a• qualiOr:ou o nobre senador pela ,.,rovincia 
de Goyaz? 

E". &cnhor~s. um voto de profundo p8zar por 
nquellas auent!Jdos de que foi theatro a França; ó 
urn voto de sympaLhia pelo triumpho dos mais vi 
L:10s principioli, triumpbo de causJ em que todos os , 
povos c11ilos ••ão po 1om doilor do conoldorar.Je in
tcrü:isndos, porque a communa do Paris calcou aos 
pés, violou as le·.s divinas e bumanu. todos os prin
cil·ios t>Ss~uriacs cJa ordem social. 

C: t!iu. Sr. prusidorHo, que apr8sontada um\ 
'"'''~.;·u dcsuu. o senado niio póde rogeilal a E, pois, 
nu Pre10te1 e proHo·lhe de muito bom grado o meu 
Vut11, 

.\'110 \'Ojo, Sr. prc~idcntt•, que desta mo~i.(l possam 
• OlHtlt •• r os in~"nvonient~s que se afiguraram ao 
nobr'' sona.tor p1•la provinch du 1\io do Janeiro. 
Elto nos dbs1~; v~do bem u alcance desto aclo. Se 
hoje .. nuncitu.'s um juiz., sobre os successos da Fran· 
..: •, ncar('is c:on~tiluidos na obri;eçilo do procoder da 
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mesma (órma 3 TOS{lCÍtO do quaesquor OUt•os o1C0f1· 
tocimonto~ estrangmros. 

Pe1·doe mo o nobro !i=OrJlldor t]UO on ni10 adrnilln 
ost'l extensão qun cllo d:i ao ptPcodonto IJUO t:Jh'e7. 
tenh11mos do o~tabdocor bojo: a qued:lo .l do prn· 
dencia o do convonicncla. Acastl o sonndo, oxpros
snndo os os SElntimf'fJto~. t.oc:nr11 M por unw par
ciali~J.,do rmlitira, J•Or este ou por aqut•llo pnrtidoJ d,, 
França ? Scgul'llniODio. nflo ; pror,unciu so p1•r IHIIll 
cau11:1 que ó de todos ns franf'ous, I'Or um11 c:tllfoill 
que provocou ídentil!n m~uilestaçiw em to Jn J Eu
ropa, e que, C'&tou certo, hn do momcrl-:t t~m to.! o 
mundo civilisadl,, 

sos, llq!I<'Jif's quo por dolictos cnmmuns f.'&tf'ljnm 
c.1mprt'h n(j it.Ju~ nos c•nsos do utrat1icção, quo esses 
uiio ptlJ<'I'illm encontrar asylo RO('{uro no 1Jrasil. •• 

Se entro os rrn'olucionnrios do Paris fl,wi:J hr)
mens, como ni1n du\·ido f":rêr. do idóns o dP senti
mentos sãos, qne roprovassom cm !<lln con.•cioncin 
e em st"u cortu;iio aqudle~ hnrrorr.s. por vonlura ;r 
moção do senado irroun nlgunw ÍJ.juriJ 11 fiS:-cs ~i
dadãos francezos? Do C(lrto uão i porrp10 o IlM mes
mos convirAo comnosco que r•m t~1es faetos, qurr tiS· 
flOmbrnm o munrfo civiJis'Jdo, nilo potlom !olAr~iio 
provocar indignação gcorttl. 

Se acaso, di~se nos nindll n nohro sem dor, ex· 
cessas J:emolhanlos !os!lem pratic.uJos p,-.Jo gonvernn 
da Fran~a, o ~onudo se mauift•ttlnria contrr 1•1lds? 
Sr. presJdonto, oslou porsu,dhio d•l rpJO, soo go
verno da Franm1 fo~so CApttz Ce calai!· our exe~"s~os 
sernelb:mt·JS, a· s~nndo o~ rcpr(l\'aria, omlwra por 
convonienci,,s politicns níu1 r1 manifo~Jtus:oo ol!ltuusi
vamente. 

o SR. F. 0CT4VJ..\SO :-Ah! 
0 SI\. VISCONDE DO JlJo Jhusr:o (!•rcsi•lcn/tl do 

conselho):-PnrquenDo h:tvia do pru\·ocnr uma. luta, 
um conflicto intttrnncionnl. 

O SR. vtscosuE nE S. VJCEN'TE .-Nem oaa f.('o· 
verno, era um oJonstro, 

O Sn. \'J~cosnE DO lho BnAN'CO (pre8idtmiP. do 
conselho) :-Assim, 1 oi!l, tt •lU(•tHito it rlo prur1ur1c•a 
~de convAniMcia. NiLo póde ri'SII!tllf inconvr~niont•• 
11lgum dPsl.a _moção, pnrqUtl cllta não cxpross·• scnltn 
ecntimentM que nlng1wm nos pódo lr"'llr ll mal: O 
um (18Z8r por aquPJlt>S gr~tndos dn~a~tros i ri llflllt 
sympatflia p~lo triumpho ..tn caus" da rivJJis,•çiin. 
ctUISIJ em qus tambcm ~omos pttrttJ c· mn llll.JtJs os 
povos cultos. 

0 DObre Srmndor pnlA prOVÍDCÍll do [ijo dO JaneirO 
ob1orvou que o meu illustrado collo:.;o, o Sr. m1nis 
tro dos negociosostrangoirrJs, ftlra tah·ez 1•rccipitoúu 
na d!3CimrAÇilo quo fizera porDnto .1 c<~nwra dos dn· 
pulados. 1\Jas a aprociaçil.o t..lll nr.Uro scn.uJ,,r, por ... 
mítta que Jho obson·o, nã.J ó Ol{ICill. O nobre :ulnts· 
tro dos flt'gocios estrangeiro:~ nll.o Uissu 'IUil o 1-(c:iVor
uo imporiul concodorin oxtradicçilo llt•:.;to ou na,Juol· 
lo caso pro...:iso •••• 

O Sn. SrLVEIR.\ Lono: -Argumentou do monos 
para o mui~. 

O Sn. \'J!'éONDE nn lho Bn..tNr.o (T'""~idtt'1te dn eon• 
.11ell•o; :-••• quo pnrn estetc 11 tnlor~tncill politica nio 
podia sorvi r d•• prr-tf>C!tão; qull a oxtrl,dicrito em tnes 
circumstnucias soria do toda a con,oniencia e jus· 
tiçtt. 

O Sn. SJLVEIH.\ l.oao: -E' um commentario 
muilo arbitra riu. 
O~n. F. ÜCTAVUN/1:- E" o que V. Ex. diria; 

o . t,mdo porft•humonlo. 
O Sn. Vt.sCrlSUK no llw Ua.\NCO (pre1idenre do con-

IWII,o) : - O tn•t tdo de 6 dH Juuho do 1~6. t~ubl'is
IRutu entre o llnu;U o 11 Fran~··, nflo ú propriamcnt9 
uru trat.1r1o do ··xu·orJicçáo •.. 

O Sn. F. OcTA.VUNO: - 1\poiadtJ. 
O Sn. VJSCO:"i'DR no R to Bfu.:"i'C•l (11r.side"te d(J cnn

se/Iro) •• , ó um tl"lltlldo do amizntlO, commercio o na
''O~ar;nu, mt,s ahi rtslipulou-so algum!l COIIl'll a J"OB• 
r•t•ito de Cltradkçlw. 

O Sn. F. Ocr.\VI.\NO:-Não, senhor; negou-se 
a?>ylo 

r I Sn. SJL't-'F.IIU 11\ ~foTTA:-E' L"ou~a div(!rsn. 
O Sn, vJscnsPE uo H to llnA:"f'CO (prrndeute elo (l'm 

sdh· ):-:'\i1o ó rhu ·liV··rsa, ptuquu nt.•nhum dCIB dnus 
~;uvt•rrrns Tt.'l'US.tri,, 11sylo .... 

O Su. F. ÚCT.\ \'14:oto:-A~.vlu niio ó entregJ policial. 
O ·~n. vrsc·•:'liDK no Uto lhu:vco (prtBirfent,, dfl 'nn· 

rtllw):- Mas é o recunh•!crmerrto do principio em 
fJII • nss011t11m us rrntndntc 'Ir' t'XIra•Jit·ção. E. dt! fAito, 
qual tmn Joido,. Jntollig•·ncia fllülic.t, ou os factos 
flo Q{lS-h!' relncõr~9 c· ma lt"r"nçn llob este ponto dA 
vi:-1:.? ltnciprr;l~llmHnt., Ol'l dtrll~t·govornos se tr.ern 
conr:o11ido 11 t•XIrlldicçi'lo dn cdmm- sos compht•han ... 
di•Jos nos ~~··liO.!J rtuo .:onsagr;•ul lodos Ofl lr11tados 
rlessn t•spr.ciLl O guvl•rrJO impori•tl a t .. m conc,•di Jo 
1í Frnn~~;, u " Frnn~B ao Ur~:~sil; t~mhos os go,·ornos 
o toem r~ito eob 11 clnusula do reciprocidLJde. 

Pergunto: "" frruunchi•1i•S todas as (urrnali,Jadns 
legaes, nos (~tfoij!O pcd1dn " extradir:çilo de um dessos 
gran•lO:J t·riminosu~, quo Iodas !IS sucit•dade!il devem 
f11lllir, St ndo por isso Q!•i' CttdtJS cr.mos são es,tf!ICIII 4 

c:ull!fnonto int'luido11 un11 trn,atlo.; de ~xlradicçào, 
rJovoría o Bnn•il rceu~al .. n á França, Unlcamen&o 
puln cnn~irloraçaü dtl quo tnOli iudivirtuos ~~crtcnriam 
'' um p;trli·W J•C..lllku dt.l que os nttcntttdos por Cll/e:;: 
~~onuuouidos ll fu~~tru dumntr~ uma Jutll pr.ditica ? 
E~it•r c:· quo é t1. qu~stiw, (l é usta questão a quo o 
nobrtJ sr•uaJor não resolveu. 

O Sn. F. ÜCTAVIA:'iO :-Em todos que o govorno 
frliDCflZ p0t1ÍS!If'. 

n Sn F Oct4\'IASO:- Ao govt~rno ó •JUO com pelo 
li llf'I'Ot'Íll~illl fltl (lfOV:.l, 

O Sn. VISCONDE no Hw UtuNCtl (pl'cliitlt11le elo co11~ 
aelho) : - Comrnomor.1nt1o l'm gorai o~ J ttl'ntnd· s, 
quo so commotlllro'lfn om l'a.ri~, disso o meu illus
trodo coJir>gn qno ós homl'ln~ quo por o:-~sos nltcntn
dos 10 constituirnm na cl.,_!;se dos gr:tllt.k! criu1iuo· 

O Sn. \'HCONlJI~ no R10 BnANC:::O (11rcsirl ntt dt• con
flcll& ):-St'rn du\'iJ:1 nl:~uma qun o govt.~ruo, 11 que-m 
ti fdh' o put1it..lrl da t•xtrn th:çll.o, d11\'0 \'crificar Ul tra
lii·SO drJ um crimo om quo ó olla. lldmittidn, cum
prindll·lhP exigir os doCUit1ontos nocouarios par:t 

; 

r r. 
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justificar o rou l'rocodimonto. So:;:undo os no~s.,s 
trttt11dos do.exlra llcçiJU, silo •·xigidos documentos que 
provem estor o réo stljl!ilo á P.dsiin o jul:::nmr.ntorm 
fnco d,,'! le111 dn p11i1. n quo ó f11i'o o pcdi•lo. 

O nobro lfli:ustro .lo!t n••;;ocioR cstr1mgoiros nilo 
so rdoriu n ÍllrenditlriQS sirnplf'smenta; re(t'riu-Re 
an cumpl~xo de crimes CJIIO comm,~lteram Alg•ms 
commu•'Í'"l:IH do França, crimes q•1e 1o!fn11 ll!l t~nclo· 
dadeto punPm o dC\·em pnnh·. que não toem o c:w•c
ter ~e crimes p·dilif!c 11. 

O SI\. F. lJ .. TA.VU.NO:-Eilc não disse estas P"la· 
vras •••• 

O SR. VISCONDE no lho BJIAN't.:O (presideulc tJ, c1m· 
lelho': --Nilo houve, pois, prccipit.1ç~o; o mt:U hon· 
rado coll~;:a faltou p.;s hmnoJ mais corn•..:r.icntes; o 
nubro senaJor 1rela provinda do Rio tio Jhnl!iro é 
que nAo dou á~ palavras ll•r u1inistro dos negoci !I 
ostrangeiroti o sou rcrdatleu·o seu lido. 

O nobro soruador ll\'onton a q,i8itão da •·xtra· 
dicção, mas o, lo proprio •oconheccu quo uilo pódo 
ter Sdtl A!!St.'!uto nost:t mo~lí!l 1 quu 11Ao pódo ser tra
lada do passagem. 

O SR. F. tiCT4YIASO :-Sem rluvi.J,,, 
O SR. VISCONDE no Rro 81\A.~co (presi1enlc do 

consdho):- Eu r.nnt"'!nto me. portnnto, com ••O't~rf"'CPr 
á consideraçfao do Jtobro stmadnr o qufJ ali.is/·(J lho 
ponderou._, nourc' !1en.1d•·r pelll prnvincia de S ,a1l lo, 
O é que, pOJ3 illt"IJigenci,l QUO rrr:tliCIJOlf!/110 temos 
dado d cons&itui~ilo dr'l lmpcdf), n governo do nra.iil 
póde c.!!lebr:Jr trahdM de extradicção ilher•endente· 
mente dn appro.1vaçilo da a~st'mblna geral. Suo gn 
verno brasildro Iom pro·!cdido brm ou mal (e os 
factus sào do todO!t ns tompos ~~ df'IIOdos os r.1ftldOS), 
ó questão quo df~J·Ois \'Ontilawmo.IIJI, 

O Sa. F. OcTAVIANO:- A!Juiado. 
o Sn VI~CONDB no nso HR4NCO (prc••'dente do 

comelht•):-Tunho r•recnchido 1) fim qwl mo propuz 
pedindo tt pulnvra; rocnnher.n c 11m o nohro sr:n•,dor 
pula l'rovincia rio Goyaz qut! o tornpo nos (ngo: 
tcm1•us ""'l'aribile fu!J#. · 

Ficounrfind•• a discussAo•pel:a _I tom. 
R!FOIIIIA IOPICIARIA., 

Pr.~s~guiu a 2• .liscussiitl do Hrt. )"do projecl-t 
da Cllmara dos dopnhd"s ··om a rrropo!ilta do poder 
Clf'CUliVO, Robre rr(.trm;t judicÍIIria, r,om 0'1 FPU!J 
pna'"'r"phos e l•men,Jns, 

Nnss., occ.uilt'l foi litf11, npma·'n o pof't• cm diR~ 
cussiin ronjunctnmPnte a Sf'lgllirl to nmonda qno !C 
achava rmbre n mt:sa. 

11 Emeruia 110 ~ . .Judo art. t.o 
Accrcs'!~nte-s~: 
Igual numero de tmppl~·ntns .terito o<J jutzes sub· 

stitutos. Uio, 20 do Junho 1le 1 • .,11.-RtlràtJ das Trc1 
llrrrrnR, -B-,rào de S. /4ourcnçl'i. » 

peln Dohln que oc,.upou n attençiio do 11enado na 
sessão pa~snrtlt, no di) no~rA ministro da justiça 
•ruo ncub.1 d~ !IOnl··r so; eomludo, prevalecer mo
hei dn hora aLth:~ntttdn pnrn (ltzer alguma1 ob11e"a· 
çõot1, aind:t em ro!lposta o~o discurso do nobre sttna
dt·r, qu,. f,LIJou, t~omo já di~se, no ultime dia da 
SOtl!lilll, 

S. Et. nssovProu no srnndo que a reforma não 
pn!is.mi na r.omorn dns Sn. dopuludol, Não pas~ar6f 
llurqne 1 Ois11e S Ex : rc Porque a comara doa 
~rs. doput..1dos e!ltá fraccion.,da; alli o velh·L guar
da o n g11ard" con'"litueionnl gladiam-se na tri-
bun't,» 

Sr. prPsiLionte, o facto não é novo; o anno pas
sado leu-se a rne!lmll cnus11 QUP bojo 11e reproduz. 
Entrotmntn. o minislPrio da 16 de Julho teve força 
para m11ndar a rol rma rara esta camara, elln 
Cbf'ROU até t"IÍ. 

t~nmo conccber·s~", Sr. pret~idente, pmrlamento 
stom opposiljAO? Pódo C••nccbor·so que haja da partA 
do t(1dos accordo sobrn um11 mesma itféa? A oppod .. 
~iio que se levanta na romara dos Srs. deputados 
será uma opílosiçfJO ,;y!!lernatica? Creio quo não. 

Fnço jut~tiça Úl]uollos cavalleiros: e a opinião 
cnntraria s.S pódc ler quem dPsconbocer os princi· 
pios da os.·o'a a que po~L.--,ncAm, quando, {)Dr ven
utra, a nosPn fórma de goYeruo penDitlis!e a 
~~PJlMiçAo fo!l~e lir.ito o DOifllr .:to gabinete ptio e 
agues. 

Sr. pre~id•~nto, é crença minha que a reforma 
passarA na camarn Senão pass.tr, a culpa ser .. do 
minis!Prto, e •·ntlo ferA forçoliO confes!lar·mos que 
elle não quiz •u não scubo dirigir a !IUII maioria. 

O Ss. ZACARIAS .-Ap.iado. 
O SR. VJBIRA. u~ Situ :-E este, Sr. pre.,idonte. 

fui o mnl dos míuistoliod liberac!l. dos ministcrios 
~· oituoçào que cahiu em 16 de Julho. 

O SR.' VISCO~ PR o-, RI" Bn 'l'fCO (preside••te do 
cor.~rlho} :-A('Oilltltl, 

O Sa. VrEtRA. DA. SILVA :-Es~os ministerios nuo
f!J soutJer.11n r·n nunra 1·odcram dtrrgir 1 sua maio
ria. Os miuiHr· s 011 n.tdil iniciavam, oa se iuicia.· 
vam alguma CIIIJ::w. nün a luvavam ao cabo. Dá do.. 
cunJOrno d•·sta verdade a reforma que agora d1scu· 
timos. a refor·ma judiciaria. 

N,,,fa IIZOI'am, nndn conseguiram, não poder~>m re· 
,,Jtl!at· UIIP EÓ •lo tan1as rt•fuJ•mat~~, que haviam pro· 
mtJUido, rl'• lama Ja11 pu!o sou propuo partido, o quo 
I) pni1. COlO Ütllll fundtUH6DIO olpDtAVI O confiava 
1:0m jUS,Í!ill da illU•lr;tf~iw U das rrotaeBSas desse!il 
cav~Jiht~iros. 

O S•·: 111 lnlat.•·•• c..ln Ju•t ten prl'nun· 
ciou urn dlscur&o -~uo publicareuJos no Appendid. 

O 11'7· Vlf:,h•u dn 81)\'n: -Uccanho1~o, 
Sr. press.Joute, a desvílnl 11em de (JJlar dt'JlOiri de 
C'ous discursos nc:ln\'cis, corno o do rtobre st>nadnr 

Eu croio, Sr. p1 esid,mto, que entre o actual mi· 
uislol'io u a su:• m"ioda u:t cau1ard dos Sra. deputa· 
dos oxio~lo p.~r(eito 3CCL'rJo. coudi~ão essenciRI do 
vid11, tiO fui'Ça, do,.., t;..ão; 014!1, isto não bAa"'. h' J'l6· 
eis!) c1uo o millh-h·rio dirija. a c.1mara, e que & ~a .. 
mar.1 dirija o pai:. 

Disse uind~~o o nobre sen~dor quo Lahez nem 
me!t4nn aqui no sooaJo a refl)rma pas11asse. Cre lU 
~. F~. um conllicto t'lllte o actual Sr. ministro da 
juaHiç~, u o nubro ex .. minilltro do gdbineto do lO do 
.lulhni Porquo ha do supp·. r S. Ex um nutagonismo 
que nDJ l"tisto, c não ha d•.· eupvor o accordo 1 
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O Sn ZAC.4.RJAS :-Per causa das guardas. 
O Sn. V111R.t DA. Sr.LV4 :-Creio nuais no•ural 

aceordo entro o acruol Sr. miniRtro da justiça e 
do minislorio dt 16 do Ju!ho. 

que de ordin·uíO quan·.Yo se trata do erimnR r&ntra 
0 tt propriedade ou contra as peii'&OIIf. o jury ó mais 
• trcvoro do lfU'· quando ac tratn dos crimes que dizem 

rosp,.ito nosso "~~r·nbstracto, A coua11 pnblica? J>a .. 
n·c·1 que destes fn,~tos resultou 1t conV'icr.Ao pna o 
legisl .. dor th nncossidade de uma proYideÔcia, pro
vL1eneia quo 88 tomo11 .-m 1850, thando·se da ju· 
risdicção tfd j'ury (18 crlmns m .. ·ncir.nudos nn lri do 2 
do Julb''· Ju ~nes Ojury indisp~nsavol para o julga
mento do cramo de injuria irnproso~a e consentis !'JUO 
continue des,ojildo da attribuição dt• julgar o crime 
1Jo moeda (~tis<~ ? 

• Votemos a p1opo,h por 11cclarn •çào, disse o no-
bre senador; rlltireohonr<~,lo mini&lro as su semen. 
du, o p.:~sso o pNjcct'J como \'Oio da cam11r.1 dos 
Srs. deputados • . 

Sr~ presidcnt11 o n bro mínistro d.1 jUI!tiça não 
pó te retirar ns suas om,.ndas1 dopors •Jo apr,..sentll 
âas no senlldo; seria um signal do (raquoza, seria 
umn prora de desconO·nça em relação á maioria 
da outra e~u do parlamento. O nobro ministro ha 
do sustont •r as suas omon·l~ts, b1 d~ carrrgar cnm 
as consequenci:ts da discussão. o d11 vot.aç.1n. Por 
tanto, não pdde o minislerio aeoitmr n prer,.rencia 
que 8 oppcsiçào indiC·1. QuanJo li opposir:ão lt>m 
1• rça pua impor uma proferencia dasta ordfjem, o (t,z 
triumphar o seu ~ensarn:mto1 o quo acont,eoria so 
fosse aceita a pre(erea·:ia. proposra, nilo ó mais op· 
posiçAo, ó governo. 

Sr. prosidenlo, a quostGo ó polilic• ou nAo ti, Se ó 
polilica, os nobres •erH,dores não f•·zom maia do 
quo cumprir um dever sustentllndo o prog•amma de 
.sou par udo; e se não ó politica. a posição dos no· 
bres senadores ó com moda e racil; separem a cicuta. 
desprezem o joio. 

Sr. preaidonte, no&a·so que o jury ó de orrlinario 
induiL'ontn qu11ndo se trnta do crimes pequenos. de 
crimes que nàn ttnll!m n. pcn • ; n•,la-se que o jury 
mui las vezes absolve o róo porque a prillllo preven ... 
tiv.t que tem ~oiTrido é qu11~1 equivaiontn li pena que 
dov~rin ~O•·-lhe fmp11sta i e de!L'nrte n jury arvo
tH-118 om podt>r mnderador, o desde que arvorlle&e 
em r·•dAr modo•adnr 1 r:onsoqunncta necesRnria ~ o 
p .. rjurio. 'l omna inoculado em nona p •1•ulaçio que 
o jury ó sem~we tribun.tl da confiiCienc•a; m;,s 6 pre
rit~o lombrar·lho quA o jury nllo é 116 tribunal de 
C',DICiencia, tom tambem attribuiçõu judiciarias; 
que oão lho ó licito dizer que o fllCIO não se deu 
quando O (acto dt"HI·IO. 

Sr. presidentr, juliltiOeando o seu vuto e dan.Jo as 
razões porque não acoila as t>mendas da maioria da 
cornmist~ão do senado, o aobro sonador flela Bahu1, 
que tio brilhantf"m~tnto enceloll o dabale, fez um 
parallolo eJ&ro o projecto que vci•l d.1 camara eu 
lr.balho do senado, 

S. Ex. o Sr. ministro da justl!{o1 respondeu jti a 
osso. parallolo, e por tal fórma so houvo que o nu-
brd senador que se ach11 ao lado da V. Ex. julg01a 
conYen~ento s11bir em auxilio 10 distineto oradnr nu 
companheiro de causa, e paroct-u-me que S. Ex.. Cra
queaYa na ofToasiva e limhaYa-se ~ def•msiva Trntnu 
oniAo S. Ex. de susl<lnlar algumas dos proposiçõ"s 
eraiUidu fOr aquelht nobre son.,dor e prmdpiou 
pelll questão do jury, quanto ao julgamento 1h•• 
crime, do li&Jordade de imprensa. 

Ao ouvir-se S. Ex. dernon~trar quo sem jury nilo 
ha iruprenia livre, e sem impren~a Jiv,e, nllo 
1111 JíbuJade, diaser"O .. J8 qu~t os dt>licto" do im .. 
prensa entro nós não silo todos jut,ados polo jury, 
E.'. poró:n, o r:ontrario. U•1 vejo nn lei u111a uuicit 
excepção, e esta oxcopçio é 1 do arl. 237 § 5o tio 
cod. crim. qu·.ndo • Injuria ti dirigi~• a p•rlicu· 
lares ou empregaJos publicas sem ser em razão do 
atn& officJo. Ena tolos os mais casos ·o jury ó o tri
bunal competente poro julaar 01 dehclos dn ilu· 
pnnsa. Não acontece entro ruSso quosed~emalguns 
paizes que ••mittem o jury para jul1ar os crimes 
d4 imprçnsa c nllo o quort-m para o julaamt·nto dos 
outros crimt'!s, Port;.nto, não li,;o gro1nde valor i· 
dispoliçllo do projeclo qun confia ao jury os crimes 
do •ri. 2.f7 § 3' do cod. criminal. 

O nobre conattlhoiro o Sr Nabuc•l citou a opinfiio 
de \littnrmeyer ern rulução aos julgamenloJ pelo 
jury d1•s doH.·tos da impnns,, Nilo tiYe oecuião do 
consulta r o aut·•r cita tio : mal, aenhores, ó precian 
vo• qual er• a posiçAo da Allemanbo naquello 
tempo. 

A •·eroluçiio Cra:1ceza do 1848 inOuiu podomu · 
mr~nle na l('gislsção da que' lo pnvo: o codígo penal 
d.s Prus .. ia, publkatio em 1851, foi leito sob a innueÍ1· 
c ia da legi!-lac;(Ao (rancem: aceitaram se outras ídéas, 
allt•rou·sa a JUrisprudenc•a crimin:1l dt~qu~>lle "aíz 
cnmo, por exom~_Jlo, 1t respeita da cornplicidade, da 
tent•tiva, da div1sAo em crimes, delictos e con&ra
,.,~nçõ""· 

F. esta innuonci • df) -Jirf'itn francez é tal que no• 
tribun"es du B .. rlin não a.o·•ctts voze11 cita-se, con:o 
entro n_611, ar,·stns jJos tribtJnaes fr•ncezns para do .. 
ci1lt0 dn pctnlos do direito u buedos j••hramonlo•. 

A instituiçã'' dn jury qutt só foi iutro•fuzida na 
Allorouqhn •·m 1849, rol ti•IUJ das conquistas das 
idóos .1cmocratíeu, lfnmfln" notavois r•omo Gervi
nus, qu~ ou C•Jnb.-ei, ~dacwr do urn j•ro11l liberal, 
autor da historia do XIX aeculo, tr:.-b,Jho quo d oaso 
tempo foi precedlo1o de outru, dntroducnilo A his&oril 
do 1eculo XIX». e qut.' son·iu do bale a"' um proceaso 
criminal, e muitos outros, o~~chava01: se comprornet
tidos por s• us cscri~t.oi e pela puto activa que h•1• 
vh•rn tomado na. ro,oluçflcli muitcts delles rnr1m 
p~r.ar a Brucksal. NAo admira. p01s, qutt so procu· 
ras10 1ntão na institui~o do jury uma 1:1ranlh, 
um termo ~~ porsagu1çoes politreu da êpot.:a. . 

Eh1 porque 11'1 Atlemanha lerantou se bosannas 
á in,rodurçilo do jury para o julg1mente dus dolic· 
tos de im1•ronsa. Mais imi)!JI &antes do ~uo essas sã!) os cri mos da 

lol do 2 de Julho do IfllíO. Porquo lirou o legiolad"r 
ao jury as auribuir.ões do julanr os crimes moncio· 

;-nados nesta lei 1 ~ito Er'l·d porque tt'rn·!'o t•bscJ'V.,do 

Eu nlo condemao a in!ltltulr~iio ; acelto·ta e d~se
jarol que clln Stl df•St'IIVolvn e ·ncr~"dito .. so no nos~o 
pni~. 

I -~ 
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F.ull!ndo, ~oio, Sr. presidenlo, quo é d <·pposição 
que cabe aceuar a emenda da com111isslio do ecoado, 
o ~~do aceiYI-a J"em dttsar, 

zcmbro Curiu de morto osta instituição, dand" ao 
jnit de direilo a appollação que eatAbtlecou no 
art. 79 ~ 1• • .\ loi do 3 de IJetowbro dà recurso do 
ju~y; o CodJgo do prOCOS»O dava arlilniiS NCUr!IO do 
JUIZ. » 

Nio ens:ergn na emenda da commisslio grandll of. 
Cunso~ ao programma do P.drti~o liberal. 

O nobre lf\Dador pela IJRhi:~. a quem o distin .. to 
Sr. ministro da jusUç:t acaba do ,e:o~ponder, e que 
tãe bril~aoteweuto ~..ccupou a attonção d~al..t casJ 
nas ul,lmas horas do~ JCesão de 22 do corrente. 
tra&ou ainda do jiJry na (Jirto relativa ' <~ppellação 
do j'ul• de direi lo. S Ex. condeu>nou o art. 79 9 1• 
da ~~i do 3 d~ J?azcmbrn do 18,1, CJUtl dh: ,asnm: 
• O Jtd~ de d1re1to appellará c:r·Uf11cio: 1• so •lll· 
te~dt~! que o jqry proftJriu dt"cisao SL~hre o ponto 
pr1netpal da c usa contraria lt ovid.,nci rcsultaf'lte 
dos dubal•!S, d Jp••imentna o provas perante O tio 
apresenta !ali, dov••ndn em tal l!llfto escrovcr no prn
cosso O!l (undnmonto:::s •JO su:t ccmfícç~o cont•ari:l, 
p01ra quo ft relaçh11 lt v i .. ta dollns ~eeidJ so a rtHJ:iit 
deve ou não ser ~ubmP.tti•ta ,, ""''o jury ,, 

Qual é o alcanco, perguntou S. hx .• do.ola dis 
posi__çlo de lot ••n• r(•lJ•;ito ao jury1 '111 op•niilo l1u 

'S •. Er., esta disposição c .. , iu do morte a insli&uu;ãu 
d_u J:.ny. Sustentou bmbem S. Ex. opiniãü contrc
raa á do nobre ministro da ju~tiça que vtJ un appel
loçio do ar1. 7D § l• ~.lei dH 3 do Dezembro ~e 
18U, !JiO. ~ma •1i~posiçiio nova. m .. s a cnn"agraçãu 
do P.ranclplct IC(•JIO pelo co Jigo do proccs~o. no 
arl. iiOJ. 

Sr. prt sidonto, nifl ponso assim; perdão, oco .. 
digo do 1•r·•ce:~so nu art. 308 reconhece • rec1rso 
da docioao do jnry llq)redize•lelrtigo (lendo), 
,. SfJ a pena irnposL.t p~lo jury rõr dfJ 5arrnol ~e de
gredo, ou !lcsterrn, tros de galós ou prisão, ou fôr 
~o morte. o réo protestarA. ,,e)o jull(:tDlento em novo 
JUry, ti(C, » 

Aqui U!Jtti o recursfl do jury, recurso ostnbeleciJo 
pelus liberlle!l do cudi~o do proCPsso. 
. o Sa. z ... c~RIA.!l: -Sem du,·iJa, mas nio ao juiz 

do dJrcito. 
O So. v,., ...... S1Ln :-E' recurso do Jury. 
O SR. ZA.c4nus -Noguei que eo désse ao juiz i! e 

diroitQ, Que dá recurso está daro.., Pflçe a p.,Javra. 

O lrt 301, Sr. prc&idonltl, di• o 'eguinle: (lc .. dn.) 
" Das tontonças proforidu pt•lu jury nào havera 
outrn rocurs:~ senao o deavpolbçào para a relaçá•l 
tio dí•tric&o, qu3udo não tirercm 111du guardad"s a't 
formulas subst.-ncu•es do p~oce:~so. ou quando o 
Juiz do direito não se C(lD(drru.o.r com a deci,.à•l dM 

juizes do facto, ou nA.1 ímpozer a pana doclllrttda na 
t•i » O nobro Stlnador pt!la D;Jbia declar(lll quo o 

recurso do art. 70 § 1• d11 lei do a do Dczl!mbro não 
estava corDJJrehen'ditJo no art. 301 do cudígo do 
processo que acabo de lêr. que os liberaell dmquolln 
õpoc:. niio pedram comrnclttir l!lomelhanlo (Jrro e 
D.ccrescenwu. « VJng., assim a u.omoq,, do:0ses li
beraes,_ rnostr•n1to quo cllell nãn pudi;un I'I;CIICtlat: 
no •:odrgo .. d•• proc~!.iSO somalh•~tlo ht1rL•sia. " troio 
que for .. m c~r~to~s as palavras doS, Ex. 

O SR. ZAC4RIA8 :-F.saclamente. 
O SR. V rEI li..\ DA Srt\'4 :-&las, ·Sr. prcFidcnle, 

par'! podumos >6V31i.Jt a quesliau fdrJ pre-·JSO, qUOIRIO 
amam, que soubt~ssemoíl quul fui :a pratica que stt 
introduzau uo Coro duronLe o doroinio do codrgu do 
processo. So rssa pratic.l era conft•rme a opJniiw 
do nobre senador, quaes fornm u cous· rtuencias 
deli a' St! nA•) ora a prutica conformo a opmiiJo dtt 
S. Ex., com•• julgav:tm os tnbuu.1ot~, corno ~·roco
tJiflm 0\1 juizes do diro.·ito! Es~a prati•:a era uni for
mo <?U varJ,1va? São quosCÕ!.!S importilntcs, quantt~ 
n D)lm, '!_ara ~odormos apreciar as duns opiniões, 
Ass1m, ~1au sua s,i o 11rt. 70 § lo d11 lei de 3 de De
Z~I!Jhro lnlerpn•tou o art. aot, ou so creou dispo 
BtÇao nova. 

. Não ach~l, porOm, rat.àll ,no nobre sena J,.r pur:t 
dazor, como lhsso; «O cod1go tJo proccl:ISO prustou 
homon.•gom 1i instit1ti~ilo do Jury, a lei de 3 do Do· 

O SR. VJF.JRA n• SJLVA:-Eolendi que a lhooria 
sust(l'uta.ta pelo nobre sanador era :absoluta, que 
nao r•odia havur do jury ro.;ut·so algum Entretanto, 
9Ab~-' S: Ex. q:'Je não se pôde deixar.de dar rocuuo 
du t·erdicll inJUYtoa 

Es(.l• quosti.o Iom shJo muito debatida a estudada 
na lnw,l.aterrtt, cumt. S. Ex. sabe melhor do quo tu. 
O que soi é que rm 1848 os ingleze• crearam um 
tribunal do appeli•çAo (Court o{appeal). O novo 
jullftmenlo constiluo um recurso impor~n&e. 

O re,.peito quo os juris111 e outras cluses da po· 
J,ulação ingloza tribul3m i autoridade reaiJeyou-os 
a (!Otundor que para correctivo dos 11trllrcta injus
tos llasutvil rAcorrer á muniOcenCiil real, e que pelo 
perdilo a· Corôa padi• repnrar 1 seYtiidaüe ou a 
1nju<~tíça do jul&aruento. l'oSteríormeute, por6m, 
Sr. prusi hmto, foi-ao estabelocendo e vingando o 
principio de que a injusatça nesll caao ulo de"fia 
sor reparada unicamouttJ por 11eio do perdão reat1 
mas tambem pela Yia de direito. Reconhoceu-•c, 
port•nto, a aeces,irJado do d.u-se recurso das deei• 
sõos injustu do jury. 08 jurados são homens, e 
como l/les n~o sio impocr.ave1s. 

Vt~jnznos aa:ora. Sr. pre1ddonte, o que dispõe o 
pr.~jecto da camara • a emenda. Antea, pt!r6m, tto 
entrar aesta apreciação, pormittl·sO•mll!l lembrar 
qual ó o nossa Jegisllçao. 

A lei tiO 3 dü Uetembro Uava etreilo suspensiYo 
da opp<·lla~ào do juiz do direilo, appellaçio do 
arl. 7U ~ 1°, Entendou-se que havi1 nisto tlt'lmasiado 
rigor e entAo procurou~au loclal•r a re•poi&o. O 
Dr. barito do Muri&iba, ministro d1 justiç• em JS:>o, 
11prcsentcu um proj••cto de lei p .. l"3 que os róos 
obaolvldos fossem ad,.i!Jidos a proslar ft1nça. 

Na djscmn1io quo tove togar no senado, o Sr, CGD• 
sethoiro Nabuco mandou a seguinte emenda: aDi_ga~ 
se-solvo o c••• do arL 711 ~ J• da lei de 3 de IJo
zerubro de )8(1.• Este •diaa so•, força ó confessai o, 
so nao ó tão secco, é mais cruul do que o supprima-ao 
_, que a1lud1u o nubro senador pela B1bia. (.4poia
d"ll) " Sal\'o o CJSI> do nu, '70 § 1• da lei de 3 de 
Uezombro. » Por el:lta fórma deixúu do p.o.:JBar o 
prnjccto do Sr. bar11o do ~lurllib• CODCedeudo aos 
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róos de cuj• •bsoif:çno appollo"o ~juiz do diroilo 
o favor quo so cllncoiJu 0.0.1 outr~s ro~.~s. , 

A lui do 3 do DozeanbrtJ crl:ott em substituição 
ats jui_zos p11z. os chofo.~, dul•Jgado:; o subdoluaJdo.t 
du pollci;•, umovH·ois a.d 1111l11m, ó verdade; mas 
t3o i'Jconsthu !ionaos como os juizes oloctivoa do 
codig11 do ('rO•'t:il:iLt. 

Ero~ um passo 11 favor do roo absolvdd, !Oiis o 
lavor nilo apaovoit4V,1 ao róo quanJo do st•u JUlga· 
m"n&o o ju~z do direito appoJl•t~s~. r:: 

Esse projecto quo ó hvJu a hn n. 1CP6 do lu d,: 
S\ltembro do J8tS0, dispÓ'J qnA, nos CfÍO:OII a, que nno 
estiver im(IOSta a tJUnd do mol'lu ou d'' gJiil!!l, o .ua
queJJos om que oito fc.lr :naior dil t.t-annos do f•riSll·l 
sim pios 12 ,Ju prisã1J com tral•lllho e ·20 unuos dH 
dogrud~, o réo tll'ja admittido 1.1 pn•sta~r ll«DÇtl, Noto 
de passagem quo no nosso coJ1go nua hn pena de 
prisão simpiPs quo 1 xccd~t n 12 nnno~ •. n r_ovogndo 
o art. 38 da lei do 3 do llozemnro ••rn u~ul-11 fl~e ~~~ 
mencionasse esta porw, qu_o too pori(!flil. ntt10g1r 
esso maximo do 14- aun<'~s ~ .. ,r accum,ulil~uo. 

O Sn !SILVEIRA DA lloTTA: -Apoiado. 
O Sn. Vu!:IR\ DA. Sztv" :-Qu-.1 é a viL.tlicid:uJo, 

tJual a ín1lopendonci.• dosscs j11izo~, 011 sejam os do 
cod.go d11 procuss••, ou us da lo i do 3 do Oezembro? 
L!Jrd Urougluuu nllo 11dm'ltle juuiçn olcctiv;t. lJII"r 
que o t•xecutivo tonha n d1rei1o do notn,.a~.~o. 

O Sn. SILVEIRA liA IIOTTA.; -Quocl Ueus avtrl l. 
o Sa. VIEIRA P.\ Sr LV\: -0 rn.:to dn tlt>r olocdvo 

O projocto d;t camara qut~r qutt sub·ISia n appol~ 
laçã;u do art. 79 ~ Jo da ld dO 3 tio U~zcrnbr~ tlu 
1841 sdmenlo nos crim!ls inu~ançllvcts, ~ .aan•ln 
nesles uão lerá lugar a app!'llbÇ·lO se a d•JCIS:IO do 
jury ldr l•bsuluwrin o nrHIIIÍml•. 

A emen ia niío va•1 tão lungo, co~sorva O:õla ~p 
JtOllação 'f'IIO liÓ torJ ('ff!Jilo SUSjH'nSI\'0, l(IM ndo III· 
terpo:~tJ de senton~a n híiOI utort4 r!u. nccusado. ~·· 
crime innnançavel, o não !lendo un,!mme n dect"'ll!? 
do jury; mas não Oca áqncm dn 1t'l n. HJU!l do ln 
do ::lelom~ro do 18611, 

o juiz dd flllZ niio é lJUO lhe tira a inconstitucionali
dade. 

Vamos ngora 110 projecto d11 C;lfDDra dos Srs. de
putados. O quot~stlbuloco ollo? EstabdecA qu" nas 
t:omarcns, séJ•'s do relação, o juiz do dir .. ito julgue 
os crim"s do a1 t J2 ~ ~· compN~ndo-lnos t;unbt•m 
o pruc~sso u o ,,ronuuc1n nos cnmos communs: os 
JUizes do 1'•14': jul::am cumuluivanumlo com"" juizo•· 
•fc diroit•1 os 1:1'imf!s do nrt. 12 ~ 7°. Voltamo~, por
tanto, aos juizos do paz dn Ct_l figo do pr.o~es~o. 

Convém cluot:a na ro.Jncç.ãn do,.lo pn r:·1gro pho dn 
reforma; hojtt temo" ol1•n<~ or.J.ons d•1 cn~nn:1 :.ffi•n~ 
çaveis; os du art. 101 dfl co·hgo do procel!~u, o os 
da M do 15 de Setembro de 18d0. 

Entendo. poiu, lJU" n re!lpoilo do.c ('lft.!Ítos da tlf•
pellaçã.o do juiz de diroito o ~oVOW'' deu um passn, 
caminhou, mas com JlrUdt-ncaa. . 

Sr. preaido11te, aproveita roi os ultimas do~ R!ID'!
toa que mo re!>tam pora tralar d.1 orgarlisa~ao JUdJ· 
ciaria segundo o projecau e st>gundo o trabalho dd 
cornmissào do logislaç.ío do sot~lld?· . 

Antes do entrar noa1aaprecw~no, t.l;}Yt:z n~o v •. ~ 
nhu fór~ de proposíto ltunbra.r a or.cantsaçao do 
codigo d1> processo O ,a dnlet dc.~.do l)t•ZulliLtt), 
O codiso dtl processo cunllon 1ws JUizos "'' paz u 
julg•monto dos crimra mencionndos 110 art. 12 ~ '7". 
f~roou juizes municipaos, propostos pela 4~1101111', 
municipal om li;t; triplico o notJ.1C3~os pvlo _l{u~ 
Yorno o poloa prer,idento.:J do provauclil, Os JUt.z~s 
municipao• j•tlpnvam cnmul.atiwmonto cv.rn os JUI 
1es do paz os crime!~ [~t•hcu10.~, mas llàll JU,l~avam 
as infracçõ"s do postura.:. dos c .~ar.1s !fl~llli!Jpaos~ 
tt que ora d.1 c:a:clusiva competunCHI .11'! IUI7. de pa , 
prtncipio que a emenda du commusuo dl.l :~~ntido 
adopta, . 

O facto do serem os juizes dd pn rlocl_tvos, tor· 
nava-oa por vontu.ra jui1cs m.ds coosutucz.utnes ... ~o 
que siío os dolog<~tlos n1Wbdologa Jos do lJO!J,!ia? :Soo 
elles os juízea que a constuuiçllo rocllnhcce 1 

As junta a do paz cromdas polo codigo do proco.'"so 
decidwm em gráo do 8f1pollnçilo das sontonças dos 
juizos do p·,z. 

~:•s outras l!rlmarc:•b1 ,,s JllltCS muniClpaos cnn
tinuam cnm us me!'lmlll1 auribuiçõos qu,, teern h·Jje, 
comp.1Lindo lhes o prot:osso o a pronuucill nus cri
mos commuus fJ o jul":unento com 0"' JUÍZes de paz 
nos crimes do "r L .... 2 § ,., • . 

A emen.Jit ost,, boleco o seguinte: Nas co.narc·as 
sodus dt'l 1 uJaçào co111 pt•la aos juU.es do direilo o 
procl•!llso o lt pronuncia dos crimes r:ommuns c o 
julguuwnto dos m:imt•s do art. ~2 § '1°. sendo a.uxi-
tiados pelos seus Mubstituh s no proct?sso t.los cr1mcs 
.:ommuns, o nu ~Jus crimes do art. 12 § 7• pt.•los de .. 
legados o ~ubdokgado:' do policiit. 

Nas ou, r• s com!Jrcors os juozes municipaes fic•~m 
coml•S ; ttribuiçüo!l que t•:om hujtt, coorloranJo com 
ollos no pro("HSSo ti•HI cnmí':~ r.ommUfiS' os seus sub
slitutos, o Dflli Cl'imcs du art. 12, § 7•. cujo julga· 
mout•J lhos eO!IlfiCtt·, os ..:olL1gados o subddeg1doa. 

Orll, corno fiO r41. tanltt n•l rrojucto con10 na 
cruonda ntttnlom·so a ll•-id·1dc dojuió'.. Distlnguo~so 
o proJecto da r•rnt:n.J.t ni11to: No proj••cto a in,!llruc
•·ú•J c w•mc..tta a; dú soa 1etmiao tJ11s func-:otJs do 
ÍrJiclllção, iuslrucção c jul~amento. 1\!.a t:m[ludu a. 
irtslrucçlw ó prtpurt~lorra: di~ ... o a divifllO dll:t~ (un,l!· 
•;ões do iniciação, i!1strucç:bo ~ jt_.~lgaruonto • .Admtt· 
Uu 110, por con!i• gmnte, o prtr•<'l(llO dn divislo do 
trabt~lbo, quo nJ no!lso I!J•so ó tao precios:1 li admi
nistração da j11sLiça como á industria. 

Sr. proside~1to, a Dolg ca o d luJZiilterrll prl'&taram 
homenagem lJ f•sto priacipio. A Uel:.;fc:• não Wvo ne · 
cossidado do cn•nr judsdicçõ,~s novo~; po~sou pnra 
011 JU}zus du pnz o julgamento dos dolicto:o lo· os e 
da!f · coJIIruvonçõcs conorcionnes quo sohrl'CIIrrc~.:n
vnm os seus trlbunnes do prim1•ira. instnncia. A ln· 
glatorr.-. creou uma jurisdlc~·ito ospcr.i1•l: n do mngis· 
trodo do policia. 

Ahi' está uma 2• instancia inc~tnsthucion~tl e Nla 
nr4 do coJígo do processo. Tito ID_consttLucional rn1 
c!'flll iastancin como a 2• insiDiiClA c.iorc!da pelos 
juizos do diroito o respeito dos mot~mos crJmos, 

Não era possh·ol, que 11 commis~llo do SCinlldo 
doinsso do anondt'r li mesrmt III'COliAHadP. cronniffl 
mai•lr nu~t~oro do juizes, ou cro:uulo auxi_linros, 
como flo-r., lendo om consldera~Uo a.s nnsSD!' cm:nm · 
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scrlpÇõo•JildlclaJIII.O a dislomlnagio da.poplllaçAo, 
ci "UO to'rnila.jllsllça.dimcu; o a .lua:à .... Ao I•••• . :.0 
qã'l, illllla.ila •eoea. . .. ·· .. :. · ~- · ·. .. :. ' 

llla•l· diue-10: c.ConiOrvacs.oo cmtaoLO,OIJUIZcs 
munie paeo inconotiluelonacs r • .. 

E qual é o remedio.LDotojaria quo mo indicao
Hm romodio pAra eate mal. Quert>m que eu o in .. 
dilfllO'·IlA 10 a Yilalieiedade 101 juizo• municipo81; 
aejom jui1e1 ·do dlrauo dal• entrancio, com ·me
tade doa •YencimeuLOa que percebem 01 actuooo Ju•
zea de dil'liiO. Uma vez con•erlidoo om juizes de 
dircllo quereria ·ter aeco•ao i se lhos derdes aceO!IbO. 
continuarão tAo .dependonlos do govorno como •né 
a1ora, como sio Oj juizos · municipaes nomeados 
por quatro .. anaos; o te .~»~:ra reaubr. o acccsao lhos 
derdes a anliguidodo, acabaoo com o noviciado. 

o·:s .... StÍ.Wlll& ... llo-rr•: - Sle DCiualmonlo 
juizes do govornOi nio são da constituição. 

O So. Vtola&·P.t. St•v&:-Kalou dando o romadio 
para tom• l-o• conl&i&ucionaes. E' Í11ci11ornal os vi
lallcioa. M••• attondei .. bom, que oe lhos doraea 
ucceno, . coulinu~m. dupandentes do f(uverno; ae 
thoa · derdn antiguidade, acab••• com o mereci-
mento, com o noviciado. . 
· Sr .. presidente, não quero Catipr a Utenção do 

senado prolongando ealas obse1vações al••m aa hora 
marel'da; limito-me, portanltl, ao que tonho dito 
em. ordem a juallllcor c.tbalmenl<l o meu •oto, o a 
prefereocia quo dou d emenda da commissào tiObre 
o J1fojecto. . . . 

Tenho concluído. (Multo bem.) 
Ficou adiada a discussão pela hora • 
O Sr. presidente, deu a ordem.do dia 27: 
I• p~Jrt.w, até át 2 horas.-3• disc:usião d11s propo .. 

slçõe• · da ·camara dos deputados aobre po.,õeo. a 
que ao referem os pareceres da me11 os. 360, 361 
e982. 
·li" dila das proposiçõe(da mooma:ramara, a que ae 

referem os pareceras da maaa ns. 363, 9114, 365 
o988.' .. • ,. 
· S• ditá· da proposição da mesma camara oobro o 

pririloglo· coneedidO"I Emllio s.rvador A•caRnn, 
com o parilcer da coDJmiuao de omprezao priYiJo. 
r•adaa. . . ; . . . 

, COmiAÍI!IiO do inlirllCÇÕQ publica.-Ordalll do:di4:• 
:~.llilcuaoão do diveraaa pro!'Qsiçõea da,;camera 

· dus. dt~pu~dos. •obre ponsoes.~Diecua1iu· .de 
uma p1opo1içi!• da-meoma camara .. concodoodo 
privilegio. - Qi•cuooõo do outra proposição .da: 
mosma camara concedendo licença· para ter ph11r .. 
macia~-R.,querhnento·do· Sro~Jobim:-=Ditaussio 
d1t prflp -llta do puthtr oxecuti~o ,.obro .o. credito de 
35,,00:0008 ,.ara o prolongamento da .·eolrada'do 
f,rro do Jl. P•dr • 11. Emenda do Sr. visconde do 
haborahy.- J>ioo••rsos dos Sr5. Jobim. Pompeu, 
harlo do S. Louro~oço e vi&cnnde de llaborahy.
Diacui8Ao do pr<•jeclo da comsra dos depu
lados sobro a reformt judiciaria.:-Discnr•o do 
Sr. Zacariao; · · · · . '' /. :- ' . ~. .. 
Ao meio·dia foz,so I chamada, 8 acharam 10 vre· 

sonUH quarenta o tre11 Srs. sen'ldOrlf, .a saber: .vis· 
conde do A.baelé, Almeida e Albuquerque, . Jobim,: 
Loiliio da Cunho, barão do MamanKuapo, Cbicbórro, 
barão de lluritiba, du~u,. •lO Caxias, b11A·1 do Ca • 
ID·trgos, Carnttiro de C.•mpot, visct.~nde de Sa pucahy, 
fo~rnandos Brl•ga.Mcn ·•·s •tlla:oiant.a Vum11&u,Darros 
Barreto,. F. Or.t.a"Í;tnn. Cunha Fa;:ueirt•do, -barlo 
o Cut gípe_. vi"'Cíltld6 do I tio ftr;.nco, b •rAo d.1s Tres 

JJarratl, barao do }tio Grande, Torrt<s H~niem, Paes 
•O Mendonça, barAo de'Maroim, "Figuoira.de A-folio, 
visconde do ltaborahy, visconde do Camuagibo. An .. 
Ião, bar!o de S. Loureuço, Saraiva, barão do PJra .. 
~·mo, Candido Mendes, Dias de Cnrvalbo, Vieira da 
Silva, UchOa Cavalcanti, Fernandes da Cunho, 
Sayão Lobato, p,,ranoguá, Ribeiro da Luz, Zacarias, 
Souza Fr11nco Sinimbú e Nab'uco. 

Deixaram de c~~mp.lrecer com causa. pàtfcípadta 
os Srs. Diniz, barão do Bom Retiro; · barãO de· 
ltaúna. Jaguoribe; Paula ·l'cnoa, .Mafro o visconde. 
de S. Vicente. .. · 

Doisaram de comparecer sem cau11a parlici~"da 
01 srs. Nuneo GonçaiVOI, blrAo. do :Aul<onlnn, . Sii· 
veira do Moita, Firmloo, Soua Queiroz, visconde 
de Swt1111na e Silveira Lobo. . 

O Sr. ~resldonlo abriu a 101aio. . . 
Leu-se· a •cta: da sessão an&ecodonto, o~ oA'o h·i

Yendo quem sobro ella dzeue olllorYaçõea, foi 
appronda. 

O Sr. 1• aoerolarlo lou· o IÍIJIIDio 

IXPIDIDTI, 

· l~discuallio da proJI'!olçlo da mooma camara que 
conoodallotnça a lolo Baptista da Siln Frell01 para 
tor llottca, com aa infonnações do ro•erao. 

3• dila da propoala do poder eseculivo, concedendo 
um credito ~e 35,000:0001 para o prolonsamento da 
oalrada du ferro de D. Pedro 11. 

Discussão do requerimento do Sr. barão do 
S. Louronço. 

.A't e I&Drat.-Rofoima judichria. 
Levuntou·•e a sessão ãs 4. bor.1s o 5 minulos da 

tardo. 

Officio d~ 26 do corrente, do mlid•Íerio do. i.iJPe
rio. roiDoltando os autog.,phoa aanccionado• 'du 
resoluçõe1 do uaembléa gero I, que •pprovam ·as 
pensões concedidas ao brigadeiro boncrario do 
exercito Dr. Froncisr.o Pinheiro GuimarAos, ao sol
dado do Infantaria Mnnocl Simplicio doo Santos e 
outroa, ao JO]dado de volun1ar1os da parria VJrgo .. 
li no Jon~ d11 SampAio e outros.-Ao archivo os aula· 
grAphos, communicando-!le ~ cutra C1m11ra. 

3.C• aea•Ao Ropresontaçao dos esm~•ntes da faculdade de rli-
E~I 27 llE JUNHO DE 1871. rPIIO do S. l'anlo contra o dcr.roto n. 4tl"'5 do l-1 do 

Janeiro docorrcnlo anuo.-A'commissio do instruc .. 
PRESIDIN'CIA DO IR VISCONDE DE,ABA.ETg. çãopublica. ~ 

SUIIIhl\lla.-E~~,.d•'ei•te :~_Officio :do mioblerio da· O Sr. 2- E~ecrolario leu o ·parec!lr d, mesa n. 807 
. JPJporio, - .l!opresoul.lçõo. do1 cllud•ntoa do do 27 de Junho do 1871, expondo • maioria do uma 
S. P1ulo.-1'atocor da me•• n. 367.-P•reoor.da propo1içiio d• camara dos deputados, approvando a 

27 
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r:alio de 400 rs• diarioo, concedida ao 10ldado do 
batalbio do iafaaloria Firmino Jooó doo S.nloo,. 

concluindo: Que a propooi~o da_ camara dno do· 
putadoa deye entrar em diacu11ao e 10r oppro· 

Sesulu·ae em ao diSCIIIiO~ I PUlOU para a 8', a 
propooiçlo do meoma camara mencionada no porà
cer da mesa n. 388 oobre peooões concadlcfao ao 
ooldado Agoolinho Abgelo'da Silvo. ., 

nda. · 

PartO#" 4a commilotlo tio iJtotrucçio publica. 
•••var.aore. 

A camara doo depuladDII enviou ao senado duna 
proposições, autorftiado o governo r•r• maadar 
fazer 011mo do 1• aano nas faculda!Jea do modicina 
do C4rle o do Babio. dopols de feilo o eumu do 
preparolorio, que lhes r.ua, ao eoludanle Domingo• 
L)"ra do Siln, a quem falta o eume do hi&IOrJI1 e 
lóio Bapliata Monteiro de Mlrnda Ribeiro, • quem 
falta o eume de gt!ometria. 

Entrou em 3• diocuuio, e foi a pproYada para. Ht 
dirlaida á oaocçlo lmperül, a propooiçlo da meomo 
camara, • que :.e retero o parel!er da comml••io do 
em prazas privliepdoo, oobre o priYi:eglo para. fa· 
brico e venda de moonloos dn mailoira., 

LICIN'Ç4 PAft4 TEa PH.t.ltM4CI.t. 

Sesuiu-so em I• dlacu11io com aainform•çcles do 
IO'erno a pro~siçlo da mesma cama n, conce
dendo licença a João Baptla&a da SiiYa Frellao para 
ter bolk•a. 

Ambos os pretendenleo juDiam oerlificadca dos 
f'.IIIDII que fizdrarn. O 1• allord rnotivo de molfll· 
lia q11e o impedira do fazer o e1ame, quu lhe falta ; 
o 2- l·•i mal auec.-dido no ex,. me do geometria: mu, 
nao tendu podldll fazer oa oucros exo1mes sem alguma 
iald• rupçiu lambem por motiYO de moJestias, acnn· 
te... .. que ler' de repetir exames teil.o!l, se não entrar 
agora pora • faculdode. 

A eommioaao do inatrur.çio publica: a quem 
lor .. m reau~uJdaa esta. J.lr.,posit;õo,., não pó.Je deis~tr 
da ob~~errar, que, se coatiniL•r a praticá 11e se f1•cili 
&arutn di•penldl doa oramos pr&J'araturios ttXi&i1os 
pifH a m~atri .. ula n is divon;,a lttculdadt!B do lmpe. 
rio. int1ltti• H tornari.o lodos os esfu•ço• qun teeu. 
siJo eiDJlfCSadut IJitct que •·Slft names sejam fH1tus 
coru pust~•vel rt·aulari •··de e iraparcJalid•rc;e. Se o 
corpo leghuadvu en1aado qutt IIRUID ou ahruns 
dellt•l ttllmes ~JtJetJI ..er dJJIIpenaados. uma dispo. 
aiçAo g.-ral satitfalill IDfllhor ;is t>Ucll vistas. Ent· o
S.nlo ao duoo propoa(ções vAo 10r submeuidao ri coo 
sideraçio do lll'uado. 

Paço do senado, 26 do I unho do 1871.- J'iac011d• 
ri• C&lftaragibe.-Z. tlt G6e1 t Vascotrcelloo. 

Ficaram •obre o mesa para ••r lomados em 
OUDiid•r•tAo com 11 propo•içõeo a que se referem. 

ORDEM DO DIA. 

.... õu. 

Entraram em 3' dioculllo, e forom approvadu 
para oerem dirigida• á oaacç.lo Imperial, as pro
poaiçõeo do camaro doa depu&adoo solire penrrõe•, • 
que •• referem 01 parecerei da moJa ns. 360, 361 
e363. 

O Sa. PIEBIDENTI: - O 10oado ourln • infori'JIIa-
11"• do chefe do corpo do IlUde .do e1ercilo. Dero 
Informar pela minh .• porlo que nll propooição eolá 
um l• diecus1io, o que nlo ha a respeito dolla pa
recer algum da cornodtlào. Entr8tan&o nio acbo o 
negocio lia simples como talvt-z pareç~. Da iafor
maçle que ao acabou do ldr vê-98 que a peaooa do 
que •e traia es&~:~ve no ezercilo ~or espaço de quatro 
annos, esercendo ph<trrnacia. Cnain, por&anto. que 
não se deve prescindir do eumo teilo por uma com
missão. 

A info· moçiu do ohofo do corpo de soude diz que 
corre'4 rbc'• a vida dos eidadios com a IUWrisaçao, 
de quo se tr~al>•. 

V 01.1.• : - E' melborrolar ji. 
O So. paosr .. •ro : -Não o do suppor que 1 Yida 

dns oftlctae• e aoi•Jados COir&MIB l'i•co dur•·.&o os 
qujltro 11nnos de guerra, em que o peticionario ea. 
tevo no Poraguoy, coalra&ado pelo goYorno por4 
exercer a arte pho1maceuttca. 

O governo aào pi'OC<Ideri4 som multa dlacrlçlo. 
Oeclnro que n•m conb•ço o pharmaceulico li quo 10 
refere a propo11ção; mu enleado que oe dove deci
dir a que11io com maio alguma pausa. 

F.11ando em I• dlacuollàu a propooiç.to, me PI"""' 
qun, na .. fórm1 de a precedanlel, dere ••r remolllda 
a propooiçio i comml11io do Ilude publica para 
Interpor o sou parecer. O 18Dido1 pon!m, reoolreri 
como qulzor, e fôr mal• acerlaao. 

O Sr. lobim olfereeeu o 1eguin18 

lrtflutritflltii•J 

Sesufr,UD•IO IUC~IJivamente OID 2• diiCUSIIO, e 
pa!!ttaram para a 3•, 11 proposiçõea da me•ma ca· 
mara , a que ao relerem 01 parecerei da IIIOJ'I 
n1 36S e 3d4 11obre penaõe1 ~oacedida1 : 

R•quoiro que ••i• remellida i commissio de 
oaudo publica.-Jo6om. 

I• ao •uldado do 27• corpo de volunlarios da 
puria lllomede Antonio de Amorim. 

2• idem. do :!4• corpo de volnnllrios da palria 
lolo Belchior do S•IYD. · 

Entrou ••rn 2• discusslo, e passou para a 3• com 
1 ameada offoroci~u• no parecer da mesa n. 36.'>, a 
proposiçlo da mesma cawara eoltre poo.sões coace
ald .. a D. Ron Clar4 Vieira de Macedo • outros. 

Foi lido e apoi•do, poslo om dlscU1slo o oppro-
Yado. • 

I8TRA.DA DI J'RRRO DR D. PROaO Ir. 

Proaeguiu a So dlacuooao do proposta do poder 
e1ecuUvo com omendu aateriorlDento ofldreci· 
d "· concodondu o cro4llo de 3:i,OOJ:0008 para o 
prolongomonlo da ••Irada do ferro de O. "-''ro 11. 

O Sr. Ybconclt de llaboraby mandou i mna 1 11• 
ll'liDII: · · 

• 
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. .sJIISAO: EM 27 ·DE JUNHO . . . . . . 2011 

Emelldc. 

O IOYerao Oca autorlndo a deduzir do producto 
do empreotlmo controbido em l.ondreo a oomma de 
30,000:00111 paro •• doopezaa de que trata o art. 1•. 
-ViiCIJtlfl• tlr.ltabora~v. 

Foi lide, opotado e poola em di1cua•io coajuoola· 
mente. 

ela! nu .Torres foi adoptada e do•IIROU•Ie carta 
quantia para IJiplorar-se ou osludar·se 1 eseeução 
deatn projecto da formoçio do um porto ari!Ociol 
n11 Torres. Por tanto ni.o &evo razio o nubro tona
dor para dizer poris!lo que •u lO&& refractaria aos 
progrenos meterlaeo do plliz. . 

Sr. prealdente, nlo 10 póde deiur do reconhecer 
quanto o rio S. Francioco ó odmlro•ol, e quanto 
a 1ua magnlftcencia excede a lndoe, dealre oe moltos 

O ar .roblm a-Reconb•ço, Sr. prooldente, que temos no centro do Braoil. Com elfeito, 10 eu· 
que esta dlocuollo jd IIm sido muitn prolongoda; mlnarmou 1ua populoçio ella jhxced01 um milhlo 
m11 nio tenho ramldio Mnão .tomar maio •l~t~m do habllanlll •. Asolm, aerundn o meomo Ol!llonbolro 
tempo ao ~enado para responder ao que no aeu ui· Halrold, na parto de cima do rio S. Francloco 
limo diiCuno dloso oqul relativamente a rnim o no- erlallm 971,4111 babltanlel; na p1r1e inferior á 
bre oenador poli provlncl• do Pemambaco,quo oen- 11raodo cachoeira do P1ulo Alfonoc, diz ollo que ba 
ta .. e defronte da meu. · 8"1. •OC habltantea. . . . . 

Dll•• s. Ex. que eu onu ro!rocto rio a todoo oo me· F.sta populaçio ••ba·le d-•mlnada. por akmua 
lhoramentGJ m1terlaes, e termin••u o aeu dls~~urso 16 rlllas, cujo n••me i II•Jrl 01 ·uado meaclooar. 
rocnmmendando~mo que ootuda11o nu que lê oe 0 Ha do maio a maio ua11 groado IJ'IIDI!dado do aldGu 
que oorro'f8u oobre n rio S. Fronoloco 0 d1aUaota ou po•oações que oe chamam 110 polz nroiaes ·; tem 
ousenheiro·Sr. Hllfleld. tal~ez mais de 24 orrai••• nao. auoa margena llu 

Multo •Dieo ·dn nobre senador f•zor-me esla ro- o •uellllrez escondalinrla o aobro ••n•dor foi n ter 
commendatin; annoa meomo. j4 eu tinha lido eom eu dito aqui em um aparte que do rio S. Fran· 
rn• ita atte~çio e ·pr,.zer o que Merevéu o Sr. HaJ ... cbco no me10 do laoU 1rant1oza .. 6 10 OJ:I'nrbtm 
!eld sobro o rio S. Francioco. E nlnRuom póde pOr actu.lmenll molonci•• o oexõos · Eota propnoiçio 
em d11rida quo bllll a mo is ofmplea irsperçio de11a nlo é minha. ll' o mesmn Sr. Holleld qunuo diz que 
grande obn. mandatla t:zeeutar pelo go•~rr•o lmJm- •1as margens do rio du RAs ~'IP:"''·•ID ""muitas ma
rial, para 11!1 reeonh8t'flr tod1 • ma«niOeenr.ia ,. lr~aclu e Ct'bolln8, o lf'ID du•id• tio bolrs e1tu ou 
grandeza, o Ioda a utolldade que pód• lir•r o Brasil linda melhores do qu• ""'a' de ljUO na hebroua 
e prinoipalmente 11 aossaa prnrinol•• ao norte do liuham tantassaud.•dos d•po•s que foo1m re•s•tados 
lmporlo do11e admlrovol rio. Nlo era. poi•. no·es- do E111pto. (Hiloridoufo.) 
11rJo que o nobre sen•dor ..,,. flzea•e Plltl reoom.. Mus e'"•es rrodu•:& s taPI como 11 ~zeellentet t'fJ· 
mendaçloi ha multo &.empo cm.silf .. rn e119u rio como bolla1 o RJI•I•ncij)s o que 'igniOram! a r•rriMade 
a maior m1ra•ilha da n•&urez• no interior do 00810 ,.xlr~eordianria dPIIJes Jogues, pa• UcularmuP&e nas 
pafz. margens dOfll8 rio r.onOuen&e eham tdO d rS Ris, 

Poróm o que ma i' impmslonou-me foi o dizer ondo ha lambem .rrandes inr-4•0' enittnt.PII, ifea• .. n&a· 
o nobre senador que eu sou refractaria a todos 01 .ce~s e perigos ao lado de couus arandes e a~mJrl• 
no11011 melhoramentos materlae•. Creio que por re· vers. · 
fractario oe doYe enllnder aquello que quebra a &UI Assim, á margem d•1101 rloo ha bosque" por 

- palaYra. 1 l'fllpeltn de um contrato, ou a respeito de onde li& 11011 eostum1m pasur 011 enchenlPa. e 
um• obritlaçio que cnnlrohiu.' Nio ool. que obri111• qu~ndo para atalhlf •• volta• do ll'lnde rlooe outro 
çlo r.on&rabl eu a·fJUI dflllatlfl de d1r cum.rfmPn&o; nesse• bo1ques, são &anta• 11 cubr11 que pouum 
e lambem chamo ... relroctario a um mdiYlduo oobro os ervoreo, queellaodell soltam sobrouovil-
mullo teimoso. jautes, que correm o riiCO do 11 ~er enrDICidll ao 

OS C F ou•r 1 Ni • 1 'd peocoço. (Hilaridade). 
•· Ul<IIA 1 • • Do:- 0 •0 DoSIIe aenll o Além dooto. Sr. n-•idente, o meomo Sr. llaflold que enrproauel a palana. .--

diz que em uma dootao paraaeno riii·M acompanhado 
O Ba. Joonr:-Som durlda o nobre BGDidor quiz 1empro do uma lfiDde quanlidodo de jacuto o que 

•llu~lraoquo r•11ou-10 aqui o onno paoudo rol•· jacoráa1 de papo amarellul 1mo) q11e lio Yorila· 
liYomente a ••• aalrada do r..rro que 10 quer con- üoiramante Cl'l•codiloo, e que oua con& oem..,. an
llmir do Sanl • Calharlna atú Porto A logro. Con- dav• acompanhada de DOJII guorda do moio do lriuta 
strucçAn quo o·nobro oenador IOII!OU llnlo • peho e J•caróa {co•hlinria o rt18); o era precioo eotar 18mpre 
cujaa •antajena eu eonlettei; o ~r• mostr•r que ti· alerta com o fado ~m pur•bo ptrl lhos eor&ar as 
nho razio em ludo quanto ou dillo. boata o que· miloa 111m do o•itar gue ~· acarrus•m i borda e nl· 
piiiOU·II na e110mblóa provincial do Rio Grande do ta11em para dentro das canóao e doo ajnujoa. 
Sul, por penou que dOYom ter •aito mais ex•cto Pare'e ·me que o qu• llobo dito baota Jllrl mo•· 
conboclmonto do quo p6de •ir a aer aquella Irar que conheço um pouco o rio " l"roncilco. 
ealrll1adoquo o nobrooonador1tendo-ae li propooto Quanto lo sezooo. rero oi quo 1que1Jea que por li 
que •• eoncodea10 um adjutorJo a oala emprez• do a adam delsom de exportai-ao, a •u alo o dluo Isto 
MO acç~o, e alóm disto 11rantia de juros. Taeo com •l•IAI de deprimir, ou por deaconbocer 1 lm· 
proposl1oe1 nio foram acceitao, oegundo conota JIO!Ianc!l e mageiftceocia dequelle rio. 
n1que1Ja 111emblóa pro•lnclll, ao meomo tempoi Foi porque ealoado que quando se trata do eotra· 
que a lembrança que oquloprooenlal, alliaji nea. dai de ferro entro nóo, dnom oor oempre coaneus 
tada potiiiUilla p111011, de erear-s•.tllll porto'al'liO·· •• ouaa q11eatõto duu natraa multo tmportanlll: 

• 



uDia·é a dil· preterencfa nas riossas cirCai.mslanci•i~ 
porfiuo alio tantas as noco,aidades do nosso paiz~· e 
tio minguados para todlUI ella• os: nossos recursos, 
que 'nlio·te~JlOO romcdlo senlw prolerircuidndotnmen
te o.quen,.,s·qucsã.o mais tdei~r, mais necoss•rjas,- e •o 
m:esmo tfmP.O mais luerativvs o (lroveJtnsaa:. As1fmo 
tratAndo· se Cio estrados do (erro, ,entendo, con1ra a 
(opintio do nohrA ·senador, .que não fJUOr prdoren
elas, que a nosso principal queslào a a d"s prelo· 
renelas, oftm do nAo eobanjarmoo os dinheiro• pu
blfcos com·serviçoa que sojan:a menos nectlllllrfos, ·e 
menos_proyeftOios e lt'aJ vs qua~.a podornos·conU~ 
IIUar.a· p-astar, ·para 1ó culdarrut•l daquelles· quo sàf• 
de"abao!uta noceor~~dade, Aaalm tambem, A viJta do 
1Íoiúl'ulgente n-.ofdade do braçoo0 é outra·••"': 
&Ao coonexa, &rae<•ndo·IO deeaU'ad11 de Cerro~ o al&en• 
dei'IIIÓ~ 1o' qúii'OI'IorarelpOr·ondo loem de dlrlglr•lt 
ei.,I'Í>ÍIIradauojám ·os, m•l• coriveoilntes, o apr.,. 
Jl!ladospàn a·colonis•ção etc. · · 

Pro; ''e11· dftío ·que do rio S. l'rancilco se oxpor
'tíuÍI oei~s, o diJio uma verdade, porquo na maior 
·r,· sriO ·dos m•rB"n• deste rio reinam s-.õosl febres 
nlormiltenteo, pomlcioou e pleurizos. Mas ato nlo 

qunr dizer que nlo h•j• tambem. lá Jogares muilo 
s;olubr•• c muilo agnrdíl•eil, .-obretudo sahindo-se 
um pouco p1•ra o interior. 

Klio colholico. E' do•io "êreÍi111_ •i•m•_ quo e1IA lniA
liz~ente na .no11a. conMtitWpio. que •. elktlj·muito ae 
queixam, na o porque · qv.e1r11D, drzem : ellt~l,· ur 
depuladoa, oom mlnlltrot, neJD ,conNihoiroe de 
Es1ado, mos porque conslderaiD .esta , delli!Ualdide 
como ,uma cn:cume,llncia. deP-rfmonto,. degrldl.n&o e 
vo1atorJa p.ua eHel,ft' par" aoaa 11 •ua 'dósctuiclencJa~ 

Por esl8 deplorarei anacbronismo não Yeremos "'r 

r.ora , o Brasil doasa sen~, • q>lfa :fllllllrodl, a -ia 
ndutlrlosa e a_mais morrgerada do ll>da·• Europa; 

!<! ,rnremo• v1rom ilalianoa, , •- ou110s. birllanteo •11.••••• aes que vem; em_ grande . qusnjldado pua a 
R1o da 1'r1te. bnment q11o la!Yez ainda doem . rüull~ 
que lazer 1 eueo Etllo4oa pel1 '"" , dot .. oralrll~o, 
pelu mrls propenaõoo que do seu p1lz trilem mu1101 
~~~~~ . . . 

; Auim, Sr. prealdanlo!, crelu, eoilio diài. e repllo, 
que sorri bem difficil ou jmpouivel CODteltulrmo• o 
IÜIÕIÚ1'tJIUm de Ver a riO S.-froneloro pllllr,JiroYO• 
mente pela m••mo melamnrphoeo po qqe.paatou ra• 
pidamoDIO o Sanlee. na Carolina du•Sul, purque ho• 
mo.os ds forluna,que v011bam eom.oeu•eopilaet,P'rl 
alh e trabolh•m por lazer com que te, tornem.oalu· 
bres ••••• logareo dneolio1, oará dlfDcilimo, A Yfolll 
do muilo quo elleo 1e re10ntem doBAs diop<>sições-da 
nnsta constiluiçAo1 e o retp<JIIO d .. quaes lenho jjq. 
vldo a ai~~Uno que1urem-ao amorga111oate, e eu fico 
wendo. Entrdanlo, Sr. preololente,. ninl!'lem póde 
duvidar das irumeoau nnllgens e boneilcfoo,que 
podemos jll lirar do rio S. Franciaco; ha .alli 
•mmensos P.roduc101 natura.,., o -ou,ro• fJUe ~
,, ... ser lacllmenl~ produzidos pela iDdQJitra: •gri· 
cola, o que sarlo uJcom~raYelmen&e aupedorH 1 
outros da mesma Olilpecio de qualquer oa&ra par&e.do 
mundo. Nilo que~u asora , eatender ... o sobl'll , este 
assumpto, basl• dizer que em relaçlo aol prqductos 
naturaes, ha, por eumplo, um charco onda temo 
abunda o ui commum, quooó dahi liram .ie por anao 
12,000•Iqueireo que eo vão vender na porto do rio da• 
Ve!haoa 18f,u alqlloire, o q111 dli um .fucro de 
216:0008, E' um dos grande• eommerciaa do• hábi· 
tanlot,proxlmoa deualocolidado, alUa doealfa bem 
como ilo outrao. Além deeoa produeto ba ,mullo 
salitre ou margen• __ dessa •oborbo rio, producto 
•••• que oio é aprovellado, 'porque não h• a !li 
industria oJgumo. OS habitllniOI YiVOÍD na· iDafor 
l{(norencil d11 mais •imJ•IPI u&ea •· ilidllllriu ; 
alies níio laem conbocfmenlo all!'lm doa meflll· do 
preparar ou reOnar nem o ui commum .... aem· o 
••Illre, :f10neroo que poderiam dor um:loteresiÍI iJD· 
monto pela sua extraurdfaoria abundo nela e carotlfa 
do 111itro. 

O SR. CuNHA FiGDIIRIDO :-Não ba mais oezõca 
do que cru. O!mda. 
. O Sa. lvliUI:- E', yois. nece"'sario termos muito 
cm vista quo a'lu•Ue r1o em cert"s pnragens é muito 
doentio para- nao romellermos para alli colonos. 
eomo se tem praticado em. outras localidades ·se-
mel banto!', do onde t.em rosulc.ndo o nosao do:~cn•.o 
dilo a ·respeito do colonlsaçlio, quou do t•mos tanlos 
terrenos sa!nberrimos· e lertilissimos. 

E' ••rdn~e quo em outru pmos do mando tem-se 
V'JStO rios ainda ma.is insalubres, que o S. Fran
cJsc•'; por eXemplo na C4rolina d•• Sul o rio Santee 
era fiStremamHnte doOtlli·•, e hujtt é um ,araiso, um 
dos loprcs mais •meouJ, ma i• _p"puloso1, m11is fer
Ieis e·: m1ís 111d··o,. •lu mu11do. E porque ·se dou e• ta 
transfonn4çl .. ! ·Pvl'qu~. d~pois da revogação do 
ediclo•da Nauteo·por Lulz XIV, dirigiu·•• para •iii 
uma emigração de protest~~ntes · franeezes muito 
illualrados, Jaborloooo, lnduolrio•o• o bomeos do 
f>~r&una. que por rnr1io de inOAaunt.es trabalbos, de 
draiaagens e can•Ji•,.çõ,.a, tornaram ·aquellas mar
gani: farteis e salubres, de sor1e qufll o rio Santce é 
bojeniDad~s maloreo dellcl .. da'Ameriea do Norte, 
'OOIDO, relera o vlajanle lnKiez Lowoon. · 
·~·Mas os ta remas uóa nomeamo CIUO' Podoremo• 
esperar o me1mo ros•1ltado, em muit~s ou ,.m zal 
I!UIDBI das localidades do ~loS Franoi ~o? Quanto 
a mim,eiut.o dtz"l o,é iaso bemttlffidl. Homens lnbo· 

·riosot, inl!ustriosos e de Cor&una 001nu ur11m aquel .. 
los nin vcem rá para o nosso paiz; .o • razão Ir munu 
simples, ·porque· o1&ào vendo, por exemplo,· na ·pro. 
vlnciia dQ.Ilio Grande do Sul 10 ou 12,000 braslloi· 

TOI natos axcommungados pola nofl" r.onsUtulçio. 
Jl&lo aimploa .raoto ·da pertencerem a uma n-l-gi6o 
diasideote; o quo .por .uao.·n.ao·· po•tt•m. gu111r ·do" 
moamoa prlvlleglos,. au·dlll ID811uuo d•roiloa do que 
pllii'OI "brllil.trot aalof, 4fUO prole11a1D a reli· 

Ainda· maia, aa m•rB"n• do rio, na JNirlo que per
tence h UtPII Geraot, eslio eoberlal de madeiras 
pcPciosas, madeiras qu" ·_podJam ·ser aproveitadas· ate . 
m!'"IDO para ourad•• de ferro. E a proposli<Çnao 
ae1 ·qual é a rodo porquo nenllomo 'de nossas ottra
dao do ferro, pelo monos Tlcina.o,. procura lcidol o• 
meios· d,. PCnaoml• :-.:pelo con,rarl, obs,."o quo'Jta 
·nella• bast.nl• cobaujamtlblo doa dlnhoirril·publicot; 
•Pjo, por eromplo, que no Canodl muii .. ·Oitrodas 
de forro IIO'Idlao COID "cintaa"do'modoltt eA•rlliUil 
li•,; COIDO dizem Oolràncezot, eo• '01 'f'lltotr e.\nlic-
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mlíi~.., muiiÓ. ~NOi'Eitailot' Urildoa e no C.nadh•· 
ii tem 'dn&as "és&radas om grande quantidade_ e meamo 
em l(rlncfe· e1tens6o. E•~ aysterna no• lirraria em 
rarle da.s despez.tl COIQ tnlboado Cttrrf'~ ·que custam 
muito dinheiro~· o_nem sempre aio· mesmo &io du· 
r11douro~. f'ara essas obras tenaus no rJo:s;· Francisco 
uia'deJr11 preclosfasimaa, temOs ·o ·p•o~Cerro, o an
gfco~· o · ipó, a· peruba tn'utras madeiras ·quo· es· 
cuso enumerar: _o fá abur.dams mndoiru do ·pri· 
moira qu•lidado, que pod•m roobtir i doouui· 
çio da hum_ldade d·J chio, como nio rn•fatcm os 
írilhoo · do ferro: porque veJ~• quo na estrada rle 
forro de D. Podro> II ·na 'trilhos que foram c"Uocados 
halO ou 12 arinoa l' oolin corroados e estragados, ao 
maamo 'iempo que as nos11as madeirlls de lei reais 
tem tal••• maiS de 15 • 20 annos m•srno •obre um 
terreno . hum!Jo ·o olguma• até parecem revordocer 
na·aaua. . · 

,, •. ' 1.· . . • ;. 

E já que fallu1 um-eCr•noma•. devo noto r lambem 
quo na ettrlda dr f•rro de D. l'odro 11. de que oo 
trall, ha- obru . q110 seria bera escusado fazer do 
modo- ~orque '-O ruam. _Vemos, por exemplo, que 
pelll ia&crior. /IT) muiu: d•s mauaa, construena-ao 
pon&el com pedr:ll de cantaria. muito bom lavratfa. 
até·corn reJOYQa f{IIO de,em CUil':lt IDuilo dioboiro. 
E quo-neco•aid:.de ha de fazer estes rolevo1, quando 
com .alvonari~ t-irnplo•mento · •e poderia construir 
essu oon\81' Tnm,ndo-ao· oa intervaUos das-pedrns 
com r.imenlJ (t'ldiHJl 1tte1 pontoll aer do uma dura
çio e&erna, &VIt-•ndo ao assim c,.o• esbanjamentos 
com URI trabalbo quo e b"m escusado o der., c,,slar 
llem caro •. 

lleaf'IIOlrgOio'acim' P"lo ou defrOnte do JOUtii'O, 
a dioaoncla ..,r~ d• m•l• de 200 lowuaa. · ,, 

Atolm ~ntondo 'que a profe•eneli1·'.,14 dado ·peJi 
naturez1' meamo · d"s eou•es; quafidet. a tn1tradã de 
ferro der Pt>rna_mbueo ~•tlrer em;meno1 de meio Cl• 
mlnho, a do llobla terd chagado ao rio S. 'Fr•neloco, 
o depo!s de eatabelecida a correnteza 'do·eoJnmercto 
para .acidado do &hio, niio-scr6 focil ,á de Pernam-
buco ·lllrabil-o. · . 

Entretanto, r1ão quero dizer com isto quo •·•t
Irada de rerro do Pernambuco DlO aej1 JnUIIO VaDia· 
-joaa : o. rio ·S. lo'rancisco pela aua· estranrdinlria 
Í•rliildado devo . ter . coooldorado como era ·o Nilo 
parâ os romanos, o sou principal-celeiro,. de oode 
tiravam a sn~ princip~l afimonlação. O Norte do 
lmr.erlo, Pornambuco;·Cear6;·olc.{ !{UO ê tujeUo a 
6ecel'll ·e ri. fome, póde tir.u a sua ihmantaç.io:IK"s 
annos min~oados, a 1ua .Principal alim•·IUaçio, do 
S; Francisco ror meio. do11a estroda e·d·••• canal, 
.. ó po81iVol rcalhaJ-o, do que rallou o Dr. Hacedo, 
que aria do Cear~ ter ao rio S; Franci•co; Mat nllo 
podr!moa fazer tudu do uma Yez·; ·cumpre que nio 
sejamos ti:-. sofregos, tenh:1mo, a (Í3ciench de erpo. 
rar, do prer('rir aquWo qtto o 1fevo 5"r P"lo raaicr 
boneflmo e vantagem qu(l otTer,.ee. · · . · 

Jo:' minh 1 opinião. poi•l. que a estrada do ferro dJ 
D1hia 8 a quo dovo aer preferidll, c deve •• r ,quanto 
aates levada ao cAbo; óde ab~oluta aeces1:1idadn que 
d'JsÍnJse ra~,nio aó po1·que a proVJncia ia Otbi.l nos 
merece mUJto, e muito lhe d*'vemoa (·•poiadol), m11 
por1•ro dl'lbi tambrun d"vorasu!tar maior ,,,ntagern, 
tmmcnso pr_~veito par., o f,r.perio (11po;tJ•In•); dB\'O 
rc.suftar desta obra· um accrescimo ostranrdínarfo de 
ren,Jn. porqltO, de:~dtt qu•1 11 attertuu do· rio :5tf faÇ41 
pela Bahia,veem os sL"us·,,roduet''' a um rorto mas· 
nifico como~ o rta Bahia. 

QuanW á emenda que apros~ntou o nobre aea1dor 
a quem muito rospt~Jto, e 11_ cujaa luaf's rendn ho· 
rneRngenl~ o Sr. emna•Jnr ltf"lü& AI•S-'"'' li!nh,~mi· 
ohu danidn•, npetar do qno·o nobre pro•i~onle' do 
eotuelhn já di11e que •~u11va o•W ftmflndn. 

P••aem1&·18'0fd ci q11calio du prdoroncia. Disso u 
nobre · aonador por Pornam buco qu•' nio devemos 
dar nem·tr11tar-de _pi'Ptoreneiaa, que arrbaa u fl&lra· 
das do llobia • r.mambuco 'devem morciJOr lO 
meamo tempo;- disr.ordo desta .. npinilo; no mota en .. 
.tentll!r a preferencia está-dada pela naturrza rnrsmo 
das COllllll. Se d •• viU a da Boa -Viat11 no S. FtiiiJchco 
até á cidade de Olinda ba 180 Jeguos, CuiDO diz o 
Sr. Holteld. e do Jo1zoiao oui Cachoeiro bn 'f•rna• 
60, e ao mesmo, segundo diz .o eageuhoiro, uma 
lropo eoJtums Ir d1 cidode do· Cachoeiro ao Jo.o
;;:eird em ooze diaa, o ao. uma. ltopa. nlla a da 
m~l• de quatrp Jo~1111 por dia, ••suo·•• q<ao • 
dittonria raio é de 60 lo~uao, m .. do 44 ~· .Co. 
cbo:tJra ao Joazejro. llu supponbamoa JllOaUhl que 
ó-dd t10 leg1111 ; ahi te1001 a difl'eronç~ quq vao do 
oo·.,.ra. 180. -M .. na vil la· d.1 Boa Via1a llcarill 11 

eslaçto mal collocada, porquo abaixo o acim:• r1tHilia 
•iflo.exiate uma inOnlaade do cachoeira•, e olgu· 
maa muito furf,.su, qqo fazem com qu., n nuvoua
çlo·teja mu!to perifro~ DOI!IIJOI IORIIIC.t; Ó DOCOI!Ill
rlo ·que a oallfoío aeja collocada ,muito mais acima 
-,..-. o 081le, . &ai vez m,aia 00 a 30 l'"R'l&lllf. a as11im 
ftearí a .ea&rada.de Pernambuco an rioS }l'rancisco 
no .ditllando .de,molt do 200 leguat 4o ridodo do 

A primeira duvido rí quo paro bal•• do Joazolro, 
dosdo 11 hi alé o porto d1u Piranhas, as cacbooiru 
sAo Jmmtms .. s, a u ""Snçào ••s.tr~mamenl••.didlcil e 
perigosa; e sendo ·aasim, q•1e necessidade temos de 
razer um·, os& r ada de forro q11H nos devo cu"tar quasi 
l3q&o qua•to a quo Õ PCCQuario- f.zer do Joazoiro 
paro a Bahia, poit que do porto: do JJazelro olé o 
iJo Pil"ilnhu medl!am m11is do 00 loKuas. talvrz 80, 
além d~t que essa tauo,fa do porto· de Piranhas ao 
Peuado tom ainda do atroves .. r duas c .cboeiras 
ft l"O~UI 011\ Cdl lO~ lernp01'1. 

Rectro. . . · 

o·s • .- Cun'4.F16UIIIlaDO :.;..Não, ••nhor. 

, · .. O Sa.• Jo•••"-F.alio o'Sr. Hollold nlo diz a ••r· 
dada.: porque• olla di1 que·da •iii• da·lloa ·Visto ao 
Rlleit. ._ "1110 I~P••• e·ao·• eollçlo da Boo· Vim 

O Sa. C4l'fSA='slo 01 SIN•••u':-~•&4 eng.tnado. 
O Sa. Joai•:.;:.;Enlio é o Sr.'Ha!reld·que éatã •n· 

sana110 •. 
O Sa. C.M•n~Ão •• Sa"anu':-Conlla oota opi

nliio do Sr. llrrlfold proteslo a.mvoaaçle a.vapor 
que já elisto 

o Sa.-Joaa•:-A CICho•ira doCIInoamunhé do cima 
o a de Canc"'munhê do ·b ixo.,-o •lnda·uma tercoin. 
quando o rhi ob&:i ·úm ·pouco bliso. qundo nio tetll 
recebido 1u• ""''"" 110"1!1", "OOntU- tj tllamem, ·elo at .. 
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us.porfgons, Ainds mofs;,deade a Varsem. Rodnn- . O Mr. T, .Pompeu a - Nio J)rolendia 
da 11té ern baiso, ao por&o da• Pirauha•• D'Jttdôam voltara este.doba&e, pua nio pro&ellara dbculli-o; 
2118juaa,. e .uma estrada de (ttrro dorta oxtonttao ma• .Ci>~o olfa contuiúa, mo J'ermilur' V. h qutJ 
por meio de caminhos dos1•brido!1, por mt,fo de ser· ~iga,. pnucaa p~tlavras em reaposta 6.a obaartaÇQel 
rue. penedios,.c~1mo.a• que se ach<lm r.orlo da ea· (eh,.s pelo nobre preaidonlo do con•olho a resptti&o 
choe1r1 do Paulo A.tfl)llltJ, · doYo cus tu tanto como da owend• q"e livo a honra de otrurocer ·ln senado. 
uma oetrada de ferro quo vonha i Dabi1. Senhores, proteatando aqui em nom• da minha 

Ai6m dlato, leado· chegado as merc.1d riaa ao p~ovl.n~la e de ou&raa que lora•n exoluidas da dia
baixo S. Francisco, qual ó • ••ntogom q••• se r•dde lrlbUIÇaO quo o ".obre presldenle do con~elbo pro• 
dahf tirar tO porto do S. Francisco ó porignao, mu llenJ~ fazer doa sr•ndoa ,f.ov~res que ea&o crodlto vae 
daYel e não tem m•is da oito I dez palmos de agua;' co~ll8'n'r a quatro Pfu!lncuas da lm_perlo, ou con ... 
e, poi•, quar1 aão 01 negociantes quo podem aJii Jr: chu a• m1aha1 ubscrvaçoea otrarecendo uma emendl 
buacar morca~oria•' Põderá um &ai porto s•~r com-' que em nadd altora nem o plano do aeni~o, nem 
parado ao da Dabfa ou de Pernambuco! / mesmo • dtlpeza quo o I!O•erno_pretende fuer com 

. o lev•ntomento do cartA Uinerana do flra1ll. . . 
. O Sa. C..NSJ.Naio DI SrNr•••': -Quem comparou Est.va, porém, Jonse, Sr. presidonle, de eiperar 

u1 dou• poriOI? que o nobre ~rooidento do con~etho Oze11e a llljut-
. . . . · t•ça do recusar á minha provfocia o pequeno bene• 

O Sa. Jo•••: -Comparo-os eu o d1go que o porlo flcio que pedia, e ainda m•l• quo hVel&l a crueza 
de S. Francisco é perigoso, nem admilto que •• do allegar que o Ca•rá alo precinn de'faY.rel 
poaaa es14bolecor o IIi um phorol para guio dos na- qun jd os tfnbo recebido bastanl8a I ' 
vegaates, yJstQ que llrDODIODndo·so arfas que o rio. Orl, &r. presidente, com um fnYonlario e parli· 
costuma carregar, fiZ com quu 1 b.!rra so v:l eat1!D.. lha 9ue o Est.•d J f11z de heneflcioa a divert~ll pro .. 
dendo, ' vinc1as do Jmperlo cu moatrei que só "' acham 

O Sa. CANS4N&io Bl Snmrau' : - Está (aliando excl~ldas dossa partilha o CearA e mais duas pro
contra factos; existe um ph:~:rol, c do porto b:t n.:1 ... Yinrmas; provei quo nem o r.ear6, nem 1.11 provia· 
vocaçio directa para a l!uropa. • elas do Parabyba o Rio Graade do Norte recebiam 

f11vnr itlgum do Eatadu. Jaso 'anata do orçnmen&o e 
O SR Jou•• :-O quo digo ó om referencia ao do b•l•nço gero I da recoita e despeu; 

que disse o engenheiro, que nl" se p•ldo ostabelecer Ala• o nobre prnaidonld do conaelho allerou gue o 
~lU . '!• pbarol, e EO o fizeiiND, ea1e pharol serill Cear.f não podb queiur-ae da preterfçl, do tieno
JDUtllllll10, porque a barra muda, vae entrando pelo ficro, porque recebia alguns da nafORaçio-·coa&ena 
mar dentro, e _por isao 1Jearia. o pbarol no IIm de da C,,mpanhia Pernambucana, e não precl•a'a 
pouco• annu• em uma diJ&ancfa es&raordinaria, o porqun o terreno da proviocia do Ceará, nlo tendo . 
10m utiliJade, ou antes nocivo pela mudDnça ds tantos accidentes como os du provinct11 do Sul, 
barra. ·isto é, não aendo cortltlo de rio• nem de IDODII• 

Sr. presidente, , 0 ter111ir1ar direi 11 fuda que nb111, 10 presta• a m11i1 ftrcilmante A vioçio do qur. 
abundo intetramen&o nu idéaa quo apros••ntou 0 outro qualq1wr da~ previncias do Sul. 
nobre senador poJo Pari, mostrando que dovomos Ora, Sr. presidente, esl4 ofrcumoton·:ia physica 
ter muilo retenadosemcon&rabir omprestimos para do soliJ d.1 minha pro•incta, comquanto fa•oravel 
g_uaasquor obr11, como mosmo est,·adas do ferro. para facilitoU o syatema de vinçlo, é comtudo o quo 
Vemoa o que auccede n pa:rticuln rea a resptuto de om r.t~ns&itue a deSYanllpm daqnella proYJncia eom rn
pr•stimoo, e o que succildo a e fios pódo-se tambom laçlo do do Sul, porquo isto indica que no CearA nA o 
;rppUcar muitlla ll'Zea ao l~~>tado. Sabemos quo ha rio! uaveg11Vois. não ha montanhas cobertas do 
rnuitoa (azondolros querem elovar-so logo • um grAu Oore•t ... que abundam nas provi nelas do Sul, e que 
extraordlnarJo nas su .. C.zendas, contrahfndo r••·• fazem n !UI riqueza. E ne., este cl.,nmstanoJ. do 
filo cmpres1imo1, e que cutrva, mesmo irmãos, aer o terreno do Cear6 maia ou menn• borlzont.l 
nunca os coatrahem, e Yio-se remediand·.• tempre dnalrée as di11tancias, ou pro•ino outra• difBcul· 
com 01 proprios recnnoa, o no IIm di! rerto tempo, da Jes que to• nam rustoa a viapào n•quella pr0oo 
eoloa oabem o que po11uem, ao pa••o que os quo vincl•. Quando o •l~od6o onbla do preço em conae
abrfram flmprêatimos com os premias ficam om quPncia da guerra da Arnerica, a ar.tiyid~tde cea. 
141 oallldo no fim do alguno onnoa que tudo o que ren•• deoperaou-so <m tod• provlncla; IXJ>Iomu ae 
possue!!~. ó pouco pnra pagar r> quo dovc01. E' o a agricultura em todt~~s na rantos do Interior: 
'J"'! bOJe Jli nos acontece ; m••tedo da nOSia rond·l vinha enlio 4 capiiAI olgndlo não oó do 30 lo· 
e desUueda. ao posamonto do1 . juros de ompros- flUas. o:omo do 40, 50 e mais em costal de oalmaes. 
limos. Mns cmRm, a respei&o destos sei que h:. jA As c1•ravana1 que suloo•am o interior da Afril"a 
uma circumatancin p1rticular, grandes compro- não er"m mais viat 1115 nom dipJJ t4e admiraçlo 
misso• de obras jli feUas pel: s quaes estamos quo essas tropa• llU com bois, como li 10 chamam, 
obrigados; portanto nãn haverá remodio senão vo. q11e carrogavam o alsodão da Imperatriz, dOIInba
tarmos P''r eab vez para este crediln, quo ou esd· muns, do S"boeiro, do Crato e outroR pon&o• lon. 
mara foo1o na 1ua totalidade primitiva. para conti- glnquos do CoarA paro I copfllll. III ao loto que alteslll 
nuaçio doado jli.da eatrada do Bahla,deduzido o que 1 actividade do po•o cearonM, ó lodiYI&ooalrlrlodo 
ó ·D-Iarfo.para Ir ao ' LoJitla [lourada, emno pro- poJa diiBcufdade da falta de.aoao 81Jrllda1. E ,leato 
poz o Sr. proijdoato· do conoolhn. i aollim·~ul, apozar dn oito pnçu do .. l80dte,,opour 
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do lnltNII8 ·que dahl-ullloe, -floan n....,•lo1•· alo podem alrae•r· por1Jae a'arrebenll~o'looa·o• 
rei grandrJ!""' deote pnduelo1 porque nio bao- boles de eae?nlto aoo oololo• dolraplehe. ·Porlonlo0-
llo•m 01 me1o1 de lranopol'llllo. Agora, quando o poura "Uiilidode foro•wj4' 8111 ·otira ao porlo do. 
alfrodio deoeeu ·ao p~ 0111 que oe aebo, do 111· Cear6; 'fem·•• 'folio dopoia ooiUdos, mal .. m' re•ul• 
a- "'f •. ·C<Jaeeloe V. Ex. que aio ti pooalvel maia con· lado•; nio l"'"'"m dneluorloo, eplanOI nunoane• 
duzll-o do Interior diB portes lonslnquar do pro-' euladoo. · · • · ·" - · · · · · 
oiacla para 01 poriOo de mor. ·o anno p11oadu Uvo · Eu ~l•se!·Sr. · prooldente, ·que o l(ooerno·alo aó 
oco.,llo de pereorrPr parle do Noruefle da''pro•ln· não lltru prolegi<lo a miaba proriaeia, o que olüo 
ci1; yj na terra de Ipiapebas, nas encostas· da serra. tem ft•ilo a outras, oorao.·aló contribue plrl·que 
de UrubereJima, grrmdoa laYr•• do algo.;iio dlllftl'fl· olla niio so prevaleça de Yantagans ou do cfe1eob6r· 
zad11,·~ ... ue aeu• poatuitlarea niotir:~vam ln~rease tu utcia do outr111 palze1. Allt•gueJ para fsto·dous 
de colhei-o e eonduzil·o aoo portoo de mar, em eon• fact··•, d•u• prlvilogtos concodidoo pelo goYOrno o 
~ueneia do auolo que excedia ao inloresse que po· poosoas particulareo pora Introduzirem ·macblnis
dieJD &irar· (spoiadnt) de11e produc&o : o MIJBD'IO mos 11.11quella provir1c1a, isto é, moaopolio• gue o 
1eoateee com ou&ros generos da producçlo aarieola roverno C•JDoedou em fuor de lndiYiduos· partieula
da ~roYincla, que não póde •I~ ao moreado porque roo, C<Jnlra os ioteresses de minha provlnclo. F11Jo 
o euolo do lransj.urlo o IUperJor 10 lucro da pro· dos p1 ivllogios concedidos a e•·rlos tndlriduos para 
dueçio. só elles poderum Introduzir apparelhoo do poços lu· va. porlaalo, o nobre miaiolro !filO .a ba proYin· bulares • com Tompevn. . 
ela que proeioo . -o auzllio pora o desenvol•imen&• Allogarei mais um raclo que ~ um fa•or aegali•o 
de oua lnduolril, é eorllmonle o Coará onde se tra• qLe o roverno f•z ao Ceará. A praço da Fortalcu 
balba com braço livre dn maneira q•Je 11e Ilibe, mas em suas tran11neções l'om· a Inglaterra fica 10mpru 
oade o lrabalho nlo póde d•r todo iolero11e, credor,, das p•aç10 inglezos, para onde exporia .ano 
porgue nl•• ba·meioo delransporlar·oa producto• da alcodõn, e outros gonor1s do paiz; por .. omplo: o 
agrleullura. anno paudo a imp<rlaçAo do CearA foi de quatro 

Oiose, porém, S Ex., que o CearA receba benefl. mil e pouco• eoaloa, o a ezportaçlo de oeio ,.,1 Ire
cio da eornpftnhia da "Ravegaçio ., VJpor de Permuu- sentas e t1DIOS coutos; fitou • rraça do Ceud Ctt!l• 
buco. ·- Nio con«tlhJ que do11 v•pores de!lsa comp11- dora, como sempre, de dou• mi e lanto!l con&ol. 01 
obia'tem resnludo o rosuham vanlllfr.PDJ p11r1 n ne11Joriante• dDCttarli teAm difflculdnde de b11verem 
e;oud: ••• pergun1o: em conscienci~t pdJe 1m dizer os aeus capil411 da Inglaterra, e para isto neaociatn· 
qne esle f•vor ~ feito ao Ceará ou a Pernam- ao saques na praça do Recife; porém eolllroataeçlio 
bucof Foi ao Ce.ará que o Eolodo coneodou, e ~ue f•zum n• praça do Re"ifooempr1 ódesvonlljota 
r.oaoode • companhia t•ernambuc.~na a subvençio r.ara o Ceará. ora, como o soYerno eo•tuma·mmetter 
annual de llnloo eonloo de róis? O Ceará para lfO•ar undos p•r• Londreo e para Is lo negocia ••queo aao 
diiiO deno8cio obrii(OU·I<l por vinte annos 1 pagar diversos pr•ç•• do Bra>il, no Rio de Joaolro, na 
11mbam á e•sa componhia 10:0001 nnnnaes: •• u Bahia o em Pernr.mbuco, a A!socioçio Commerelol 
beaelleio que o Ce.ar6 recebe da Comp•nhia Pernam- do CeatA repr .. ontou ao governo ~ediadt que quon· 
bucana por toe •rem em seus port01 •eus va;•orea é do houvesse de fazer u~uea para Europa, maadane 
por con&a do Es&lldo, ct:mo aJIPga o dobro mlnislro, tarub.'ra tomar no Cear6, com u mesma• YIDUigea• 
ealio faça reolilulr aos cofreo pro•lneiaeo daquella que faz a oulras prat4s, ou pelo cambio da praça do 
pro•lueia a tilb•enção annual de IO:OJOI, que de•de CearA, ou pelo cambio da praça do Pemambueo, e 
IlM Pll• á eompanbia. Só aaoim o no6re miniolro exlf!i&se para isto as e oulelaa que ealeado.,e. 
podorl• ler alguma rarilo do allegor que o Eolado Or•, eote fnor quo ao pediu 10 gonrao -e que 
aoo fex oote rnor. · nada lho euo11va ora de grande vaallgem pora a 

R ae dabl r~•ulllm vanlag&uo, S. Ex. poderia praça da For1411eza · nio oó porque faeilitOYa ai 
llmbem all•r•rque o Coar4 ao tlfl da eompaahia de tranu•çõeo daquelia praça com ao da ID1Ia1ern1 
paquatea a Ylpor que IOe> com· seus vapono du" como porque eYtlaYI que o numerar lo rec:olblde 1 
v_, por mez DI eapilal do Ceor4 : altl me1mo podia lheoourarla como oaldo du deopezao daquella pro
dixor que ella colhe Ylnlsgena das duu Jiahoa da vlaeia vi .. oe vara o tbesouro •o Hlo de J1nclro, e 
v•~• lnf!l-• que Yio du11 ••••• por moa 4 et• aooim •ollln 4 cireulaçilo na pNYineia. lhs o aobre 
pilll do Coor4. vindos da lnglo1orr1, loClOado em mlaialro opp®-oe 1 isto porquo ogovemo niA re
Lilboa, e nas eapilloo do ~la.,nhiu e ParA. solvido 1 oó lomar 11ques nos bancos por eslea lhe 

Quanlo 10 porlo, de que S. Ex. tambom lallou, do olrerecoram maior ga1antia. Eu aao contoolo, 
que o governo nio ao tom deecuidado de promover ~r. prosidonte , que os btncot allt·re~am maior 
o melhor~meulo, dovo d:zor quo S Ex. e>l~ enga garanlia ou toda a gar.-ntia po.,ivel. Mao póde 
nado. A escepçAo do Js:», quando o governo man- o nflbro ministro tlc:~r cl'!rto quo nos saques das pc
dou (ater alli um t·apieho de dtsombarque DI ai· quenas quaalias qu• a praç• do C..rA podesso dor 
Candetea, atá boje não mo cunsta que tenha gasto para 11 praças d1 lnghtorru elfo nAo encontraria 
um real r·rn beneficio do porto do Ceará. Eo;tn tra· meno• garantia do que "' a aaquea que obtem aos 
picho mesrno, que 11Jds prestou bons serviço•. e bancos do Rio de Janeiro. Entrotonto, toda a ques~ 
ainda bojo nio nego quo preate· algum. se "Chi tin é do segurança. O govorno podia tomar as cau· 
quual inu11Usndo, J'orquo qúaado a maré es"' aecca, telas que LnWndosse nccossarias e não privar o 
fica. fdra dO •mar, DiO podem 01 boleo •lr .... r, e Cear' d .. ll YIDIIIOW do que aJib rorlfll OUirts 
qualldo · 1 •ró eot6 ebele a•o IDir agtlldo IUibtal praças do l111perio. · 



.. Sr. pre1illen&e. a.enuaou que,eu olloreci ·lo p- :difficuldodet; ·.ma.o, ClliiiO"admilitlrador•qua.a.,ab&. 
jeoco em dlscul8io 11ão oltera .de modo· alsum nam :sido da provincia da,U.bla,. muito intete111da.n011a, 
o plano que 01orerno pretende de 05tudol oollodaa dlacusa4o, depois do. se ·larem-·pronllllciado . .-Aoorct: 

· al.provlncias, do. Brasil psra Jovancsr a carca.ili· !lle.macorla diac.uci~• quali lodos 01 repreoeoiaoleo 
aeraria,. aem augmonla um· rttal. de doapo.z.•, p~r: ;da mBEfD!l· prov1acaa, eu tendo que. Dlo.1;0I riDOmpa•-. 
quanto pelo §a-, arl. 2• da omon.fa olferocada pelo •nbar aer•a-uma.lalla. , · . , . ·, i ,. . i . ": 
nobrenilnlscro cem o sov0rno de. mandar levancer ' Sr. preliden&e, .. não fui· ellranbo: A1 .tilcutiÕel 
a car&â ~Uiaararia em. tod••- as pr0Yincias do Jmpe·- :aobro ourada• do lt'rro; contratoi,~quando.miah1ro, 
rio. Ora, o CenA com quaniO não 18ja considerada a de Pernambuco, a.de Pedru 11.: fiz o couCr~IO da 
prorincil para os baneOcios,. ó o será &ai voz por União o JntJuslria; au1ihei a adopÇio.da •tttllrada do 
mui lO lempo considorado para oó dar sold.1dos o ferro da Sabia, poslo quo o não livesaelnici<ado,por 
dinheiro pira o lm,,orJ•, i .por consequonci.t cs&li ontender que não era ainda-tempo de.aua.realisa• 
implicilarnen&e lnclui-Ja 110ato plano de viação geral ção. Neue l.l>mpo já eu roceiavaloda a precipilaçAo, 
que pela propoat.a se tem do m<~ndar e•tudar. o. fujo sempre do acompanhar os eo&hu1iaamn1 do 
_.Ora, a miolla emondl eaiabulocia admonto o lú• momento . e cJe promover -melhorameotus sem.u. 
pinto: que o govorno mandalfc lazer deodo jri os.. preeis .. habilitações •. · . . . . . 
tudo• do uma estrada de forro que tem .do aewuir da. Tem sido por este -enthusiaamo d.~ moda quO ao 
capi!al do Ceará para Baturi&ó coru. direcção 110 tem precipitado sem alguma vantmgem a navegação 
Cr•lo e pela razio que i6 dectarei. Uma a11ociaçlo a rapor do S. ~·rancisco. Na·mlnha prlme1ra prosl· 
parlicular pretende realisor oala e<trada: é, purcan· doncra lralai dosto importante objeciO, niio ainda 
10, no interesae do Esta .lo e da província. que oat.l no ponlo de viata commcrciaJ.- porque e uma faUa 
estrada não ao_ taça em direcção oppo!'l;l ou l'.Oolra• de tt"Ooxiio o do &iuo l~tz~>r s crtficios{•ara a na,o
ria á dírecçio.quo o a-overuo ,.retende dar o o St!U gaçAo a vapor dll rio S. fo~ranciaco sem h a tor dldo 
planG gual. Era ~r 11&o quo flll lembrava que o uma lllhida. para o liuoral ou para os 11r.,nde111 mer .. 
aoverao mandaue fazer desde. Jogo esaes estudos cados. E' tão Rrande a dosrJOza do tal nuegaçAo na ... 
porque as obrll do ostrada de ferro projectada de- qnolla r•arogem qne nao póJ<• oer r.omponssda pelos 
Yem começar breve. mes·~uinho~ lucros do seu ('ommercio local, r, por .. 

O nobre ministro, poróm, se oppüe, por uma r .. zão 1anto, elb airada Olltabelecidt~ não poderá continuar. 
que nllo mo parece proCP.doulo; porque receia que O corumercio limitado do rlo 1e faz multo COIII• 
especiallaando.o••&udo delklf'Slrada doCeard,appii .. modamento, de conf9rmidade com suas circumrlan· 
roçam emeodas.quo nlterem o aeu projecto. Nao ó cias: os goneroa mineiros ou de rio acima deacOIIl 
~iYel, Sr. proaideute. acrodhur que no senado, com muho pequena deapoza, o 1 importação do re-. 
oqdo _ -~•&• discu•são catá 1 terminar, appucç•m torno ao faz em barcoçaa ou ajoujo• que tio como 
maia emondu alterando o projecto do governo; e armazena ambulantes que visitam todot 01 peque.. 
nem acredito tambom que na outra camara, para nos portos, c nelles roalisam auu tran111cçoea• 
onda o projecto tem de voltar npparocerão OIDPidll N.-tda, pois, adianta ri.- a navogu~o a vapor aem· 
que provoq,om a luaiio de cani>r••· c nem tiio pouco d•r-oo sahi·1• Por• o liltoral da producçio daquelil 
quo.roseite .. e a proposta do go,t~rno.aimpleamenlo impc.rt<~rllissima parto do lwperio. ·. . 
per cau11 deola minb1 orocnd•. l'orlaolo, perdoo- Na minha pr~meiril proaidencla li•e o.penu
mo o nobre ministro, uào posso a~iLar. esla aua l'i1zão. monto Uo coUocar no rio S. Fraucitco doua 'I pore•, 
como procedente: pdt!e aor quo lenha ou&ras,quc não, como diuo, com intenções propriamonle com
não dou, mait.concludentosi JIOiém esta não. merciaoa, mas conJ vJ1&a1 do auglllen&ar os ~cuno1 

-Ero, Sr. pre1idonco, quanto 1inha o dizer em do 11overno p•ra mancer naquello1 losorea a &oBJI· 
reapoala .ao nobre mrni1Cro. Eu disso quando ;opre- rança individual, sempre amea~·~• por luloa renhi· 
118Diei a mloba emenda que qualquor que lo••• o dn de lamilis•, por oJio1 rancoro- que prodUii· 
oau roaullado OlliiYa cranquillo: .. repilo ainda: 1e r•m 'I'Ordadoilao bala.ll•~· NDplnoleoceo. · . . 
olla pauar ootondo ler · conaegurdo um pequeno O goYemo da. prosm·"a ••o lendo lorçu bu&an
beooncio para mluba. província: so não pa111r tenho too para collor.ar deslacamonl<ll em lod01 os pon&oo, 
cumprido ao manoa um dever do couschmcia,. o enten·.u quo adrantaria muito se con•e«Ui•ao lançar 
dever de ropreoeoceo&u da nação, sem caquecer que nu agua• daquollegranderiodout rapDrel que,·biJm 
1011 cearenso. - guarnecido• de aolda.tos, podassem lo••r •oceorroa 

prmptos na populaçõea am•açadaa, quasliOdaoarslo-
0 llr. ~arA o _de 11. L~urcnço:-Sr. moradu nu •u•• mar~ona. Entondi·m• para eolo 

prosidO!JlO, JUlguei nno dover deixar o.nc~rrar a pre- fim cum po~soo• telaciunadas nos Esta doa Norte
sanle,dascussio semm::ml(ostar ta aprce1a~o que faço Amer1cauos e somo as'"evt.rou que seria muito ·pos .. 
das d1fferentea que~lõt•S do quo se tem tratado du .. _sivol fttbdc~r no Joueiro, com os bellos cedro1 e 
rante olla. . - outras madeiras que produzem 01 confluencos do 

Não tite pressa rcceioao do fazer porder o tempo S. Francisco, \'li flOres que recebt'riam oa compet.on
ao !!IODAdo, roconbocondo corno roconhdÇO na o ser te& machiniamlls da Ameríca, dalli Yindo 111 poçaa 
~os que mAis esclarecem os debaaes, do m~nor volume o peso, o, quanto ás grandes, do 

fundiçõPs que se eslabolecoriarp.no local, ilsf:'mo-
0 Sa. Z4C.lRIU :-Não ap&iado. lhança do que praticavam um eeu paiz. . : . 

. O S•. aÁnio. DB S. Lvuna,.~o :-D•sojo, sonho- .. Construidos.deat'arce:oo.dous vapores do que pr•• 
rct, auxiliar a adminiolrnçAo ac11111,.aão lbo croor oi .. ra. o penumealo •dmlllillrlllro, · creada.lll&ra 
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a posaibilidade· de so,labricarom uutros, ·o de se 
~rpotuu a navegação· aem ·o dispendio do que ao 
pódo boje tor pelo systema adoptado. 

. O. con&rario, porem. se prat1cou: a modo foi por 
diante; a n•vegaçüo a vapor do S. Fr<~ncisco ropu
tau-Bfl um grande o decisivo molhoromonto, que 
devia coroar_a reputação ·do ·nJminitslrador, o a 
Babia tem carrega'lo com·e.enormesacrificio do um 
.,por· Itinerante que a.caba.emflm do chognr áo 
margens do rio no Joaz01ro r . 

Voz .. :-'-Já chegou! 
O Sn. •..a> o DE S. l.oun•~ço :-0 todo do vapor 

ol1 suas poças chogara~jã, com nlgumas fallas •. o 
se ,pndt!m parll as reunrr o lançar, e vapor no no 
35:0008, ·isto ó, a meu vêr •. o dobro do quo oiie póde 
e ·devo valer dc~ois deste desrc:bo. Stu custo se 
"fJroximarA do 200:0008 f! Nem eelo custoso v .• por, 
nem o q'ue desce actualmonto o río das Velhas, 
póde passar de um instrumentD do exploração. de 
que aliás nõn: tinham maior necessidade aqurllas 
aguas hoje ·bom eonhccidns. Tambom não presidiu 
no acto presidencial. n meu vol~o fl~D9amonto mi
litar. porque· nom as CJI'Cumstaocuas suo as mesmas, 
nem valia A pena tão gravoso sacr·ificio nuo deve 
durar sómonte alguns mczos, inutilisaôdo·se li 
pr1meiril -avaria·; P.:Or quanto. so fosso do m:ldPirn su<J 
construcção. facll seri:a um ou outro pequeno ro:. 
paro. rnas não ,,ssim com . a r.onstruc_ção do forro 
sem meios 'alguns-da res~oct1va roporaçao. 
· J\. ·~rande· questão, s1mho~cs, ó abrir cJminho 
para !1 liuoral · Dili prOd~ctos. do S. Francisco, este 
mais 1m portante lago do Jntortor do lmperJo. 

Meu nobre co:lle"a pellt B~thia ·foi rixacto quando 
assova~ou que- eu rui do opiuiào de· que a·e~trada 
do Jóazeiro não partisse da cidade. costeando a 
grande -bahla, e sim do um. pcniO dc.suo cxtrcmi" 
dade. Segundo meu plano se AP.rovouava para us 
20 le~tuas da cmncessilo uma z. na jt\ cultivada e que 
forneceria productl)s p11ra a linha; e com as mesmns 
20 lagn:~s áe aproximaria a estrada mais 10 leguas 
de seu ponto obJectivo, de' que per onde soguiu cU~ 
e onde osllcou. · 
, Eu nAÕ linha'uma ftl rcbusla na contin.uAção da OS· 

ttada', o noste caso quor1a quo os aar1cu1toros t.Je 
uma parte rica do roconca,:o. so aprovoitJ~ssem da con· 
cosslio o da obC.'I que feia roali.s.,r. ~a reco que ·tivo 
razão. 'pois que estnmos com n11 20 logna~ Jer1ois de 
20 nonos decorridos. A estrada do Pernambuco foi 
mui• féHZi aproveitou melhor. a coucessAo o utilisou 
a .um.1 · lmporlanto· população a.o(ricol:l, npresontnndo 
por esta-razão algum resultado, M~lhor ainda sueco· 
deu á do Pedro Jl, "'' direcção do Alin:ts, o continua
rá a HtWcP.der se os sonhos tio rio dn S. Frnncísco não 
a- dosvinrom doi grandes centros ngricolns cm bus.:n 
do Eldourado imaginnrio; 
· Foi, porta(lto, mfl·u f:onsnmonto do fazer o caminllo' 

do S. l•r<.~ncbco mai!l curto, o t~llfOZ mnis b:trato. o 
do ·animar a riquoz~'l· do littor:.tl quo ú por orn :1 pdn 
ci.p:\1 dn provincia. 

lembra-mo Jo t0.r lido no relataria do minihtro o 
Sr. Souza o l'\lullo quo al1nal so rno dou 'rllzão, mnt 
j& tardo. 
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O quo ó cxoctc ó que a 'Dahia tem pouco lucrado 
com o enorme sacrificio do ·16,000:0008. ou do 
!,200:0008, todo• os annos, cem cxccpçiic de 
alguns poucos proprietarios, cujos terrenos for~m 
cortados pela estrada.-.0 que é tambem exacto e 10· 
ovilllvol ó o quo disse meu nobm cuUega poin Dahl.• 
qu~ o :~acritlcio hll ~o continuar com pequonas_dim1~ 
ou1çõus, c ostas muJto Jantas, so a estrada nao se-
guir ao seu destino exclusivo. . . · 

Se formos ao rio do S. Franctsco, so. dermos S!'
bida aos productos de 600 Jogu01 de roctl navegoçao 
de suas eguns e amuontos, o sacrifieio ha do diminuir 
do prompto, c~ssar dopois c afinal produzir grandes 
vantagens. . . 

Nnquolles logarcs, bojo entregues.• seus fracos 
recursos, alio õ tão escasSA n populaç!o; seu mal 
e~tá nn dispersão, que conlraria a civihsaçiio o todo 
progresso o sustonu a vadiaç!iu. 

O SR. CuNIU FIGUEIREDO ':-Apoiado. 

O Sn. DAnÃo •• S. LouRENÇO:- Não oiiste alli 
incentiro p<lrJ augmonlar a· produe~;ãa. sem sabida. 
nem para mellaorar os com modos da vJdo. som ·a so
ci.tbilidad•·; a vida ó propriamente uma vegeta
ção. A mesma populaçfto bom distrituJfda, com as 
vantagens dn Mhidn do seus productos, ccntup!icará 
o resultAdo de sou lrab!llho, dará lucros reaes á es
trada e cons'ttluirá em brovo uma, dt~s mais ~spe
rnnnosas estrollas do nossa união, do Imporia bra-
siloíru. . 
· Ainda mesma, sonhares, qu" nos primeiros annos 

o sacriOcio dos novas obras nilo seja componsado, o 
dD actual cossará de prompto, lJmilado o mesmo 
sacriOcio ao ac:cres~imo. quo · mi.• succossivdmOoto 
doSJpparecendo, deixando felizos--aquollcs lagares o 
augmentada em população• o riqueza a sociedade 
br•llileira. • 

As actunes 20 leguas da chamada es1rada eo Joa:.. 
zeiro não toem dado para seu proprio cotlelo, reco
bando os accioniatas quatro. cinco e aeis dos divi• 
dendos annuaes, quando o governu paga os sete do 
garantia. · · · · 

Este anno foi o primeiro que deixou uma pequena 
sobn. e 10 esta continuar ha do· aer •emprD · muito 
lcola, tendo o go•crno do pAgar por mui lo tempo 
qu:ui-loda gar.·ntia, situação esta que devemos fazer 
ce1Bd!1•nio havendo outro meio do que o da con&i:-
nuaçao. · , · 

So errámos cumpre auenuar ou rer.nrar os efi'eitos 
do erro; o que ostà nào devo continuar. Nós bahia· 
oo~. om geral, nada temos lucrado com o pesado 
sacriOcio da noção; o mesmo qu11ndo a estrada che
gar 110 S. FrDncisco o maior beneficio sorá para 
nttunl:es JogJrcs. aproveitando a ronda publica. a 
importancia do lm~l.lrio e o porto do1 capílal, 

Nem o espírito do bairrismo entra neslas minhas 
idóu, não wndo cm -rista torntlr mais poJerosa a 
provinda ; ar. tos ponso om fi:entitlo differt:!lllO, Ainda 
csto nnuo pedi oJUcinlmonto ao go\·erno impt>ri:.l 
sua cooporM:iao ptlra a croar:ão do uma oovn pro .. 
\'incia uo S.'Francbco; ó uni11 oecl'!~::;idade urgen
tíssima (apoitldos), o soml)lhante propo~tn tira toda 
a adén do tt~pirat;iio a augulonlo d:t futurd ·grandeza 
bahian;1, o prov:~ flUO ~o prefere a folicidado local 

'" 
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dtota parte qae oe quer deomembrar ã presumida Oo oenboreo mlnalroo do muilo oeproi I &teo 
ldéa de rrendeza 1 01 fmportancio. 110,000:0001 não oerie 8'11101 em menoo de lreo 

Sr. preoidenle, com 1 conoclencio de um admi· ou quatro anaos, porém aUto quorem o •oiO adian· 
niotrador que deaeja cumprir soa do••• aosavero lido e que aio depondo de uma dellberoçto aoaua. 
que alo poaso bem administrar oo lonrlquos sertões Recel1m que ola boja maio camar .. no Brasil, e H 
da lllbia, e nem devo 1er IGipon~~•et por muiloa querem· 101111r•r I · 
maleo '{Uo ooti'rem o• reopocti•o• povoo : o1 meloa Nds olo somo• Ião ootrrwo, tfUt mo roolgao · 4 
do 1cçao sio poucos 0 rr1co1, e a! dJ11aocl11 um1 pre1taçio annua ; re•Jrno.me mo•me a ouvir 
•normeo. dizer P.lra o ann• serulnte, que nada se pdde ainda 

Jll oe •G, portonto, que aio folio com eopirito de razer.il e:rc~o deolruns&rabllbot de esploraçio: 
protinciallomo, o0111o me pareceu razel·o 0 nobre os 3,000:000 estaria quoollnllatoo, •• puoo quo 
oeoadar que me deu um o parte. , ou 8,000: 1 1111rio empre8'adoo no Pedro 11. 

Ha 10111 du•i4a embaraços 1 nnC'lr em relaçlo •• o Sa. CllftH4 r •••••••• DO :-Nem eu. eolrldll do Norte, entregues I c:empaablu iaslozao. 
O Sa. ••aio PI S. LouaiNÇO : - Assim me não Serlo reoiiNdll as de1ejodas dOHpropriaçlle• f 

pareceu quando ouri ao aobre .••••dor dizer,. que Cbegar·oe·hll um occordo co,. •• dita• compaahiu 
ao caso de não •• poder prolongar coojuncl•meate para que ellao pro1i1om, ou 116s por noua conta 1 
11 duu linh11, do fllh1a e Pernornbuco. proferia ( fpoiodo• 1 aparl11.) 
que nenhuma se fizeoso, o oórnente 1 do Miau. Cumpre, pori..SO, Yoacer taes dilllcuid1des; IPII 

O Sa. Cun• F•••••uno :-Nio disse tal; pro- Mlaaslrá lndaadol ••• Eilo farj com aa nosoao eo-
testel contra isto, queria para todos. &radaa 0 qll8 fe• ou dliM o. Nuao Al•eo Pereira, 

O Sa. IA aio DI S. Loaanço :-Eu ou ri o quo conde&IIYol de Portucal, com D. Joio 1., que lhe 
acabo do IIH'ferar. o uiut me agradou aemolbau&e mand•n recados succeaaiYos ptrll que etperaaso 
propo1i~o. . p•lo grosso do exercito que o Rei commlnJavo, •. 

Sr. pres1dente1 ootou coa•oncidu de que o proloa· nla ollcasM os hes~nhde• com 1 pouca B•nte que 
samonlo doodo ja da ••Irada do Pedro Jl·ao rio d10 linha. Reopondll·lho o. Nuao: • Vou andando e ••· 
Velhos não dará Braad811 nni•B•n• a Miaos, que porando.• A provlncia de Miau pralicaomesiQo;vao 
mais fucrar4 •• empregar o me•mo capital na con- aadando 8 't'oodo o que ao pdde projt~clar r.r• lldt 
s&rucçào do novos ramaes etP procura dos een&roa de outros, 1 que Dão ao oppie, mas 1 quenio d pretaa. 
populaçil<> o do producçioo arricola. ll<lsde quo Desculpo-lhe a 1otrreguoJio: ocabel de volr que a 
Pedro 11 calrar nos llrreoos aproximados d• rio dos d01pe11 com a oolrad• Pedro II alo é perdido: mar-
Volbao cessará do ter lucros curreopondoates aoo cbo quem p<tdor o quem oouller. · 
aovoo Blcriftdoo. Ou opu do~. Fraocloco nada Convém, pouim, 'I"" •• ollendaaoNortodo lmpe. 
deYe ••P!'rar por muitos annoo; nem todo produc10, rla,oad•ll• proYinclao que toem neeuaidado de pro-

. que nio lôr diiJDIDIOI ou mota•• prociOIOI, pddl tecc;lo omcaz. directa. ( Apolodoo. J . . 
oupportar 11 dospezao do rio ocima, do rio du V o• Ãlgumu ll•orom olguao onnos de rorlano com a 
lbu, e maio da eurada elteaoa de !erro que ter• de 1ubida do algodão. m11 a deocida eopor~da deoll 
o lransporlar. produciO vao faz•ndo reentrar eoaes dlllrlrtoo no el-

O mosiDo poderei dizer da oolrada pernainbucaaa, lado normal do alruo. 
a qual nada lirorol do S. Francloco, o muito .. deo Acabei do ou•lr o nobre ~eaodor pele Caar4, • 
pender os 1De1moo capllleo em diroc@o a centros ocbo que tem razio de pucaar pela 1111 proviacio, 
productoru d• pro•inc1a, e os Yisiohoo íle Alagôu, cuja população oo dútlnauo pele procreooa que na 
P1r1bJ'ba, o malt p1r1 o Norte. tendo, lodo deyldo 1 oi.OCeori, ooaboreo, oor• ama 

Jnle1izrnea&e 1 eolrada do Joueiro alo tem para daojolaode no•,. coréal {Apoletoo.) Prolrjamoolodll 
ondo caminbor IODlo poro a Yilla drole nome; é u localldadel, Sr. preoldente, ( •~doo )flulomot 
uma dlrecc;Ao obria'ada por ser a uaica reallaanl. n niCotllrlO a penas com outro• objecloo • oe.Jua01 

Nilo leo&o ciumo 'IIII se dupenda com a enrad• pneroso• oom os molborameniOo hino ooluda4to do 
do Minas; sua p< podoção é imporllnte, induOirloN, (llliz. ( Apoóeldoo, ) . . 
moriprada o multo prometle. Nio lnrejo que 11 · h · ó 1 1 e 1r 1 
raote com ella 20,000:0001, llato maio quo_plll jA, 0bf8rvo quo 1110 OJ• JIOII Ye : m ou o ompo 
ou 1 01tr•d• Pedro Jl, 0 J'uru d• oeu cuolo. E ~porque oo lloba grande repuraancla de diiP."Dder, de cta• 

d trahlr empreo\lmoo : quolquer · d•fi<il de 2 ou li mil 
Jllo 11 ba do ir por lonto 1 Se a conlinuo~o não ooniDI fulo eo\remecor 0 corpo leslslo\iYo; tra uma 
~gar o juro dos p:imelroo ooooo, como ouccedeu dôr "•rol di cabeça que punha tudo 10n1o. 
Já, pogor• loao depois, porque tem um Cuturo certo, Ho. d · •• d' • d 
torreoos l•rleio, populoçio e delibera••• para o Ira• •Je, 0P011 quo ourmen~moo • ooo,. "' a ~ corn cerca de 800.000:000l mais, parece que 
balbo. creoceu 0 animo do gaollr I Será bom que limlte-

l;orn esr..o idóao faroravo:a lO bem esllr mineiro moa Olll cor•BCID para os molbariWIPIOI do pala 
tolerem que os não acompanhe nos sonhos do El· 8 oio para auameoour 0 funeclooall~mo, 8 coiloque
dor(alfdo do S. Fr

1
1n)cisco com prejuizo da provincia. moa entro aqueileo 0 corn·proCereac11 1 codol •• as-

es um apor • . lt d d ' 
Não rec111o, como ouvi j<i dlzor.se aqui, urna la- 1 11 e .erro. 

gua de Oltrad• para Aliou, e lim DiO rolarei para Nlo raugarol mail o oenado; quiz lpiiDII dizer 
reaiiHr uma ide• Caioa, enreroda e proJudiefal. minha opinião aobre a materla em dlocuollo. CH• 

(Corttinuom os ap•rt••)· .. um aparla.) 



' l'lra mpoador oo IINirle direi ce11 fro11quera o 
egulnte: Se r~ra mlalolro nlo .... uuria o empr••· 
limo aulorl .. do; emquanto livoue dlabeiro,ao•lorio 
)Kir conta de111 outorll•çio, recorrendo oo empre~o 
limo depoi• de ••golldoa oa recur•o• Wlleatea. 

O So. YJsco~n• oa!T.uoaon:-Perganll·•e se o 
arl. I' aoliofaz o deoejo de V. E•. para coaliauar a 
Ollrodo da lllbia? 

O Sa. ••liÃo DI S. Louuwço:-Nio me aaliolaz 
ao ponto de perou•dlr-me de que •• fará llgqma 
couu M&o aaau Nio ell•lem trabalhos, o e•t.t••erllo 
realiudoo com varar 6 folll de pe~toa.l babllllldo. 
S. Es. lerj de enlender-so eom as componbiu 01-
tnapiraa, que nl.o eu11umam ser mdflo faceta, quer 
INIR a compra du empmaa, quer paro remover dif· 
fteuldades,eaoo resolva prooegqlr •• obru por conll 
JNcional. No aano, polr. que Yle começar, nada 
espero que ae f•ça paro a lllbla, I p•ra o futuro n•da 
veJo cl1ro e certo ieaio que a ealrod• Pedro 11 ea
miabon "'""'· Ei• a rozio porque meu enlhu
liaomo alo e grande em lavo·r do que oe discute e 
ne ter Yotado. 

O •r. Vlaeondc de ltaborab~o 
-Pedi a JNI1ona poro fozer ama simJ>iea obseru
çio. O nobre ..,nadar que ocaba de foliar, deoeja, 
co'mo eu e como lodos aós., que ·O cuide ao prolon· 
aamenlo do estrada do forro do aua prorinci•, mas 
enteada que nlo oe deve foael·o por ceata do &11· 
do, oem que primeiromente aeja elia reagalado. . 

ll' i1to e!JI verdde o que parece rozoave,. Nao 
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apreoeDIIdo por •lm, precodorill8 com molorlo tio 
nzio contra a proposta que apreoealou o 11blnele 
a que livo 1 bonraae perteDcor .com o aebre 10aador. 

O artigo addillro da comoro doo dopulldoo auto
rlona o roJgole du ealrodas de forro da Baklo, 
Pornarabaco e S. Paulo. como solaçlo da molor coa• 
Yeaiencla, q•:e te de,eril procur•r ante• de outro 
alvitro; m11 aatori .. va llmbom o proloapmento 
fadependon&emoate do rea1a. te, H e111o nio·fosaa 
pooslvel. 

A emenda, que oft'eracl, torno 0111 pensamento 
maio claro: outerioa o 1•varno para o l'tlogolo e 
outoriu-o pora o ·prolongamento, alado quondo o 
re•gne 10 nlo posso obter. (Apoia~•). 

Diz o nobre oenador: 6 preciso &rallr do raagate. 
Eltamos do aecordo, e a emenda, bem como o ar
ligo oddilivo do comora do• depu\ldol o outerloa •. 
S0 alo f~r posai v• I O reiiJIIe, proeuroromOI modf· 
ficar •• controlos ocluoc•? Segnr•meate. Quem esl4 
auteriudo para o reag11o e para o prolongsmente, 
esl4 oalorüodo para entender-se com •• campa· 
nbill ac1ua11 aftm de modlficor os controlos, em 
ordem o coooeguir .Ondlçõe• mni1 voa\ljouo. Logo, 
a IUIOrl .. çio que lemos 6 oumcien\1. 

Se temos aulorisaçlo para o raogole e poro doa
pender 3,000:000J em colla •!>•• _ indOJM!adoat&
men&e do res,gate, temoa a autonuçao prer.111 pera 
dar aoa ""J~o• deuaa ettradll e ao seu futuro as 
molborea coadtçõel. A11lm, pois, os ob1ervaç6N do 
nobre Haador aio devem mo•or o 1eaado a retardar 
1 1111 declzio, já llo diocalida. 

O IDVemo Oca, pelo emonduqui oltorecida, o .da 
autorisado para entender-te com 11 com~nhJII 
actuaea, ou no intuUo de obter o reapte ou no de con
oeguir modiftcoções aos respecliros coalraloo. Não 
osll nem dorio ftcar lnteiramoale oubordinado ás 
companhias acluaeJ, de mode que, ou tiyesse' de 
aubacrever 4 sua Yontade, ou alo pod~aem as ea-

. coneebo como póde o 1overno fazer continuar a 
coastrueçio do oolrada da Bablo 10m p~~ia desapro
prilçio ou 1110 ianovar o contrito ftllo com a 
coDJ.,.a'bia a quem eiia perleace, ou ftaolmeal6 
sem al.curn ejuJ&e, eJYbelecendo as condiçõe• com 
que .a P41rle que o Kovorao coaatruir 10 1\a di •n· 
&roncar PI da componbia. &,te uilimo espedien!• 
olroreca aolrios difficuldodel. O primeiro me INitOcll 
muito f•oll, emquoniO •• aoredhon que ~ ••_Irada 
do loaztiro alo daria vaalagons aos accJonts&aa. 
e que, porloalo, oaauiriom alie• b condições do 
reqole, m1~1d11 DO projecto que se dl~eute; 
mu depois que am nobre aeaador DOI de110raveu de 
um modo llo ~rilbonte o ospleadido Muro de III, 
durldo que w ~ reali .. r o n•1•10 aos tormoo 
.. dicld .... 

Porecerlo, portanto, acorlado que o governo ftc1111 
tombem IUtoriHdO I CODirllar com a mt~ma COm · 
paahia o proloagamealo da vi• ferroo e a garoalir
lbo o jyro do capllai, aos termos que foaoem esli
pulatloo. 

lradu ••r prolon<adas. · 
A anembléo aoral, o poAer logi•lalivo, aio daria 

coliocar o governo aos la coadlçio, e por i11o ouiO
rioou \llmbém o proleaaameate indlpoadenl8mente 
do reqate, As componbiu oclu .. s do podam dor 
a lei I reopeito llo pro!ODIIIDODio; bl DOCOII!dade 
do um accordo, eale oocordo, que ó Ião aecoosarlo ao 
so,erno eemo '• compaahtaa, aer' igualmeate obri· 
1111orio Pllrl ambu •• (llrle• (.fpoia~o1). Por eo•n
quencil, e1111 aio poaem lll'lleader, quond• alo 
queirom cbe11or 1 um accordo all!m como o govoreo 
alo l~es PCide coaunlir, que 11 Ulrodu alo 10jora 
proloa11d11 (.tpolftoo.) 

·• Nlo deoejo demorar 1111 tll10usllo ; e por iuo 
delurei de tocar em vario• poaloo do ullimo dio
euroo do nobre presldeale do conaoiho, aobre 01 
quoeo me e11raprlna fozer olgamaa ronexõe1, mesmo 
pela coasidoroçio que davo a S. E1. 

O· Mr. 'VIacoade do Rio Draaeo 
(pr..Umle do ootullho ):-Sr. prooldeate, 11 oboer
vaçõo• que acaba do f•z•r .o aolire aaaador pela pro· 
•iacla do Rio.do loaelro, o illuolrado Sr. vlaeoade 

.do Tta~oraby, se proeednae• coalro a emeada 

Em conclusão: alo vejo aeceuidodo de umo nova 
emenda a de uma nova discusllo. A• 11piroçõea 
doo aobros oenodores, pelo que re~peill ia oolrodas 
tio ferro da lllhia o Peraombueo, ou eop<~ro que serão 
plonameale ulilfeilas medionl8 •• melos que o pro
Jieto oclaol olrerece. (~pDi•~••l· · 

Poill 1 votos 1 emenda subslituliva olterecida 
pelo Sr. •Iscando do Rio Broaco, foi lpprovoda o 
ftcou prejlldlcado 1 prim1iro omeada do masmo 
HDbor. · 

Poste a vote• 1 tmoada oddilin do Sr. Slaimbú, 
(ol oppi'OYdo. 
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Não foi approvada a emendo addilira otrorocida 
pelo Sr. Pompou. . 

Campos, Ribeiro da Luz, b,.ão de Cnmaraglbo, borllo 
do Mnritiba. Mondes dos Santos, Fernandes Brag11, 
Cunha Figueiredo, Antão, barllo de Marnim, F. OcJa
viano, barão de S. L<:ureor.o. ChichtJr:·o, duquo·do 
Caxiao, Sinimbú. barão do Cologl~e, Barros Barrete, 
visconde do Rio Bronco, viscon~o deSapucahy, barão 
do RioGrando, l•aranoguá, vjsconde do Cnmar,gibo, 
Cnndldo Mandos, Torro• Homem, l'iguoir.• do ftlollo, 
viilcondo de S. Vicente, Zacarinl'. Paí'S do Mendonça, 
Pompeu. visconde do ltnborahy, Sayão lobA tu, barão 
das l'ros B.uras, Uchôo Covn}Citnli, Vieira da Silvo, 
lliasdoCannJho, barão do Pirapama, Souza Fraooo, 

Poola a votos a do Sr. visconde do ltaborahy, foi 
approvado. ' 

Foi I proposta com liS emendas romcttida á com~ 
míasão elo redicção. 

Tondo dado a hora, passou-soá 2• parlo da ordem 
do dia. · 

REFORMA JU))JCIARIA.. 

Proseguiu a 2• discussão do llrt. lo dQ projecto da 
cam~r~ doo dopullldoo co.m .a ,proposta do poder 
executivo !Obro a rttforma JUdiCiaria com seus para~ 
grapbos fi emendas. · 

Silveir'! dn MottB e Sa~airn. . · 
Deixaram -do compart~cer com ca.uSa ParticiP.Ada 

os Srs. Diniz, b11râo ,do Bum Roliro, .buão do llaú01, 
Jagu~ribe, Paula Pessoa, o ~loira. . : O 8t·. Zacarlaa pronunciou um djséuf.so 

que publicaremos no Appendlco. ·Deínram do comparecer sem cnusa participada os 
Srs. Nunes Gooçahos, barão do Anlonina1 vi,.conde 
·do Suassuna, Firmino, Souza Queiroz, Fernandes da Fleou adiada a discuosão pola hora. 

" O Sr. presidente deu a ordem do dia para 28. 
~·-p•r/1,· até uma hora.-3• discussAo diS proyo .. 

aíçõe~ tia Clmara dos deputados sobro pensotts, 
menetonndas nos panceres d• mesa ns. 383, 364, 
365.366. 

2• dilo das proposições da mesma Cllmara: 
Sobre· uau pensão mencionada no paroc:or d1 

metD. n. 367. 
:Sobre concestã~ do dispensas aos estudantes Do· 

m!ngos Ly~a do Silva o Ioiio Baptidla Monteiro do 
A11randa JhbeJto, com o parecer da commissão de 
ínstrucfláO publica. · · . 

Requerimento adiado do Sr. barão do S. Lou· 
renço. 

A um" l&ara.-Proposta da reCormn judiciaria. 
Levantou .. so a sessão As 4 horas e 5 minutos da 

tarde. 

as.• •e••Ao. 

EM 28 DE JUNHO DE 187!. 

PRBSIPENCIA nÓ S:R •. VJSC0NDR DK AP.-t.RTi 

SUIIMAnJo.-B~ptdlffite :-Ofllcio· do 111 ttecrotario 
da· ci!mara dos deputttdos remettendo uma pro· 
posiçao. - Bequonmento de J('aquim , Josó dt! 
Souza Filho.-Parpcor da mesa n. 368. - Ord'"" 
tio aia ~-Discussão da diversos proeosi~.ões d:t 
camara dos depua.ados sebro pensoos .. - Dis ... 
cussão. do proposições da mo::~a camara relutivas 
a malr1culas do ostudantos.-Dtt~ct~ssào do rllliquo .. 
rimento do Sr. barão de S. Louronço.-Discurso~ 
dos Sr~. tocarias o C.ndido )Jendos.-Discu•siio 
do projecto da camara dos deputados. sobro s 
reforma judíciuút.-J)iscuraos dos Srs. 7.acarillS 
o barão do S. LouMnço. 

Cunba o Nabuco. · 

O Sr. presidente abriu 8 sessão. 

Leu .. so a ac&A da aessiio trntecodon&e, e oáo ba· 
vendo quom sobre e lia fizesse obso"açõe~, Cai 
approvada. . 

O sr. }o secretario lou o ·soguinto 

BXPBniE,.-TB. 

omcio datado do hoje, do 1• secretario da eamorn 
dos dopulaJos, remettendo a soguinte proposi~ào: 
' A assemblé,, geral resolvo : 

Arl. 1.• Fico spprovada a pensiio de 18S mon-
58691 sem prejuízo do mein soldo que lho competir, 
concedida por derreio de 3 de Novembro do 18'10, 
ao alferes reformado do exercito Olympio Aurelio 
do Lima Camilra, invalid•do em combate. · 

Arl. 2.• Esta pensão ser6 paga da doia do mesmo 
decrete. . · . 

Ar,. 3.a São ret·ogadas as disposições om con· 
traria. , . · 

Paço da camara dos deputados, em 21 do Junho do 
1871.-Conde de Baopondy, presidentc.-Jooquim 
Piro• Machado Portolla, 1• socrelario.-José ~•ria 
tia Silva Paranllos, 2o secretario. 

Requerimento de Joaquim José de Souza Filbo, 
con&inuo do senado, pedindo sorsubstituida no Jogar 
quo exerce por Luiz Alves do Carvalho.·-A' rnooo. 

O Sr. 2a aocrotario leu o parecer da mosa n. 368, 
do 28 do Junho de 18'11, expondo a rnateria do umn 
propostr.iio da camara dos dopu«artos approYaudo a 
ponaúo ~mensal de 368; c()ncedidn ·reparLidamente 
ttos mert.nres Seraphim o outl\11!1, filhos legitimos do 
oiCoros do corpo policial da provineia do llio de Ja
neiro Josó aJ oro iro do Mntlos. 

Ao moio dia roz-so a chamada o achnrnrD·SO pro
santos 44 Srs. soondoros, a sabor: yjscondo do Abaotti,· 
Almeida o Albuquerque, Jobhn, Leilão da Cunha, 
barão !dc,Mamonguapa, Silvetrn Lobo, Carneiro de 

Concluindo: Que a pro~osiçõo da camara dos. de
putados deve entrar orn discu•são e aer approY&dl. 

llicou aobro a mesa para· ser tomado errl'Cnnoíde· 
ra~o com a propooiçlo 1 que ae rorore. · · · · 

' ' 

'· 
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Entraram em 3' discussAo 6 lonm •pprovadao 
Jllra serem diri11idas á 811Dcç6o imperial, ns prop. 
siÇÕt"S .da c•mnra doR de,uta~otl JObre pen,;:õas DJPD· 
cínnadus·nos pareceres da mesa Ds. 863.e 364. 
· · Segufu·ao em 3" discussãO. com a emenda otlero. 
ci~ta nd parecer da me1a n. 365. e foi approvada, a 
proposi~llo da mosma c,mnra snbro pensões men
cionada no rl(f'rido parecer. 

'E11trou nm S• diiiCUSJiio. e (nj approvada p11ra ser 
dirikJda·A t=sncçlo ·Imperial, n proposfrAo dn m~~sma 
camua mencionada no parecor da mesn n. 366, 
sobre pensÕP.!I. · 

SeguiU·!IO em 2• discussA.o A pasi!IOU para a s•. a 
proposiç&o da m,.!f na e" mata, mencion;~da no 'pa. 
racer da mesa n. 361 sobro uma per1sã:o cnneedida 
ao soldado do I• batalh~o de inlantel'ia Firmino 
losó doo San\os. 

MATRICULA DP. ESTUO~l'{TES. 

Entrar,gm succoiols!vamente e112ll discut=siio, O pa~. 
saram para a 3•, as proposições da mtlsma cnmara su
bre coocestão de dispensas ao•o~tudrmre~ Domingos 
Lr,ra da Silva o Joilo Baptí•la Monteiro d" Miran.la 
lbbefro, com o rareeer da CCimmisl'io de insrrurçio 
publica. , · 

Mt.MirBST.AÇÁ(lSOHRI o• VLTJilQS JUCCEIISOI!I DE PIUNÇ.l. 

Prosoguíu a discussão do requerimAnto a Jiado do 
Sr. barão do·S. Lourenço, sobro os Hlccessos ultimes 
na capUal dn Fr~ r.ca. 

Ó .,·, •. · Znc'urlaa 1-Sr. prftsidenlc, tendo 
do votar contra ns duas partes, de quo ao compõe o 
requerimento do nobre seno dor pela Rahia (o ;;r ba· 
rào de s r~ourençu), desejo e:rp_enrter om pnucaa 
palavras os -moUYos que me lo•am 11 procedetr 
anim. · 

Na primeira parte do requcrimonta prOftÕu o Feu 
au&ot que stl lance na acta a manircsl,.çao de horror 
que nos inspiram os crimos ~ra communa dn PAris; 
na seanoda p_arlo pede elleao govnrno remov'-1 o pe· 
rlgo que da entrada do autores dll tio revolta•, tos 
attentados possa provir ao· Imperio. 

O Sa. PRUIDENTB :-Esta parto está rolirada. 
o Sn. 114RÃO DF. S.LOURENÇO:-Eil pedi a rUI rc-

O s •. Z«•n••• :-Entretanto é certo quolllbN a 
segunda parte ouYi enunciar o nobre JDiail&ro d1 
fnenda, digno presidenta do conselbo, do accorda 
com o Sr. ministro doa aegocioa tatran1eiro•,· pro• 
posiçõeo que não dovom pa"ar do11porcebid11. 

No meu modo de sendr a um aenador, que apOia 
o miniaterie, nio cs~fl bom otrerecer aemalbtllte 
requorimealo; _porque póJir providencial ao gover• 
DO rtaru ~uo o Estado nao 1oO'ra com a llniiOnça dos 
accll•raoiOs da c·ommuna parlaicaoo óJá dcaconOar 
da aolici&udo e Yiailaucia. do goYerno. Ou fXiste on· 
tro o Br•sil c a França tralado do estradinção, ou 
nAu. Se cUsto, o governo que o cumpra. Sõr' pra. 
ciso que uma TOZ amiga lembro-lhe· o cumpr)meolo 
da um dever strictoT ~e •ão eliatt>, ó o eaao (la pr~ 
ceder n miaiJterio JiYnrnento aeguado as conaide
r.•çõos do conveoiencia e utili!lide. e uào m• parece 
discreto advertir o gover11o. que nao deise, ie pro~ 
cttder coruo esiat'm os interes•e!l 'do Imporia e o di
reito internar.ional I!Ontelba: im,ur&eria iuo tirar 
ao_gotbinete o merito da elponunei•Jade. 

EU •. Sr. prtjsfdente, que não sou d.J_ maiQria _e faço 
oppostçio ao .-:oYerno. aillda que moderada, confio 
que o m1nis1erio rrmoverá qualquer ~;~•rigo. se pt!• 
rign res·,Jtar da entrada do 1.:ommuDldas. de Paris 
no Brasil. . _ 

Niio ostó ahi o meu cuidado, O que ercila o meu 
repuo ' quA. enl suu e:.:plic.lçõel ·na outra camor~, 
o aqui, o miaisteri!J ba rscedido oslitnitea quo·a 
prndencia lhe traçava. · 

Com erreiro, o nobre ministro dos negociot e..tral'l
gciros na camara, de que é membrll, tendo sido 
provor.n ·fo por um rP.quf"rimento analogn ao d~t quo 
ora so tra&a no senado, disso qae o &ratado de 1826. 
colt brado t!ntre a Franta o o Brasil, conugra o 
principio da t:x;tr Jdit:ç,;, para cortas cri moa que o1ee 
&ratado menciona e que, dada igualdade de i:ircum· 
s&t~ncias, sn póda ampliar a ou&rDA delie&n• •. Vou 
ler as proprias palavras do ministro do11 negociOi 
eslraagoiros. (LeRdo): 

n Se porvao&ura oxis&iroru réos de crimes r.oliücos. 
o.soverno do Bra•il nlo pódo por cerlo &omar, em 
roleroncia a ollrB, o compromisso do 01 mandar 
pron lor, e do onll't'IJal- oa no . caso do •er podida .a 
ertradicçlo. -

loJas, quanto aosau&ore• doa enormes ttUan&ados, 
que. set:iam o opprobrio da ciYilisação dcSio aecu~. 
senao uveuem provocado em tndo o mundo tiS ma1s 
signUh:ntiYOII o energicc.s prutestos; qu·•tuo a cuer, 
o goYerno brasileiro uào pôde senio •••nciar•te. aos 
mespoa aonlimonto• que por toda a parle ae l.oem 
mamCcu .. do. 

~rada. . 
O. SR. ZAC::A.IUA.9:- Quando'!' 
O SR. W.t.Rio DE S. J..ouaRNt.o: - Na mesma occa .. 

siiio cm quo apresentei o reqúerimento. 

N6o é aos ass·ssino.a. roubadores o incendiarias. 
que as nações cuUas devem dnr abritro proaecaor. » 

Diz ainda o nobro minilnro do estrangeiros. 

O SR. Z.tCA.nu.s: -Foz bem em reLiro~l a ; mas, 
não obstante. n diacuulo ha versado sobre as duas 
putos do requorimoutoJ o cspocialrooot.e subre a EO• 
gundA, , . . · 
• :O Sw. •••io DI S. LoURINÇO . - E' porque qui-
zer~m. · - · 

(Lendo): , 
cPn•vado quo 10 tralA de quai'JUflr dos autnrea doi 

horroroso• crimes prati~ados em l'nis, o coYerno 
f'SlÓ disposto a niAo recut~~tr as medidas. 'uo, ,.elos 
meios cornreten&ea, lho furtm pcdidu parn.quo nio 
sej11 embarn~ada n acçfto vingadora da -loi. 

O tratado quo c~Jehramo11 com a França em 8 de 
Janeiro do 1826, •• fornece af1UIII•IItdo, olo pan 
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ja.lilcar o •ropet~ile que aca~o de aapuaclor 4 O Sa. ZACAIIIAI:-8.slroclto9a6 auppõo eall'tfl do 
euaara. • dollaquoale ao gorerao du palz que • nqu11ir. : 

No"' trar.do tomam·•• proyfdencles contra •• Isto oó se póde esi1ir aa_prosença 4o um trtlaio ••· 
Jlralll e:.OubadOI'CI do mar, contra oo desertores e peclol do •slradlcçio. Ezrullio quor dizer que o 
conrra os àocusadoo des crimes de alia trolcloo, rol· 10rerno do paiJ, a ·qae se retu11•• o dolln(uoalll, 
aldade e falllflcatlo do moeda, ou de p•pef qus a reda lhe a eor.da no tarritorlo do •lido e o cou· 
roprennlo. lruse o nblr, ~lrello (Ue lodo BD•erno póde 

S. "'"" eaaoa eolio priYiaidoo, porrco qao, tra· esorcer por aaa proprla l~oprraçio a respeilo de 
tand..,. dos mal ore• dollctof, nlo derem 1er rocu· ~utlquor eolranprro susporlo quo procure 117io, 
n4•• aa medida• nar.etaarlao para ou o ropresolo. • uja ou aio roelaiDiçiO do oau BO•orno. • 

O nobre Jrealdenre •o conaelho fallando nasto Pele tralldo d• 1836 ., allu parlo• contrai,.· 
u•• oobN o requerlmeato que •e diocute, moarr..ou los obrlrorom-•e 1 lllll'f'loor os po~rradore1 doo 
11 em lado accordo com o que •• ou Ira umara di11e cri•• I h i mencionados, 1 aio daf.lheo obrip e 
o Hu collora, a ubor: que noo termos do !ratado p:o&ecçlo, mae nl<> 1 taur ontrep do• dalilqaen
de 11 delunbo. de 1836 o fiOYOrno esta•• dispnslo a r.o: conllgrea•n 0 principio da eqolfio e nlo o 
conceder lllllr•<licpou 4oo auroro doe allenllduo de da ..,.,,.dft••o. 
Parle, JOIO fUO o .... roo rroaCII • requlslll118. .... 

Ora, Sr. p,.oldeolo, •• da parle dos dous aohres P~receu-mit neclBiario, Sr. pretldenll, oppor 
minillres, se nio earou em erro, msnlfosr. 1quiro·· esle protoslo ' preolpltaçio do nobre preoldenre do 
eaçio no que roca ao lrar.do de 18:15. Elltl 1ro11do conaoibo o do aeu colle11a ••. q•e drr reopei&e ao 
dfo~ no arl. ao o ••1uialo : modo de apreciar o rralldo do 11120. A prudencla 

• Oo indlri•uoo accuoadoe doo crimOI de un podia que os nobre• mlaiarroe nio H enanci,. .. m 
TIAIÇÃO, ·P.U.IIJD4.B I P.t.LSirJC4ÇÃO PB .OIDAt OtJ DI ID&IJ tte ICUtldtl •uml da maUtria, lmUIDdO DiSlO 
•APIL on .& •••••••n•, nos est.do1 de uma dll o roreruo in1lez o qual, ioterpeUado, na c1mara do• 
al&lll parles contn:lllntes, não seria •dmiUido1, nem commuas aobre o asylo doa cemmuatstaa Cr••cezes, 
receberão prolocçio ••• Ollld li da OUir•. E pora pediu rampa paro reaeclir deixando de r .. IJar •• 
quo 1111 eslipulaçio poasa ler mais eompler. 81o- lmprovloo a rospaiiO do 1111goclo rlo 1ruo. 
cuçio, o.Jdl um doo douo soberaaea 11 obrigo a fuor Se o nobre preaidoare do conselho • 110 collera 
com •ue 11 pe11o11 as•im aecuutlu 1ej1m axtut... bouve11ern pedido &elllpcl para, ao me•o•. ler dedtl•· 
IAI doo'""' reopecliroo esrados, lo1o qae o ouuo meu la o lralldo do 6 de lanho do 18'.!6, celebrado •••I• o requerer. • · ealre a França e e Brasil. aao leriam com llmanbo 

Alalm o lralado do 1128 foi, pelos nobreo minls· ·seguronça All&rerado que e11e lrar.dll paelu .. a ,,._ 
lroa que o clllram, moi onlorprerado oob mais do 1radicfo• e que, olém doa doliciOs espr1111111enle 
um pento de •iala. conlidos no mesmo lr11ado, 6'1 appli.,.•ol a quaoa· 

Em primeiro lorar, Sr. presldenle, o Ira lado de quer oarroo crlmos de isual ou maior graridado. 
lii'MI o6 falia de alio rrai,eo, faloidalt, • foln~a- Suoranlaado ~ue o mialalorio niio é pelo Iro lado 
•lia de mo•do I nio é portonlo, lictlo amplio I· o a d I""" b · do concodou:elralicçoo 1110 quero 
O'ur•u •spoclos do crimes nello nlo ~n••mpl•dos, e """' 0 r~ga 1 • •· g ~ w amrmor que nio loaba diNIIO o conceder oem Iro-
come ' opinll<> doi nobrea miniotrns, a queM mo lado espacial 1 r.slrlldioçio de delinquonleo trance· 
rellro• · · 101 à'' de qualquer outra aaclonalldaCJe. 11 • iuo o 

Em HBUndo kgar,se ..... ao de !ralado liio for· acoDIIIhaNm eanoiderl~ÕBI de Ulllldade publica 
malmente meaeioaa o crlmo do allt lrcaigão, como denlro des limilea do drreilo latornacloaal. 
' que o nobre mialllro doo n .. aclos ulranpiroo h •• 
di soe a a camara que a nopeuo de crimll polillc<>o, O So. F. Ocu vurro: - Como recen acen 1 wr· 
10 oo homens da communa de Parla oa boa•euom culor da 1114'7.· 
praticado, nlo acceJeria i re~uislçio alsurno do O Sa. Z41.4111U:-Reoolfl n 10•emo, 1011 IDA 
ao•etDO rranclll' Pala allll lroijJIIo ••• e crime reopoaaabllldade, como •••••der .:uo eslpm .. 
pelidco 7 . lnlereoN• do Drull : moa aio di11a que um lrar.do 

Em IOrceiro lo1ar, Sr. presideniO, e osr. coosido· (e de 18.311) a !uo o obrill· 
raçio 6 o maio Imporia ale, o Ira lado de 1828 alo 0 So. YIICONDI 80 R te BaAI'fCO (,ruidtltle t1e con· 
pacluou r:zJtrodicglio doa crimlnooos, qae·menclona, 1, 1110 ): _ Ha precedontaa do goremo em relaçio á 
mas, esclu•l•ameate, ..,,..,,Aa de crimlaCIIOa de Fralça. 
aliA rrol~lo,de faloidado e do folslftcaçlo do mnedo. 0 Sr. Z•••·••• ·.-Pordoa·m•V. El· : nlo Jbe aer,o g.,,..,.o ou rer.u.. de . ••ylo • do refugio não ' n d 
e:elra<li<:çlo: olo cououlalelrameara dl•eroas. o no. o dlroilo de conceder eslradlcçi" o eammaa o
br1!mlaillro doo aegocioa earran1elroo nlo admira lu aurores do 1rave1 cri moo. O ~ue coa1111o aos<>
qlie., confundiaso, mas 0 nobre mlniatro pNsidenll •erao é o 181arlo de quo o Iro lado do 1826 filie de 
do coao•lbn, que tu da 41,1omacia a 101 eopoclali· ..,trlldicpot o de que cri111ts aio eamP.nthondidos no 
dado, moroviiha-me que 0 o1111,., aaa INra, dlo logar i osrradicçio obriJiaiOriallloalo, 

como 111 o tralldo 01 moneiont.ra : eaaa fn&erp,... 
O Sa. Sr•••ru Lo1o:- Elle dls11 que pouca dif· llçio 81taasl•• em marerla qao oó adnúlle ln lar• 

rerwnça horia. · prer.çào rellricr. é que ou cenoura e repro•o, oo 
. o Sa. YIKOIDI DO. Rro BaoiCI), (pr••lleflto !lo patiO qae .. ollro .... cosllar o lrar.d<> de 181111 dt 

,.111•Uo•) di UI IJIUII. . . ~~rlllicpJa. 
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Anala•·••qal uma qu.,lio: •Se e poder ese. 
cullvo lem dlrefiO do celobror lrlladoo de u:tredit
po 11m e:rpreoso eonHa&lmealtt do poder leiJolo
IJYo. • Sem ler o proposiiO de emllúr •soro umo 
oplnlilo doftnlliYI •••re •••• guoolio, direi com 
lado, que dlopoado o orl. lO'.! g 7 di cono&llulçio 
que o podlr e:recull•e 6 coml"'lfDIO paro (ozor lrl· 
ladoo d• ollloaço eft'oaoln o de(enoln, do oubeidio 
e do comao .. rclo, dependeado oo que envolvem <,.oaão 
nu lroCI de &errlsorlo ou do pooHooõeo 1 f(Ue o 1m
parle 10nba dlreiiO, de appro•açlo plena da IIIIID• 
blú seral poro 11rem roiiOcados, coatluo·H a 
<ofllrario '""o que oo domaio &ralado• ~de o o:re• 
CUII•o taiii•OI lltllll prhio IIHIIIaiQeDio do llllm• 
blú pral. . 

N'o I'OCIIIO, porlaalo, oo governo faculdade de 
celebrar lralldoo .de nlralli•fl• aem aiada o di

. reilo do,i .. epeadmlamenll de &ralado, penDI&Iirem 
eerlol cuoo nlralli•g4o, daade coalaa de oeua oeloo 
eoujellaado.,. 4 rllpoaoabllidodeque aoeaoo ••I••· 

O que 6 •erdode e que por oro o governo uio ooU 
obrl1ado por Ira !lido a fazer ea&resa de orlminosos 
ao •o•erao da Froaço. 

Poasaado e ou&ra parlO do requerlmen&o. aio mo 
oeeorreJD termos •ufllcieatemoa&e tospressirt.a par• 
olpiOosr o horrer que iaoplrom oa e:reeosoo do IOdo 
o genero f(ue prolicou 1 commUDI iacendioril de 
Pam; mao lambem nio vejo mo&l•o plau•l•el para 
o DIIDICoalaçio omcl•l que reclama o nobre sondar 
pela pro•iaclo da Babl1, aulor do requorirnonlo, ou 
011e oe propoaba remellor ,.,. a Fraaço a maaiCo~o 
laçio de DOIIII condoleacfll [llloo borror<~o prali
eadoo, e do ao1111 coagrtlullçeea pelo lriumpho da 
boa a. aiA, oq 8qu1 &udn i110 • ptm•• inslrlo na acta. 
Nio uli aom deve jemals oer admllli~o em no11o1 
eollloo oomolbaa&o procodlmoniO. 

Sr. preolden•e,· fia cerca de u• oano a Fronço, 
apparen~moalo •111......,,., J!ll•·•• vard1do our•· 
dldo, •la•H onvohaem umal"orra fuaeala, ao qual 
o dirello lnlora•elonal (oi vlobdo do um modo que 
aio 1r1 do eoporu da aaçõu oul&al qu11i ao IIm do 
eeculo XIX, l'!•rra •• qao o oaabio aAo reopoilou 
•onumoa&oo do arle, co•• 11 vi• DI oalhod11l do 
SU'asbur(o, oem Anfermoa 101 bosphao•, aem te• 
lboo, mulboroa e mtaiuoo 11&an4u 11 nollcilo do 
... po. 

Bém dlnrso oumplo deu Dll"orro do P•ra&IU7 
o Br11il, que alUo alo 1111rcba i rnale 411a cl•lli11• 
çio, leado olmlraa&a que prebiblu rormalmoale 101 
VIIOI da s•nrrt oob 11 ouao ordoao que llzeooem 
pen&arla oebro • Colpella !do forriiiZI a. Humlili I 

E 18d .. la lembrou·oe algnom aqui de pedir •u• 
H CODIIJRIIIO em 001111 ICIIII IDIDiloellçiO de 
pezar pelo abollmealo da França' A Franço profot
oa•a a IDHml religilo que n6o e oro a a:tçio maio 
l•porlan&o d1 raça larlna o, por qualquer doasoo 
lados, 1 auo humilbaç6u aio podia aor-noa ladlao· 
reu&e; maosuar~4mos silencio, e acredllo quo pro
cedemos om reara 1 

Sr. presldento, a França oscilla dotdo o IIm do ••· 
culo ~·14de,ora paraoabsolu&is01o,ora para a auar
cbl• ; is •ez•• um cbe(o 1boolu1o aequll&rl 11 Uber. 

· dadeo do po•o o e domina a "" lalaale, ou1r1• ••· 
zeo ao llbirdadeo derrlhm e podor, é opomaao do 

2lll 
' 

dellrle commallam 1buoooe alrecl~••ia. co111e 11 411 
co,.llluaa do P1rl1 •. Dor piora- ji JIOr um proloiiiG 
lançado em DOIIII oclu 1,oppreUio '"' lnja 1111'rl• 
do de oeu p .. mo o povo rranc11 ' N6o. · 

E, polo, Hahoreo, com que fundllao11lo bon
de Ir 11011 in&romllla:-noo em ur.,. qutlllo da per
lidos da França, eolicmalioiado um l"lrlide nacldo, 
o dando proJ(oçoo A •fc&orlo de oulro' Nlo; aio h1 uaa 
16 do entre aoo que Aão formo veloo olaceroo pelo 
lflumpbu doftnlll•o do •olho ealldblll e billorlador 
lra11ctz (epoiodno) ; u que JIOIDOI olÍl duylda 6 1 
upporlanidado do proloo&o quo o nobre Hnador pela 
llllb11 quer fuer !nHrir ao ocll. (.Apotddoa,) 

O nobre oulor do nquerimeaiO que IO.diiCalt, 
di11e quo I COIDmUDI do P1fiO IIÓ poz am rilca O 
cbrltlioaiomo, de nrle qua o &riumpbo oobre, a 
commuao Importou um lriu11pbo la•bem par• a 
lsrt'jl, roforlndo-oe pro•a•elmeo&e o nobre Nudor 
10 morliclnlo que comprebendeu a&í um uceblopo. 

A&lealado horrorooo, oem du•lla, HDhoreo; ... 
•••e mal nio corre r.•relbll com o delrimenlo qae 
• re•oluçio do 1789 •• i JguJa Eallo &ado IDIIUD
clov• a! ada ooo molo oap101 ÕbH"adono e~r~iaoa&e 
perigo i Ipja : oo atllreo oram · dupojadoo. de 
1111101 e eollocadot pr_oe&i&tUII 10bn 01 al&lree; o 
Poallllca era arrancado de Roma l"'lo. domlllador do 
Europ 1, pora aaliolazer 1111 •m•IÇI_o poll&iea, e mor• 
ria •• daa&erro. A barca de S. Perlrlfpancilooll8• 
bror o loda•la nio 101oobrea,an10o uhra da tanneall 
m•i• (orle • •illoro .. como 01 14cloo IDOIIrUIIIIo E' 
que di Jgrtjo H póde dizer O quo I (abula doa lla .. l 
refere da molar doo PJ"mldoo do EtrYp&o. Coa&a 
• fobala, que oeadQ a groade p:rraailile aallríor 
•• diluvio, ouceodou qua •• 1gu11 doolt, por 11111a 
que " elon•••m • deolruluem ludo, nlo poderem 
.. balar-lho ·o r ... dameaiO,. loco que baillrllll ... 
&ealou·H a p:yromlde qual fGra e coalialia a Mr. 

O m•••o auceode i rcreJ• : 11 o lidai tlit roooiDCio 
poreeera uoeberbal-1 ii •-•· ilipno 1 11 eadll 
doocem e a Igreja perman1ee (11pot14ef), a p-•· 
aeceri Hlllpre lmmu&avel noo HUI docmu, aa oua 
moral o ao sua admlriVol CdtDII doi(Overao. 

o mul:yrio do •reelliopo da Paril (lllealldo qua 
10 repele DlfiUIIJa cidade) alo proYI, porllal8, 
ri- do cbrioliaalomo om Frtap; _,,. ape1111 
que aio 6 ad au ftoretllo o lopreo laaultoo quo 01 
que pr611aa 1 p.olana do Doao eacoali•m otlva..., 
que •• matem. O quo 11 HBUa 6 ~ bl. oelyqau 
•• Pana • ••• llfladea cludea ila Earope (per 
eft'eiiO do decadencla do eoalim .. le rellglooo) como 
oo ha aoo aotsoo Hrlõet. 

O arooblapo dri Parlo morr< u ao oaa peslo, ool
l•ado com o· Hu IIDIYO a .. rdodo da dou&rlna quo 
PnliAYD. E' um rac&o lamenlnal, coa&rblldor; 
m•• a Isreja aio correu eeaolioo peril•· 

Se a·JgrPja, Sr. preoidaulo, podeooe torrer periiOo 
seria quaa~o 1 revoluçio illilana espoliou o Summo 
Poalillee doo aouo do111lnloo lomporae•, quando o 
encerrou no Valic.ao. (Af.oiadoa), E aeaooloviD· 
lou-oe ao psrlamealo braol oiro aiJUml vra pedindo 
que oe la•erioae a11 aclas IIIDifeollçio do ooali· 
mealo por Hmelbanle ut&rol•· • ; •. 

0 Sll. P .. 4N40o': ...C0111 •aloril do tUBo. 
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·o SR. Z•c•atu: - .•. feito 10 chefe supromo do 
Jgrojo' Não me consta.' . . . . . 

quadro que .acobamoa de .•er .. om .Paris • . A noica 
doutrin·a quo nos pódo'dar. a 'civilioaçiio.morol,com• 

No otrronta ao Ponliftco ba uma ofl'enoo que nus 
toca·• todol,.como·te a cada um de nds fosse ft•ila; 
porque o Pontiftoe é .o pao, ·o cheCo do todos ol ca· 
lbulleoo. (.lpoí4doo). · 

,,Jeraentar das oulras, ú o chriatianiamo. ·. . 
\las, diz-S(I, .quo os fac&os occorridos· cm· _Paril' 

rio oppoatos d ctrilial-;ão e aos r.rincipius .. do Cbrís
tiauJsmo •. Conrenbo; masacndo o cbr!slianfsmo 
doutrina" anterior 'li ·eiviJisaçlo modoroa: o o 1011 
principio gerador, não podia no. roq_uorlmento 1 pa
lavra civililacao ser antep~,sta AchrtsUanismo,eruo• 
nus seeulda da preposição oU. Se ess&a duas pnlavru 
oiprimem a mesma Cousa ha. rodüni:114DcJa, ae. cousa 
dill'orente, os ca!bollcos não poderiam acoital·a. Eooe 
ati, Sr. presidente,. ou o reputo injurioso,i doulriua 
que aegulntoP, e que a 'cooslituijjio CODI4fllA cómo 
privilegiada. · · . . 

· Polo · bom I O cbef<•, o pao commum do todoo os 
••• nos preumos · ~· celhollcos, 1om ullimomonto 
10rvldo olé As fozos o caliE do omarguro ·o nlio ln
~erJu~M alada 011 ae1111 do aoaado uma falavraso 
qiHlr lamentando tio triste acontocim·ento SerA in· 
dill'eraaça do nouo parte T Não: a ruiu é porquo o 
que nü no COI'Içio do todos não hn mister ser lan
çado n., oclls do oonodo. 

JmpupoadO'/ como tenho feito, o roquerimonto 
do nobre IODOdOr pela Bahia, deploro que com tal 
asmmpto se, haja tomado l"mpo ao senado. A ca· 
mara deu eue pa11o: nio a Imitemos: não acomP:a
nbemol a. Elles lá sio moços e nóo •clhus: a nóo, 
Sr. ·presidente, IUiodos J'Oios cão vonorandas de 
V. Eí., 101 dar exemplo de· reflcrlo Elles horro
rium-18 eom os aeontocimenloi do Patf!l e Ozeram 
m~niteataçõe1. ·Horrorilemo-.noa tambem; mas cm 
liiiDclo;como connm á velhice e sem mal cabido• 
raanifeallções omcin••· ' 

Vntó eonlro o requerimeot·•· •Muito bem.) 
: ' ' 

· O •r. Candlflo Hend•·• a -Prolendin 
Sr~ presidente TOtar symboJiCDmento Sllbre Ot'te fe~ 
qf!Orimento, ~-o m~u vote lh.e seria contr~_rio, porque 
o JUipn· e asnda JUiil:o rouuo incon•enJonte, tanto 
J"Of sua ma teria e redacção, como pelo modo porquo 
foi 'juatiOcado. _ , 

·. lncommodou-mo multo na redae~ao do J'Oquori· 
menlu a·erprossio: alo ligada ás sogumlos,dos prin
cipio• do chrlotia1111m~. por, partlro!D de um nobre 
meJDbro deste caoa que repulo um d'os mais distioc. 
tos ·propupadoroo do causa da Jg"'j• Catbollco, que 
suppoDbO o unico o ve_rdadelro cbr sti•• nJsmo. Jlois 
~11 as que· !e arream c.:Jm o nome de.cbri~tãs não 
paoaom do·arromedoo. · · · 
· •Acho·lnconllf'uenlo o dosalresa essa orpressóo ol~ 

segulda·{HIIII ilospri .. cipios do cArioli•nrsmo, deodo 
qne' haVIam sido proceilidns 'das : pela •ictoria da 
~aura dt~ civilisaçao porque, te oa.u ciPillsaçdo uio 
4· pronnlonll do· cbrlallaniomo, não ó por corto 
aquella que desejaramos •er trlumpbo~ e que se ... 
tat>elecou · .... Ormou no mtmdo depnrs da •lnda do 
Cllrúlo: A'cima do. chrlstlaohmo· nodo •ejo, Sr. pre
trldeat~. qne •alba nosto mundo.' A expro;sao ati 
eolloc• o cbristlonlomo em plislçio Inferior A ... o 
civllisaçilo que so aponta em prlmoiro Jogar. 
_ So a civlllaoçõo a que so refere o nobro senador 
pela llibla,. oulor. do raquerim•nto, tom outra fonte 
i:U1Joreul8 da chriali,- 011te casn, Sr. presitlonto, 
a derrota da comrnuna de Pari•, não ()Odia sor pua 
elln uma victorfa. pois os communutaa veac1dos 
nlio estayam (dia do seu progr11mma. 

Por clvilislçào, Sr. pro<id•utc, outondo a pleno 
cultura do. homem, isto ó, o seu aperfeiçoamento 
physico, lntolloctual o moral. A civilisaçito oppoota 
ao cbrlstfa!liSmn exclue a uUim.a parte; o ó ossa 
culturo lacomplota, isto ó, 1 civilioaç~o pbysica, a 
ci•ilisaçio iutollectaal, que .. da o· om resultado o 

O requerimento, como diue, ·~roce-me inconve• 
nicnte, ~rque de alguma aorta obriga e senado a uma 
po•i~e illogica, não conforme com a dilcriçin e 
grav1d.1 de de. suas ,decisões. Se o weaedo podes•e 
manilesa.r CJ& meswoa aen&imentoa e sympalhJa no 
caso opposto, is&o i,. em pró· doa venchfos, se a com
muna Cos•o voncodora. eu comprobendoria que: o 
senado podoSEo aceitar unr .roqooriwonto netto1 
cord.sções, por!JUI sua maaifeslação bnje seria uma 
manirostaçào digna. Mas, coruoe1tou ~rsuadido que 
o tonado não ~deri~t fazer 1.111 manifestação sem 
(altar aos consolhos da pruJ~ncia. se inCoUzmealo a 
commuua Yencosse, 1 mloitosllção bojo· aio .aeria 
coavenieo&e, autorisaria a ioconaequencia, perdQria 
o merecimento. ( 4Jll>iadoa.) 

Con1iderando o requerimentO por outro lado; 
Sr. pl'ftsidente, ·eu ·acho ainda fnconveniento, ~r
que vao estabelecer uma preferencia· q"ue nunca de~ 
veria apparecttr bavondo tdentidade ·de Clr.;umstan
ciaa. Porque rdzão não mandt~mos uma telfcitaçio. ao 
Grão-Turco e .is potencias alliada!'l'; qu-:~ndo·occorro
ram as ma lanças tAis chrisiAoo·de Damosco e·Djedah 1 
Porque nirl mondamos 11mben1 unia domonstração 
ne,tncon liçõe$ do nouo suntfmonto'qUan_do ha pou
co• annos app1receram ··os fuziJ,.mentos e mort:ici..; 
nlo• do ·infeliz Polonio? 'Quando otr' biopoo e sacer~ 
doloo daquolle palz foram 1ambem uns arca~uzados, 
Olltros arraneados ds suas sédea e parochiu; b:.rba· 
raments dastortJdos ·para a Siborlà 1 Porque razão 
nlo· {Jroeedomos com ·o mesmo intor~sso pela ,cau.~a 
da Clvllisação quando o revolução Italiana lovolt·• 
etreilo -esaas- horrorosas heeatombei'.: esses deYasta
dorea· iacendios;·arl'l!!lando hmbem ·~ovoft~ões' :e 'ci
dades notava!• do antigo Reino•de Napoloa,· e oliis 
1rotan-so d• povos; que de(ondlom a lndopenden-
cia de 1eu paiz 1 ' · · · · 

Nocla fizemos, noda protoálamoa, pelo coriltarlo 
esse acervo do perfldias e do violonciaa orBanisado 
pela reYolu~o itali•na çontra um rslldo amigo foi 
aqui recebido, por assim dizer, a braços Qbortos,. e 
nu•· apressamos loill a reconhecer o novo governo 
da Italla·. faltando a t8ntas tonvonioncias quu osr.uso 
notar. E. Sr. prosidente1 não tinha mos intorosso tiio 
immoJinto quo nos obr1gasso 1 fazer logo osso ro
conbor:imento, como acontecia d ostaaos d1 Europa,. 
o cutrotaoto fomos dos primoiroa a f"zol o; o .as 
vlclirnas de tiantas b.ub.l ridlldOI uão nos. m~recuram 
úma palavra de dó, tendo sido alido abrazadas pelo 
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archote da revolução cidades inteiras com seus· ha
bitantes I 

tanto qno fiquei applaudindo-o multo do meu Jogar, 
o ''"li'o suppuz quo haveria cm rolaçüo n esta as· 
~umpto algum documento resarVIldO que não foi 
colligido no relata rio dos nesocios estrangeiros, por .. 
qno S. Ex. que tanto se havln impressionado pelo 
offoilo, os acontecimentos de Paris, devia ter olliado 
com grande ntton9Ao para a causa, o dcsfallccimento 
dos principias religiosos, da moral do Evangelho; 
porque todos os desatinos quo bojo observamos com 
pavor nos povos de civilisa~o chrtstã, pois que os 
outros estAo excluídos por se acbnrom fóra deste 
movimento. resultam deste facto, da guerra que a re
volução fez o faz ri doutrina do christhnismo; mas 
S. Ex .• repito-o. que se impressiona tamo com os 
ofl'eitos, devia sem duvida tor sido mais impreB· 
sionado pela causa. Por isso dizia ou comigo : na
turalment" S. Ex. que ora presidon te do conselho 
na época do atlontado italiano e dirigia a pasta dos 
negocias ostrangei1os, mandou a Rema algum signal 
de consolação ode confortoao Santo Padre em nemo 
do nosso! paiz. 

E ou niio quero neste momunto, Sr. prosidenLo, 
tratar do ponto capit11l, em relação ~ ~o.voluçiio i~
liana, caso ~;onumo producto da ctvJhsação antt
christã1 o ulttmo attentado ~raticado contra o Pon
tifico, cholo da Igreja Catkohca. 

Esse attentado, Sr. prcsídonto, ó negocio que nos 
toca directamente; nllo ó questão scgroRada do 
nossos i o torasses; niio 6 como a questão franccza, 
luta entro os partidos daquello paiz om que não do· 
vemos intorvar; ó um1 questao que do perto nos 
intert'saa, porque somos um povo .fTatholico, temos 
uma roligjllo privilegiada, roconhccida pela lconsti· 
tuição. t:ntretanto, Sr. presidente, nós qne nos 
pronunciamos com tanta o mo justa sympathia em 
vista d'ls desastres de l'aris, causados por seus pro 
prios habltantes, que deploramos a queda da co
lumna v~ndome como so fOra um monumento nosso, 
não nos iucommodamos com a queda da côlumna 
da verdade, com os •exames da Igreja, com ofl 
soffrimentoa do chefe espiritual de 8,000,000 ou 
10,000,000 de brasileiros l O paiz viu com summo 
poz.ar quo nem a rapa do throno qisto. to~ou ; pa· 
rema sClr um nogoc1o 11 quo er.lrnos mtetramonto 
estranhos; que procedia mos nosto caso como corto 
partido nos Estados Unidos que se uppd tdava no 
nothing; é assumpto que não nos intorcssa, não o 
conhecemos J 

O ministorio passado a quom este facto tocava 
mais airectamente, do pois dessa guerra gigantesca 
q:uo houve na Europa, e no decurso da qual se com
mettou os·o grande attentado, não disse cousa al
guma pela Imprensa a tal respeito. Eu ató hoj~ f!S· 
t.nva. a espora de algum acto em que aquollo mlms
terio dvosso demonstrado ao iumwo Pontifico o 
sentimento quo o povo o o governo brasileiro tom e 
ainda nutro Contra osso uttontado. que, a todo mundo, 
a todas as polencias bom intoncioru'ldus causou re
pugnoncia pelos meios indobitos com que foi roa-
Usado. · 

Meios lia reprovados, tão dignos de censura que 
o proprio govormo que se aproveitou do aconteci
monto nAo poderia desconhecer a enormidade. 

Tive de (olboar todo o relataria do miniatorlo de 
estrangeiros, e nenhum acto, nom a palaYra ponti· 
{Ice oo mesmo /loma alli vi oacripta. 

O SR. DA.Rio DE CorBGIPE:-Entào nã.o·u leu •••• 
O Sa. CANnrno ME:'IfDRil:- Proouroi pelo indice 

quaos enm as pecas C{Uo so roforiom a essa grJndo 
acto, depo1s li o êxammoi os artigos do rolatorio o 
unnoxos o devo dizer que lá Dilo as cnrontrci. V. Ex. 
diz que não li o robtorio; ó poesivol que mo tenha 
enganado, mas nello nada oncontrt.>i, •. 

O Sn. DARÃo DE CüTBGIP& :-A palavra Roma ha·
via do onrontrar. 

O Sn. CA.NDJDO 1\[BNDRS :-1\los sobro osso gravo 
facto, que nos interessava tnnto, não vi, uiio li uma 
paJnvro. E' isto o que nos iinpc,rtn. 

Entretanto, o tlobro !ltmador por S. Pnulo, o 
Sr. visconde do S. Vicente, defendendo os to requeri
monto, manifootou aq~l opiniões que mo agral!uam 

E com etroito, Sr. presidente, se a Inglaterra, es
tado protestante, niio duvidou nessil ocr.asião de 
·mandar fazer seus otrorecimontos ao Summo Ponli
fi ::o, ató do lrJo da r hospedmgem cm ponto do terri· 
todo brit11nnlco 1i suB oscolha, não era passivei. pen• 
sava ou, quo o ministro do uma nar.Iao catholico 
deíxa5sa do f~nor ~o monos uma dcmônstrnçiio se· 
melhante, porque isto ora honroso ao paLZ, não 
podia otrender ao governo italiano. 

Nlio digo que o nosso ministro fosse prometter ao 
Santo Padre o auxilio do Imporia para sua vottll ii. 
Roma; por ora o Brasil ainda não se pódoconstituir 
•m soldado do christianismo, como por cxcolloncia 
so reconhece o se trata a França; mu sempre on
tendi que um paiz nas nossao condições, podia, som 
compromettor-l!o, dirigir ao Sanlo Padre algumas 
palavras de consolação, otrorecor-lbe franca e gene· 
rosa hospedagem no nosso paiz. Nas condiÇões em 
que o Santo Padre se achava, opprimido por um 
ROverno e goveroo filho da rovoluçao que osfd pro
duzindo em Paris os mesmos resultados, era urit 
acto cheio de cortezia o de dignidade qut! honraria 
o nosso paiz o daria esplendor ao nome hrasi· 
leiro. 

Sr. presidente, ainda por mais urna razão acho 
este requerimento iocooveniente; porque na luta 
que so dou entro a communa e o governo do Ver· 
saiU os, luta em que felizmente venceu esto governo, 
as culpns, forçoao ó dizol-o, não são todas da com
muna. Ainda ha bem poucos dias publicou o Jornal 
do Gummercio dous nrtigos do Times sobru esses 
acontecimentos do Paris. cm quo se vt1 quo o proce
dimento das trapos log-aes foi barbara. (apoiados) 
não se poupou a ,·ida a valhas, criancas o mulhe
res: n soldadesca desenfreada trucida vã todos som 
compaixão, 

O Sn. SrtvEIRA Lona :-Fuzilou-se porteiro~ por 
dar asylo a compromottidos. 

O Sn. CA.NDlno MENDES: -Como, pois, dando-se 
infolizmonta rectos desta orllom. vamos appl.1udir o 
folicltn o govorno de Vorsaille!l '1 Nós do vemos esti· 
mar o triumpho qui levo, porquo ó um triumpbo 

"" 
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quo dard ordem, paz o ~overno; a communa, repui
narue pelo sous procedimentos, nilo nos inspirllva 
interesso algum: DOf!lll ordem nem a Jibordado gll
nhavam com o seu tnumpbo. O governo do Versnil· 
los dá tod.1s as cspcr~nçns de governo regular; mas 
procedendo da manmra porque o foz na repressão 
daquollos excessos, oilo póde merecor as manifesta
ções qno se projectam no requerimento. Noto V. Ex 
Sr. presidente, quo pelo artigo do Times quo s·~ 
reproduziu no Jornal do Commcrcio o que houve 
foi irJdescul~liVOI: a repressão tornou-se domll
siadu severa. E cumpre dizei-o, os verdadeiros cri mi· 
nosos não eram essas victimllt~ que so fizeram· a 
maior parto dos influentes da communa, os vorda
dqiros criminosos foram mortos, pagnrllm com a vida 
os excessos que tanto horror causaram. 

Nilo quero aqui Jer o que se encontra nos artigos 
do Times porque os nobres senadores os toem já por 
corto lido. Mas nestas circumstnncins com.> fol•ci
tar a"l g!>'r'Crno, ou antes no partido vencedor? Na.o 
J1a razão, niio vejo convonicnciaaJgumn nisto. En 
lendo quA o senado guardando silencio neste nego
cio niio falta o o sou dever, dd provas do prudoncia 
~do graviJado cm ~uas dolibor.'lções, o neto com 
1sto mostra applaud1r o que a communa praticou 
cm Pnris .•. 

Sr. presidente, todos os dias nds clAmamos por 
emigr11rilo do nações de origem saxonia, ou germa
nica; ora pronunciarmo-nos desta maneira em prt"í da 
!+'rança, por ser DliÇi'to do origem latin,,, ó de al
guma sor&o arredttr do nós as sympathias das raça... -.. 
germanicas ou slavas,cujos_nthosquoiram para aqui 
emigrar. 

0 SR. VISCONDE DO Jl10 BRANCO (presidente ds con· 
stlho) :-Então não devemos sor catholicos porque 
ho protestantes? 

O Sn. CA.NDIDO AIBNDRS: -Is lo não se segue: não 
ó consequcnc•a. Nó:~ podemos sympatbisar com a 
França por outros moh'r'os: pelo mtorosse da huma
nidade, por ser uma naçlo catholica o tambom por 
ter sido a nossa mestra; temos es"os motivos quo 
são aceitavoís o a ninguem escandalisam; mas não 
por ser na~o do origem latina : o nós não somos, 
devo repoul-o, uma naç&o de origem latina. E ntd 
por mais uma outra consideraçãoi a raça que pte-

r.onaera no po1iz não ó propriamente do origem 
atina embora oriunda do Pe~rtugal. . 
. O Sn. SILVEIRA DA MoTTA ~ - E' a raça mou

rtsca. 

O Sn. SJLVEJM Lono :-Apoiado; fnz o quo deve. 
O Sa. CANomo MENDEs:- Porque ninguom pódo 

npplaudir nqueUcs horrores. Ainda que a communa 
procuro jusutlcar·so dizendo: a Nós praticamos as· 
sim porque o governo do Vorsaillcs, julgando-se o 
governo Jogai, tratou-nos como rebeldes, mandando 
fuzila. r os nosso:t defensores. Então tomamos rofens 

O Sn. CANDJDO ~IENDKS : - Em Portugal qual foi 
a raça Jalina quo lá predominou? Em primeiro Jogar 
a antígaluzit1• nia era composta do iberos o do celtas, 
que não sabemos com certeza a quo origem se 
prendiam, m.•xime os primoír0.9i de colonias phoni
ciAs que vinham d11 A$ia,odo carlhaginozes, rni:ttura 
do pbenicios o numidas, da Africa. 

O Sn. F. OCTAVIANO:- Apoiado. 
O Sn. CANDJDO MENDEs:-Dt!pois vieram algumas 

coloniu romanas fracas • que dcsappueceram, 
confundiodo·so na grande mnssa da populacão io
di,:rena. Seguiu·se a invasão dos aJanos da AS'ia, dos 
suevos o vantJalos, germ11noa o slavos pela maior 

e dissómos: so continuardes a procf3dPr desta mn· 
neira, nós exerceremos aos retens o mesmo proce
dimento que fazeis com os soldados quo nos tem 
defendido. » 

A maneira porque o no~ro ~suador pela Dahia, o 
Sr. bariw do S. Lourenço JUSUOc•m o sou requeri
mento, tambem não me parece sufficiente para nos 
mover a approvar este requerimento. E dou a razão, 
Sr. presidente. 

O nobro barão do S. Louren~o, depois do fallor 
om civilisaç!n o humanidade, d1sse que um doa mo• 
tivos porque era impoltido a aprosootnr este requo ... 
rimonto, ora por ser a França uma nação do raça 
latina, quo oatava á fronte das nações da mesma 
raç11, o que nós, sondo um!l naçüo dH raça latina, 
devíamos não sor indifforeotos aos seus males, e 
pelo contrario mostr1rrmo-nos intf'res!Hidos poJas 
sous triumphos, applnudindo a Victoria que a civili
saçl'io alli linha alcançado. 

Ora, Sr. presidontu, om pi'imeiro logur não reco· 
nbeço quo s~Jj:twos uma nução do raçu llltina ••. 

O Sn. VIEIRA. DA SrtVA :-~poiado. 
O Sn. C.\SiliDO MEsoEs :-••• porque o Brasil 

com põe-si~ •Jo 1.1nlns raças o do mistur11 dessas raçt~s, 
quo nlto s1: púdo com fundamento sustentar quoseja
roos uma nar.ão do rnr;:t latina; podo·so dizor mesmo 
cJUO antro rÍlr:~ os individuas tJossa rn!.(ól, ou quo se 
dizem tacs, ~iuJ um numero lirnilaJo. llofiro mo aos 
doscondontos dos quo conquistoram este pniz. 

parte, A flxcopçilo des al11nos, quo parecem ter sido 
um11 variedade huna ; o depois soguiu ... so a grande 
e poderosa invastio dos visJgodos. Por consequencia 
oa ultimas invasores t;onstituiam uma massa ser
manica mui robustecida com os auevoa. AJ!ós eata 
veio com poucos soculos do ioterv11lo a mvasão 
dos arabus o mouros qug imprnariio na Hespanha 
pro pollo do 800 annos , o em Portugal durante 
quos1 600. 

O Sa. SJLVBJR.< D4 MorTA :-E que cruzou. 
O SR. CANOJOO •IKNDKS :-Ora, quom olbn para Por· 

tugal, para o seu territorio, 10 o estuda sua intorus· 
sonte historio, v~ que a porto do Norto ó habitado 
por homens das anuga11 nações ~ermanicDs, que oc
cupuam aquello territorio; e a do Sul ó em gorai 
habitada por descendentes do mouros cbristiaJJie 
sados. 

Oa Sns. VIEIRA DA SILVA E SILVEIRA DA.. 1\IOTTA. :
•\jloindo. 

O Sn. CANDIDO AIR:vnRs :-A mesma nação fran
cozA não se pódo dizer com prorriodado uma nAção 
latin:., porque a p1uto do Su toi occupada por 
muito tempo polos visia-odos, n oricnLal por bar· 
guinhoos o (roncos, a o~cidoutAl o septontrJonal por 
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bretões, oormaollos, o visigedos, o o rosto no een · 
tro por gaulezos: onda estão 11qui oslntiuos'? Porqu(' 
a rnça latina propriamente t I ó rBÇil pclasgica, 
misturada com os aborigonosdaltalia i algun11d1zem 
ser ess!l raça a mo• ma dos celtas, ou uma variedadn 
della. Ahi podiam so conwmplar os goulezes. Mas é 
da mistura de tantos povos que ~c compõe a França: do 
francos do b~trguinboes, de normandos, de visigo
dos, do bretões na Dre&Dnha c o resto do antigos gaulo· 
zos. Portanto, não podemos dizer que a França ó uma 
nação do raça latina, interesssante, oor esta cir· 
cumslancin, par11 osto paiz. Os interesses deste paiz, 
os intflresses dn emigração exigiam que não nos 
pronunciassemos rom tanta paixão por osh nação, 
sómonte pelo (acto, aliás inexacto, do ser nação latina, 
nlio só porque nlio podíamos apreaeut.u .. nos t&o 
salientemente co,.o um povo desta raça, como 
porque tflmos interesse d" Y~r o paiz habitado por 
outras raças e quo são proveitosas ao paiz. 

O SR, SILVEIRA •• Mon• :-Apoiido. 
O SR. C••nmo MBNDEs:-Quantoá outro parto do 

requerimento que tem sido objecto da discussão .•• 
O SR. VISCONDE no R10 BRA.HCO (prcsidtfltC dn con· 

•dho):-Sobre esta parte não versa a discussão por. 
que ella roi retirada pelo seu autor. 

O Sa. CANDIDO MENDES ::..... .•• sem pro diroi duns 
palavras para terminar. 

no Crancoz Celizmenle parece que nunca n eiigtu, 
porque dopois dosso tratado celebrado na ~nocn da 
restauroeõn, scguiu·so o R:OVerno rlo Luiz Felippc, 
a Ropubfica do 1848 o o Imperlo do Luiz Napoleão; 
odos esses governos abstiveram-se do fazer rccJa .. 
mações nesto sentido. Faço .. Jhes esta justiça. 
Estou mesmo persuadido quo o actual governo da 
Versaillcs, ou o que o substituir, não fará reclama
ções contra os vencidos, porque os grandes réos da 
communa naturalmente não virão para aqui. Estes 
ares não lhes poderiam agradnr. 

Além disto os réos de tã.o abominnvoís dclictos, 
os quo mandarAm perpetrtJI .. os são poucos o a maior 
parto roi (IIXlOrDJinadn; ora. o mais é população sem 
valor, o eiocutou o que lbe ordenaram: e so aqui 
aportu!l'.t sem a companhia dtossa trista colobridade 
e reputação não se indagaria se tomou ou não parte 
nossas onormidade11, pofque muitoA, estou persua
dido, compromotteram-se 0111 taes attentados, menos 
por vontade, do que coagidos: n gaardct nacional, 
por.exemplo, e a populaçA o paci~ea do Paris quo ora 
obngad-t a prest:~r os seus serv1cos por obediencin 
ás injuncções de uma autoridadQ violcntrt e capri .. 
ChO!~a. 

Mas não posso esquivnr .. mo ainda do pedir ao 
nobre senador por S. Paulo que nos dij:a alguma 
cousa a respeito dos acontecimentos da Hnlin; so 
S. Ex. gerindo n puta dos negocioa estrangeiros fez 
1lgttmll manifestação honrosa para este paiz ••• 

O SR. SILVEIRA •• MoTu: -Qual! não fez 
nada. 

O nobre son•dor peJa Bahia ;ue começou bojo o 
debate, nesta parte esgotou .. o, c o que disso a res· 
peito do tratado 00111 a França de 6 de Junho do 
1826, me parece razoavot. Nós estamos com etrcito 
por esse tratado obrigados n negar asylo ató aos 
accusados do crimes .Polilicos, porque esse tratado 
incluo logo na sua prameirll cathogoria o crime de 
alta traição que comprehcndo os crimes políticos. 

Nós nllo tomos capitulado no nosso codigo penal 
esse crima de alta tr.)il':áO; não é assim conhecido 
entro nós. .. 

O Sn. SILVEIRA. DA. MoTTA:-Corrospondc ao crime 
contra a Córma do govorn.,. 

O Sk. ClNOIDo MRNDRs :-Mas quando mo Iom· 
bro, Sr. presidente. que tomos de razor uma demons
tração sympatbicn em favor dol governo da França o 
que aindA existe em pó este tratado do 1826, que ô 
um opprobrio para o Brasil •• 

O Sn C.NDIDO MENDEs:- ••• e 0111 !ovo r do Santo 
Padre; se lhe mandou otrerecer hospedagem cm 
nosso paiz; porque estou persuadido de quo no estado 
em que se achou e ainda se aeha o Santo Padre, tão 
opprimido, Sua Santid.tde nilo liCeitou a hospedn
gem ingleza ~arque vinha de potencia protestnnte. 
Mas. Sr. prcsuionte, !lO uma potencia catholica nas 
condições do Brasil Jh'a ofTorccesso em tt:'rmos res· 
poitosos e bene.volos, estou persuadido que o Santo 
Padre niw so escusaria de aceit<"r, dar .. nos-ia esta 
grande honra e consolação. 

O SR. SILVBIR• •• MoTn:- Apoiado. 
O SR. ClNDIDO MBNnRs:- ••• que Cornos !orçados 

a aceitar este tratado sob a prossao dos canhões do 
almirante Roussin; quando mo lembro deste tratado 
sin&o·me som vontade de Cazer um& mnnifostaçiio 
orn fav11r do paiz que nos impôz onus tão ignomi
nosos. Este tratado, ~r. presidente, astá atravf•ssndo 
na gargant• do todos os brasileiros, (apoiadon), o 
ou desoj l'lra vôl-o riscado de nossas colloçõos. 

!\tas nosso trntado, cumpre ainda r~~etil-o, só ha 
extrndicção para os desertores d:t marinha: a outros 
respeitos sómcnto oxisle a oxigencin da rocusn do 
asylo; o isto nós sarinmos obrigados a razol-o niio só 
contra os partidnrios da communa, como contra 
todos os dos partidos vencidos naquollo 1111iz se 
o governo fraocoz vencedor o exigisse. O govor• 

O SR. SILVRIRA •• MOTTA: -O Sr. Cansansão 
de Sinimbú. quando ministro, não se esqueceu da 
fazer uma m:miCoatlçào destas. 

O Sa. CA.NDIDO MENDES: -Agradeeo muito o 
aparte do nobre senador. Em verdade· r.uas vezes 
se rncontra em nossos relatarias uma manifesbçõ.o 
cm pró da Santa Só como a que se contém no ro
latorio do ministerio dos negocias estrangeiros 
de 1860. 

Mas no caso presente, eu ob!'orvo um silencio quo 
como bra~iloir~ o catholico nflo posso comprehen
dor, um adenmo que reputo pouco favoravel, dosai· 
raso lÍ nossa posieao como estado cnthoHco, á nossa 
dignidade no mmido. 

Pois o Brasil. Sr. presidente, do pois de ter more· 
cido da Divina Providencia os ma~tnillcos triumphos 
que obtovo, depois de lo r alcançado entro as nações 
americanas tlio nobre o olovl'dll posição, e ossos cre
ditas quo lho tom conquistado no estrangeiro um lo· 
gnr de honra, .:1 ponto do ser o choro do nosso paiz 
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um dos escolhidos parta resolver uma das a:J.11ioros llil 
mais delicadas questões de direito internacionrl de 
nossa época; que por toda parto se elogia o procedi
mento dJs,..roto do nosso paiz: o Brasil, naçlio ca ... 
tholica, niío se deveria ter manifestado em favor 
do Santo Padre do uma IDtn](lil'a honrosa pnrn 
nós o para o governo? Que com promet1i111onto 
kavllrill com o ~;ovoroo italiano? · 

Tozos sobro a matorin, e, Sr. presidente, pormitta• 
so .. mo declarar, que muito bom. (Apoiados.) O dis
curso do quinta-foir• me pAreceu tl~:ceder ao quo eu 
esperava do noltro ministro. Sou, portim, obrigado 
a occupnr a attonção do senado, como membro da 
commissão. 

Eu já ma considerava lilstranbo a estas mnterias, 
porém sou competente hilje p11ra trotar dellBs. ~e~ 
gundo a opiniüo do meu nobro colloga pola llah>n. 
O noLro sonmdor disso que ojurt~ta guant, mais 
rstuda., tanto , .. ais se. aparta do tstndo real dB ao~ 
cicdadc; e o nobro senador pola província do Rio 
do Janeiro accre•cenlou; rt Quanto mail! aabio, me .. 
nos houtcm. • Ora. ou que realmente eslou €squo· 
cido das matorias juddicas, que não mo tenho ulti
mamente applieado ao e1tudo das leis do processo, 
sou, pois, mais competente do que o nobre senador 
pela prorineia da Bilhia, quo hoje ó monos homem 
do quo foi, na phr"o do nobre senador pelo Rio de 
hnoiro; e monos habilitado, segundo o noltro sena· 
dor pela pro•lncia <la Bahia, mou collego. Quando 
S. EX. era homem inteiro (riso) tinha cpinião di .. 
versa: ma•, ontraado nos estudos juristas. apar 

Nenhum. Soo governo italiano não Iovou n mal a 
outras potencias o tomarem interesso poJo SnntoPadro 
em sou infortunio, porque o Brasil havia de padecer 
coro esM manífostnção quo era ocumprimonto do um 
dovor? Porquo soffroria so tivesse mandad• ao V11 .. 
ticano uma missão oxtraordinaria desempenhada por 
nlgum dos nOi!S(IS pcrsonaA:ons mais distinctos o mm is 
auterisados, oft'orecor ao Sllnto Padre genorosm hos .. 
pcdagom no nosso P.aíz que e:o honraria muito ace
lhendo <'m seu terrítorio tão eminente hospede, o 
'rigario do Christo ? 

Eu, portanto, rogal"a a S. Er. que nos dissesse a} .. 
~ma cousa do tranquillisodor soBre esta mataria. 
Não poço ao actual governo EOrquo o acto não so 
deu no sau terapo, ello já recoben esta berançe. 

O SR. vrscONPE DB S. VrcRN'TB : -Não posso ter 
mais a palavra aesto debate. 

O Sn. CANDino H aNDEs :-EsUi. bem, contonto·mo 
eom a promess11, fique reservado o dosompeaho p<'lrA 
()Utra occasião. O que eu lllosojo ó flUO uma mataria 
tão importante como esta não contmuo no silencio, 
como tom fle~~du ató agora, porquanto nadn se disso, 
nem na falln do throno, nom no relataria do minis
terio dos no gomos estrangeiros. Ar as como S. Ex. 
prometto (nll.u em outra occa!ião, o dizer alguma 
cousa sobro este assumpto, estou satisfeito. 

Sr. prOsidento, voto contra o requerimonto. Poço 
desculpa ao •onndo de lhe hnvor tom•do taoto 
tompo eom estas r.onsidorações o agradeço a. alwn .. 
çiio quo me foi dispensada. (MUiú> bem.) 

Ficau adi•da a discUBsão pela hora. 

REPOftii:A. JUDICIARIA.. 

Continú11 a 2• discussão do art. 1• do projecto da 
camara dos doputados com a propost• do pod•r 
executivo sobre reforma judicnaria com os sous 
paragraphos e emendas. 

O Sr. Pnraon"uó pronunciou um dis
curso quo publicaremoo no Appendice. 

tou ... so do estado real da sociedade. esvoa!;a por 
essas reiiões aoreu, o nos perderia se qulzossemos 
embarcar no seu ll.tlão. 

A sociedado brasileir11 não p•Sde rogular·SO pelos 
escriptos dos philosophoa do gabinete da França e 
de outros lagares. V. E~:. comprehende bem o cs .. 
tado de nosso pai :r.. Ac., bou de dizer o nobre sena
dor polR província do Piauhy que h a diatrictos do 80 
log:uas portonconlos a um só JUÍz; o eu nccrosconto 
qua ba districtos do 200 Jcguas, porque h a algum 
tempo conversando cu com um juit do diro!to ,do 
l\latto Grosso, ouvi-lhe, C(UB a assemblóa provmct~ 1 
bavin decrot.lldo a extincçno do um dos dons munt
cipios do seu dislricto (creio que o de Miranda) o 
quo ft1ra mnnâado servir no outro que dístnvo 200 
leguas do extincto I 

O SR. PARANAGUÁ:-Maioria de razão. 
O SR. BARÃo DE S. LouRRNço:-Citci esta oceur

rencia para fazer sentir " ditforo1ça do nossas cir· 
cumstancias que não podam receber as 1heorias dos 
oacriptoros da Franç.1, que logislnm de gabinete, o 
quo, apesar de escreverem para seu pniz, o tem p~r
dido mais do uma <oz c'm suas idó•s de perfocliblli
dade. O mundo nio ao rego com tanta f1ci!idado. 

O SR. PoMPBU :-Como Napoleão regia ••• 

O Sr. bnrfto de Iiii. I .ouren<'o •
Sr. presidonto, om mft occasião mo concedo V. E~:. 
a palavra parn fnl1ar em negocio do tanta grayidndo, 
porque mo tlilnho achado um pouco oneomrnodado 
ilopois d• lição quo ro.cebi do nobro sonadar poia 
Jtrovincia do 1\laranhrt.o, quando occupou.so do ro .. 
qucrimento quo ou!oi mondar ti maMa. Ni10 costumo 
fazer roqu•~rimontos; foi bom foi to, niio torno a 
cahir om outra. (RiRo.) Chogou-so mo.'imo a suspeitar 
do meus principias catholicos! Isto momcomruodou; 
cu estou fóra de meu estado normal ••. 

0 ~R. DARio DR S. LOURRNCO:-Assim O pensava 
o estadista sueco qunndo sarêaslicamente escrevia 
ao filho: A n Yat3cis mi Jilli, ~uantiHt~ prudentie rcw 
jitur orbit'?Qniío pouco 6 ~roc1!0 sabor para goYemar f 
O desprezo das líabilita~õos, o osquoc1monto do pniz 
para o qual so legisla, o quo nos hn do perder. 

... Mas que fazer so sou membro da cammissüo 1 O 
no~ro ministço da justi~a Iom jil fniiado muitas 

Sr. presidente, V. Ex:. não calcula OH !llcriflcios 
dispendiosos que fM:om j"á ns provincias com ft admi .. 
nistrru;í1o da justica..quo 1ojo ~e quoraindn aggrnvnrt 
A sog1Jrançn doS criminosos, CDdôtts, gunrdas, sus~ 
tentnçji.o, seus con&inu11dos transportes para serem 
processados, julgados, o pllrn romol'or porigos de 
fugn, importam om somrna liio grando que mui teso
~rooorrego os cofros proviacioes. . 
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Eu croi11 que hn preso qno custa mniS do 1:0008 nm 
um destes passeiosl 

Os juristas, porém, que estndam cnl seulil escrip
terio!l, que cada vez 111ais 1e apartrJm de noss•1tt cir
cumstancias, cntondom que Jeçcm ir flOr diante cm 
suas idóns rrformistas para realisar as idóas do os 
criptoros qno leram. 

Sr. presidente, depois do 20 llnuos que não es
tudo n marcha do~ nossos processlJS; mns tive já 
muito so!Trivois habilitações, e posllll recorrer á pas
sada oxperi"nci11. Fui n11 capital d11 Rnhia juiz cri~ 
minai e cheftl do policia por muitos annos; flli qut>m 
pôz em execução o corJign dn prt.tcos~o; som duvida 
nenhum outro juiz presidiu a tantos. jurados i e 
grDças á Providencia em \5 ano os nl\o t:vo uma oc
r.urroncia desagrad.wel, nito sotrri uma la !ta dores
peito ou qnalrp10r outro dosgn~to. Conservei sobre 
o tribunal do Jllry a autorida·fe qno 11 I ti i mn dnva, 
e mais do uma voz tive convite dfiB prtll'idoncias 
da pro~incia para presidir- a julgamonlolil que amca
~vam tempestade, e o fiz sem n m.,is pequen11 no
~idade. Não tonho, pois. que dizer contr" O!l juryl' 
das grnndos cid:1d08, princJpnlmcnlo presididos por 
juizo" habilitado!!. 

Ní1o direi outro tnnto do qun se passa por muitas 
localidades onde predorninn a inlluoncia do um ou 
01atro potentado. Scionto o legislador de nosso ver· 
dadoiro estado, nitn duvidou rrP.ar um correctivo ao 
abuso rlo pntron.'lto on da inimizado. o o fez do umn 
mnnoira aponuf! auxiliar e não do resultado tcrmi 
manto, dando ao juiz do direito a f,,culdndc de ap
pellar par11 n r"lnr.ão quando não se conformasse 
com a decisão do )ury. E11ta providente disposiçllo, 
da qual nenhum mal so tom seguido, o quo rnuitns 
tem removido, ó cluamndo urn do!l maiore~ atlanta
dos, que potcram Me umns nns mã~s dos rm·oltososl 

Se os juizos cumprirem para o futuro sou!l deve
res, como muilns os toem cumprido, como ó do 
cspor11r que o fnç:sm, porque se lhes melhorou a 
condição o sn promJra dar·lhPR m11is extnn<iln~ ntlri
buições, sendo a tcndencla bojo para clles como foi 
em outro tempo, passando depois por urna rtJ cçllo, 
as nppall:sções ex~ofllcir• serão sem duvid.l profir:uas, 
e por mui&o tempo oecessarias. 

O nobre senador que notou a circumstnncift do 
quasi sempre os trib1naes superiores acharem pro
COl10ntC!s taos recursos, fez o seu elogio o 11 uoces· 
sidade do sul\ continuaç1in. 

So fôr11. pois, ministro, seria da opinião do nobre 
ministro da justiça. 

Pódo ser que tnmbem attcnua!lse seus rtreitos, 
como S. Ex. Ccz, mas tão sómonto para ncomranhnr 
a corrente reformadora da lui do 3 de Oozt"mbro. 
Convóm tomar só rins providencias parn diminuir os 
nssassinatos nostn vasta extensão do Urasil. 

9 Sn. F. OcTA.VJANO:- Como om qualquer outro 
p4lZ. 

O Sn DARÃO DF. S. LounRNÇO :-Não ó i~ to ex.1ctu; 
o que mo pnrncc ô quo ncs f;1milinrisnmos com t:tC!I 
crimes nosso interior, sondo uma das mnioros diffi .. 
culd~dos capturar o crimin11so, cnjn soltura, aindn 
prov1soria, quer dizer: impunidade. E', país, indis-

ponsavel que nostcs casos graYes a 1ppellaçiio aus
pendn a exer,uçüo da ab1ol1'ição. 

Sonhares, salva alguma excepção muito rara, 
neste pni~nil~so tem sonti~o o mal da p~potoncia 
para purur o 1nnocunte, e s1m para tornar Impune o 
crime, ~ondo c'1ntrrt esLas teodencias que o legis· 
ladnr deve torrar medidas emcazes. 

Sr. rrosidento. niio sou par&idista do principias 
Oxos em legislação, devendo esta accommodar-so 
ás cirr.umstancins da pnpular.iio para qUem ó feita ; 
modi01·o-mo com os mesm'"a~~: circumatanciu, sa ... 
bando que a lei deve ser a melhor possivcl e não 
aspm1r 11 uma perfeição absoluta. Estou do accordo 
com o que disso o lt'gislador de Athann Solon, 
I(U.1Qdo deu conta de sua missão reformadora : Eu 
vos dei tu lei! mtlhnrcl que podeis ter , nio as 
'""i' perfeitas. n 

Niio censuro alguerD por haYor. modifJcado suas 
i léas, c o parlamento não me tem ouvido fazar cx
CRVat;ões do passado a semelhante respeito; lllmliem 
não tenho sotrrido exprobrações de YerMtilidade 
ou de incoherencin, o que não significa que tenha 
sido nm marco, um cstaccionario, mas que minhas 
mor1iflcnçõos são lentas como devem ser as do uma. 
sociedade ou nação. 

Não devemos, Sr. presidentr, apreciar o Brasil 
por suas eapitacs ou grandes povoações ; esUmos 
na neccs!'id11dr. 011 de ~ujeitnr estas ao atraso do resto 
do pa_iz, ~u.d~ pr~cipitar 'I~Kislação.-do todo, segundo 
a maiorcivlhsaça~ daqudlas, o que serí um grando 
mnl pnra O!' loCI hdndcs menos nvnnçada!!l, quo não 
Clsllin 011!1 circumstnncins do encarregnr·sc do todos 
os dt·tlllhos do sua p1opria administração. 

O Sn. F. 0CTA.VIA:'lo: -Então acabe-se com o sys
temn roprescnt:ltivo •.• 

O Sn. DARÃO DE S. LounxNr.o: - E~tas conclusões 
absolutas nada tõ=ignific:-m. tlevemos sim marchar 
com prudE>ncia, espl"rar que se adiantem os que ca
minham mais devllgar; devemos lôr com criterio 
esses oscriptos o theorias de povos m11is nvançauos 
ou dn ~ahios de aabinetc, para as mod:ficar na ap
pliCDçAn, de accordo com nosso estado de adianta
mento moral. 

Quando, portanto, ouço o nobro Jenador pela 
RnhJa dízt•r-nos, que cm Italia sa fez isao, em 
Portugal a queiJa outra reforma. deploro no meu in .. 
terior esta tondencia do imita~o o vejo que teve 
rdÜhl o oulro nobre senador tembem pcln o.,bia, 
qunndo disAe quo o j11rista quanto mais estuda mais 
se apttrta da sociedade om qn~ vive. 
· O Sn. F. 0cTAVI4SO: -Tambom acredito quo Por
tugal csui mnís adiantado ... 

O SR. DAn~o nx S. LounExr.·I:-V. Ex. vife nesta 
Côrte, a cll.1 so limita seu cirCulo i seus negocias c 
drpondrmcias 11qui esliio, o interior do pniz lhe dovo 
sor indUToronto. Nós outros ostamos diversamente 
collocados c tomos interesses immedintos na s11rte 
destas locnlid~tdos. Os que teom ndminilitrndo o paiz 
conhecem ainda suns vnrdndl'ir~ts · circurustancins o 
n necessidndo do remodil\r os males das respectivas 
populações, quo dos oscriptorlos niio sllo apreciados. 
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Sonhares, ou tambem tonud parto nas dit~cussúo!l 
para adopção da lei do 3 do Dezembro, assim como 
o fez igualmente o nobre senador pcln Jlnhin, que 
tanto a tem hoje maltratado, soniio no parlamento, 
em seus bollos artigos na impronsa do Pernambuco, 
nllo o censuro, porem, nem mo ceusurnrui mesmo, 
por lermos modificado nessas idéM sobro o morito 
da referida lei. Ambos poderemos ropotir as pnlnvras 
do estadista mglez. PiU qur, so juslillcando do mo 
dillcaçõos qaa tinham lido t~uns idóas, dJsso: O e~t
tadista gue quizesse 81Uientar wnll ptrlrvernnÇtJ 
corutanttt ltria e« cravo da mtu's frivola vaidad~. O 
homem, pois, 6 modincavol oa ffiiJnuirn do apreciar 
a situação de seu paiz o nAo devo sor censurado. 

Façamos hojo o melhor sem indagar o moi que 
cada um tem feito, porque, como diaso um repro
sontnntc frnncoz na dlscussiio da amnÍ!Iti.1, nós 
tomns Lodos commettido erro!l, o o erro é o laço 
commurn quiJ uno todos os homens. 

So ha 30 annos ao clama pela reforma da lei 
de 3 do Dezembro, • clamor ni\o foi com crUerio 
nem justiOcado; oito 'so esperou vel• sua execução 
para 11 julgnr. , 

NoH debates parlnmentnres olla tinha triumphado 
o ó ahi quo no aystema reprosent:~tivo stt oprocia a 
justiça ou convenioncia da uma causa. O ataque ar
mlldo quo so seguiu, a revoltad .. squnforam vencidos 
na discussão, nada provam senão que d'ahi por 
dianto a opposiçAo á lei do 3;,<te Dezembro devi• ser 
suspeita á nação, e os clanlores não deveriam sor 
nttendidosr,or muito tempo. 

Ne systema representativo ainda ha outra forr-a, 
Córa de nós,quo oes moditlr.a: ó11 opinião publien; :1 
qu11l ainda dttsvairada,governa. O oslftdiáta ou legis
lador que a atrrontar ha de soflror graves contrario .. 
dadas, o pouco ou nada avançará. Em casos tacs 
tará muito quando conseguir moderar sua acção o 
attonuar sous ell'oitos. Ksla opinião, bem ou mal 
encaminhada, quer modificn{:Ões na lei do 3 de 
Dozombro, e eu não a comb11to, sem rtoclarAr·me 
comtudo convencido. 

Com ma s ruito rtinda, Sr. presidente, os clnm~ 
res com r a a lei deviam ter perdido sua força, quando 
so obstlrvou que os advorsarios dclla guardaram re .. 
pentinamonto silencio e fizeram dessa metralha· 
dora politica, como ellos a julgavam, uma arma 
proprta, voltando-a coat1a seus autores: &ão inimi-
gos quo oram, so fratornísaram com t1J instrumento 
e o gntovtvPu com or11to na mc]horsociodade(Riso). 
Dizem os entondodores que se serviram com mais 
habilidade dessa arma adverso rio do quo os proprlos 
que a conceberam o tlzernm. E' depois do todas 
estas occurenciaa que se v*'m hoje. quando se tem 
perdido t posse da motralhartora, ft~zor accusaçõos 
tão graves á alliad'i do outras occasiõcs? 

'fambom niio obra com criturio quem pretendo 
avançar • opinião, precodol·a, im~Or uma opinião 
aua, porque aadará pouco, fará mnl a si prnprio e 
prejudicará muitas vezes o bom quo deseja adumtar. 

O Sa. F. OcT•vwro: - O melhor ó começar por 
fazer um registro d11 opinião; o.stamos na ópoca dos 
registras ••• 

O Sn. n.u.i.o DR S. Lou.RBN{:B : -Os que não que
rem que so faça este r~gtstro ó porquo prercrem o 
vago do arbítrio. 

O SR. F. Ocuvwro: -Isto ó lã com o Sr. pre
sidente do conselho; nio é comigo. 

O Sn.BAnio DF. S. Louna~ço:-A opinião, Sr. pro• 
sidente, costuma fallar a hnguagPm do quo usou 
Alahomet para com sou general favorito Scido. o 
qual tendo sido deixado á frente do exercilo du· 
ranto uma curta ausoncia du Ptopheta, achando boa 
occaaião do auacar o inimigo, o derrotou complota
mento, o á chej~ada do sou cholo lho disse: Pre· 
vini vossas ordma, ataquei e derrGt'i o intmigo, 
Mahomet respondeu carrancudo: ,tfelhor ter•'a f~it11 
Bl as tiveiBt aguaràttdo. 

A opinião, cum'o Ma;b'!mot, quor que .'m espero 
por ella o nlto lller prev1n1da ; quando muno, que' a 
esclareçam som n afTron&ar. Isto quu ar:abo do dJzcr 
torá a seu tempo a)guma applicaçno. 

Eu disso já, St'. pro~idonto, quo nã~. costumo 
(azor oxcavar.õos; rospmto o passado: dtzta bem o 
nosso antigo"' collo$l'n deputado 'pClr p.,rnambuco, 
padre Henrique do Rozendo, que .o r.assndo ora um 
armazcm onde quem entravo »~llhia mcommodado. 
Lord Byron disso a um ox~avadn~ de velhas ruin.1fl, 
não sei do qunl das anugas ~Idades: Suspcnic, 
porque o que r.xcavas i a poerra do. um "''Mdo, 
Suspendamo& rnmbom no!!l.s~s cxca!aç,ocs, quo ~on~ 
tóm, poeira do nossa pohtlca.brasllOir.,, quo nao o 
d~s maia odificantos. 

Não estranho, como fiz yôr já, quo se mude do 
opinião; mas censurn quo so queira Jnnr.ar o odiosG 
sobre aquollos que foram da mnsma opinião, sómonto 
perque não acomp.,nbararn na mudanr.a 

Sa o nobre senador pela Babia osíevo de boa fó 
qunndo defendeu a lei do 3 da Dezembro ató com 
onthusiasmo, porque ni•o suppor quo igual boa {é 
tenham os que a defendor,gm tambom c ainda a de
fendam em pontos que cllo ataca? 

F.mflm, senhores, pueco quo a opinião quor 
algumt1 reforma, e eu a desejo Slltisfazca uo que for 
da convouioACÍII publica, não mo podendo, porém, 
conformllr com todas as idé:~s do nobre reiDtor da 
eommis1ão. 

A situação actual ó sem duvida conse1vadora: no 
senado pudemos dizer que dous &erç<~s do aous mem
bros pertencem a esta opiniiio, na camarn doa de .. 
putados creio quo todos ou quasi todo•, embora di· 
vergoutcE em um ou outro ponto. Sendo assim, não 
marcha pru·ionteme,•to o nobre son11dor. nem rnoa
tra quMrr que F.e f11çn olgnmn cous:~, quando diz: 
a: O meu partido quer isto, exigo mais esta reforma; o 
que cst' ó nosa1 conquista, sllo concossOes quo to
mos ftrrancado.» Sr. presidente, repito, semolbDnto 
linguagem não ó prw1cnto; nós não fizemos con. 
cossôos, ndoptamns o quo nos pnroco conveniente, 
sómento não rogeitamos esta convon1onda, porque 
coineido com a opinilto do partido 1iboraJ: marcha
m0s do boa (ó o com cspjrito conciliador. Se que
roi" tor a gloria do grandes rcformadoret, nõsa 
não ambicionamos, o sim do prudentes legisladores. 

0 SR, MINISTRO n• SUSTIÇ• :-Apoiado. 
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O Sa. IARÃO DE S. LouRENÇO:- Em viR L• de ••· 
molhante ostentação, o que se pódo osper.u da ca 
mora. dos de~uta(los, ondo o sangue é mais abun
dante e as opiniõos mais calorosas? Som duvidt~ se 
póde com semolbanLo proceder croar a IIi dialcultJa
de sá adopçiodasrorormas quuse desejam, o que não 
paroco ser da inttmçno do partido liberal. Igual in· 
conventonte aproson&a a accumulaçã:o des~jad11 pelo 
nobro senador da muiloa aditamentos á rorormn em 
discus~lio, aqui e ntll camara dos deputados. 

Cinco, diz o nobre senador pela Uahia, !õilo os 
pontos divergentes do illustre rBlatordll commissão, 
e eu creio que alto em maior numero. Vejamos isto. 

O priwoiro é a reforma que pretendo que se faca 
na organisaçllo do supremo triliunal do justiça. Pôr 
mais esCorços q'!o faça . S. Ex. para me prov.ar 
que sua innovaçao nà.o 111Volvo nltoruç_ão nas dls· 
posições da t<Ons&ituição do lmperio, nao consegue 
~Jersuadir-me de que não vae crear mais uma ins
tancia, q_uando a constituição quer sómonte duas:· 
nas queswos de diroi'o baforá uma torceira instnncia. 
Quero, porém, suppOr qno o nobre relator tom razl ), 
que sou pouco lntelligonte, será sempre corto quo 
a questão é gravo, o p•í Je levantar oscrupuloa na
quellcs que não são dotndo:t, comtt o nobre sanador. 
do talento s•Jporior, r, portanto, improprio do ros.ll
ver-so em uma emenda sobre a porna, para voltar 
á outra camara como mataria nov~t, que será alh 
discutida o votada com procipilação. O nobre mi
nistro não se oppoz " que se con:tiderasro c::ta inno
vação, mas apenas pedia que ao fizesse em projecto 
separado, para alto demorar as reformas em di.cus
são, nem deixar do ser dovidamonto 11proci.1da por 
impol-tar uma 111terJ1ção na organisaçiio do primeiro 
tribunal de justiça do paiz. Achei razoavel a duvidll 
do Sr. ministro t.1 upinoi de conformidade com e li~. 

•enador poJo Rio, quo os ru perder • condição 
do bomono. 

O Sa. F. OcrA.vuxo:- Acredito muito na s.cien• 
cia dos t'azondas, ó a que deve domiaar ••• 

O Sn. oA.nlo DE S. LoURE~ço:-ls&o ó mnterlalisar 
a qnestão. Eu não disso que a sciencia do fazendeiro 
dove dol)linar; bssovorei apenas que havia lido em 
umescriptor {Piay} que so auribuiam as grandes babi· 
lilA~ões do Mon,us•Juieu mais á sua pratica da vida 
material, aarlcol11 e commercial em suas terras do 
llrido, do que P seus ustudos de publicista. Nessa 
discussão do 1869 fortifiquoi·mo com quo succedia 
nos Estados-Unidos umoricanos, que cita o mesmo 
eseriptor, enjoa legisladores sllo em geral homens 
industriosos que lca:ishm com muito acerto, porque 
tambem são Dllt!s oa qua recolhem em primeira mão 
o fructo deasas leis quo fazam. Mas o nobro sena
dor pelo Hio[refotc que os cscriplores governem, 
e tanto quej tiveram a forca de nos demorar aqui 
mais uma hora. porque os itlustres advogados que
rlun lrabalhar nos seus oscriptorios até o meio dia. 

O SI\. ZA.c.uuu:- Nos la far'e tom razão; aindA 
havemos do voltar para as 1 horas. 

O Sn. ••n.\o DE S. Loun.,ço :-E pora •• 10 ho· 
ras, como foi sempre, o quando mais se lrabalhou. 

@ !'egundo ponto da divergencia foi a croaçAo de 
novas relações. Segundo o nobre relator cada provia. ... 
cia devia ter sua relação. 

Sr. presidente, a justiça no Drasil é muito dia
pondiosa, talvez a mais cara quo so conhece. 

(Ha um aparle). 

E1tranho comu estou a estas maiorias desde mui
tos annos, tendo do adoptar 111 idéas de al~rum jll'"' 
rista pratico, entendi dar a prefercncia ao nobre 
ministro da justiça e nio ao nobrtt relator, quo me 
fallava em nomo do seu partido, e néo dos principias 
ou do sua propria inlelllgoneia. Nio aei mesmo 
quando S. Ex. falla por conta dest11, porqu:.nto, se
aundo nos dis!ltl o nolJrt:l sen.:dor porn Bahia quo re 
comprometteu 11 aparar os goiJI"' que d Jlcarro· 
gasum do fronlo sobre o uobro relator, asseverando 
que para lbo chegarem passlir&o sobre a. cu corpo, 
o qno não terei noccssidado rlo fazer, P,!)is que pel• 
posiçAo que ocr.upo atacarei de Oanco (Riso). S. E1. 
nAo reaponde por suas.opiruõos. fallaJuto umas vezea 
como ministro, que cedo aos coUcgu, e outru. o 
que aueeedo agora, como orgõo do um parlido. Suo 
llnguaa:cm não ó do ter o nobre relator e1to ou 
outro ponsamonto, 01as de aor o que propõe exi· 
saneia do seus co ·roligiomu·iotr. 

A suspeição que desde o onno do 1869 Linho eu 
nesta casa posto aos grandes jurisconsultos para 1 
reformll de nossa logialaçAo, apoiando-mo ernautori· 
dades,multo valiosas, de ~scrJpturus profissionaes,e 
citando atôo quo ollos diziam do 1\lontosquiou,cujas 
habilitaçUes attribuiam mais á. sua vida industriosa 
e agricola do quo a seus estudos profundos, aggra
vou-sa com a autoridade do nobre senador pela 
Bohia quo os faz oparllldo• do oociodado, o do nobro 

Se na Inglaterra Cl19lo ella quanlla lilo avuhada, 
25.000:00(\8, como assevera o pobre senador qua 
deu o aparto, cumpro que comparemos a rel•çiio 
dns despozas alli ~ neste pa1z com as respectivas 
remiu i cumpro lambem que pão olhe sómonto 
para a cifra do orçamento geral, porque as provin· 
cias dhpoudom enormemente. 

Vendo o nobre r•Jotora diWcoldadedo se su>len
tar d~sJe logo 20 relações , cooteota-so com a 
creação do sete ou oito novas. O Sr. ministro da jus
lir.• nao ropelliu a idóa, mas e1igiu qua della •• Ira
taSso separadamente, como deveser.Não se levantam 
sole relações com um fiai luz. Muil.ls consideraçiles 
devem ser a&lendaJas, e a primeira o mais obv1a ó 
acerca dos districlot que 1e lhes deve desipar. Uma 
rolaçllo croada em IIli província pódo prejudicar a 
ums p&arlu delta. Supponha-se, verbi gratua em Ati .. 
n:.s, com assento no Ouro .. Preto, que vantagens so 
concedem aos habilllnles do Juiz de Fóra o de outras 
povoações em con:municação immodiata com a Côr
te ? E is lo •• pódo dizer do muilas localidodos e de 
rnuilas provinctas, que teria do ficar ligadas nos no
vos districtos creados. 

Tendo-se, portanto, do altonder a ta os combinações, 
estas não slo pratica veis cm uma emenda que torá 
uma discussão precipilada, aqui c na outra camara: 
este negocio não tom a meam11 urgencia que toem 
outros pontos da rororma do quo se trata. Por ven
turo quererá o partido liberal deixar ao governo 
tnoa dosignaçOos o ou&rns autorisaçõos para. com
piemonlo da rnodida? Diz o nobre .. nador quo 
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assim nunca lerão C'rcadas taes reloçõe•. Não tem O Sn. Z"cA.nrAs:-Isto ó cousa dill'eroato, não é 
razilo, e om todo caso melhor será na o fazer do quo cJar nutorjsaçfto; o governo é competonto para a 
fazer mal. escolha. 

O terceiro ponto foi quanto no julgamento do~ cri.. O Sn. JJA.I\Ã.o' DR S. tounaw.~o :-l'ois não(; aug .. 
mos por abuso do imprensa, quo o nobru roJntor quer 1 montar o atbitz·io do governo ·~~mpliar o campo de 
que soja em todos os caso• feito pelo jury. O Sr. mi· sua esculhn 'l 
nistro, Iii ou com eiJo, não_ concordo~. com os La nl- O SR. ZACA.RJA.s :-E' da os!loncin; o que r•ós nlío 
tcraçlo da actual !ogblaçao. Sr •. pr.s1doute, toubo quorolllo• 0;,,, dolegaçõos. 
alguma oxperienc1a dO tacs tssumptas, e poucos ou _ . 
Jleobuns terão aoltrido mais do que eu do abuso da O Sn. BARAO PK S. Loua~N~u: -Sem duvida im-
imprcnsa. Onde está a justiflcaçito ie somolb.:.nto porLt um nugmonto do nrb1tno. 9 nubru s~nador 
inuovnção? Onde está o gravamo quu tenbu sentilio que. mo tem dado. f!SlO~ apntes. d.tsso quo na o yae 
a itnP:renaa de nosso paiz, ou coacção quo lho ro· Dl~1to para as habaJuaçoos dos JUize~ ~ctuacs Vlta
nba impedimento ató a hcençe? O quo tiO vü ó o Iiclo:O; o corno q~or furçar o Sr. mlnllltro ~ tirar 
deseufreameato 0 não o constrangimento do cxor- deste corpo defeituoso 40 dusornbargadoroli . 
cicio da expressão do pensamento: cozno, P.ois, quo~ O Sn. Z.t.t:AI\JAS :-Reduzid4> o numaro dos nctuoJ 
ror-se sem alguma razão nova ampliar a (aculcllldo não são 40 os que se teom do nflmoar. 
do abuso? O SR. DARio •• S. LouuNr.O: - To! roduc~õo 

Não sabemos todos que um honesto cidadão, um nio hllverá. o, sondo sete as relações com o termo 
tímido cnero do família, deixará do perseguir :~ou modio do sei" desctnblrgadores, tcu:moa 42. Vcja.
aggrcsaor, do prccurar a desaffronta :la lei, se tiver so. pois, quo boa r.1tia rejeita o nobro ministro~ 
do comparecer no tribunal do jury com sua rnulhcr 42 doMornllargadores o arbitrio para os tirJtr do 
ou filha __para sotrror pcrtldas e malig;nas in»inua- lodo corpo êos juizusdotlireito Vendo ou esta abnc .. 
cõcs? Este acanhamento nnlurnl, a ml!ior dcspczn S'Qçi'io, sou l1~vttdo a rcspoit:•r ainda mai::~ a opinião 
â fazer, nlio concorrerão para ,. impunidade dos mirlislcrial, o ropitn comigo rnosmo, se fOra eousa 
que dilaceram a honra do cidadão honesto e labo- acoitnvol, eUo nao deixaria do apanhar a fatia do 
rfoso? Eis, pois, uma reforma i11justítlcadt~, quo a adversario. (Riso.) 
opinião pubhca não reclama, pois quo não tom son.. Um quarto ponto ê da pr&Fàn p•·twent''"a. Sobro 
tido sua uocesllidade Deveremosfszerosta innovnçào esta artigo ou ualvoz fos11e monos liberal do que o 
para satisfazermos sómonto aoa: ~scríptores fran.. aobro ministro, o so cedo ó descarregando cm saa 
cozos ou italianos quo quoiram derribar sous go conscioncia. 
v~rnos? Entoodo, portanto, .d~vor col_lfOr!llar-mo Jil Vt·Jo que so fclra nJinistro da justiç-:. passaria 
amda neste ponto com o Sr. numstro daJusttçrt. por mtns retrogrado, porque con}lcço melhor o 

• poiz, o interior aetre, do quo ::,. Ex. Stti n.s djfflcul· 
O Sa. Z4CA.RI.ts.- E n6s s(lguim11s o ·parecer do <lados do rcalisar n prisão desses graudo.& crimino-

nobro ex .. Jllinfstro. aos, quo passam como rolam pagos pelt.ts lagares 
povoados. Sonüo &ll aproveita u occasião, nilo serão 
tnllis CAJ,lurat.:os o irão perpetrar cutros crimes. 
Nossas grand•'5 distancias, nesses Jogn ros dosortos, 
exigir as formalidades do um mond,do judicial ó 
uma irrisão l Isto é legislar para outra sociedade e 
olto par11 a no~sa. DL~vomos, J•Dis, nos conten"'r com 
as provídcncíu posteriores contra o abuso: a irilmo• 
diata apro;ont•ção do capturndo á auloridado mais 
prexima, Sonbncs, nós dotol1os garauUa de segu .. 
ranç~ o todos os nossos coucidadàos, que habitam 
esse inlmior. onde, isolados, sentem a falta da acção 
publico para os 11rotogor. 

0 Sr. B4RÃO DR S. LOURENÇO: -Eu não segui a 
opinia.o de pessoas; o ex-ministro jA não o ministro. 

O SI\. Z.c.al4s (rindo·••): -Isso sirn ••• 
O Sa. PA.tUtc.\GUA.'- Toll,tur q•Acstio ••• 
O Sn. n.t.aÃo DB S. Louns:vça:- Eu sou sobran

ceiro a essu iosinua~ões ••• 
O Ss. F. OcnvlANO:- E' como ou amigo du 

principio da autoridado. 
O Ss. BARÃo DE S. LoURENÇO:- Sou, e nn du

vida irei com o ministro o não com o nobre se
nador, 

Sn. F. OcTAVIANo:- Está claro. 

O Sa.. DA.tl.ÃO oa S. LounEN~O:- Sr. prosidcnto, 
tenlw dlfDeuldado algumas vezes do comprchcndor 
os clamores liberaes: grita-se contra as autorisoçõctl 
o arbítrios ao governo. Cl quer-so Dugmontar ostos, 
ainda mesmo contra n vontndo dns ministros! So
_parei .. me tambom do pens11mento do nobro relator 
gu:mdo so inclinnva a' proferir quo o ministro esco
lhesse os dosombllr&Jadoros, não dos 15 rn:~is antigos, 
porém de quasi todo corpo da maglstratur.1, a sou 
arbhrio, como importaria a oscolhn. d_ontro os quo 
eontns~om apenas doz.annos do exo,·Clcto. 

Quanto d formação da culpa diroi : deu·so esta aos 
juizos do pu o se Jhe.Hirou P•·HJU" a oxporiencia de
monstrou quo om grando p11rto do interior eram t~lles 
a f11ctura do poderoso; o rJÍIO sondo passivei auo 
um juiz municipal cxerco~:~t~o Uh'S funcçãos om 00 o 
SO Io~u.1s do di~tricto, a loi do 3 d·l Dezembro facul
tou liS outoridndos policiaos a (ormaçito da cu}pn, 
mas dopondonto do connrmação obrigada do JUiz 
municipal. Hoje quor-so voltllr aos juizos do pliZ 
para amanhã lhns tornar a tirllr J As outuridllJios 
policiaos ahusaram sem duvidtl algumP, pois que 
outras pronturam rt!lovantes serviços. Doa nbusos dos 
subdelogados hn rosponsavois: o doJDRlldo, o clJofo 
do policia, os prosidontes o o govorno; o o romoJio 
f6do ser dado do prompto, Do nbuso dos juizoa do 

• 
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paz aú o tempo e a illustraçõo do paiz podem dar o 
remedia, o atê lá se fará o que determinttr o poten
tado ou inQuenlo da Ioc111idado. 

Ouvi, dizer que a soe ioda !lo se deve governar como 
oU a é ; mu fomoa eleito• ••. 

O SR. F. Ocuvwro: - Par• ler juizo por ello, 
O SR. BARÃo PE S. LoURBNr.o :-••• para aUenuar 

os ma los de sua má condição~ para corrigir o quo 
e lia não pódo evitar, segundo seu estijdo moral. 
~ SR. F. Ocuvr.No : - Nós é que bavemo~ de 

ovuar .•. 
O Sn. BARÃ.o DB S. LoURENr.o : - No que nos fõr 

pOssivet. ~ 
Ei!j aa razões porque não adoeto regressar ao 

aystoma abandonado das form,.çoes de culpa pe
los juizos de paz, para não sermos (orçados ~ lazer 
uma ter.:eira rerorma dentro de dous llnnos Se nós 
podess.~mos lazer legislação dHferento para bS gran
i:les pOVOIÇÕOii Odllf li Civilisação tem forçG bastante, 
outr" seria minha opinião. 

Tombem não coocordol que so tratasse nesta pro
jecto das iocompatibllidadas absolutas dos n:usgis
trados par.:~ as tuncções legislativas. E' este um 
ponto muito disputado, o hn de neeessnrlnmente;re
tardar a adopção dostAR reformas. Na ctJmara dos 
deputados cxístom muilos quo devem ser apartados 
d38 urnas com tal disposição, o c;~uo so julgarão o r
fendidos em seus direi toa: politicas; a luta, pois, 
será maior; e nós a tornamos pouco generosa à 
esses interesses otrandidos quaniJo consignamos a 
rpedid4 em uma emenda quo ba de passar {>Or uma 
só dilcusslo, Eu não sei ainda como \'oUtrta, mas 
sei que a occasiiio não ó opportuna. . 

Pareceu-me exagerado o espanto que ao fez eor 
ter d~tC? o Sr. ministro da justiça que us appellaçoes 
dos JUizes de díreflo do lei de 3 de Dezembro. 
quando não se conformassem com as decisões do 
jury, tinham seu germen no art 301 do ccdi~t"o do 
pr~cesso. Eu sou da opinião de S. Ex. No referido 
ar~IBO se Irai• do hypolboso de não conformar-se o 
jutz com o jury, e legislou em uns aenlido. isto é, 
quando S!JD.S decisões discrepassem daquella doei 
1Ao i porem a outra maoo,ra de nio conforma.r-ae1 
que é de cumprir e que a lei determina, sentenciar 
de conformidade c buscar recurso no tribunal lU· 
porior, por meio dd appollrçlo: a nilocon(t>rmidade 
é. o gcncro, as ditre.rentes hypotbe~es ·stao as OSJIC~ 
eto11. O 1rt. 301 púde ser, poJ•tauto. c:onsiderado o 
germen, o ovo desta segunda legislação, a da lei de 
3 de Dt1zembro. . 

O Sn. PAnA!UGDÁ :-~o art. SOl está o facto, o no 
art. 70 § 1 Q está o direito; o abuso pasu a ser di· 
reíto. 

com a certezo da absolvição. 0• potentados não que. 
rem certamente semelbanto recurso, porque os ma
les que eiJvs remediam não os tocam: os desprote• 
gido.s aão o!l que o~C051itam da appellaçllo do ma
gielrado. 

Sr. presidente, repelirei o que toaho dilo por 
vezos: quando o j1uz ó bom, tudo na comarca 'Yae 
opLimnmooto; hoje teern olles já muilo poder, e só o 
pouco intelligente ignora a forç11 de sou empregu, a 
grnvidado do sua missão. 

O St~. ZACARIAS :- Logo ó necussaria a reforma 
do pe.,oal. 

O Sk. •••:i.o DR S. Lou•s•r.o :- Sem duvido abi 
está o rne~bor de uma reformá, poróm não ao coo
lf>gue culto cotn o noviciado dos dous anno• do nobre 
relator da cnmmissão, que ainda o quer na capital t 
O filho do uma cidnde import,nte como a em quo 
nasci. Santo Amaro, onde o f-'ro trabalha bastante, 
não poderia fazer seu noviciado em sua terra, no 
seio do sua famHiB, e .110ria forçado a Yil' para a ca
píttl(~ dospendendQ de seus paes o talvez entre
gando so á radiação. Por t.aes considerações não 
posso o.companhar meu coUcga nos seus vt1os de re• 
forma, do quo lhe peço desculpa 

A hora osiA cheia : a dlscuSPão em detolbe é 
mais propria quando se tratar de cada um dos ar. 
tigos, pára, pois, aqui. 

Ficou adiada 1 discussão peta hora. 
O Sr. prosídenlo deu para . ordem do dia SO: 
t• partt, até á 1 horo.-3• discussão d.-. propo

sição da camara dos deputados, sobre pousões men
cionadas ao parecer da mesa o. 367 • 

2• discussão da proposição da mesma csmara so
bre pensão meaciooada mo parecer da mesa n. 368. 

Requerimento adiado elo Sr. barão do S. Lou
renço. 

A' 1/oora.-Retorma judiciaria. 
Levantou-se a oeulio ás 4 horas e 5 minuto• da 

tarde. 

sa• aeaar.o. 
EM 30 DE JUNHO DE 1811. 

Pft.EBIDEt(CU, DO SR. l'ISCONDE DE ADAITE"~ 

SUHIURIO. - Expedi0111<; o meio do miaisterlo do 
Impor10.-0mcíos do 1• secretorlo dn comara dos 
deputa.Jos, remettcndo 11ete proposições.- Pare
ceres da meaa ns. 369, 370, 371 e 372.-Redac
cão.- Ordem da dia: Discussao do dívor:~as ~ro· 
Posir.ões da cama r" dos daputndos sobre ponsoes. 
-Di"scussào du requerimento do Sr. tinrào do 
S. Lourenço. - Discussno do projecto da cnm'tra 
dos doputados !lobt·o a roform11 judiciaria.- Dis
cursos dos Srs. Candido Monde• o buAo de Mu
riliba. 

O SR. DAnAo llE S. LoUI\BNço:-A minha opinião 
ó~o.Sr. Urb~no Soblno P~s•on do Molfo. (Ld.) O que 
d'ro1. por uhmo, Sr. prosJdonte, ó que não se tom 
segutdo mal olgurn das oppellat!Õ()S dn lei do 3 do 
Uozembro antes muilos bens; ó i 1m roUJodio contra 
os jui~lu~eratos que tantas VC1:0i so k'om roprodu1:i
do do crumnosos ult:~mento protegidos, qu o se a pro 
•colam no dia do julga monto roduados elo capansas, 

Ao moia dia fcJz-so a cho.meda o acburam-se. pro
sentes 40 Srs. ••nadoros a D'bor: viseondo do Aba eh\, 
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Almeida e Aibuquorquo. Jobim, f.oitão do Cunha, 
barão do Mamt~nguape, Chicharro, viscondo doSa
pucahy, Dias de t:arvalh,., H i beiro da Luz, Fernan .. 
<W~ Dr.tga, Antão, Fern3odes da Cunha, 1". Ocunriano, 
barão de s.· Lourenço, ,. scondo do Rio Branco, Pa
ranaguá. barão de Cotogipr, barão do Muritiba. 
D1rr011 Barreto, barão do Jlio Graude~ visc:oudo do 
Camuauibe, S~~:raiva. buão de .Maroim, Figueira do 
Mello, Torres Homem, CU11ha Figueir ·do, CanUido 
Mandos, barão de Cnmargos, Mt>ndos dos Santos, 
Paes de Mendonça, Vieira da. Silva, Uchoa C;,val
canU, barão das Tros Barras. Sayão Lobnto. vis
conde de ltaboraby. barão do Pirapama, Zacarias, 
visconde de S. Vicente, duque do Cax1a~ e Pompeu. 

Deixaram de comparecer cDIJI causa participa1Ja ot1 
Srs. Diniz, barao do Bom lletiro, barao de tLaúna, 
Jnguaribe, Paula Pessoa o Marra. 

Manl)el Pereira Guimariies, 4• sêoretario Hl"indo 
do 2-. 

A Dsscmbléa geral resolve: 
Art. 1.• E' o governo autorisddo para mandn 

matricular em qualquer da• faculdades e escolas do 
Imporia a Antonio Amazonas de Almeida e Joaquim 
lgnacio Am•zonos dt J.Jmaida,. que oetio appo.w~· 
do~ em todos os prepnralorios, dispenaando-HO·Ihcs 
nm®mente A idado eligida pora a matricula 
. A;rt. 2.• São rt~vogados as disposições em con· 
lrtlrlU, . 

Paço do com•ra dos deputados, em 28 do Junho 
do 1871. - Conde do Oaepondy, presidente.- Joa• 
quirn l'ircs Mncbado Portella, ;,• secrebrío.-Mano· 
cl Pereira Guimarll.os .&• secretario, serviDdo de 2"'. 

Deixaram do comparecer· sem causa participa 'a 
os Srs. Nunes Gonçalves, barão do Anlonina. Car
neiro do Campos, Souza Franco, Firmin11, Souza 
Queiroz, Silveira da Motta, Silveira Lobo, Sinimbú, 
visconde do Suassuna e Nabuco. 

O Sr. presidente abriu a sessão. 
Leu .. sc a acta da se!!lsão ontecedente1 e nlio ha

vendo quem sobro ella fizesse obsorvnçoes, foi ap
provoda. 

O Sr. 1• secrocario leu o se;uiatc 

EXPEDIENTE 

Officio de 2'7 do passadG, do ministerio oo .Jmpe
rio, traqsmiUindo os documorlto:l que sorvira.m do 
base para a concessão da pensão a D. Maria 'fhe
ro:z:a dos Reis.-A' rnes!l, quo (~JZ a requisição. 

Sete c•lDcillS •'o 28 do passado. do }o secretario dn 
camara dos deputados. remotteudo as seguintes 
proposi~ões. 

Assambléa geral rooolvo: 
Art. 1.• E' o governo autorisado para mambr 

de.sde jl\ matricular no I• ~moo modico d11 f~culdadu 
da Cl\rto o olumno ouvinte Luiz Ro~olpho Du· 
que-Estrado Sayão, o qual nno poderá ser admittido 
a "xame das respectivas materu·s sem mostrar-se 
hübilit•do nn preporaterio quo lhe Calt•. 

Art. 2.• São .revogadas us disposições e~q coo .. 
trar!o. 

Poço da camara dos depua.dos, em 28 do Junho 
dol871. -Condo do Oaopondy, pre>iaonto.-Joaquim 
l'iros Machado Portolla, 1• secrotorio.-José Maria 
da Silvo Paranhos, 2- secrotorio. 

A asscmblé• gerd rosolvo: 
Art. I.o E• o governo autorisado para mandar 

admittir a cxamo das mm lerias do 1• anno da escola 
contrai o alumno ouvinte JoAó Joaquim da Gama 
1\lalchor, depois de &~pprovadoem arithmetfca e goo
graphill. proparatorio~ que lho Caltam. 

A asàemblóa geral rerwlfe: 
;Art. l.• .0 governo é 11 utorisado p.,a mandar que 

seJam váhdos no faculdade modico da Côrte os 
Axamo!l proparatorios foilos ~elo alumno Joaquim 
Fr.,ncisco l.cal Junior na escola de marinha: 

A.rt. 2.• São revogados as disposição• em con• 
trarto. 

Poço do camnra dos deputados, em 28 de Junho do 
1871.- Conde do Bo~pondy, presidenta.- Joaquim 
Pires Machado Portel h. te fiecretario.-~lannol Pe• 
reira Guimarlles, 4" socre,ario, aer,indo de 2" •. 

A aasombléa geral resolvo : 
Art. l.o E' o governo autori1111do a niandar admít

tir a como das matoriaa do lo anno medico da 
CôrLO o dumno ouvinte Antonio Fran~isco Mei
rellus Leal, aceitando•lle·lhe ~otuo validos 01 e:u .. 
mos de historia e geographia feitos na.· escCIIa de 
marinha e o do laLim prealado ha mais de quatro 
annos. 

A_rt. 2.0 São revogadas as disposições em· con .. 
trarto. 

Paço da camara dos de~utados, em 21 de-Junho 
de 1871.-Con~o de Oaependy, pNsidonlo.-Joaquim 
Piro• Mnch•do Portollo, I• aecrelario. - Manoel 
Pereira Guimarüe11, 4~ secretario aer9indo do :t•. 

A assemblóa geral resolvo: 
Arl. 1.• E' o governo auteri•adu p,ora mandar 

doado Já•matrlcular no 1• anno da escola central o 
alumno ouvinte José Luiz Caminada Junior, o q11al 
não poderá ser admhtido a enme das respectivas 
materias aom mostrar-lo babtlilldo noo r,reparoto· 
rioo do nrilhiDolica o goosraphia que lho aliam. 

Art. 2.• Sao rovogadas 11 disposições em contra· 
rio. 

Paço da camara dos deputados, em 28 de Junho 
do 1871.- Conde do Boopendy, proaidenle. - Joa
quim Pires Machsdo Portella, }o secratario.- Ma
nool Pereira GuimarAoa, -t• secretario, servindo 
do 2'. 

A aosombléa geral rcoolve: · A.rL. 2 ... Süo rovogallas as ditiposiçõos cm con· 
l.rartu. . 

Par.o 11,, c.:~mua dos deputados. om 28 de Ju .. 
nhu Jo 1871.-Cundo do Uoopondy. proaidonte.
J ooquim Piros ~!achado Porto lia, 1• socrolario.-

Art. 1.• E' o govornn autodsado para mandar 
quo sojam válidos no faculdade medica da COrte os 
exames preparatorios Ceitas pelo alumno José Au
gusto Monloiro do Godoy na facuHado do S •. Paulo. 
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Art. 2.• SAo revoga~aa aa disposições em con
trario. 

Paço da camara ·dos deputados, em 19 do Junho 
do 1871. -Conde do B•opendy, pre•tdonle. -Joa. 
quim Pires Machado Portella, 1• secrelario. -Ma
noel Pereira GuimarAes, 4• aecretario senindo da 2• 

A oasomblén geral resolve : 
Art 1.• E' o governo aulorlsado para mandar fa· 

zer ossme do 2" aano med1co da faculdade da COrto 
o· alumno ouvinte Joaquim de Almeida Vidal Junior 
depois do fazer exame das m'l&erias do L• aano, no 
qual acha·se matric"lado. 

Ar&. 2.• ~o rovogadas aa dispoaiçõea em con
trario. ' 

Paço da Clmara dos dopu&ados, em 28 do Junho 
de 1871. -Conde de Hae-ond)', presidente. - Jo•
quirn Pires Machado Portella, 1• secretario -Ma
nocl Pereira Gnimc:rã.es, 4.• secretario, servindo 
de 2•. 

O Sr. 2t' &f'crct.ario leu. os seguintes pareceres da 
meiA: 
P.U.BCIR DA. IlESA 1'11'• 369 DI 30 DE IUNIJO DI 1871. 

PropAo que so peça ao Govorno pelo MinisLerio da 
Guerra copia da Có do oJBcio, e assentamentos do 
Alferes reformado dll exercito Mclchiodets Marinho 
d., Queiroz, e bem nssim do termo da inspec9io 
de saude, a que Cai submettido. 

I 

Objecto do parecer.- Proposição sobre pensões.
Falto de documentos a respeito de uma das pen
aões. 

Por Dncrcto do 6 do Scplembro de 1870 concedeu 
o Podtsr Executivo a pensão do dezocto mil réis men
Sfles, c"rrespondento ao meio soldo de sua patente, 
sem prejuizodo d11 reforma ao Altl'ros reformado do 
esercilo Melchiade• Marinho de Queiroz, o qual •m 
conseq_uencia de ferimento recebido em combnte 
ftcára 1mpoaslbili&ado do pro.,urar meios de subaia
lencia. 

pecuni11rias, augmentando a d~spcza publica, c ag
gravando a sorte dl•S cont~ibui.ntes, nam devo ser 
outorgada pelas camnras legl&lahvaa por um vo&o de 
conOança, sanam precudcn,lo accurado estudo, o ro· 
OectitJo exame. . " 

Assim que, oohorente com a doctnna e preceden
tes que se firmam nos pareceres N. 337 de 2Q de 
Scptembro de 1870 o Na. 3-10 e 3ii5 do 6 o 111 de 
I unho de corren&e anno, a que o senado já deu a 
sua approYAçAo, a Mcaa . 

RBQUER: 

Que so officie ao Governo pelo Ministerfo da 
Guerra, pedindo a coDia da ló áe c;.fficfo, e assenta
mentos do Alferes reformado do esórcilo Melchiadcs 
Marinho de Queiroz. e be.~ assim ~ do termo da 
io~pecção dtt saude, a que to1 Jubme&hdo. 

Poço do Senado em 30 de Junho de 1871.-Vis
coodo de Ab;oeté, l'rosidente.-Frod•rico de Al
meida e Albuquerque, 1• Secre&ario.-José Martins 
da Cruz Jobim, 2a Secretario.-A. Leitão da Cunha. 
aa Socretario.-Barão de Mamanguapo, 4D Secre
tario. 

Posto a votos foi approvodo. 
N. 370 de 30 de Junho do 1871, erpoodo • mate. 

ria dtJ uma proposição da cnmara dos deputados, ap
provando a pensão do 188 mensaes, concedirlas sem 
prPjnizo do meio roido ao ~Iteres do S. bltalhoã de 
infanteria João Soares Bapusta Machado. 

N. 371 de 30 de Junho de 1871, espondo a mato
ria do um.1 pÍ'oposiçâo da camar.t dos deputados, 
ll_pprovaodo m pensio de 428 mensaes concedida a 
Ellen Harfiel, viuvo do machinista de 1• classe Ro- ... 
berto Hnrfield. 

N. 372 de 30 do Junho de 1871, expondo a ma· 
teria do uma proposição da camara des deputados, 
approvando a pensão do 18S. aeru prejuizo do que 
por lei lhe competir, conced1da no tenonto gradua .. 
do do 20• batalhão de inlontcrin Augusto Julio La
casse. 

Concluindo:-Quc as proposi~es da camara dos 
depuUdos del•t~m entrar em dtsCul!lsão e l!lor ap-
provadas. . 

Tondo o Senado do deliberar sobro a proposi
ção da Camarn doa Sra. Deputodos, datado de 19 
de Junho de 1871, que approv.1 esto pensào, bem 
como a quu por l>ccrotu de 5 de Octubro de 
18'l0 foi concedida s D. Maril Clara da Asaumpçlo, 
mão do Tano•te do exordto Francisco Xavier de 
Araujo, morW om cumbale, nam &t~m a 1\1(184 pra· 
ente, para poder interpJr pnrecor âcerca da po:~n
são em primeiro logar mencionada, documento ai· 
gum alóro n cópia do Decreto que a concedeu. 

Ficaram aobre a mesa -p.t!a serem tomados em 
conaiderar.iio com as propostçoes a que se referem. 

Foi tanibem lida, 1poiada, posta em discussão e 
approvada. para ser romeUlda ã outra camara, a se· 

II. 

ConcluJio do parecer, pedindo certes documentl)s. 

Sem pretender p6r em duvida oa motivos juatiOa 
csli•o• do ponalo concedida pelo Poder Excculi•o ao 
Alferes reformado do esorcilo Alolobiadoa Morlnbo 
de Queiroz, ó manifesto quo a approYAç.Ao do morcfl• 

gumto 
R1dac2tio. 

Emenda approvndo pelo senado ó prop11aiçAo da 
cnmara dos deputados, que approvou as pensões 
concedidas. sem prejui:co do me10 soldo, a D. Rosa 
Marta Vieira do 1\laccdo, vi uva do tenente do 14a ba .. 
talhão de infantetln commissionado no pos1o do ca· 
pltiao J osó Theolonio de Macodo, e outrns, 

Em togar das palavrns "fallecldn em conseqnen
cia• de rerimeoto rccobido em comba.te11 digQ-se : 
• lallecido de cholcra·morbua na camponha do P•· 
rag_uay. » 

Paço do senado, 28 do Junho 4c 1871.-Visconde 
de Sopucnhy. 
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ORDEM DO DIA. cipio cardeal da Polonia não ó uma quest~o de 
liberdade; foi uma luta do indopendencia c do 0.1 • 

PENSÕBs. cionalidade, na qual nenhum interesso immodiato 
tinham pavoR tão apartados como o BrnsiJ. Os 

Enitou em 3• discussão, e foi approvada para ser acnntocimentos de Paris nos podi11m interosstt r mais 
dirigida á sancção imporiaJ, a proposição da camara vivamente, porquo o triumpho do idéas tão tJDrni .. 
dos deputados, ·DL'ncionada no parecer da mesa ciosas em um paiz quo noa tem servido do guaa Dil 
n. 367 sobre pensões. cultura do nossa intolhgon~i!l, não p11dia deixar de 

Seguiu·se em 2• discuBSão, o passou PllrB "3•, 8 _prejudicar nosso progresso moral. Eu, poróm, 
proposição da moRma camt~ra, mon~íonaata n~ tPro- Sr~ preside'nto, hllbilUado, ao silencio, doixariil do 
cer da mesa n. 368 sobro uma poDPilO concedida ao raze.r semelhante req .. orJmento so 11 comarrt dos 
alferes do corpo policial da proviucia do Rio doJa· ·~ep~t.tl~os não UvOaS'e \omD.'iio a tal respeito a 
neiro José Moroir• de Manos, lniCialiva. 

- Não OnteOtU, ·nem entendo que faço descer o .se-
KANJFB!ITA.ÇAO SOBRE 09 VtTJMOB suce~ssos ando de sua categoria quando desejo que aeompo-

DR FRANÇA.. nhemo• a outra eamara em uma ou outra dolibora-
Preseguiu a discussão, quo havia Ocado adiada ção. Nossa posição não está tio distante, nosso• 

DI sessão antecedente, do requerimento do Sr. ba- trabalhos devam marchar do accordo o fraternal
rio de s. Lourenço sobre os ultimas successos na. mente. Em todo C6SO será um defeito do redacção 
capital da Franço. polo qual não disputo, e sim pola idéa. 

O nobresenatlorachouumoutro objecto de censura 
O Br. barão de .a. LonreQQO •..,..; no mou requerimento: acha •rro á·classiflcação do 

Sr. presidaD.&e, 'não tenho Í'emsdio ~o não dizer ai•': Brasil camt.. pertencente á raça latina, dizendu que ·a 
gumas palavras/'ara a defeza dtJ nnnhas intençõos1 nossa populaçlio'é uma ·mietura de povos e de raçu, 
quando mandei mesa o requerimentll que se discute em nenhuma i:testa11 nos podemos c l81siflcar, conto 
icerca dos acontocimen&os do Paris, o princip•l- não o podem fazer lambem 'a Hespanba, Portug:~l .e a 
me11te para pedira absolvição ao noàre senador pala propria França; a·proveitou ,11 occasiiio para dar.:.nos 
provincia do Maranhão de qualqa•r elicrupulo que uma manifes1ação de seus conhecimentos vastos da 
ello tenha sobro a robuJtoz de minha ló o de mou historia anlill•· 
catholicisrno. . Eu reconheço minha (raquoz,, em tal assumptn; 

Sr. presidente, eu bem sabia que osacontocu!lentos mas ousarei otTeror.er ao nobre senador e ao senado 
de .Paris não eram os unicos, que outras tinham algumas con11iderações tambem historicas. 
pertnrb•:uJo per vozes a ·humanidade, a soc!edade o Não ignoro as mudanças succetJsivas quo sotrrou 
até a religilio; mas estes de que me occupn, talvez a Hespanba ou a antigalberiu, comprebendendo 
os mDis revoltantes. tivora!l' logar n~ nosso tempo. Portugal, em SLLII populaçiio, rP.sultado d:u invasõell 
E eu nAo podia f11zer uma 1gual ma!llfostaçào pelas repetidas do povos barbaros que proeu.ravam mo .. 
Offiias e pelos attontados commetttdos, por exem- lhoros r~k')es para se SBf.ilbclee~ . 
·pio, Pela primeira revoluçD:o franceza. Ató certo tempo a historia pouco adfaata do acre• 

lambem nAo podia representar contra actos do dhavel eobre a população quo povoou a lboria, e 
qualquer soberano, como o da Russia centra !l .Po.. começou a tornar-se ma1s clara e positiva depois da 
Jonia, qu·• nio irnporlavam qaestões .de principJOs,, inva~a.o 4os iberos, qu~ f~ram ~ucc:edidos pelos col
mas sim de força o de conqutsta. DlfforentPmontel· tas com os quaes se fundando receberam a denomf .. 
foi o qua succedsu em Paris, onde os principias na~o histoncade celtib~ros. Posteriormente a Hos
esth·eram cm ln h; e não ameat;;avam s6 a França, p11uhn recebeu colonias 'p'honicias, aregas o carlha
amoaçavam o mundo inteiro, ameaçavam a civJiiso•. ginezas, que Cundar11m muitas cidades. Com a der
çio. Por consequencia entendi que ora um casn· rota ou destruição do Cartba~o. com o extorminio 
"cepcional, · dos ool~ados de Annib•l, quoollloetinham esta bel•· 

o sa. CAl'fDIPO .ft-lBNDBS: - NCJ mesmo casa. esta-, cido desde a invasão do Amileor, St'U pae. seguiu-•e 
Yam os acontecimentos da Russ1a e da Polom11. a inv..tslio romann, que foi completa, ~sto que a 

conquiata ma1scut1osa quo Roma realisou. Hespanba 
O S11.. BAllÃo J)"B S. LouaENÇD: "":" Os suc~es~o!' da foi completamente dominada e com ell11 a Lusitanfa, 

Polonia não Coram por uma questão de pnnCiplns; escapando apenas nas montanhas inacceash·eisalgl.l
foram, como já disse, uma questão do torça, de con- ma pouca população ba Fca, quo assim se conse"ou 
quisia. discriminada por muitos soculos. 

O S11. CANDIDO MBKDBS :-Não senbor, está enga- O Sn. C•I'IPJDo MI!!KPIB ;-Mos niio lho mandou 
nado. colonos, ncou com os que IIi estavam. 

O Sa. nAnÃo DR S. LouRBN~o : - Foi um povo o SR. Pl\E.sma:olTE :- Atum':Ao. 
conquistado 0 dividido por tres SOW!J'!ldos, cada um O Sn. RAI\ÃO DR S. LouRENço:- Não õ tanto as· 
dos quaes quer sustentar 0 sou omiOJO. • sim: dopois do uma luta teimosa, na qu,J os roma .. 

O Sn. CAN'PIDO MENnus: -bto é do seculo passado, nos recorreram a actos do barbaria, na intenção 
não ó questão ~a época. do exterminar uma população tão lndomavel, muti· 

o Sa. ••nÃo DE S. LouaBN~o: - ~m ~uvlda, ~m lando·IB os prislonoiros e os libertando paro dis· 
todos est•s lutas serfo do base um prrncipto; o pn•· tinguir doa novos quo SG Ozoslem; depois do uma 

I 
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guerra sem exemplo, dizBndo n historin que sli um I quoncia da rovogação,porLuizXJV. do muito sabia 
gonernl romano tomar1r 4.00 castolloP, nmficada de- edicto de Nantes. 
,.ia fic~or ~ populnçiio. nborí~enn : e eom!l osr~!Danos o Sn. CANDIDO 1\IBNDBS :-hto toi em Hatpanbn. 
em tnos ctrcumst1nc1as onvu1vam colomas m1htaros, _ 
som duvida ost4•s tivorAm grltndo influoncitt na re- O Sn. n.\n."o o~ S. LounBNço:-Tllmbem em Por· 
producçiio, o os raovus Dltscidos devinm pcrtnnct!r, tugal, u croin que li que os expulsos toram cm nu-
cm boa partA, á rliça romana. moro do 400,000. 

O SR. Cum1ou M•Nov.s:-Fot pouco cousa. O Sn. C•NDIPO Mv.NPBs :-Em Portugol nunco 
S - s L . h ou v o 400 000 mouros. 0 R. DARAO DR , OUREN~O:-Porem1 senhores, 1 _ , , , 

o caracter do uma nação, sua vord 11 deirn n11 ciona!i- . O Sn. nA~AO DB S._ Lpu~ENÇO :-Crmo t.er 1ato 
dado1 não se férrna :;Omunte com 4 composição das lJdo na histuna, mas nao lDSJSto sobre o numero, 
raças, com o sanJlUO que circuln na população, ~tlim que t.D.lvoz fosso de Loda a Hespanba. 
P.nnmpalmento !!om outros elmnentos como rehgiào, O Sa. CANPtoo Ms~oEs :-Pois ó inexacto. 
lina-ua. lr:-gislaçao o ··oslumes. . O SI\, DARÃO DE S. LouaENr.o:-Em tudn o caso esta 

Na Hespanha as populações so r~maniaavnm ma1s sahida for,..ada do quatquêr numero importou a 
do que l·m qualquer· outra conqu1stn 1omana. No ." d ' · · .. d ' 
tomp•1 de Augusto. n Lusilania foi •dovada á província ezpug~açno. o terntortu po. tuguez a raça moura, 
imperial, Fc~aro.-Ja do resto da Hospanba,. com um o o patz mutto eoftreu com este passo. 
~clcg•do dn lmpcrodor. independente dos procon· O Sa. C•NDIDO MBNDES:- Hespanhulo; oram 
su.fcs. No tempo de 1\~toni~o, o Piedo11o, a lcgis.lação todos mouros de Granada. 
fo1 por toda parte urutor~Jaadll: e o. usn da hnguo o SR. BARÃO DR S. Lounasço:-Eu me refiro á 
lo tina tornou-se gerit~. ~ll a h1sLor1a quo chego~ a historia e a portugum:a menciona a expulsão dos 
~espanha a ser a ma1s r1cn c ~ore~cento das provm- mouros portuguczos. 
eiB~ reman~s, e ·Jlor CODlitJ..tUtntc ~11111 popula~lto a 0 S -0 o ,. , • ·-V mos ' questão e 
h:J81S tomt1msoda. R. BA.R~ D~ '-'0. EGI E. 4 a 

Viert~m, nm verdndo, posteriormente (no 5Q 110 .. fe~homos a b1stona. 
cuJo} Ali trcs invnsóes successiVl!S dos vandnlos, dos O SR. DARÃO DB S. LounS:Nr:o:- O nobre senador 
suevo~ o ~os ala nos (e:UQs oc.cupnram ospociHlmente Or_Jtendeu t'!mbom quo lu·~il•" offensa lt rehg1ào, qu~ 
a. Lu!itlanua): mas 11 porle or1entt'l dalles,•anbo per- nao ero deVIdamente con:.tder<1da. com o meu u ato 
mane.=ou romnna : o os tos barbaras tiveram de aban· os principias do christianismo. » Não foi certa monte 
dona r 11 conquista depois dn muito lutarem com n·s mmha intenção. e se l• censure• póde ter lngJr, desde 
populações romanisatJas, que afinal se uniram liOS jli m~ rt~tracto; porém eu creio que o «n&ó" levanla 
visigodos, quo Ozl'rnm paJ;st~r para. Africo os nlanos e nfio rt"!baixa, raz umo graduaçlo, de menor para 
o Auuvos que so haviam alUado. m:1ior. Em tu.1o o caso a iutençllo foi fav11raveL: não 

Veio a domínaçao doH go1J(Is que, convertirios ao polllio collocnr a retigiiio nbaixo dd civilisação, 
chrisLiani.smo, sr> confundiram com os romanos, cuja quando esta recebo dellb seu maior impulso. 
lingur~ fot adopfadn. . ~ . · Se o governo não tez alauma manile.:Hli~O contra 

Vô .. se, port:mtn. ~uo o predomJDto fo1 semp~per-' 8 perda do poder temporal do p41m, fO nó11 no par
man~nte na ruç3 ln una, t~mbor..t houvet'&Orf! m1stur:as. la.monto nã~ nos intromeuemos nasta questão, ó por 
do dttf(frent~s !aças. Nenhum povo cs&à •s.onco. de que 80 trato :~qui espt-cialmento d11 que interessa 
taef!_ C'!_mPo.sJÇOH; sóme.nto enconlt:a no h1stor1a a nwis immcdiat.amonte A ordem civil : nom todos os 
na~'!.JUd.ucn qcl) ropPllla e~las misturas.: e t•lvoz e11 tho!icos acredilam que a questão do podot tem .. 
os .chmelO!il, 011 qull('S so modJOCltr•lln dApols dn con.. poral do Papa ó qut•stilo dogmadca ; nem todos os 
qu!sta 14rtnra. ~s po':os, poi::;, que sofTrMnm a cou· ehrist.1Ds são ciUh,lliCtls. 
qUI.stn romana, 1~e.Jus1v~ a Fr1nçn, t~cobondo pela OiHIO 0 nobre sonador qua mostrando nós pnrci· 
matar parlo n ClVllisaçno. dos_ C(lnqlllstadort~s. su.n ttlidacfo om fovor da raça hstina ap~trlnmos da enio
linguagem, costumes e logJslaçno •. flcarnm conhec1" ni,oçiio ns povos gcr01ancs e do outras origens. Esta 
dos como P.orlcn.~Antrs d rn~.a latmn, om!lortt r.om .. argumt.'ntarão prova domai~: trunbemnosmostrando 
postos dtJ atiTorontl"l>f POV(IR. nós muito ""r.nthusi;.sllls de catholicibmo p11palnão 

_Nós corno 11osc,endontcs dos portujluezell, prtldo.- poderemo!f ntugt'lnt11 r 8 omigrar.ão dos povos chris-
~mAndo ontr1• '1u~ o snngnA 1!osta nt'çà•l, nos npru- tãos niio carbolicos? • 
ClnmoR com razno dn roça l~lmn._ Embora PPrtug~tl, Sr. prcsidenlt', 'POÇO desculp11 ao senado da ir.í .. 
como He;,panha, 1wfTres~e n wvasao rnon~a_. com tudo ciativa do requerimento quo tom levantado maior 
as raç11s nao so canfun~trAm, lutar~m ~lllt!'s seculos, discu11sõo do que eu esperava, não 0 tendo folio se a 
e afinal venceu a aut1ga populaçno IberiCll ou ro.. tivesse ftrcvislo. Continuo a t"ütnr por ollo, sonlintlo 
mant~. que tenha estado om discussão .a parte que eu havia 

llecordo .. me do ter liclo Di1 historin portugu~z:. o retirado. Eu nostn 2• pnrto niio quiz qun o governo 
b~tnimAnto do •·osto dn rn~n mouri!len, qtJo fozia tal- impedisse,. enlrnda dos rugitivos, ou que os outro· 
voz a principalputodapopulnçiloagrico'A,sofTronl1o gni!Jse; pt"'dia sómento quo fossem •igllldos conve
llquollo lleino considernvolmflnlo corn cst!l acto im .. nioDiomottiO pora ovitar o mnl de sun communica .. 
prudonte, do tão funestos ftfoitos, como os _quo M çiio com n popnlnr.iío dcscuid1Jsn c dosprovinld'l do 
sop;uinat p11ra a.Fra~cn da ~•hid11 obrif(atfa do500,000 nosso paiz, . • 
protesiiPtos oo disSJdenlol um roltgJõo, em conso-1 Nada· mais direi. 
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Poslo a votos o roquerhnonlo, foi approvada do 
modo seguinte: 

qn" rnarc,\·tc hon para começar o debatD do rerta 
materla, niio se póde antas desta hora tratar-se della. 
A pratica &em sido, é ver.lade, determioar-oe a du
ração da di!CU&t~ão de qualqu~r nssumpto até certa 
hora ou ancoa: mas oncão ficam &udos provinidos 
par11 o cnsn do torminar .. ae a discussão antes dcsaa 
horR passar·SO á da segunda parto da ordem d·• _di~. 
Nã.a roi isto, porém, o quo o Sr. prea. iden&e fez, e, 
portDnto, não ae p1~do di!CUtír o qu~ foi designado 
para começar 4 I hora. 

• Que o senado associe·IO á camnra dos SrR. de
putados na manirostação do sf'ntimonto dR horror 
contra a anarcbia que acaba de dPstrurr a m1ns bolla 
parle Ua grande cnpital da Fr.:mça, •;ongratulnndo·so 
peta victoria da causa da civilil!'ação o dolf prioci-. 
pios do christiAoísmo o m.Mdando consignar na 
acta esb. solemno declaração » ' 

O SI\. PI\BSIDB!ITR:-E•14ndo esgotada a IIIRteria 
da l• parte da ordem do dia, ter-sc-hia de passará 
discussão d" re(orma judiciari~t, que ó a mate!'la 
da 2• parte i mas como para e• la 2• putc deslg· 
nou-se a 1 bo1a1 não 6 licito na fórma d[) regi· 
mento antecipar a hora, o por conseguinte vao·se 
auspender a sessão. durante 25 minutos, que ó o qus 
falta para a l hora. 

O S11. Su;;o LoBATo (mini•tro da justiç•. pela 
ordem) requer ao Sr. presi.Jente que haj11 do sus
tentbr oa procodentos da casa, quo nllo são dt~scu· 
nbecidoa, o tem afdo S(lmpro observados. Estes pro· 
cedentes dizem que, exgotada a ma teria da primeira 
parte da ordem do dia, passA·se ã da .sosunda som 
mtermpção. Da somelho.nfes interrupçoes podam 
provir ínconvonientos gravissimos, como dissolver 
se a maioria necosruuia para deliberar; faz se 
perder tempo procio~o. Teria cabimento esta. in
terrupção so, convidndo o ministro p11ro assistir 
d discussão, não se achU!IO OJitt prcsonte; 00\f..O 
ba via umn razão j ustiflcada , o que agora não 
se d•~ 

Pedo, pois, ao Sr. presidente quo so digne niio in
tenomper a aessliu. 

O Sn. fRB&IDE:"i'TE sente não poder llltisrazer ao no .. 
bro sanador, pllrquo a r·· forma do regimento, appro
vadft o anno paSsado O•a no anterior, diz expressa 
mente que, quando dividir-se n ordem do dia om uma 
ou· mais partes, não possa passar-ao dt1 primeira á 
segunda c da segundB á terceira. embora esgotada 
a mal.crla, sem que choguo" hora designada para 
cada uma das partes em que a ordetn do dia fo1 di
vidida. Attl •11ora não houve O<!Caolão de applicar-se 
a disposição ao regimento; ·é esta a primt>ira vez que 
so dá o facto por olle prodsto no artigo a quo se 
re(ore, e que mandará mostrar ao oobro senador. 

Qmm\o aos ínconvt!nientes que dahi rosult11m devo 
observat quo na rodidade pordl'm .. se hnje 25 minu
tos; ma& o fim da d1sposição rogimeQtale evitar sor
llrezas, o o:~tns pod.er-Ml hu•m dar, admiUidn outra Jn .. 
telligencia, o que seria muito peior do quo a perda 
de algum 1ompo. 

Q11ando se tiesigna uma hora certa p.tra a dtscur
sõo de uma. materia, podem algunq membros do se
nado nlo querer vir sonão a essa hora .... 

Tendo·•• esgotado a mataria do primeira porto da 
orJPm do dia, o Sr. presidente auspendell a Bel!l&ã'l 
até á I hora. em que de•i• pa•s•r-ae ' segunda 
parte. 

REFORM'4 IUDfCÍ4RJ4. 

..1.' I hora pro•oguiu a 2• dlocusoão do art. 1• 
do projecto da carnara dvs deputado,, com a pro~ 
pos&a do poder executivo, so~re 11 reforma judiciaria1 
com seus paragr~pbtlS e emendas. , 

O 8•·· Candl<lo Hend .. • pronunciou 
um discurso que publicaromos no Append!ce. 

O Sr. barão de HurJtJbn :-Sr. pro· 
sideoto. motivos f•Onderosos par<~ mim: nzoram que 
Qâo pedisse ,,te JJgOr4 a palavra para fnzor algumas 
observações sobro o projecto que tivo a honra do 
promover o solicilar da camua dos Sts. deputfldos; 
o a fortuna do vl1r approva~o e remettido para esta 
cosa na ses!ão do anno paurtdo. . 

Um desses motivos é que a dificuldade de ouvir 
os debates me afas&a, por pructencia. dA tribuna: 
P•Jr n.ii:o poder l'tlspondor ao quo se diz, c não ouço 
ou ouço mal. , 

E QO debato actual domfnaV'a razão aind~ maior, o 
ó que muitos nobres oradores linham \.Omado parte 
na discusAão o at6 oorto ponto defendido o projecto 
c:fa camara dos Srs. deputaJo•, aceitando-o som aa 
emendas rropostas pe\o nobro minisLrH. 

Vi, porém, que a dh~ussão tinba c11minhado do 
um.l maneira que não me parecia A melhor. para 
que se chegasse. a um roRU\Utdo •obre o primeiro 
artigo do projecto: e11a tinha versado, e ainda ;~Kora 
tacaba do estondor-so a \od() o projecto. som descer 
ao exnme d11~ emendas relativas ao m~srno attigo~ 
Os nobres sonadorea escolheram alguns outros poo
&os que dilcutirarn amplamente. Na maior parte. 
não deram attf!nçiío ás emendu do nobro ministro, 
relativas ao artigo. Agu01rdavn eu, ~utl", no correr 
da discu,aào. alguns doa nobre-s senadores toma.tJs~m 
o trAbBlho d11 trilhar cAminho diverso do que a.tó 
entfta fôra. sog11ido. o, mais r artir.ulnrmento, 11e occu
passorn dns emondos do honrado ministro, que no 
meu humildo pensomento transformam em grando 
parlo o projocto Yindo do catnnra dos Srs. depu
tados. {Apoiado•) O Sa. vrscoNnt no R10 BR.uu~o !pre•illcnte do eon ... 

1tlh41: Devem vir á hora em qne se dbre a sessllo. 

O Sa. PRBSIDENTE:-Corn.:> .quer quo seja, todas a 
reOes.ões sãu inulols á vist4 dt.) que osaá expresso no 
regimento. 

O So. ZACARIAS !oi provinido polo Sr. proaia 
dento nu que ia dizer; entende tambem I(UO, de! de 

Tontando explicar o art. Jn do projectt~, que ó ã 
de qua mo devo oecupar llCtua1mente {apoladnr), 
prOCUrarei dopoJS (azer al:;:una roparoa IIDbro aS 
emendas do nobre ministro di' jua\iça, e talvez ~sso 
A matoria de outros nrLigot, pclll releção immcdiat.a 
que toem com aquollc. Pdde •or mosmo que, pela 
flliaçlio das !déos, trate tambom de alpns toplcos a 
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que 10 referiram 11011 nobres senadores. Mos, fuoi ~r Assiro, teve a eamara de o1Unguir os juizes mo
limitar. quanto fôr P';Uaivel, as minhas obsornçoos nicipaos desses Jogares, para excluir l3nJbem os 
ácorca dos outros artt&os. julgamentos por ostos juizes temporarios. Note, 

Antes, porém, das con1idoraçõos que prometti, o p'lróm, o senado, quanto a cLmnra dos Srs. deputa
do ex,mo das emendas do nobre miniatro, peço Ji .. dos fui escrupulosa em admiUir (Sta idóa, não fa
cença ao senado para fazer umm breve observação. zondo cxclusi.va a jurisdicçio do11 juizes perpetuas, 
Tem-se aqui fallado, o suppõo~se gernlm3J;te que o quando pura melhor administração da justiça o no 
projecto ó só relntivo A reforma d1.1 lei do 3 do De .. interesse legitimo das p~rtes foi necessarJe fazer 
zembro de 1841. E' verdade, 11tó certo ponto, que eiJg alguma excepção. · 
comprebende diversas aUera~es a osaa lei; ao, po- NAo deu olla, porisso, a esses juizes_ todns as a'
rtm,aU.ender se devidamen&ods ma terias do que olla tribuiçõos excluuvamente; reservou t1mbem para 
&rata, conhecer· se-be que a maior parle das reformas outros algumas que fo!!sem mttis compatíveis com as 
abrangomuitasou&ras disposições da nossa legislação nt!cossíd11dos da repressão, sobretudo OJm a maior 
do processo criminal antt~rior á dha loi, e atá mos· celeridade nos jlllgamontos dos crimes nos diversos 
mo do processo ci11ol. •• Jogares cm que podassem ser commcttidos;: e na 

O·Sa. FIGUEIRA p& MELLo:-Apoiado. inJ:~trucçAo e prepuo tios proce~s~s_. p:lra que a 
repressão tosse prompta o bem dtrt~pdn_. Tendo o~ 

O Sa. BARÃO DI Mun.ITIBA:-E ainda di11posições vista 11 .:elcri•Jado dos proceEsos t:=ummariOs das crt
do codigo penal, quA por maaeira nrnhuma Cai alto- mos de que u·ata o art. 12 § 7o ao codigo do pro
rado pela fei de 3 de Dez~mbro de 1841. · cesso criminal, não confiou o juJgamento desses 

NAo ha, pois, Sr. presidonto, ó preciso diz'll·o, delictos unicamente ans juizes de .1• los&ancia, por
eStiO oo&avel &riumpho S!lbre a lei tJe 3 de Dezembro, petuO!I, confiou-os ainda aos juizes do paz racoilbe
quando se approvo a reforma que diz respeito a cidos pela con11tituição cumulalifamenh, para que 
grande parto de lei,, que não são a que acabo de as oceupaçõcs dos primeiros juizest que são em 
indicar, . grande numero, não prOJudicM•:scm a orevidade coro 

Feita esta obàervaçio, direi tamLem que, prllmo que esses processos summuios devem ser julgados; 
vendo na camara dos Srs. deputados o proje.;to, os- tendo cm vista osFa mesma brevidade do processo, 
{orcei-mo para isonuu-mo do ospitit 1 do Jl&rtidu, o não sop.uou o prt~paro delles de seu julgamento. 
aquella c&mara procedeu por igual modo, inspiran- porque isto trar1a ne~ess~riamonte um3 .~amora os
do-se sómente nos principtos em que se dt•VO basear cusada 0 não oprovultatla ao !JlOihC?r_ JU)gamentq 
a legisla_çlio sobro n processo criminRI. Muitas d,u dellos; por isso nAo estendeu a dlsposit.ao do art. 1° 
diaposiçoes do projecto casam-se porleitamP.nte com do proJecto ás comarcas de um só &ermo. nas coo· 
as tdóas que tinham sido propostas .Pelol!J ministros diçõos que o nobre min!Riro_juiH_a convon.iente aqui
e por outrL s membros do parlido IJber11l, nas que parar ás sédes ~as reJaçoo.s. ~xph~dü ass~m a mato· 
não erão alheias nem estranbus ao partido a que eu riu do art. }o •n pr•nc:•p•o, 1sto e, da exuncçAo dos 
pertenço. juizos mumcipaes o da trans!erencia da juriddicçio 

o Sa. FIGUEIRA DI MsLLO: - Apoisdo. do.ssos juizos para o:t juizos perpetuas o para os 
juizes da paz, tomarei a libordaife de examinar a 

O Sa. BA.aio DK McRJTIBl: -Por minha parte dei emenda do mustre ministrll da justiça a esae mesmo 
disso algumas provas mesmo nesta casa, ioiciando arligo. E' a emenda primeira de que rue vou oc• 
medidas que depoio foram adop14daa pela illua&ro cupar. 
comwissão que em ISM examinou comHndou 11 pro- Essa emon.:l~t, no meu humildo enteuder, soffro 
posta. do- governo apresentada (•m 1862. Algumas muitas· ubjeccõos. O nobre minis&ro declara que a 
aessas medidas estão hoje tr~duzidas em lei do paiz jurisdJcção de.l• instancia fica ox:cluaivamente coo-' 
Muitaa doss;•s idó.ts comprehondido1s na reforma. cen&radn n~:~s juizes de direi&o, o 1 do 2• ins&ancfa 
principalmente a respeito ao garantias individuaes, Oca exclusivamente conOada ás relações. E'&a pro
não tinham sido aventadas pelos nobres membros posição é (•ssencialmento {alsa, pela emenda do 
que pertenciam ao r.u&ido liberal. A Cbmara, pois, nobru ministro a jurisdicção do 1• instancia não 1lca 
como eu disae, insp rou-se sómente no seu pro;lrio oxclusivanlento nos juizes do direito; o nem a de 
pensamen1o, nc. de1ejo de legislar sobro o processo 21 •nstttnci.n se concentra toda naa relaçõot. 
criminal, asaogurando ao inesmo tempo a reprossãu Não fica concentrada nos juizes del• instancia, 
do crime o a liberdade individual. qu·tnto t>ra poa. porque no art. 2• §}o Já o nohre ministro aos juizos 
sivel. de paz o direito de julg:ar as contraYençõos das pos· 

Pano asora a expor alguns dos m~tivos que turas·municipae!, juriallicção sem duvi(Ja do 1• ~os
actuaram oaquolla camar1 para appronr o ar&. }o tancia; togo, nao é e.1clustvamenlo, como dtz a 
do projel•to, o, depoill, examinarei as owendas do emenda, deferida oxclusiv>~mento aos Juizos de di
nobre ministro, em rolaçito a CH:se mesmo artigo e reito das sédos das relações a jurisdicr:ao do 1• ins .. 
sous psragrapbos. tancia. 

O ttr&. Jo doproject9 procurou realiat~r a idéa, já 'fambom não o ó por oulrn razilo, o vem a ser 
quasi geral. de CL)nCurir nos Jogues ondu fo11se porquo estl d~tcrmrnaçã_o nãl.l púdo abrang~r. rtiio 
possível a turiadicção da I• urstancía. aos juizt:s abrango, a disp,osição da lei_O!!pecial, do 1~, que 
purpe&uos. Segundo ~ seu ptlnsnmen•o, oua poss•· attribuo .:~os auditores do mc.rrnha cs )Uigllmontos do 
brhdado dava-se nas sedes das relaçõos,ondo porisso ·crime do trafico dos aCrJca.nos. jurtsd1cção que ó 
collocou sulllcieaiO nuDiero do ju!Zoslacs. lseDI du•lda do 1• iaal4ocin; por couaequeucia, nlo 
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compete exclusivamente aus juizos de diroito da!! o·sn. B.\nÃo DE MuniTID.t. :-0 nobre ministro~ 
sédos das relações a jurisdicçtto f1e 11 inlllancin. · p1~rém, prescinde complotnmonto dt!strr conversão o 

Não compete ainda, porque o nobre minht10 na 2• c~Jntcntn·!:'O com o nu moro do juizes do direito qurJ 
emenda dispõe que os substitutos desses juizos 115 • actu;,lmcmto t:!XbH'; para todas as funcções que lhos 
coadjuvarão na formação da culpa o nin~a DO!ol pro- ~silo marcn11us. r.. ,o proj~cto o om nutr~s lei•~ C';)m 
cessas dos crimes do art. 12 ~ 7v do coJJgo do JlfC· 1 o:-to numero ~ Jmpo,ssJvel ~uo o serviÇO de JUSIJÇI 
cesso; e em outra emenda docllm1 que os propnus I nào pndoçn, SOJa no Clvcl, seJa no cri mo ((rJflOiadns): 
delegados o subdelegados terito as mesmas funcçõea. ulto õ pnisivcl que cinco juizes súmonto chl!)guom. 
Ora. qual é a maneira porquo os delegados o :~uh· nostd capital para· a jurisdicçlto commerr.ial, crimj .. 
delegados o os substitutos hiio do cohdjtH'IIr os juizus na I e civil, F1cam dous juizes 1Jo commorcio. dous 
de direito sem que tenham uma parto da juris- juízes do crime, ttlóm do jui:t dos orphitos, que &ão 
dicção de 1• instancia? Desojarilt que o nobro mi· os que t1Xistem, uma vez que deljal'Pa.roccm os juizos 
JJistro se explicasse. municipaes e não são substituídos. 

O Sa. MINISTRO DA JUSTIÇA:- Peço a palavra. o Sn. FIGUEIRA oE J\oiRLLO: -Crea-so m:1is um 
O Sa. nA nÃo DE MuaJTIBA:- Quanto á jurisdic·- jui:t dos orph:íos o a provedoria. 

ção de 2• instancia _tambem não~ o~or~ída t•xclusi- O SR. DARÃO 'DE MuntTJDA:-E' vordJdo que 0 
va~onte pela.fl r~la~oos, PC?rqu~ a JUrJsdiCÇ~o du quo projecto que o nobro ministro :1prosenlo11 redigido 
aqu1 se trato o cnmmal ou c civil. A emcnd~ abrange r('conhecu que ó necossario m<•iur numero de juizes 
um~ e. o~tra_. Abrange an1bos. porque nl!l 5(drata 0 por i liSO conEigna di!ipO'liçüo neste sentid11, mas~ 
d~ JUnsdiÇ';DO g~r~l, uma vez_ que se prL1poe a creu- que n•js discutimos, o que ha de ~er votada, nõ.u é 
!i.lO do ma1s !JffiJUJz dos orphaos. . . o pNj~cto redigido peJo nobre ministrn: Eão uni~a· 

Sendo us~m peri!(UI~to ao ~obro rnan~.s!r!>: ex~::~- monto ltS emendas dn maneira porque cllas so ach.:~m 
com as retaçoes o ~uoJto de JUlgar cm. 2 1nst1.1nc!a aqui expressndo~. Ora, ncsws em6ndas não se dá. 
as causas commercJ~es? ~n~o,. se sub:nstc~ os tr~· autoris,:~cito ao governo t•ara ostonder n nurlloro 
bunaPs do commerc1o, a JUllSdlC~ão t!o 2• mstanc1a destes • 
não é exclusivamente exercida rolas relações: ha • . . 
outros tribunaes que tom:..m ccnhecimonto om 2• O Sn. AIJNJS1'l\O DA .JUSTIÇA :-Nao apo1ado. 
instancia das causas quo devem subir; uu ontüo ó O Sn. nAnÃ.o DE MuniTIDA.:-Eu dclilejo quo o 
preciso confessar que o nobro ministro qutJr ,•om nobro minislro mostro que nas emeA las ao art. 1• 
est3 emenda suppri:nir os tribunacs do cornmercio... existo autorisação. 

O Sn. MINISTRO DA. JUSTIÇA :-Não apoiado. O Sn. PARA!UGUA.':-Está na conso~hJaçã.o, isto é, 
O Sn. BARÃo PE AlvmriPA:- ••• idéa que i1io é em uma redacçiio especial. ma:!l na emouda não está. 

alheia talvoz ao mcsmu honrado mini:~tro, tJ crue os~ú O Sn. vJSCONPE no R10 8IuNcu (presidcnt1 do con
coosignada em alguns dos p:ojectos que foram im .. selhn) :-Est1i mesmo na emenda. , 
ciados aa camara dos Srs. deputados. O Sn. DARÃO nE MDRITIDA.:-Guardaroi, Sr. prcsi-

0 Sn. FIGUEIRA DF. MELt.o:-Não houve projecto dente, para mais tardo examinar so, por 'fontura 
nenhum discutido neste soí1tido. est:~bolocondo o nobre ministr\1 nA sua tmenda o di: 

O BARÃO DE MunrTtBA : - Mas. mesmo quanto d roi to de serem juJ.g11dus os termos do bem vivor e de 
jurisdícçlao de 2• inst:1ncia no c rimo quo a emenda segurança e <•s c~t~os do ~rt_. 12 § 7o dn codigo do 
(feclara orchasiva das ralações, 0 juiz do dir~ito in .. proccaso pelos JUizo~ de direitOs n~~ses lognr!ls•. ha 
tervem: tal ê o caso da emenda do nobre ministro algu01 recurso dessB J.ulga!r.ef!to. Nao tratarei d1sta 
ao art. 2o ~ 1•, is&o é. no caso de infracção de pos- agora •. Occupar-mc-hel do Jusu(Jcar o§ I o do art •. lo 
turas auanicip01cs; ahi 0 juiz de direito, recebendo o do proJecto o. c~nfrontal-o com a cmonda otrorec1da 
recurso do ju1z do paz, juli{a cm 2• instancia. pelo nobre mm1stro. 

E', portanto, falso ou inoxactQ que os juizes do Este paragr:~pho dispõe qun as val'as privativas 
direito tenham exclusivamenlo pela Olllenda a juris- incluídos as de auditortn de guerra e marinha sorãÓ 
dicção da 1• inatonciB, e as relações tambem oxclu- annualmento c sur.cosSivaJJ"JOntc exercidas na 'ordem 
siva.mento A jurisdicção de .2• instancia. que (ôr ostaboJocid1. em ragUIJmonto. 0 flm patonto 

Atada. ha outro ~efeito nrsta. mesma .er_ucndu: o desta disposição ó igualar~ sorte dos juizes quero
!JObre J!ltDislro restnngo o oumor.o dos JUizes do 1• aidom nu sédes da.!l rola~oos, para que não ar.on
Jasta~CJa, ao que. actualml'nto eXIste nas sedes das teça que uns estejam por amuos annos no goso do 
relnc;oos, tanto assim ~ue no final dessa emenda do- Ylll"a.s mais rt~n61osas o outros aas que não dão v ao. 
cluo. que mais um juiz do orphflos será. croado t11gcos :somclba.ntes. 
Da C~rte. Ora •. esto D~UJ11IO do juizes nllo mo parece Ho 11Índa outz·a razão o ó b.1bilit:tr fgunlmento 
suiD_c1ente, e Jd. aqut notou o nobre ~ona.dpr p~b esses juizes nas ditrerontcs mRtorias que fazem o 
Bah1a, para to oa o.s .trabnlh<;JS quo o proJecto tn- trabalho do cada uma dollns. Da mnnoira porque 
cu~be aos mesm~s.Jmzes .. lloJo nos ta Côrte !'listem, actua.lmonto so acha constiluid11 n judicatura de di· 
crOtf? quo novo JUizes, alem dos .d'lne n~d!toros do roito li qui na Côrte, ncontoco que o auditor do mo.rt .. 
~~~~moa o da gucrr.o, comprohondtdos o.s~uaxos m~· nhn o o do gu('rr« Jliw t~!mn perfeito conhecimento 
n1~1paos, quo o prOJecto çonvorto cm JUizos do da- do processo crimin:l} nom. civil, nllo !lA ocr.upnm 
re1to, quanto íór necossart'J. senGo do que diz res.Poito ris auditorias do guerra o 

O Sa, PAa.t.NAouA:-Apoiado. marinho. Quondo suo chamados juizos 11 rolo~ão 
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achlm·se em dlfficuldadcs para coohecor a m•rcha do 
. processo o para intoir•r·&O do dirt-ito pelo qual 
devam jul~ar. _ 

Com a disposição do parngrapho preenche-stt este 
duplo fim: do dar aos JUizos n.1o só a igualdade de 
voncimen&oa, rnu tambem mais meios do se intci .. 
rarom du rn.uoriAS quo constituem a jurispruden· 
ela em todas as suas Jlrovincias. · 

O Sa. DARÃO DB MufliTIBA :-0 nobre ministro, 
portanto, o quo pretendo com a su1 emenda ó rotar
dar, fazer mais extenso o processo summarissimo. 
m..1rcado no ttrL 205do codigo do processo, o so assim 
não ó nAo p6de charnu por maneiro nenhuma em 
auxilio nossos proceuos os substitutos. 

Não o póde tambem a respeito dos outros pro .. 
cessas crimes, o, portanto, convém quo S. Ez:. ez .. 
plique como se p6de verificar esra CcJadjuvoção, 
quando na emond.- primoir:~ o nobro ministro nio 
lldmiuo quo nenhum outro juiz tenho jurisdicçlo 
do 1• ioslancia senão o juiz do dlreit,. o os sub
stitutos não podem exercer runcçiio ai~Juma DOI 
actos do pruce!'so stm ter alguma jurisdtecAo, seja 
e:c lcgf!, ou por ddogação do proprio juiz. 

Já so notou 11qui quo estes juites subsUtutos, 
creadaa poJa emenda do nobre ministro, são os mes .. 
mos juizos municipaos que o projecto utioguiu ..• 

O SR. PARA.NA.GUÁ. :-Mul•to nomine. 

O nobre miuistr.l. porém, 011 emenda a este pa· 
r•grapho. annullando complctamonto esta di!iposi
ção, a substituiu pela seguinte: ecOa julzos do direit·1 
das comarc:~s do art. lo substituom ... se reciproca. 
mente o.s mesma cam,.rca somprequo lôr possn,ol, e 
sómonto 11a ralt• dellos o soriio pelos substitutos. » 
Ha inconveniente, me p:U(ICP1 nosb disposição. 
Sond() limitado o numero dos JUizos, como já mos· 
troi, nAo ó possivet que um dello11 subnitua qualquer 
dos outroa sem ficar extremamenfe sobrcarregndo dt" 
trabalho. e demorar, por consoquencill, o expe
diente e a justiça ás partes. 

O projecto da carnara dos Srs. cleputados niio pro- O SR. BARÃO DB MunrrrB4 :-••• e que o nobre 
cedia d.1 mellma maneira; croa juh;~s substilutos ministro quer rPproduzir debaixo do um nome ditfe· 
para, no C3SO do impedimento dos prnprlot .rios. en.. rente. A prelo· a distn eslá em que na emenda rer. 
trarem immediatamcnto n:~ substituíçào; niio sobre- coira su diz o seguíuto: « Accrescenltl·so: Nas 
carroaava os juizos proprictarios C1Jm duu, tros ou mesmas condicõns e Vllntogons. )I E', portanto, de 
rnais varas. E' vnrda(jo que o nobre ministro p.·z nenhuma impôrtancia o nome que ~e lhes da do 
algum limito expre:~saudo a clausula asompre quo juizes substitutos, quo1ndo na cssencia alies são o 
Mr possirel», mu esta clausula ó indo(enida, é li1o mesmo que os juizos municipacs, mas sem jrarift .. 
vaga... dic~ão. _ 

O SR. P•á•~•ou.( :- ApoiaJo. O nobro ministro acoita o § 4• do projecto nos 
termos segointes: « São reduzidos a tros os sup• 

O Sa. BARÃo DB MunJTIIA: -. •. que não sei plontell dos juiz"'s municipaos, delegados e subda
quando isso 6 passivei o quando não. Portanto., acho lt'gados d, cndll termo ou districltl » i mas no~ 51t 
quo t•m rclnção ás subslituiçõatt o projo1:1o da •:amarn quandtJ 80 trata da inenmpattbilidado dos cJrgos do 
dos Srs. deputados bmbem U superior d emenda.. juiz muaicipnl com os de juiz de paz, chores do po-

Vona outra omendn do 11onrado ministm a respeito Jicia, dttlegados, subdelegados e seus 11 upplonteP, 0 
da competencia dos substitutos. 1-Ja um corta emgma nobre ministro desin..:ompntibílisa os juizes do paz, 
para num na disposição do que trato. Não compre- 8 talvez c:om rnziio, 80 porventura a houvesse, em 
hondt ainda como ó quJ os subslilutos dos jutzes do 1 d - t b · 1 d" -
direito poderu auxiliar os nwsmos J"uizos du direitcl querer quo Ol ~:Jizes e paz nao on ama JUr s ICÇaO 

· do julgar osc11mcs do •rt. 12 § 7• do codigo do pro-
no vroparo o lDstrucção dos procetisos do que trata coaso. So ollos nbo tivessem, com efteito, essa attri
o art. 12 § ')o do r:odigo do processo criminal, o buiç&o, a ~mendn poderia passttr, uma vez que não '"''is processo!l crimes ntó o julgamento. · · • h J · d" t 1 

Vamos á primeira par to, a rospoiLo dos crimes do oram J IIIZOII, nao nv n Jmpo amen o a gum, l!m ~uo 
a.rt. 12 § 1•. Como 80 r.(lmbina isto com 0 que dot~r- pod11ssern ser dolegadtiS o subdolcgados, lll4!1 r ra 
ml·nu. 0 ar L. 205 do cndi""o do nrocosso 1 lmmodiattt- preciso que uma oulr.J condição existisse: a de lhes 

ft ,. nfio dar o direito do julgar as infracções das pos
meattt quo FO apresrnt:~ queixtt ou denuncin, ou :aulo tural das cama r as municipaes, quo s&o verdadeiros 
d~ inCracção de postura municipal., o juiz m~n~tu crimes, na phraso do rJossn codigo penal, e cujo 
citar o delinquente p:ara que n·1 prirneira r.udaonciu julgamento ô lilo unportnnte como 0 do qualquer 
co111paror.a, o ncssn mnsmn nuthonci:~. feita a lciturn dos crimes rcrorído8 no !lrt. 12 ~ '7o, .. 
d.1 iC us;ção ou auto1 úff11rocida a dt'f"za pelo róo, fo ,\s:~im entendo ~uo n emenda do nobre muustro 
pron1 ndada a sentença pelo juiz qr1e está presento; nest,1 parte nüo p6dll ~cr acoita, não ~stá nDs cnn. 
ObtO :acto ó r.ontiuuo, u[lu so p6do c1h·itlir. Gr.mo ~~. tJiçõos do principto que parece domjnar as emendas 
pois, que o juiz su.bstituto ha do coadjuvar o ju.iz pro- 8 a: que nenhuma uutoridado julgadn14 poasa sor 
prietario na occasiiio om que ti·ter do fazer o pro- delegado 011 fiUbdolcgado do policiD. 
cesso 't Como ao ha de dividir om duas partos Olllo Mo parece que a não Sl'r emendado aquolle uUgo 
processo, que dovo 'ser decidido em urna só nuclion· ó iuL!iaponsavul quo a disposição do§ 5o ~o projeçto 
cia, o quo quando muito pódo ser defferida para n s.-.jn m~n.ti.da, com•>. s~ acha, 110 sc.nll1o da m
soguinto a 5ontonça do juit? Se a nobrtl ministro compaLibthdndo dos JUizes do p.n, am ta n:osmo 
quor com atreito fazer mais dP.morndo o processo, ~ · 1 • · r ~ d tura 
então torn alguma razão, pódo (nzel·o. roas isso não quo uno JU guom sonao ns ln r~cçoe~J .as pos s 

. d munlcipnos. 
so agclla eom a nccoss_idado sempre rt:"cor~hacl 11 •!e lia 110 ~ o• ilas enHJndn 11 uma disposição quo no 
sor prof!1pta a ropressao dos poquonos dohclos. mau 11onsljr n~o tom signil1cnçà.o: ó a sdguinto: 

O Sn. Pom•Bv :-Apoia1ltl. .t~ Quando mnghiltild0.9 no oxerciclo do carg1.1 po• 

"' 
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licial n~o gosariio do predicamonto do sua magls
trnturn; vencerão, porém, a fl'Spoctiv:t antigui
dade. etc.» Não me consta que os nctunes choros de 
policia goscm nosso o:nprogo do pro Jicrunonto do 
strns magistratur,!.l; apouas toem o privilegio do furo 
cm consOquuncia do sua posição na jerarchia da 
magistratura; isto ó, se são ju1zos de '1ireito, ros
poildam pelos cri mos do rcsponsabilidadu, ou mesmo 
communs, segundu Stl tem entendido perante as 
relações i se são desembargadores, Jlospoodcm po 
raotQ o supremo tribunal do justiça não lia outra 
disposição segundo creio , 

O nobre ministro não cohlbe com etreilo, que a 
fOiicia po•sa chamar a •••ignnr termo de bem viver 
ou de soguronç• gualquer individu> que oslejo e 
so acho nas condiçoes leBaes; mos S. Ex. Pnfraquo· 
ce essa autoridade, entregando a outra diversa a sane .. 
ção que devem ter os termos do bem viver e de ae• 
suran~·· 

S. f.x. sabo q•Je oo termo de bem viver ae commina 
uma pen.1 para no caso d~ infracção ser impoata pefa 
autor1dado quo o fez a1111gnar; e no termo de segu
rança a autoridade obriga o suspeito a prestar uma 
cau~o llccunirtria que etlo perda no caso do infrac· 
çào. Po1s bom, senhores, o chefe do policia, o dole
gDdo o o subdelegado não toem autoridade para fo~r 
isso i só toem autoridade parD chamar a asâisnaresses 
termos, mas não para dar-lh~s a aancçlio. A que 
fica, portanto, reduzido o chofn do policia J • 

Ora, Jsto nunca foi, não é prodicamonto. 
O Sa. PARANAGUÁ :-E' C"'A~.egoria, ~nío. 

. 0 Sn. BARÃn DE AfURITIBA :-Não tem JIOf conso
quoncia, no mou fr;~co modo de ontondBr, nonbum 

_v,. lar, nonhumn signillcnção a pnlavrn « prodica
nJento P. do quo ngui usa o nobre ministro; com as 
oxplicaçõos do S. Ex. talvez possa pon~:trnr o myste-
riu, que parece haver nesta palavra. · · 
_ Ao!J pnrngraphos soguinlos 1n o 8" ni10 liJiresontou 

o nobre· ministro emenda alguma; aceitou-os, pr.r 
Cl)nsoqnoncia, pura o simplellmDr1te; mns nbi õ que 
f•U acha1·a que o nobm minislro podia pro pôr al
gumn emenda;_ o uão foi soniio um descuido na ca .. 
mara dos de~utados, qua fez passar a disposicão quu 
Vou lor! a Haverá cm cada termo um adjuÕtu do 
promotor publico, proposto por este e approvt~d11 
pelo juiz de direito d' rospecttva comarca. P 

O nobre minhtro quiz sacrificar tudo ao principio 
do divisão d" policia e da justiça; entendou que as 
monoros dochoos, aquollas quo ~ão puramente po· 
lieiacs, eram verdadeiras sontonçDs dtJ julgamento, 
o cnl4o não consentiu qt&e os choros do policia, que 
estão na catPgoria du magistrados, impC)zesaem a 
sancção nos termos do que falloi. Co.11 Jsto o nobre 
miuistro nüo pólio manter a scgurauça individual o 
publica, não pó do provinir oa dolictos ·que todos os 
dias, aindnroc!jmo com a legislaçio vigente, se oslAo 
commettondu. 

Na lngl:: terra o em outros paizes á •• .-acção dos 
tt3rmos de bem viver o do segurança ó uma questlo 
toda da competoncia da autoridade policial; som 
que nelles intervenha c magistrado Yitaliciu ou per
petuo, como o nobre ministro quer -que aconteça 
entro nós. 

Pa:o aqui, promettendo vollar li discussão para 
examinar cDda uma du outras omendas do nobre 
minislro em quo cu nfto podor concordar. A hora 
está tiio adiantada que soria abusar da pacioncia do 
senado se quizosse dh:or mais algumas palavras. 

· Ficou o . discussão adiada pela hora, 

Esta dispo6içio coutraria, na ultima parte, o prin· 
cipio da nomeação dos promotores. 01:H1djuntos são 
verdadeiros pro_motores; se não toem a oxtenslo das 
suas attribuições, toem uma pu&.e dellms e podem 
ter mais algumas cm certu circum~hncias. Ora o 
promotor publico ó um dele0ado do poder executivo, 
um empregado do policia, judiciaria é verdado. mu 
dependente do governo, o que deve 10r inteiumcntc 
independente do juiz do direito, porque tom do obo
decer ás ordens e insinuações do governf•, cujo dele
gado d. Niio póde, porém, este do legado do governo 
ser nomeado poJo juiz do direito, como esti\ uo pro
jecto; ó convonienta, pois, que seja ~roposto polo 
promotor, mas approvado pele presiilente da pro- O Sr. prosidonle 'depois deu a ordem do dia 1• de 
••. M~: . . 

... Sinto quu o nobre ministro procuro reduzir as. 
allribuiçõo• da policia de maneira que olla se !orna 
quasi inCllpaz do funccionnr utilmente e menos pro
pfia para manter a segurança individual e a ordem 
publica. A policia, com as auribuições que o nobre 
ministro lhe do1xa, ó sem valor. A policia, que em 
nosso paiz está organisada m:.is ou monoJ segundo 
o typo adoptado ultimamente em uma grande nação, 

· n lnglatorr.1, torna-se um vão simulacro. O nobre 
mildstro •. t.~ICm tio oscassoar·lho os recursos de que 
e lia púdo usar e que talvez nao si1o bastantes, tira
lho um dos mais o!Ucnzcs mo:os do previnir os do
lictos. Quoro fallor dos lermos do bem viver e do sc
gurauçD. 

3.• discuasiio da proposição da camara doa depu,. 
lados oobre pensão, mencionoda no parecor ela mesa 
n. 360. 

2.• dila das ~ropooições da mooma camara aob"'. 
pensões. mencionadas nos pareceres da mesa n. 81(), 
311 o 372. 

2,• diacu.,lo do projociO subalituli•o da camara 
dos depuladoa com a proposta do podor execullvo. 
sobre reforma judiciaria. 

Lovanlou-ao o sessão as 4 boras e 10 mlnulos.da 
tarde. 

~. 
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