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I' ile••íio JH'-CJinratort·a PARECER• DA !lESA N. 430 DE 27 DE NOVEMBRO DE 187i. 
. ,·: ... ·- .. 

., 

Expilo o numero de Senadores -presentes na Côrte no_iiia 27 · .. _ . . ., .... . . 
.-. E~l 27 DE NOVE~IDRO DE 1872 

• I'· 
.•' · de Ndvcmbro dlll872, e a_ circular que no dia t• de Sep-": 

tcmbro nntcccdenlo dirigi u-so aos que estavani' cotam · · · ·. ·. 
PRE~IDENCIA DO SQ. VISCO~DF Dn ABAF.U; ausentes, afim de quo.por falta de numero legal do.Diom- ~ 

. bros nam deixasse do abrir-se: a Assemólêa Geral no dia 
t • de. Dese~rbro,_para o qual ro!a convocàda. 

. .. ., 

·Ao meio"di~-acbarnm-so presenl.es 1~. Sr•i. senndÓres,_a 
saber: . I. ..... 

Visconde do· AbgctÓ, Almcid:{ e AlhQqucrquc, Flgtlcirn Senadór'es presimtes em .1 de "Septem~ro de' is7·2 ... 
· 1lc llcllo; Dias do Carvalho, marfjuez de. Sapur.ahy, · D~tTos · . 
. Iiarret~, ;loque de 'Caxias; .Pnos· de ~lendonga, Leitão d1; .Pelos doris quadr'os demonstrativos, que lnsom parto do 
:.Cunha,-Firmino, conde do Baepe.ndy, •Jagunribc, Nunes_ pnragrnpho XYI do relatorio da ~lesa n. 429 datailo de 
. · . . . · . hoje, mostmosc ; 
··'Gongalvus, visconde de lnhilmerim, barão do Rio Grande, 
· viscoJldo de" Jngu~ry; Antilo; visconde do-Bom Retiro e 
visconile do Nitheroliy. · 

O Sr. pre~lcnÍe abriu a· sessilo .. 

O Sr. 2" secretario leu oúcguintes pareceres dn mcsn : 

N. ~~9 do .. 27 1lo Novcmhi'O do _1872; expon1lo os netos 
legislativos o entres nssnmptos' da competencia do SC!Wflo; 
que rornm sujeitos ú sua •lclihcrn~no dm·antc n sc~sijo lc
gislntivn de I R72, concluindo que o roJntol"io dn mesn scjn 
impresso o tlistrihnido nn rMmn do cslj•lo o remottiflo 1\. 
commissilo de constitui(ilO, nnm do propor ns mo•li•lns que 
ru•.hnl' rpn\'flllif1nlr~, nt1•, 

Pelo primeiro : ' 

Que no dia 1• de Septembro de 1872 estavam prcson- · 
tes na Côrte 37 Senadores, estn.vnm lluscntes 18, e lrnvia· 
~~~ . . 

Pelo segundo : 

Que no din de hoje existem na C~rtc, sem impediÍuen,to 
participado do comparecer ás sessões dinrins •resta Ca
mnl'n,37_Senndorcs, estam ausentes 1? e existem quatro 
Yngn~. 

1 Segundo as inrorma~ilos obtidas poln ]leso, os 37 So
mulorc•, que actnnlmente achnm-so na Cllrto, com designa-· 
çilo dns provin•ins 110lns •lnncs foram eleitos, o o soo do
mirilio. !'nm: 
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4 l• Sessão pr~paratoria _em 27 de Novembró 

PROVINCI.\8, • . . 
Alngôas -·· 
Amazonas • 

Dahia . 

NOliEil. 

Jncintl•o l'acs do ~Iondour.a. 
Ambrosio J,oitilo dtl· Cunlin.-

Í Visconde do Muritiba ·; • • 

1 
Josó Tbomnz .Nnbuco tio Araujo·. 

\Zacarias do Góos o Vasconcollos . . 
•, 

·Ceará • .. • w '{ Domingos J'osó Nogueira Jngua1·ibo. • 
· •· Joronymo Martiniano Figueira do ~lcllo, 

Espirito-Sauto • 
G.oyar... 

Mnr11111Íito • • 

Matto ·Grosso 

~linas-Goracs . 

Pará •. 
Parabyba 
Paraná. 

Pernambuco 

l'iauby. 
Rio Grande do Norte 

Jlio do Janeiro . 

Santlt Catbnrina 

S. !'nulo •' 

S. }'edi'O ''" s'ul 

Scrr,ipu 

-

Josó ~fnrtins da C1·uz Jobim. 
•. José lgnacio Sill'eira d11 !loua .• 

) Antonio Marcellino Nunes Gon~ali'CS 
t Caadido !londcs do Almeida. . . 

· Visconde do Rio · Br11nco . '. 

~ 
~làrquez de Sn pucaby • • 
Visconde· do Abnétó. · • • 
Visconde do Jaguary • . 

• Josó ·Pedro Dias de Carvalho • 

~ 
Joaquim Antão Fernandes Leilo. 

. Joaquim De! fino Ribeiro da Luz. 
.. Firinino Rod1·igues Silva . . 

Visconde do Souza Franco. • • 
. Frederico do Almoidà Alb.uquorque. 

. '. 

(llaní,o do l'irnJiamn. • . • 
• ').José Dento da Cunlut Figueiredo. 
·, \ Frnncisc~ do Rogo Barros Barreto 

.. 

Joi\o Lusto~n da Cunha l'arnna;;uá 
Visconde do Inhomirim ; 

!
Antonio Pinto Cbicbcrro da Gama • · 
F~ancisco Octnyiano do Almeida Ros•t 
·v1scondo do NJtlmrohy . . • • 
Visconde do Bom Retiro. . • • 

. Conrlc do Jlnepondy . 

) 'lllarrJU07. do S. Vicente 
t Visconde de Cn ravellns. 

. ' 
t 

OurJÍie fie Caxias • . 
Hm·t1o fio 1\io Grnndc • 
Antonio R01lrigucs Fcrimndcs llraga 

Sumllla, 

•. 

•. 

: 

.. 

•' . 

... 

.. 

.. 

.• 

DOMICILIO~. 

Alag6as 
Côrte 

•. Idem 
Idem 
Idem· 

"Idem 
Idem· 

,l.dom' 
Idem 

·Idem 
Idem 

... Idem 

Ücm 
Idem 
Idem 
Idem 

... 
•. 

I ~ ,• 

'Iilein . • , 
• .• llinas-Gerae11 

. ' ·Côrte ·. 
-

Idem 
' 

. ... ,. 
l'arabyba . . . . 

' CM o ... 
Idem '. 
Pernambuco 

Cõrto .- ... 
Idem 

ltlem 
I dom 
ltlem 

·- Idem 
.• lei cm 

Idem 
Idem 

!fiem 
Idem ·. '. 
h! cm 
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-----·~~'~·--------------------------~-----------------~------~~~ .. ~-~·~-~-~~ '1• · Sessn:o préparatoria em 27 de Novembro_ 
. I . 

. Dos 37· Senadores actunhncnto na C~rto 1111 I(Uatro 
que !Oom·d~níicilio,nns proviu~ias, ll s~ber': 

Os' Senhores : 

5 

Jlrcdorico do Almeida Albuquér.juo, na dU: l'uruh~ba. 

Jlrancisco elo Rego Burros Bâr~cío/ na elo Pernambuco: 
~ 

. . . 

J~cintho Paes do ]lonclon~a, na provmc111. dtts Alagoàs. 
J~aquim)iclllnó:'i\iiiOiro aa J,ôz, un do !tinas Gorncs. 

Os 17 Sonadoros:t(~O so ncham·ausentês dji:C~rtc,·sam · • 
. ~ ' .: " -· ' ' ' . . ' ~ -;,: .. ' ' •: (· ,;, 

~. ' ~' . . . ' ~· ' ' ' ... asSenhores: .,. ,. ·., .. 

AIÍigoas 

llallia ·• 

Cearà . 

"' • 
JlROVl~CI,\::i, 

o I, o 

' ' 

Mnrnnhao .-

.-
Joa!l' l.ins Vieira· Causansdo ·-~o Siuimbú. 

''' 

. "' ,· ( UaJ·ào do CotegiP,o • . • 
· • José ·Antonio• Suruil·a . •· 
{ Jo~quim Joronymo Fernandes 

. ,I!·.~.:. 

da Cunha 

J Fr.ineisco do Paula Pessoa . . 
I Tbomaz Pompeu do Souza Brasil ,. ·- . 
J,uiz·An.tonio VieiJ·a da Si!Ja 

'' 

Alijs.óas 

. ,Babia . 
·. ··Idem • 
·.~ ldo!11 • 

. Coará . 
. 'Idem ; 

'1·, 

!laranbilo • ,. 

{Barão do· Camargos.. • • · . · • 
.. 1 Gabriel Mendes dos Santos . . • 

(Francisco do Paula da Silveira Lobo,· 

• Mina~-GCra~s. ,: ·;, 
ldom · • , • 

'. I dom · ~ .. 
l'arahyba· 
Paraná. 

Barito do ~lamanguapo . c 

Bar«o clÇ, Antonina , .. 
.... •Pnrahyba ; 

S. Paulo · • 
. ', . / ~ . -.-

' ' · (Visconde do Sua;suna . . ·· . 
, .• · Visconde do Carnnri!J;ibc._ . • ·. • •.. t Alvaro Bnrbalbo Uclula Cavalcunti 

· . ; / l'eriiariibuco '>.
.Idem· :· .. 

; . · Idem • 

S. l'nído. 
Sergipe 

' 

Francisco Antonio de Souza Queiroz. 
Antonio Diniz do Siquoira o •Mçllo 

Somma • 

:,. 

.. 

S.'l•aulo .. 
Se_rgipo: · 

"· .... 
' - . l ' 
~ Entro os Senadores aus.cntcs b11 um, •1uo 6 director da' t:• o Sr. Viscoud~ do Ca~nar~giho. 
faculdade do direito do Recife. · As quatro vagas que oxisteiu no Senado sanu 

' . 

: l'elu p1:o\irici~ de S. l1aulo . 

Pela.de Santa Cathnrinn 

)'ela ilo lU o· de Janeiro . 

l'ela da Uahia 

As vngns provem de (Cl'Cln rallecido: 

• 

Em lO de ~largo do 1~70 o. Sr. Josó ~lanool da Fonseca: 

l\m a de .Julho de 1871 o Sr. Josll dn Silva ~la!rn: 

1\m 2U do Agosto de ·J872 o St· ·v:scomio do Tt~tinn: 

lim ·J O do Scplomht·o ''" 1872 n Sr. Viscoiltlo do 
S. T,curr.n~.o. 
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.1~ Sessito preparatoria ·em 27 de No-v:embro 

. 11. 

Observafac.v da Mesa; 

. , O _art. 29 do regimento interno do.Sonndo declarado péta 
dolibera~ão do-27 do Junho do 1868 dolol·miua oxpJ•ossa
monlo que todos os senadores dovom comparece•· no pn~o 
do Senado no dia 27 do Abril ao meio-dia. · . ' ,. 

. No .nn11o que so sogúo no do uniu dissotúr)np da cmnam 
dos deputados, nprimoirli sossilo Jlropnratol'ia iiõ souado .tem· 

· sido no dia 27 do moz Mtocodonle no da reuniilo da ns-
sembléa gorai._ . · , 

E' indispensavol o comparecimento dos. Senadores nesse 
dia afim do que o Senado, verificando-se nos .termos do 
art. ·ao do. regimento estar presento o numero sumciouto .do 
monlhrós, segundo o art .. 23, cap. 1", til.- IV d11 Cortstirui
gão, para abrir-se ·a Assombléa Geral, 11ossa nesse dia dar 

- parte disto no ~linistro do lmperio, pedindo dia, hora, o 
Jogar, em que Sua ~lngostndo o-lmpomdor.so dignará rio. 
receber uma doputa~ilo do Senado, o nos seguintes diàs 
proceder na lérma proscripta nos'arts .. -31, 32 o 33 .do 

· mesmo regimento. · . ' 
Ha outra razão, ·que na rnita do preceito regimental J'O

commendaria o comparecimento, o ó que nas sessões pro~ 
paralorias tom o'Sonado o dever do verificar os poderes dos 
que tiverem sido nomeados Senadores, tomando conheci
monto das Cartas lmperines do noinea~ão,. que I orem a pro-
sentadas. · · • -

Neste caso· ostll. a .do. Sr. Dr. Joaquim Floria no do Gcdoy, 
nomeado Senador _pela provincia de S. Paulo. · · 

m 

Preccdenlõs do Senado. :-llcgra adoptada J>cla J/ csa ein 
~ 1864 de accordo com os Jlrcccdontcs 

,_ 

Ha uma longa serio do JH'ccedcntcs, que demonstram a 
importancin, que deu-se scmpro ao comparecilnciJto dos 
Senadores no dia designado no. regimento, · bem, como a 
solicitude com ·quo·o Senado sem pro velou a obscrvnncia 
destes-precedentes. 

Assiin- ó que, consultnndo-so as rCSJlectivas nctás, vll-so 
que 9m scsr.Io dó 20 do O,ctubrli do· t 832 o Sr. SenadoJ 
Rodrigues de Carvalho mandou à ~lesa o seguinte roquoi-
·rimento: • 

• Proponho que o Senado resolva que se CXJlC~ ordem 
aos Senadores,· que têm lnltndo ás sessões nmJUnes, para 

· que .venhnm'tomnr assento na lutura sess11o, o fim de que, 
nam comparecendo, possa o mesmo Senado tomar a rewlu-. 
fào que convier.• · · 

O requerimento, sondo npoiado, entrou cm disr.ussfio, o 
concluidn esta, pó~-so n votos por Jlllrte•, o roi approvndo. 

Em conscqucncin de!!tn doliben•ç•io expediu-se no mesmo 
dh 20 do Octuhro, uma circular, do quo n Mes11 já deu 
conhecimento no Scmulo, a IJIIOl com oul.roH documentos su 
acha nnncxn sob· o n. 2 no pnrcccr n. 2Gl do 27 de Abril 

. •lo 1870, impresso, o publicado no tomo VIl ;ln r~speclim 
collecçlio á png. fi9. 

l't·ocoilcnÍos, como osto, •·ovolam a snboiloria,.;J. provi~~o 
com qi10 o Senado costuma ntt.oiiilor a· ló'dos os assuinptos 
'da su1t coinpotoncin, o o Olllllonho; com IJUil'~eln ·a obsorvnn
cin, o oxocueilo da lei, o 1101' osso 1iloio o rosjl'oilo no prin" · 
cijlio ,do nÜctoridndo. · · . · · 
•· , I , , • , • •T : •. , : : .; , : . ; • • I) ; , : 1 • ;: :, ., • I~ •. 

E: por isso que n~losa mim só .•·ocorda ao Simado todos . 
. os nnrios cites bon's procedentes; 'pnr~qilc óc,mi)(i'iiain os . 
oblitero, mas lambem' procura, tnnto.IJUanto póde ser-lho 
pormillido, conlormu•·cso com ollos. · . . .. . · · 

Neste intuito ndoptpu Ít ]lesa como ~ogra desde o aiÚIO -. 
deJ86l o alvitro do dirigir nos Scnaaores ausént~s da·'' 
C~rte·11o intorvallo da sossilo legislativa uma qireular. com 
o fim do· inlormal-os itcorca do numero do ScnadOI'CS que . · 
estam p1·osontcs 11a. C.urte-na occasiilo, em que· .a circular é 
expedida, e·Fom que .]Jódo. contar~so 'para as ~ossõcs·.pre" · 
Jlamtorias, quo'come~am 1 IIO dia 27 do Abril, e pnrn a da 
abertura. da sessão legislativa· no dil•. 3. do ~I aio, convi
daJ\llo.7os .. pnm nr.roeiarem ilovi_damonto· esta, o _outrns çir- .
cumstancias, .. quo lhos conupunicn, o resolvm·om, à vista do 
tudo, o. que .l)lus pnrecer mais conlormo nos o'ntoro8ses do · 
servi~o Jluhlico, o aos d1~:C1.!)nnrn, a <JUe'tõm a .honra. .. du 
portorícer. 1 • • 

E' isto o r(UO está· nas laculdàdes d~ !lcSIL; 'o umn faltara· 
quemdigá·r1uoas excédc." · · · · "' '·' · 
. N;;s 'do ·Soi1ndo iudÓ ·,jua;•lo, ~onlorme os j\rincipios· do 
justiça o Jlroccdentes do parlamento, a sua sabedoria o pru
dcncin lho aconsolhnrcm Jml·a tornanlfectiva a disposiciio 
ilo regimento iuterno, r1u0 é· a lei da casa, Ó devo ser obc~· 
decida. · · '. 
. A circular izuo a Jlrosiden'cin, c·m virtude do· qu'o a. Mesa 

-tinha deliberado em conlcrencili do 23 de Desemhro de 1870 
dirigiu no dia 1" de Septembro do·corrcnte auno aos Semi~ · 
dores ausentes da Côrte ó a quo consta do· documento 
annoxo por cópia. ·· · 

IV • . / 

Considoranda, e· conclusão . . 
' . 

ASsim que, coíno ·resumo, o conclusilo das observações 
que procedem, a ~lesa' · 

Con.•idcrondo r:uo existem actualmonto na Córto trinta e 
um senadores sein impedimento Jmrticipndo parã comparo

·ccr· às sessões diarins dcstã Camnra : 
· Considerando que este numero do membros ó snmciente, 

segundo o urt. 23, cnp. 1•, tit. IV,·da Constitui~llo, para 
abrir-se n Assembléll Geral no dia 3 do ~laio ' 

Con.•ideJ•ando no é1uo dispõe o art. 32 do regimento in
terno rio Senado : 

OITereco o seguinte 
P..I.IUiCJm. 

1.' Que !!C ofilcio no Governo pelo ~liuislerio do lmperio, 
commnnicando-sc-lhe que luL nn Ctlrtc numero lcgnl do Se
nadores parti abrir-se a sc"tio da AssomhlóiT Geral no dia 
1.' _do llcsomhro, o pctlindo rlia, hor~, o lognr, om que Sua 
Mngcslarlo o Imperador so dignarA receber um11 rloputnçfi" 
do Scaarlo •• que lcm rlc pedir rospoil.osamoiJto 110 Mesmo 

I 

I 

l 
"I 

-.'. 



2•. Sessão preparatoria em· 28 àe No~emb1:o 7 

A ugu~to: Senhor U: . dcsigna~i\Ô do din o hora d~ lllis~n do 
Espírito Santo na C1q1olln ,Imperial, c d11 hera, o lognr (lllrcl 
n sossno jmpcrinl 'da nborturn·da Assc1\1blón Gm·nl : .. 
- · 2.• Que ·se officic cgualmQJlto ít Ca1nam de• S1·s. DC(lUta
dos commúnicàhdó-so-lhc que hn nn CMc numero suffici
cntc do Senadores para nbrir-so a A'sscmblé11 Gcrnl : · . 

· :r.i Q,;ij o p~scntri pare~~;. soja imptc;so, o ~disll·lbuide 
na Corina·do estilo. . . · · 

i'aco dÓ Sc'nadti om 27 do Novembro t!IY 1.812 . ....:. Vis~ 
'conde •. dc Abaotó, .Prcsidentc.~m:onymc. Mm·tiniano. Fi
gueira de ftlello, :2.• Sccrctnrio.-Josc! .Jicdro Dias de Car
vaiiiO, 8." Sccrotnrio.-

.. 
. - "' . . 

CIRCUL~ll DIRIGIDA ,AOS. sns,. SI:NApOII~S AUSE~TES liA ~RT&. 
NU DIA 1"-llR S~PTE)IDIIO DF. 1872. .• 

G.nbi'nct~· ;~;, Prcsid~ncht. do .Scnado.-:-Ri~ do Janeiro em 
1 de Scptcmbro de .1872. · ·. · · 

··• flhn:: c·. Exm.' ~ . ...:.Em virtude. do que a Jlc::a d~ 'se~ 
nado deliberou cm confct·cneia .de 23 de llcscmbro dc.l870. 
lenho .a honra de rémcllcr· a V. l,x.,.,iàt'á ~cu·couhcéi.~ 
mente, o incluso quadro demonstrativo, .contendo os nomes. 
dos. :Srs. Sçnadores actualmonlc .presentes im Cli,l'tc, c de~ 

; . 

O Sr. l? sccictnrio .leu 1ím·ootcie datado de boje do· 
81·. soniul'CI, Znem·ins tlc· Góos o Vnsc.on'colltis, participando 
nchiii':SO n~·:CÕI'lc (lrompto'pnra.colnliiiÍ'écm• ÍIS s.ossOos. , 

·O mo~111o Sr. 1.!: sÕc1·eta1·io dccln~ou· quc.'bnvia pat'li
cillatl'o igúalnicnm nchnr~so prcm11to o .Sr.·áenador Fernandes · 
~rngn. ,,.. - ' · • · 

· Ficou 0 scnnilo intoiradQ. . '· · · 
·· .Em ·sogl;hltt c S1·. présillcntq convidou os Srs: senadores 
Jlicsúntcs JIÍu:n. se reunirem _11innnhn à tncSI)Ui hóra ._ ' . :. 

~ . . .···· . '• . .. . . '.' . . 

Lc,·cmtiíu,-sc a •cs~i\o ·Vinlc. miqutcs ilop0is tio .• meio. dia. 
·.,· 

-~·-
. . . 

:e• lii«HIIIIIio IÚ~eJ•ara,.oJ.'ia ·. 

•ll}f 28 DE NOYll~BilO DE 1S72 .. 
. .. .. . ··-· '·-· ' . ·,'' 

" NlEtôiDEN~I~ DO im. ·''ISêONPE.'bE -:.\n',\Et,.: 1 '-~-- " .. :,· 
., 

Ao mciiÍ dh1 o Sr. oprcsidcntc cccupou a.cudeira.da.prli
sillencin, o, mro estando PI'CSCn(o .110111 um dos Srs. ,silcrc-:' 
. tàriqs, convido.u ·cs Srs. Leitão da Cu~ha c visconde do 
Bom Retiro para occuparcm nnmcsn cs losaros de 1•. o:2• 
sccretarius'. · .... '' · 

.. ,,,, ....... 
ausente~, com.declara~'io •!as vagas 'J"" lm: precnc~er. Adu1rm!~~se .presentes dh Srs'. s~~'dorcs,. a. sn~er: 

> :Const.a dli rcla~•io .. nominal, . que envio a .. Y. lli., c que Visconde de· Abuetó,• Lciúiu da Cunha, visconde do.lÍom. 
cxtstem., na . Cdrtc lfclualmcntc 37 Srs. Senadores, cs.tam. ·nctiro, mart(UC'L de Snpucnhy,}'a~s de }{éndonça,,. Nunes 
nuscntcs 18, c lm !rcs vagas, que ainda nam .estam prccn- Gonçalves, visconde do lnlicmlrim, Fernandes llrnga,. vis-
chi~as, · · · 1 1 J · .• 1 N' 1 1 ·. · , COnt C I C _agu~ry O VliCOnuO I O :1 1t1cro ty. 

A1•scss~oprc]mratcriatlovc sorno dia27~déNcvemliro- - .c ' .. 
,proximoruturo, c a d11 a~crtura ·da Asscmblea Geral no dia O Sr. prêsidcnte nbriu'n.scssão . 
. 1..•. de: Dcsombro seguinte, cm virtude do· Decreto Imperial · • · · - · · 
de ·EDiivoca~ão do 22 do ~lnio ullimo. . , .• I.cu-so n ach• da sessão .antccodonto c, não ~a vendo 

quem scb•·c· cU~ fi>.cssc cbscrvusücs; roi·. app1·ovadn. 
. .Assim, p_olas informações· t(UC aucterisado pch1 Mosn trans- Ó Sr. 1• secretario deu conta 1Ío · scgÚ.into. · 
mttt

1
o.ncsta occasi11o a V .. Ex., ficar:l V.llx. lmbilitaúo para : ·· -. , " 

_reso vcr·com perfeito .conhecim~nto dll. causa áccrca dn j;X).'EDIENTE: 
cppcrtunidadc de snn vinda para a Ccil'to, c comparecimento 
na Cnmara 1lc que é. mcri1bro. · 

Tmiho a ho~rà'd~ ser com-;i'cl'fci~' cstim:i c subitla con-
8itlm·n~iio. . ~ · 

Do V.l\x. co~lega c attencioso venerador, 

Viscolltlo ti c Jlbactt!. 
,\ S: llx; o Sr. Senador ... 

Jlorum n Ílll]ll'imir. 

. ç. 81•: pl'CSidl\lllC d,ÍSSC flUO !il· ~niCÍHl'-SC ílO. g'O\'Cl'l\0: JHl)O 
lUIIUStOriO do JlllJICI'IO, eOlllJniiiiiCilll!io-~c-Jhe IJUO )m Jl:t 
Côrl.c-numcro legal de scnadorc~ JHll'lt nbl'ir-sc, n i's:ocm
},)él.~ gernl c pcdilulo dia, ho1·a o lo·gnr cm IJllO Sua lfu
p;cst.a~lo o .Tmprwndor :-o clignrll'it J'ccr.)Jcr uma d~Jilli1H~i1o 
1fo· Etlniulo1 IJUC lcnr: de pmlir rc~pcíto~amcnlc HO · mc~Íno 
llUgusto t<illllhor n dc8ígnn~ão do dia e hm·a -pura a mi:o:"a 
(To ~~~pil'ilo-Snuto ua rnpcll:t impcl'i:d (l di! llor~~ e lngnl' 
fllll'n a :-c~:;ão impc1'ial !la nlw!'l.\1\'a tia n~st•m.hlt~n g:l~l'ill, · 

llis.so mniri rpw ia nmcim·-:-c ú .rítlll!l\'il rio~ clcpnlllrlns' 
conllnunicn.nrln-!'c-lhc iljnllhnonhl tJIIC lHL 1ia CôJ·to nnnwro 
FIIOicicnlc tio flflllndoros p:n·n uhJ•iJ·-:w n n:-oscmhlt\n gr~rnl. 

OAlcios tio 'ministcrio do Império: · · - · 

-1" tle 27 tio. Junh; ultimo, rmÍ1ellendo cin addit~m~nto 
no tle 18 do 11107. de ~!aio o cfficio do presidente da wo
vincia 1lo S. Pnulo clc 7 do me•. do .Junho com as actas 
relativas às clei~ões tio clcitorc~ cspccincs, clfcc.tuadas nas 
tnu·ocllios· tia i'ictlntlc, . Atihain, Campo Largo, Ubatuba, 
Casa ili'IUlCil c "S. Sebnsliüo da Jloa Vista, o dn clcicãó 
secundnrin a. ·que se prõectlcu' no ccllegio .·rlo S. I.uiz -tlc 
Pm·nhyl.inga. · · . - - ' .., 

2" tle 22 do Novcmlu;o corrente, rcm.etteutlo J!Ói1ias nu- · 
th~ntiras dns actos tlit clcic1io dO- eleitores cs(Jocincs das 
parochíns tlc S .. Jofio dit Jlon Vista, Xiriricn, Cunha c Ca-
jurn na ]Jrcvincin tle S. Pnnlo. · 

Fcrnn\ remettidns ;í rcmmissüo de ccn;titui~ilo. 

O Sr. lll'tsirlcntc rli;so que, nffo· tecido' rccoiJido oficio 
ctlgum do níinistcrio tio lmperío cm resposta no.quc se lho 
tlir·igiu, n11cln lw\'i:r 11. l!•n!tfi'-Sc c conYitlau ·orJ Sr~. sena;.._ 
dorc;-,n·c~cnlcti pnrn. ~o rclllih·cm nmanliJi.' à mcstua.lmrn.. 

l.r-Ynnfou-:.:o 11. !:l('~::llu .. mn I!Ual'IO dcpoi~ rio meio din. 

·---
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8 Sessão. p~eparatoria · mn 4 de Dezembro 

3•~e~NâU pr~parnturta 

E!l 211 ·DE NOV!Iltnl\0 DE 1872 

PJIESillfJICIA JW sn. VHiCO!"D~ llC .\D.\Y.1'1~ 

' ' ' . Ao meio-dia achnndo-so prosímtos 8 Sr·;. sonudores;:rsa-
_ber .: viscon~o de Abilotó, · A,lmeid11 o Albuquerque, Leilão da 
Cunha, mllrquez do Snpucnhy, visconde 'do Jagunry,. ~ondo 
do Daopoudy, l'aes de ~londontn o 'Fernandes Jlr·agu, o 
Sr. presidente abriu u >ossiló. · ' 

· Lou~sc '' acta du ;cssiiQ, iint~cc'dente,, c, nn~ llMOrHio 
qu·em .sobre olla lizcs;o ob>m'Yntõo>, fÓi liJIIlro~ada. 

O Sr. 1: soer·cturio dmr conta do soguiuto 

1\ll 3 m; llEZE~IDI\0 DE 1872 

~_PJ~ESJliJ::NCIA 110 SR. VJSCO::\DE 'JIB· .ADAET~ 

. Ao meio dia o Sr~ rrrosidcntc occupou a cadeira da pre-' 
sidoricin, õ, mlo êstrrndo 'prosonle nenhum dos Srs.' sccrela
ribs, convidou o Sr. ·carrdido.Merules Jrnra tomar.assonto 
mt mc:HL co~no 2n sc"crotnrio .. 

• Achavam-se presentes cinco Srs. sonadoroJ<; a saber : 
,·iscorrd~ do Abnoté, Çandido •!lenclcs, bardo do Camurgos, 
Dini~ c rnarquoz do Snpu~alry .. · ·c · ' : · 

O Sr. rrreoidonto ~briu,. a sessão,· . 

. EXPi!P~~NTE . 

Omcio; datado de iron'tem,. do Sr. >errador Joiw J.ustosa 
ditCunha Pnrannguà, piirticipnndo achnr-5o prornpto a 
tomar_ parto nos trabalhos do senado, deixnrHIO du.cornprt
reccr ás sessões prcparntoriat; 1~or incil!mnodos do snurlo. do 

.' J.ou-so a acta ela scssi\0' antecodéntc, ·c, iíao' havenrhr· 
·quem sobre clla fizesse observa~õcs, foi approvadu. · 

O mesmo Sr. secrot~rio ilcu · conta do ·seguinto · · 

lllPEDIENTil 

·Jwssoí• do sua familin. · ' 
' . . 
_Ficou o sonalJo inteirado. 
Enueguidri o Sr. 1rrcsidorrtc corrvi~on os Srs: ;eruulo

rcs J)rcsentcs Jlaru se reunirem ànuuihit.á mc~lllü horn. 
' . 

Ollicio, de ao 'do Íue~ próximo findo,-do 1• sccro!ario dn 
cninam dos Srs. deputados, ')rarticipundo nilo. ter-.sn verifi
cado· ai é aquella data os poderes do. seus membros cm nu
mero suOicicnlo para ter· Jogar a abertura da asso.mbléa 
gm·nl, bem oomo que n: mmmm camara coutinun om sest:õos 
JlrcJmratoriu~ ató vcrificnf-~·c a t!xist~·nc~in dc·\•nuníero ne- , 

J,evantou-so a scss;lo. vinte minutos dop~is do 'meio dia. 

4• l!iiC!'II!rii.o .III'C)Jlt.J•ntot•ia. 

E~l :io Dli NOVEJIIlllO IIE 1872 

I'IIESIOE~CIA UO Sll. \'lSI:O~lJJ~ UG .\IIAI~l'I~ 

Ao mcio':'dia, achando-8e ]Jrcscnles novo Srs. t;Cuadores ll 

. saber: ,·isconslc de Abirelé, Figueira rlc Mcllo,"nrar<JUCZ do 
Sapncahy, conde de Baepondy, viscorulc do ·.laguary, bar·ão 
do Rio Grande, Cnndido -~rendes, durJUC de Caxius c 11. 
Octnvinno, o Sr. JlrcsidcíJtc nbriu a s~::;sflo. 

'LcJ-sc·a neta da _scss;lo ílnlcccdcnte, c, mio ha\'cndo 
IJUCm s,obro ella fi~esse obserm~rlcs, foi apJli'Óvada. 

O Sr. 2n sccrclnrio, sor~indo de ·J 11, deu conta do ~c
SQinlo 

RXI'lmiE~Tl~. 

í:cs~ario; ~. . ., . . · · . 

Dilo~ de :1 do correrrto,'do. Sr. senador José Igrlació Sil
vcir'a da ~lotta, par·ticipando não poder ainda· por algur)S 
dias· comJuueccr às sesSões JJOr at:har-se ~m com•alcsce~~a 
da grave crrfcrnridado drr <JUC fora •ccon)nreltido; mas <JUC 
o far·ii logo <JUC suas for~ns rrermittnm, . 

~·icou o se.n~do inteirado. • , . 
O /Sr. preside rito convidou -os Sr·s. senadores ~rc!entOA 

para ~c reunirem amanhã li mesma ho1·u. · 
. . ' 

[c ventou-se n. fõessilo a~.s. 20 mi nulos deJtois do meio di~. 

---· 
I 

&• SeNI!I õ.u ••reJIII-l•n lua· ta 
E~l -l llE DEZIDIDilO DE 1872' 

J•nr.:mm:if.IA nó sn. YJ.SCO:Ii]l}; nr._ AH.\F:1•t: 

AÓ nrcio·diri o Sr. lli'CsidcnÍe occUJlOU a cadeira da 'pre
side.ncia o convidou· o Sr·. Lciillo da Cunha pam tomar 
assento na mesa como 2° secretario._ 

. Officio, rla!rulo do-S. João d'EI-Rej, cm :W do corrcnle .•. \charam-sc pres'cnles sete Srs. sénador·c;, 
11 

•nber: 
mcz, do Sr. t'Cnador Gabriel ~[cndcs dos Santos, cominuni-
CIIIulo nllo poder dcsdo j;i çonrpnrecür its scssi\es do >~'lindo, Yis~ondc rio Abacté, Di;ts de Cnrmlho, J.eilllO da Currba, 
mas fJUC •. o fnrà logo rJUC ccssnrcm ou minoJ•arcm os tocus duque de Cuxias, Candido ~lcudt's,· l•ncs de ~lcudon~í~ t' 
incommo~os de JUO)ct"tia:· · nuu·qnez de 8apncahy. 

Ficou o senndo inlcirnrio, O Sr. presidente abriu n sMsrw., 

O Sr. prcsidcnll: diiõ~C : LctH!c a neta cln scs~fío aulcc~dcnlc, e, mlo ha\'CIHio 
"N11o MO lendo rcccbi1Jo ílindn oqleio nlgum cm r·e~:~Jm~:~ln quem sobro clla fl:r.cs:;c ohscJ'\'a~;1o, foi ~~pJH'o\·ndn. 

ao que se riirigin no governo pelo mini~! crio do Impcrio, o, N11u houve expcdicnlr. 
· ;endo, notorio que a nlrerlnt'alla '"'''llllrléa gcl'lll rrllo pode 0 Sr. presirltmt,1 convidou '" Srs. ;erra dores 111-e;cnlc• 
lei' lngnr 1111. 1" !11! l!t~zcmhl'o. )Jai'H 1pw fMil t•nnvof•atla~ lllt'il ~e reunil'em amnnlHl. ;'1 1110s1r.-. hora. 
IWIII 110 ~I'J;llllll!l 1 CÓII\'HJO O~ ~I'!'. t'~ClllldOJ'<!H prl'r"l'IIIC!'i !JIII'/1 } ~ , , , 

He renni1·em no clit1 :J ;1 nwt~ma. hnra. 11 ••• • ·j l.e,·nnton-H~ H ~1'~!-UO ·1 :i mlnnlw; tll'pm~ tlu 1neiu clin. 
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9• Se_ssão preparatoria em . )9. de ·:Dezembro 9. 

,_ 

t•Nc••~~ prcparatoria 

t:Mj r. . ·lE DEZF.~IBRO IÍE 187!2 
I· o' o' ' ' 

'rRERIDENcr. no •sw. · VISCONDE. nG ABAETi: 
. . . \ -' ........ 

·• Ao m~io dia acharam-so presentes--novo Srs: sonarlorc>, 
·,{sàher : • visconde do Abactó,_ Figuoim d<i )folio, Jlias de 
·carvalho, barno de Camargos, Loitno da. Cunbn, mnrqnez
de Sapucahy, níal'qiiCZ de S. Vicóntc, ''isconde do Nicteroby. 
c ·candido ~londos. · · · · · · · · 

O Sr:pre>i;lc~to abrlu a >Óss.,;o. .. , .. 
Lcu-so 'a acta' da sessão IUllccodente; : c, -nao havendo 

. ·,. quem sobre olla fizesse obscrva~uos, foi aJlprovlida. · 

'Nilo houve ••expcclientc: 
. . . \' . 

O. Sr. presidente éonvidou os Srs. -senadores presente>, 
para s~ reunirem nó dia 7 do corrente á mesma lmrn. 

· LcvantÓu-so·a sessão quini.o.minutos depois do moio dia. . - . 

ti~.NC'NIII ão pl'.Ci) nl•n &.o a• ia. 

EM 7 DE.DEZE~mno litUIÍ72. 
' . 

. 
Ao meio dia, acharam-se prcsmitcs 1 O Srs. senadores 

:<saber: visconde de Abaeté, Figucil·a de Mcllo, Lcit,io da 
. Cunha, marquei . do Sapucahy,. barlio 'do Rio-Grande, 
Diniz, nmrqucz. elo S.'Yicentc·, Can!litlo llonclc~,· du~uo de 
Caxias o Vieira da Silva. 

_- O Sr •. presidente abriu a scss,;ó. 
- , I 

- Leu~so n acta do 5 do corrente, c, nfio hn,·ccHio quem 
sobre cllá' fizc9se o_h~crva~iio, loL npprovadn. · 

Nríohouv.<i expediento: ' 
1 O Sr. 3•-socrelÍirio; servindo elo J•, commucucou quo' o" 

·Sr. senador visconde de Souza Franco pnrticip:u'a Yerbal
'll)Cnte nchnr-so lli'O·mp!o pnrn éomparece•· i•s (e;;;õcs. 

Jlir.ou o sonacÍo iutcÍrndo. 
. O 'Sr.' presidente disse : 
. ,; Das netas· ela cumara do~ Srs. 11CpU~1clOs, CjUO se t~m 

puhlicndo, o de outros documentos omciacs, "consta,quo 
ntó hoje 'toem sido reconhecidos 38 Srs. doputados, c destes· 
existem fia Córtc 33, nchnndo-se ausentes cinco. - , 

Sendo, portanto, corto qno ~cm nmnnlui, nem depois p~
dcr-se-ha rccchor a resposta no omcio que o sonnclo dirigiu 
no governo pelo ministcrio do Impcrio, on1 2i do Novcm

AJro· ullimo, não teriio ohjccto algum a~ sessõc~ (II'CpnrnJo .. 
rias elo Slmado nesses 'ti~ ·s diat~, c JIOr is~o con,·ido os Srs. 
scnnclore~ para sa ·reunirem no ditt 1 O do cor1·cnto 1i mesma 
hora. ~~ 

n• HCIIIIII~O preparn•oril\ 
I • o • •' ~~ ' ~ O ' • ., • ' •' ' 

_)l)l_ 10· DE llEZEMBJlO DE 1872. 

' 
PRRSIDRNCI.~ DO. SR,. VIS't:ONDif DR' 'AJ.\RTÉ. 

_. \ , ' ' ' • ,•" - -.\ •: ~ \ I 

Ao meio-dia o Sr. prosidcínto occup~u .0: cndoira:· da jm
sidcncia, ,o nGo .s'o achando" prosoiit'ó riéillluril': doi 'Srs~ sci
m:otarios, o S(:_ J.eltno "chi. Cunha 'tomou ussonto' ri~ · mcsil 
éOino 2°· sc~etnrio. · 

1 
• • 

' Acharam-se t•rosontos novo . Srs .. senadores, 11 saber: 
Viscoiulo do Abaeló, Leitão da Cunha, Cu'nba :Figueiredo, 
'Cilnrliclo ~Iondos, Diniz,·l'nranagui•, :Silveira Lobo;. Fernan
des Draga, Sinhnbú o mnrqucz do S. -Viconte;;o Sr. presi~ 
ioden abriu a sessão. . . . • : ' " . \ 

_Leu-se a. neta da .. scssilo: nnlccedentC;·o, n~o harcn'do • ""-: 
quem ·sobre ena• fizesse obscr)'n~llcs; foi approvada. ' 

NliO llOuYil exp~diento'; 
O Sr. prcsidcnlo. disso : . , . . 

- ' . -- ·.· .. / :. . 
" A commi'!§fio do. conslitui~no acaba:· de mandar· á mesa 

um-.parccer'accrca da•carta .imP,orinl, pela. qual,· na- vaga 
qpe so {leu p_or Tallecimentó do' Sr. Dr. Josó Manoel da 
Fonseca, foi nomeado senador do lmp'orio, pela provin~ · 
do S. l'aul~, escolbiclo da. rcisp01ltiva listn ·triplico, o S'r. 
Dr. Joaquim }'loriano de Godoy. • . · · 

A commissão conclue : -• 
V Quo so npprovo a oloi~ão a que se procedeu na pro~ • 

vincia dó S. Paulo:, ... _ . ' 
2.• Que se declaro senador do .lmporio pela' dita pro-

vinci~ o· Sr .. Dr. Joaquim Ftoriano de Godoyr .' .' . 
o ,.arccer fica sol;rc ':1. 'mesa para ser lido o votado, 

mesmo durnnie as sessões_ prcparatorias, uma v~z qiío so 
rouna o numero do trinta senadores, quo ó .o nocéssario 
1ln1'3 rrirmar-so casa. . . 

Cnmjlre-mo lambem declarar que; segundo in!ormoiao 
senado na sessão preparatorill do 7' do ·corrente mcz, esta-· 
vam reconhecidos ató e~se dia' pela .respectiva camarn 38 
Srs. deputados. -

Depois desse dia a • allora~fio, de que dão noticia as. 
actas, que se Icem publicaao, cl_quc amiinbii lor'á.áquella 
camnra do; \'Ola\' . sobro Ulll parCCOT da 21 ~ commissno do 
poderes, reconhecendo mais_ sois dejllitndos, Ires pelq 1• 
districto eleitoral. 1ia província do S. Paulo e Ires pelo 3• · 
· dn elo llio elo Janeiro: · · · 
· Por este modo, .poclorrio ficar roconbecic~os nmanbn Ú 
Srs. dcputàclos. ' · · 

Como, 11orÓm, ~este numero cómprohondcm"~o - cinco 
'qno se acham ausentes, os. clopntados reconhecidos-e pro
sentes sOI'IiO sl•melito 39. 

l,~vnnton-so a sossno ~O íninnlos' tlepoi!' dn nwio 

As,im, mio, se Jloelcndo cspcrnr -que aló o dia ta 
elesto mcz fiquem ror.onhecielos o estejam pro,ontes nn 
Ctlrto H2 Srs. dcpntnelos, quo-ó o numero noccssnrio para 
pocler nhrir-so n scss1io eln nssc~lllléa geral, nem por con
sccjUQUcia quo O >Cnnclo pOf>n receber a l'OSpo,tn elo Oftl
cio1 quo diC'igiu oo governo pelo ministerio elo lmpcrio cm, 

. 2i ele Novembro ultimo, conviclo os Srs. scnaclorcs pnr:t 
tlm.·. f'fl rN:nirrm no din 1 i lt moRmn hoyn. · 

--· 

I' , .. 
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. ·1 O• Sessio p'reparatoria em~ 14 de D~zem~_ro 

) O,• NelliNiict tlrCJtaratoJ•Ia 

11" Ú -DE llEZE!ffiRO DE·1872. - . . 

C, 

., 

r . Taes ·silo ií~ deliberÍl~Ocs. ·dos •collegios :'"do ofgúapo, 
pondo :em scparadQ. Ires votos de o leitores da 11arochia do 
fpomnga; de l'indamonhangaba, · se1mrandô"dotis :contidos 
om ccduhunlofoituosas ; do llotucatu, npartnndo OR tros votos 

I'RESIIII~~r.IA uo sn. 'VJSCONDI.~ UI~ AIIAI~rli' do eleitores iln. frogncúa. dos .Jiemedios ;, elo .. : collcgio. ·da.· 
• " S Faxina, nnnullnn'do n 'olci~ilo- da froguozin. do S. João 

Ao moio-diu: r acharam-se -l•rosontes 32 rs sena- llaptista, do Rio Yorde;quo dá sÓis .eleitores; diÍ Coristitui~ill}, 
dores, n sabér: visconde do 'Abaotó, Almeida 0 Albuqucr-' oe1rarando os votos _dos ires olciloi'Çil da 1raa·ochia de S. Pedro 
que, .Figuoirn de ·~Iello, Dias de· Carvalho, bRJ'iiO do. C~- o dos h·es.da de Santa Dnrl•nra; d!L _Casa Bmncn, p_ondo:(L 
mlirgos, viscondo do Caravollns, .Jobim, vioconde. do Rao parle o, voto do um-eleitor, !luo·niio alnilsontou:ditiloma. A 
Branco, -Barros BarJ·oto, conde. de. Bliopondy, l'ompeu, commissiio adverte que quasi !odos es~c! votos· r~cabiram 
Cunha Figueiredo, Sinimhú·, Jlernandes Braga' Ant;lo, no• cidad11os IJUO formam a lista, ou nallUcllcs que de· ne-
visconlio rio Nithcrohy, Diniz, .mnz'fJncz do S.· Viconlc, · nlmm mo_ do podem nlterul-n. • · · 
visconde do 'lnhomirim, Jnguaribo, 1\ihoiro. da Lnz, vis-· 
conde . do Dom Retiro, lnirilo do Pil•ntlllllln, CfLndido ~len- ' . A aptira~ilo geral ó . exacta o a lista lriplicé cCOnljlOBla -
dos, Leitilo dn Cunha, visconde do Jngjl~ry, visconde do do cidadãos roconbócidamontc, idoncos, a sabor: · , . •' 
nluriliba, F. Octaviano, mariJUOZ. do ,Snpucaby, harilo do llnrilo fio S. Joilo do Rio Clun ••.•. ·. , , 763 ;rótos .. 
IIi o Grande, duque fio Caxias o Sih•cia-a Lobo: · Dr. João ~fendes .do Aimoido, ' .' · · 7 UI " 
··O Sr. Jlrosilientc abriu IL soasilo. llr. Joaquim Fioriaaur do Godoy. ·. . tí'lli "· 

Lo~-so a. neta fj~ sessão antoccrlonto, e, i1ão hnyondo· Sogue-so: 
quoní sobroollaflz&.!1;c obsorva~ões, foi Ullprovadu. · Conselheiro Joaljuim Octavio Nohias 

' . . ; ~ 

iHl3 . li .-.. 
O Sa·. 1• socretaa·io dou .conta do.seguiul8 

' . . . . 
•F:XPEDIENTJ-4, 

. . . ' . ~ 

C~rta Ímpoa·ial do nomcn~iio do.l;cn:ulor JIOia provincia 
do Santa Cathnrina do Sr. harfio da J.aguna, datada do 11 

·· ' do correaito mez:- A' commissão fie con~tiluir.ilo para. da a· . . .. . -
pnrcccr com urgcnciu. 

Por onde é a conunissão do parecer : 

I" Que so npprovo. n eloigilo. 
2" Que so·dcélare senitdor'dó Impcrio'pcla ')lrO\'incia du 

S. Paulo, o Sr. Dr .• TonquimJioriano do·Godoy •. 
l'nco do scuadu. -i 'de · Dozembro de 1872.-Mnr.qu;: 

de Srlpucal1y.-Cunl1a Figuei!·odo. · ' 

Officio do minislerio do lmpel'io de 13 do corrente, · o Sn. 1;nEsl;ENTE disso.: 
romollonrlo, do ordem do Sua ~lagestade o Imperado~ its 

, actas relativas à elei~Ao ·a· IJUO se Jlrllcorlen ullimamcntc na IIm vu·tudo da carta imperial· do' nomea~ilo e da deÍibo
I•rovincia, do Santa_ Catharina parn Jlrerm<:hirncnto da Yaga ra~fio que o sonadó.nraha do tomar, :dodnro senador do 
onb doixon .. o Sr. senndor Josó <la Silw· Marra, c. bem Impcrio 11ela provincia. dQ S. Paulo; o Sr: Dr. 'Joaquim 

ussim IL lislntrilllice cu ~púra~r1o geral riiL mcsum elei~:1o.: Flol'inno do Godoy, n quem se vae officiar pará prosl~r 
-A' mosmn..commiss;1o. · ·· jnramerlto c tomar nss~nto. . ·. ', · 

. ' Ca.rln .dutadn do 8 do- Novembro ui limo cm Sobral, Conlinuando disse mais o Sr. prosi~enie : · 
- , provincin do. Cenrl'1, !lo Sr. se·nador ,l'rnncisco do l'aÚin 

rossón, pm·ticillllllllO J)UC llOr conlinnarem os seus incom- " Segundo informei no senado em sessão propÍLrniorin: do 
modos ·:ni10,Jló<lo nin<ln comnarecm· à presente scssão.-0 10 do corrente mez a vista dns actas, quo se tinham· 
mesmo destino. ' publicado, os deputados reconhecidos nló o~so dia pcliL ros- · 

· · . pectim camnra eram 38, · ·. . 
• Foi li1lo,. posto em discnssito e apprQ\'IHio, o Sl'gur_nlo · 

No dia 11 fm·;1m reconiaecirlos mais sois, n saber, .. troa'· 
1'.\IIHr.Jm 11.1 Clllllnss:io nr. @~STl1'UJ~::io pelo 1" dislricto _dn. proyincia do-S. ~aulo, c'lros .110lo 

!1" dn. elo Rio de Janeiro. · 
Assim, o numero rios. deputados reconhecidos, ficou no 

dia 11 eiCYRdo n H. 

._' '. 
I. -,. ·' 

A conuni~!õli\o do cont'litui~;1o, n que JlOI' ordem elo sc
nndo foi remettidn IL curta imperial qn11 nomeou om 27 do 
Abril lli'Oximo lHISSafln scnnrlor· do Impcrio pela Jlrol'inria <ic 
S. !'nulo ao.Sr. ll•·· ,JonfJUim Floriano do Godoy pnril en
dJcr IL Yngn.nl'ontecidn por fnllccimcnto ciO Sr. semulnr D1·. 
-JMl! Mnnool illl Vonsccn, nxnmiuou ns JI!IJWi~ qut• neompn
nharnm llf(tllllht cnl'ln~ c t<lio n~ neta:; !ln~ colll'gin~ oll!ito
rlll'~ dn prn\'incin t~!U uunwro tle :U, muilns lia ciP!~IiO pri
nmrilt, n !ln llJllll'n~:io ~ernl rdtn pela ramnrn JlllliiÍI':ÍJHll fia 
t·apitul o u li:;tn triplien, na qual tH~eupn ttm lnt:at· o Sr. 
na·. llorloy. 

No dia 13 foram re~onhocidos ·mais IJUntro dopu~ndop, :1 
snhel', 'rlous pela proYinein do Goyaz, c dons pêla do Pn- ' 
rnn;L 

llcs~t~ t•xHmn .rn~>nlluu pnt'a a t·ommi~~no a rPrlt~zil (tplill 
!'iO: tlt'~tln tlnr 1\P~Ic l'a:~o) tltl 111111 a "cll·i~i1D tlt• t(IW !'i11 tt·~ta 
rni l'l'glllm· 11111 latiu~ li R :;mt:-: phut1t'!t, IHI\'entlo ilJll'll/lR 111-

l"i~nifit~llllltl~ OI'Cil\'l't'llt~ia~ IJIH! 111'111 Yillelll IÍ flt'IHl dU-Illll
lll!ll'lli'-!Ot',JIIll'qttl' t•lln!' 11nn. pt•t•jtulit•nm a li!Oin tl'iplit'l', 

.Por este morlo n numero dos deJHltados ·reconhecidos 
nlú hontem ora de .is. 

: llojo tem do sm· \'ola rins Ires, pareceres dn 2.• commis
fifíO de podere~ puhlkndos nn acta do hnntr.m, reconhoccnilo 
i:" mao].IO tlcput:ulos, a snher : 

!'elo I." <listl'icto <ln provincin <ln llahin. 2 
• 

Pnlo -L" rlito fin •1\io rio .Jaueir·o !I 

, Pr•ln ~·" fiilo rlr S. !'nulo, 3 

... 
ISJ 

' ' lll 

I 
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11' Sessão preparatoria cm lG de Dezcmb1•o 11 

Por este mo~o po~eriio hoje ficar l'cconhecidos BG 
deputados. . 

AmanM l~m de ser votados dous pareceres da mesma 
commissilo. Reconboccntlo mais seis dopuiadM por ·douA 
districto:~ da p1·ovincia da llaltia, a sabet•: 

Pelo 3.• 
Pelo.~.· 

3 

3 

Assim que, amanhã ficarão l'CconiiOcitlos G2 deputados, 
e com este numc1·o poder-se-in ·abrir n sc~siio da assem
bit\:; ~oml, se. todos ~stives;em presentes nn Côi·tc. 

Acontece porém tJuo desses G2 deputados estam ausen
tes nove, e flOr este molh·o é ncccssnl'io C~(HWat• lJUc !'tljam 
ain~a reconhecidos mais algun; tloputa<lús ntó COllllilct;lr-sc 
o nume1·o ~c G2 •Jue estejam p1·esentcs 1111 Côrte.· 

Nam sen~o 11o~sivel que isto ~c t•calisc . amanhã, hasta 
que ·nos rcun:Lrno~ no tlin 1 G ú me:<ma ho1·a, c }liWl c:;sc 
fim convido o:; Srs. senadores.)) 

Levantou-se a sessão a meia hora depois do meio-dia. 

--
E~I tG DE DEZJ\~IDJ\0 DI\ "1R72 

JiR~SIDF.~CI:t no sn. nsr.o~rm 1m An.\F.TI~ 

O Sn. vnr.swr.xu dÍsso : . 

« llc nccordo com as inrorma~ilos quo prestei no Senado 
na >ossiio Jli'CJlilralol'ia do t.t do corrente mcz. nnm l_ul, 
duvida que no dia 1 U ficnranll'or.onhocidos 110111 respectiva 
Cmnnra G2 Srs. Do)lutadM, c ~uo destes cstavmn 

11 i'O~ontes 

Ausentes· 

:l'•Juellas inrormnçõcs reÍcvn nccroscontnr : 

llontem r01·am roconhocitlos mais sois Depuln~os por 
dons •listriclo; da lll'ovin~in tlc Minns Geraes, a saber : 

Pl!lo ii.11 

Pelo G.• •. . . 
Destes seis Dopu~1dou hontcm rcconbocidos cstnm au

sentes dons, que snm os Snrs.: 

José lgnncio dc'ilarros Cob1·a o Candido Freira do Fi
·gucil·edo ~!orla. 

No jornal, quo publica os debates da Cnnwra dos De
putados, lil-so bojo um 11aroce1' da 2~ CommisMo de Po
tlm·es, que tom do ser votn~o amanhã, reconhecendo os 
Deputados 1•eln provincii1 tio Est•irito-Santo IJUO san1 tlous. 

Assim, os Deputados IJUe amanhã ficariio reconhori-
dos, vem a ser 70. 

De>tc; estam presentes slmJcutc. 59 
F;1lta l>OI'ianto a Jlresenca do ll'cs Deputados reconhecido~ 

Ao· meio dia o Sr. prcsidcnlc o':cupou a ca•lcil·n. da para completar-se o numero lc~nl do membros para abrir-
JII'CSillcnc:ia o não ~e achatltlo JII'C~cnlc •wnhum tio:; Sr:;. se a ~c:'sfio da ASscmbléa GcrnJ. 
sec1·etarios, con1·idou o Sr. Leitão ~~~ Cuulm para tomai' O dever tle regular .os dias, om que convôm que o So-
ils~cnto n:' mc&a como 2° secretario, nado celebre as suas ~cs~õcH prcpnratorins, obriga-me a 

Ach~ranÍ-s.c presentes 1 i Srs. senadoras a s~ber: ~ar estas minuciosas inrormag•lcs, o procedendo assim, 
visconde de .Abaeté, Lmlão da Cunha, marque~ de Sapu- -tmrcce-mc que nnm mel to a m,;o cm seara alhtia. 
caiJy, viscontlc de Cnrnvcllas, Diniz, duque dc Caxias, Si!- Para. mais cla•·cza do taes inrornm~iles, ju"nto a. esta 
Yeim Lobo, Pacs ·de ~lcndou~a, Cunha FiHnciretloF tOIHlc breve exposição um quadro contendo os nome~ dos ~nrs. 
do llaepen•ly, Candido Meutlcs, Nunes Gonç:1lvcs, ·m·ua!!- Depu~11los jli rccoubeci<los, com ~ec!nrag•io ~as provincias, 
de~ lh·agn, l'ompeu, visconde ue Jnguary, mconde de Nl- · 1,elus qu~es (omm eleitos, o dos presentes c ausente;. 

tllerohy 
0 

Antão. · Convido os Sm·s: Senadore; para se reunirem anmnllã 
I~cu-sc a acta: dlL sessão tlllleccdcntc o nüo havendo à mesma hora. » 

quem sobre el!a Ozesso obsN·vagilos foi apJ•rovadu. 

Nr.o houve expctlionte. 
l.cvnulou-so a nscssilo ao11o vinte minutos depois do 

meio dia. 

1.·· 

li! 
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.. 
I'· . ·I 
I : ~: , :. 
I .. . . 



Deputados (jue ficaram 

PROVmCIAS. 

Amazonas..., 

Pará ... 
... 

)) , , , 

MaranhSo 

Parahyba 

Pernambuco. 

Alagflas   
»   

» 

Sergipe  
» ...... 

e 
Rio do Janiro 

S. Paulo , 

Goyaz  
»   

\ k 
Parani  

»   

Santa Calharina. 

Bahia. 

Minas Geraes... 

Espirito Santo,. . 

reconhecidos pela respectiva Camara no dia 17 de Dezembro de 1872, com declaração das 

(juaes forrm eleitos e dos (jue estam presentes e ausentes. (1) 

províncias pelas 

e 
& 
« i- 
a 
* 

1.° 
,3.° 

6.» 

Único . 

>OME« DOS PRESENXES. 

9 
a 
H 
a 
s 
ife 

XO.UEW DOS AUSENTES 

Único. Ângelo Thomaz do Amaral  
João Wiltens de Maltos : 

Antonio Joaquim Gomes do Amaral  
Fausto Augusto de Aguiar  
Manoel José de Siqueira Mendes  

I.0 

» 
2.0 

» 

1.° 

2.° 
» 

1.0 
» 

2.° 
» 
n 

3.° 
» 
)) 

4.° 

G.0 

I.0 

i> 
» 

1.° 
. u ■ 

1." 
» 
» 

3.» 

4.° 
» 

1.° 

Único. 

Barão de Penálva.   
José da Silva Maia i  
Fernando Alves de Carvalho  
Heraclilo de Alencaslro Pereira da Graça   
Joaquim José de Campos da Costa deMedeiros e Albuquerque 

Anisio Salalhiel Carneiro da Cunha.        
Diogo Yelho Cavalcanti de Albuquerque  
Antonio José Henrique»      
Elias Frederico de Almeida o Albuquerque  

Ignacio Joaquim de Souza Leão  
Manoel Arthur de Hollanda Cavalcanti  
Francisco Leopoldino de Gusmão Lobo  
João Alfredo Corrêa de Oliveira  
João Juvencio Ferreira de Aguiar  
Barão do Araçagy   
Joaquim Pires Machado Portella  
José Bento da Cunha Figueiredo Júnior  
Francisco Rapbael de Mello Bego  
Theodoro Machado Freire Pereira da Silva  
Joaquim Pinto de Campos  

Bernardo Antonio de Mendonça Castello-Branco  
Matheus Casado de Araújo Lima Arnaud  
Olympio Eusebio de Arroxellas Galvão  

Leandro Bezerra Monteiro  
Manoel José de Menezes Prado  

Isidro Borges Monteiro  
Jeronymo José Teixeira Júnior  
Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira  
Cândido José Rodrigues Torres  
João Manoel Pereira da Silva  
Paulino José Soares de Souza  
Dr. Antonio Cândido da Cunha Leitão  
desembargador Frederico Augusto Xavier de Brito... 

3rai 
xrão de Piratininga  

,'.ão Mendes de Almeida.. 
onselheiro Manoel Antonio Duarte de Azevedo. 

..r. Joaquim Lopes Chaves  
Dr. Francisco de Paula Oliveira Borges  

João Cardoso de Menezes e Souza. 
Alfredo de Escragnolle Taunay.... 

Dr. Manoel Euphrasio Corrêa  
Conselheiro Manoel Francisco Corrêa. 

Barão da Laguna . 

Dr. Francisco de Azevedo Monteiro  
Dr. João Antonio de Araújo Freitas Henriques. 

Conselheiro João José de Oliveira Junqueira  
Desembargador Innocencio Marques de Araújo Góes. 
Barão da Villa da Barra  

Dr. Francisco Evangelista de Araújo... 
Dr. Antonio da Rocha Fernandes Leão. 
Bernardino da Cunha Ferreira  
Antonio Cândido da Cruz .Machado.. .. 

Dr. Helcodoro José da Silva  
Dr. José Fernandes da Costa Pereira Júnior. 

Augusto Olympio Gomes de Castro.. 

Francisco Pinto Pessoa  

Manoel Clementino Carneiro da Cunha. 

Tenente-coronel Francisco José Card"50 

Rodrigo Augusto da Silva..   

/ 
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s 

- 

- 
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9 

Dr. Francisco Cario, da Luz  

Desembargador Antoio Ladislão de Figueiredo Rocha. . . 
Dr. Augusto Leal do Menezes.     
Dr. Pedro Eunapio d; Silva Deiro   

  ... 1 
Dr. José Ignacio de Brros Cobra.... • • • • • • • ■'''; '. 

Cmniidó^eVrmi-ádVFumVodoMurta   

2 
2 
1 
1 
1 
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Secretaria do Senado em 1G de Dezembro de 1872. 

(1) E este o quadro a que se refere o Sr. presidente na exposição feita cm sessã sessão de 1G, lionlem publica<1,1' 
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13 , 13• Sessão preparatoria. em 18 de Dezembro 

1 :a.• aeaaão prepara(Orla. . 
E.M 17 DE DEZEMBRO .DE 1872. 

JRESIDENCIA DO SR. VISCO~DS DE .\BAET~. 

.Ao ineio 'dia o Sr. presidente occa)la a cadeira da pre
eidenêia, o nAO estando presento uonbum dos SrH.· secreta
rios o Sr. Loitao da Cunha tomou assento na mosu como 
I• sec;elario. . 

Acharam-se pres~ntes 12 Srs, senadores, a saber: vis
conde de Abacté, Lcitno da Cunha, marque~ de Sapucaby, 
Díniz, Candido .Mondes, Paes de Mendon~, Silveira Lobo, 
conde de Bàcpendy, Paraliagua,. visconde do Nitbcreby, 
Pompeu e visconde de Jnguary. 

O Sr. presidente ~brih a sessão. 
Leu-!ll a acta da sessão antecedente, o, não b;nendo 

quem sobre ella Ozesii{J oboervagOes, loi approvada. 
· N4o houve expediente. . . : 
O Sr. -presidente disse : 
•Acha-se sobre a Mesa um 1•arc.cer da Commíssilo de 

Constituição acerca da olcíçno do um Senador, a que so 
procedeu ultimamente na província de Santa Catbarínill 
para preencblmento· da vaga qúe bavii no Senado pelo lal
lecimento do Sr •. José da Silva Mafra. 

As conclusocs do parecer saPI : 
1.• Que soja approvada ·a eloíçiÍo de que se trata, de

clarando-se legitimo. e habil para os fins legaes o corpo 
eleitoral que nelldunccionou; · 

!.•. Que seja reconhecido S~n~dor do impcrío pula pro
vincía de Santa Catharina ó Sr. con~clbciro do guerra 
Barão da Laguna, o convidado a tomar assento nesta casa; 

·3.• Que so doclnrem nullas as elei~Oes primariAs das 
parocbias de S. Pedro de Alcantar&, do Santíssimo Sncra
ntcnto de ltnjnhy, do Senhor Bom Jesus da Pescaria 
Brava, do S. Francisco Xavior do Joinville, e de S. João 
Baptista de. Campos Novos ; · 

4..•. Que seja approvada a oleíçil~ primaria da parochía 
do Sonbor Bom Jusus do Paraty, e seus eleitores reconhe
cido& legítimos para la~erem parto do corpo elcitornl quo 
· dove ter exercício na legislatura actual;· 

ü.• Que se proceda· á eleição nas parochias, cuja Ílulli
dadc se propõe, para ficar completo o corpo eleitoral dO 
Senadores. 

O parecer hn do ler-se, para ser discutido o volltdo, logo 
·que reunir-se melado o mais um dos ~[ombros, que com
pocm o Scnatlo. 

Entretanto vae a imJtrimh· no jornal que Jlnhlica os de
ltntcs desta Cnmnra. " 

O Sr. presidente disso mai> : 
" l'ouco poderei bojo n~linntal' as informações, quo nn 

sessão do honlem prestei ao Senado acerca dos resultados 
da verifica~ão do Jloderes, n quo se procede nctunlmcnlo nn 
Cnmnrn dos Srs. llcputados. 1 • 

Jles onze lleputndos jit reconhecidos, ltue estavam au
!entes, h ontem mesmo chegou um a os ln Côrte. 

lloi o Sr. Caniliilo Freire de ViRnoiredo Mul·tn, cloilo 
;•elo li" districto da J~rovincia 1le Minas Gomes. 

Feita ·esta alteraçao, vil-se. que entre oe 70 Deputado e. 
rcconbec\dos ató boje contam-se : · 

Presei1los , · • 60 
Ausente! • I O 

Da acta da sessão de hontem da Camara dos Srs. Depu
tados consta que nesse dia lei a· imprimir, para ser votado 
jJ horas depois, _o parecer da t• commissllo,de poderu 
sobro a eleicno do t• dislrir.to da província de Sergipe, 
acompanhadÓ de duas eme~das, e uma representação. · · 

O districto elege dous Deputados, com os quae~ comple~ 
tar-íle-hia amanhilo numero de n Deputados reconbecidus. 
e presentes. • . _ · . . . 

Este ·parecer, .porém, ·nam apparcceu boje 1mpresso no 
jornal, quo publica os debates da Camara, e portanto ~am 
podera sor votado amanb4. · : · 

Assim,. continua a subsistir ·o mesmo ·numero de•GO 
Deputados já reconhecidos, que so · acham proeentei na 
Côrte; nitm se podimdo esperar rasoavelmente, senaát no 
dia. 't,9, qualquer alterasao en1 o numero dos· Sn.'llepu
tados . nas condições de estarem reconhecidos, e presentes. 

Entretanto, convido- os Srs. Senadores para se reunirem 
amanhã iL me é ma hora." .. 

J,evan!ou-so n..sessito aos vinte minutos depois do meio dia. 

--
13• •e•aaio prepara(Orla 

\ EM 18 DE DE,ZEMBRO DE 1871 
' . . . 

rnESIDENCI.~ DO sn. VISCÓNDE DE AI.\ETÉ. 

Ao meio-dia. acbaram=se pmentes 13 Sra. s~nadores, à 
saber: visconde de Abaeté, Almeida Albuquerque, Figueira 
de Mello, Diniz, marquez de Sapucaby, Leitão da Cunba, 
visconde de Inbomerim, vísc9nde de Nitberoby, Fernandes, 
Draga, Candido llenâes, Paes· de Mendonça; visconde de 
Jaguary o Nunes Gon~afves. . . · . · · 

O Sr: presidente abriu a sessão. 
· Lou-se a acta da. sossilo nnleccdcnte, o nilo · havendo 

quem sobre ella fizesse obsevá~óos, loi approvada. 
O Sr. t• secretario deu· conia do-seguinte 

EUEDIENTE. 

Officio,datado de bojc,do ·sr. senador barao 1lo Rio Grande 
participando que por incommodos de saudo não_ póde 
comparecer á sessão· de hoje. 

Ficou o se~ado in.teirado •. 
O Sr. pmsidonto -~isso : 
" Com o inluilo dt dirigil com regularidade os trabalhos 

do Scnndo, durante as sessões preJtnralorias, tenho lhe 
dn1lo algumas ínrorma~õcs.accrcn dos resultados da vorifi
cncão dos poderes, .n · que so cs!li III'Ocmlondo na Comam 
doi Srs •. llcpntndos, 

llojo )IOI'ei termo ús inlol'lltRÇiiOs com •'•s que- pnsso a 
prestar. 

, na acln da sessão de hontam consta que !oram a · m· 
primir qosso dia os pareceres d" 1', ~·,c 3• commissõos de 
po,Jm·cs, <JIIC cO'cctivamcnto se Mm hoje impressos no 
jornal; que publica os debates diHJllclla Cantara. 

', 
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14 ]5• Sessão preparutoria em 20 do Dezembro 

Acha-se tarnbom Jrublicado no mesmo jornal o pnrocm· 
da 2• commi~sno do podere~ acerca da cloi~no do ~· dis
trictc da provinci~ do Sergipe, que hontem deixou do 
publicai'-Se. 

. ArnanM ~erno votados estes parocercs, o n"im porlcrno 
ficar reconhecidos, nlóm dos 70 Sr·s. Jlcputados <JUC já 
o fornm, mais 21, a sabor: · 

O_ Sr:- prciidcnte disse : 

" Nn CXflOsic~o IJUc horitem tive n honr11 de fa7.er,ao 
Senado, rlisso i1uo me parecia rasoavcl esperar que bojo 
r·cccbcsoc cstn Camara resposta do Officio de 27 do No-:
vcmbro ultimo, quo dirigira ao Gnvorno Jlclo Alinistcrio 
do lrripcrio. 

Nnm so rccchon ainda a respos.\a, nem fdra possivol . ' 

l'eln Jrrovincia d~ Scr·gipc (2• districto 
Rio-Grande do Norto 

2 t~.r-sc já recebido, sem! o pouco mais de mció dia. · 
a H' provnvcl po·róm lfUO se receba, antes de torminarcm 

as quatro horns, que n sossno devo dm·ar. 
Dahia (2" districto). 

• (4• districto). 
-Rio de Jnneiro (2" districtc). 
Blinas-Geracs (3• districto). 

Blntto-Grosso. . 

3 Assim, jrrlgo nccessnrio interromper n scssno até ots 
a duas horas c tr·cs quartos, se antes disso nam for recebida 
3 respostn do . Officio, caso cm <JUO 11 sossno continuará · á 

3
. hom de receber-se a resposta, afim de ser· lirln, c no- · 

mcar-sc a deputação, de quo trat11 o ar!. 32 do Regimento.• 

Rio-Grande do Sul (2" districto) ·• 
A' uma hora c vinte minutos da tarde, Jltoscguiu a sessão 

3 que havia ficado intm·•·omJ•ida, JJ o Sr.t• secr·etario dou ·con-

Destes' 2 1' DeJrutarlos acham-se auscntés 7. 

Assim IJU01 adrlicicnanrlo-so o numcr·o dos 21 Jlcputados, 
<fUO amanlui ocrilo r·econllocidos, ao ·do 70, o numer·o dos 
Jleputados rcccnllecidos serà-91. 

Dos 91 deputados reconhecidos estam: 
. . . . ' . -. 
Presentes •. 
Ausentes .• 

. . . . . . . . . . .. 
li 

Havend~ portanto arnnnhã numero 'Icgnj do lleputado• 
rcconhecidoto, c J•rcscntcs na Côrte, para ahri1·-sc a :;cssilO 
da Asscmhlóa Geral, rasoavel é cspcrur que o Senado re
ceberá noSSO mesmo dia a rc.<posta do Officio l(llC 110 dia 
27 de Novembro ultimo dirigi'! ao Governo pelo Dlinis
tcrio do lmpcrio, c que ter·à de nomear-se n dcputa~;io, de 
<fJlO trata o nrt. 32 do Regimente, o n que o mesmo 
Officic se refere. 

Convido os Snrs. Scnndorcs para so reunirem amanhã 
á. n~')Snti~ hora. •• 

Levantou-oc ~ scs;ão 20 minutos depois do meio-dia. · 

-·-
•• NC88~o prcparatoria 

EM 19 DE DEZEniDRO DE 1872 

PJICSJn~NCI,\ DO Slt. \'ISCO~DE DE AUAET~. 

Ao meio rlia acharam-se presentes 12 Srs. scnarlorcs, a 
!áber : visconde rlc Ahnetc, Almeida o Albuquerque, Fi
gueira rlo ~lello, Diniz, l'acs do Mcnrlon~a, Puranaguà, 
conde rio Dacpcndy, mnrqnez de Snpucnhy, Pompeu, Carr
rlido Dlcndcs, Snrniva c mnr<JUC~ de S. Vicente. O Sr.Jrrc
:;idcnto abriu a scs~lio. 

J.cu-:m n acta flit ~c:":;ão anlccodenlo c JHlo havendo lfUCm 

sobre clla llzcsso uhscl'\'a~ucs fui approvada.· i'l'üo houve 
cxpcdirmtc. 

ta dos seguintes olficios : · 
O 1 • do 1' secretario da camar·a dos Srs. deputados, da

tado de hoje, coriununicando haver-se vcl'ificado numero 
sumcientc do membros daquclln camam parn· poder ter 
Jogar n abertura da nssemblria geral. 

O 2.• dn mesma dah1 do ministcrio do Jmperio, Jlllrtici
panrlc que Sua ~Iagcstndo c Imperador· so dignnrá rcrobcr
no dia 20 do col'l'Cnlc á 1 horn da tardo, no 11a~o da ci
dade, 11 dcputa~<io do senado qu~ tem de pedir no mesmo 
au~nsto senhor· a rlcsignaç;1o do dia c bom da mison do 
HsJlirito Santo na capela impcr:ial, rio dia, o hora e lognr 
pam a sessão imperial da abertur·a da nsscmhlrin geral. 

Ficou o senado Ínteirarlo. 

i'rocerlondo-se immerliatamcnte au sor·tcio dn dcputa~•lo o 
foram nomeados os Srs. marque>. de SilJIUcnhy, conde do 
llaoJlendy, Paos de Dlcnrlon~"· visconde de lnhomcrim, vis
conde do Dom 1\ctiro, visconde do Nithcroby e Fernandes 
DJ"íll;a. 

Hm seguida o Sr. prcsirlcnto convidou a deputação Jrarll 
cnmpl'ir sua missão amanhil o os Srs. senadores · 1rara 
lic I'Cunicm à mc:;·ma hora. 

Levantou-se a sessão a 1 1/2 hora da tarde. 

-·-·· 
I Ó•' IIICHI'I~O Jllt'CPRI'Ittol'la 

EM 20 DE DEZE~IDRO DE 1872 

J·R~SlllE:.iCI.\ 110 811, VISCOl\IIJ~ IJE ADAETE 

Ao meio dia o Sr. lH'e;idcrrtc occupou a cadeira da prc
sidencin, e m1o estando presento nenhum dos Sr·s. sccrc
tnrios, convidou o Sr.l'nos de Mcndon<"t para tomar· assen-
to· ua mct-~1\ como ~. 0 !'ccrctnrio. " 

Aebamm-:-;o JII'Cscutos 12 81·~. ~cnadores, a :-;nhet·: 
visconrlc rio Ahnetú, hnr'i\0 do Mnr·oirn,· I' nos rio Mondou~", 
conde rlc IJacpendy, mlu'<IUez do Sapucahy. ''isconrle do 

I 

.. 

.. 

.. ,, 
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Nitlierohy, viscontlo do llom 1\eliro, visconde de Jagunry, 
Diniz, duque de Caxias, Fernandes Draga. e visconde de 
Jnhomirim. 

·J.cu-sc a acta tla scsono antecotlonto, e, uno havon<1° 
IJUDOl SObre Clia fi~CSSC ObSCf\'II~UCS1 foi IIJIJlrOVaila. 

Nno houve cxpctlientc. . ~ ' 

A' moia hcrn tlo(tOis tio meio' tlia o St·. presidenta 
con1·idou para cumprir, a sua miss<lo os Srs. sanadores 
membros da deputação t(Ue dove ir iL hora npra~nda (tcdir 
rc~pcilosamcntc a Sua '!lfagestailc o lmpcrntlot· designa~ão 
do dil• c hora· da mis>a de Espil·ilo S<tntc na Cll(tella 
imperial c do dia, hora c logar da sc~são da ahertum da 
assembléa geral, c intcn·ompcu a sessão atti a volta da dila 
tlcputu~fio . 

A' 1 ~ hora' da tarde, rogrossando a dc1mtn~no, conti
nuou 11 sessno, c o Sr. marqucz de Sn1mcahy, orador d~ 
mesma deputação, pedindo a palavra. pela ordem, commu
nicou ao senado que cumprira a 'sua missno, logo que foi 
introtluzi~n á prcsen~a de -Sua !lagostad~ o lmperadllt, e 
que c. mesmo augusto senhor se ~ignou responder que a 
misstL do ES(Jirite Santo · sórli nmanb!, tis 1 O horas, na . 
cape lia in1perial, o,, sos8iiO da nbertúra da assemblca geral 
<i I hora da tarde no 11a~o do senado. . 

O Sr. presidente declarou que a respc8ta de Sua Magos-· 
tatlc c Imperador era recebida com muito cspecial.agrnde. · 

Dcpci~ de con1'id11r os !lr~. senadores' 11ara !e reuni
rem nmanbll ao meio dia, do ljUC ia dar-se ccnlíecimcnte 
iL camara dos Srs. deputados, o Sr. prcsitlcnte lelnntou a 
sessilc 11 t hora e to minutos da tarde. 
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DA. :.ABERTURA D.l i'·. SESSÃO ·oA.'·ISa LEGISLATURA DA ,ASSEIBLÉf GERAL· 
' ' . . 

EM U DE DEZEMBRO DE .t872 

· · Ao meio ·dia,· achando-se reunidos no pneo do senado os 
Srs. deputados e senadores, foram. nonieadas as seguintes 
deputil~Ges : . . · . . 

Para rece_bcr. Sua ~lagestade ô Imperador ., 
.. , .. . - -· . 

Deputados os Srs. : Siqucira Mendes, Olympio ·Gaivão, 
Castello Branco, Horta Barbosa, Diogo Velho, Pereira dos 
Santos, : Freitas. Henriques, . Cunha .Leitilo, -Wilkens do 
Mattos,. Gomes do Amarai,·Borges ~lcnteiro,Cruz Machado; 
barAÓ da Laguna; Oliveira Bo.rges, Leandro BMerra, barilo, 
de•'·l'enalva;· Pinto· de· Campos,··Tarquinio Amarantho, 
Martinho . de Freitas,. • Lop.cs Chaves, Figueiredo ~furta, 
Azcvodo Moniciro, Cuoba Fera·eira c barão de Aracngy • 
. Senadores os Sa~. ·, . d~quc de c;xias, Fcrnn~d;s Ba;ngar 

Paes de Mendonça, barão 'de Camnrgos, Nunes Gon~alvcs; 
coruJe de Daepeody, Diniz, marquez de S. Vicente, ,·iscou
de íle.Nitberohy, Leitão da Cunha,: visconde do Bom Retiro 
e Jaguaribe. · · 

Para recebea: Sua Magcstadc a Imperatriz : 
Deputados. õs Sa·s. : • Carlos. Peixoto; Cunha FiguoiiedJ 

Junior, · Carrielroila Ciuihn c 'l'IÍrnnbos. · • . 

Sen~d~r~~ ~ Srs; ·; vis~o~do d~. J~gunry c Pnranaguio. 
. . 

.FALLA 

AugusÍos o dignissimos Srs: répresenla~ie~ da na~Ao:-'... 
E.' com o.mnior prazer quo vejo reunida· :a: as~eiíabléa 
geral, de cujas.sn~ias deliberaçGes tanto •·depende o •pro

greso de ~ossa patria. 

O lmperio gosa de tr~nquillidllde iilt~rna ;··e o estado 
sanitario é,. em.l;eral, satisfainrio.' As mole'sii~s; 'que têem .. 
apparccido cm algumas povoaçijos, . nii~ . !'iiO do grande in
tensidade o espero em Deul! que brev~mcnte ~es~ariio. 

Continuamos em paz· o amizade com ns demais· na~Ge's, 
preciosa garantia-dos inlllressos recirroco~, qúe do 'dia em 
dia ~e multiplicam c engrandecom. , 

A dcsintelligencia . que occorreu entro o governo do 
Brasil e o da R'opublica Argentina; rel~th·iimento ~os aÍ~~~ 
tes definiivos 1le paz com· a R~publica dÓ Parafiua y . 

. Para· receber Suas Altezas a princesa imperial c c Sr: conde d'Eu : · · · : está felizmente resolvida, en\ termos justos e boniosos 

Deputados os Srs. : Araujo Góes, Henriques, Rocha J,eão para ambas as partes, pelo accórdo assignado nesta .COrte 
o Gusmão Lobo. · a 19 do mez ultimo. 

Senadores o• Srs. : Zacarias o Candido Dlondes. 

A' uma hora da tarde, annuncinndo-~e a cbogada de Suas 
Magcstadcs lmperiaes, sahiram as deputa~Ges a recebei-os 
li porta do edificio, o entrando Sua nlagostade. o Impera
dor no saliio foi alli recebido- pelos Srs. presidente c so
cretnrios quo, rounindo-so nos }llOmbros da respectiva do
puta~ilo, acompanharam o mesmo augusto senhor ató o 
tbrono. 

Logo quo Sua Magostade o Imperador tomou as~onto,. o 
mandou nsscnlarom-se o~ s". deputados c senndore~, leu 
a ~o~uinlo : 

Celebrámos lambem tratados do extradicção com a Re. 
publica Argentina, Portugal, a ltalia e a Grit Ba·etnnha, · 
já tendo sido trocadas as ratificações do primeiro destes 

actos. 
O croscimonto das. róndas pu~licas ó .facto comprovado 

pelas tabellas cstatisticns do !besouro, que vos seriio pro
sentes. Estas prospm'as condi~ijes da riqueza nacional tecm 
permittido fuzer. fnco aos grandes encargos que nos legou a 
çucrra do Pnrnguay e.nctivar o impulso lindo aos melhora-

__,.· 
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mcntos mornos e matoria.os, sem perturbitt· o oquilibt·io das d~ lei polua mesa! . pnrochiaós, rnns -ainda da sogurari9n 
finnncas do E.stndo; antes verificando-se excesso dns rocei- .que todo o processo olo.Itoral o~cro~n assim ús màiorins, 

• .·. ....... • . ( ' '1" .e> ••• "' \ •• _ •. -. • 1.• ; ,. " _.).... ', t' .I ;• • 

tas sobro as dospozas.. . ··. . ...:·· ~ · .· · . : . · · · · · como 1\s minorias: consi4crny,ois, :·q~o:pêlo systomn actual 

Em Iaos circumstancias, c 'mediante o zelo com que silo qunsi eompra privadas da roproscnin9ilo a que nspit·nm, . .. 
tendes rortnlccido·o no,so credito, potlomoa pro;eguir no ·A guarda nacional tom prestado rclevautes ssrvicos, 
patrioti'co enipenho do 'dilfundir o ápo·rM9oar· cada· voz corno i.uxiiiat· iJo e~orcuo:, o ati; supprÍntÍ~ ·~ni in~itos· 'io. · 
mnii a educaçllo o.insll·ucçno publica, provendo, outrosim, gnresa torça. policial, Nilo é, porém, justo, ném conformo 
ao trabalho industrial, com :ospocialidnde no da lavoura, ú .natureza do sua iastiturçilo, sujeitai-a ~m circumsiancins 
pela acquisi9ilo .de braços utois dcs~nvolvimonto 'dos ordinarias a obrigações quo norn lotlos podei~ CU")prir som 
meios 1lc comm&nicaçllo. prejuízo do sua industria, Õ que tantas vezes tem exposto 

o'cidad:~o R const~aÚ~>i;l;O·Il.lOS. 010 SUa liberdade. politica .• · Comprazo-me oin annunciar~vos · 'Iuc está ··contratado, o 
de accordo.com o governo portugucx,o assentamento do 
um cabo electrico entre a Europa c o Brasil. No decurso 
do anno do 18H já poderemos,. cm nossas relações com 
aquclle continente, usar de tão maravilhoso instrumento da 
actividMo do nosso scculo. ·rrabalha-so com o maior 
estor~o para que fique .prompta no mesmo tempo u linha 
'terrestre,, e exclusivamente 'brasileira, ÍL que vem unir-se o 
ca~o .lransatlantico. 

As reCornias da lei cleitor!1l, da guarda nacional c do 
recrutamonto merecem toda a vossa solicitude. Estou cc1·to 
do que estas hnpor!antc; -·questões receberão do ·vossas 
Uzes e p:~.Íriotismli'.' a mais convcnioutc ~oJuçiio. 

· Nossa propria expcricucia c a de. outros povos ensinam 
que OS )arnontaTCÍS abUSOS que IÍIUÍta:i VCZCi tccm pertur
bado o vicia1lo o processo eleitoral, nascem principaltuentc 
do estado do> costumes· J>oliticos que só o ·tempo pódc 
melhorar. Sendo, porém, essencial aos governos reprosm~
lativos que as cleiçilcs exprimam fielmente a opinião c a 
torça do 'YOto popular, ·releva que procuremos cercnl.:as de 
novas c mais,providcnles garantias. 

A lei de rocrutnmonto lovanttl continuadas .queixai c 
não pódc deixar do ser assim, 11orquc a causa preJIOndc-, 
rantc do mal reside na desigualdade com que· p rcp~rtido 
esse onus c na talta. de· um alistamento dos cidadãos que 
devam ser cbanÍados ao scrvi~o das armas.· Silo ·por ·t.al 
modo sensíveis ti liberdade individual o á organisà~ilo da 
(or~a militar, OS inconvenientes dCSSO systoma, !JUe, SCill. 

duvida considcmrois a sua rotórma entre as mais u~goittcs. .. ' -. ·, ' . .. ... ·. ; 

· Augustos o dignissimos Srs.- rcproscnlantcs da naçiio.- · 
0· Jogar que jiL OCCUpamOB • entre. as nnÇGCS CUltá~, 
attcsta o poder moral· do' povc brasileiro c seus gra,;'dcs 
elementos do prospcrida!le. Agradocemlo á Divina Provi· 
dencia cssós imrncnsos . c constantes bcncficios, 'esforcemo
nos cada vez mais pelos atliantàmcntos do Brasil. 

E' este o voto; que .do fundo d'alma vos dirijo, :assim 
como a todos os nossos compatriotas. 

Esttl aberta a scS~iio. 

D. PEDRO 11 IMPERADOR CONSTITUCIONAl, 
E DEFENSOR PERl'E'fUO DO BRASIL. 

Terminado este acto rclirararn-so Suas ~lagcstatlo com 
Este resultado, que lodos dcscjnmoe, dependo cm muito o mesmo cerimonial ·com que toram recebidos, o illlmo

niio só da verdade das qualificn~õos c stricta obscrvancia diatamonte o Sr. presidente levantou n· sessiio. 
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Sessão em 23 de Dézembro 

EM.23 DE DEZEMBRO DE 1872 

PRESIDBNCIA DO Sn. VISCONDE DE · ADAÉTi:. 

.lllummnrlo,- OnnEM no nu.-Éieisno da mesa.-
6bsorvac6os dos Srs. Almeida o·Albuqucrque, Vieira da 
Siha, bÜriio. do CJtmargÕs é Dias du Carvulb.ó.-Eiei~iio 
dus commissões dÕ rc•posln á lulht do lhrono, consli: 
~ui~no, ruze.i\da, logisl~~do o:marinha o guerra. 
Ao meio dia lez-so a chamada. o acharam-se prçsentes 

39 Srs. senadores. a saber : visconde de Abaelé, Almeida 
e Albuquerque, Figueira de !lcllo, Dias. do· Carvalho, bal'iio 
1lo Camargos, marquez de Supucaby, CbkboJTo, Vieira. da 
Sill,a,. marqucz de S. Vicente, Sinimbu, barão do !laroim, 

· Firmino, vis'condo] dol Rio Branco, Nabuco; visconde de 
· Caravellas, Di'niz. Jobiln, Z11ebarias; Lci!iio da Cunha, 

Fernandes Braga, visconde do Bom Retiro, visconde• de 
lnbomerim, Anliio, viscOJulo do .Jagunry, barilo de l'irnpa
ma, Barros Barreto, Silveira Lobo, Candido ~lendos, duque 
do Caxias, Saraiva, Cunha Figucirc.do, Jugual'ibc, conde de 
Baepondy; Pompeu, 1·isconde do !luritiba, Ribeiro da Luz, 
visconde de Nictberohy, Purannguit o Nunes Gon~alves. 

Deixaram de comparecer com causa: tmrticipada os Srs. 
·Silveira da !lo !la, visconde de Souza Franco, barão do 
R,io-Grande, _Paula Pessoa. e ~lendo~ dos Santos. 

Deixaram de 'cem parecer sem ·:causa: participada os. Srs; 
.Pncs do }lcndon~a, Octaviano, burilo do Cotegipe, Souza 
Queiroz, Fornnndes da Cunha, burilo do · !lamangunpe, 
Ucbila Cavalcanli, bàriio do Antonina, 1·isconde de Suas-
sunll. e vi~condo do Camarngibe. · 

O Sr. presidente abriu a sessão. ' 

Leram-se as netas das sessões do 22 de !laio ultimo c 
de 21 do corrente, o nilo · havendo quem sobre eilas 
Rzesso observa~_lle•. foram atlp;ovadas. 

ORDEM DO DIA 

-ELEir.ÃO DA !\IES,\. ... 
. O Sr. presidente disse que ia proccdor~so na lórma do 

regimento ú_elei~ilo da mesa, começando pola do prcsidoute. 
.Presidente. 

Corrido o esc1·utinio para a eleição do presidente, f~ram 
recobidns 37 cedulas, sondo Ires cm branco e snbiu eleito o 
Sr. vi!condo do Abnclé com a maioria absoluta do 33 
votos. 

rice-pmidcnte. 

Para a do vico prcsidonlo foram recebidas 37 'cedulas, 
sondo duas co1 ·branco, o roi eloilo o Sr. visconde de Jn
guary, com a maioria absoluta de 22 Yolos. 

1.• c 3.• .•ecretario.•. 
, Foram em segui•la reccbidiÍs para a ol.ciçiio de t.• o 3.• 

!Prrntnrios 37 ccdulns. sondo Ires cm branco, o snhirnm 
eleilo&: 

t• socrotnrio o Sr. Dias de Carvalho, por 27 votes, o 
Almeida o Albuquerque S• por ~I voto~. 

O Sn. A1.MRIDA E AtouonnQUE (pela ordem) disse que 
seu estado do saude nno 'lhe permillinde us~islin\s sessnea 
cem. a assiduidade . que ennlinha, podia · dispensa ·do 
legar, para o qual acabnva de ser eleito. · . 

l'oslo a lotos o requerimento .do Sr.·senador, roi a~ 
proYado. . · 
.. Procedendo-se no,amente · ú oloisno de 3• secretario, 
'oram recebidas 37 cedulas, cendo duas om branco, e 
;ahiu eleito o Sr •• Vieira da su,a por 17 .lOtos. ' . 

O Sn. VIEIRA DA· SILVA (pela ordem) observa. que o 
;enn~o·niio.pódo.ignoràr que om Alar~o do corrente .. anno 
voio do sua proviúcia aiToctudo de molostia grave, e so o 
mvorno nno lhe livésse sido ravóravel, talvez .não houvesse 
.:ompurocido á sessão. No omtanto Feus . incommodos exi
~em ainda trammento -que o. lorsam a. pedir aó senado 
dispeni!U 'do Jogar de a• secretario. • 
. Consulta•lo o senado, foi approvado o requerimento . 

verbal do Sr .. senador. · · 
·pro,odondo-se ainda á eleiçiio do .. 3• secretario, toram 

recebidas 34 cedula!, sendo . duas em branco, e .aabiil 
eleil9 o Sr. barão de Camurgos por 11 ·votos. 

O ~~-. oAnÃo DE Cmnoos (pela ordem)- lembraJio ;~na
·lo quo exor~eu por quatro sessões o togar . do ' 3• secre
tario, o nesse oxercicio adquiriu grave enfermidade, ·que 
,fuda ncluulmenle o impo>sihilila ·dos trabalho~ desse. cargo. 
ll•io d~scjando, porém, quo so fa~a uma nova elei~no,ace[ta, 
"aso-julgue o senado quo o orador póde exercer o logár; 
comparecendo na .mesa as•vezos quo lhe lór possivel: ·. 
.. o··sn rnEsJDEUE, observaõdo que o nobre senador nKo 
11ediu diRpcnsa,. convida-o para tooíar assento. · · · 

.o Sn. DARiO DE CAHAROOS diz que pede dispensa; mas 
que. se o senado entender quo póde comparecer na mesa s·ó-. 
mente quandó lho lôr possivel, aceita., · 

Consullado o senado, niio foic approvado o requerimento 
do Sr. senador. 

O Sr. presidente convidou-o para 'vir tomar .na ine!ÍI. o 
seu togar. · 

2.• e V 1ecretariol. . . 
Para a elei~ilo do 2• e -i• socremrios · foram· recebidas 

38 cedulas, sendo duas om branco. 
O Sn. LEIT.ÃO DA CuÍinA observa que silo accusados S8 

votu, quando a votação Iom corrido. com 37, 

O Sn. rRESIDE~TE :-E' porque entrou mais um. Sr. ~e
nador. 

o Sn. LEITÃO .DA. Cu~UA accrescenla que o Sr.'·I':uoes 
Gonsalvcs entrou pouco depois do principiada' a eleicno. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES .-E' exacto. • ' • 

O Sn. Dus DE'CAnVALIIO diz quo não sabe se es!Ao 
presentes 37 ou 38, o qué pódo assogqrar é que 
~:omcçando a votação com o numero de 37, entrou depois 
o Sr. Nunes Gonçalves. l'or conseguinte a mesa nAo podia 
rejeitar o numero· de 38, desdc._quo constava da acm que 
esse numero de Srs. senadores· haviam comparecido á 
scssno. 

O Sn. LEITÃO DA CuNn~ só diz que o Sr. Nunes Gon
çnlv~s chegou a tempo do ler vomdo com 37. 

O Sn. PAnANAOUA' : - NAo votou pnrn pr011idenl& da 
m<J9a. 
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O Sn. NuN1:s GoN~u.vEs: - !lcn1 para 1' soerotnrio. 
· Votei dnhi cm dinuto, 

. Foram eleitos os Srs. Figueirn elo ~[cllo 2• secretnrio 
por 22 votos o hn1'11o do Mamnnguupo .i• dilo po1· 17 
votos, ficando SU[l[llentcs os Sr~. l'omJJeu o Canilido 
~fendes. · 

o Sn. ni.ls DG CAnVAI.IIO diz que séria COIIII'iJCiictorio 
comsigo mesmo so. ni1o upontnsso no~ta occasiüo o do· 
feito do regimuuto de ser englolmdil a votng110 para 
1' o 3• seerctnl'ios. Em um trnhalho que confeccionou cem 
o nobre [lrosi<lcuto do senado, o orador oll'créco il.considc· 
ra~ilo 'do senndo um11 pro'posta pum que ostn. voln~ilO scju 
feita por outJ'U forma; tnuto o 1" como o li." sccre.turios 
devem ser n exprossilo real dn muioria. 

A .forma da elci~ilo estabelecida pelo rogimento· dtL occn
siilo que os Jogares scjnm tro::ados som consentimento du 
maioria. l'ódc-sti occupur, como o omdor, o logu1' do 1" 
secretario por um acaso. O .orador nilo deseja contiuuar 
nesse legal', porque foi eleito ·por uma fór1nn que 11110 ó n 
oxpressJlO real, verdadeira e expoata uea do senado. 

Declara, porlauto, que nilo fJCdo já n sua demissão [lOr 
IJUC quer deixar tempo pàrii se. combinar no nome de quem 
o do.vc substituir, _mas IJUO amanM pedirá di_")lensa do 
Iogar do ~ • secJ•otarJo. 

O ·Sn. PRESJOENTE: -O senado ouyiu a exposi~ilo do 
Sr .. 1• secrotal'io, do que amanhã bn de pedir dispensa i1 
casn do Jogar pam quo foi eleito. Amnnhã po1·ci a ''o tos o 
seu r~querimr.nto. · 

EI.EIGXO liAS r::omnssOJ-!S. 

l'assando-Ee á olei~<lo das commissilcs, fornm eleitos 
para a do 

Resposta 1i {alla do t!Jrono 
· Os Srs. visconde de Nithorohy por 18 voto•, ''iscondc 

de Cnravcllàs por 18 o Zacbnrins por 17. 

Constituir-ao e dipl01nacia 
Os Srs. marquoz de Sapucahy por 32 votos, Cunha 

Figueiredo por 26 o bnrio do Cotr.gipe por 2ii. 

Fazenda. 
Os Srs. visconde de Caravollas por 32 votoR, ''iscoude 

do Souza _Franco por 30 o visconde de lnhomirim por 27. 
Legislarão. 

o; Srs. Nabuco por 29, viscon!lo' ole .Jagnai'Y pn1· 28 
''iscando do Nithcroby JIOI' 19. 

,,faJ•inha c gucl'>'a. 
Os Srs. duque do Caxias por 27 1'Óios, vi~wlulc do Mu

ritiba po1· ;w c Jnguariho per 2 L 
. Dovcndo clegcl'-sc n c.onuniGsão de commcrl'io, ngricul
. tura, industl'in e fli'IC:i rcconhet~eu-s-'l n1io haYer jft numero 

legal, vi:~to só lc!·em sido rueohidas na mesa 27 ccdulus, o 
Sr. pl'CRitlcnto deu para a ordem do 1lia 21: 

Coutinunsr.o du cloiçlio· das commis:·H1es, comc~nnrlo pela 
olo commorcio. ngricullurn, indll'lria o nrles. • 

Levnnlou->c 11 ~ossno lis 2 Y. bom; dn lorde. 

IlM M Dll DEZEM li RO DE 187'~ 

.JIJIESJm:~CIA DO Sll, ·''ISCONilt lll~ AIUF.TJ~ 

liiÚIIUUUU'iB,-Jlxi•EDlGNTE.-!'cdido do dispensa do 
Sr. Dias do Cul·vulho.-l'uJ'uccr da coinmis~no do con-· 
stituicno,.:_OnnE\1 DO · nu-EicicHio dns commissüos do 
comnÍcl'l'iO ngl'icultur11f. indu8LI'ia~ c íll'l{l~~ o_mpr'eza~ pf'i ... 
vil<•gindns o ob1·us publiens, iustrucrJ1o puhlicn o nego
cios eceliitiiustieo~, suUIIO puhlkn, ~::;tnti=Hcn, cate_r.hoso 
e 'Colouisnçilo, asscmblons JH'ovinciacs c.orçnmento.-. 
Obsorl'll<'iles do S1·. l'i·csiilcnle. . . . 
Ao meio diu fez-se a chnmnda e acharam-se presonles 

3ti S1·S. seuadoJ·c~1 a saber: 

Yis~ondo do Abactó, Dins dÕ CUI'Villho, 11igucil·a de ncllo, 
hilr<iO do Cnnuu·gos, lllil.I'IIUez do Sapucnhy, Yicirn da Silva, 
visconde· de Cnravellns, Chichol'l'o, l.ciliiO 1la Cuuha, Si- , 
nimbu', Zneharias, Diuiz, Almeida, o Albúqucrctue, Ribeiro 
da Luz, vi;eonilc do ~luriliha, visconde do Ilio llrano·o, 
l•ai-annguii, YiscondC elo Jagunrr, n,u-ro~ Barreto, hur.~1o 
de Pil'apamn, duque do Caxia:;, Si!rnivaj Yisronilo Nictheroy, 
l'iscondo de Inhomerim, Fil'lnino, lllll'<lo do Maroiin, Cuul;a 
Figucil'cdo, conde do. Bacpcndy, Fernnntlcs !lragn, mnl'qucz· 
de S. Yio·entc, vi;condc ~o llom llcliro, l'ompeu, Jngtia
l'iiJc, Cmuli1lo ~rendes: o Nunes Gon~nlvcs. 

I>cixnrnm do compal·cccr com causa pn1·Licipnda. os Srs. 
l'acs do llondon~a, Silveira Loho, luu;<lo de Mnmnnguaprt, 
l'iabuco, Antão, harão ele Cotcgipe, visconde dó Su!lssona, 
Fcrnamles da Cunha, barão 'de Antonina, Octaviano, ,yis
coudc do Camaragibe, U~htia CnYalcauti, "- Souza Queil~?-: 

O Sr. presidente abriu n sessilo. 

Leu-se a acta da sessão nnlcccdentc, o não :havendo 
quem sobre clla fizesse observn~ão foi npprovada-: 

O Sr. 1• secretario rieu conia do seguinte 

EXI'EDIEl\'TE : 

Oftlcio, data~o de bojo, do Sr. senador Josó Alartins da 
Cruz .Jobim, Jlarticipando não poder comparecer com.nssi
iluidado ils scssõe~ do senado por achar-se ll)uito incom
modndo.-11icou o senado iutpimdo. • 

Dito. do 22 do Mnio ultimo, do 1• ·secretario da· cnmara 
dos Srs. deputado,, enYiaud!l- Ires rcprcscntn~ões do pre
sidente da provincia do l'erunmbuco sobro a necessidade 
do allcl'llr-se n divisão c dnsignn~110 do alguns districtos 
eleiloracs da mesma proviucia, afim do que o senado se 
dfgrw tomnr cm ':on:!idcriição as referidas rcprcScntaçncs. 
-A' commi~s1io do cstatit;ticn. 

Dito, da mesma data, do ministerio dos ucgorios estran
geiros, rcmelloudo cópiu authonlicn iln rc,postn do Exu!· Sr. 
o onde do Remusnt, miuisll'O dos negocies cstl'llllAcil·os da 
Frnncn, à notn com que o enviado do llral'il communicou 
no !:'o\'crno dniJ~olla nopuhlica quo o senado deliberara, 
cm ao do .Junho do nnno fln1lo, nHsocin1·-so à cnmara doA 
S1·s. deputados 1111 mnui[c;la~:io do seu'i.neuto do hOI'l o r 
contra n annrchia 1(110 ncnbava de dcsll·uir n mais Lclla 
parle 1ln grnndn rapilill do l'J•nnçn o na rongrntuln~ilo 

·'· 
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pela vir.toria dn cnu>a dn civi\i•ngiio c do~ prineipios do 
cbristhlllismo,-J1icou o sonn•lo inteirado. . ' 

Dilo, do 6 do Jimho .ultimo, do ministcrio d1< jusli~n, 
rcmnllcndo o rcqum·imento o. doeu monto; quo o •lcsombn l'· 
gador ~lnnocl l.ibnnio l'oreirn do Cn~lro nprescnton no 
governo par~ nlcnuçar a conccssiio 1ln n1•oscntnçiio con
tida no decreto do 16 de Alnr~o de 1870 _;,A' quem fez 
!l rcqnisi~iio. 

Dito, de 30 do Ago::lo ultimo, do S1·. senndOI' 111·ancisco 
do Ileso Barros Barreto, co1nmunicnndo que por decreto de 
29 do mcimo mez ftlrn nomeado pnm oxe1·ccr-o cn1·go de 
ministt•o o sCCI'oiUrio de Estado dos negocies do ngricullnrn, 
commc•·cio c obras publicas,-l1icou o sonndo intcirudo. 

Dito,· do U de Setembro ultimo,. ·do ministerio dn justiça, 
transmiltindo, cm resposta no offiuio do senado .do 18 de 
Agosto ultimo os planos de· rcfornm das scc10lal'ins dus 
rcluçlles do Mal'onbfio, l'ornumbuco e. Dahia c ns informa-

. çõcs prestadas pelos .Jli'Csidentes dnqucllcs tríbunnes sob1·c 
o augmento dc,.vcncimcnto dos' empregados.- A.' quem !c~ 
a roquisiçilo; 

Dilo, de 6 do mesmo moz, do minist01·io do lmpN·io, 
trnnsmittíndo o officio documentado, do 6 do Agosto ultimo, 
em que o presirlêntc rio · ~lnrnnhilo prestá esctarocimcutos 
acerca ria proposiçnc ria cnmara dos Srs. d!!Jllltarlos relit
tiva ao patl'imonio da camara municipal da villa ile Tury
A"ú da mesma provhtcia.-0 mesmo destino. 

Dito, de 2-i de Maio ultimo, da prc~i•loncia da assemblca 
legislativa da prol'incí_n· de llspiríto-Snnlo, romctlenrlo o 
protesto documentar!~ dn. mesma a,;cmbléa contra o a• ln 
da prcsillcnl'ia rln Jli'OI'íncilt rtuo nrlíou n sua iustallugno 
para o rlia llO rio Setembro do corl·cntc.-A' commissiio de 
conslitui~•lo. 

O Sr. lllAS 111; C.\llVAr.uo, pcrlínrlo ·a palnVl'a pela ordem 
requereu verbalmente no seunrlo rlispcusa du cargo rir• 
1" sccrctaí·io pum o qual ftlra eleito houl.om o cousul
tado o senado niio foi approvado o I'MJnerimcuto do Sr. 
senador. · 

J1oi lido, posto om •liscuss:<o c approl'ado o seguinte 

. 1),\RP.Ct:n n.\ COlUII$8ÃO n}; CON$TITUI~ÃO 

Elcirão de Santa Catltariua 

,lo'oi vor ordem do 'cuarlo rcmcllirln i• commíssiio de 
eontililui~ão a, carta imp~l'Ínl de 11 do corro.nte, que no
meou senador rio lmpcrio pela pl'ovincín de Santa Cnllla
rina o Sr. bar110 ria (,aguna, contemplado em primeiro 

-Jogar na lista tríplice, rcsullantc rh< clei~•1o nllí' ullimnmeute 
(cita para pi·ccnchcl· a vagn dada nc~Ln casa. p01· fnllcci
mento rio rlistiucto senador o Sr. Josó ria Silva Mnfrn. 

Yoio a. cnrla ncomJmnhnda de todos 05 papei~ conccr· 
ncntcs h eleição; n<:tug rias ns>~mhléas Jllll'Cchino; o do> 
collcgios cloílol·aes; n riu npumçno gé1·al rios votos, c a 
lista lr·ipl'icc. · -

Em conscqucncin rlo exame rlesses rlocumeHtos, no qnnl 
foi do enlcnz auxílio o JHll'rwol., da illusll'arla conimiss11o dn 
cnmn•·n _lcmpornrín rlntlulo cm 2!1 rlc Novcmhl'n 1•roxímo 
JlllB>IIdo o pnhlica•lo cm 2 1lo col'rcnlc pelo .Tornai !lo Com
mcrcio, ficou- a ,·os~n· commiss1i0 inteirada do quC o pi,.occ~so 
elcíloml <:01·reu lrgnlmculc, havendo npcnns que notnr nl
guns pocog fOnClo em nndn Jll'ojnrlícinos it sua vnlirhulc. 
. Assim é que os sois collcgios clcilol'llos ria província. 

npproYnJ·a.m nA t1loiçor.~ Jlrimnl'in~ dn!; !'\lO~ trinta o fi\Hlll'o 

pat·ochius, cum oxccp~ão sómcute da do Senhor Dom Jesus 
do l'al'llty pcl'lenooutc no collogio do S. Frandseo, a r[uul· 
no conceito ad commissão devo SOl' sustentada, SCUriC no 
contl'lll'iO nnullnrlas ns ,,,,, pnrochins · 

1• do S l'odi'O do Aléantaru, collcgic. de S. Josó; • 
2• do Santissimo Sncnm1cnlo de llnjaby, collcgio de 

S. Scbastifio d~ Tijucos , 
3• do Senhor !Iom Jesus da l'cscariJL llmvn, 'collcgio 

rln_ Lngunn ; · . · . · . 
~· de S. Franciôco . Xavier do Joinvillc, collcgio de 

S. Francisco; 
li~ de 8, 'Jono Daptista· do Cainpos Novos, collêgio de • 

Lagos. · · · · . . 
Nellas. dcucsc o vicio radical da illcgnl formnçno das 

mesas, claramonto dcmonslt·ado no citado pnrec~r da en
mura dos· deputados, IJUC a. \'essa coinmissUo ll·anscrevo 
como expressão ·r1a verdade dos factos constantes das 
actas. · 

Na primelm pnrochia ucoh;parcr.eram sómente. dou~ 
t!leitol·es: Ludovino Antonio ria Costa c Eduardo Josó 
Vieira, o nenhum snpplento; aqucllc prímeil'o. eleitor tam
hcm era o jui1. de pa1. presidente da mesa;· c nessa. qua
oírlndc convidou o cídnd:io Manoel Antonio da Cunha para 
ôUppl·ir a falta do terceiro elcilot·: com o rcfo.l'ido cidudno, 
" jui~ de paz c o cleilcl' Eduardo Josó Vieira, ccnside-
• nnrlo-sc dcsdo logo mcsa1·ios, elegeram mais· dous, que 
,oram l'cdro AH!on o Jlrancíso·o da Sill'a Leito, c assim 
foi declarada consti:uilln a· mesa.» . · · · _ 

Na segunda, basta a rli;cordnncia do numero das cedulas 
I'Occbirlns (mrn eleitores dÓ deputados e de senador, .como 
l'cm narrada no parecer, para u\mullnl' todo o process~ olci" 
torai, além do mais nlli cx1•endido, a que a comníissno s 
r·ep01·1n. • 

Na terceim, comparecendo sómcntc dous supplentes; 
fornm ellcs dccramdos mesarios independontcrnontc da 
eleição. , ~ · 

.Na quarta, " rlanrlo ella a)1cnns ltnl elcitor:c um s,up~ 
plante figumm na neta para a formacilo das turmas quatro 
eleitores c quatro· supplentcs I · 

S11o cidadnos que unidos ao eleitor c no supplente 
concorreram para a organisn~no da·mcsa. " 

Na q·uinta, o jui~ de pnz 11residontc que ora o unico 
oleilor, convocou um cidarlno para representar a turma· 
de eleitores, ·c outro Jmra re1•rcscntar·a dos supplenles, 
l'isto quo faltára o nníco ·supplcnte da parocbin. E' evi
·tcnle_ que o juiz de paz deveria eleger os. dons mesarios 
da primeira turma ; c quanto· nos ultimes compelia a süa 
cleigi\o no quinto I'Otarlo nn lista dos juizes de pnz. 

O collcgio de S. F1·nncisco tomou cri1 separado os votos 
•los sei; clcilci'CS rlo Sr. llom Jc;us de l'nrnty, quanilo essa 
cleigno devia ser npp1·ovada. O que se nUcgou contra clla, 
não foi approvndo. A ccrlidiio exararla na neta 1irova contra 
J•roduccnlemcntc. · 

A npurngi\o geral n que p1·occrlcu a camara municipnl 
ria cnr•ilnl ria provincin ó a soguinlo: 
Con•clheiro rlo guerra ha1·iio ria Lnguna . 1P1 votos 
llr. Frnnciseo Cill'ios rla·l.uz. • , , 1 üG 
Commcndndor .lo só lguncío da Rocl1n, 1 H 

Seguem .foi\o PaPbcro dos llniH rom.17 yotoe n outro< 
mono~ vol:ulM, 

- ' ' 
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Os tres primeiro~, cuja idon~iclndo .() notot·in, formam n 
lista triplico nprosontndn no poder moderador. Estll olla· do 
conformidndo com as rc,olucl!os dos collo~ios clciloraos 
soguiulo ás qunes foram tomados cm separado os s~is votM 
dos eleitores dn pnrochia do Pnraty, quo rccnhh·nm nos 
mesmissimos inrluidos na lista. 

Se ror approvacla n proposta da comlnissiTo, a lista 
triplico será o .resultado ela subtrncçilo de 17 votos das 
parocbins cuja nnilulln~ilo se pt•opoo o da adtliçfio dos 
seis do Pnraty ; ficara ontno assim : 

Dario da Laguna 
Dr. Luz. • • • 
Commendador Rocha 

170 votos 
H~ « 
133 

E' a mesma lista otfcrccida poJa cnmnt•a municipal do 
Desterro, com a uni~~ diO'ercn~a da diminuição de alguns 
votos. 

Conclusão. 

A.' vista do expo_:to é a commissãO de JIDI'CCCI' : 

' v Que seja approvada a clci~iio do que se trata, decla
rando-se legitimo e habil para os fins Jcgacs c corJIO elei
toral que nclln runccionou ; 

2.• Quo seja reconh~cido senador do lmperio Jlcla pt·o
vincia de Santa Catbarina o- Sr. conselheiro de guerra 
barão da Lag11na, e convidado a tomar assento nesta casa; 

3.• Que se declarem nullas as eleições primarias das 
parochins de S. Pedro do Alcantara, do Snntissimo Sact·a
monto do ltajahy, do Senhor Bom Jesus tia Pcscat·ia Brava, 
de S.· Francisco. Xavier de Joinvillc c tio S. Jol10 llaptista 
de Campos Novos; 

4.• Que seja approvada a clciçiio primaria da parochia 
do Senhor 11om Jesus de Paraty e seus clcitot·es rcconhc~ 
cidos legitimos para fazerem parte do corpo clciLoml que 
dove ter exercício na lcgislnturn actual. 

ã.• Quo se proceda ;i clcicão nns parochias, cuj;L nulli
dado so propoe para ficar completo o corpo eleitoral de 
senadores. · · 

Paço do senado, 17 do Dezembro de 1872.- .Jfarquez 
de Sapucahy.-Cunha Figueiredo. · 

O Sr. PnRSIDENTE disse quo cm virtude da carta im
. poria! de nomeação e da dclibcra~ilo que o senado ~ca
bava do iomar, declarava que era senador do Jmpcrio pela 
provincia do Santa Cntharina o Sr. bar;1o da Laguna, a 
qnom· ia fnzcr-s.c a eommunicn~ilo do estilo para vir pres
tar ju-ramento c tomar assento. 

ORDE!f DO DfA. 

ELEIÇOES DAS COliMISSI!ES 

l'rosoguindo a oloi~ilo tlns commissocs, quo havia llcatlo 
ntlinda na sossilo antcctirlcntc, foram eleitos pnra a do 

Commcrcio; agricultt.ra, indu.<lria c m•tcs. 

Os Srs. Antão por 22 votos, Sinimbi't por 17 c ~rondes 
dos Santos por 16. 

Etnprc:as pr_ivilcgiaclas o ~bras J>ublicas. 

Os Srs. Fornnntlcs Drnga por 2S votos, Almeida c Al
huqucrquo por 19 o contln do llaopnntly por IR. 

,Jngfrucção publica a negocio& ecclesiastico&. 

Os Srs.: F. Or.t~viano, por 28 •·otos, Vi!conde de Camar~-
gibo por !!O c Jobim por 1 G. . -

Sautle publica. 
Os Srs. : Johim por 29 votos, Chicharro por 28 e Sil-

vcit·n J,obo por 18. · ' . 
Rcdacç4o e leis 

Os Srs.: marquoz do Sapur.aby por 29 -votos, marqucz 
elo S. Vicente por 26 e Firmino por 1 G. 

EstatisÜca, catcchese e ' colonisaçilo. 
Os St·s.: bnrt1o do Mnroim por 2i, Candido Mendes por 

24, c visconde do Bom Retiro por 18. 

Auembléas provinciaes. 
Os Srs. : bariio do ÇnÍnnrgos por 23. votos, Saraiva por. 

18 c visconde do Dom Retiro por 16 . 

· Orça"!ento •. 
Os Ss. bnruo de Cotegipc por 29 votos, visconde do 

Souza Franco per 28, Antão por 27, visconde ·de lnbomi
'rim por 2li, Fernandes da Cunha por 17, Pnrnnngutl por 
1ã c martJUCZ de S. Vicente po1· 13. 

O Sn. ~nEStPENTE disso : 
Pt·ovino nos riobros senadores que · darei para a ordem 

do d.a algumas materins, depois de nmnnbil. 
Alsumus proposi~Ocs !ta em 2• c outras em 8• ·discus

sl!cs, cujo debato ficou encerrado na sessão Jcgislt<tiva 
que findou. 

D~vemos começar por abi. 
Pnm que os nobres scnndoros tenham perfeito conlteci" 

monto dellas, espero •1Úo depois de nmanht\ será distribuido 
o imJtrc;so o rclntoi·io da- mesa com· todas as tubo !las 
explic11tivas. •. 

Eniretnnto, a ordcin do dia 26 é simplesmente trabalhos 
de ccmmissõcs. 

Levantou-Se a scssUo íts 2 Y, horas ·da tarde. 

ACTA E!l 2G DE DEZE!IURO DE 187~ . 

~RESIOEN'CIA DO Sn. Vf!liCO~Ot: DE ABAETE. 

Ao meio dia fez-se a rhamada c acharam-se prescutcs 
17 Srs; scnadorc,, n saber : 

Visconde de A!iacté, Dias de Carvalho, Figueira de !lei! o, 
burilo de Gnmargos, Chicharro, mnrqucz de Snpucnby, 
Vieira da Silva, visccntlo de Inboll)crim, Fct nandcs Druga, 
Zacn~ias, Sinimhu, visconde do Rio Dranco;Pompcu, Cunha 
Figueiredo, l'ncs de !lendon~n, conde de Dncrtendy c Antilo. 

Dci~arnm do compnrcrcr com cnn~a parlidpndn os Srs. 
Silveira da Mottn, vist·ondc do Som;n Frnnro, Johim, bnrt1o 
tlo Rio Grnndc, l'nula l'os8oa c Mendes dos S;1ntos. 

Dcixnrnm de rompnrcrcr •cm cnu;n pnrlicipndn os Srs. 
visr.onrlo tio Carnvcllns, l,citão rln Cnnhn, bnrilo do Pira
pnmn, Dinir., Almeida c Albnqucrqno, llibciro rln Luz, Sn
rnivn, vi<t·onrlo tio ~luritihn, l'nrnnngnA, viscondo do Jn
gnnry, Dnrros Dnrrr.to, dnqno do Caxins, visconde de Ni-
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etborcy, •·h·mino, bnrno do ~laroim, mnr11uez do S. Vim•rito. 
visconde do Bom Retiro, Jagunribo, visconde do Sunssunn, 
Candhlo !tendes, Nunes Goncalvos, Ucbõn Cavnkanli, Sil
veira Lobo, bnrno do Mnmnni;unpo, Souzn Queiroz, Nnbuco, 
hnrno do Cotogipo, Fernandes da Cunha, Octaviano, barfio 
do·Antoninn, o visconde do Cnmnràgibo. 

O Sn. rnssrDJ'NTE disso que a•Ítes do ronvídnr o; Sre. se
nadores 11ara >o ocr.u'parcm •·om trubnlhos du conunis•6os 
que era a ordom do din do boje, ia nomonr a doputn~•lo 
que devia receber o Sr. bnrno da J,nguna; senador pela 
província de Santa Catbarinn, quo se achnvil na sala im-
mediatn. • 

• Em seguida foram sorteados. para a ditu doputn~;io os 
Srs. Paos do !lendoncn, Antfio e Vieira da Silvn, o sondo 
o Sr. senador introduzido no salão com as formalidade• do 
o•tylo, prestou juramento e tomou nssonto. 

O Sr. t.• secretario leu o soguinlo 

- - EXPEDIENTE. 

OJJJcio do !U do CDrronte, do 1• secretario dn camnrn 
dos Sr~. deputados, communi.,nndo que a me~mn procedeu 
á olciç~o ·da mesa que devo fur.ccionar no preocnto moz 
o elegeu: presidente o Sr. J. J. Teixeira Junior; vice presi
dente~ o Sr. lnnoconcio Alnr11uos de Antojo Góe~. AMonio 
Josl\ Henriques o Joaquim Pires !lachndo l'ortclla; 1.• so.
crctario Dr: .Joaizuim José de Campos da Costa do Mc1loiro, 
e Albuquorqno, 2.• 3.• t.• secretaries· Joaquim Lopes 
Chaves, Alnrtinbo do Freitas Vieira de !lollo o [,nir. Eu"gcnio 
Horta 811.1bosa. 

Fic_ou o senado inteirndo. 
Omcios dos presidentes das pro•incias, do -tor1·cnte anuos 

remmcttendo collne9õcs do leis das respcc11va~ provin-
eias: 

Do SergitJa do 21 de JulhO. 
Das Alagilns do 2~ do Maio c de 27 do Junho. 
Dn ·ran<hybn do 9 do Julho. 
Do Multo Gros~o· do 26 do Julho. 

. Do Rio Grande do Sul de \3 do Setonwro. 
Do Par;mA do lll' do Novambro. 
De SaniiL C11thnrina de ( do Novembro. 
A' commi~AiiO de at'sembléns provindnc:s. . 
Offirios dos prc;idonre. dJLs provinci11s. do corrente anuo, 

remetlendo fallns c relalorios 11re;idcncia~s: 

lle Sergipe do 3 de Junho o 2 do Setembro. 
Da Bnhia do 6 de Junho o 3 do Setembro. 
Oas Alngoa~ de 18 de Mnio c 20 de .Julho. 
Do Amazonas de ~ do Junho 
Dn Parnhybn do 23 do Junho o a de Agosto. 
Do Pinuhy do 18 do Julho. 
!lo S. Pnulo do 'H do Agosto. 

i" . . 
Requerimentos : 

De Cundído Jos6 de A ranjo Víanna, otllcíal. ria secretaria 
dpsla camara; podintlo novamente dispenaa do aerviço da 
socretaria.-A' AIOS~. 

Do Sixenando Barreto Nnbuco do Araujo, solicitando a 
coadjuvação do senado pnra impressao dos Annae• rela
tivos ao pciiodo do 1826 a 18liG. -A' cemmiss4o de 
fazenda. · 

De Augu~to Gnldino do. Sou~n, pedindo andamento· de 
uma proposi~no. que ee acha pendente- de delibera~no áo 
senado em que ú olovado o ~cu ordenado.-A' ·mesa. 

O Sr. !!• Eecrotario leu o seguinte : 

&:pile a maleria de uma propOIÍfÕO ·da Camara doi Depu· 
tádos, appril.,ando duas pens/JeB, concedidas p~lo Poder 
Executivo, uma de 11esoclo mil réíB mensder ao Alferu 
reformado do ~ercito ftlelchiadet ~larinho do Queró:, e 
outra de tinle wn mil ·J•éis mensdes, SCIII prejuito do 
meio soldo, a D. Maria Clara da Anum]lfdo. 

I. 

Proposição dã Camam dos Deputados approvando duns pen
sões -'- Nomes 1l0~' pcnsionistaR c importancia das 
pcmões. • 

E>tá ,obro a Mesa, afim· de entrar n11 ordem do dia, uma 
propo~ição dn Camara dos DeputadoP, appronndo duas 
pensões conc-edidas pelo Poder Executivo. 

Uma das pen~Oes foi concedida por Decreto de 6 do 
Septcnibro de 1870 ao Alferes reformado do esercilo Mel
cbiade~ Marinho de. Queiróz, invalidado em combate.· 

A pensno ó de desoeto mil réis mensAcs, correFpondento 
ao mmo soldG da pu lento do ngrneiado, sem prejuiso -do da 
reforma. 

A outra. foi concedida por Dec_roto do S -de Octubro de 
1870 a D. ~lnria Clara da A!sump~no, mno do Tenente do 
exercito Francisco Xavier de Araujo, morto em combat_l). ' 

};stn pcnsilo é de vinte ua1 mil reis monsi\cuem prejui-
so do meio soldo que possa competirá agraciada. 

A proposir..to da Camnrn dos Deputados, tem a data de 
19 de JunhÓ de 1871, e o pror.essó, a que jll foi aubjoila 
no Senado, ó o que so passa a expór. 

11 

l'roces1o dn discussno dn proposi~~o em 1871 e IR7'1 
Do Rio Grande do Sul do 30 de Outuloro. 
Do Pnrnnil do 1 O do Dozombro. ! Em scssno do '22 do .Junho do 1871 foi n proposi~~o 
Do Santn Catharinn do 26 do Novembro. 
Do Goynz do li do Novembro. 
An .~rchivo. 

jlidn, c rcmottid~ lt Mesn para interpOr o seu pnror.or. 
! Em s~•••io do 30 do Junho leu-se, o foi npprovndo o 

ltmroror da Mesa n. 369 pura que se omrias>o no governo 
pelo Mini't~rio •I~ Gumn, pedindo n. copia ria fll do .omcio 
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do Alferes 1·orormado do exercito llolcbiarle• Marinho de 
Quch·óz, c bem a~sim a do termo da inSJIOC~ilo do sande, 
a que fóra submottido. 

-A !lesa declarou no parecer que ·nam Jll'ctcndin pó r om 
duvida a plausibilidade da pensão, do que se tratava, mas 

. julgava hulispoasavcis as inrormaoõcs .. quo pedia, pOl'IJUC • 
concossilo do mercê~ p'ocuniarias • 01'11 um neto do' l'edor 
Executivo. quo nugmentavn n de~po8a publica, o aggmvava 
a serto dos contribuintes, o, como tal, num podiam as ca
mnrlis legislativas approval-o por ·um voto do conlinnça, 
nam lho sondo prosonto ~ocurnento algumquo o ju•lificassso. 

Nâm · so tendo rocilbi<lo as inrormar.oes solicitadas, norn 
durante a sessão legi>lativa do 18'N,'nern quando se abriu 
a do 1872, o Sona<lo ,om sess;1o do 16 do ntaio approvou 
outro -parecer da Mosu datado do 1 li, sob n. 425, concln
ndo IJUO se rçitorasso o podido das informaçocs (oito no 
anno antocodcntc. · 

As informações foram J'Omottidas cm D de Soptcmbro 
deste anno pelo actual Sr. ~llnistro du Gucrru, o achnm-se 
juntas li proposiçiio. · -

·Assim IJUo,a ~lesa está agora hnbililnrla para interpô!' o 
seu parecer com perfeito conhocimcnto do r.au>a, c ó i~to o 
que passa a fazer. 

lli 

Informações ·sobre o J<cnsionista contemplado cm 1• lugar· 
- Quadro demonstrativo. -Informações sobJ'O ll )•en
sionista incluido orn 2• lugnr c motivos justificativos da 
pcns;lo.- lmportancin nmÍual das <luas pcnsõos.
Quadro demonstrativo. 

. 

.. 

SJlOJI\' 

O~U03 

~ 

~!J3JII~JU! . ap uO~ 
.O pensionista ~lelchiadcs Marinho do Queiroz ó natural 

da provincia da Dahia, e segundo uma rorlicli1o passada 
J>elo chore da 2• scrçno da Ropa1·ti~;lo do AjU<Iantc General 
á. vista dos respectivos a!'senUuncntos, nílSI'CU no anno d0 
1843, devendo te~actualmento 29 nnnos de cdadc, 

Assentou·pmçn r.omo voluutario no batalhão de caça-
doJ•c• da Babia, cm 1 D de OcscmbJ'O do 1863. . 

•. Em Fovcrriro do 1 RGS marchou para o l'arngu~y, como 
praÇa do 1 6" batalhão de infauterw, a quo cutnm pcrtcneia. 

~IUV1li1\'110J. \'r; 

~«VIJ3, 
. 

. . 
Foi nomeado A !rores do commi,no por ordem do <lia do :;: '" ~ 

Quartel G'ilneral rio Commnudo cm Chefe sob n. 82, <lo 6 ~ -ê ·e 
'de Julho de 1867, sendo depois designado pura servil· no I " ~ ·~ 
8.• batalhfio de infnnloria, O JlOr !Jecrclo do 16 110 .Janeiro :i: ] 0< 

souuu éê 

de 1868 roi promovido ii cfl'crtividndc do po>to de AJrcrr~, "'' 
~cndo rlopois inclnido como clfcctivo no 10" batnlhno do 1 111'11\'iliH!o->c pela in~pocç•1o, n IJUC foi suhmetlido, achar-
infnntcrin. so innt.ilisa<lo J•a•·a. o ~ervi~o rio cxcr<·ito em con•cquenrin 

Aprr8cntou-~c na Rn(líii'Li~no rlo Ajudanto Gcnornl cm 6 
do Abril do í869, vindo ferido da guerra do l'araguny. 

de rcl'imcnto rccehi<lo cm eomlwtc, roi, por Decreto <lo 21 
do Ahril do 1 81i9, rc[c<'mnilo eom o soldo po•· intcii'O nn 
conrormidndo <ln di;po;i,•1o final <lo § 1" do n•·t. 9• dn lei 
n. 6.18 do 1K do Agosto de 18ii2. Foi in;por.r.imuulo nesta Cõrtn pela .Jnntn militar de 

;núdo cm 7 do rcfpri•lo mez. A >cgnnda pcn;ioni•la, rcsi<lcnlo na rnpilnl <ln provinda 
do ~pil'ito Santo, jn;tincon no rc>pcl'tivo .Juiw <los rcilo; 

so I da F<l<cndn, na rol'lnn <ln lr.i n. R9 <ln !!1 do .Jnlho 
IIII 1 R li : 

O resultado da in;pcc~•1o ron;ln do IJIIIllli·o <Jnll 
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1.'-Quo· n suppliénnte aclm-so cm esta1lo do_,·elhice, Por ord•~m do dia do Commnndo cm Chore oob n. 2tii 
n ó I'C>JWÍtudn pelo s~u bom proccdinw11to. do 18 do rercr.ido mcz roi p1·omovido a Alferos etfoctivo do 
· 2.•-,--jJue se ti ·unico filho o Tenente do exercito fl'llll• infn11torin, e Tenente •lo commiss~o, por ·diritinc~ão, c actos 

- cisco .Xavh•r do Araujo CJ'a IJucm n ulimcntavn, e vestia, de brnvum p•·alicndc; 110 ataque do dia 8. 
em. qnnnto ftlra ·vivo, num lho ficundo recu1·sos nlgu11; Assistiu no Choco no roco11hocimento·do dia 3 do Julho 
depoi~ d11 ~un morte. scgui11to e no atniJUO de"din 1H, 110 qunl foi morto por uma 

l'•·ovn-so ouh·osim por umn certidão do baptismo: , • bala de fuzil. . 
'Que e To11e11te ·do oxercittl Jlru11dsco Xal'iCI' do ,\raujo A III'Otrn~ilo nchn-so ravornlmento i11for.inada pelo vicc-

nnscou na Cidade da Victol'in uo 1" do Agosto do 18i0, o· pccsidento da provincin do E>pi~to Snnto;-e o conselheiro 
bnpli>ou~se _no. dia .18 ~o Octubro· soguinlo, d"clnrnndo-so P•·ocu1·udor da Cu1·tln em offi<'io de 9 do Septemb,·o·de 1870 
ser filho 1\lltural do Mnrhl Clara dn Assump~~o. · exprimo-se nos seguintes tof'mos: 

D<l ·co•·lid,io dos assentamentos exislontcs no nrchivo do " Este Offidnl morro9 cn1 comb·nte, 0 A vista disto, e 
H" bntnlhiln do infnnteJ•ín, e do outros documentos eon,la (los documentos que inotruem n ~ctim1o, está n infeliz milo 
o que se s"guo á corca do. filho da ngracindn. na ·caso do obter 11 gragn ·da pÕns,io, havendo só n notar 

~!m·chou com o sou bntalh<ie de Tuj·uty Jllll'll AgniiiiDhy' que Cnltnm re1:ouhocimmltos· ua certidila do baplisma, o no 
afim de reunir-se ao·3" corp.odooxercito, em 22 do ~la1·~a attcstado ·do vigario "· _ · 
do 18G7, e om Julho do me,mo anuo assistiu no dia ao 
ao I'Ocouhocimcnto "" Tuyu-C11tl, e na clin 31 ao ata•1no · Releva accre-.centur quo 11 importnncin nnnual' das duas 
IJUO houvo. . ponsõt•s' mousács incluitlns nll llroposigilo da Camara dos_ 

l'or.orrlem do ili11 do Coinmando·em Chefe sob n. 190 de Uoputndos vem n ser: 
6 do Fcvcriro de 1868 roi nomeado Alferes 1lo commiss;1o. A do Alferes. Ml'lehiados ~lnriuh_~ de Quciróz. 216$000 

fu2~ooo A>sistiU no lltiiiJUC do Forte tio Esta~elccimenlo a 19 do. A do n. Maria Clara rlll _Assump~ilo·: .• : • • • 
'mesmo moz; e no do 22 de Mni'"O ~cguinto contra ns for-
lilicn~ões inimigas. • . . 

Marchou pnrn o Chaco .. com o sc11 batalhão a 8 de Maio 
do mesmo annoílo 1R68, o _assistiu aos ataques do i c 8 
1){1SSC ffiC7.. 

Total. • . • . . • • • • . • . • . • 468$000 

. A> informações IJUO >c acabnm de préstar 'achám~se re
sumid.ns no ·cJuad•·o rlomonstl'ntivo quli •o segue:·, . : 
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IV, 3 1 NCNIIIROo 

Considcranda c ccnclusno do 11:1recer. 

As,;im eJue, como conclusno ~as observa~ões que pl·oco-
dem, a .llosa: · 

Considerando que, conlormo o nrt. 1 02 § 11 da 
Constituição ~s mercês pecuniarias concedidas pelo l'oder 

- Executivo dopoA~em ·da npJlrova~:lo da Assemb!óa Geral: 
Considerando que a ·concessno de'. mercês pocuniari~s 

augmcnta a despesa de. Estado, o que a Assemhléa Gct·al 
compeiO, cm beneficio do trabalhe e ela industria, fiscalisar 
essa despesa, protegendo J•or este ·modo' o ~ireito dos con
tribuintes : ' • · . · •· , · 

Considerando e1ue as duns mercês pccuniat·ins aJ•prova
das pela proposição ela Cnmara dos Deputados actualmente 
~ul1jeita á dolibornçilo do Senado lclram conco~idas pelo l'o
der Executivo Jlara remunerar sei'Yiços prestados· na guerra 
ecntra o gol'erno do Pnmgua~: . • . 

Considcrandg que Ines serviços sam reconhecidamente 
dignos de remuneração,· e no cli~o de que se .trata esta·m 
plenamente prc.ndes JIOI' documcr.tos. officia~s : 

OITerecc o seguinte 

t,o;_Q~cr n proposição dc~e entrar cm cliscu~são, e SOl' 
ilpprovada : 

2.•-Que o Jmroccr da l!csn seja ilnJH'csso, o· distribuído 
na lorma do estilo para ser tomado na considcraçno que 
merecer. -

Paço do Senado, cm 26 de Descmbro do 187!.-Vis
conde de .Abaeti, prcsidente.-'Jost! J>cdro Dias de Carealho, 
1.• secrota~io . ......: Jeronymo ;1f.artiniano Fiyudra de ,1/cl/o, 
2• secretario. 

EM 27 DE DEZE!IB!\0 DE 18711. 

l'llESIDENCl1 DO Sll, VIS~U~IIE IIE &D&ET~. 

lilunnnn••lo.o-EXI'EIIIE~TF. : Parecer da mésa n. -132. 
-OnnEM no IIIA: Aposentadoria ele mn~ish·ados.-J,o
terias 11 irmandade elo Nossa Senhoril da llatnlba.-An- . 
tiguiehulc de magistrados.-J.imitos dil Alai;óas· e Sergipe. 
-Obras publicas. . · - . · 
Ao meio dia foz-se u cluunada c acl1nram-'e presento! 

31 Srs. senadores, u snbcr: . · , , 
Visconde·dc Ab•Íctc, llia; de Carvalho, Figueira do !lollo; 

ba1·iio ele Cama1·gos, jviscondo de Curavcllas, Octaviano, 
marquoz ele ·snJmcnhy, conde do Bncpcnclv, Vieirn da ~tlvu, 
Chi.chorro, Firmino, .(utilo, duque' de Caxias, .Zacaria!, 
Almeida ~ Albuquerque. J.citão da Cunha, Siiveira Lobo,. 
barilo da I. as una, barüc ele l'irapama,. Fomandes. Braga, 
Tiscondc de Murilihn, ,·isconclo de .luhomcrim,. Sinimbu,. 
,·iscondc de Jnguary, Yiscondo de Nictberoy, Candido !len
dcs, Pacs do Mendonça, ·Diniz, Nüncs Gon~al~cs, Silveira 
da !lottn, Cunha Ficucirot!o, .Jnguaribe, vi~condc do Rio 
Branco c Saraiva. 

Jleixat'ilm ele COIIIJiilrcCel· com CilU~il participada O~ Sr~. 
viscon•lc de Souza Franco, Johim, hnrilc elo Rio .Grande, 
Paula l'essm1 c ~lcndcs dos 8antos. . 

Dcixa~am ele comparecer sem cau;n J•arlicipada, os Srs: 
l\ibciro da Luz, l'arnnagmi, Ba1·ros llarrcto, Souza Queiroz, 
barão de Maroim, tnili'lluez do S. Vicente, Uclllla Caval'
canti, ,·iscendo do 11om 1\etiro, vi~condo de Sunssuna~ 
Nabuco, barilo de llamnngunpc, visconde de Cotegipc, 
l'ompcu, Fernandes da Cunha, vioconde ele 1aguaribc o 
barao de Autonina. · 

O Sr. presidente abriu a sessão. 

Ficou sobre a mesn para ser tomado cm 
com a proposi~no n que se 1·elcrc. 

Leram~e as actas-de 24 c 26. do corrente c não ba~ 
· ,·cnclo qlicm sobre e lia fizesse observn~ões roram·ãpprova.das, 

consielern~ão 

· O Sr. prc_sidentc deu a ordem elo dia para 27: 

Vota~ão das proposi~ões cuja_ discussão ficou· cncetTacl:~ 
na sessão de 21 de Kaio do corrente anno, n saber: 

Do senado, de 1867, cm 2• discusS~io, concedendo lote
rias á. irmandade ele Noosa Senhora da Batalha, na Côrte. 

ldém, de 1870 C, em s•.cJiscussfio, sob1·o a anti~uidadc 
dos ma~istrndos servindo em junta de justi~a militar. 

Da camara dos Srs. deputados, de 1871, n. 8, cm 3• dis-. 
cusslio, sobre limites di\ província de Scrgipo r.onr a das 
Alago as. 

Idem do 1869, ns. 163, 168, 171, 176, 177, 178, 
179, 181, 185. ·186, 187 c 188, cm 1• cliscuS<ilÕ, sobre 
credikls concocliclos ao go,·crno J•am ~h·ersns obras cm 
di!fcreutes prolincias_. 

Em seguida co"'·iclou os Srs. scna•hres JH'e5entes pnrn 
so occnparcm com lrnbnlhos elas commissõcs, .. · .. 

O Sr. 1 • secretario deu conta do. seguinte. · 

•::XI'EDIENTE 

Oficio datado de 19 do corrente de S. João dó El-Rci, 
elo !Sr. Mendes doo Santos, communicando que não pódo 
ainda comparecer lls sessões po1· incommodo de saudc, mas· 
que o fará logo quo puder.-Ficou o senado inteirado. 

O Sr. 2• sec1·etario leu o J•arccor da mesa n. 43i do 
27 de Dezembro ele 1872: 

Expõe n mn teria ele uma proposição · da Camara dos 
Dcpntnelo!, npprovanelo a aposcntadoril• concedida pelo 
Governo ao Juiz ele Direito l'autalciio José ela Silv1L llamo~, 
com as honras de Dczcmbnrgnelcr c o ordenado que lho 
ror devido. 

Concluindo: 1•- Que a proposi~no da Cumnra .do! 
Deputados que nppro,·àm a ilJIOsentndoria do Juiz ele Di
reito l'antaleilo Jo;ó dn Silva llnmo•, devem entrar cm 
diseu~~iio c ser npJlfO\'IHla. 

2•- Que o pre~cntc Jlllrccc•· seja imJn·e;io c dist1·ibuiuo 
1111 rórmn do "''li O. 
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'28 Sessão· em 28 de Dezembro 

Jlicou sobre 11 mosa pam sor tom.ndo cm considern~no 
com n pa·oposiçilo a que se refere. 

O Sr·. Sarnivn mnndou ;i mesa uma roprcscntaçno de 
vnrio& commcrcina:tcs da proYincia de Amazonas contra a 
disposi~"o da lei provincial de 27 do Blaio ultimo no § 6• 
do art. 13 sobre iscnçno de pngamento. de. direitos pro
l'incines.-A' commissno de constitui~iio. 

ORDEM DO DIA ' 

APOSENTA~ÃO 110:3 M.\Git'lTIIAIIOS, 

Foi 11110indo o mandado a impl'irnir para entrar na ordem 
dos tmbnlhcs o projecto o!Torecido em Maio do· cora·unte 
anno 11elo Sr. rionador F.· Octnvinno · >obre apo~ontn~ão dos 
magistrados, · 

I.OTERIAS. 
Votoucsc c_nito foi .lllll'~vado o project; do senado, 

cuja 2• discussno 'lia via fica ao enccra·ada na sessão de !!1 
1le nlaio JIO co•·r·entc anno, concedendo lote~·ins ii it:mandadu 
do Nossa Senhora da Batalha dn Crlr!c. 

A.NTJOUJP.\PE Dr. )1.\fiiSTIUllUS. 

Votou-se om 3• discussão, roi apprO\'>dO c I'OIIIellido á 
commissão de redacção o projecto G de 1870 sobre anti
guidade. dos magistrados servind() cm junta do jusli~a 
militar. 

LI~IITJ~S .ur. RF.R(iiJIE E A.LAriO.'S: 

'Foi suhmetlida à votucüo em.3• discussi!Ó.a proposição 
da camal'a.dos dc1mtados n. 8 de 1871 sobre os limites. 
da 11roviricia do Sergipe. com a das A lagoas c foi allpro
vada pnm sor dirigida i1 snnc~ilo imperial. 

ODR.\S ·PUBJ,IC:,U, 

Foram succcssivamcnlc YOlittlns -cm t n discussão o n;io 
1•assaram para 2• as Jli'Opcsir.ões da camara dos deputados 
de 1869 ns. 163, 168, 17t, 176, 177. 178, 179, 181, 
t 8il, .186, 187' o 188 sobro creditos conécdidos .an go\'CI'no 
para dh·ersas· obras em dilferentcs provincias. 

Esgotada a maioria da ordem do dia,' o S1·. pa·esidentc 
doo para 28 : · 

2' disscuss;io das p1·oposi~ões da cunuu·a '!_os deputado~. 
· Approvando pcnsilcs com o (Jarccer da mesa n. 431. 
. Approvando a aposentadoria concedida no jui1. de dil·eito 

l'untaleiio Jose da Silva 1\amos, com o parecer· da mesa 
n. 432. 

1 • discussão dos ·projectos do senado : 
Do 18:i8, cstabelecentlo regras pam as o"11cicda;les 

cm commanditn; 
E de 18üll sobre contratos de credito tcn·itorial. 
2.• discussão do projecto da mesma camarn, E de 

1865, solu·o tabella exigida 1•cla lei indicando as 
\'erbai do OI'ÇUmento, JlUI'Il as t(UileS foram concedidos 
creditos suj:jilmnentares. · 

2.• discussão das JII'OJiosiçiles da camnm dos deputados 
(de 18ii7) sobre sociedades cm :ommnndi1.1. 

I.cvanlou-sc a sess:lo 4ii minutos depois do meio-dia 

--

, ·1•' III~IIIJIIÚO 

E!l 28 DE DEZE!IDRO DE 187i 

PRBSIDBSCIA DO SIÍ. VISCONDR DB. ADABT~. 

8Rinmau•1o.-EXI'EDIESTB._-l'arecer da mosa n• t33 •. 
-OnuRM DO DIA :-Pensoes ao alferes !lcllo de Queiro7. 
e outra.-Aposentadoria no juiz de direito P. J •. da Silva 
Ramos. - Contratos de· credito tcl'ritorial . ....;. Obsei'Ta-

. ~oes a a·oquea·imento do.Sr. Nunes Gon~alves.-Socioda
. des em conunandita.-Obt<erva~ocs e rcqucrimenlo do 
· Sr •. Leitno da Cunha~ - Creditas supplemenlares. -
Obser,va~Oos e requc•·imonto do Sr. Antão.-Observnçoes 
dos Srs. Dias de Caa·valho, F. Octaviano, Zacarias o 
presidente do ·conselho. .. 

Ao meio dia roz-se a. chamada c acharam presento! 
32 Srs. senadores, . a saber : visconde de Abnetó, Dia>. 
de Carvalho, Figueira de Mello,·barilo de Camargos, Fir
mino, Chicharro, Vieira da Silva, Diniz, Zacarias, marqucz 
de Sapucahy, Candido !!onde&, Leitllo da Cunha, baril.o da 
Laguna, visconde do Rio-Branco, Fernandes Draga, Antno, 
Silveira I.obo, Nunes GoA_çalves, Barros Baa·a·eto, conde de 
· Jlnependy, barito do l'i~apama, Ribeiro da Luz, \-iscondo de 
nluritiba, duque de Caxins, Jaguaribe, marquez de S. Vi· 
vente, visconde de Jaguary, visconde do Bom Retiro: l'aes 
do !londonça, Sinimbú, visconde de Nithoa·ohy ·c F. Octa
viano, 

Deixaram de comparecer com causa Jlal'licipa~a ·os 
-srs. visconde de.Souza Franco, Jobim, _burilo- do Ri~ 
Grande, !'aula l'cssoa, Mendes dos Santos, SiiYeira da. 
~lotta c Pompeu. 

Deixaram de . comparecer· sem causa partJ~ipada ot : 
Srs. visconde de Caravellas, Almeid1L e ,Albuquerque, .Na~:.: 
buco, visconde do . lnbomirim, Cunha Figucirêdo, Souza 
Queiroz, Saraiva, barllo do Maroim, Uchtla Ca\'alcanti, 
Pnranaguit, visconde.de Suassuna, ha1·fio de Cotegipe, 
Fernandes da Cunha, barão de Mamanguapo, Yiscondo de 
Camaragibe o barilo de Antonina. 

Leu-se a acta da sessão anteccdento e não bavendB . 
quem sobre ella fizesse ob>eva~iles foi approvàda. 

o Sn. 1• SGr.nRTAIIIO leu o sesu!nto 

EXPEDIENTE 

Oficio, de 2G do corrente mez, do mini;tcl'io da fazenda, 
rcmellendo o oficio ·da !besouraria do fn1.cnda da provincia 
do Ceará do 13 do Outubro proximo findo o documentai 
annexos que rornm rilquisitadQs pelo senado em 22 do 
~[arco ultimo ácerca da dcmis~üo dnda ao 'conrerento da 
aHiuidcga da dita provincia Odorico Segismundo Arnani.
A' quem re1. a requisição. 

O que Sn. 1• SEGDE'fAnto pnrlicipou yerbalmcnle os Srs. 
senadores visconde do Souza Franco o l'ompeu haviam 
communicado nilo comparecerem lts sossiles por incom
morlos.do snudo, mns que o fariam logo qno pos•nm.-I'i
cou o ecnado inteirado. 

., 
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:sess!Io em 28 de Dézembro 29 

O Sn. t• iP.caeu\mi leu o séguiulo 
PURCKR D.l liiB~.l N.' {:)3 DS ~8 DB D~SUPRO. DE 1872. 

' "' ,., > '. ' • 

B111p~e ~ maleriCJ de uma propo1ição da Camara 4ot Depu
l4dol, 4pprouando 4 apo.renla'doria concedida J>Clo poder 
ezeculiuo ao, Desembargador da Rotação da Côrte Joa
quim Firmlno Pmlra Jorge. .. 

1.-0bjeclo do parocor . ..,.-PI'OliOSicil,o approvando uma npo
aculadoria. -Documentos jnslifiCIIlil·os. -l'areco1· da 
:;ecçno .de justiç11 do conselho do Es•ado •. 

. . . 
· .Aclia-so sobro a Me'sa, afim de o~lmr Dilo orde:n do dia, 

11m1 proposiçlo quo a Ca1nara dos .Dep.ulados enviou ao 
Senado na lórnú1 do art. 57 da Constituicilo. · · . ' ' . .. .. 

A proposiç110. tem a data do 9 <lo Agosto do 1871, o o 
seu objoclo ó - approvar a nposonladoria quo o l'odor 
Executivo por Docreto do· 8 ·do Junho do mesmo anno con
_cedeu. ao Dosombargador da Rolacão da Côrte Joaquim 
Firminó Pereira Jorge com o ordenado, quo lho . competir, 
~ com :as honras do Ministro do Supremo Tribunal de 
Justiça: 

Para.reqnorer a aposentadoria, all~~ou o peticionaria as 
molestias que sotrr~, e que o impossibilitam· de exercor 
com assiduidade às funcçlles de mngi~trado, a sua. o dado 
qusi septuagenaria, e os bons serviços. quo tom prestado 
desde o anno de 1833. · -

Cen1o provã da primeir:t allegacão junta o petiéienario 
os· alte!ladós do ils. 1 a ·3, sondo' um delles pas;nilo pelo 
Bar!e do Pelropolis, que der.lara· ter verificado;' 'd.,peis do 
acurado exame, que o 'Desembargador Joaquim liirmino 
Pereira Jor~:e solfre de uma gailrite cbronica; ·que, peroo 

· turbando-lho as digestões, tem viciado a sua nutrição, e 
reno,cti~do _ sobre. o cerebro, produz congestaes para a 
cabeça e. o inbi~e do qualquer . applicaçlio e estudo, consi
derandoco por isso incapaz para· oxercer o sou nebre 
cargo. · 

Nam lia entro os do_cumentos certidão de baP,tismo para 
provar a segunda allogaçiio, que ó a quo so reloro á edado 
de ptlicionario ; mas, vendo-se ter ello entrado para a 
magiilratura em Jllaio de 1833, · ó de crer 9ue, so ainda 
uatn poder dnr gra~as a Deus por tor já complellldo sep
tenta annos de edade, dollos estará sem duvida muito pro-
ximo. · 

. Prova e·poticionnrie a ultima aUega~fio com os docu
mentos de ns. I a 18. 

O do n' I é '11m título datado de 18 de Jllaio de 1833 
em 1irludo do qual o Presidonte da Província do S. Paulo 
nomeou o (lelicionnrio, para o primeiro lognr de magistra
tura que exerceu, quo roi e de Juiz de Orphiloi da Villa do 
Snnlos, e o do n. 13 ll11lll corlidilo passada pela Thosou
raria de Fasonda da rolorida l'róvincin, em que se declarA 
o dia, mez, e anno cm quo o poticionario ·tomou posse, e 
entrou no oxorcício de outros lognres do mngislralura, para 
que Coi nomeado na Provincia de S. Paulo, c o tompo por
que os exerceu. 

O requerimento com os documento!, que o acompanham, 
foi remollido, aHm do consultar com o sou pnrocer, 11 
&oc~uo do Justiça do .Conselho do IMa<lo. · 

·Consultando em 23 do' Maio do 1871, ·diz: n. socr.tto: 
, ":O supplicnnto allega que tem mais do trinta annÓs de 
·. sern~o ; na secretaria devo const11r no· certo a sua· 0 anti-
guidade. · 

· Al!esa· m~i.• •• o prova cem doeum'etitos dignos :de Ctl quo 
.está unposs1b1hlndo por .moleslia de continuar a oxercet• o 
sou ompro&o. · -. 

. E pois a soccilo do J~slica ~o Conselho de Esla<lo é de 
parecor quo a' s~a supplicá dove ser allondida com Cavo-
ravel doforimcnlo. · 

,Quanto .i concessão das honras de M.inistró do Supremo 
Trtbunnl do Justiça, ó objecto de graca intoiramoilto de
pendente da . Munificcncia Imperial, bem· cabida, som pro' 

. qu.o . se trata do utn tAagiatrndo honrado, como no con-
ceitO da secção ó o supplieante. ·• · 

: A resolu~ilo_ imperial que ó daquella mesma data coit
f~rmou-s~ com a consulta, e no dia .~·de' Junho roi oxpe-
dtdo o decreto de aposentadoria'. · 

11. 

Conclus~o o pare_cer. 

Assim ,que, como rc•umo, . o con~J~s~o das obSCI'Va~ilOS 
que preced~m, a Mesa, nllondondo á.relevat1cia dos motivos, 
quo justiOcam"o acto do Poder Exoculi1·o na' parte, em 
'Jue ficou dependente de apprevacüo da 'A8scmbléa Geral, 
lendo_ já obtido a da Camara dÕs deputados cri1 · virtudo 
<la proposicno, aclualmento subjei~~· á' delihoraO.ãu' ·do So-
aado, otroróco o seguinlo · • 

· PARECER: 

t.• Que a proposição deve entrar em_discussão' il ser 
approvada · 

i.•. Que o. parecer da Jllesa seja impres;o. e distribuído 
na lórma dõ' ostilo. • · . 

Pa~o do Senado, ent 28 do Dezembro de 1872.-Vis-. 
conde de Abaelé, presidente.- José Pe4!:o Diar de Car11a~ 
lho, t• secretario.- Jeronynio Mar/iniano ·Figueira. de 
.lleUo, !i• secretario: - Barão de Camargos,-3• se'crotario. 

. Ficou sobro a mes~ para. ser tomado ·~m ·con~iderncilo 
com a proposi~iio a que se relere. . . . •. 

01\DEJII DO DIA • 

PE~SÕES. 

Entrou em i• di~cuss~o com o parecer da mesa n. 13 t " 
c passou para'a 3• n proposi~~o da camara dos ·Srs. de
putados, approvando a pensuo concedida ao atrores Mel
chiados Marinbo do Queiroz c outra. · ·· . 

APOSEST,\DORI.\, 

Seguiu-se om ~· di;cussüo com o parecer da me8a 
n. 43:1 o passou para a 3• a.proposi~ilo da mesma cnmara, 
approvnndo a aposentadoria concedida· no juiz de direito 
Panlal•ilo Josó da Silva Ramos. 

CO~TMTOS DE CnliOITO TERRITORIAL. 

Entrou om 1• discussão o projoclo do scnndo E do !SiiD 
sobro os r.onlmlos de crodilo lorrileriul. 

.. 



30 Sessão• em 

O Sr, 'NIIDCII Gonçnh·c111-V. Ex.,_ Sr. pre-
8idenle, ucnba de informar no scnnao do qué este projecto 
nilo Coi ainda examinado por commissiio alguma ; mas pa
recendo-me que cllc 1·crsa sobre maioria muito inleres
san lo, requeiro a V. Ex. que consulte ao senado se devo ou 
nno ir á commissnc· do legisla~no para emitlir seu parecer. 
)!andarei ú meslt UIU requerimento neste sentido. . · 

Foi lido, apoiado, JIO!ito emdiscussno e npJirovado o 
l'leguintc ·· " 

Requerimento. 

• ltcquciro que \'Ú li commissilo de lcgisln~no.~Nunes 
tionÇaltés. • 

SOI:IEDADES Ell COKMANDITi. 

' Seguiu-se. cm !• discUS!ãO a propcsi~no da camara dos 
Sri!. deputados do 1857 sobre as sociedades em conunandita. 

O· !!Ir. Lcltiio dn: Cun11a 1- Sr. (Jresidcnte, 
o nssumplo de 'filO trata o projecto é. da m'nior imporlancia, 
maximc para nquclles •tue, como eu, conhecem o estado 
em que jazem IJS nossas província~ a respeito desta deli-
cada mnteria. · 

O nobre senador pela provincin de Goyaz jà aqui cm um 
discurso, creio (!UC- na sessão do anno passado, nos cxpoz 
largamente a necessidade in~eclir.avcl. do legislarmos a 

. respeito do as~umpto cm IJUeitno; 
Quando V. Ex. deu hontem para 01·dem do dia este 

projecto, procnrci. obter um c~cmplnr impresso, mas Olio 
encontrei. · · 

Fui informado na secrclaril• desta casa do que niio 
cli>lia projecto impresso. Acaba agora de ser lido um 
parecer da commissão do legisla~iio muito laconico, man
dando nrchil·nr o projecto. 

O Sa. I'RESIDE~TE: - Opinando que ·niio se app1·ove o 
projecto. 

O Sn. LErr:io nA CuftuA :-Entretanto nno sei qual clle 
seja; pelo menos nlic 6 pude 1 er c estudar; nas minhas 
circumstancias penso estarem todos os nossos collegas. 
Vamos, pois, I'Oiar pelo pm·ccer da commissi!o sem con
~~~~~en~~l . 

• Nilo dul'idaroi dar-lbc ·o meu voto. Entretanto ó do crer 
que o_projcclo da camara dos Srs. dopulados alguma cousa 
dis)Jõe de ulil sobre um assumpto qne, cm minha ccnvic~ão, 
alguma· cousa se deve lazer no sentido do alterar as dispo
sições d11 lei do 1860 quo lbo dizem respeito. E nesse 
sentido !aliou hu·gamcnlo o illustrado senador pela pl·o-
vincia de. Goynr. na sessão a que mo.retcri. · 

.Assim, pois, se velarmos para quo o projecto da camara 
dos Srs. deputados soja rejeitado o os papais nrchivados, 
como opina o parecer da commissilo, scgnir-sc-hn que as 
cousas permanecer« o no cotado cm que se acham; c ó jus
tamente centra scmclhnnle estado quo me prenuncio, porque 
nno é possivnl quo ns províncias continuem a vi1'e1· sob a 
)(:gisln~i!O existente, por demais vcxnlcrin. 

Entendi que devia lazer Mias ohscrvn~lícs para salvar 
a rcsponsabilidadó do meu voto. V. E~., pc1·~m, como muito 
mais amestrado, o senhor dos n"umplos parlamentares, 
IIOS dirá ta(vcr. alguma COUsa que possa lrnnquiiJisnr-mc 11 
rcfpeito do velo que vou dar. Como jà dis<c, nilo ~ci I(Unl 
o proj~cto sobre que l'ttmos \'Ola t' : não o pudo lé1· e exa
minar como dcvin, po!'fJUC n1iÓ ha imprc~.so. 

· 0 Sn. PRESIDENTE DO CC~SEI~no : -l'cça c adiamento da 
discussno ató que o projecto soja impresso; · .' · 
· O Sn. LEtTÍo DA CuNnA : :_ Pois bem, \'ou • r·equo,:u 'ao 

senado que seja adiada esta discussno afim do que seja 
inipresso o ,projecto o nós· o possamos examinar. . · ·. · 

O Sn. BAnlo DE C.uunacs: -E' o mais razóavel. ·. 
'Foi lide, apoiado, posto em dlscussno c npprevado o 

!eguinlc 
Reqll&rimento. 
. .tfJ' . 

• Requeiro o adiamento .da discussao ~tó · que o pro- . 
jecto seja reimpresso c di~tribuido.-S. R.-Leillio da 
Cunlla.• 

Em vir,ude do· mesmo requerimento ficou lambem adia:' 
do o Coi a imprimir o projecto do senado de 1858 sobre o 
mesmo objecto, que se ac.1ava na ordem do.din. . • ... 

i 
CREDITOS SUI•PLE!IENTARES. 

Entrou cm 2• discussiiÓ c proJecto . do senado'. (E) de 
186U sobre a tabclla exigida pela lei, indicando as verbas 
do orçnm<ntc 'para ás quacs toram concedidos credites 
.sup(Jicmcnlarcs. 

O lila•. ,lntiio r - O nssumJIIO deste JÍrojccto, ,ó 
mui lo importante c mo parece que. a doutrina nellc contida . · 
deve ser desenvolvida de tal' maneira que este scrvi~o seja 
ccmplclamcnlc bcm'tcito c· qnc os' orçamentos tenham a 
verdade I(UC exige-s~ cm matcria -de tanta magnitude. 

. Lendo o r·olatorio do Sr. ministro da tazonda, .. eu vejo 
que cllc abunda nes~1 idóa e I(UC demonstra amplnmonle_a 
necessidade que ha do se regulnnstc scrYiço. Diz o rela
lorio, tratando dos credites supplementarcs o extraordi~ 
narios : · 

' J,"o , A' 

" Em primc,iro Jogar devo chamar vossa attcnção pará· 
a tabclla que· .exige 'o nrt. 12 § t• da lei n. 1177 . de 
9 do Setembro do 1862, relativa á .abertura ·de cre
dites SUJlplcmontarcs. Essa lnbella já lei torlllulada pelo 
governo na proposta' d.o orçamento de 186{ -.186~, 
mas, approvada como m·tigo addilivo pela camara dos 
Srs. deputados, foi separada cm 18Gn no· senado· com 
os demais ndditivos, e assim ficou adiada até boje. • · . 

Ora, per esta exposiçilc vcl-so que o u!umplo ó de 
grande importancia o IJUC o rclatorio do Sr. ministro •la 
tazcndn n11o se sa ti!Caz. com as diS(Josições que actual monto 
vigoram a este respeito, que deseja s~jarn ollas dcsonvol
vidas c apresenta alguns artigos quo julga se devem 
adoptar por . occasino do . se regular este scrvi~c. e que cu 
entendo que estilo no cas~ de sel-e. 

l'ol'lnnto mo parece quo não so devo discutir este pro
jecto sem que primeiramente seja examinado por uma 
commissno c aproveitadas essas difl'crcntcs indicações qúc 
vem nc rclalcJ•io, se ncnso a commissão entender quo 
.devem se1· ndcptadas, ou entras •tue n mesma commis!ilo 
julgar nccc~snrias rara regular este scrvi~c. 

.A lnhclln ó dcfidcnlc cm rcln~ilo a estes serviços, (101' 
exemplo cm roln~1iC tis dcspczas sobre oxcrcicios findos, 
como disso o Sr. minisll·o no seu rclatoric. Nilo se pódo 
nbri1· credites supplcmcnlnrcs pnra cxcrcicics findes, cn.:: 
trelanlo quo nito lm rnzilo alguma pnra nilo tnzcl-o. 
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Emfi~, considora~oos muito valiosas silo fciÚts no ro\n:.. 
lol'io sobro c>lo m·ligo o ou onloudo ·que elhts do,·cm me
recer ~ nllcn~úo da commiss;lo. 

·Vou, pot·lnnlo, propor •ruo cslo projecto soja t·cmcllido 
.1 uma r.ommiss:in; rmrn cslurlnlco c desonvoll'cl-o corti'O
uitonlcmculc , aprc;onlaudo "" motlificn~úcs que jul~nr 
heccssnrin~. 

Foi' litlo, npoiatlo o poslo cm discussno c snguitflc 

,Requerimento: 

" Uoquoiro que o projnclo >Cjll romctli•lo iL c~n1mi>súo 
tfn fazenda. [•:wo tio 8onatfo, '2H do Oczêmhro de 187·:!.-:--
J. A'nlflo.u • . . 

O lia•, DilUI clle Vnt•,·auao J -Sr. presidente, 
se ha pi'Ojecto C[UO )I DI' ·sua nalut·cz:t esloja JII'Oj udicado 
é c:;tc. Eu não vejo convcnicnciu alguma ~lll tliticulit·-sc 
agora. uma labolla apt·csontilda om 18G.i pelo minisii'O ua 
razonda, em ,·h·tudc do :u·l. 12 da lei de 9 uu Sclemb;·o 
do 18G2, que diz. o soguiutc (lendo): ·~ O mini>ti'O ilos 
lle~oeios du" ra.zcnd:L njuntarà todos os annos i\ JÍropo~ta do 
orgamcnlo geral cio lmperio uma labclla contendo a nomcn
t:latura dos scrvigos comprcbm111idos na disJIOsigiio deste 
urtigo. '' . 

lln fui o primeiro minist1·o que til'~ do dar cxcrugão a 
esta lei c aprcsenloi cntfio a tahclla t)UC cnl~ndi ·couve· 
niente _cm vii•tJule de~ln diSpo~ição. J>à~sou na cnmnra dos 
dnpntndos a tahclla, ma~, vindo )H1rn o senado cnlt'C muitos 
outros artigos· ridditivos it,lei do or~amculo, separou-se 
lambem esto para ser clisculi~o cm sepnrn<lo. · . 

' . 
Na minha opini:1o, cmquanlo sub~il'ltir este artigo da lei 

de 181i2, nfio so Jlútlc estabelecer UllliL lli:-tfJOsiçüo gemi, 
l(l!nndo pnrcco que o que a loi quer é que lodos os annos 
O lllÍUÍSlro fla fa.zcndn, ·cxnrninnndo lfiiUCS SiiO tiS ''CI'lH18 

cm I(UC Jlúde· lmvcr necessidade do csliit' o 'govcmo habi
litado n ruzor maior dcspezn do .que a cslabclocitla no ot·
~amenlo, proponha no corpo legislativo c este app;·ovc a 
tabclln pam .rrgular no exercido seguinte. l'ortanto me 
tmrr.co que nós nno lemos nada que fazer n .l'espcilo clc~la 
!abclln ; ella est;l prcjudicndil por sua natureza. 

SUJlJJicmcnlaros. Como, pot·êm, nao ·fosso discutftln ~ tnlionn 
cm 186 ~. nem cm 1861i, hoje .a disposi~ilil como cstil ri 
inlcirnmcnlc inutil. · · 

A minh;t· opinhlo, porlnnlo, ê quo' so rojnilo esta proposi· 
r. no o re inicio uma ·outra; ou quando discutirmos a lei do 
Õrcnmento lo mo mos cm cousidet'ltcilo as .obsorvacões ·do 
Sr: ministro da· fazond:. o int:lunmoi n nova labclin : ou 
entúo, so so julga prcfc1'ivel uma logisln~r.o especial, !agis
lemos na propria lei do or~ameulo •. 
- Assim, pois, o meu _voto é conlm o requori111anlo do 

nlliaulcnto. 

O Iili'• F. OC'tln•iano 1- Peco. lir.encn no meu 
nol11·o amigo, St·. 1" sec1·otario, para rlivÍli'IQi' de sua· õpi-
niiio, que é sempre para mim do maiot• pc~o. -: · 

Qu;u11lo hn 1 O Óu 12 nnnos nrcnvnmos na cnmn~n do~ 
St·s. deputados JHll'n alcun~armos do governo quo ucabasso 
com o syslcmn fatal dos ct·cdilos supplcmcnlnres, o qual 
linha dado ·om resultado dous or~umcnlos, um, o ficlicio, 
,·atado nas crunaras1 o outro, o real,_ o orçnmcnto que o 
goYCJ'no ílnnuitlmcntc fazia pelos ·~cus crcdilos supJ•Icmcn
lal'c~, olltiven!os um grande resultado. Ne::i'a ocr·asH'io a 
commi~:;lio du ·fazcotla, de que era relator o illuslrndo 
Sr. SnliPS 'fori'CS-UOn!Cm, hojo visconde de lnliomirim, 
ncccdeu _lf:-; uol':-:a:; rcdnma~õiJ:i o restringiu. n-filculdiulc tlu · 
so· nLI'ir crcditos supplemcnlnros. 11' verdade qnn r.reou u•n 
novo monslrinho, tJUC cnlfi.o a muito$; Jmt·cria .um anjo, IJUC 
(oi O virement OU tmnS)IOI'tC de \'Crbns. . 

o Sn: z.r..\RIAS :-Apoiado. 

O Su; F;OcT.\VI.\NO :-Nilo tendo n discu~s~o sido larga 
no f13l')amenlo, foi ncccssario dUI'-SO alguma COUsa nolcmpo 
o :1 hoa r,; da nchninistrn>ílo publil'll. Con!cguintomcntc 
passou n·a loi que o minislcrio tia rnztmola no. primeiro rc
latorio nos apl'csenlassc as lnhcllas que deviam fOr fixada~ 
olcflnitivamcntc pelo COI'JlO legislativo, do sorto que nílo 
poclesscm os ministros lodos os dias pôr a mão nos rlinhch·os 
publicas a pretexto de ct•edilos supplcmontnros. (Apoiado•.) 
. Creio qun foi csla n mente dn •lisposi~iio da Iili. l'osto que 

cn :1eja um dos· mcrphl'os mais mD!:DS do san:u~o, toilnvin . 
em memoria, sou um dos mais yclho~; sinto-a j;l muito 

!'ião mo opJionho, po1·ém, a que o projecto v:l a um11 rracn: pode ser que mo tenha cngnnndo. ~las c~ta é a iMa 
commi~são para. se naminar u maleria. do ílrligo da lei. que me rcstn desm discussão c dessa lei. 
Se cm Jogar do apresonlar o ministro da fazenda lodos os · p01·tanlo, o meu honrado amigo qunnuo, .cumpriclor uo 
nnnos a tnhclln exigida pelo artigo do quo lm pouco fiz dever, como é sem pro, apresentou á cnmara dos Srs. depu lados 
mençiio, se quor fnü~r. uma di:;po:\i~l1o permuncnto,"não me no seu min,isterio·cssa tnbclln, não fez soniio dur um clc
opyoroi a i~ lo; mas cnt.c~do ~no os ta clisposi~~o. da lei que mento para so com]Jiclnr a lei qtlc havia ccrcondo os crcdilos 
f~• Jli'OIROVI!In. soh o muuslcr10 do. ~clnal muuslro, o S1·. supplcmontarc~, c c;so clcmonto não podo sot• dcspre.zado ; 
VIR:ondc do III~ Dmuco, clcvo suh~!Sl.ir! ]IOI'IJIIC mo par?co devo Eor, como hcmdi~soo homacl9 senador pala JlrO\'incia 
n~IIIH rc~ulnr ~III C lo cios os a nu os ? mt,mslro da fn1.0111ln 111- , do ~linas,· aprovei ln cio com os outros elementos que nos olfe
dutno quccs suo as dospozas v:Jnav~':~ por sna. nalnr~za, j rnco 0 tlislindo S1•• 11 rcsidcntc do coniclho Jlllra.;c r~zcr a 
pam c1uo o governo deve cslnr hnbli11nclo n nb1·n· crcchlos fimcão definitiva das ''orbas passivei~ do crcclitns supjlle-· 
supplcmcntnrcs. mon'tarcs. 

1\'a oc,,nsi:1o ~m que so tlisculiu esta malcrin no •cna<lo 0 Sn. Lr.ITXo n.\. Cu~u.~:-Apoindo. 
eu tendeu-se quo o governo tinha sido oxngcrnclo nos arli-
r,os sobro ljllll podia fosso autol·i;aclo a nlu·ir CI'Dcli:os O Sn. Jl. O<:T.\VI.\~c>:- Tambom ndhiro c\ iclóa tio lwn
supplemcutnl'cs. llcclnro quo guiei-mo ue;sa occasi<iO Jlcla r;uln collcga por ~linas ( o Sr. Anl<1o ) porque ·nos 
wn\Oidm·n~.no tio todnri nqucllns de~pczus quo ulio JIO!linm 1 dará cn~cjo pam uma llisctú~siio ampla ~ohro OHlc n~~UIIlJllO, 
sor clfccl ivnnwuto r.nlenlnclns, o ljlliJ eram run<lailns cm 1 cm qun so po~sn til·a1' a conla clns dcspozas ·destes ulli
tl:ulo~ quo JlOI!íam ruthat·, o pot• r.onscqucuela a rc~1wito :mo~ tempo:~ o \'êl' se, r.om clfcilo, lu mo:-; orçamento~ ftlito.~ 
rlo;(ns o ~ovcrno dcvi:J ser aulorisndu 11 -nhl'it• I'I'Ctlilo; 'p1'111 poder lc~i;lalivo on )IIli O JIO<ior cxoculivo. 

'' 
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O SR. SILVS1111 LoJo:..:..Apoiado. 
O Sn. F. OcuvuNo: - Enlrotanio, Sr. (Jrosidonto, eu 

nada diriu, nem teria podido a pulavra, se nilo tivesse 
receio . de que a commissuao ·do faxenda, li~nndo pouca 

,jmportancia a ·este assumpto, domorassc o seu (lUI'Ccor. 
Por isto, quando o honrado. senador" mandou o sou l'oque
rimenlo para quo fosse ouvida a c.o1iimissão de fazenda,. eu 
podi'immcdiatamonto a palavra, c.om o dcsignio de l'ei(Uerer 
da tribuna (L illuslradU COIDUlissao. de fuzonda. llUC UUO 
deixo morre~ na sua pasta o' projecto e, quanto antes, nos 
otrercça ensejo para uma discussão larga sobre o nssumplo. 

E' quanto pretendia dizc1·. 

O Sn. F. ·ÜCUVIANO :·-o senado .jul~ou o ccnlmio; 
· at6 a destacou da lei. 

O Sn. ZAC.\IIIA~ : - Como tom destacado ·cm muitos 
outros. Ürt1gos. 

, O Sn. F. 0GTlVIANO:: ...:.. Mas esta, que ó essencial.·d~ 
lei; n~o podia destacar. 

O Sn. ZACAfti.L8: -l'crdoc-mo, destacou porque lhe 
aprouvo, mas nao JIOI'que niio deva receber todos os mmos 
o voto de COI'l>o·lcgislulil'O a tuhclla do I(UO falia o art. 12 
§ 1" da lei tiQ cr~umento do 9 do Setembro de 1862. 

Eis o texto dn lei : 

• d • O ministr~ dos nogocios da fn. zondn ajuntará todos o> O Na•, Zacau•inM. -Fui provinid.o pelo honra o annos á proposta do orçamento gernl do lmperio uma tn-
senad~l' (lor ~linas Gcraes. O mesmo iJCn:lluuento que 0 bellu contendo a nomcnclntum dos ~ervi~os comprchcndidos 
trouxe à tribuna me .occorrcu quando ouvi dai' Jlara ordem . . . nas diSlJOSI~Oes deste art1go. • · 
do dia esto l'rojecto. 

Ellc ó muito importante. Contém a nomenclatura dos l'orlnnto, a labella que passou na camam cm 18~-l.;nfio 
servi~cs variuveis em que é licito· abrir preditos sup11lo- era trabalhe definitivo que vi~orasso por muito tempo. 
1nentares. Ora, o Sr. ministro da f!txonda, em seu relatorio Todos os annos tem de se1· apresentada com a proposta· do 
de Itlaio ultimo, proounciou-so altamente contra o p1·ojecto or~amento uma lnbella para ser sujeita á revisiTo e 4 apre 
quc.està cru discussão, por ·um Indo tnxnndo-o de defi- cinçuo dc.parlamcnto. • · 
ciente, pot~quc niio contempla exercicics ündos, po1· outro · s~ a lei manda que todos os annos se apresente ta-
ado taxando-o de nimiamcutc severo.. bella c porque, variavel como é a maioria, a providencia 
,. llesdc, pois, 11uc o Sr. iuinistro da fazenda em um docn- Jogislntiva deve ser nnnu 11• Assim: Sr. presidente, o corpo 

mento do ordcn1 1110 elevad<L enuncia-se contm a tabella logisl.llivc acompanha a marcha do serviço, í\Ugmenlan'dü, 
•Juo se acha em discussfio e ha quasi 10 llllnOS veio !111 diminuindo ou ccnservondo intacta a tabclla annexa · clin
camnra para o senado, cri tendi ser. da maior convcnicncia nualmenlc 11 prOJlOsta. Entretanto, niio ·concluirei rocusil~do 
IJUC fosso revisto o projecto para quo a commissão de fa- 0 meü voto ao adiamento. Ao contrario, entendo que·. a 
zouda, ouvindo o governo, completasse o trabalho ""lho duração da tabella 0 todas as outras duTidns que lho fm·em, 
(Jarccesso defeituoso. relativas. podem se1· consideradas no Jlarocer ·pela com-

O que desejo ó que a commi>silo entro no exame da missno de fazenda no sentido de orientar com suas luzes· o, 
maleria desprcvinidn; c, se alguma pre,·en~iio livm·, seja senado no motlc- porquo deva proceder. ~. 
coutra a idéa do nob1·e lH'esidento do conselho, mini>lro da 
ra~enda, nn parte em que rcccmmenda muito ti necessidade O Sa•. ''iHCOJUie elo Rio Draiitco ·(presi
cle contemplar. na tnbclla como verba variavcl a dos oxer- dente úo.conscl/w):-Eu adhiro now1uerimcnto ·do nobre 
ctcios findos. senador por Minas Gemes, c limilal'-ale-ia a votar simples-

Quando a conuuissão der 0 sou parecer, se por vcntum mente, se não fossem as rencxõcs que ouvi ao outro nob1·c. 
adherir no )Jeusamcnto do nob1·e ministro dtL fazenda, cu ~enador por Minas Gcra~s o no ncb1·c senador pela Bahia, . 
terei occasillo de dizer o IJUC sinto ; não se tmta, porem,· que acaba de fallar. · · · 

·disto presentemente; afJeru~< .emiltil·ei agora juizo sobre um Creio que·~~ intclligencia que tem recebido a lei de 9 ·do 
incidente que cccorreu na discussão. Sotembro do·1862, fJCio IJUe respeita li labella dos ·crcdi-

Eu me inclino intciran.lentc IL epinitlo do nobre 1• sccre- tos ~UJ>l>lcmcntnrei, c a que lhe deu o nobre senador (Joio 
lario; a tahclla de que se tmta ó anuua, como ó annua a . Rio do .Janeiro. (Apoiados) A lei. definiu, querendo rcs

tl'ingir, qunes os ser.vi~os IJUC (!Odorinm ndmillir crc11itos ·(JrOJ>osta do or~amcnto. supplementaJ·cs; decl•u:ou quo sómcnle aquellcs que fossem · 
o s~· LBITÃO Dl Cu~UA E NUNJ;S GóNCAI.\'1~5:-,. variavcis pOI' sua liatnrcza. Nno podendo a assembléa ~c-. 

Apoiado. • ral, desde logo, precisai' todas as vc1·hns ccmprehendidns 
O Sn. ZAC!nus:-Com elfoito a tabcllal'ocommcndada nesse preceito ge1·al, ·cncnrrcgou o governo do formular 

na lei do :1 do .Sotcmhro dn 18G2 teve po1· lim cel·cciar o uma lnhella e ll]Jresentnl-a. A circumstúncia 'do 11uc esta 
arbitrio do governo, se o ar:bitl'io do governo ó cousa que tnbclla nccmpnnhe sempre o or~nmel>to niio significa mais 
oo possa cerceia r no Brasil: nesse preSU(I)JOSlo o Sr·. Dias de que a importnnein que lho quiz dnr a nssembléa geral; 
·de Carvalho em 18Gi, npl'esentandc a sua propost~, cum· foi pa1·n qno o governe, deputados e scnndOI'CS livc.ss?m 
~riu a lei, anncxando-lbouma tnbclla dos iCI'\'i~osvarinvcis. sempre presentes quacs ns verbas cm que era perm1tlulo 

. . usnr llc8:50 rocur.so. 
O Sa. DIAS uE C.\IIV!Luo :-0; outros Sr·s. mruJSlrcs I 

toem feito o mesmo. · O Sn. Z.ICAnro~s : - E' porque senadores c deputados 
O Sn. Z<c.1nr•s :-llntr·ctnnto, nem csia lahclla roi n,io tem collecç:io... · • 

approvudu nem uonhumu outra. 

Jlu acho que a tabolla; coutcudo o• ~crvi~os Tarilli'Ci; 
dclo ser uprcscutndi\ todo8 OH nnnot~ c l01lu::1 o~ IUJil0\1 

receber o voto elo COI'JIO legislativo. 

O Sn. Vr;co~u~ no III o lln•~co (p1·c.videnle do conscl!ro): 
-E~ta inlelligcnein ú n IJUO se nwnifc~tll nos factos 1ln: as
somblea ~cml o do govm·no. A tahella ele 1RG.l foi IIJilii'O
nula r!!ht eumnl'a; \'oio ]Jura ucp1i eomo n1·1ign adelilii'O e 



i 
L 

"\h1···~~...:.~..._.._··.·;_:.:_~------'-- -- ... ~~.irt."l""'1'l ·:; 

foi destacada. O que aconteceu! Nos annos seguintes o go
verno solicitou da nsFomblén ~eral quo npprovasso uma no v~ 
lnbolla? Nno •. Entondeu quo a sua iniciativa ostavn satis
feita, quo tinba ·cumprido por sun l'nrto o procoito Jogai, t 
esporou a docisno das cunmra& a respeito da tabellU: pro

,)IOSta om 186(. Do outro mádo os 111inistro~ da fazenda 
· IJUO succodornm ao .daquolle .porl.odo, tel'illm es11Uecido o 
importante dovor do solicitm' com. empenho 'IJUO o poder 
lugislnlivo doei disso este_ p011to, como o exige a: -oxecucno 
da lo i· do 1862. . _ • 

Eu_ não posso cr~r, como o nobre sonndtr llela Uuliin, 
que a nnturczn dos serviços mude com os tempos. Pódo 
do.saJlpnrocor ulgunm dns ,·crbns do orçmqonto, o~ elimi
nar-oe nlgum seni~o, ma~ o 11uo c.ra vuriavol por sua na
turoza .conservará sem pro esta condição o cnrar.tcr. 

Approvada a tahclla: qunndo nccresccssc nos verba! do 
orçnmimto algum serviço novo, !Rm~em po1· sua natureza 
VIH'iavol, ontno ó 11uo seria proci;o, por umn di;po'lr.ao 
nova na lei do orçamento, nddita~· n mcima tnbelln, c o i;o
vorno o lnria quando 11prcsontasse a proposta de area-
mento do anno seguinte. _· • 

~(as, como disso 'o nobre sonndor pela. llahin, esta 
quo';tno devo lambem sol' conside:·ada pela commi~silo do 
!azonl!a, quando lho lór rometlido o projecto. 

. Devo, .todavia, rectificar dc;dc j~ a proposiçno do nobre 
senador_, IJUe so referiu ·ao quo cn di;so ·no rolatorio dosto 
anuo. Eu nno me pronunciei alta monte contra este pro-
jncto. ·· · 

O Sn. z·AcAÍliAS :-Achou deficiente. · 
O Sn. V1sco~n~no 1\1~ llnA~Go (presidente do conselho): 

-Disso quo talvez lo;so•~cficienlo à respeito de algumas 
verbas,. ou antes que orn doficicnte cm algumas verbas, c 
que talvez fosse ampl_o a respeito de outras. · 

. O Sn. ZAcAni-'S :-[slo é cxn:to, menos o lnlvoz. 

O Sn. VISCONDE uo III o RnANGO (]lrcsidcnte do conselho}: 
-V' Ex .. a !lenda para minhas expressões; que e$lilo os
criptas; .estudei a tnbolla no que di1.in respeito ao ministc
rio da razondn, c ont11o notei IJUe olla nfio nutorisara a 
ah01·tnra de crcrlilos para pagamento das divilli1> do exerci

. cios findos; mlo havia razào sufficientc para que os ·credo
res de E> lado nào podcsscm tamhom gosar des'c ravor legal 
c lessem obrigados a CôpQrar po1· novos rredito•. 

Mas, emfim, ,quando so discutir a tabclln, cu te roi a 
honm dé expô r uo soniulo os molivos 11110 dotcrminm·am a 
OJlini•lc, cm ljliO estou, do que convóiu nntori1ar a· alwí·tura 
1le Cl'editos supplomcnturcs p:u·a n vol'lw. oxe1·cicios findos. 

J•ccHJ'ci à JJobro f:ommissào que nilo se previna, nem 
conlrn a minha opinil\o, nem IL fn.,·or da do nohrc ::emulO!', 
Ello pediu IJUC, to a commi~'êtlo se doixnssc dominar por 
t-ilguma llrovcnçilo, fos~c conlt'éL o lllllU . parecei' ; cu ~ou 
1nais orlbodoxo: po~o lfUO ella julsno 1ln malcrill >cm 
Jll'ovcn~lio, nem a fln'OI', nem contt·a. 

Posto 11 votes o I'CIJUel'imonlo roi npprov:ulo 
E~gotada lt mnlcl'ia. dt~ ordem do dia, o Sr. tn·c~idcnto 

rlcq fHll'í\ a de !10: 
311 cliscmsliodn.tu·opo5i~no daramnrn rios Sr:;. tlorutndos 

a qno se rofm·o o pat'ct•ot· tia. mc:m n .. i!ll :-;olH'C ponsiio~ . 
1211 1lit1L cln. 11ropo~iMo 1la me~mn cn.mill'll n qua tHt I'Ofci'O 

o p1H'ecor d1~ mo~a 1;, .l:ta twhrn a IIIJO~tmladOI'ÍIL do dc~
cmiHII'Slldm· .Joaquim Fil'mino l'crcim .lol'go · 

l1ovantott-:-,c a ~c~t'ito à l hora c cinco minuto~ tia tardo. 

-- --- . - - - -~-... ............__ .. _ 
-' 

- . . 
5_ •e••aio• 

EM 30 DE DEZEMBRO. DE 187! .. 

PRESIDENCIA DO iR, VIICONDi DI .IJUTIÍ. - . . 
•u~marJo.-Exr~DIENta.-fndicaç4o do Sr. AI- . 

me1dn e Albuquerque. ---: Obsorvn~Ges _e .. projecto ·do 
Sr. Figueira do Mcllo.-OanBJC no PIA:- Peneaes.
AJIOSentadoiia. 

Ao moio dia foz-se a chnmada,•o ·acbaram71e j1res1!nles 
3i Srs. senadore•, _a saber : • 

Visconde de Abaotó, Dias de Carvnlho, Figueira do.Nello• 
b:u-ão de Cumargos, barno do l'irapaina, Vieira da· Silva, 
Chicharro, Almcidll' c AlbUIJUCrquo, marquez do s, Viccnta, 
.Visconde 1le Caravellas,. Visconde de ~luritib~, Zacurias, 
visconde do Souza Franco, Silveira Lobo; I.ciUio da Cunba; 
visconde do lnhomcrim, mariJUOz · do Sapucnhy, Diniz, Fer
nandes Braga, visc01íde do llom Retiro, Barros Barreto, 
visconde do Jagunry, visconde deNictberoy, Cunhu; Figuei
redo, Vi$COnde do !Uo Branco, Firmino, bar-.10. do Rio 
Grande, Jag~nrihc, l'aos 1lc Mcndon~a, Nunes Gonçalves, 
Ant:lo, Can1hdo ~lendas, conde do Baependy, e Octaviano.-

Deixaram do comparecer coni causa participada os Srs • 
_Jobim, l'aul!L l'cssoa, ~lcndes dos Santos, Silveira da Moita' · 
1\ibeiro da-Luz, l'ompon, barão da Lagunn. · ·. ·. 

Doixarnm do comparecer sem causa partieiimda os Srà. 
Nabuco, Souzn Queiroz, Saraiva, bar~ o do ~laroim, .Ucbôa 
Cavaknnti, l'aranagu~, visconde . do Sua~suna, duque .de 
Cnxia>, barão de Colcgipc, Fcmando8 da Cunha;· barão'ilo. 
)lama!'gnapo, viocondo dil Camaragibc, Sinimbu· c ~arlio ~e 
Antomna. · . . . · 

. O Sr. presidente abriu a sessno • 
·Lcu-Eo n nela da sessão antecedente c, .não havendo 

quem sobre clla fizosso obsorvnções, foi &PI'rovllda. 
O Sr. t • secrotnrio leu o seguinte -

EXPEDIENTE 

Otncio do 27 do corrente, do ministcrio. do Imporia, par
ticipando quo· Sna ~!ngcstndo o Imperado ficou inteirado, 
pelo officio do senado do 2 i do corl·cnto,- das pessons ·quo 
compcem a !'lesa da camam- dos Srs. senadores na presento 
sc.5sno.-Ao nrchivo. 

Dito ri:L mesma data c do mesmo minislcrio communi
cau•lo que o governo imperial ficou intch·ndo, pelo officio 
,,, 26 do cimcuto moz, de que naquclla d:lla prestou ju- ... 
rnmcnto c tomou assento no senado, como senador, pela. 
provinda 1lo Sanla Cnthnl'inn, o Sr. conselheiro 1lo guerra. 
hni'[O da Lnguna.-0 mesmo destino. 

Officio dalndo do hoje do Sr. barão d11 f;aguna parti
cipnn<lo não poder comparoccr il seS8àO do bojo o a do 
nmnnl11l. por incommo<lo de snndc.-Ficou o senado in
teirado. 

O Sn. Pn>:~lll&~n: :-:jogue-se a nprcsonln~ão de pro
joclos <lo lei, inrlicn~õcs c rcqucrimcnlos. 

O Sn. ALllEII•.I •~ ÁLRUQUP.nQUE mandou i• mesa n so-
. suiute 

llulico lJUO ''"''ante a ostnçilo rnlmooll as sos!Oes do 
~c nado comucom ilo o horas da lanlc. 
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34 Sessão em· 30 de Dez em bt·o 

l'aco do senado, 30 do,Dozombro do 1872·-A/mcitla c 
,\/btujuc•·que. 

Ilicou sobro n mos11 pat:a ontt·ar na ordem dos lt·ahaiho<' 

O Sa·. Flg~ach·l~ de Uello.-St· •. presidente, 
ua st•~mlo iegiilalil'll. tio 1 Rli8 o senado a<loplou o rcuwllou 
á camnra dos Srs. doputndos um projecto do !ui, em que ni'Lo 
somonto doclal'llVIL tJUU os assentos tomndos na ca~a dó :mp
p!icn~Ao de Liobon. <ior•ois dn rrca~fio da do !li o do Janeiro 
alo '' época da iatlt•pendont:ia, a uxcops:io do~ que o;tao de
rogados r•oia !cgislaçt1o po>lorior, tormTot·~a do lei om todo 
o lmporio; mns da1•n, oulrosim, ·no ~npt·cmo tri!llttllll do 
jo~li~:t compct_oncia Jlnra tomnl' assentos Jlílra inlll\!iguncin 
d!lS lois ch·is, commercincs o criminacs,qunnllo na t•xcru~.;1o 
dellas occorrci'Cm tlnvitlas mnnifot"tndn~ po1· julgnniCIII•lS 
divergentes haridos uo mesmo tl'ibunnl, ·r~la~ac~. ll'ihunaes 
do comnwrcio, o juizes do 14 cnl.rancin na:; r.ama:i que 
cabem . nn · sua nicada~ 

•~ntrnudo e~ te -P1·ojcclo cm di~cuS~i10 ·ua camnm 1fo~ 
St·s. deputado>, ahi rccobou algumas emendas o ostas, tendo 
:;ido J'CIÍlcttidns ao rcmtdo, c entran1lo cm discu::sto na 
sossilo d·• l8it, na fórnm do regimento, nfio obtiveram 11 
sua nppro\'a~11o. · 

Na discus5:1o havida. no srmndo npl'CSf'lil~i alguma~ con
:,iflera~õcs, ou ohjccçüos (ts omcJulns da <.'itlllill'it temporada, 
<Jne foram por cllo ntlcndidn~, l'f'jcitallllo llt\ emendas ; lllét.~ 
.pal·cc:c·udo-mc que o JII'OJet~to confcccionndo pelo ~emulo ú 
tle utilidade publit:a o até de grande urg·cncia·, ''blo que n~ 
t:am:tras lcgislntims Mlt1o impos:-ihilita~n~ do dar intCI'Jll'll·· 
la~;1o às leis, om cuja o"\ecu~.ao occorrcm julgamentos tlivcl'
gonlo,, à que so reforo o ·mesmo J•rojct·lo, c <Jl!O todos os 
tlias s1i0 Jli'C~cntcs no paiz 1 como· I'Cccntomcnle acaba 1Lc 
acontecer cm uma. fJUCt.it;io de filia~;io ualurnl, quel'cndo 
nmn turma do ~cscmbal·gatlorcs da rclaefio dn Ctil'l.c fJUC 

os filho5 nat.urncs lia:;dtles ;wtcs da lei Ílo 2 elo SctcmlH'O 
dn 18 !7 ríno possam ser pernlhados, scn;lo por csrl'iplum 
puhlica ·ou testamento, c outra lUI'nm, · qno o JIO.;:onm ~cr 
mL [ôrmn da h•g-bla~;io nritcrio1', calenda dever I'C}H'iHiuzir 

o mesmo projecto <pro fQi ntloplado pelo senado, alim oln 
eJUC ccHso uma lul diYcl·g·ondu, na jlll'i~Jli'Utlcncia tiO$ tri
Juw;tc~ .entre si, e thmli'O ;tlt'l do ll~H:-;mo trilaut:ll, c fiqu{Jm 
a::5im scg·uros lodo., o:i tlircilos. dos t~idad;lnt.i fJUO (101' cll~s 
litigarem. O JU'ojocLo ó o seguinte r1uc pa:::t-to a lêr : 

PIIOH:C'f6 III~ 1.1~1 

A as:;cmhiCa geral lcgh;lati \'iL decreta : 

A1·1. 1.u Os n:;~cnlo:; lom:ulos na en!iit da :HIJtJdiea~no 
rln U~hoa dcpoi~ ela. CI'Cit~ilo ela rlo Rio do .Jnncii'O nlfl 11 
CpOea da. iru)CJICUdcncia, a cxeCJI~~io dos IJUC n~t;\o tlm·o
~;ulos )JCJa Jcgi:::Ja~;jo JIO~{CI'Í01' 1 lCCI\l ror~·a do lei em lodo O 
lmpcl'io. 

A~ ·dhopoHi~ões desta lei n;io pmju1lknm os r.afos julgn
dos eonlm, ou eouronnc os 1!itns n!'\scnlos. 

A1·1.. '2." Ao ~11p1·cmo tribunal elo ju:oli~;L I~OiliJWic loma 1• 

a;~cntos pnra intolligcuda dali leis ch·is, ~~ommcl'eine::; c 
t'l'iminnc~, qunutlo un oxccu~~ào ilcllru; occorrci'Cin rllll"idas 
maui(cs/arlas JlOl' j~tfynmon/os tliocrycn/c,, hndrlo,, 1w 
mr.smn tribrtnal, relaç!ir!il 1 tl'ihunncs 1lo comnHn·r·io o JuizP:l 
do 111 im~tnm'Í!t nu~ l'ílll~ilii que r•ahe!lll rm :-:11:1. ltlrtuln. 

~ J.O Estes a~~cu(o)l ~tll'àO lomiulo:-, .\'CI!tlo t.:on.w/Írulos 
ptciJiamcnla .c;oln·c as mulcria.ç cive;i~ c ui me~, nr; mlnr.úe~:-~, 
c t:obre a~ matcl'ias eommct·ciacs Oti ll'ibuuac~ Uo conunoÍ·cio . 

§ 2." Os 1issonto• sorilo, r·csistmdosom livro }II'Oftrio, 
rcmclti!los no.goYct·no iinpct'inl o a t~ada uma tias cnmnras 
!cgislalims, numot·ndos o cneorporudos à col!cccilo uns lois 
de cada ll!IUO; o ~orno obrigutm·ioS.(II'U\'Í~ol'iamÓnlc nté tJUO 
se1jilm dcrogndo:; JWlu JIOdct· logh•Jnli\'o, · 

§ !l." Ilica revogado. o 11rt. 13 do ro~ulnmonto n. 738 
do ~ti do Novembt·o do 18ti0, 

§ 4." Uma vez totimtlo~, udo 1>otlcrão os a.,scJtlos s'cr 
mai.< rct·ogatlos, ott ai/orados pelo ,,uprcmo /ribttnal· M 
jttslira. 

§ ii.• Os n~scntos scl'iio lonwlos pot· dous tct·ços do 
numero total tios miui;lros do supremo tribuual doju;tiçn. 

Arl. :J.o Ficam ~·cvo:;adns .as diiipo:::i~~l).o:; om coutrari'o. 

·l'at:o tio >Puat!o, Plll :10 do llczcmhro do 1tl72.-Jcro
I'Olt!JIIÍo Mar!iniaiw Figuoira do Jl!cl/o.~J.cilào da Cunha. 
-F. Oclaoiano:--JICJ:"nantlcs llraya.- Ctotha Fiyucircdo. 
-Noyucit·a Jayua~ibc. · 

.Foi a i111primir Jlill'a ontrur ua onJcm dos Lrnbillho~, 

Oll!l!DI DO DIA. 

Eutrou t'lll :Jn tli:ot·u:-o:o;1o e foi iiJIJti'UYitda jlill'il. :-cr tliri
gitla :'t ~nue~~úo impct·ial. a.pruposi~ilO da t!iUIIílril tio~ Sr:;;. 
tlt•putar!o::~ <tJljii'O'\'antlu il:l pon~Uc:o~·Jnencionnda:l no ltHI'Cccr 
da rnc:.:n 11 •. 1 :J I. 

,4. i'fJ!-'I~N'f,\IIOIIIA. 

S('!;UÍII-~O üttl ·2neii:;Cust~fio com o paríWt~r da. metia n •. j:J:J 
'o }lilS~OII lHll'él a an, i1 III'Opo:;i~;lo ria lllC5111it Cillllilril ilfiJII'O.:.·, 
vau do a ;tpo:-:t•ntudol'ia t:oncmlida ao tln:-cmhnrgiltlor .loHt)Uim ; 
Fil·mino Peruim .JoJ·gc. 

E:-;gotndn a nwtcl'ia. tia Ol'!lem 1.lo 1lia 

O Sn. t•EHsmr.~TE dis~c: 

~~Vou clara ordem do dia. 

Fiilla por Oi'tl mal.r.I'Ía do nlgiÚllit impol'inucia
1 

qnc c:;
lnja nu eu~o de ditl'-:<c pnra OJ'dem elo din. 

Alguma::; JÚ'opo~.i~cic:-; tln mniul' alearwf! 1 c:>liun nas r.oru
nli~·~ões, c dcpcmlcm do:-; fllll'CccJ'cs que c:; tas do\'Ciil iuLe~·- · 
pút·, c cu ;1:; com'ido imra itpre::;cularcm t}tlitnto étlltc::i lacs 
parecere~.~~ 

A or1lom .do elia !J1 é n Sngui11tc: 

l'l'o'eclo> tio senado: 

~n eli~t·u~~fio tio projedo D~ de I Hii:J, t.iO!JrO o~ tlt~l~n!l.tl;; 
rclntivos a cslnlulos do::~ cUI'Sil!'i jul'irlit·os o t):;cula:; elu mc
tlieiltil. 

Jliln. tln lli'Ojedo ~RE: ~de ·J SiH, COIIt'Ctlrml!o 11111 ermlilo 
tio 111,111111:11110~ pam cnt!oom tle lilnlo> tle rlinllacmillitlos 
JIOI' U~Fílda~t)Cf' 1fc (II'O)II'ietJatlt•::; I'U~liertt!. 

Se houre1· lcmpo lrahnlho~ de conHni:-::-lie:'. 

J.c,·anlou-::;c a !::c~:-tio a 1 ~ Jwm da ftll'llc. 

,, 
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ACTA EM 31 Dll lliiZEMBRO DE 1872 

J~lltSIDE:~CIA DO SI\, VISf:OnliJI: DE ,U.Url'l~. 

Ao· meio di~ fez-se a dtumu~n o richu&·nm-so 111'0-
sento; 28 Srs. senadores, 11 suhe1• ·: viocoudc do Abueté, 

· llius do Carwillto, Figueira do ~lello, bul'fio 1lo Cnmurgos; 
Diniz, conde do Uacpundy, F. Ocl!tviano, Fh·mino, Zacarias, 
Nahuco, llnrros llnrrcto, Chicl!OI'ro, mnrlluuz do Snpu-

• cuhy,, IHII'fiO do Cotcgipo, l.citilo !la Cunh11, dU<JUO <lo ~a
xjas, ·.FL:rmuulos. lll'flgll1 .vi:>contlo do 1J.{Hn fictit•o, l'i:;t•ondo 
do Sour.11 Fmnco, Anlilo, hnr;lo do llío Grandr, viscon<io 
d" Jnguary, Gnntlhlo M1~ndcs, Jagmu·ibo, ''iscon1lo do Ni
thcrohy, viocondo do- Camnl'l!gihu, vi~condo do Hiollranco 
o .Johim. 

Dcixnrnm de comparcc('.l· cOm rausa pnrtidpada. o:; SI'M; 
barilO da l.iJgunn, J•a.11ln l'cssoil, 1\fcnrlcs dos ·s;wlos, Plm'l~ 
·naguá,.Rihciro da ·Ln7.1 Silveira da ~lptt1t o l'ompeu •. 

Deixaram da .compn!~Cccr ~cm causa participnún O::i S1·:=. 
Uchóa Calalcantí, Nunca. Gongnlvus, lmrf<O do Ante nina, 
llarão ,do ~lnmal)gunpc, bariio de Pirupanlil, ha~'ilO 1lc 
1\Inroim, Souzu Queii'07.1 Paes de ~lcll!louca. Silvcim I.obo, 
Siniml.ni,' FcrnarulC:; du. Cti"nhn. Saraiva, Vil\irn dn. Siiv:a, 
maL·quoz du S. Yicunte, Cunlm'Fi~ucire~lo, vi;co:ulo <lc 
Cal'avcllas, \'Í:H:olufn de Sun:;smm, visc01u\o tio lnhomirim, 
•·isconde do i\!ul'itibn o Alnwid:• c All•ur[Ucrqu_c. 

O Sn. 1 1 1\ESIHI~NTI~ dcdarou IJllO. não potlia ha·;cl' ~{l;;~fio 
110r fillttl 1\t} qtwl'um, ma:; IJIW ia h1l'-t\O o L'.\pctliculú que 
~li ;u·hnvu !!nhro a mu:m. 

O Sn. i" ·sECIII:T.In!o deu conta <lo ~eguinlc 

EXI'I\DIIilí'I'E 

A a•!~tnblén gornll'ü~o:vo : 

A1·t. t.• E' 1111provndn n ponSiio, concodidn.por decreto 
do 23 tio Ago>to tio 1871, 1lo 51$ mcn;aos, som · (llojuizo' 
tio .meio soldo, IJUO 110r lei lho COillJIClir, n D. 11lorn ·1.ui~a 
du. Cunha Carvalho, vi uva 1lo consolhoiro Dr. Jo[o lo;ú do 
Cnl'\'nlll~, ·o miio do cirurgino-mórdo b1·ignda, ti&J!ililo 
do exercito commi»iona<lo cm mnjor, Dr. Joao José do 
Cm·valho, fnllcc.itio no l11trnguay, do 1\l!olorn-morbus; no 
ar:am(wmonto do Yillcia cm 2i do Dozcmbro do 1$68 • 

Art. 2.• Jl;tn p_on>iio scrt1 ... pnga da dutn do rcferido.do~ 
croto. 

A1·t. 3.• Silo revogadas as disposi~õco cm contrario. 
l'a~o <III cnmarn •los <h;(mtados, ·cm 28 de nc·7.ombro 1le 

1872.- J.ci'OIIUntO Jose Tci:rci!'a Junior, J•resi•lonto.-Dr. 
Jooq~<i!ll José.do Campos ela .Costa de Jlfedeiros o À/btt~ 

· querque, 1• sccrctnl'io.- Jo1quim_ Lopes Chaves,~· se
crotario.-A' mmm. 

·A nsscmblca geral resolvo : 
A1·t. 1'. A pensno de :;oo róis dinrios, ronccdidn por 

decreto de 1 G "'' J[arco do 1870 no cabo do·eoquadm do 
a• cor[ÍO do.c>LI·allarh; da guarda uucional do llío Grande 
do Sul, All'on;o !\>leves da Sil.vn, o upprovnda pelo dncrclo 
lcgb!alivo n.-177~ 1!0 ·1G do Julho do 187Q, dcvo.cnlon
dc<'-;o como conccdid" ao cubo do esqundra~do mósmo 
"''rpo Atl'onso IM<:Yes do Olíi·cim, conrormo o decreto do 
2a ilc ;\guslo ilo 1871, do,•cndo csla Jlcnsi\oEcr paga de~dc 
1 G .do Março do 187 O, da tl\ do primeiro decreto. · 

Arl. 2." A Jlensi\o de ~90 rs.' di~rios, concedida por" dn
I'I'Clo de 17 de Novcmlli'O de 181i6 no musico do 7" corpo 
1ie voluutarins <la JH&lrin Joa<Juim Gon~nlvos da Rosurrei~iio o 
nppruv;ul:i 11elo decreto n. tlo21 de 28 do Ages lo. do_1867, 

(~int:o tlllicin~, sendo qunlro do 28 IJ um de -ao 1(0 mcz fim clcYiltht n uoo 1·~. - tuni'bcm dinrios, cm razão de. ser 
que hoje liluln, do 1" <ccrctneio <ln """""'" do> Srs. do-· · cllc 2" ;nrgcnto reformado do 20• corpo do volunlarioii da 
l'.nliulos, r·cnwtlc!Hio as ~cguintc; Jli'O(IÓ>i,ucs: ~~ . pntrín, conforme so dcdllrano dccrclo de 23 do Agosto do. 
. A nosemblcti gemi resolve: 187'1, tlevcndo esl<t pcnsi\o ser paga desde 17 .do l'\ovem-

r. hro de 1S66, dnla rio (lrimoiro dc.crelo . .Art. l.t, .\ tllxa 11xa imnunl do dnco rVis po1• hrnça 
ljlliHh'ndi~ itliJIO::lla ao:; COJ\I:c~:;iuual'ios tlc minas pelo Alt. :l.0 SiiO rr.vogndns ns-~i:tpo:;i~ÕCf; c~ contrario. 
,,·t. 2:1 ~ 1" n. 1 da lei n, 1iiU7 de 26 de Scicmlu·o riu l'n•·o da cnmarll dos dcputÍ11los. om 28 do nczomhro do 
I lili7 c rcrluzid" a t11n real pa~;o por uma >ú vez no li elo 1872: _ .Tcronymo José Tei.reira .luniur, presidente -
do "'re,m cmpn><JIIio>. Dr . .fonquim ,fo,,i! de Campos tia Cosia· Medeiros c Albu-

Arl. .'2!' SflO I'C\'Oj;l\tlns n:; tlil'llOSÍ~ÕCS rm l'OHll'ill'iO. qlll'I'IJ111l, 1° scr:rctnrio.-Jonqu.im. r~opcs Clwccs, 2° SCCI'C-. 

Paç~ da cnmi.lri\ fios 1ll1 JHllittlu~, cm 2S tio nc~l:mlu·o tlc lt'l"ÍO.-.:\' mC~il. 
1~7'~.- Tc'I'OII!JJliO .To.'iC Tci;rcii'Ct ./u,uior, fli't•sitlcntc.- ;;,A A ~~f:rmhlêil gcriiJ l'ceOlra: 
/Ir. Joaquilli.Josi! do Campos tia Co.,ta de .lfc•lciros c J\l/JII· 
'f'ICI''JIIC, 1'' 5 oí.Tnlnl'io.-./oaqm~m T.npc.t; Chtn•cs, '2" scci'C- .\r't. 1." As tli:-:posi~õcs tl:1 r·csolugi1o n. ~o:w de 23 do 
tal'io.-A' ronllnbsiio tlc ÍiiZCIHb. Sl~lt'!lliJro tlc ·(871 ficaltl exfnusivns à rcccitn. o dcspcza do 

A u~:::cmhléa gcralrc~oivc: 

Af·t. 'l/' 1~' di:(pCII:Htrlíl n n. \'it~cneiíl. lHa.l'ia l?ct'l'cr c 
fl. Amclin Mnria ear!uta Vl'rt·e,;, rilhns tio t·ntriltlo Yit·cutc 
l:'ct'l't!l' da Silva r.ishoa, da pcua tln pre~t·r·ípt·~o, cm IJliC 
i nenl'!'crnm, ~~ lim tio quo lhc:-3 ~eja uhonn!lo o nwin J:oldo· 
tfe ~eu piH', \'bl,o h'l' faiiHdtfo li-llll lllÚl'l tj\W o JH!I't'Piría. 

2" >cmc.sli'O ''" exercício <lu 187.2-1873, cni!Junnto n~o _ 
rôt'ji:'Oillllljjiit\;L ll I'OS)lCClÍ\'IL ld !lo orçnmcnlo. 

rnrng•·npho unko. A verhn do llOtl:OOOll, .consignn<ilt 
no M ~11 <\o art. i" <la lei n. 183G 1lo '27 do Scteml)ro 
<ln ltlil) p;,·u o [WgJlllltJJilo dn:1 <lividns de exnrricios findos, 
lkn el1wadn n 8110: OOO{JOOII, 

A1·t. ':! 11
• Stiu l'e\n;;atlas n:o. di.'{ptl:-Í~(•t•:; t·rn contmdo. 

l'a~o d~ cnmurn dos depullltlo;, cm •2N do llcwmhl'o l'n~o !111 CIIIJIIII'll <lo; !lcpuliulos, cm 30 de D~zembro !lo 
dtl ·1872.-.leronymo ./osd 1'ei:rcit•n ./.ron'ol', Jli'Cl'lit!cn(c, f 8i2.-.!cJ'OJ11f!)HI .{osd Tct:neil·a .fu111'or, Jli'Ct-~ilicntc.-
-Dr. Joaquim Jo.~<! de Campus dn Cu.<ln de Mcdcil'n< c li!'. Joaquim .fo.<c da Cnmpns drt Custa 1/c Mctlciros o Al
AlbuqttCI'QIIo, tn !'!CCI'Clíll'iu.-./o~qnim l .. vpcs Chat·c,ç, 2,u :lO~ j bwjtU!I'I]tte, 111 ~ccrclnl'iu.-Joaqt~im l .. opcs· Clwncs, 2u fO .. 
nutario.-.\' cuuuni~~i.\u tlc fazc1ulu. ·.. l'l'ctario. 
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A' commissno do orgnmonto. 
O Sn. 2.• s&cnr.TAnlo 1011 os pareceres dn rnosn 
N. -131 do 31 de Dor.omhi'O do 187'2, expondo n mntcrin 

de u~111 proposi,ao dn camnm •los Sa·s. dcputiulos, at•III'O
vnndo n aposontndori11 do dosornburgndoa· dn reln~no da 
Duhia ~lnnocl Libunio l'orcjrn do Castro, conclui•illo 

'!.• Que 11 pl'OJJosi,ão dll' -cnmnm do; S1·s. deputados 
dovo_entrar em discussno c ser nppl·ovndn. · 

2.• Quo o parecer da mesa sr.ja· improi'o o distl'ihuido 
na foa·mn do oslylo. 

N. i31i de 31 de DezomJu·o do 1872, expondo a_màto
a·ia ilc uma proposi,no du cnmara rl<ls Srs. deputados appro
vnndo a DllOscutndorin do conscllwiro haa·no do Muritiha, 
desembargador da rolaç;lo · do Rio do Janeiro, com ns 
hom·as de ministro do supremo tribunnl do justi'n .c o 'or
denado do 3:000~000,.ctc., concluindo: 

1.• Que a lll'oposigno dlli'O onll:nr om discuisno c ser 
OJlJlrOI'Rda, 

2.• Que o ')Jnrocor da mesa >ojn imprcS>o o rlisiJ·ilmillo 
na .forma. do cstyJo. 

Ficaram sob1·o n mesa para ~crmn tomados em con~i
dcrnç;lo com ns proposições a· que t'C referem. 

O Sn PRESIDEN>~& :-!'eco nttonc;lo. 
Mandei llojo distribuir cxomplar.Ís imprcs~os !lo um Jli'O

jccto do lei, quo- a Cnmarn dos Srs. lloputndos enviou no 
Senado na scssno legislativa de 18119, a·ogulando o nlistn
monto pnrn o SCI'Vi~o mJiitnr !lo cKCI'cilo, c da nrmalln. 

]Isto projecto já · tinha sitio di~tl'ihuillo imprnsso nos 
ultimas diru;_ diL sessão legh:I;Jii\'n tio 1~119; mnndc_i disll'i
Luil-o bojo do novo, pela importnncia !ln ma teria,· e JlOrquo 
mo parece IJUC requer um cslndo profundo. , 

Proyin~ ao Senado do que hei do dar este projecto pnJ'n 
ordem do dia, tnh·c:r. que no ultimo rlin dc8lll scrnnnn tmrn 
llodcJ' discutir-se no principio 1la 10lllalw •tno yem. 

Devo cgunlinonto inlormnr no Senado que este Jll'ojccto 
ji'~ entrou cm. 1" disr:ussilo em sc~~iiO do 8 do Agosto 
do 18i0. 
- l~cz-so uc~5a · scss;'io urn rcqucl'imcnto ruu·a I[UC fosso 

ronwUido à commiSSilO de JJlill'inllíl c gucl'ril, 

l;oi remcttido n esta commiss•lo, o c!lia deu n I'CSllCito 
um parecer, concluindo •iuo o Jll'ojocto fn5Sc npprovaílo, c 
fJUc a commissão, durnut<i n ·discuss;10, offcrcccl'in oli;umas 
cmontlas. 

I~ntrou cm 2n .discussão om scs~iio tio 1 G de Agosto 1lc 
"1Si0, comc~audo poJo nrt. 1." 

l~ntam vieram â Mc::iiL dons rcqucr·imouto:; tlu mliamcnlo. 
U!n foi otrcrccido pelo .Sr. Sonniloa· Od1tvinno, Jllll'il que 

il eommh:sfio rlc mn1·inlm c guerra iutcqtuscssu um pn-rcr.(•J' 
mais dcsinvolvido,. clnnclo íl:l rnztics, JIOI'IJIIC íiJIJII'O\'n\'lt o 
projecto, o uproscntnndo ns cmcndtiS IJUO iutuntlia :-lCJ' 
COlii'Dlliontcs. 

o outro I'CijUCI'illlCJitO roi olrcrccido pelo Si' Somador· 
Zal'ilíll'ias, nfim de IJUO o PI'Ojccto rosse tamhcm (~XIllllÍIIíido 
pela commistii10 du lc~it!laclio uuida ;i commitlsflo do m:JJ'I-
uhn. o gucri·a. · .. 

Estes tCf{Ucrimcnlos ficmmn íllliailol'i pela hol'íl, 

Portanto, tfUarulo o l·•·ojÜeio livrr· 1lr, tmlnu· na ordem 
Jo dia, n di~cus:hlO !Ht de come~at· pcl,l do adiamento. 

~ ordom ·do dia 2 do Jnnoiro é a seguinte : 
3• discussno dn p1·oposi~no dncnmnrn 1los Sa·s. dcputndos 

sobro n ntiosoutadorin do juir. do direito J>nu.tnlono Josó dn 
Silvn fliunos, t'om o paror.o1· dn rnosa n. f32. 

2• rliin dns duas proposi~ll'os ,d<l mesma camnra n quo 
·~ rororom os pnrocorgs da mesa ns. i31 o i3ti, ~ojo 
l1dos, FObi'O npo~ontadm·ias. . · 

1• dita da proposic,lo do senado A do !871 sobro a. 
vaccin:~cflo. • " · · · 

Em séguida convi dou os Srs. sonndoros lli'Osontcs para se ' 
occuparom com trabalhos dns ro:nmissúcs. ' 

IlM 2 DE JANEIRO . DE 1873 

l•RESIUENGJ.\ DO SR. VISCONDt: DE .4JIAETf; 

8UWIUI\I'IO.- EXPEDIENTE.- J1arocor dn connniss4o 
do ,or~amcnto.- OnoEu uÓ nr.1.- AJlosontadorias.
VncchJa,,lo ohrigntoria.-RccJucrimcnlo do Si. hn1'1lo do 
Cot•gipc.- Ohser·m~õcs o requerimento do Sr. Yioirn· 
da Silva. · · ·. 

.Ao meio dia fez-se n ch;una~Jn, c achimim-$c prcsci1tCs 
9:1 S1·~. ~cm\dol·cs, a:mlllw: . · 

Yiscondo do Almctó, IJins ·de "Cirrvnlho, · l'igucirn .de 
~rello, lmriio de Carunrg-o~, Diniz, Yicil'a rln Silvu Anhio 
mnrqucz de Snpue.nhy, vi:ocnndC dn CnJ'ilYCllnt<, .lohinl, I•ac~ 
do ~lcndonça 1 Zacarin:o, hnrilo ~c_Mnroím, ChidiOI'ro,lHII'ilO 
do Cotcgipo, Almeida c AlhiHJUCI'IJUII, lllu'l'os llarrcto llna'IÍO 
dn T.ag-una, viscourlc ciO Cmnal'igihc Sih'cira I.obo ~'iscou
de do !tio I!a·nnco, rn;u·•rucr. do S. Yiceutc, Jaguarlhc, vis
conde do Nllhoi'Oh)', har;lo 1lo l'irapnann, Fca·u:urdcs Ih·n~ll· 
l:~it;l? da ~uuhn, visconde d~ Jnl.lUary, Coúdo de llacJICndy, 
l•rrmmo, Nunes Goncall·cs Candrdo Mendes Saa·aiva Cun
lm l1iguo1·cdo, ~isro.ndc dÓ lnhornh·iw · du'luc de êaxias, 
yisconfio de Sou~a Franco, 1·iicondc do llorn llcliro o vi~
condc ele ~lul'itiltn. 

Dcixai·am de· c"om,lill'Cccr· com t!ausa Jlíli'l.iciparla us Scn
horc; !'nulo Pessoa, Me111ico dos Santos l'amnagun, llihoi .. 
ro da l.nr..' Silveira ri li ~iotta c l'ompco. 
Deixaram do· cornptu·cccr sem ~am:a JH.ll'liripnda os Scnhn
r'cs Sinimbti, Fernandes rln Cunha, Oelavíano,. Nabueo, 
rh-eouilc flo Suasuna~ lliiri10 do Riu Gnnulr,, Urhoa Cit
vnlc:Í.nli, nm·no iln' AIJlOniuo, ,Hnrno tlu Illumaugal'JHJ, o 
Sorrzn Qnairor.. 

O Sr. pr·c!'identc ilhl'iu Fess;io. 
Lf~I'Úrn~/'iC ~~~ nelas fiO au (l :l J du mcz III'OXillln ,nruln o 

IHio hrl\'cudo qtwm ooh1·c cllns fhc~<f'C ob::~en:H~~óc~, (oram 
ll)lJii'OVQ~M 1 

O Sn. 1' >J:r.n1:TAn10 iou ~ seguirrtc 

1\Xl'lllllENTE 

Oflicio lill a I de Dewniii'O proximo nndo, fiO i" ;ocre
ln rio da cnmlll'll fio~ Sr~. dP!HJindM• 1 r.onunuuit:uurlo qun a 
11ita f.~llllll\l't'l. ndoplon a CIIWI\flll rdta O iiJljii'O\'iU.Ift peJo 
!lcnado il Jll'opo~i~ito tia mesma r.:uuarn, 1111~mentmulo o 
vcnl'imcu to~ do:-; :-ocen.!lill'io~, conlinuot! o ftOI'Ioil'os di I:! rolu-

• 
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~õos do lmporio o vao. dirigil-a il sanc~~o imporinl. -
llicou. o sou~do. intoirndo. 

Dito da ·mesma data, do ministcrio dn guerra, · remei
tendo um cxomt•lar do rclntorio· da UIOdllla rcparliçao, 
npresontudo â nssombléa gornl lcgisliltiva no mesmo dia 31 
do' moz proximo findo.-Ao a1·~hivo. · 

0 SR. I!• SECRET4RIO lon o seguinte 

P.IRECEH D.\ · COMJmslo PU Olln.ll!ENTO, . . . 
A. comulissno· do. orcamcnto, · tendo examinado a rcso

lucüo tia· camara dos s"rs. deJIUindos que faz extensivas ao 
segundo somcstro do cxo•·cicio do ·JS72 a '1873 ns di3JIO
oicõo& da rcsolucilo n. 203ll do 23 do Setomb•·o do 1871; 
enittunnto nilo- Íúr promulgada 11 respectiva lei do orçtt
mcnto. o eleva a 800:000iS a vorbn dc·500:000~, con
aignadll no.§ 20 do urt. 7" da lei n. 18:JG do 27 do 
Sctomb1·o do 1870, pam Jla~amento das dividÍii do oxc•·
cicios findos, é do Jlllreccr que, altcnta 11 Ul"gcncia. o ulili
'dade dn matm·in, seja n dila rcsolu~iio impressa o entre· cm 

- discusslío. 
S:ila da commissüo cm 31 do Dczcml:ro do 18.7\!:

Barllo de Coteyipe.-1. Antão.-JI. tlc-S. Vicente.- V. de 
·Souza Franco.-1'. de lnlwmirim. 

l:icou sobre a 1nesa ,:para. entrar cm discussiio com a 
próposi~iio a. quc se 'relere, ind~, cull·ctunto, a iUIJII'imir no 
jornal dn casa. 

ORDEM"llü DL~ 

· • .lPOSE~UDORIAS 

"Eull':tram cm 2• .discussào c JlnS~aram Jlílrtt n 3• as 
Pl'OJmsi~õcs da camara do:l Srs deputados, moncionatlns .nos 
Jmrece•·e• dn mesa ns. 431 e 43l.i .• 

A 1• apJ>rowmM a aposcntm·ia do dcsemlmrgador da rc
bctio da Dabia lllunoel Libamo l'ercita do 'Cast1·o. 

A' 2• a !lO desembargador d:t rela~ITO do ruo de Janeiro 
ha••ilo de ~I uriliba. 

Scguiu-·s~ cm 3-' discussão c roi appr~vada Jlnl'a ser 
dirigida. a Foanccão imJicrial a Jlroposi~ão da nlc:mlll cn
mara sobre a. atio~ntudcria do juiz de dh·eilo l'antaloão 
José da Silva llnmos. · 

Y.t.CCliU.~:ÃO ODHJGA.TOJIU 

· llutrou cm 1• discussno o t•rojccto .~ do senado do 
·18il, que ob!'ig:1totlos n sujeitarenHe il l'accinação. 

O Sn. n.<nXo ur. r.crr.Girr. mandou á. mesa o seguinte 
R~querimenlo. 

Requeiro que o projecto soja •·emeLtido 1l commi>siio de 
oaude publica para dar seu parcccr.-/larao de Co/egipe. 

Foi lido posio em discuss11c. · 
O sa·. Vleh•a da Sil Vl't :..:.sr. prc8idento, cu 

lemhral'ia quo ro,;c tum bem i< commis!l1o do lcgisla~t1o pontue 
cslou cm duvid~ sobrou competcurh1 do poder logiilntivo 
para lcgislul' a rcspcilo 1h1 l'accina~õo. 11ai'Cce-mo que islo 
enbflrin mais ú~ cnmnras municipnc~, }101' meio do postura~, 
na~ IJuar.s podc1·ium regular a obrign~üo du seus municipc3 
llujeiltuulo-os á yaccinn~~iio. Por bto eu ·n.dtlicionaria ao l'c
quel'imcnlo do nohro hariio do Cotcgipo IJUC, conjuuclu
menlo com n commigsfio do ~autlo publicn, sej1L tambl)m 
ouvitla n conuni~t=.fio 1lc Il~~i:'latílo. · 

Foi lida, apoiada 
n 1eguinto 

JIOshl conjunctnmente em discusano 

Emenda aliilitivà QO r'equcrimento 
Roquni!·o 'Iuc seja lambem ouvida a conunissno do lcgis-

lucilo.- Vieira da Silva." · · . 
"I•osto a votos o roqucrinierilo foi npprovodo. ' · 
Foi npproynda igunlmcnto a ommida. 
E~~oladn a maioria da ordem dó dia, e o Sr. presidcnt~ 

deu pam a do 3 do corrente : · · 

2• discussuo da proposi.ilo da ·cnmara dós S1·s. !lcpu
tados rnzendo extensivas as disposi~Gos d;\.l'osoluçAo do 
1871 sobro o orcamentc do 2• semostrc dn 1872 a ·JH7:l. 
com o pnrocor dá commiss~o rosP.octiva, lillo boje. 

Levantou-se a ·sessão no meio dia o {0 minuios; · 

Im 3 Dli JANEIRO DE 1873· 

pm;SJDENÚ.\ no SR. ·l'JSI!ONDE DE .ADAETÉ. 

liiUJllmnl'io. - Exi•EI!IF.~TE.-Rosposta 1\. runa .' dó 
throuo. 1\mcndàs.- Obso1·vaçGes o rCtJnerimento do Sr.· 

· Silveira I.obo.-Discuroo do Sr. visconde do Rio llranco. 
-Discurso do Sr. r.ciUio da Cuuha.-'ÜnPE)l DO j,,,í,;_ 
Pro1·ogag~o· de orgamento,_;.Discursos ttos Srs. Sarnim,. 
l'isccntlo do Rio Dranco, Zacharias o visconde de .Ni-
cthcroy; · ·• 

Ao meio ~hdez-so a chamada; e n ncharam"-so pre• 
. sentes trinl.' c oito Srs. senadores •. a saber; viscondo de 
,~baelt\ .. Dias do Carvalho, Figueira de i1lello, bnblo .. do 
Camarso.s, visconde de Cumvellas, Silvcim Lobo, ·Almeida 
c Alhutzuer<JUe Ghicho1·ro, barão do Pirapnma, Zacharias 
l'omptlu visconde do Nictheroy Fernandes llmga, 'Vieira 
da Silva, ldtrüo <lo Maroim. barilo do CoLcgipo, ma1·quez 
de Sapucnhy. viscon1lo do Jlio·D,·nnco, ,Jolílm, Darros lia
reLo, visco1Hio do' Murilib·a, conde de llaPpendy, v!sconde 
do Camarngibo, Candillo Mendes, Jnguaribe, auquo do 
Caxias, bm·;io do llio Grande,' Loililo da Cunha, barãO da 
J,aguna. Saraiva, visconde 1lo Bom Retiro, visconde do Ja
Slllll')', Sinimbú, mnrquo1. do S. 'Vic~nlo, O~taviano, vis
conde de'Souza Franco, Nunes Gonçalves o Diniz. 

lleixarnm de comJmreccr com causa participada . os' 
Srs. [•aula l'osion, Mcmlcs dos Santos, l'nranaguá, Ri-
bciro·da Luz c Silvoim da ~lolla. -

Dcixm·am do. compnrcco•· ~cm causa Jmrticipnda o~ 
·srs. AntM; Paes d~ ~leadonça, Fil·mino, Cunha l1iguoiredo, 
tiscomlo , do lnhomol'im, l~el'ntliHlcs da. · Cunlm, Nuhueo, •· 
visconde do Suassuna, Ucbóa Cavalcanti, Souza Queiroz, 
bari\o do MamangunJ•o, c bnrilo do A.ntonina. · 

O Sr. Jlrcsidcnto abriu a sessi\o. 
LctHC a acta da sessito anteccolentc, e nilo havendo 

quem so]lt•o elln ll1.e,;o cbserraçóes, foi approvadn. 
O S1·. 1• sccrctnl'io leu o 'seguinte 

EXPEllllltiTE. 

lloquerimento do AnGelo Thomaz do Ama•·nl, omc:al 
mnÍOI' tia 8CCrlllai'Ía thl~liL ttUgutlta cnmara, pedindo nposcn
ltulol'ia ou licmi;Mio do me;,11o lo~ar se o Honn1lo jul~t!T 

. j: 
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nlo poder tomnr em considomgüo o; soc·vicos por cllo pres- yantngon~ desto mnrnvilhoso in~trumonto dn civilisaçno 
tndo8 no Estndo dnc·anto CJnnsi trinta ancios.-A' mesa. 'I moderna; o Icem assim que •• pc·omovo com o maior Oi~ 

Dito do D. Am~li!L ~lnria C·,rlota Pcc·rer c sun inun roc·ço a pc·omptificng"o da linha toc·c·estc·o, oxclusivamcnto 
D. Vieoncia Alnl'ia Fcc·rcr, .pedindo IJUO lho srja maculado ! lcrasiluira, destinada .a communicac· com o· cubo trnns7 .. 
nbonnc· o so!do quo fieon-so dcvcnclo a sou pao o·eapitilo 'atluntico. · 
Viccnto Fm·c·cr da Silm Li>boa'c o meio solclo pelo fallc-j Avalia o sunndo .cleviclnmento· n instnuto uoccssidculci·o 
cimento do sua m"o.-A' comMiissfio de fazondn com a , 'uhida importunria das c·oroc·mns qno Yossll ~lngostado 
proJcosiçno n ,que se rcifec·o. · • · 'llmpel'ial c·ocommccula no corpo lrgislativo, como süo us 

lloprcscntaçno da Associngfio .. Cnmcncc·cial do Amnzonns,. cla lei eleitoral, lia guctl'lla nacional o do·c·oc:rutnmcnto, o 
pcclinclo que sojam isentas dos dh·eitos do comnmo as mcr- emJ:cahnr-sc-hn com tocln sulicitudn nm Jli'OIIIOI'cl-n,, 
cadorins cstrangch·us dil·cctamcntc importadas para n. dita Ccrcnr do uovlls c mais pl·rn·idontcs garanlias o pt•o .. 
pro\'incia no c~pn~o de 10 nnnos.-A' mesma commis~ão. cos~o. clcitornl, pnl'll quo com.lidolidndo CXJH'inm o ,·ato t!il · 

O Sr. 2" secretario leu a I'CI'ciaclcil'll m:dol'ia, ~cm. Jll'ivnc· clooflilctiva rcpc·osonta~Jo 

RRSllOSU. Á 1'.~1.1 •. \ DO 'l'tUO~O. 

as miuol'ins considci'UVcis c ÍL cad:L. cidadão do li\'I'C cxe1• .. 
cicio rio sou direito, ó umn noc~ssidudo c·oeonhccida, c qtcc 
cJcyc scc· .satisfeita para qu~ selllJII'O as cloiccies intCI'Jli'Ctcm 

Senhor.- Ouv)u o sc11ado r.om profundo rccoahccimcato a opiai<io ma11iftlst:ula pelo \'O to popular. ' · . 
ns e:tp1·cssúcs clo Jlr:lzcr c COIJfillllÇa que· Yossa Magc~tarlo I W justo o ru1o menos ucccssario <JUO n gunrrla· nacionnJ 
Imperial se dignou dirigi1· i\ rcunii'io r!n. a~~emhléa gcrill, ~nja nllivi;uln, Cl\.1 eircnmstaucias ordiuarias, do atul'íltlo 
"gl'lltQ' se cmpcnhnc·A cm coc·rcspoucle•· iL ~olicituclc de I sccviço militar ci do policia: os soc.Vi~os rclevnntcscrue 
Voss:l ~lagcstnde Iinpcrinl pc!o; fl!'o~re:"."" da pntria. tem prosta•lo com tamanho. ~acrificio c ~s dic·eitos rcspci-

llcndcndo graças :l l'roYuleneca Dcvcuu, contmn1•la o tnvciS da ·classe goml dos culadàos · utccs que n compiil\; 
senado n .tranquillitladc int.crna de crue gosa o lmpcl'io, c r<clnmnm ·esta rc:rorma, qno é urgente rcalisar. · 
o estado sanitario cm geral snti"ratorio d;t ·pupulaçiio; c O rocrutamunlo ·pnnl o exercito o nrma:da, peJo moclo 

·faz votos para que · brcYcmcntc cesto em as molüslins CJI!O desigual c violonto com tJUO ciltll fletormimulo é t;io \'oxá
oem ma_ior iulcnsi•l:nlo tccm apparocido cm algumas JIO~ torio à lihec·cladc. iudil'idunl como improficuo rmm fii'OI'cc· 
yoaçllcs.. . ' no importautc scc·viço 2 IJIIC é destinado. llccollbccc o senado 

1~' motiYO p-.ra. a nlai:< Yira sntis(ltCiio a contiuua~ão do a urgcncia que lm de ·se org:aph:ar o pos~oal mililnr,·itllinn
paz c nmizad'c entre o lmJWI'io c ns nwis na~,;cs·; o reco- do-so rom ·a justa a ·convcuiculo -di~ll'ihuiçi10. do onun o 
nheeo o senado quo este estado propieio lccn por solicle cnnioc· respeito possivel dos direitos i11dividuacs •. 
fundamento a ll.ml obserfiliÚ:ia dos ll'alados c o respeito Scnhor.-0 Jogar que jà occupa o Dl'nRil cnll·c ns mlÇúc~ 
n1utuo dn todos os i11tere•sc•. cultas ali esta o poclcr moral do po,·o hrnsih•iro e seus . 

Nestas condições o f!nl hn·mos juilos c convcnicnles, gt'iJndcs elementos dw {lrMpe~·idatlr.. Ne!~oõles c!'l(l pl'inr.ip':tl
pclo nc.cordo assignado nesta Côrte a 1 U do moz tlc No- awntc a cxl:ellcnria dns instilui~'ics constitucionnr.s arlop
''CncLro ultimo, foi fi!li7.111CiltO molvicla a dcsintCJ!Iigccwin tada; c a roc·tuna de tcc· JIOI' chefe supremo ll Yos~n 
entre o ·governo hnJcerial e o da llcpuhlica Ac·gcntinn c·cla~ llagcstaclc lcnpcl'ial, cm IJUCIII a ciícçlio ufana~~" ,,Jcrew
tivamcntc nos ujustcs de Jmz com n Ucpublkn do Pat·n- nheeer as tJn:ilidades que a&-=~glll'nm ó c1ilo feliz tia!! 
gtfay. E:-~tc desculncc Jl:lcifico, li1o honl·o~o como :mtisfnto- ill'tluns ClllJli'Czns c o mni:o nc1·y~olndo pntrioti~mo. 
rio Jmra ambos os cstados1 é dcvidamcnlc npplnurlitlo pelo Agl·adt•ccJulo {L Divina l)l'ovidcncia. c~scs inmcn::os bcnc .... 
{'(lllndo. ,. fiei o~, o scnndo, no tlc.:ocmponho das ~uns nttrihui~ücs, pnl~-

Sfio garantidores ·de inlcrcsscri l'~~iproco:} os tralndos tn1·à o tlr.diendo concurso de todo~ os seu~ cM01·Cos a \1o:<sa 
do eÍ:tradiCÇiiO que O SO~CI'nO ir.npcl'inl ccic]JI'0\1 CO:'H n'1lc- ningc~lado JmpcdaJ puni JH'OIIl0\'CI'1 1~illln \'CZ mÜi:<,·O dcscn .... 
publica Argc11tiua, l'orlugul, a llnlia c a Grii-llrctauha, voh·imcnlo rln< gcnncns 1ln -fii'O>JCCriclac!o c ~ranc!czn. cio 
tendo sido j:l trocaclns ns c·ntifieaclle; do primeiro. llc·asil, euja rclicidac!c scr:i a gloria o recompousa elo Yo>sa 

Folicita-so o senado d" IJlll\ o crcscicnl\11to clas rendas ~lagestndc Impcl'inl.- Visrouclc de Nithcl'oli!J.- Visconde 
publicas c!clcrminado pelas prospera' coucli~acs da ri•1ucza àe Caravcllas. • 
mtcional e authcnlicamcnto rcconhcciclo no thcsouro. c!nnclo 
pílra n progrcssh·a sati~ra~ão da~ Cl'nndcs dcspezns que 
úustou n guerra. com o Jlnl'ilgnay,. chegue, sem_ JICI'tnrha~ão 
d:1s firmn~as do ]~slado o· com alguns ~aldo!l, para adivnr o 
impulso ao11 mclhornmunto~. Otrll'ilOS c mnle_rincs tio fJUO tanto 
ba mister o lmpcrio. 

i'arnrnrcpromoç<1o deste!, com o maioc· empeuho coopc
o n senado, ''otnllflo nH l'rtetlida~ conYenicntc~ prinripnl
monlc no quo entende eom n gcncrnli:<n~üo c npcrfci~on
mcnto fia educn~~o c iu~lrttr~lio pnhlitn, c:om o an~nwuto 
c nwlhol'ia do lralmlho intlu:~ll'ial, C:O:JlCt~ildmcnlr. eom n 
ílCfJIIh;i~;io do hrnço:-; lincl' pnl'il a l:n·om·n c com o tlc!'en
''ulvimcnlo do5 meio:-; tio cummuuit':tf•fio, 

Sonhe o senado com viva t'nli:;façiio quo e!'lt\ ronll'n
rndo, tle nccordo r.om o governo pol'lug-ur~z, o a~~cnlanwulo 
fio enho eltJt·ll·ieo entro n Ruropn o o lll'll:<il, o quo 110 flo
rur~o do ::~uno dn 1H7-l j;'~ !-'C podul'i'l {;onal' tln~ g1'ruulcs 

Jloram igualmento lida; as seguintes 

.Emenda.•. · 

Disc:oc·clan•lo, oll'ec-v~o as s~guintes cmcnclas, CJUO. pro
CUI'íli'Ci ju~tifit~nr na tliscus~;1o : 

Ao 2" l""'iodo. 
O senado côngrnlu/a-so com Yo~oõ~a 1\Jngo~lítllc lmpc ... 

ria! pela completa tc·ncHJnilliclaclo du lcupol'iu, c, c·cconho
r.enflo que o r~tado tl-~nirn··Ho 6. cm g-mal ~nli~fnlorio, 
C!iJH!rn cm 1lcnH ~uc ce~:-:arJio hi'C\'Cillrnl.c iHI molestw~ quo 
tccm nppn1·r.r.ido, nl~umus com1ln~tnnlo intensidade, mn 
dh'CI'Sa~ JlOYOílÇt"iC8. 

Ao L" pcl'iocto. 
Fui gl'itto 110 ~onatlo ;uhcr CJUO n cll!sintnlligcnei:~, IJilO 

OCI'OITCil c11tc·o o gov.c·no clu llncsil e a lleJIIIiclim Ac·gl!n
tiaa n pc-upositc cios ajnHto• dofl11ilivos 1lo p.u rululu·nclos 

·• 
• 

I. 
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com 11 Ropublica ·do l'araguny, ·está- felizmente soividn.a 
pelo accordo assignado ncstá · Côrte nos .19 da Novembro 
ultimo : o direito o a honra das duns naçilos assim o 
exigiam. 

Ao poriodó G•. . . 
O senado ~uviu.' cóm o niaiÓr regosijo Vóssa Mnscstndo 

lmJlOrial'declarnr !fUO.o pl·ogrossivo crnscimonto das l'On<hLs 
,publicas, é racto comju·ovado. 110r documéntos iuc0ntcsta
vcis, o· JlOU8a com Vossa !lugestndo que cssn,(H'OS(lOriL 
condicão da riqueza nucionul ha efficazmeuto concorrido 
para 'fazer rue~ . nos grandes encargos !JUÓ · n'os lógou· a 
guerra do l'araguny c activar o impulso nos melhoramentos 
moracs o m1Ítoriaés do paiz, posto que se n~o · tcnb~ ainda 
realisado excesso .das .receitas sobre as 'dospczns. · 

Aó pcriodo tO. 
Julga o senado, cÓmo Vossa llà~'cstndo lmporinl, que, 

segundo n IIOSsa propria cxperionciíL e a dos .povos regidos 
pelas lórmas rcprcscntnlivas, os àbusos dO(liOI'avois que 
viciam o processo eleitol·al, provém, çm.grando parte, do 
estado. dos· r.ostumes politicos ; mas acredita que inHuo 
~odcrosamente. nestes costumas o, portauto;·naquelios abusos 
á. deHci<incin de gnrantins logncs adQ!(UUdas a Jnzcr a elei
~~~o c:ipri!)Lir fiolmcnto a verdade o a força do voto popular 
o ap(llicará consequentemente a tão grave assumpto toda a 
atton~ilo quo ollo merece o Vossa .1\lagesln do lmJierial 
recommendn .. 

Esso graudioso resultado, a que a nação ardentemente 
aspira, só depondo, como ·reconhece a sabedoria de Vossa 
Magcstáde Imperial, 'da ~erdndc das qualificn~ilos, da es
trictn observancia da lei ·pelas mesas pnroc.llincs, du segu-· 
ran~a que o proco>so eleitoral offerc~n a todos os cidndá?'• 
maio1·ia ou minoria,· na escolha de seus representnntos, 
mais .. cspccinlmcnto depende de ro;gunrdnNc o voto po
pular das violcncias o .artificias da autoridade mediante o 
systema da cloi~no directa. 

Ao pcriodo 13. 
Conscio do que o Jogar, que já occupamos entre as na~es 

cultas, nttesta o valo I' moral do povo brasileiro, uão menos 
que os seus. importantes elementos dn prospcricindo, o 
senado' rendo gmçns íL l'roTidcncia .Divina por esses gran: 
eles e constnntos benoficios, -~ se os!or~ará <JUan to em s1 
coubc1' pelo progresso do Brasil. 

Ao pcriodo 1_4. . 
Seubor. -'-No voto !fUC do fundo ti'ahna Vossa nngcs

tnde Imperial dirige ás camaras iegislnlivas e aos brasilei
ros em gerai pelos adiantamentos da pntrin, O senado rctgn 
de vtl1· mais uma prova do dcsYelio d& Vossa Mngestncic 
Imperial pela prosperid•cie da nnçno, do que é perpetuo 
defensor e primeiro representante.- z. de Gd~~< e lrns
courellos. 

O Sn; t•nHsnmNTR:- Segue-se n npresenta~no cio pro~ 
jor.tns·do lei,. iudicaçilcs c requerimentos. 

O Sn. !ln.vmnA J,owo :-l'eço n palavra. 

O Sn. t•nl~fHnr.N'l'l~: -·r~m a pnlnVI'a o nobt·e scnntlor. 

o "r· Sih·~~h·n J.obo 1 - Sr. fll'o'icieule, 
entro os dovcl·es que a ronslituiçno impilo no eargo th! 
scnatlor ó sem tluvicià um do• mui• impo1·tnnles o de fl;ca-

lisar o emprogo ,dos 'dinheiros. publicos •. Do~ ido ou .. nuo -no 
credito dos indh·iduos de 'que so COIJ1pllo o actual miniS
tcrio, é certo que na opini~~ publica correm boatos que 
nada acrodilnm nem abonam a alguns dos ·srs. ·ministro~. 
Eu; porém. Sr. presidente, quo nr.o desejo .de modo ,algum 
!lizo1' accusn~llos cu Cllnsuras·' qua ·nno' sejam basoadns.· em 
!aélos verdadeiros o demonstrndos, vou dirigir ao· sonado 
um roqucrimcnto pedindo in!orma~lles úccrca . de dc8pezns 
exccsõivns que consta ·se haverem leitó pela- nóva· reparti-. 
~ilo do cstntistica, ultimn1riente. crcnda.. · 

O. meu l'Cquerimonlo é. o que se sogiuí: . (UJ .: 
Foi lido, _apoiado c posto em discussno o ~suiQto 

.-:; . . . . ' ... ~ 

: Requerimento. 

Roqueiro.qne' o governo ~c Su~ !lagcstade o lmper~or 
io!or!Do, .com dcchira~õcs csc_riptas das roparliçlles para 
isso. compoton.tes, cm quo data foi iuauguràda aqui· na 
C~rtc a repartição de estatistica, com quo pessoal, ~ qunos 
os vencimentos· de cada empregado, e bem assim as alte
ra~llcs,pelas quaes icem pnisado CiSO pessoal c ·seus ven
cimentos. 

Que informe mais quncs os empregados de outras ropar
ti~lles cbamadas pa1·a collaborar na cstnlistica, • o~ que. 
graduações entraram para _este servi~o c com que grati- .. 
licar.ões. _ 

Que. informe lambem quacs os trabalhos que esta r~par
ti~iio tem cncommcn~ado, seus. pre~os e quaes.as pessoas 
a· quem nstcs toem stdo pagos. 

Tudo co~ urgcucia.-Silveira Lobo.: , 
O Sr. TINconde do Rlo·Braneo-(prtsi

dcnle do •onsellw) :-Não pedi ·a palavra para oppôr-me·ao 
requerimento do nobre senador, mas sómento para proles-· 
ta r contm a in~inuaçilo contida nas primeiras palavras do 
scil discurso. . · 

O Sn. SILVEIRA Lo ao :-,V. Ex. ainda ~no ouviu nadâ 
e jà quer protestar? I 

0 Sn. VISGO~DB DO R1o-BUNCO (presidente do COillélho): 
-0 nobro senador disso: " Devido ou nãoao·credito dos 
actunes ministros, correm vozes ou muitos acroditam que. 
o! dinheiros pubiicos Icem sido malbaratados ... 

~ào é a primeira vez que o nobro senador se arroga o 
direito do lancnr invectivas desta natureza aos seus adver
sarias. Mas o nobl'O sonador deve reconhecer que o conceito 
dos ministros nctuaes não dependo do juizo do S. ·Ex. 

O Sa.-·Sn.TmnA LoJo:-Estc é o seu chavito. 

O SR. llscoNns no R to Bn1~co (presidente do consellw} : 
-E' o chavão, i o recur•o nccessurio do todos·.aqueiies 
que são obrigados a responder a semclltantos invoclivas. 

O Sn. SI L Til IRA Loao :-Mas dependo do quem mo jul"n 
e a V.Ex.. · 

O SR. &lor.oNDP. no R1o Bn•Nr.o (presidente do conscllto): 
- 11 eu confio no jui1.o da opinião pubiica,-!tUC conhece 
tanto ao nobre scaador como nos nr.tuaos ministros. · 

o Sn. Z!CAlllU :-E•tn e boli i ••• Está muito pes.•oall 
O SR. YIRr.oNui no ll.1o Bu~co (JlT~sitlentc tio consellw) 1 

-listou muito pe~soni I ••. · O nobre scnn~or eomo~a 
poudo om tluvida o credito do <fUO gosnmo~ .•• r 

j: 
·' 
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O Sa. SILYBJIA LO•Õ :~Pé~o infonua~Oes por 
poder affirmar nada. 

· 0 Sa. PRESIDE~!E :-!tten~ão. 

não ' puecer· ·sobre semelhante · assumplo, porquo. eu .e· outros 
Hlladorcs que estames empenhados no proseguimcnto. da 
discuosilo deste projecto e necessitamos .fixar . as idqas- que 
tomos ·a scmolhanle respeito, precisamos ouvir semelbanlo 
cpini~o nfim de que a discussilo do projoclo conlinuuc c nilo 
fique nc esquecimento cu n~ pasta da illustro . commi8silo 
o afinnl de contas venham mntcrins de mais impcrtancia 
ou de mais urgcncin occcnpar a allcneilo do senado; por 
modo lnl que o projecto nilo po881l ·passar na presente 

0 Sa. VJSCO~D2 DO RIO DRANGO (pres/cfc'IIÍe do. COnse-
1110) :-Eu ma. satisfaco cem a opini~o, que nos dispensa o 
publico. • 

. O Sn. SILVEIU Lo1c :-os· factos mostrarilo de quo 
parle está a verdade. 

O SR. NIRSJDF.~TE :-Pe!O atten!ilo ao nobre scn~dor· 

· 0 Sft. VISGC~DF. DO Rw BRANCO (presidente do COMe
lho ) :-As infcrma~lles que o nobre senador dcoeja, ello ns 
encontrara, senão totalmente, cm grande parte no relatoric 
do ncbro ministro do Império; mas nilo. ha· inconveniente 
em que pns~e o requerimento, não obstanlo a formula de 
que o nobre senador se sene para dirigir taes pedidos ao 
~ena do. 

O Sn. SILVSIRt.. LoJO :-Qual ó a formula? E' a 
formula legal. · 

O Sn. PRESIDINU : - Se n~o ~ou,·er mais quem pe~a 
a palavra, vou pôr a votos o requerimento. 

O Sn. ~!CARIAS : - Peço a palavra. 

. O Sn. PRESIDENTE : - ~ica adiada a discussfio. 

O Sr. Leltiio da _Cunho:- Pedi a palavra, 
Sr. presid,eule, para requerer a V. Ex., que, pelos meios 
facultádos Iio regimento empregue seus bons clflcios para 
que volte á discussão nesta casa o projecto que dispõe 
soliro promo!ões da· armada. V. Ex. o o senado reco
nhecem que n necessidade do prover de remedio aos males 

· que entorpecem o desenvolvimento chvnossa marinha de 
guerra ó intuitiva. Nesse iutuito o hou'rado senador pela 
província da !labia, o Sr. barão do Cotcgipre, apresentou 
no senado o projecte a que alludo. Esse projecto tm·c aqui 
na sessão dG 1871 largr. discussão, o este anno pcr-occa
sião· de continuar a terceira, fiz um re~uerimenlo parn que 
aquellc projecto foise remettido á commissiio de marinha e 
guet'J'a afim do dar o seu parecer pelos motivos que entno 
expuz. Os 1·equerimontos feitos nesse sentido qnasi sempre 
importam, cerno V. Ex. sabe, nn opinio1o do publico, 0 
IJUcrer-se pôr um termo á discuss•1o do qualquer projecto. 

Levantei-me, fJOÍ~ para tlcclarm· quo minha:~ inten~ões, 
fazendo c r~querimenlo a CJUO alindo nilo fon1o cc•·tnmenlc 
11uo a discussão do projecto m1o conlinuasêOi foi unicnmcn
pam IJUO, hnhilitadcs nõs com n cp inilio, CCI'lamenle 
muito nutorisndn da illustradn comrnissilo do marinha o 
gucrr·a, podesscmn~ dnr· nOnnl um ·voto mais couscicncioso 
~ohro mnteria do tanta transcondencia. 

Enll·ctanto, o projecto foi remcttidc i1 illustradn com
mis;ilo do ma1·inha o guerra· c, como aló hoje nfio teve 
solução alguma, naturalmente por motivos valiosos ; re
solvi-me a IICrilr a V. Ex., nfic o rcmedio do regimento 
qtw, como Y. Ex. !'!Ilhe, o nulol'isn a dt~r Jlflrol ordem d~ 
din o~ projecto~ que, lendo itlo a qnnlquor commiss1io, nilo 
\'ollnrem eom seu parecer no pi'n;o de 15 dins, mas uni
climcnlo pnra pedir do modo authcntico à illuslrc com
mi~-'110 do runriuha o gufll'I'U quo IJUcira. nlJrct~cutar o liCU 

sessdo. · 

O Sn. rRE~IIIENTÍ: :-A commissiio. de marinha c guerra 
acaba de ouvir o requerimento que faz o nobre senador, 
nada lenho a acrescentar. 

ORDE!l DO DIA. 

PRORCOAr.lo DO ORr.AliiENTC. 
' ' .. . 

. Entrou em 2• discussão com ·o parecer da commissilo do 
o.r~nmenlo o art: 1• da proposi~ilo da camara dos Sro. de · 
pu';:'dos, fazendo extensiva as disposi~iles da ·resolu~ão' de 
1811 sohro o or~amontc no 2• semestre de 1872 a 1873.· 

O Sa. SARAITA.-Sr, presidente te~ho receio de encetar 
esta discussão 'por. que vejo o nobre presidente 'do ·conse-
lho dema7.iadamenle suscoptivcl. ' , 

O Sn. S1EVF.IRA Lono.-Está um valenmo I 

o Sn. SARAIV1:-As discussões da camara revelarão 
que S. Ex. ncro ó o mesmo homem de outros tempos nas 
discussões parlamentares •. Parece que S. Ex, não Iom o, 
traquejo do governo c nem o bahilo da tribuna porque não, · 
supporta a menor cenoura quando .ella tem algtlma sravi" 
dade. Entre tanto Sr.Jlresidente, a resolu!ào que se discute 
patcntêa até que ponto o minister,io se tem esquecido das 
regras muis comezinhas do ~yslema parlamentar. 

· 0 Sn. ZACIIARUS:-Apoiado. 

O Sa. SJJ.vEmA Lono:- Mostra a sua extrema fràn
quezn. 

O Sn. Pnr.sJDE~TE:-Pc~o n atlen~llo. · 
O Sn. S.muv.1:,..-Temos visto minislerios viverem du

rante mezes ele uma rcsolu~•1o de prorcsnr.ão de or~amen
to; mas não tinhamos'Visto ainda minislerio algum viver um 
on na intch·o de prorcga~ões do or~nmcnro; o minislerio 
cluoal vem dnt• ao paiz o primeiro exemplo do ficar privado 
n corpo legislativo -de fazer o exame da receita c despeza 
de lmperio per quasi rlous a Imos. 

Não ó isto só, a fnltiL do ministerio seria le,·c se fosse 
esta a unica <JUe nesta materia tem commotlido. 

O senado sabe quo desde o 1• de Janeiro se cchram 
impostos o se fazem dcspezns sem lei. 

O Sn. Z:wll'ias :-Apoiado; esta 6 que é a grande no
vidndo 

O Sn. SAnAIV.\ : E se nós não estivessem os no Brasil, 
cujo JHII'O li o mais doe ii <jUe ccnhe~o •.• 

O Sn. Z.«:AIIJ.Is :-ll uu1a 'Verrlarloirn mana•la de cvolhns. 

O Sa. SAn.ÚvA:- .•• seguramci1te o ministeric não 
c~tnl'in tão ll•nnquillo como cll:tà cm !!uns cndcil'nSj so o 
povo tivesse pcrfciliL consciencia do seus direitos c sou-
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besso que n4o tom obrigagão tle pagar o que so lhe podo 
desde· o 1 o do Janeiro, e quo· o minlstorio faz dospozas som 
lei que as: autorise, a po&içito dos ministros seria um pouco 
diOicii: .. Nito censuro; e antes louvo o procedimento de. todos 
nós; nno ·h a remedio :sonno pagar impostos o fazer dos
pezas, porque nno podemos riscar o Brasil do mappa dae 
na~ilos e !ftzer coin que olle Ano viva como Estado: .o Es

'llido ha de marchar e portanto ó preciso quo o imposto se 
,Pague c a despeza seja feita. 

Sr. pa·esidente, ou tlosconhoci o uÓbro presidente do con
solho I Exprimindo-so assim, S. Ex. parecia. nao vê r paraL 
o dosfeixo ·da crise; ~o conOicto entro o ministorio o a ca.' 
n1arn, se .n~o em unico recurso, a alissolu~lio. ~las, p'oa·• 
doe-me S. Ex., havia outra sabida, a retia·ada . do minis-
torio. ' 

O Sn. SrtVEIRA Lo ao :-Apoiado; indicada 110!a con~-
litui~o. · 

O Sal. SAnAau:-Ea·a indispensnvol a diisoluçilo·d.a éa.:. 
mara dos ileputados? Pornntta-mo o senado quo diga: . 
nlio. Foi um erro do ministerio ; talvez o ·mais gravo 'que. 
tom ello comrnettido na goroncia dos negocios jmblico~. 
O governo devia ttrever, devia saber, com cortoza quasi, 
que lho era impos8ivol obter um orçamento, ou mosmc esta 
autorisar.ito antes do dia·31 do Dezembro do nnnilttassado; 
esta só considcraçilo bastava, para quo o ministerio nilo 
dissolvesse a camnra dos Srs. deputados. 

··~las, Sr. presidente, o ministerio que nno teve n·provi
dencia .necessarin para evitar uma situnçno tao melindrosa 
Mo incorreu em uma responsobilidado muito gravo? Em 
quàlquer pniz onde 1> systema parlamentar rosso uma ver
dado, om togar do estarem os ministros occupando aqnel!cs 
bancos estariam talvez .Jaojo respondendo a um a cio "de 
accusa~ilo perante a. camnra dos· Srs. deputados I 

O Sa. Su.VEIBA Lo no :-Apoiado. · 

-O Sn~ ~AUÍVA:-Mas o nobre 'presidente de conselho 
julga que· tem desfeito a grande responsabilidade quo·pesa 
sobre S. Ex'., attribuindo a responsabilidade deste facto 
aos seus amigos ·dissidontcs.dn cnmara I 

Sr. prosidorito, nas observações que vou fazer não sou 
movido por paixões politicas. ~leu espírito esta\ boje escoi
mado dessas paixões c não sinto a menor indisposi~iio pes
soal conlra o ministcrio, todos Oi ministros mo merecem 
mais ou mono.s consideragão o alguns ató certa atroiçno. 
Porttllllo ni.ngue!ll veja nas minhas palavras o menor desejo 
do atacar pos.soalmento o ministorio; ao contrario, Sr. pro-, 
S!dento, na luta entre a opposigno' dissidente .e o ministo" 
rao,, .se .. eu attendosso sómento ao caracter moderado 
do• ministros, mo decidiria pela sustonta~ao do ministerio, 
antes do que pela olovn~ilo da dissidoncin da .camara; mas, 
como nilo vejo senão convcnicncias do paiz, declaro a 

. ·V. Ex., antes do oncotr.r o oxamodas'causas que fizeram· 
o ministorio faltar a um dos compromissos mais· 'aga·ados 
do systemí• p_nrlnmcntar, que ·,cu dcsojarn ver à fronte dos 
negocios publicas antes a opposi~ilo con>orvndora do quo 
o ministorio. E a raz;io ó s•mplos: estou convencido de 
que a opposi~ão parlamenlar repreeenta bojo m~lbor do 
quo o ministerio as aspira~ões nacionae!. Eotou conven
cido do que ella quer mnis do que o ministcrio a verd;•dc 
do systema ret•re,cutativo: ó umn. con•ic~iio minha o é 
por isto quo não occulto o dQsejo do ver antes no governo 
a Ottposi~no que combate ·o ministorio at:• camara, coin
quanl.o reconhc~a ·que, se olla subisse ao poder, tnlvcr. 
nffiigisso rimis nos libcrncs do IJUO o proprio minislorio. 

o Sn. roliPEU : -Nisto faria uma injustiça. 

O Sn. S.\UAIVA: ~ llns a minha •Juesl;lo agora não é o 
soiTrimcn.to do meu tmrtido, o sim a roalisação das idéas 
que dc'oJo fnzer prevalecer no pair.. · 

Digo esta só con~itlerncão, porquo V. Ex. sabe Sr. t•re" 
sidcnto, que a·camara dÓs .deputados foi dissolvida, sem· 
qtie so desse o caso da constituição, a salvn~iio do Estado. 
Verdade ó quo enlro nós tom se estabelecido co~o um 
principio muito legitimo a dissolução da camara em qual
quer conOicto com o n1inisterio, do maneira quo o preceito' 
da constituiclio é letra morta. O ministerio dis~olvou a ca
mara para "livrar-se do uma pequena difficuldade e naa 
hesitou om contrabir peraote o paiz a responsabilidade. 
que ou acabo do dofinir t a do co.brar impostos e de !uer 
desp€zas sem lei que o autorisasse. 

Ora, este mal, resultado do acto da dissolução, trgrnve. 
Qual era, porém, r> mal que s.o daria, se a camnrn nao tosse 
dissolvida? Eu peço nos. nobre.s .. ministros quo me respon
dam con~cicnciosamonto, o me digam qual ora o mal_que 
resultara da retirada do. ministorio 1 o que ·!criamos. neste • 
éaso ? Naturalincnte ·um gabinete. Cotegipe-Paulino, e se 
não fosse este, um Jaguary-Paulino, ou Dom Retiro-Pau
tino, isto é, um. gabinete ·de um dos . homens do senado 
mais estranhos á dissidencia de accordo com o chefe desta 
na camara dÓs deputados. . 

E, pergunto eu, ba. alguem no senado que mo conteste 
que esse ministorio teria•nnquolla camaa·a a .maJorJa.par
lamontar raecossaria para ·fazer o . orgamcnto, e mesmo. 
uma lei oloitoral em via·tude da qnal nós, os·.liberacs, po
dessemos enlrnr nos comícios eleitoraes? Ninguoan ó cu paz 
do mo asseverar o contrario. 

J.ogo, a retirada do ministério,· cm ,·oz do provocar uma 
sitna.çiio anormal, rcgulnris:1:va a ndminis.trnçlto,· da,·a ao 
governo do paiz todas as facilidades de razcr o orçamento, 
rognlarmo9tc c nló de abrir .as portas das urnas cleitoraes 
aos seus a1!vorsarios políticos. · 

E por•tuo rnzilo o ministcrio nao p~owleu por esta· 
fónna? O nobre presidente do con~elho, com uma inge
nuidade. que cu admiro, disse: ·• l'cis quo I não vêdes 
que o minislerio na1e devia retirar-se diante 1lo uma flissi
dcncin que tinha ares do facciosa; •linntc de homens IJUO 
~ucrinm derribar cs ministro~ p.nra substiluil·cs 1 

.Qual a causa fJno resolveu o ministorio a commotter, 
nilo direi o cs~nn•lalo para não oiTondor o nobre prc:-i<hinto 
do conselho, mns a fnlla gmvi!sinm 1ln expô r o ~overno do 
pai1. a cobrar ImpoMos o far.er dcopows wn lei? 

S. E·x:. já n deu na cnmnra do~ clntmtrulo~ i disse mnh~ 
ou monos : ,, a.. cnu~n. roi n di8t~idcncia, que nogn1·-nos-hia 
piio o ngua o CfiiO nos deixou unm unica sabida a ili5:;o-

'· O Sn. Su.vmRA Lono :=-Que grande e~·ime I 

lu~l1o dlL camnm. I) • 

O s •. S~n~au :-Eis a grande amilo dada t•elo minis
tcrio per mais de umn vez t•nrn legitimar o acto '1la disw
lu~cre I Nno quiz~mos sabir para ailO dal'-lllOS o exemplo 
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fatal do dar o podor vonf!ido por ·urna opposi~no facciosa, 
IJUC qucr·ia derribar os ministr·os para succcdor-Jbcs. 

Sr. t•rosidcnto, ó um nssumpi~ iravc este IJUO o. governo 
agilou de opposi~flo fncciosn; de p;u·tidos facciosos otc; 
No ostndo nctunl do paiz, IJUnndo vivemos som umn só 
garanti~ oloitornl ; fJUnndo nenhum homem rlc crilorio, e 
do bom, ousa ·IISSoTerar IJUO as clci~õos s~o sincerns, e que 
gosnmos do liberdade oloitoral; quando ó paiz ost1\ om si
tua~ao !fio anormal tôdos os pal'tidos Jlodof~ diri~ir igual 
oxprobra,no nos sous adversnrios. As;im como ·o ministorio 
chamou facciolll a dissifloncia da comam, a dossidORCÍil 
n5o teria di roi to de chamai' faccioso ó ministorio? 

O SK ZACARIAS :-Apoiado, o ó. 

'O SR. SARAIVA :-So ~ ministcrio diz,: vós IJUOI'Cis d~r
l'ibar-nos para . substiluÍI'-riOS, os dissidentes niio . podem 
applicar-lho o mês mo argumento? não podem dizer:: vós 
dissolveste• li camara, poriJUe a vossa unica puixiio ó o 
·poder·? Com que direito o nobre trresidontc. do conselho, 
que so irrita com a menor suspeita do quo o seu. gabinete 
tenha malbamtado os dinheiros publicos, que so most1·ou ha 
pomco tão agastado poJo requerimento do nobre senador 
Jror Mius Ger;1es, vao disor a uma 'tmrto importante, do 
sou partido: Vós niio tendes idóas nem convicções, IJUereis 
o poder pelo poder, mo guer·rcaos, porfJUC dc<ojaos subil· I 

· Quando a modcraeáo não é a norma de conducta dos mi-
nistorios, as tmixõos' politicas mio tom·paradciro. E' Jlrcciso 
que o governo respeito seus advcrs;ii'Íos politicos, honlcm o 
talvoz amanban seus co-rcligiomu·iostmra que o,llo posia ser 
igaalmcntc rc•poilado. 

.. ' 

tambom osfo•·,oa 11ara· IJUO ·o ·systonJK ·parlamentar doli:usae 
do sllr, como ó ac' unlmento, urna for~a porigoaa·no BraNiJ:. 
. Nós libcraes confiavnmos·om que essa roformii'Jrrofunda · 

o •·udicnl podoria transformar ns condi~oos do -pnit o·rcs-' 
tnbolccor a rcgularidado· ·do. regímen. parlamentar. · Diisol- · 
vor uma camara capa~ . de I'Oalisar um~ .1111· reforma, uma· 
cumara conscr;vadora fJno pela .primcir'a vez· dava o cxorn·' 
pio do interessar-se poJa r·cgulal'idado do processo cloitorlil, 
Jlill'ccou-mo, Sr. prosidonto, como·ainda mo parece um· acon
tocimonlo. IJU(l dovomos deplorar, porfJUO,, niio nos .illuda
rnos,. a reforma oloiloral1 que é a baso do prog~amma H.:: 
lroral, isto ó n olci~ilo' directa,, qu& os consorvndoros das 
províncias do Sul tumbcm udOJliUI'II!D, e, !Cnbores, 1/ma 
rofo1·ma do primo ira ordem. . . . , . · .-. 

Nrlo bo•ilo mosmo ·cm nffirrnnr que '.som· essa rorormn, 
isto ó,,som q11c .tcÍrllflmos inteira liberdade do voto em 
dez nnnos !11lvc•: csturão dÓmolidos os · nlicorccs do 'noisas 
institui~Ocs fundamontacs, pois quo aos, .altos trodOI'CS .do 
Estado serão attribuidos to1los os nossos malc~. . 

Se n1\s os liboracs nr1o· fo'ssernos profundamento.mona:
cbislas, se quizossomos hypocritamento.como dizorn,muilas 
vezes os nossos adv01·sarios poHticos, demolir .nossas. acluacs 
institui~õcs,. o meio c~~l fncil! era.ncoro~onr-mos, apoiar
mos IIIJucllcs consorvadoros flllO não quizossorn ncnh.uma 
l'cforma .olcilol'lll, poi'IJUC 1111 ~ ou ti, annos IJUO. o paiz Oilú 
irritado contra todos c con!l'il: Indo, porquo lm 4 ouU. nn
nos 11uo ollc sente IJUO mio tem absolutamontc o. dir·cito. de 
intervir nos negocies publicos. . · . · 

~la is duas ou 11·cs .elci~Ocs como as que. ultimamonlc so· 
tem feito, · o pódo-s.o .calcular·, ató onde irá a in~ignagilo 
do lodos os. homens sinCI!ramcntc, amigos das institui~õo~. 
livres. · · . 

Essa convicgrio quo .lenho acerca de rillsso .c~lado poli-.. 
ticq me induz a npJrlaudir todos aqucllqs que dcsojam a 
r·crorma clcitor.d com o proJrosito do fazer o paiz inlorvh· 
cm seus negocies, c 'dosviar assim a rosponsahilida!lc .doo.· 
males publicos dos .altos poderes do Estado .. Jlcsdc .11uo a 
opposiçrio conservadora .collocou-sc . nesse lcrro~o .meus. 
''olos silo pal'ii 11uO clla vença o minístcrio, c o ~ulJ!iti.lu~, já 
que nós os Jibcracs estamos eoudcmnliilos a assislir, c0mo 
espectadores, ris lutas de nosso; advcrsa1·ios. 

Pela mesma razão os meus· votos silo pela. 11ueda · dos 
actuacs minisii'OS desde o dia cm IJIIC cllcs fizeram a Cor•lrt 
dizer uo· parlamento IJUC ó Jrrcciso esperar o· rcmcdio de 
tantos c ·li10 graves mnlcs; da rcrorma 1lc nossos costumes 
publicos. · 

Não dio·ci, Sr. presidente, que ·a opposi~ão conse~·vadora 
fiscsso justi~a ao ministcrio, aUribuindo-lhc a paixão do 
IJodor como o movei unico ·de ·suas nccõP.s, assim 
como n·ilo acbo.bom o· procedimento do mini;terio, expli
cando a oppo>i~;io do seus amigos pela paixão 8ómcnto do 
J)OfJer.· Jguues rccrimina~Ucs provam, porém, domnsiada 
oiarcoba~ão dos o11ios politicos no seio do partido que 
governa o Brasil, o pc~o Jiccn~a ao Sr. presidente do con
selho para dizer-lho que, .contr·a a Yontadc dos ministro,, o 
110r clrcilo dà lula oxtrcm11 do .1871 o despeito politico se 
tem apossado dos nobres ministros, c por tal forma que 
cllos hoje sustcntnm-so por um capricho, para se não dei
xarem vencer pelos seus propl'io8 corrcligionnrios ;· ti 
esta ·uma das consoqucnciae da lula entre os proprios 
amigos. Entro a1lvcrsarios que se combatem todos os dias,a 
luta ó sempre nobhrc, ii sempre digna c justa: . mas entro 
amigos da vospcra, ella provoca ·sompro Iaos violcnci~s, 
quo os homens srio 0 jogueto das·paixõcs politiras contra a Eis a razrio poriJIIC no lcl·rcno das idcas Jll'cfiro os· di;-
sua propria vontade. sidcntcs dos rnini;tcriac,, comqu•nto aqucllcs talvez emp1'0- •, 

E' esta a posi1;:to actual do ministcrio; ó pcri•so que gniscmr:onll'a.nós outr·os libcracs meios OliiÍi comurcs
ou .digo : -Procedestes conh·a toda:i ns rcgrns, sahistcs 801
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fóra do todos os ostylos, fizestes um grande mal. ao paiz, Jlc;sas minhas paliiVI'IIS ningucm 1lcduza IJUO ou lenha 
dissohcnd~ n camnra o. viudo pedi!· hoje; depois de estardes n.r.hnrlo mui lo rrgular c fJouco npai:tomHht 1i ndministm~~llo 
cobr,ando diroi,tos sem loi, eslllrcsolucrro po.r· mais ll mczosl 1los nobres mini>lros nos diversas provincins '.'" lmpcl'io. 
c, o que ó mais, vindo pedir ao corpo JcgislnUvo quo se ·Nno, souho1·es, lirJuci SOI'Jirchcndido IJUaiHlo li o ti'CciiO do 
prive do oxamo do or~nmonto por umnnno inlch·ol diseur·;o do riobro ju·csidonlo 1lo conselho rm canwra cm 

Tcnllo nló agor:n estudado o mnl IJnc a dissoluf:rio pro- rosposla a um nola~cl Ol'a~lor Jihcrnl, _cm IJUO S. llx·. di7.ill 
dn~io cm rclnçliO sórncnto n marchn r·cgnlnr !ln nÍlminis- '!uo rio .toda!-~ a~ clm~ücs fmtns nos ultuno~ nnnot', a mnr:; 
trn\:rlo; om rcla~llO n nós, no pniz clla foi umn cnlarnidnflo. livi'O fOI ll'fnella a quo se ncnlrorrdc Jlrol:crlerl 

Snhcmos, Sr. prcsiflonto, quo " npposi,11o consci'Varlorn Sn. I'Olii'EO.- Foi um cscarnco. 
tinlulinlroflusiflo orn son. programmn • rofol'llrn do ~y;tmun 
cleitOI'III, a clci'rlo directa c quo nos promcttin Iazc1· O Sn. ZAC.InL\s.- Elci,oc; rio nllvillhil. 
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Sessão· 

, O, SR •. SARA IV~·- &laravil~ei-Rle de'ou•ir os ta p1·~posi- ecnno .lancando·no~ (raacn e nobremente na. relorma ,eleito
~no; Em .. nlgn~~s do, no_s~ns provincins. nno hou',·o.hi,ta 'rnl radicai 'e piolundií. . ",·. · ,. .:. . ·. · . 
eloitoral, . o: por-.conseguinto S; Ex. podo relerir-se 11 ellaR, · . . 

.e dim. nno}vi,tcs como as oloi~Ocs,se fizeram pncificamónto? O S~•:_ZAcuru :.,-Nesta riao eh elle. 
Nóssns pro.vincias,mo•mo. as oloi~Oes.correrão tno regulnr- 0 Sn. Sinun :~Sr. prosidonte, qua~do 01 oradores 
melite_ como .. ns. dn· celebro o, (Wcifiicn lreguozia da ,Guara-. liboraos fizeram na'tribuna· da camara ~bsenações para 
tib;L!, " . 

. mostrar que o minisleriô sô realisn idll&ls, que· nlo.eiio suas, 
O Sá; z 1c:.nrÀs.-. Os 0111. o nobre prosidonte do consolbo mostrou-se a«nstado e res

pondeu: • Vós quereis do;mornlisnr nossas inalituições ;, 
O 'SR. SuuVA:-Nós sabemos. 11uo nãÓ houve olei~no sois annrcbislas, ano vos lombraos do qué fizestes .hontom, 

,r'- ' 

mais lranquilla do que ·esta; cnlrctnnto, aJ·cgulnri1ladc o 'lua· lambem procedestes coino nói. • · · · 
desta eleieão, isto é, o lacto do. votarem· todos os l1omons Entendo 'Iuc. ao nobre presidente do conselho/corre o' 
que vivem' na 'rrcguezia o· ns 'que nhi' nr.o vivem, loYIÍ a \·ir- dever do apreciar os f11ctos com mais imparcialid11de o 
ludo de lazer vere adore• . os I(UO deviam ser supplon!cs da . monos paixão .. Confio tanJo no crilcrio do . nobrn presi-. 
camar:únunicipal do Rio dil Janeiro·. Assim; pois, o nobre dunte do conselho que estou certo de ~uc,. ~o S. Ex.· dos
presidente do cons:clhô podia dizé_r 'que na G unraliba a li-' pir-so dos despeitos politicos que ejta lucia. CO_ID seus .. 
bordado do voto !OJ"ro'speitnlla, porque nilo boitvo lula neni amigos Iom accumulndo, ha do concordar em que temos· n 
l'ioloncia das autol'idados, cmquanlo que ·lodiJs nós, lodo o . direito. do assignalar certos !actos para indicar que, n·a· 
publico do Rio . de·Jn11eiro ~abo quo os actuacs vcroadôre• · ausencia .de toda a liberdade eleitoral, o poder. moderador 
não representam senão a vontade do um bomcin, · do um appareco ante o paiz como um poder omnipotente_._. .•.. - • 
individuo'protcgido'pelo 'governo: · . · · · . 

E o nobre présidcnte do conselho ad1ou li clcicão da' . O Sn. SiLTÉJu LoBo ,..:..:.como o unico' podo~. ' . 
Gunraíiba 'tão nigular que · nilo a annulou e muito "mo nós · · • · · · O Sa. S_>n41VA :--' ••• q· unndo aliás não' 'omn_ ijioten.te, mandOu· punir a lrimdc __ que · cscandalisou· a Côrte dó Im- . -

· · · o está .,SUJ' cito a_ o corJ•cclivo da _elei~do e 11 ton. t.ade do peno. . , · 
l'ortnnto·llormiua.:me S.-Ex. quo lho digà que ~sua opi- pair.. . . 

nião· ncorca do cleiçllcs"livres· 0 reguln-~cs podo ser pro- Os liberaes que discutem a doHTailtngcm do -estar o 
ferida mllS nunca Jlrovada no parlamento'. E todos aquclloa miuiste1·io ú !rente dos negocios publicos e.dir.cm· que cllo· 
que nilo ·dissorcm ser axacta a proposicão do S. Ex. 0 niio icm rcalisndo· idóns suas, mas as idéas da-Corõa; os 
rnriio por condcscondcncia a·11enas ou por interesse politico, libcrncs que ns~im procedem não lnltam ao r~speito'de!ido ú. 
11orquc todos. nós estamos convencidos do que onde não mesma Corun e prestam- üm. ~crvi~o ao propno nobre -pro-
houve luta, onde e governo n;io. empregou a.,·iolcnaia, sidentc do conselho.. . .. -
a rrnudo ·prcyalccou. _ A questão do elemento servil roi o asstimpto do. que se 

.E não rui sómcnlo r.os lognrcs em que 0 partido liberal occupou o nobre presidente do. couaelho c o lcvou.a dizer 
lutou. com os conservadores que appareccram rraudos, ·que o• libcracs tinlÍam o proposito do .dcsmoralisar nossas 
mesmo·· ondo nã~ houve. luta houvo o emprego do actas institui~õos. Ningucm (ovou a mal, Sr. ·presidente, que·.· 
falsas; na Dabia, por-exemplo, houve uma frcgucxia igual· S. Ex. quebrasse lancns por esta idea. ~lais dó um oxem
a da Guaraliba c na IJUal mora o Sr. bar;lo do Coto~ipc.: • :pio tomos 011 historia· pura domonstrnr que' conservadores 

notareis to•nHo dcsvia1lo das idiins de sou ]lnrtido para-
O Sn. ·oA~Io nE. CórEr.JrE :-Nem V. Ex. s.be oíulo loTarem á ufl'cito 08 princípios do _seus 'advcr~nrios.- : 

cu moro. N;lo era do cstmnlwr, pois, que··o nobre. prosidcnte do 

O Sn. ZAcAnrÁs :-Y. Ex. mora em tanta parto I 

'o Sn. s.u.~Jv.,,.: ·onde Úmb~nl l;ou'vc tima' rnrr.a 11 
Guaratiba, com a dilfer_en~n do quo IIIJUi loi para ox~luir 
os libeJ·acs, o liL para so araslar um homem dislinclo 110 
partido conservadO!' que se .mio 'luoria pum presidente da 
c~mara. 

· O.SR. ILIIIÃO oR CorEun•E :~Y. V. Exs.- são uns inno
ccnteii; cu scm1•ro os conheci a.ssim.-

0 Sn. · Z4CUIAS : -N•io c miL sahida. 

O Sn. SAnuv.l :- .N;lo se nega o lacto, c apenas se diz 
HfiO muito innoccnlcs. N11o se l!nla agora do saber .o quo 
os partidos antigamente flr.eJ·am; o que ni>s I'C~onhccomos 
6 que nenhum p111'ti1lo pódc rcpresenlal" o pni1. J'l>gular
mcnlo,· n[o o IIUCI'OIHio o governo; c o que dovo deBojnr 
lo1lo o homom do brio ó que conl1·a c~la vontn1lo os 
dous.pnl'lidos políticos possam rl'prcsenlnr a opinino publi
ca. E' porissoquc ·cu nfio acho domais toda n di:icU~tlt1o que 
londn 11 mo>lrar 'luo ni\o hn romcdio pam o; no<>o; ~lllios 

conslllho. pertencendo :ao pnrtidp conscrrador que nilo linha 
iusr.ripto oni sua bandeira a: eman_cipaçdo do elemento ser• 
vil o que· ao contral'io linha gritado ás armas) r.ontra ·o 
nobre Sr. conselheiro Zacarias quando !aliou de·passagom 
nesta idõa cm uma !alia rlo tbrono ; n~o era· do cstrnnhn'r 

·que o nobre presidente do . conselho, apesar do ·viYer entro 
amigos, que nfio quériam.a.onmncipa~ilo, !osso o ronlisa
d Jr desta id1\a. N;io pertcn~o, Sr. presidente.· no numorg 
dos que deixam do npplnudir um 'acto bom porque '(J pra-. 
ticado por um advCI'Snrio politico. Dlns; o •que o' partido 
libm·alun sua impron.a,·na camnra dos ·Srs. deputados o 

·aqui no senado tom censurado ó a lórnm (leia qual se roz 
a!rororma c os meios empregados pelo governo para a rca
li~nr. 

Um minislo,lio composto de cscl~vagistas d11 ''espora dos- -
1.1ca-se do ~cu pnrlido, o proclam;.-.c •holicionista, o 
inlluOJIOI' tal lórma cm sons amigos ·que olles se voem 
obrigados a dir.er, I(UO não hn perigos na rclórma, que os 
vhorncs iliticrovcl'nm cm ~cu lli'OSI'ilnllna, o que cllcs nchn-
liam pcrigottn: · ' 

Quaos ns cxpli··a~õos natur.1cs desse lacto? 

·. 
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O publico deu-as altribuindo a reforma á "urim entidade 
superior nos ministro·s. 

l'ódo ser que essa. cxplica~4o nao seja verdadeira ; mns 
é natural i pódo 10r lciln som o pensnmcnto dn•dismcra-
lisar nessas institulcocs. . .. .. · 

Nao quero tirar a S. E1. a gl~ria da reforma, comqunnto 
me causasse estranheza ler o trecbo do seu discurso na 
cnmara, em· que declara nilo t~rcm os libemos a menor 

'parte, a menor gloria nesse ncontecimento. 

O Sn. VISCONPE. no R to BnAsco (presidente tio consc-
lho):-Não disse isto. . . . 

O Sn. SADAIVA; _:·Disse quo toda a gloria cm do (>ar
tido ccnservndor. 

0 Sn. VISCONDE DO RIO ÜftASCO (presidente do COII-

sel/to) :-Isto é outra cousa. · . 

.o Sn. s.,RAIVA: -Soja o que ftlr ao partido liberal 
tác a rc8ponsnbilidndc de haver inscripto esse grande pro
":esso cm sua bandeira, e de haver nuxilindo, mnis de que 
mngucm, o governo· cm Slla rcalisaci1o : 

Sei bem que conservadores destacaram-se de s.cu partido 
para proclamar bem alto a uecos;idade des;a reforma, c 
entre esscs-sobrestíc o Sr. mar•Juex do S. Vicente: · 

)[as o que agora pretendo mostrar ó •rue o mini;tcrio 
incumbindo-se da reforma centra a. vontade do ;cu · tmr
tido, c apesar do ler em seu ;cio o; homens tJUC mais 
avessos se mostraram á cmaucipar.;io, quando dirigia o; 
negocias o ministcrio Zacarias, autor·i>ou a explicaçiío 
centra as quacs protestou na cnmara o nobre preoidcntc 
do conselho. , • 

Se tivessemos camaras, que rcprcscnlassent o paiz, essas 
questoes não appareeeriam: 

Ningucm se lembraria de allribuir à coroa a responsa-
bilidade do bem ou do mal que se faz 110 lmperio. · 

Jlla; jti que lltio temos liberdade eleitoral cumpre roco
nhcccr~sc o direito com t(UC o (lUblico commonta o; factos, 
c a liberdade cem quo os aprer.ia. . 

Entretanto àtJUCIIcs que tanto se interessam pnra tJIIC o 
(IUblico niio lallo no cbclc da ~ação, quando examina os 
tmblicos negocies, são os primeiros a oppt1r resisloncia its 
aspira~õ_es nncionacs que conccnh·nm-sc hoje cm um 
ponto, " liberdade eleitoral "· · · 

Estnrci disposto, Sr. presidente a, lratm· o miuisterio 
. com a mesma bonovolencia com que o tratei cm 18i1, 
quando -appnroceu aqui com um pro;;ramma liboml, se' o 
ministorio nilo mudasse de. rumo depois de ter obtido a 
cmancipnçilo do elemento ~m·il. . • 

O ministerio IJIIC vinha para nós distancia-se ngora de 
ntis: E pois contra ellc daria mil vetes se do mil l'otos dis
pozesso: 

Niio posso, porén>, votnr contra n rcsoluçno po1· que ~igo 
a cpini<io dos que entendem não ser licito ao semttlo negar 
pilo c ngun no governe. 

Esso direito é, cm meu cnlcnllcr, direito cxdnsh·p da 
camarn, com quanto nlgcum se lcmhrn~so já do impugnai-o 
na outm cnsn tlo pnrlamcuto: 

Antes de concluir farei no nobre mini~ti'O da mnriuhn 
u;nn c~l!crva~•io que me fui suscilarl<L pela leitura dos ui
limos JOrnncf, 

S. Ex. fez uma tubclln pelo que supprimia · centenas de 
. opeinrios cm nossos arsennes, e depois declarou ·que todos: 
devino cóntinuar em quanto se nRo fossem 'dimdo vagas ... 

De duas uma': ou os trabalhos. dispensam os opornrios 
ou nao; se dispensam é uma despesil i nu til, ·se niió dis~ 
pcusilo ·este córtc nos operarias ó uma restrieçno de servi~. 
ços intlispensaveis. E' apenas uma obscrvaçno quo laço. 
Temos a esperança de discutir este nono ~s orçamentos. 
porque a sesono é de oito mezcs o naturalmente os nobres . 
ministros se esforçarão para que vimbam cUes ao senado 
em tem(IO ••• , · 

O Sa. ZAc.,niA~ :-Emquanto reina este éalor, ó melhor. 

O Sn. SAnAIVA :. - •••• o nós teremos· occasião de 
examinar Iodes os serviços. A obsorvaçtlo que faço, set vc 
DIJcnns. para chamar a nttcnção dos n~brcs ministres para 
este incidente do ministerio de marinha. 

Terminando dil·ei ainda uma vez: s_into nilo poder. lrat~r 
o miuisterio pela mesma fórma porque o tratei na sesil.o de 
1 8.71. NatJUella sessão o ministcrio apparecia advogando 
uma idóa liberal. Fosse _qunt· fosse. o motivo o nobro pro-· 
sidcnlo do conselho npj<arecia defendendo uma idóa liberal, 
c prometlia-nos marchar em muitas outras comnosco, c jus
tilieava a sua nova lmndeira dizendo que o partido· cou
scnador era O ma i~ (lrC(IriO para VÔr a opportunitladc da 
roali;ar.iic tias idéas liberaes. Nesse nono cruzei as minb·ns• 
armas para npplnudir até o ministerio se elle so tor1Úisso 
cada dia mais liberal. , • • · 

O Sn. S1LVBIIIA Loao ·, - E' o liberalismo da reloriila 
judiciaria. 

O Sn. SAnAIVA:- ••• porque. pnl'll mim a qucstiio é 
de reforma~. Fcilns cllns, o systema pnrlnmcntar se resta
belecerá e entfio cbcgari• a nsccn~ilo nntural dos diversos 
Jlnrlidos do pnit. ~las actnahncnte impugnando s, Ex. to
lias as aspiraçllcs, nõo digo do p·arlido liberal, mas Iodas . 
as nspira~llcs nacionaes, como membro d~ partido liberal 
e como um dos mais intcrcsondos na restnnrnçilo do regimen 
parlamcntnr, hei do combater o mini>tcrio com energia o 
fazer o que csli\'el' cm minha; forças para ser ello ·substi
tuído por quem podc1· concorrer para qnc o paiz tenha as . 
rclormns IJUe _cllc exige. (Apoiados. Muito bem.) 

O Sr. ''iNcoaulé elo Rio Bronco (pl·esi
dcnte do cousclho).-Sr. pmi•lontc, o nobre senador pelt1 
Bahin, que acaba de lnllnr, julgou-me demasiadamente 
sensivci· nos ntn11ues da I Ilustre cpposi~no; pódc ser que o 
repnro do S. Ex. seja fundado, mas ha do permitlir quo cu 
nppellc tio seu joizo para o daquelles que podem ccniidcl"nr 
imparcialmente a accusaçno ·e a dolczn, a plncidez e. a. ex
trema model·nçiio dos n1:~u~udorcs c essa irritabilidade que 
o nobre senador me atlribuio. Enti'Ctnntc nno dcoallendo 
ao ronselho de S. Ex.; posto qnc tenha conscienda do que, 
se nlgumu vc1. IHllnrnlmcnto mo nnimo no dchntc, nunca 
falto ;\s regras da m·bnnitlado o da motlcrnç•io, todavia, n 
nd,·crtcncia do nobre senador mo ftm\ renecth· nintla mais 
uo I[UC devo dizer em l'e~posta no seu ~iscurso, nliás muit~ 
COI'tcz. 

O nobre senador 111io cottto~la a ncces;(dndc desta rcso
lucliO ; é lamhcrn toun opinino quo o sc'nado, uno 1lcvcndo 
lnicr polilicn, n1io IICI'o rejeitar uma pro1·idcncia intlis
JICIItoll\'cl no governo; quo.c:ulnt~ rm•olu~õos nxl.rcmns cabem 
•i. outra cmnal'"• no ramo tcmpornrio d11 nsscmhléa seral. 
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O Sn. SrLvsru Loao :-Ainda jogam com isto? Tem Pariico~me, poi~ (talvozosttqonoxlio na~ca de exal!nmento, 
do 'que :ou DlC!Íno' não lenha conscioncinj, .JIDrece-mo, pois, 
ljUe ~ra, má_i~ ria'tural 9Ue tod,ti ·~ dis.cus~ilo do politi.c~ . ge- .. o Sri; 'VISCONDE no Rro··Bn. ANCO '"p,•lrllnlê' do·conil-
ral, IJUO,.o nobre senador encetou, (osso . antes rnrcruda 11 
quliudo se discutisse o ·projecto' de mposta á l111la do lho): -Creio que·tcmos liberdnde'de'discorrer, .. omqunnto 
lbronri, ,que jâ hoje roi lido. · . . . . . . . . . . . o nóbre senador por' Minas nlio lO r dictador absoluto, 
·. A' roso.lu. c,ãó, disso o .nobre so. narlo. r, ó uma c_•onsoquen.cra emquanlo nilo I h ermos a dicladurn com qpe por· ahi 

muito vnlo.!lâ em.cimn?' ·,, .. :;· . .' ,'·.: ·::, .. :·>- . 

h amcn'c •. am. · 1 
• • • dos érrós do.'minislorio,_ talvez ~ rnaior orro quo .t~n a .. 

conirnetlido, As. circurdstancins ljUO clle crcou; é devida 0 s S 1 V E 
b.1• n; ILVBIRA .• eao: ~ • •x. é que so mostra c.om 

a necessidade do soinillbanto medida .. Julgo que ~ao de r r to ares· de dictador. 
n censura do nobre sanador •.. 

Senhores; o porM ó. controvor·so i as opiniões s•io som
pro livres, o n~sla ·ma leria a discordancia muiro naturnl. 
E~ c póde ser quesriio se, dadas as .circurnstnncins de 
Jlfaic deste annc, c rninistcric devia. retirar-se pura c sim 
~lcsmente, cu· propór â CorOa n dissolu~ilo da cnmlll'll doo 
deputados. _ . . 

O Sn. ZA~ARIAS: _:. E cstj) e~• p!e~IÍ dictad~ra. 
O Sn. vrscoNDE. Do ·nro BRANco· (p~esiderite;·do conse-

1/io): -'-Sr. presidente, estas dcclnmnc'ões cu ns aprecio 
dcvidamontli. Os nobres senadores bradam: · rislnos co
brando irnpestes sem lei. • • · · 

O Sn. SrLVEIRA I.oao : - Dicla!orinlmerito~ Se tivessemos do consultar tüo sómentc a nossa commc
didnde e o ncsso interesse politico, do certo que c passo a 
dar seria o da retirada immediata do ministerio. ~las, não O Sn. vrscosnE Do Rro BnÁNco :(presidente do conie
só pela propriueOex~o; senão ainda por conselho de ami- 1/io):-••• c o nobre senador pela Bn~ia, que dc•·o designn~· 
gos muito competentes, entendemos que o ministerio devia pelo nome para·nio confundir com'outro, ·o Sr. Zacarias, 
tombem olféreccr 11 Coróa a. segunda solu~ilo. .disse cin um aparto : <i O· lacte ri novo.•' · · · _ . 

Para o nobre senador pela Babia · a qucstilo era muito V. Ex., Sr. ·J•residento, ·e o senado sabem que mais ~e· 
sirnphisi nilo faltnrin um homem eminente. do Indo da urna vez se tem arrecadado os impcstos e feito despczns, so 
maioria, nem do Indo dos dissidentes, que se encarregasse de niio na Córto, nas provincins,. sem que a, lei do. orcameoto· 
orgnnisar um ministcrio, que preenchesse ns condições de fosse nestas conhecida. · · · . • . 
bem se~vir o p~iz •. Mas eu tin~a o tenho. C?nvi~~ão. cm. o Sn. ZAC!DIAS :'-Mas com·lei 'do 'orcn .. . o ·I-. 
contrnrro, e cornrgo pensarão mu1tos. Um rnnuslerro mrxto, , ada · . · . . . . : menlo P~ mu · 
tirado da' maioria c minoria da camnra, . era impossivel; g. · ·· . . · ·· , · . ,,.. . .: .· 
mirlisterió tirado ·da minoria ·seria uma abcrra~•lo dos 
piincipios de nossa fórma do góvcrno. E, pois, o IJUC se 
colheria aa-t9ntativa de ur'!a nova organisa~ao ministerial 
coni a carnara que lei dissolvida? Unicamente, Sr. presi
dente, discussOes porventura· mais apaixonadas, perda de 
tempo c, sem duvida, maior dificuldade para o ministcrio 
que tivesse n011al de dissolver a cmnnra, Jler•IUC· então fal
tavu-lho de corto o tempo nccessario para Jlroccder à nova 
eleição antes que expirasse o praso d11 lei de or~arncoto 
provisorin. 

o gabinete tinha sido apoiado IJCia ntaioria da camara 
e tinha ainda maioria : foi eTcntuahnentc que se achou 
em mmoria de um voto i mn•, ainda quando cbrgns;cm os 
deputados, membros da .maioria, que fnllavnrn, niio era 
possivcl IJUC o ministerio JIUdcsse marchar ; n scssiio seria 
complctnmcnto estcril .. 

Comprchcndo bem que os nobres senador~j pr·crcrisscm 
uma solu~üo, que cnlriiiJUeccFsc a situa~:io con!Drvadora. 
Se os nobres senadores ou seus amigos politicas, represcn
tautes do Indo liberal, estivessem cllli\o constituidos cm 
condi~õcs do · assumir o governo, ou pelos seus orgãos 
mais compctcnt• o houvessem dcclnrcdo e demonstrado, 
talvez, Sr. presidente, que minba re•olu~ilo ti•csse sido 
a retirada inunedintn do ministcrio, quncsqucr que fossem 
as consCIJUCncins. lias os n'obrcs senadores, que nilo nos 
trataram o nnne passado com tanta bo11homia, corno hoje 
incillcou o orador n quem respondo, combateram o minis
tcric, sem declararem, todavia, nem mostrarem-se hahili
tndos pnm assumir n responsabilidade do governo. To110 
o paiz sabe o que vac por cutr~ as nlcirns do partido li~ 
bernl. . 

O Sn. vrscoNDE DO Rro BnA~co (presidente do coÍisêlho} :-~ 
Basta recordar no senado que,· muitos' vézcs,·· a lei do 
or·~amcnto tem JIDS~ndo cm fins de Maio ou Junho· par:i 
comc~:~r a reger ~o .dia t• de Julho seguinte, e, perianto, 
sem o rntervnllo rndrspensavcl para que (o>sc promulgada 
em todas ns provinci:is desde o primeiro dia cm· que devia 
vigorar. Este (acto tem-se dado mais de uma '\'ez i ·deu~se 
mesmo, rreio.cu, durante a~dmioistraciio do·nobre scnàdor 
pela Dalila. . · · : ·. · · . .. · : · 

O Sn ZAcARIAS :-=.E' inexacto.' 

O Sn. vrscoNDE no Rro BnANc~ (pr11ideiriedo coa•e!Íro):-
0 preceito constitucional. é· porventura mais observado, 
quando, cm qualquer previncia do Imperio, no comece do. 
novo anno finnncciro,•niio se conhece 11 nova lei.de Órca
mcnto, nilo está ella abi promulgada e sem embargo disto 
se arrecadam os impostos e se fazem as despezas publicas ? 
Neste case a regra constitucional ó mais· observada do que 
no facto que occor-ro presentemente ? . ' 

Nús tinhamos lei de or·~anJcnto para seis' mezcs i a nova 
camara foi convocadn pnra o 1• de Dezembro; era passivei 
que n rcselu~iio, de que ora se trata,. tivesse passado' antes 
do ultimo dia dcssctmozi se 11üo passou, a culpa ·ailo roi do 
ministerie. · 
. Pcnsernosnobrcd sonndorcs, como'entendcrcm em sua !a

bcdorin, a respeito dn dissolu~i\0 da cnrnara dos deputados. 
mas nós, c aqucllcs rtuc cornnosco pensam, julgamos qnc a 
dist,clurno cm unHL providencia IJUC as circumstnncins 
rcrlamnvnm. N•lo devoramos recuar dcsto passo, dado mes
mo que nao livo8semos lei de or~nmento, quanto mais 
IJIIO n Unhamos para sois rnezcs. 

' ' . 

·I 
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o Jio!Íre . scnadér . pclii'BaÍJia c CO~I cilú ÍIÍUitOs culros ·o 'Sn: TISCONDH no' RIO BnlNCO (presidente 'd~ conrel/ioj 
aqui Icem sulonlado que o governo, dadlls"cc'rlas 'circuni!! .:.;..:. Aló iio. ·aJiroveiliun· 'de um .descuido conio'" este '!',•. , , . 
111ancias, deYe •manter-se )lo,suu posiO, embora nno,lcab!' .S~- cu live'ssli. de' cnlrai,' agoril'nc~sil. diic~ssnoitalv~z-dê" 
lei de orcamento, aulorisacfio,logul para arrecadar aro· monstr,asse· no nobJ'O senador que a'nccusncno que· lonllis 
ceita o "occorrcr . ús dosJiczus uo IMado. ,Ai H da ·os nuais vezes. se ropoic, •'sobre o falseninenlo ''ilo .. sysicma''rcJifO~ 
rigorislus· a. respeito. da lo i de imposlos o do~peza publi,cn. • sonlnlivo, 1u1o provem du lei de oloiçõos, ni1o provem d~ 
tuom sido • m11is de uma voz obrigados u roconhecoJ' .. 3 ·no7 causas · niyslcriosas; . inas·tom :sua origem bcu1· piilente' cm 
eessiuadc SUJlroma cm que pódc uchur~sc o governo do nossós prilprios erro·n ~11ixué's. Sno ·os homoiis polllicos~ 
manll.f-se -no seu posl~, mesmo sem lei de, orçamento; rc- que' nas dilfcrcnlcs 'quadras Icem assumi rio 'à direccno· dOs 
correndo iL assemblóa geral cm iua p1·imcira rcuni~o Jlara ncgocois publicos; ·que· devem ·rcspo~deJ por' .leso' quó'se 
pedir-lho um bill de indemni~lgda. Logo, nno houve esse ch~1ua aberrações da nossa fórma de .govcrn·o:" Nno. dccli" 
cscruccimcnto, cisa viola~no das rcgrns ·mais comcsinhas a~mos, 'po!s,· da re8ponslibilidadci'quc a lu\s: cxclusrvanicnto 
do syslcma parlamentar, d~ que accusou-nos o nobro so- c<ompclc. , · " ·· · · •. :· ·· .·· ' ' ·' .. ·" 
nador pela Buhia. Houve apenas um file! O IJUC nno occorJ'C O nobJ•c senador não duvidou cxprobrar-nos que··o mi~~ · 

. pela primeira lCZ entre nós. • · nistcrio mantcm-so no Jlodcr' u·nka'monlc por ·qm capricho ! 
· . ·. . Senhores; ·os mhiistcrios do1'cnl' ·mântlir-sc' ou•·rctirnr-sc 

O Sn. Z!ClR11S :-Só houve cm 1829 nã Ycspcra ·de ,sogundo as r~gc·as do syslcma conslilucional. l'rojJuzcmb·s 
uma rcvolugilo; faclo .que •c deu h a· t3. anno.s. a dissolugno .da camara ·dos deputados, bem ou •innl;· ó' 

o .Sn. VJSCO~DE DO RIO nu.~co .(tmxidellle tiO cõnsclllt): 
-l'rocedemós segimdo' nossa conscieuda: . solicitamos do 
poder moderador o '.emprego de úm meio constilucional. O 
nobro senador póde, quanlo lhe aprouver, 'rc1•etir cssn 
accusaçilo, mas não h a de destruir' ós laclos de que lodo 
o senado tem nolicia. 

O Sn. Z1ClRJU. :'-Qua11 

O Sn. ~Jsco~o& DO R10 Dn>sc:o (presidente do conselllo): 
-0 do uma· lei do tir~amento, que dcvc'J·egcr n'o 1.• 
dia de Julho, haver chegado ás p1·~vincius 01uilo depois 
desse diil. . .. 
· o· nobró 1enador pela Bahia . altribuiuO:mc uma pro
poeiçno que não euunciei; eu m1o 'disso que nossos· ami11os' 
dissidenlcs ao movessem unica01entu. pel:. paixão ; ao con
trario, entendo que sua allilude cm ![aio dcslo a uno linha 
inlima relação com o seu proceclimenlo. no· unno anterior. 
A paixilo não exoluc as. convic~lles ; pódc l~rnar-nos im· 
n1odorados na sustonl~ção de uma idóa, no empenho do 
a lcrar ao cabo, mas não. ti a ncga~•lo de lodo motivo 
racional o consciencioso. 0> nossos amigos divergiram do 
nós em questão imporlantlssima,. a da rclorma do olcmcnto 
serril, que ainda não linl111 recebido Jllcna execução ; a 
alliludc; pois, daqucllcs nossos co-rcligionarios cm Maio 
deste anno, conscqucncia cl11 luli1 do onno anterior, JlOr 
mais ~e um motivo, a nosso vllr, os tornava impi'Oprios 
parll· sorem cb~mados ao poder naquel111 conjunctura. Era 
a idé~ rcncida e apaixonada pela sua derrota que teria do 
regular a excc~ç~o da nora lei, e de consu!lar 11 nnç•1o 
sobro o proccd1menlo dos quo sustcnlnram c dos quo com
bateram essa reforma . 

Eu, Sr. prosidcnle, nno quero nem dovo alongar esln 
discurso, fazondo o rctrospccto politico das dissoluções do 
cnmans entre ntie, parti dcmonslrar como nossos dilfcron
tos casos so cnlencloram os direitos das maiorias o das mi
norias pnrlamentai'OS; por isso não rccordnrei o qncso pas
sou 001 · 1863 ; ficará isto pnra occasião opporhma, so 
os nobres' depu lados quizcrcm este d~hntc. 

O Sn. CANSl~sxo nR ScN1•uú :-Qunudo quizcr. 

O Sa. SlLYlHIIA Lollo:.....:.Como _cstiL preoccupado com csm 
poqucua OJIJIOji~•1o ! Está fallando com o scnndo e uno :se o 
a cnmora do~ dopulodo~. 

• 

qucslüo ii parle. Eslamos pernntc a nova· camara; ella d~" 
cidirá se· merecemos ou -não·a sua· conRanga,. i sn proc~dc
mos bem ou mal; Se o minislerio tiver ii ·maioria da 
;cnmara dos deputados, por que razão ba de: retirar-se 
do poder? O podec· não deve ser procurado .nem manlido 
senilo pelo sentimento de um alio dever, Quando nos per
suadirmos de IJUC · nos falia a conlianca das camaras . ou· 
a da CorOa, ou Dlesmo de quo n~o .'lemos a forca nilêeâ• 
saria para supemr,as diiRculdades ·do momento," úiíia o·:· 
uob1·o . souador cruo nãooccuparcmos eslc poslo um. só' 
instunte mni~t. · . . · "'::- ·_::-, 

~lus reliJ·armo-nos, porque o nobro senador nos diz; 
"'Eu por um lado I[Uizera.anles a coiiÍiuuacão do miois
lerio, Jlor outro lado prolcriria· a dissidencÍa•; oú porque 
alguem da disoidcncia nos intima: •lletiraa-vos, para quo 
poisamos l~tmbcm .subir»; retirar-se o ministorio COI tues • 
circumslancias ó IJUO seria obedecer a vontades. incouslilu~ 
cionacs, a mcr.os caprichos ou desejos dos que .se julgam 
co'm direi lo de decidirda sorte dos. minislcrios 11 seu ta
lanle. A nossa norma devo ser oulrà ;, clla csla"tracada na 
constilui~ào o nas prnlicas do systc01a represénlalivo. 

O minislerio não quer ;r clei~ilo diroc(a e por . islo o 
nobro senador pela Dabia, quo em 1871 lralou-nos ·com. 
ccrla ~1oderaçfto, Jlclo quo lhe son muito· J:econhecido, 
agora Já nos amea~:. com algum rigor. 

O Sn. S.IU11V>:~N,io amc;1ço n ninguem. -

. O ·sn. ~lscoNol: no lllo'BuNeo (presidente do consitl,o) :-· 
Se a tloiçdo dirocla, ou anlcs a reforma ~loitoral radical, 
como disse mais do uma vez o nobre s'enador •.•• 

·os,·. SAnuVA :-,l eieição ;,ulicnl quer di~er dirocta. 
O Sa. mr.oNn~. DO lllo IIMNr.o (presitlénle do con

telho) :-•.• se esta reforma não lilr dccrotada, adeus ins
liluiçõcs do llrasil; oslaremos de lodo pordidos I. , • 

O Sn. F. Ocuvl<NO :-Penso assim. 
O Sn. C.INS.LNsÃn nE SJNI!lnu' :-llu lambem. 
o Sa. s.~nuVA .-1'0110 v. llx. dir.er o tJliC qnizel' c ató 

l'idiculnrisar, mas é n opinião geral. · 
O Sn. Vlst:oNOll Do 1\co BnANCO (Jircsitlcnle tio consellw): 

-N•lo oslon riclicnlnrisand~; ó uma.foJ·ma de aJ•gnmentac•1o. 
l'ormilla o nohrc senador IJUO eu cxpl'ima o 01ou ponsií
menlo livremenlo . 
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Sr.· presidente,· para· CJUO :uma·. relorma se,.nprosento .Rrande~;,quesljlo '.vier á .ordem ,do dja, . entno ,poderemos 
com o cnraclor.:do salvllt)Rot.·publicu,,.de medida tllo geral-. conlronJar oij .a1:gu~entos,d~ -~~br~::se,IÍ,adó?;~cüÜi,'as;:o~je#~. 
monte. acoi~l,cbeuja coniequonc1i11. pbde ter ll,gl·avidudo _quo. Mos que 11 sua rolorma rad1eol. eucuntra, . . .... ~ 
vatil'iRii•o'nobre IICDador .. ; •.• : •• ' .; . "' . .• ' •. • Quérois 11 oloi~ilo. directa "éoil'sitari(' o'ü" c'ôm'iiütrrNiiio 
. . . · , · .•• · . · .. .. : . : ... · . : .. : :universal.·? ,Se a.quorois eonsilariu,; então ;,!lparl{lo~vos. do 

O Su., SAR4JV4:-:-'fodo: o pu1z •. 1 · · ,.,,, ,vossos.•princ:.ipios libCI'IIOS ·; priva{eis.uma.grande1part.o :doá 
· ..• · : :: ..... , ·· , · ·:· : ., :. · .· ..... ' -., eidadnos brasileic·os do direitos que bojo •estiiÓ oxcreendo;· se · 
O ~.c.:·mr.o~PEilD R10 Bn~N~·~ (pcw_d•nt_e da.~ons.ellwl:., quereis o suiTrnsio universal, então .é que:.ve&-digo·'que a 

- ••••. é (Croccso .~uo. n op~nmo 11~hhca. se.tonhn mam- oloicão directa pédo mudar ·ra·(lida o complc!amonto as 
res!n.clo do .. modo m!ll~ s~ns1vel. 9 -~~~~er1oso •.. Mas, Sr. ilistlíuicoos. do pai~.·· . · · · • · ' ,,, " ' :· . .. : · ·'. ·: · · 
pc·os1dento, como se nmculcst~.u a opuuilo 1•uhhca 11 rcs- .. · .... · .• · . . , .. ,, .. · . • .•.. 
l•eito'.cJa .. eleição directa ? •. T~~~ aid.o,d.is.eutida a.idoa .. em . -O ·Sn. SAR.ÚvÁ :-Nao assuste .o paiz.· . ·.· .... : 
ulsuns lolbo&os,.· ai"UIUIIS opm10os. md1vcduacs se. mumles- .: . . . .. . . . . • , .. , . . . 
taram. nas cncnaras. Dul'Unto .o .... pcl'iodo .. do .óóminio Ji.- :O Sn. vcscoND~ no: Rco BnANco (prelidenle,. tio .coqre-. 
110ral i,niciou-so acaso !llgum projecto nosso sentido.?· ·.' 1/10).: ,..,..Ora, Sr. presidente,. quando· o nobre, senado·r,,nos 

J;i mo·.(Íaroee·ouvir da· parte doalb'llnR·liberiles·: •Então vnt1cma a quédn, dentro do dez annos, do todas ·as:nossas. 
nno cslavalnos bom. representados. • ; e. da 11arto do outros insti!pi~Ocs, S. Ex. nüo assusta, enuncia um jui~o muito 
(os qíiC,' ~ovc,rna,ra.m).:. uEst.ilvamós iin1 su~rrn;·e: durante· a simp!e&·c muito· na.túr~l, .em tom'dà conversa:·i .nía~ 9unndo 
guerra nada ss podia la~c""· E' a lescusa· sempre allcgada, ou d1go que a. elc1~i!o d1rocta, com o sulTragco. umversnl,· 
mas ·quo" ~ ninguecn convence:· · ·. · · · · ' 0 • ·• P?dodar,.cst~s resultados. é que onobr~ so~~dor .re_c~ia, o· 

Sr. presidente, creio que a rerorma ·eleitoral, se fosse· d1~ .9ue estou· assustando; :-N.ão ;, .. estou· .o~p!Jminao·minh~ 
uma necessidade publica.. • · .. · opmulo com ·n mesma ·flberdnile · de que •usou ô nobre 

· · · · · senador.· · · · ..... ·.·:··. "'! lJ:·. 
O Sn •. , SARAIVA : ~; .. ~:·Ex .. mesmo .. ha ~e vetar. por ·A· eloi~lío da Gci.araliba lambem· nllo"escapou' a> este 

ella. .. ..... : .. , , :" . :. . . •.. .. .. , , • ·debato. · · "· ·· . . ·: '· .. '··:· .. 

O Sn •. ·viscioNÔE ho' Rui linAsco (president~. do consclllo): · O Sa. ZAr..lnus::....Se ella é'ião salihntci 1 · ., ·. ·· · · 
- .,, •.. ·um~',riodida gerahnelito:accilii, a ponto de qu9·as · · · 
insÍiluicüos éorrcriilm"perjgo; ,;e· niio·losso decretada''; se· :. 0 Sa. VISCONDE. PO RIO 'BnANCÓ .(presidcints' (lo cÓnse
P.S!ivcs~Íi no 'ca~~ ·da· relorniilingle7.n.do 183'2, scguriimcrite /l:o).:7Já.. se. vê qu.cba uma i4é~fixa a rospeit.o d1i.elei~ .da. 
os nobres senadores, quando dirigino1 os ·destinos deste G,uaratibn.;. inroli1.mente, (IOrém, .não ,p,osso. dj~or. aos 
páii:, bav!ncil dc''ledniéiado'·tão uigc.ntci o popular rclorma: nobres senadores qual o ·o.ju.i~o· ,do ministerio'·sobré n · 

· ·. ·- ·· · · · ·· · · ·'" • validade dessa olci~ão; porquc.ainda não, o tcmp~.forniadÓ, 
OS~,,S.\~AIVA :...,-~cmpro o mesmo argumento! · l'ermiUa, pois, S .. Ex. c1ue_cu mo. nbstc'llb·a de eouneiac· 

· · · · ..... · · ' · · : • · · .. • · ' " · jui~o;.quo ,seriil precipitado .'o -s0m .perfeito conbccimanto · 
O Sn. ~"r.oNoE Po ·Rio BRA~co · (prcside.nlc do consel/:o): do causa. ,Sei quanto .. essa eloi~ão. inoroco .·aos, .nobres· 

-·Masncm o projecto,•nenuó menos a. iniciativa da idéa ·scnado~es.· · • • · · 
gernlrl ·)r· • • r·~.. . . .. 

•<'·Sempre o mrismo arg~ilcônto I ,;· dium os ·n~brcs· se- 'O'Sn. F .. ac.;AVIANO :...:A' ~9ralidade pública .. .' (A)Íoia- . 
nadoras~'_l'ois: 'não podemos invocar os procodo'n!es do hon- doi.) · · ·· • · · . .' . · . · ., .: · .. : " :·: .. 
tem; niio podemos invocar vossos ·netos como'minislros da 0 S R 0 ,. 
Corún ... ,o,u'·éomo· d.i.rcctorcs dc,u __ m· R. rando ••nrti.d. 0 ?. . . · n. v1sr.o~DE. no 10 aANr.o (preridcnle do. conselho).: . 

r -As ultimas ·elciiçGes, disso eu na. ouh·n eooíara, I oram. 
·o Sn. SAnA IVA :..::As 'circiun.!láncias do pni1. omm di- das ~nai~ livres, on n mai•liVI'o dóstes _ul!imo's ánrios. ·· '. 

o s~. CAXSANSÃODE SINiliBÚ: -Ha il~·~uslar·a llrÓ~~c. \'crsas . 
isto. . . . . . . .. : · . , , · 

O~n. Vlsr.cN.DE Do Rco Damo (presitlentedoconl'lho):....: 
E' minha convic~;10. Nilo 11ouvo prossrto da autoridàde. · · 

• ' • 'i • i'' • 

. 0 S~·. SILV~I~4 LOBO :-E a paciCÍncia do povo se csg~!a. 

0 S~: VIS~ONU.E D!Í J(lo 0R.1Néo (prcsidcnt~ ·do COIISCI/10): 

-Se· •. presidente, é minha ~onvicçilo .~ue a clei~ilo directa 
não .pódo ser decretada sem .relorma da lei lundamoritul do O Sn. C4NSANSÃO ns S1NiliDÚ:.:.:. Nno ?·; •• : · 
paiz. ( Apo'iados.) . . · . . · · 

· · · 0 Sa. VISCONIIRDO RIO BnANCO {jiTcsitle!Ú~do conselho):.:_ : 
O Sn: Z•r.inus :-Pois ·rclorf!lc-so; ·porque ·nilo? . · · Nossas instrucções nos presidentes ·cJn'provincia•roéommon-
O s 

1 
davam que a autoridade n:lo interviesse no ploilo olcilor·al 

· n. VISCONDE' no Rco lnANr.o (presidente do con- · scnilo par11 mantcr'a prclem é o livro cxercicio' do · díreilo 
.1cl/:o) :-0 partido libcc·nl assim o reconhecia ·cm 1848 
IJUnndo o. nobre senador. pela ·provincia de· Mi uns, que er~ politico do .cada cidadão. 
onlilo membro rla'camara dos dcputndos, 0 Sr. Ant•lo ini- O Sn. ZAC4n!As:-lsto eslava nas circulares que· iam 

· ci?u a rolornui ria conslitui~ilo nesta parto; o as· i doa~ do- pelo vapor ; mas nas cir.cularos das jangadas outra cousa 
m111antos eram Ines 110r osso lcmJio, CJIID nem mesmo n se dizia. 
autori•n~ilo para a relorma· constitucional pôde. Jlnssar. O Sn. v~sr.oNDE Do R10 RnANr.o (prcsirlenlc doconscl/:o): 

Tnmbem duvido, Sr. Jlrosidcntc, das vnntugons qno o -Sr. llrOSIItnnlc, no·tompo cmqnc as clciclies crnm Jiborri
nobre senador <Jucr att1·ibuir. A clct~ilo rlii'Ccln. Quuncto .esta mas, quando os nobre< senadores omnminlitros, o <tu o vimos?. 
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Caniâras unanimós, ·e ~ns tios 1 o~ quatr; conservadores,_· 
que tim18G{ puderairibatcr·á porta·'da"camnra 'dos St·s:· 
<lcp,u tu dos, foram dabi tepcllidos. ' · · · · · · 

. . ' . . ' . -
o sr: cu~unslo DE St~lliBU':-~fns n~o !lOUVO uma• 

gota do s~n~ue: derramado. 

O. Sn • .t•RESIDRNTE:-AIIen~~o. 

· O sa:·vtsco'siiE o o Rio BIÍANr.o (!>residente dó conrêlho): 
-Esse> factos que ~· deram em uma ou ~utrn localidacl?, 
<lesgra~ndamcntc se tem repelido cm' .quast todas as .olot
~ilcs, o o nobre senador !•ela provincca do Ceará, que está 
Jlreíonto e que ba pouco mo dirigiu alguns apartes,. é que 
nos ·poderá explicar porque correu tanto ·snnguo na sua 
provincin: · · 

O Sn. Polii'Eu.-H~i de explicar a V. Ex. a tal ordem 
da jangada. · 

0,. S~. VISCO~liE DO R1,0 BRAl(~O (pre~idente do COnS~" 
ll•oJ,; 7 E cu boi de apresentar. a~ nohro .senador. a aulon
dado insuspeita do seus p•·oprios amigos, dissidentes na 
província,. que auribuem.esscs fact.os á liga a I}UD presidia 
o nobre senado•·; portanto, a outras causas. 

O Sn. PoMrEu:-Foi a pressão do governo. 

0 Sn; PRESIDENT&:-Aitcn~i\0, · 

O Sn. VISCONDE oo.Rui Ba.•Nco (preridenle do conselho): 
-As clei~Ocs·mio·foram livres, porque alguns cxcessos•so 
deram nas parochias da Côrte. Mas eu a}Jpollo para o. 
nobre senador pela· província do Rio de· Janeiro, meu 
honrado amigo,-~le que nos diga se infelizmente scmelhan~ 
tes actos de turbulencia n~o Icem occorrido nas elcicoes da 
Côrte mais de uma vc1., sem I(UC possam ser nllribÚidos á 
intervenção da alitoridude, c pelo contrario, a despeito das 
prevtsoes c dos csfor~os desta •. !Ia alguns que eulco.dcm 
~ue a ·elei~ilo, desde q~c nilo é feita com todo esse culcr c 
violcncia, não ti uma clei~i\o livre. 

O SR. ZlCARIAS : - Quando <Í feita com a sem-ceri-
monia ·da do Guaratiba, enl;io sim I · · · 

O Sn. mcoND& Do R10. Bn•~co (presidente do conu
lho):·- E ·não é ;úlci~ão directã do nobre scmidor que 
nos ba 1le livrnr desses excessos c abusos. Quando houver 

· I}Ucm, como o nobl'c senador pelo Ccar:\1 promova ligas 
como a I(Uo appnrcccu nossa provinda o haja quom au
torisc O Clll(,rCgo do ·r erro C ragri pal'a \'OIICOr O!CiÇÜC~ 1 IJÜO 
haverá clciçi\n livre, qualquer quo soja o syste.ma c qual
quer I(UO soja O .SOVOJ'IIO, 

. O Sn. }'JGUEIIIA 'na Ms1.LO :. -Apoiado. 

O Sn. SILVEm.• ),olo : ;_V. Ex. csti• mui! o l'nlenle 
com a opiiíiiio que ,<abc fazer por si mesmo o findo nclla. 

O Sn. 1'JSCO~DE no R10 BnA~Co (pi'Ciidenlc <lu con
scl/ao) : - Creio qut• isto é defeito ·geral entre IIÓS. V. Ilx. 
con~ulle n t~i mc8mo, rncttn a miio cm sun cmlRcicncia c· 
bn de reconhecei' que sento o l"'?codo do mesmo n1111lo. 

O Sn. Su.VJ<IRA Lunn : - Nunca fui fazedor de opi-
niOcs. • 

O•·Su: VISCONDI··no R;o BnANCO (.prcsid~Rt~ • dp COfl· 
selho} :-Sr. presidentc,·o·nobre senador. julga-me. irrita-· 
~i~o ·o me chnma de valentão J·Ora, eu quimn,que V •. Ex., 
Sr. presidente, fos~e juiz. Pois acuso :estou proferindo· aqui. 
fnnfnrronadas? E~tou faltando ás dcferoncias que devo nos 
nobres ~oandores? Acaso• ·eu· me aproximo· mesmo· do 
calor de IJ)IC o nob1·c senador por ~finas Geraes muito> 
vozes se deixa poss.itir? 

O Sa. Z.lcAm ... :-Pois o calor boje Ó geral. 

· O Sn. VliCOND~ nÓ R10 BnANc~'{prclide~te do con~elh11); 
-Mns h11_ temperamentos n· que 6 mliis .. scnsjvcl. ou nos 
quncs. se torna mais intenso. 

O Sn. F. OcTAVIANO ::....Vejo 'v .. Ex. suand~ muito> •• . . 

· 0 Sn. VISCONDE DO RIO BRANCO (.presidante do'coiml/10): 
.....:A falia do th1;ono, Sr. presidente, em matéria "do ·eloi~nns . 
n~o disse que tudo se deve cspct'nr da rcfor1riii dos' costu-
mes }IOiilicos. · · .,, ... · ' ·. :· · ,. 

. . ··. ' ,' ,. 

O Sr. Z•c•m•s :-E' verdade. 

0 Sn. VISCONDE DO Rr O BRANCO (presidente do COil8tlho):
,\ falia do lhrono disse uma verdade enunciada erillodos 
o9 Estados, onde 6 praticado o governo rcprcséníiiii!ô: _ 

Niio é a lei que pódc, unicamente pelas .suas providencias, 
garanlir"Iios uma cleicão perfeitamente livre· c .tranquilla ; 
niio chCG"aremos. R e'sto. resuliado senão . com O tempo; 
qualquer que seja o systema eleitoral: Se os· nobres sena~ 
dores. con~eslai·om esta· p1·oposiçilo, contestam um _axioma 
enunciado pela sabedoria pmlica ·de todos os povos civi-
lisados. . . . , 

Com relaçiio, Sr. presidente, à maioria que disculiinoa, o 
~obre senado!'. pela provincin da .Ballia apenas tocou em 
uma providencia· do ministerio da. marinha, mas de modo 
que não indicou bem o objecto e motivo aa censura. Parece 
que o nobre ministro da marinha deixou do despedir opc- · 
rarios que, segundo a ultimá 'reforma: foram julgados 
dispensa veis em circumslancias ordinarias, c que, assim 
proccdcnllo, por considcra~ilcs que· o nobre senador n~o 
quiz bem pesar,'nn opiniiio do S. Ex. sacrificou ·a economia 
dos dinheiros_ publicos. O nobre senador niio está bem in-
formado. ' • · · · 

Fez-se uma reforma limitando o quàdl'O dos o·perario 
. ordinarios dos· arsonacs do marinha; . como, porém o numc
l'n oxistcnlc excedia desse quadro, o nobre ministro enten
deu quo nilo devia doepedil-os em mnss'a·, mas aproveitar 
os seus scrvi~os, daddo-lhes tempo para que pudmcm pró
nuràr outra occupn~no. Nno ficam enlrotanto ·sem prestar 
scrvi~os ao ·Estado;· bqeve uma ra.zno de equidade para 
uno cxpcllir das rcparliçOca do Estado, de "11! momento 
para oulro, a esses pobres homens, aom que 11vessem os 
meios de ganhar a subsistcncin na industria. particular. En1 
mais uma reforma, onde nliJ\s a raz~o invocada pelo 
nobre ministro· da murinhn não era tão foqtc, ao tem con
vcrvado eomo addidos cmpre~ados excedentes do quadro. 

O aobro senador trouxe aindo parn cslo doba te o meu 
procedimento quanto iL reforma do estado servil. Parn 
re~poncler no unbro ~enadnr fôrn preciso que eu repcli~sc 
lndo •1uanlo jl1 til·c do oxpôr om minbn dofoza, quer nesta 
c·n•nnrn, lfUCr nn nntm, cm 1871 ; nilo o devo fozcr ne•lc 

,I 
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momcmlo, e creio qu~, absllmdo"me desse debate, nlo 
ta1to li 'eonsiclera~tto'dovido no nobre 'senado~. Nlo obstan
tc,'·é' impo51ivel.que cu d~iu·, Uo prptéstar contra" a· sua 
pt·opoliçno;· qúe mif attribue um .,olo contrario á reCorma, 
que do1ióis ·vim· suslonlilr'cenío ministro. ·. · · 

_. · Tambeilníno comprPhimdô, Sr.-p~osidenLe,como se possa 
sustentar· ou ''Jióf' cni '~o vida pernnle o senndo. e o'Bra~il 
inleilo; q'uc nil:que.stno da.refor~a do·cstndo servil nos 
achàmosdivididos, conservadores' e liboracs ; · muiles· libo
rnes suslontara'm corii'calcr ·esia ideiL, outros ·a combale
rum ; ç. a· mesma di~isil~ 'se .. deu entre of conservadores. 
Como, .Jiois, dizcr:so. que a idóa or~ do partido libc.-al, que 
unieo'·'tinba· ·o direito de inicial-O: e 'levnl-a ·a ·erroito? 

,•<' I • - ' :,, • o' ~ 

O Sn.' F. OcuvUNo: ·-A ideia nno roi combatida por 
nenbumlibernl; toi combatido o modua operandi do governo. . . .. ,. ., '--

0 Sn. VIICONDB DO 810 8ft.\NCO (pmident6 elo conael110); 
-Então nin,uem a conibaleu·, porque os nosso~ nmi11os 
dissidarite& . da outra ' cama1·a não con.d~mnnt·am. a. idéa 
capital do projecto ; diziam diVOl'gir quanto aos meios .c á 
opportunidadc: . · , · . 

Eu· nAo disse,· Sr, presidente, ·que nllo compelhL. ~os 
liberaos gloria alguma pela emnncipn~no ao elemento ser
vil. • O quo eu diiBC Coi·quc, tendo sido o partido conser~ 
vil dor ··quem· ·apresen'tara o projecto e o levara a eO'eilo; 
rabia"lbe · principalmente o morilo dessa r.oC01·ma, .. sem 
negar 'que n muitos dos homens dislinctos. do partido liberal 
locaePe ·hoa .parte dessa gloria, que eu .considero conto 

·• gloria verdadeiramimtc nacional. 

· O Sa. SÁaii:V! :-V, Ex.· disse o contrario agora. 

prevalecessem os votos, o os .esCor~os dcsil!s liberae11. 
Tambem declarei,. e mais uma vez declaro, . que·. a mea.ma 
opposir,no encontrámos dM, parte de muitos. consfrvndorcs; 
mas· era o partido conservador~ quo , estiLVa no poder, Coi 
ellc quo iniciou e Ccz. Lriumphar a ·idéa : nao,.se Jbo .. póde 
negar a parLe principal na·aloria desse Cacto. (ApoiadGa): 

0 JJr, Zaearta• pronunciou. UnÍ 
1 diB~UtBÓ qu~ llU-

blícaremos.· no Appe11dke. :.,•. , .. , . 

o lir. wl•e'on~le de :NIIhtlroll:ra-Sr .. p,·e
sidento, proCériieí muito bievos palavras, porque nas .cir
cumstancias'.'em que me ""ejo e 'nesta hora adiantada, nno 
tenho·: Jolego para .acompanbiu' o. nobre senador. Faz.ia .ten-
ção mesmo do .nAo entrar nesta discussno,m·ás tuLpro!ccado 
pelo modo com que o nobre. senador qualificou a 'pfl!sonte 
administracão nas aspcras. censuras; que acRba ae p~o!orir. 

S. Ex. definiu a actuá! situar.Ao dictadúra' tristo'·e mi
seravol •. Dictadura · tri.ste e . misorànl,·.porqiu~ slio'·'c.obrados 
os impostos, ten~o . finalisado o exercício da ultima lei do 
oreamento, c .niio estando'ai'nda votad~ no seríàdo; e sane- 11. 

cio"nadó. a. r~solu~ao; . que deTe: resular~a~ 'essa.'.:coliran~a. 
Quando ,nss1m ci nobre senador .e~.carec~a em suas.censuras 
~ imomalia do Cacto, eu·comnli~o· inguerio..: 'uA'qlie fim 
tende S. E~? O que ·pretende alean~ar do b~~do quo)a.'n~ 

·do seio, do senado n todo o paiz' nesta conjunctura? " · · 
Deu-se uma·bypotbcso, Sr.~,pr~sidente, ~liiO desprevenida 

na constitui~ao, caso de vcrdadcira~.ror~a maior; deu-se a 
bypothcse· de nno poder ser opportunamentc.votada .. a lui 
do orçamento para o exe1·cieio,quc comc~a,.e. ·\slo trouxe 
a difficuldadc ou objccçao que necessariamente devo- .Ler 
sua solu9Iio, segundo .os principias que· dominam ludo, 

o sn: v1scoNii& no R 1il~BftANCil (presidente do consêlho): ·pela lei da. cxtr~ma e indecliuavel . necessidade, e, sen1 
-llinbiiS palavras' serão · piÍblicàdas o então veremos se subir da regra da constituiçno. · · : : · . 
estou .em couLradieeiio. · . , A resoluçlto destinada a' rcgularisar a cobrança das con-

l.'lo .conselho do Estado, Sr. prosidonlc, eu l'econbeci que triblii~Oes o. a.despeza com os dift'erentes servi~es publicas; 
li reCerma era necossaria e cntiió jil inevitavel; onlondi, está votada' pela camnra dos deputados, a quem Incumbo IL 
•porém1.C O nieu, parecer está. escripto,.quo uno podia ser inieiativa.c trabalho preponderante• Aesle assumpto, ·0111 
roalisada, antes da termina~ao dn guerra com o Parasu~y;' "Virtude do preceito constitucional'; 'depende agora uniea
scm que pudesscmosbom apreciar qual·o estado financ01ro mente do.,oto do. senado chegar-se á eoocluslo ~egular, 
do pai~ depois~ de 'terminada ·essa gr;indc r~ Iam idade. ·par~ quo~diroctamcntc seja votada a cobran~a da contri• 
0.(1art1do con.scrvadnr om gernl,nilo se pronunciou contra buiçno o despcza publica do corrente oxerdcio, ora, n4c li 
IL id<ia ; !oi um distinclo conservador ljUcln formulou cm nestas circumstancias- e. sem razno álgumn que palavra 14o 
projecto essa reforma' perante 'o consélbo 'dó E~t.1do. O que aut.orisada no senado devia levantar-se pa1·a proclamar ao 
se cen;urcu, c comrnz~c, foi à iniciativa de1867na·ralla ·paiz: ·uEsle ministor1.o qno dirijo a administra~ao public~ 
do tbrono, sem que' a idóa; Í•Úclossc ser definida, sem cruc nilo ó mais governo é uma diclad~ra triste e mboravel ; 
o govc1·no pudesse. roa lisa l-a. ' · · vós c.onLrihuintcs.nno Lcnderi obrigaeilo do concorrer JIRI'A a 

Eu não podia desconhecer; Sr. presidente, que o n'obro despeza do Estado; ci governo doviá.tor .. :mandado !ecbar 
senador pela Bnhia, a quem o~lou respondendo, o nobre -as alCILndcgns, nno maia cobrar imposto algum; enccnnr 
senador· pelo Rio doo Janeiro, o. Sr. F. Octa\iano, c cull·os todas as roparticões fiscaos c provocar. uma syncope na 
liberaes que Icem· assento nosla casa prestaram illustrnda mesma vida social,, IJUO Ioda deponde do· elemento indi;
o emcaz cocpera~do á lei dé 28 do Setembro; outros li- pcnsuol parnnolril-a ... 'Nilo Sr. presidente não sno palavras 
bcruos pola imprensa ndhci'ÍI'Illll igunlmont~ a esse pensa- ust11• que devessem .!er proCcridas no senado ; a prudoncia, 
mente •. N~o podia desconhecer esliL vc1·dado; rendo-lhcj a a sabcd01·ia o putriotismo do nobre senador emm para lho 
ho1uenagcm do meu I'Occnhecimento. Alas tambcm ó certo inspirar dccisno mui diversa. 1 

que muitos libera os oppuzerum-sc ·ii l'ofnrma, qnncs•1uer S. ·•:x. consliLuido na mo!ma posi~,10 ;;cvernamontal, 
quo tossem os motivos, •• 

O Sn .. ZAcARIAS : "":'Eu combati o modo. 

O Sn. \'ISGONI>B uo !110 lln.IN!lo (prcsitlcnto <lO <On
sclilo) : - • , • c .que n lei elo '28 elo Sot~mbro, hnjc tao 
appluudid~ on1 ludu u llllpoi'Ío, mlu estaria cm vigor, tiO 

como lautas vezes Iom estado, recoubccoria por curto, como 
fó1·a delhL dovo rocoohccor, a indoclinavol nece•sidade diL 
aclminisLra~no Jlllblica continuar no sou posto e com a 
mosnm actividade promover a. nrrocudar-no do impostos, o 
snli•fftÇiiO das nccossnrias dcs(IOZHS IJUO lia mister o ser
viço puhlico ~uc nno soCro punslt, 
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50 Sessãri. em 3 de Janeiro 

S. E!.- me~mo nAo •deeconboce que· ha Í'IU~e,·OU·.possi~ I do .si IIII.SO~Sao.anLcriol",por,,o,çc~si.Ío.~,III',Ç{OI'mn, scrdl,,OI'a 
bilidade ·do ao dar ·a ··hypolhese, que •inrelizmonle so .. deu.; baslunlo •J•Prn se fot•mnt·, . umn, idé~ , ,eX;LRIII,,,dRs .ili,IP,o~i~l!es 
S: Ex';·aló ·considerou o casotdo· uma pewlo quo·obl.asse assenlndas dossa fracr,no do Jturlldo,con~o'!~!l.or;,~~ .. uhimn 
nmlorlallfl,/lnle a• rounhlo•daa camnras1, o·voln~no da lei-do , sossilo,.ducluolhdogislnlurll. do&do,19so .. ~q •• p~~.!OI),\I'f~P.~,!ls, 
or~nmonlo ou • · l'tsolu~no purn·~>·cobran~ll do• impostos, I e . di~sidonlos nu cnmnra mamro;laudo, o. prpp,DS)IO .acl!ll.oso,do · 
S. ·Ex.•<mlno disse : ·• O governo' dovin ler a"ignndo um. gumoal', a ,udcniuidrnçlio, do ibo negarei~ .l~d~!. q~.mpioa do 
dol'rolo, na;umindo inteira rcsponsnbilidudo, o ussimlogi- , go)·erno,.oppooição e •. hbslil.idade,nq~e,nno, .. ~ra éilli.Cilda,,o 
timan.rto coni nohrcisa' o rcccbimcnlii da ·riÍnlribuiçAo.·'" '·· , menos. ju8litlcuda por mot,iv.o~ ,politipos,, O,l,l,cnsiT.o~, ... ~ . só 

.o .nobre s~nadot· declinando da· ~lieolula·nrsui~Ao c1uo no 'polo· caJ•ri.cbo do conn~.n\'A.CQI, globo 9ue era, n,esa~~·.P.~rcJ.uo 
JlriHCIJlio · ra.r\u 1,ppm,q:~fpOlbcs~ grnt,ui)il .. cl~.c a ~c~.·~odo nilo so. thgna.v:u~. do conced~l-1\.,·.a~ ac1.u1\l .,t,mm~.tcr1o. 
concebo,: cabe ·na mesma injusli~n c sém ra·x~ó.' . ·. ' ·, Ora,. Sr .. prcsldenlo,. ora transpnronlo a .r11~iQ dp.,procedcr, 

Sr. prosidonLii', nilo ''cjo ua con>liluimlo ncmJ•or 11rii!cipio o ospicito ,que. animai·a os .illustro~ ,Jiissidontes. e~a o .da. 
nlgum . .tul, oJp,ô~dicnlc rccommcndudo' c· me no~. dolerlilinado. vindicl:l da rerorma serril, .cru. O· utcso!O, ponlo 'de .. pnrliaa 
Se clle rosso ., ucl'ópludo pela actual J4dminislracilo S. Ex. da dis~idencia, o Ol'll ainda 11 causa da sua mil. vonlacle o 
seria o. primeiro,· e coo! oulrli rorcà' 'de rnzilo ~ lcvlinliir~ vehcmenle.opJlosic4o ao actual minislerio .. Nunca. cm .dis
>c.conlrn,o 'dicl:ÍIOI'ÍIIJ proccdimcnió', 'porCJUO !Cria.' forninJ CUUÕO IIII C/llllUIO: nUilCil llll· .publicações, nos .jornao~· ,se 
tlicladura. o,'do"Crolo.do cxcrutivo mil tal as~úmplo:·E·bcm lll'ticulou outra rusno, outro motivo, IJUC justificasse;. ou 
>B mauirc~ta •. se.· os principies com,oxplidla ·con~llgrac~o oxplicns•o ào menos a epposi~nci syslo'lnalicamenle. feita a 
da constifui~no·. do 'Eolado, ~o· n virlual disJ•nsiruo'dn "lei · adminislraçno. · . . · ....... · :" : 
niiouutorisasso a cobrimna dos iínposlos, niío era o firman ·E p•1diam nnquellns · eil·cumslaaciu oK dissidentes .re" 

·• ·do: oxc.culivo,,iju~ Jtodiá, !iuÍot·jsitl·n: Esse. cxpcdicntci mlo · comm~ndnr-sc à' cónsiclerat.n'o da corcla para,. serem ~nnar~ 
.ocrviriá.scnliO Jlnra.dai' a· formula de diclitduru a 'nquillo , regados do governo ? Eram ~lles que as circumslanrias 
IJUO C e:tct'cicio 'nccosia'riÓ. 0 iuprescindivêJ do. qualquer i polilicas, C'lli 11Jlns COunnioncias dO· til.lldo .. rCÍCOillmeA
.gOVCI'Il~1 o a!ó cciuslituiria imtJli'CCcdo~lc' dcploi·avel,, que 1 dnam para o governo do ·estado .os que Tenans: 1 conlu
JIOderi;o. 'sct'UJiplicado cm dréunislnncias divci:Sils, c com ; lllll,7.r~ nn ojiJ•osi~~o da rcro,·ma senil, continunam.a· hos
o maior dos nhi1sos: aclo cto governo dolct:ininando 110r 1 liliinr o mini~lorio ·pei:L mesma rcrorma ?·Podiam ·,~r,1i:ba
autoricladc •prOJiria n co'brnn~n· dos impostos !r · · ··' 'r~ailos, c1uando o tmiz nceilava com appl~t•so· a lci~ila1Jii;,. 

o· que aulorisn, o que les-ilima, o <JUC lornn n'ocossaria 'ro•·nut. ·SCI'vil "quando' o ·opiniiio publica· ao maniresla.va· · p~it· _ 
a cobrança· da ·conlribuiçao; P o razer-se a dcspeza publica · clla; e d:n'll os· ma i~ solem no~ testemunhos do •nceclo·.·e ~ 
sflo·ns disposições da lei, CJUO·lirlualmento subsistem, dei· ;bedoria com <Jllo linha sido rcila; c ia alcmd~ Jtréviilólis, 
accordo·a.determinnçno _conslilucion·at. :o bom resulliulo dclla, desappat·ecidos os I'Oceios q11c Ol'a 

Subsiste, Sr. presidente; 'por<JUO seria u~ absurdo, um para incutir uma la !reforma,· que tanto abala vã· a·"i:Jasga 
conl~~so.nso, 'sem ~aliar'na· rcgeiçfio da rOil'a·estaluida pela• I P,rir,cipal,,dos agric~llorl!s . .uo.Pn.iz ,~, hnprc~si.o.~~~·.a. o .. B•ral? 

. •·onsll~Uiç~o, c~nsulcrar-so qu1, se por qualquer cau>n.ox- 1 Esses os uwxomv01s conlradlc.lorcs da rororma .. ~~rTII',d~:. 
traord•~nru1 dmxar de ;or volada a autorisa~iio annua paru viam ser chamados a covernanga do: Estado ·c~mo·os· 
arrocada~ão e, dislribui\:AO, d:L conll'ibui~r.o, iJtsoral'lo es- : 1r.ais, capazes c ;tplos, quando se Ira lava ,dei ,lov~r .. ,, 

lnvam revogadas as. di>J•osigM,s neccsial·ias e.esscncillcs ,exncu~~o n lcidosla reforma o prepar:úil.o~ec· os. O,re~ula-. 
t·clalivamenlo à cobran~a da, conlribuiçilo ·C inbibidas as , monlos,? Teriam poranlc ;o. opinino do paiz ad~uirido JIOI' 
dospczas com,.os dilforenlessot·viço~ publicas! . . , outros serviços sua confian~n.quc .os a~sign'alasse .·para'se 

E quando,•&cnhorcs, se Jlalenloam as circumslanéias quo : m•c~.rt·ogarom; d~admini~lraçAo. publ!oa ~., .. ,, " ., . · 
concorrcmm ·P.arn se ·duo caso actual, quando IÍ certo fJUO '· Não, Sr. JUC•!denlo, ~ão -~lcVlam .~~~~~a scr.~ll~s o•. eh~. 
n~oó senao um, vcrdadoi1•0 caso do ror~a mnior niio p•·o- :.~nd~s, nlío.~. ~!nhnm c;por.~almcnt~ .~c~~m,mcuclado ~ ,con,~ 
viSto; o que o governo roz ludo que 01.11 possivol 0 não. •''~~1nç.~o putih~.a, .. n!1 lribu~ •. ~. o~ ~a.tm~rc.nsn,, s~nno pcl.1 
11odia ler o minimo inlercs•o em fi<:ar sem aulol'isacilo, m~1s .ardcn!c ~PJIO~I~Iío,, á atimtmsl.i'nçuon~lual p~la. fC.-; 
aJ•I•~ouvo ao 'nobre :.~enador. dize1· .quc·o governo doJÍ•·o- rornm: ~:rv1l; 1mphc1t:uncnlo aló t~nhnm.dnclo. o. _les.tcmu~. 
JICSIIO talhou 011 prcpafOll lista d~etndura? l'orquc, se- nho nMI• so.l~mnc d.o: acorl.o dam.~rcha da ad~lm•l~~çilo.e 
nhorcs 'I l'onJuc aconselhou n clis:.olucnó da cnmnra, e em· do hom ,oSJllrilo poht~co que a.~nunavn.; ,c:n somcnlo. o seu 
<:!r~unistnncias quo devia 11rc,•cr ,100 mlo cabina possi- ,cnra~lcl'lôco do actmdado J•O~Itca a vm~!cla p~la .rcrm·mn · 
Ldulndc do havct· orçnmcnlo ou rcsolu~•lo que aulol'isa•sc .sem!. 
• doSJlCza, c a cobrnn~n dos impo•lcs; c fJUo assim ello NM podiam nem deviam sm· chamados, nilo ornm .. os 
:u'l'ojou-so com tcmcridntlo, o li altnmonlc o •·espoosavol. homens da confiun~n do pniz. quo se mnnireslnvn pcla·I'C-

,Sr. 'prcsidontc; cisl11 nrgui~no oltrign-mo a · cntl'll/'. om rormn servil, uno podiam ser piirlnnto, os houlCus da con-
umn qllc>l:\o mui lo comploxn, c CJUo uno ó Jtnra se•· dos- fian~:a da Core\ a; e o que razc1c? • 
lindadn om poucas pnlav•·as c cm re•to do hOI'/1, · • · · 1 I' · 1 · · · O que c~pcrnr 'ns 11scus~tlc~ c c"a camnm depois da 

O cnso dn llissolu~[o, como roi invocado pelos uoh1·cs oxperiencia das Ac~soes passatlas, º cn1 vis la da cnlllimlo 
senadores que om OJlJIOSI~ào lomal'lllll pnrlc ncslo dohnlo tios cspiritos tios clissidontcs, ele sua disposição dicidida" de 
tom mornlidn.de muito cli\·m·~a. 1lnquclla- que SS. EEx: ho81ilisar por todos os 1ncio~, niruln t•om H. dm;l.'rcilo do 
tlcrnm, O ·flOr Cl'!!'lO IJIIO Stl 11:'\0 rara il flii'!IO)Ur.110 UlfHlQg JlOS~j.. JlOSIO clfccli\'O da Cillllara dOS ~CJIUlndos, COlll il. aÚ!!CUCill 
hilitlndo httvc1·ia 1lo qno .se .nlcnnen11so oÍ'çamcnto parn n Jlllrn hnl'lar os lmhnlhos thl nH!Iimn camarn? Q 'lllO dc\'Ía 
rogular cohl'llll~n da eonll'lhUI~:lo o a 1lospcza pnhlicn. fazer o governo nsoim oxpcrimenlaclo o vendo IJUO o tempo 

Hr. -prc~itlontc, linha~sc manirC!3tado o CSJlil'ilo da di8:!i.. corrilt como l'lllngrilt desatada, o tinali!iai'Ín IL IHHisflo som 
dcucia na camara dos dcpulado!S; o IJUU cllo jl'l. liuhu. dado lei de orüiUncnto '! 

'I 
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·· .,O,gove~no,cwnprio: 1en. do.ver;, pro~edau. ,, co.I••titudona't-. ia ser subll8nientemeutt .. execat•~·lllllo, l~tel'llo, ,peloc~co
iniula;!~~po.J! aa,cir.eaip!tanciaa,do caso à aab~doria-lia1Ço~ . vorno ,suboeR'iento,,.vislo que .. eu,eqtra~ normiPil~rio .. .-l:•! 
rói, e jlropoz a alloru~tiva d11· dis~ol•cnoAa: callla~a, ·eu • .. >~ae sei;. Sr •. preaidento;, 1111. qu•·· ·"·Jirma •. o 111obn ·Hnil~ 
sub~titui~Ao do. miuistorio. Nao moroeiãm 'a. conRanca.ilo dor .. para..&irar. I!Cm!lbaute ,illac~ao,,e.para·m••IIIUI'•Iama-

. pai.& oii'.~~.P.~Iir~i.éÍI;~:,ê~iitioi.~~d~r!i,'da':oiíi!~i!~ao~:";.'iêro•·;: ~bii,b~ora, e ~~~ ·~osmo..teillpo,.umaAmputaça.o,iojil•lll e 
ma 1seml pari!' serem ·encarrerndo61da. adnunJs'tracRo,' GOII~ mqu.hOcavel. "S,.;E~ •. parece,, que,. por,· Qlll .;Jado•,<Die o;pOe 
sequencia logica era a dissolu~Ao 'da1 eamára;' pórque·'aeriii' • eomo aubservionlfl •. ~olos-,prin~ipioa.,de odoutriD!.!Oftllilll~ 
à· di~solu~Ao da: eamara aind~ ·se• ·os ·Uber~eil louam : ·oba-. cionat:que prof asso S •. Ex • ..entende ,queuu .... ,,,., (é: easa ~ao 
ma dos ao••poderi''liondo:rii•idonterque. olle:r:nio podiam co~ menos 11 illa~o quo:salta.da.iosinun~o do:llbb,leenador., .~) 
verilllf com sealolbantê camara· .... ;: 1 ....... ,, ...... : · .,.,,. '"-' 10u um. ur-our,a.-maJiclalil: .doo:. cbefe, aupremo.-.dor.Ea!ado, 

: f:ii, portanto,· • Sr' • Jiresldénte; •. erplicadli•c&·· necessidade que .interpreto e e~ocuto ··a sua· opiniilo ~O IDO :rdocil: ma11i~, 
da:dissolu~ao ·e,·dada ella;• :o~ogo•i!rno~•lel·tudo •quanlO'J•D'- vela i .• que,.n4o. tenbo.independenci&:1• nam cara1hr, propriu, 
dia t•ariL conse&uir a regullirisar.Ao das despoJas do eatylo • neoi o eentimento ao dovcr. Ora, isto, ,Sr:.,preaidente,, 4 
• da cobran!a da conlribui~~o; • con•ocou a .no•n · Cluuai'a laler~me,.&rave,injuati~ que. nA~autoris&,tlmeu;constaut• 
(tara princÍ(IiO do Dezembro;" nAo 'só efalpo•~ivercoino ·proce.d_imento, O rope!II:O niiU-Caracter •. ,,, _,. :•·I!\ • .. ,,,<r' 
n!esmo 'provaoel! qut • passas~e· a resoh1~ilo ,cm tempo: de. o·.sa. -si~'uú :-"T:·Ex. osti'tnendo' um ;omiilici!'."'. · 
v1r ao ~onadq,,li&Io IJUe,durunte o mez d!l_ D~zembro Cacil~ , · .•.. •. . • . ,, .,,, ·:: •· , .... "• ,., 

. mente t•o:dia sor Yót~~~~. se circu,lllJitan,c,in~.hnprc~i•~s ê .... O.Sa. V•aco~DK·.D&.NicTaaaoi:-V,·:Ex. nlo•ee1dirigiu• 
.succcs~os~ que nlio c~nm·couror~lcll·com'otrJtrCce'denlo~, amim? .;.,. ··,:; -~" · ... ··.: . -·-.:-:·.~:1-•''"h1·~ ,.t~~·-~~-

n~.o d~moras~em 11 ycriR,ca~.ilo;.do,s;pod_eres, para ~• con~ti- ·o· Sn: S:ía4m·:..;,;DitiJ1i·.ll~,· mã.~ ililô. o' cliiiàí~i ~a~·iui;;. 
, t01r .n~ caroara .com- o n~~cro ·nc~cssar•_o. .. . ierviente:- . · · .t':.~---··:-;, n 

Ja, Sr.r presidento,docrtmh.a feito o•ensmo em duasleg16- · .. . ' ·•> 
lalurali•·Dntecodentes de··mes.mo regimento . d": camara ~o.s · .O S~·· VJscoroB DE NlcTnaaov~.,-Toaho"'''Zilo~lf'fll· 

. deputados para, ycrifica~ao dos poderes•. de seus membio~·o clam~r; para que . seu argument~ ··nl~sse, era· >con~tan~o 
~ucr.•cm 'uma quer! .-mn oillraJegislatura verificnm-sli es tudo ·•s~o para ser o lncto, da.nunba,,m~l~~~o;,~P:~l~),~f:er•o 
1•oderes bastando·.os.-.dill! "das• sessões· preparntorins. ;:por;, .U!Dil dom~nstrncç;l~ de 9ue•·a r~lorma que ia ser'- pro_mo
tanto!lóra daii·1Jto•isões doiogovrmo restnva ·a 'deJ!IOra ex- , ••da por ello.era. ui~~ up~ostn._p~lo.1,1!1Pe~dor, .e,r_&:J!II!ller 
trnordinaria que infelizmente tem havido na vcrificao:dcs . I(Ue ros~e eu u1n homem sem oplmdo propr1a, som lndepen-

. poderê\1 da actulll: camara;!o,:CH!UO é· !óra! de ,·duvidi1;é •quo denein,; execu.tor; da . vontade ~:do roi·.,rí~. :cegas,. 1neu Deus, · 
rulo, cabo ~o·gover«o responsobilidade dirccla·por tal. de- mou. ro1 .e .Jnlnha lei.,~' .,.,, .. -:iro!:·"'}· c'> """ r•;'•".' '. 
mora,· .:que. por certo.·niio·. (lnrliu · de· sua doterminn~ao. e . -~·,Ex. !ambcm ~sslgnalo.u ~ .. COI!trad•.c~o·da!!- aunba& 

· . monos dl'~ua -vontadli.1u • , ·.. ., . : ., .. ·., .. , . .- opuuõe~ acerca d11 questno soml, Y!SIO·. como •lendo 
No entro~mto conseguiu-se 11 votag11o .da camara .. dos , cen!~1rndo. nspernJl!onte,. o,. nobre. ~~.~~~?~-P~la.,.~~b\~1 c 

dC(IUI&dOS aentrO do eiercicio, SOU voto de inciativa e prc- . proSI~ente do. consc(bo .em 1!187, . por ler [e!l!~~a~o ,1\ 
JIOildcranle nesl11. materia roi alcanr.ado em tempo· moml- quest;lo da re(orma &cmlnaquclla quadra, dcpois.entrara 
mciÍtc"jiÚesitimou.:sc'li· 'cób~i111ca • dn contiibuicli~ c aa.: em .o ministcrio para• renlisar -essa:meama relorliia::• Ora,· 
sabcd~ria"dosc~~dri:·c~W c~int1Iéliir ii, ~bra adopÍnn;l~ . .coin senhor· p•·•s!deute, · 11 ··e~te ·• respeit?;;'~uranlit~ 1 á. i!l!ssao 
tn·estczn n resol.ug3o para •1ue sejA lei ·do pniz,; e se torne 

1 
pn~saJla,. mais do uma vez expliquei com n~dado, com 

normal sem mru~. ~etarda~tlo,,o .s,qi'Vfgo, qa administra~ao ··~·•~tcncJA e por mod~ I(Ue co~~nceu os pro~nos contra--· 
financeira. · · · · · · · · " · . · · 1hctorcs, que cu não lmh11, c11ludo em con1rndJc~ão,· porque 

1 1 na, hor . · , h · . não haYia eg01Lidado de cirtulllslaaciu. 
sto e~ a gu• • as,· ate 50 oras no maximo pod,e O homem politico li o homem que estuda. às circnms-

d~r~sc. Nã~ corn~rcbend~. quando se. reconhecem lo~a• . as 'tnncins e as conYeniencins ppliticas e· sotiaesf para nro··e-
cJrcumstanclns do· caso· actu·nt' ·t•o ·e t d" n · · · ' ' ' · · •· c 
• •· . ,... 1 . ;,. ., •. , . • .... A ..... ~ raor IR~ rio co~n.~ , dm· segundo· •lias: re~alvados os princípios -absolutos do 
Jnl 1P~0~1ç5010m. 0° !à11

0. "!o"r!s1. 0"1u"t'P.? 1"~ett 1! 0 ~oy,~rne .~lu.~. :ar ~~tlo.u •·.~.- :justo e hone~to. o impcrio das.,~:ireumsti.nciaa. dominá tudo 
su ar, . o" ,, nuas 11es co.~~ura~.. e . CI as. c~m ,' eru (IOiitirni. , · · 
lauto v•.sor, c~rn tnmanha 1'ehomcuc1.a too r u~ nobre sena" I .. :-O· que í : nccessario: 0 indispensave(, .. ~m·oum~rtqa~dt~ 
d?r, c~~~~ pni.IVra. por; certo !c•n muJtn_ antonoladc c .r orça, scrin cm •outrn.o importuno• temerario . o· altamcnte.inc n· 
c (101' 1sso me~mo nuuca dcv1a se mamrestm· no sentulo ele . . 1 ·. , ·' 0 

contr~ di~~no ~.omMis altos. c vitaes il.otcr~Mes dó ~estado: l1 0~~~ ~lJ·cumstnnci•~ daquella cpoca. semn~n~~nj: proparo, 
Senhor (ll'csulcnte, d~vcndo concluir ns ligcims observa- nem meios de. possivel exccu~ão ·anotar · Rcmellutntc idéa 

~ücs, que mal posso faser neste nssumpto, 11110 elevo dcinr em mais que tcmcridado, roi nttontado IJue ncnllun; 
cio rasei' um protesto contra .umn proposi~:lo ·do. ·nobre se- pi'Ovcito podia dm·;. senão aterrar o pni7.; e~pecinlm.erilo a 
na olor •tu c principiou n olism•s~ilo. Sua Ex. oxru'ohrnnolo ao cln•se niais ntil' e interessada; 11 lnvourn, jã tA o vexnda' é 
no .nobre t•rosidc!•!e. cio· conselho a··alfian~n que nzcrn sohr.ecnrrcgnda. I~ rtunndo o proprio. nohre'·~lmndor pchi 
com1go toam a ndnun!stra~olo. que se _propunha OflCJ'al'. a Dnlun, presidente do conselho em 1867, · do!ondende-se •. 
grande re!oJ·ma, sem(, c nsstgnalnnrlo-mc o·omo o homem disse que no menos Reava-lhe o pndrno da 'Rloria·do ter 

, ~lfUC'innis linha contrariado O nobre scnaoiOI' polll Jlnhi111 avcntndo em ~ocnmcnto publico' n idén•da 'emancipaeAo 
. IJ~Ie em 18.67 indica~n c;sn reforma scJ·vil nas Ci•·eumslan- rio elnménto servil, ~ubin, de ponto n c"lranhe!n que ·éra 

eJasdnquclmqnarlm,_Jnl.gou-.c aulorisnrlo a tit·nr• il.l"''lo.rle parn causnr n. snn · tcmeridnrlo· e nrrojnrlo vfio procedi~ 
IJIIC·os~~- !neto· consl.ttuu~o~u·guniOutn pare •que "'foocmlmontc monlo; c entoo fi r. nqucllns t·ousura., que toram 'urooindi1~ 
se rcfer"'" no pooler mooicrador, n po,on 1io choro supremH 'I'"'' muitos lib•rnos ; · ontr·o· outros os Srs. ·. niiirtinho de 
rio estado a nutoria da reforma, qno a;;im imposta do nlto Campos c con;olhciro José Boni!ncio, 

.. 

:·· 



i 
_':1· 
,j 

). 
l, 
~I .,, 
;: . 

~i 
li 

.• 

52 Sessão 'em .f d~ Janeil'O· 

· ··:Correu o tempo e• ehegeu a·qnndra em 'que. s'o 'ol•urou a · Gon~alvoe, rmirrJUP~· de S. Vlcente';-''Cnn'dido' llend~s;;~aos 
reforma ;'1imn·a idón nquello dosonTolvimonto'•que torn·n- de Mendoncll; conde' do"•Baejteildy; ·Almeida' e Albuquerque 

· ra inevitável urn dcicinlltce ; o· eoriser·vador'm11i! .ontpeiritdo e barrlo" dá Laguna:· ·· . · · · · ·1· . . · 

mais prudente 'e ·ififricturio á innovirçoor" devia roconhocor ' lloi~á_ram do corri parecer com causa, PR.~Ii~,ipada. o~_'srs. 
n necessidadn' tio· fazer '''nlgumá' rofortna para. o rilffr 'uma Pilula Posso•, Mondei dos .Suittos,, Sili·eim. dn,~folla, ... Pu-
perturbkçao· reral' com' o 'sultito dosnparecimonlo' ·do' todo O' ranasua'o Ribeiro "da Luz.'' . ' . 
trnbnlbo·eeerno1 o·que'eslal·a onrinontc, ·a·~noltav"r.ajus- ·. · · · "" . ,., ·-·-:::'.. •. , 
tnaa composicin: ·Em tahs cir11unslnnéins notar contradic- · llorxaram1 de ·comparocor ·som. causa· p~rttcrpada .. 01 

~iio n~.·meu· procedimento; porque co01,oroi ·no 'ntiniHtorio 
1 

Srs .. Vieira, da··Silvn>:Firnrin~;; Cunha· Figueiredo, Souza 
quo'promoTeti a· docreta~fio ·da lei da rofornrn ~crril; ti •m ; Quorrol, yrscondo de lnlromtrtm, · Fornáitdes- d~·Cunha, 
yordado comellor 'demasiada injusli~11 , e. desconh'ocer a·' Nabuco, yrs_condo d,,.,_Suassun.a,>Uch6;v_Cavalcantr, h.nr~o 
JUSta compmli~a0 ·de' todos os .-interesses ·respeilnv~ii quli do Antonrna, barão .de Mnmanguape e vrseonde ·,de -Soou 
operou'a·reforma. '· · · · · ' : · ' Frariêo. :- ' · · ~ · · · ' · .. . .· "·'· · '· 
' Nao· fui conlraditorio~·Sr; presidohlc, tenlto conseioAr.ia " ·· • · ·' ·• ,. · '· 
do que falloi e procedi' com·rninbas ·convic~aos;·"quando O .Sr.-ln·osidento nbriu a sessão •. ·.· .. , 
censuraTa o nobre presidente do conselho do 1867, o 1111nn- Lou-'so n• nela da··~c;siio' antocedonto e; nrlo'· havendo· 
do cooperei actil·amento nossa reforma, quo hojo o pai1. •1uonr ~obre ollà Ozco>e obocrvn~ilcs; ·foi lipprovtlda. _ :· 
tanto applaude, e que a bi~torin bn do assignalnr como um ' o'$;. f•. s~crolario leu 0 ;ogni~te·· · · 
~rande e rclevantiseimo sel'l'iço, · que prestou o minislerio ,. 
de.~7 .. d~ !Jar~o, de que é Jlrcsidento •o digno Sr~ visconde ·EXPEDIENTE.· 
dll' Rro Branco. · · " 

·o.·•r.·.-lllaratya · faz 
publicncmtos no Appendice. 

Olllcio do 3·0·de Dezembro proximo findo~- do ministorio 
dimrsns · obsen•agõe·s q'ne · do lmporio, accusan'do o recobimonto•do do 26 do·•me~rno moz 

'' •m ·que. foram commnnicadas as decisAcs do; senado sobre 
a eleição ultima do uinador pela provincia dt Santa...C.a
tharinn, o declarando quo olllciara' ao ·presidente da·~di!IL:. 
provincia; afirn do serem• cumpridas as referidas. decisões_:: 

'• :, '!I~ • o I • I ,. , , I • ' , 

, ~i~~~ a_:dis9usst1o adiada 1•ola bom. 

O Sr; p'r'esidóitté· de11 a. ordem do dia pai·a ·-i·. 
' r. ,., ,., . ' . ' ' · -Inteirado. · · · 

!•:parle a!l uma hora . ...:.8• discú;s;<o tl~ proj•õsi~ào dá Outro do 28'do nreimo mêz0do t•.secrotorio d~ "'mára, .•. 
camar~.dos Sr;. deputados com o parecer da mesa 11 ,' -133, dos Srs .. deputados, acompanbando•·uma proposi~n.o ,da;~;;;, 
sobre 11 aposcniiLdoria' do ·dPSembnr·~:ador ·Joa•ruim l'irrnino mesma camara, contendo dcclnncno· sobro a ponsno. con- · 
Pereira ·Jorge. · · cedida ao alferes· Joi\0 Zeferino IÍollrinda -Cavaleanti.-

,Wscu~~no do· req~erimcnto, adiado bontorn, do Sr·. Sil- 'A' mesa. 
vorr.n Lobo_. • . . · . QORA. D.!· SESSÃ:Õ: 

A1 uma hora, ou·onle•.-ContinulwAo thL ':!• discussà.o 
da I"Oitosi~ão prororativa· do" ory•merlto. 

~--·-

· E&l 4 DE JANEIUO I>E 187:1. - · 

':I'IIESrDBNCrA· DO SR, '"lrSGO~U~ DE AH.II:rr: •. 

IIIUJDmarlo.-ExrEDJENTB.-Leitura da indiéar.llo 'do 
Sr.·Aimeida o Albuqucrquo.-OADEM DO DJA.-Apo.senta
dorin.- Requerimento do Sr. Silv~ira I.obo.-l'rorogn
~~o do or~nmcnto.- Discurso~ dos Srs. Siii'Cit'll Lobo, 

. visçonde do Nitherohy o visconde tio llio llr·nnco. 

. Ao melo-dia fuz-so a chamada, • achurnnHc Jl'OScntos 
38 Srs. ~cnndores, a ~rtbcr· :·visconde do .lhaeh\, Dins do 
Carvalho, l'igueirn do !!ello, bat·ao do Cnmargos, !Jiniz, 
Jaguaribo,' hntilO do llaroim, viscondo de Cnruvelln;, 
rnnrquo~ do_ Sa11Ucaby, Chicharro, Ft~r·nundos Jlrngn, Sa
rah·a, l'ompcu, l'iscorulo de Cn·tHII'Dgibo, Zacnrins, bnr~o 
do CotigiJ•e, visconde do Nillwr·ohy, I'Íst•ondo do Mut·itiha, 
Jobirn, lmriio tio Pirnpnma, Sinimhtí, diiiJIIC do cu,in~. 
Jlnrros llnrroto, ''iscondo do llío llrauco, hnrao do llio 
Grande, Sih·oim Lobo, l.eitr.o dn Cunha, visconde de .ln
~uary, F. Octaviano, visconde do lloru 1\etiro, Anl<lo, Nunes 

. Foi lida o npoinda para entrár _ua ordem ilos !rabalho; a 
indica~ao do Sr~ Ahneidá o Albilt1uorquo, fo_iiiL em ·sess~o 
de 30 do mez proxim~ .findo, a qual ficam .sobro a mesa. 

1' PARTE I>A 'ORDEM DO m.\': 
.\PDSESTAPORrA.-

EnÍ~OII cm 3•. ~i~cu~•ão o .. foi. ,ap1irovndn p11râ, ser diri
~idu 1í •nnr.~ao irnpori<tl a propooiçllO ria camara dos S~s. 
do1111llldos sobre 11. aposentadoria do desembargador Joaqurm 
Fir·mino Pereira Jorg~:- · · 

PHPJDO DE INFORXA~6ES. 

S~guiU-80 cnt diSCUSS~O I> rofiUOrimcnlo hnntom a.diudo 
rio Sr. Silveira Lobo, .potli~do informações ao governo . 
· l'oolo 11 votos, foi llfllttovatlo _o requerimento. -

2• I' AI\ TE llA 01\DEnl. llO ll!A. 

rnonoG.\~:ÃO DO OR~A)IENTO. 

Continuou n 2• discnss;1o honlcm udiadn do ai·L 1" dn 
proptsit<lo dn camam dos s,. deputado•, fazendo cxten
~ivns 11s rlispo;içllu;. ~~~ rcsolu~n~ !ln 1871 ;obro o or~n
mrnro tio 2• semostfo do 1872 n 1873. ·. . 

ON lltit'"'• lltilh•eira I,olto e ''b;ccntde ele 
NUJaet•olt,- pi'Onuncinrnrn discursos 11110 publicaremos 
no A J>J'Cnrlicc. 
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O'•r~··.Wtllle~nlle'do 'Blo''Brauco (preri-. lpapcl'do1júe uso', 01 Sr. ~onrlquedo1 Cárftl~ti'lilnda: P~ila 
delsll'•ifo''co·nrêlho)'t'.!:.:.:Sr. presidíirite,'·n~o'â~eito,nJIII.'!i.~oi :car!a mo tratm com muita. a~tonçao e conelderm;~ ·me.ai 
terreno··ern ·que"a' collucou o nobre .senador peln•'jirovmc1n ,anuge,JA.relpo~ta,c!\r, pre-ldente,.~L.,Qjsa,,car.l&·. reu,lJIIIK 
de 'Mlnai-Gerilos •' â'lúta neiise ·• terro1iii'1Jo~ 'dogrudnrln·'ll' compMo.siloacio •. Tenbo .. a coascioncill!traiiQUilhu.a.Mogu-,, • 
ambos; ~bi nao ioriamos sen~ó d:ir um ospóc!Aculo triste; rança do ,que o:Sr, .. Henriquis dll:.camlbo..e uquQIIo11, q~e. 
reprovado·· pcln: 'prudencia·o. pelii'''dignidnde· 'do· senado:· .delle so sorvem nno·poderno apresentar. documoni,O. :quBJIIO · 

:{A ''d') · · · · ··: · ·'' 1 
. • • . • . ''

1 ·fique mal. . . . · . 
frf~~0°~~ nQbro. senador, j_á q~o ~no ~stas' ns ~ua~·-~rmas E o qiJe ora se-apr?soi1la? tlina cartá"de meu 1111ui; o'~. 

rnvôritas · a»"'unica~· poderosas, que tem· contra num; a nobre 'üna~or,· uno -achando -nossa carta .nada quo.podosiHJ,. 
gloria ·d~ tiulns·. as .injurias ·que; cónscicntolricillé 'ou· n~o;· desairar ao. sou 11utor... . .. " .. 
a~~~~t.o se~ oxaltan~eilto,:· dirigi~~IIIO. I '·:. ; • ; " • ' • : • : •• o sn: F'ui'ún,n1 :»&~~~LÔ,;~Apoiildo,.:' ' . ' ; ,, .·" ' 

O. Sn. S1LV&JDA Louo :..:...novéras? V.
1
Ex. cs~\,,as,im . · . . , , ·., .. · .. · , .. 

' YILleui.io? Estou o dcscouboccnd~ I As, suas arqla& .ó quo. 'o Sn. VISCONDE, uo' RloBitLNCO (P.reiidenle ao COJilelhO); 
são do fina tcmpcm. · --·;; c'ntcndeu que'déviu; unic:uiJc'nté"pór ü'n1a i~íia''poli~' 1 

0. Sa. TISCONDG DO. R: o .Bu~co, :(pmidenle ,do -COIIIB· 

lho) :.-;::-:Tonho. ,por, mim osso escudo do que o nob1.o sona1lor 
oscarnece, que ó.,a.conOança .cm que repou~o,,.de.quo-ho-• 
meus •. cujn estiJ!Ia prezo o ,devo prezar, .protostam cm .sua 
consciencili contra . as opiniGos .do, nobre sonador. , Repou
sandó.em .i.~o honrosa conOan~ o sabendo, como já disse, 
qu_e, .ac•iu!!iido.:e ac_cusador silo· assá.s .c.ouh~ci~os.no,Brasil,. 
eu .não. pr~ciso,, Sr,. presidenl.o, .n.osla.occns.~:lo responder no, 
·nobre .. senadorr,.reJribuindo~lbo nos mesmos .. tomlos, par 
pari ''re{erre.. , . .. ... 

Sr. presidente,. mais do uma voz occorreu-me. a sen~ 
tençii",latinn: ira furor .bre~isut .. V. Ex. siu.' o estudo 
de oxcita~no.cni que se achou. o nobre ~enndor •. :. 

O Sa.··Sn.TEiR~ Loao•: -.Está enganado;': 
O Sa: VISCÔNDR bO R1o · BaA~co (p~esidénte dô consc; 

lho).'-::- • : ~uando clle "!ais dó~s!os, o injurias me" di ri~ 
gia, ·mais pena mo causava I , · · . . 

O Sn. SiLVEI~~ Louo: ·-Eu é quo'tcnho muito.dó de 
V.·Ex.,.do-pnpol qúo.rnz no.mou:paiz. ·• 

o .SR. PRB!IIDENT&; - Atton~ão; convido" o nobre sti
nador··a rcspe1tnr a liberdade da tribuna. 

o sCSiLTBIR~ r.ouõ: :..,.. Eu po~Ô "a y. Ex. quu me 
garanta, o. dir~i~o de~ ser ,rcspoit~d~,. 

O SR. rnRSIDBNT& : .- Eu ... lombrci: algumas -vozes a. 
V .. Ex; quohàvia no.seu discuNo poraonnlidados,>:•(Diri
gindo-le ao Sr .. presid~nle ·do. comelho) E~pero t!UO o aob1·o 
senador ba de cum11rir o regimento. . 

-o "Sn: v1s_co'~óG v~ Rw Bn1~r.o (presidente do' conselho): 
-Eu creio que' aimla. nilo. proferi IÍIDII ~Ó llnlnvra, n~o 
uici ·dó uma· só eilJressiio, · •1uo cbri'J'Jion:lnm nos cxco"o' 
do linguagom,' ás oxpr •ssOos ·do nobre senador, Vou seguir 
os conselhos de:. V. Ex.; Ihnilnr-mc-:hei a maioria en1 dis
euss~''· • Nno posso, porém,' deixar do. dar breves exphca~Ocs 
sobic um rncto, 'a rcspcit'o do qunl·o n"ohro so~ndor,' nito 
contento do otronder,. do Invectivar seu advcrsàrio 'politico, 
entendeu QUO lambem· devia molcstar-JIO na JIOSSOR dO IDCU 

filho. 
Sr. presidente, ba ·dia~ rccobi umn cal'la do Sr. Henri

que do Cnrvulbo, onr tiUO cllo me· :tnnuncinva que, 1oela 
notir.in que li vem do num •Vscurso Jlronunciudo ua Cámarn, 
V~t·-so-hilt ohJ:igudo n prosoguir na scrio de seus artigos c 
a publicar dorumontos quo po•suin, outro os quncs uma 
caJ•ta n"i~nndn-l'nrunhos com n murcn V. 11. n., do 

tica 'que nrto fazbónra ao l>Íltrioti!Íifo, que' àlardeia,'.'attri";' 
búir~uio n llatéinida'do 'desse 'oscri~to:' naó,li,ódiiiidó' uxi•liéa.f., 
a 'c:iríá' particular soniiii''como inspiracnci' 'do plic. ao fillio:" 
• ' ~ouhorés, o 'ii'obrii soiiadcir nuó' conliecii·'e'sse ilioi:ó'; Iii{ ô'' 
conbocosso saberia •1ue ô de um caractn'"reíp~(iajili. 
muito judi~ioso , ,c .Í!Id~P.o\ldon.tt, a ;,que_m. ,s,e_llJ"'~ã 
j~teira liberdade 1mra ·cuuncmr em qualquer ,.,_.·,eu 
. ponsaruonto .. e maniro~tal-o onde .. e.co111o quiler.v St~ 
'vólos elle procura ouvir 'meus conselhos, ·toÍII;baslriáte.ihém 
sonso,pura:di~pensal-os outras ~ezes. ,.... , ""'' '" · ... ,,~ .. :. 

O nobro .. senador. appellou: para O•q'criterio·,Jllo:>ianado, .. 
appéllou para o bom , sonso . do .. publico :-.bra•iltim •• ,Eesa" 
cnrta particular, cujo acbado,.ello julgou tio. reliz.•com: .. a 
qual 1uppoz . que nos ._poderill. lulminar, ba de apparecer; 
o publico que a .julgue. · · · · 

. 0: Sa. ,.l'IG,UEID4 n& M&LLO. ::;-)!:' .. a. exJ>res~ao d~· pa-
lrJOhsmo. ,,

1 
... • • • .. , .... , , , , 

O Sa .. VJScoNDE no R10 Bn1Nco .(pruidenle•do. IOtuMho): 
-Como· o autor da carta pensaram muito~, niio só :a 1111- · 
pronsa ·ministerial, mas. t:lmbem :. a ' impronsa ··inteiramente 
independente do ministcrio .. E~palbou-IHJ.por.; todo.· o Brasil· 
a cren~a do que o gencral.Milrc. niio seria:.rccebido··; •este 
sentimenle qunsi geral não foi crendo pelo minis_terio •. Se
jamos justos ; Inçamos justi~a ao patriotisln(} lirasileiro o•á . 
nossa imprensa. . . . . : . .. . , ...... · 

Nno só a ,nota de i.7 de ~bril .. co~tiql1a cxprossõos quo . 
podiam ser ir,1torprotadas como olfonsas ao Brasil, mas a 
imprensa de Buenos~Ayros nos &Bgredia .por Dlodo· desueado. · 
Acaso uno or~ .nat~~~l. 'IUO a .i!l!pf~~~~ e.~a~i!ei!~.r~àgilse,? 
Admira-se o nobr.e. scna_dor de ,que.um moco, que anda 
IIIVOlvfdo na , politica, . ljUO. teJit 'um'a ráz4Ô~ esclarecida, 
po:losso pens~'r"livr~>imltc, c~m~.se :n~aniiestóifnc~sií"~. càrta, .. " 
o ncs>o scnhdo a·conselhassu a outro moco, que so. Utos 
apresentava cíinlo soldado"niilitnntô da imprcns:i ?' . . ·:· ' 
. ,\ todos,' Sr~ prasidenle,·~nio••n·o ao.'Sr •. , llcnriquo 'Ahe8 ' 
do Cannlh'o, quo cm 'u1n:t,Íni outrà"occ'asiilii a·pparoc~u~iuo, 
pedindo-mo riotidns, eu 8cnipre di~sc: .. <Nn.o.'_:Ldnlirn,· .ti ·natu,, 
ral quo a imprensa brnsiloira reaja lambem contra os :liaquris 
das gazolns do. Rio d1L l'rntn; mas .o sovcrno,imp:oiial quoi: 
a paz, oncamilllia a solucfio. desl~ · nei;o'cio 'p'nrà · 'â 1•az, 
nl1o· uccitriti~ a'guorrn ·RCÍul~,'Cm·.~ C~só eXtrOit~~.·~ ·N~nCa 
deixei. 'do manifestar "''e. po'nsÍtmcnlo .; a qua ·a.recipçilq :do 
gcuerul !litro o•lnva il>scnlnda entre nói.imlcs mesmo :la 
sua chcifnda, o prov·a a brevidade cout quo cise' acto ~c•·i..,,.· 
ficou-se. · · · · · 

Attcndi h'em :Is pnlavrns da curta .que· o nobre aonado1' 
nr.nhn do ler-nos o admirei como meu filb'o, · c·•crcvo"nilo 
na confiun~n quo depositava nn 1•ossoa a quom ilirisiiL ·um à 

'I 
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carta c!_e .. , cara9.t!r, )nteirallllinle. pritado, (o i, lOilln!a, .tio,; i Assim,,,,cr,n.,p!.e~o.!l~a" ~a.~ c~~rr!J~9!. t!JlP.~I~4os, ·:JIJidi~do 
pru~euto.,uoa.le'lls.,lermol:,: ,·.: '"'·'• ... , .. , . ,;' ... 1 , ;., :a,o,s nosso~ ll!nlg~s. que,c~om~~soi!J C!ffisel,ho ~.~.m ,a .. pr,u~c.~~in 
· •O• nobre 'senador (e·ci·ropethi :m~is do' uma tu) -entendeu• .~~~~~cd,o~u\,~os Dll'!~s, .. o.u, r~_yoçava, ... ~,rp~9ca~~ bo!n,,,ess~~: 

que. estava no• sou direito,• , quo •obieriiava• striclamontc 0 , ·'~-'P.~rl~r!t~, cr,r~urnstnn.~r~,,dc .. que. '!~o •SÓ ~ ·!"ir.nstorro,, cr,a o .. 
reglmenio,-os ostylos•do· senndo; qualiflcarido n· camara de me~rno _qu~,,tu~lr:r. mcrccr~o, o,,a~oro d~· .mnroua .d'! cama.ra 
leitura· do goycrno, , , , .. , · n~ rnrno nnlofiOr .. c tarnb~!" apor~, d~crdulo n~.sona~~1 .mas • 

11u• naqucllo momento tmbn per sr todas ns summrdados 
O Sa •. Sn.vxru Lo ao: .- V. Ex. mosruo uno . disso .na do. pa~lido conservador., , . , .... .' . . .. ·::,.: 

I.Jla do. ,lbrono. quo ,o .systema.cstava. falseado.?.·,. l~ntrctanlo,, Sr. 1•rosidonto,. 1juando estes. factos süo- pu7 

O 3r. l!Sco~oB oo Rro OniNco (p'residenle llo cimtellto)!. 
.....: Alas,· Sr. presidente,· se n carnara o~tual pódo ser' jro'~ta 
sob . ma auspeiçüo, . que o nebr·o, senado. r uno. bosilou oru 
proferir lilo aspcraniont'à~ ontno' o m'esnlo podorui 'dizer dus 
camarris anteriores, lóiliis ·sob a admini.tt·aciio do_· nobr·e 
sanador o dos 'seus · nrriigos ; il por esse tornp'o, Si· .. presi
den,lu, V: Ex.,neirhum de nós, .ningucni"no Dritsil'ouviu o 
nebro sona1lor dize( que era 1rreciso. ré~enorar ii systóma 
repros~~-tatiy9: · · · · · · · · 

. o s~;:srL'I'HlR.i:'LCIO :-E' uni dos 'cbnvGoi dÓ v. Ex. 

O l!ia~'TISCOIIDB no 1\io BnANco (presidenl~ do con1el/;o) :• 
-O .. nobre- sanador chama ··chavi!o á· ·todiL resposta· que 

· destróe as suas censuras; cbamn cllllvi!o· o •rotrcspecto 
polilico,-os•factos,"os-procedentos dalronlem I Eu niiopo
dereí-dcixar.:do•usar destes cbnvocs muilris vozes,: cm que• 
Feze.-ao nobre seoado_r-jror Afinas, . 

O Sií.'SÍLYP.r~ ... Lou~ :..:.Nã~ me pcz~·nada ••• ·: 

0 S~' VISCONDE· DO Jlro Bn>NCO. (preddenfe do COns8/ho): 
-V. Ex •. eolá vendo ó trabnlbo que mo custa rc•poirder 
ao sou discurso ; .. ó . o trabalho . de , procurar alguma ·idúa 
nova, que mero~. contcsLaçlio. . ' 

, O nobre senador apresentou o minislcrio de 7 de llarco. 
como tendo contra si· não sú a, maioria do partido conservâ
dor, mas a gcmrr.a desse partido ••• 

9 'Sn. 'SrLvuru 'Louo:...::...\poiado. 

O Sn. vrscoNDR no Rro Ba.1.NCO (presidcn1e do 
lho):-.. . os,' melhores ·caracteres dosso1mrlido. 

' .. . ... . . . . . .. 
O Sn. SrLVEU LÓ1o:--'Apoiado. 
o sa:'liSCOIIIDB ·o~ R r o Bn ... ~co (pruidcnle iloconsel/;o): 

-Sr. prosidentc;em '1871 Unhamos contra uús nesta casa 
alguna d~s cliclcs_ conser!ad.or?s, mas tiuhamos. por nú• 
outros chefes· nno monos drsl:nclos; uno monos consi
derados entro os .sous co-religionarios, niio 'monos dignos 
da vcncraçno do •Bmsil: nfio ó 11reciso quo c.u pronuncio 
seus nomes ; o senado os . conhece. Portanto, essa pro
pesi~no' do n,obra' senador. ó 'uina. dns· muitas que lbe 
escaparam na.fobro, quo bOJO o dominou duranlc_todo o 
""u discurse. · . . . · , 

.TA·hontorn, Sr. presidente, se di•so qu~ cu havia invo
r.ado para justificar a di>•elu('~o ~~~ canrara lompornria, 
cm Dlaio deste anno, que o gab:nolc, a lfUO lenho a honra 
do' pertencer; COnlua do seu lado Di simÍmidadcs do par
lido conservador. Senhores, nessa épo'ca j:l muitos dos 
uistinctos chefes· conservadora~, que so acharam separado• 
do nós por causa da questão do olemcnlo Rei'Vii, uos pro
mottinm sou npoio o declaravam •fuo 'a dissidencin uno tinha 
mni~ raZI10 de a•~· · 

hl!cos,, notorios·.,o, inc0ntoslave!s; ,,~ .no~ro .. ,se~ad.ir .P.~r 
Ahnas-Goraes vem dizer-n~s,:quc,, cslall),~S sós, que 1\. n,nla 
do pn1·tido conservador esli\.ao lado da clissidoncin, hoje 
tão' reduzida, o· que os·lrónl(·ns iínpirrtnntes·quc Ílchnm.:.>o 
comirosc'o·rindn ,,rlcm·no concqitc·do·s. Ex.' ' · ·'·''' · 

O Sa .. Srr.vsmA Lo no: - Nilo disse •Jue nada valinm, 
isto ó invon~ilo de V; Ex •. · : , '· ,, · , . ' · 

o Sa .. YISCO~DE DO' Rro .Burico: (presidente· do co_lii'él/10): 
-Nrao insistirei, Sr. presidente, 'cm 'clemonslrar'ninls uma 
vez que: a rclorina:do ·estado m.vil nM era''idéa_ éxclusiva 
,do partido liberaJ,·:o I(Ue não se 'porlia····mcsnic' consideral.·a 
como ·úina do suas aspiraçUc~ riceitas pelos seus miris emk 
ncntes· cbclcs .. Nilo ·repetirei' ainda.quo; · so o' gilbiirctc· de 
7 'de Marco;para· levar a' ·effeito essa· 'importante· reforma: 
eocial, teve ponf liberaes,mui.lo distinritos;' mriito.'illustra~·· ·• .. 
dos, que deram um exemplo digno ·de ser· imitado, ··niWsc· ~ : · 
importando com as pcs!oas dos-ministros desde·: que· c~tes · · 
aprosenlnvam:idéa_s que r.llosjulgnvam de grriiidli vantagem 
para o paiz;. n~o repetirei, digo, que' lambem ó '.cc_rto ·qu·e 
libcracs muito· eminentes nos~ difficultaram, a· ,misSi1Ó e· rc·... ~-: 
tardaram o tl'iumpbo da•ruelle po~samcnto. Aqui· mesnro :o 
nobre senador pola provincia ,do !lin~s, nas po~cns pala-
vras que fiFOieriu, nfio ler. ruais· do qüe .nnimár ri ilissidoncia 
da camara ·dos deputados, procurando dosacoro~oa~~nos· · 
no enrpouho de ir por diante até conseguir a lei do 28 do 
Setembro. · " · · . · ' · ,·, . · . · · 

A cnnrara foi disaolvida. porque entendemos quo o conOicto 
~stubelocido ,entre cllac o. minislcrio dcvia,le.r. osla solu~iÍo; 
digam embora os nobres senadores, ,que pcps~m, do-outro 
modo,quc na8 ~nas conjectur,as de soluções politicas contavam 
com outro desenlace ; nós procedcnros coirscicnciosaaienlo. 
Aind11 que o nobre scnado'r e algum outro n4o o acredite, · 
eu quizora poder retirar-me nessa occnsião1 . se a respon
sabilidade. do dever·drl.'~niuha poii~o nilo me obrigasse. á 
conlinuaçno do mesmo sncrificio. • . · 

A camar·a podia ser dissolvida, Sr. presidente, ainda 
qunn•lo o· ministerio estivesse completamente desarmado 
pelo que toca nos. meios do governe. O minist~rio, porém, 
tinha lei de or~a_t)rcnlo para sois mczes ; a carira~a reunir
se-ia no dia 1 •, de Dezembro, , podia prover· iL falta dâ lei 
para o !• semestre do nr111o 'financeiro' corren'·ê. Proton
'der-sc, Sr: presidente,· que er·n. prcviE1lo ialaliivel. qiru ri · 
camnr·a nno pudossli cm lodo o decurso do moz de llr
zombro satisfazer essa neces&idaile, 'ó. uma opinir.o inteira
monto gratuita. · . ·· ' . . ... · .. · ·.. .: . : 

O Sn. Srr.lEIR.l J.ono : - N~o npoiad~. 
:1, I 

O Sn. VISCONor~ no J\ro BnANCO (presidenl• do consollw): 
-'-Mas ou j:l disso que, dndo mesmo IIUC não livcssomos lei 
para seis mczes, que nos vi;sumos obrigados a cor·r·er a ovcn
lualidndu de ficarmos sem loi do orcamonlo o tivessomos de 
pedir 1101 f1i/l do indomnidado i1 aasombléa iOI'IIf, doNde que 

:. 
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. ~ __ :.L-~·..:. .:~~ .. --~.:____--~-·--~~---; -~--~-·-· ----·-~~----~- _ .. ___ ~~ . .! -'~-- ~-'. ~ ·~ ~ -----· '~~.~~~~ 
' ' .j ' ' ~ 

' ' .. -~ 

,. 
---·~· .. .51S 

enltlndiaUIOUar ~quelle .recurae ca0stitucienal.ne~es.mio,, _d,as .~s p~~,1incia~.ant~ de ~~me~ar: o ,n?l_o.an.no,~na~~eir,o, 
tinhlimoa.o .. de1or. de propOI-o o, .. uma., voz ac~j!o,do .exe- _para·o qaal !alta1a pouco ma_la de, .. u."!. mer; ,:::. : , . . . .' 
cutal-o.Este rccuno.constitucionalseria l)luilas n~es. ine~c- .. O. docreto n. 283 .de 7. de Junho ,de 18&3 nAo po'diâ-ser 
quivel,, e ,~,missllJ elo, po~cr,moderlidor n~e p_~dÇria precii-' i:oi1hc:ido na m_uior párte das· i~r?vi~ciaií')ntes ·do.; ~t de 
chor-sQ, .se por acaso a !alta.do.loi·de .orçamento _fosso. ob~ Julho desse. nono; o ilecreto n •. 3~Gde,, U .. d~ ·~ai,O, _,de 
staculo indccluuml... . . . . . 18'~ e o de n. 971 .de 23 de. Ma1o ·de 181G . estio no 

· •O Sa. ·Su:valu L~~·o ' .:.:.nm s;l~o. me~:01~~&· a lei ~e e;~alllen:e foi p;omulgada ~~~:,a.~at~ ~e 
O Sa. V1sce~ns. no lllc·:unANco (pmideniB do' 'con- iR do Junho;· Cbe(aria: As 'províncias anletí do 1• de '1ulbo? 

rel/10)., ;·pnra que,: sobrovinde um connicto entro o·minis- Em .1860 o· decreto n. ·1292· de1:S'de Jimho.·uno. podia 
'terio,.li a 'camilra tomperariu; a didsotüc~o nuo. fosse a da ·ser-coribecido em. mu.itiul províncias senno · depoiÁ de .. 1• 
cani'~ia"e siin a do n1in'istorio • · . · de Julho. · " · · · · .. ,. · .' ·· · ''•' · : "." · 

ô. s~:· SILVK;Rl L~i~ ·' .-EÜ tom~ nota dosÚL epini_aii. . A: resólucno qua níandeu' yjgerar no y'· semé'sire·'iie 
O. Sr. viscoNDE Do RIDBuNco (-president• do conre- exercício de"1889 a 1870 àlci'h. 1607 tem' a''ilati. ilé 28 

1/io): -Sr~, ·presidente, nuo· é-precisó,. nem é.oppertuno do l0ro~0;ara .1.870 a 1871. re.iJt;o~u_,·lgada't:~li~~:.'c~~'a 
neste momento que ·eu recorra aesannaCR·parlamentnred pura d · d 8 d 1 b · " 
mostrar' ns epiniõ&s .-já enu1icindus por mais·dc uma vez, ata 0 2 e un o: · · .. · · ·:· ~ . . ·· ::. ·, ' · .. 
nqui'.e.naeutra:'camara,. sobre os casos cm quc:asdicta- . Em 'odos estes cases 'ó· manifesto'_que.nàs províncias, 

I
. . . aitles quó · fosso · cenbflcida a -nova 'lei' de oreamonto, nie-

duras·s~e 1c11as; · · , ram~se.as ·despezas e àrrecadarnm-se ós.'impodtos. í.con's-
Tinliamos 'lei para soiunozes·o esporavames que esta tituiçile do rmperio roi -cnlllo rcligicliamcnte'observàda? 

resoluçno: pudessil'.•paesar com 'mais·brevidade, mas ncon- E p01·que nilo.'_o foi? Porque houvesse a!piracno a meios 
teceu que. ella chegou ao ~ena do 'no . ultimo dia· .de· De- . · • 
zembro.· •Do 1• do.Janoh·o. em.•linnte, disseram· os nobres. ~iscricionnries. e_u dictatoriaes? Nilo, per Corça das-·cir-

. cumstancias e a despeite da vontade ... do 'governo 'e das 
sonndorcs, ficristes sem lei do ercamento c estaes arreca- . 
ÍIIÍIÍdo '!mpilstos_ il"·despende_ndo "os dinheiros t'ub_lices_.-• · camaras. · ·. • · · '·' 

1
• _ O nobre senador .pela província .. do Rio de ;Janeiro,. e 

E ou disso no· nobre senador pela província da·Ba 110 quo. meu nobre amigo que ba pouco Callou,.já·mostrou,.Sr.cpre-
. nfio éra a pri1Í1Óira :vez que· este Cacto se dava; S. Ex. 'd 1 71 d 
·retorquiu:'• ·so:·podeis'hivecar' o exemplo de 1829 »;_ Sl_entc, que peo nrt.1 a-constituiçilo •• ;: '"· .,, . 
mas eu ·desde higo penderéi: • Netae que muitas.vcz'cs a O Sn. ZlCARIAs:.-:'V. Ex. es.tá'copiando·o 'procodor do 

I · 1 · t 1 d • t d d • ód t Sr. Ca.rri!e·,·esteuvln•ado·f ··.. . · · · ·· ·· e1 , c· ercamen o em passa o Iuc. ar c ~ue ·m,o p e e r o 
chegado "As províncias ·antes de come~do o nevô anno o' Sn. VISCONDE no RIO B~ANCO. (preridenl•' do conr~~ 

· financeiro.• · , . · 1/Jo):-V. Ex. deixecme concluir e verá qué n!o tem a 'ra~ao. 
'· O Sa. S.1.n.1.1VA.-Mas estava vótada;: que·suppoo nesle seu.repare. · · 

Pelo art. 171 da constituicl!.o este caso está- at~. :cor\ o· 
O Sn. TISCOI(D~ vo R10Bu~cÓ (pre1iderile docontelh.o): 

.:....Ouco um aparto em que· me dizem · quo estaYD votada. 
Mas, ~r .. presideilfe, acaso a constitui~io póde ser Yiolada 
nas previucias· e só nne pódt ·iel·o ·na COrte? (Apoiador), 
Nas províncias ·t~ perínittido,6. constitucional que se cebroní 
impOlltes e sli despendam dinheiros publicos sem que baja 
lei de' or~amento; conhecida e promulgada;· na COrte este 
lacto t'oma diverso caracler, tem a· maior -gra1idade I Se
llhore.s;'semolhante& propóíiçoes u!o silo sustenta veis. 

O Sa. Sift.I.IY.I: :-Em~DI caso ba lei e no outro nno ba, 

. O SIÍ. maÍlNIII no IÍ1e Du~co (pretidenlt do r.onsellta): 
-'-lias a lci.nil'o clíet~a a tompe ducr execütada; e 6 nects
sario nas províncias cobrar impostos e satislazel' despezas 
publicas,· sem· que a lei: o touba auterisado, unicamente 
em 1irtude da le.i anterior c das ordens lllmhem antorioi'Cs1 

expedidas tJa'ra a exocucilo 'dessa lei. . ' - . 
O Sn. v1sco~•• JI'NITnBKOUY i- E segundo o preceito 

formaL da cea•lituiçilo. . ' · · 
O Sn. llsco~DI 10 lho Bn!Mno ( pruid&~~le do coll-

sei/Ú>):-Eu che«arei abi. '. · 
Vou nostrar que esto Cacto deu-so mais de uma Ye% o 

n~o sómentt uo anno que indicou o nobre senador pnla 
província da llahia, porque eSie anuo pertcacia no período 
con~cnador. 
• A. lei n. 108 de 211 de Maio·dc 1810 tloYill ro,cr no 1• 
do Julko dl!t';e nnne. E' claro •1u0 uno pollin chegar a to-

ponto previsto. • 
O Sn. ·Z:icm.1.s:--Ah! .é 1erdade ; · Y. Ex.' est&Ta no 

Paraguay. 
- 0 'Sn, PRESIDENTB:-'Atlencfio f 

O Sn. v1sco~~E DO 1t10 Dn.I.Nco (preiide~le · io 'ê:onre
lho):-E• estava presente aqui no senado;. e ractô 'dou-so 
em 1866, recordo-me muito, o Sr. Carrle~ era entlio col
le~a do nobre senadbr pela província ~e )lioas Geraes. 
' o Sa. SILYIIR.I. Leae : -Kas eu nun caluei.a solida

riedade a esic ponte. · · 
0 Sn. VISCONDE no ·RIO BRANCO { preriÚnll. do., con- . 

rel/10) :-Os nobres senadores toem este recurso ou' ébavile: · 
sno solidàrios e nile silo solidarias, gevcrnJm e Rile gÓyer
nnm,; esliie cem o partido liberal e nilo estilo cem o. pa1:ti!lo 
Jibcr~J.' !Cgundo a (er~.a.daS CÍrcumstancii'•, , : 

D1zm eu, de accOrdo com •o nobre scnndor pela pro1incia 
do Rio do. Janeiro, quo a constituiçno ·proviu este caso no 
art. 171, qunr.do di~ que as conlribuiçOos dircctllll,,,uma 
ve1. vetadas, exceptuadas aquellas que tivessem sido. appli
cadas a~ pa·gamenlo da·. divida publica· flndnda1 dovorinm· 
ser 10llldas annunlmente, mas continuariam- em vigor em
quanto nno fossem r_cvog~dn~ eu substituídas por outras. 

O Sn. ZACARIAS: -II'· isto o que dizin o Sr. Cnrr~o. 
· O Sn. VISCONm~ no Rw-llnA~co (p~esidenlc do. consell•o): 
-!lu u~o sigo o principio absoluto quu Jl&roceu &nstontnr 

-
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o Sr. CiUTAO,; se t\ qu.o ollo dava o me5mo. a(CDliCO que dà 
o nobre senador, ás suas idéu enunciadas ; n4o sigo .este 
principio .em" absoluto, n4o digo que o governo'poisa dos
cuidar~se. da lei de orçamento o prescindir do concurso das 
camaras para·cumprimelllo desto grande dever, quo emana 
.ieOi' duvida do uina' das mais importantes e sagradlis'pro-
rogativas do parlamento. . · ,, · · 

·.Abi está o ·artigo seguinte,· o art. 172 da constitui~ilo, 
mnndiÍÍldo 'qúo·. com o. orçamento annual' venha a .Proposta' 
da .. dospezil . o dos _meios. '!las o legislador constituinte 
previu· qtio podia- aar-so · uni caso como este ·ou como· 
cJUn)quer out1·o de. força ma1or, em que· o governo se 
achasse sem léi de areamento; e entilo cobriu- a sua res
pons·atiilidade; ·ató cerio· ponto, com aqúella ·autorisaçao, 
que está no nrt. 171. . ' - . 
· Portanto, se o nobre aenador desconhece a doutrina do 

art. 171, com receio do abusos, ou' entendo qu~ pelo abuso 
n4o se d.evo' tolher o uso: csoguramento o art. 171 não 
dispensa os miriistorios do sercin muito solícitos em propclr 
e· obter das camaras a l~i da receita e despeza publica ••• 

' ! • • -. 

. o Sn .. s.~.VEIRA I,OBO : - Obrigaçao imprÕscindivel. 

0 'Sn. VISCO~DE . DO RIO BRiNCO (presidente do COII

sel/10<-:- •• , mas, quando circu•ustancias e~traordinarias, 
independentes dos miuisterios, independentes das camaras, 
c0Uoquem o governo na allernati v a de cu crusar os braços 
c deixar que a· sociedade toda pare, ou arrecadar os im~ 
postos e fa%er a dospeza· publica, neste caiO a constitui~no · 
l1do foi im11rovidentc, mto deixou.o governo inteiramente 
do>armado e cxpo;to aos tumultos das fac~ões. · 

,o Sa. FiO UNIRA ne IIBI.I.O :-Apoiado. 

0 SR. VISCO~DK DO Jlro BMNCO (pmidenl.# llo contelho): 
· - O nobre senador observou-nos bontem :. " O governo 

nilo pOde obter em tempo esta resolução pro•·ogativa, e de 
que expediente .serviu-se para supprir entretanto a falta 
de lei? 11 S. Ex. accrcscoutou: " Devíeis publica.r um 
dec•·cto firmado por todos os ministros, e como nao o fizes
tes, estaco exercendo uma dictadura triste e miseravel. 11 

Sr. presidente, cu creio que nilo ci preciso grande ·esfor~o 
para mo.•tror que dictadum triste e miseravel seria aquella 
qu.c cxerccssemos. pelo conselho do nobi'C senador. 

O Sn. ~IARQUE% -nE ·S. Vu:ENTE : - N:í" presença das 
camaras. · 

o Sn. VIS.CONIIH DO Rro BRANCO (presidente do consel/10): 
- Quando, S1·. presidente, se acham reunidas as camaras, 
quando ~ompurecemos ante ellas c lbes ~xposcmos as cir
cumstaocias, pedindo o remedio.legislativo, dovin no mesmo 
tempo o mhiistcrio, Mm esperar n solu~ito do parlamento, 
promulgar um~ecroto ordenando : cobrem-se os impostos 
o façam-se as despezas, •nnquanto nilo-houver lei? Se a 
obrigaÇJ~o moral, quo resulta para todo'; de respoitarem 
aquelle preceito do art. 171 da conslituiçao.. do re~peita
rem um caso de r orça maim·, dU reconhecerem qnc a arre
cadaçno dos impostos votados por lei e a snlisrnçito dns 
despezas publica• sfio 1loveres indoclinavei• o nccessidndos 
que interc~~urn tanto ao governo como n toda a communhfio 

. brasileira; so este •cntimento intimo e os dictame• do 
bom senso deste JIOVO 1uio bastassem, Sr. presidente, ocaso 
um decreto elo podei' gxecutivo teria mais fot·~n do qug 
tudo? 

N4o, senhores ; coom1otteriamos, nno .direi uma aft'ronta, 
po1·que nilo' podia pasãnr pela mente do algue111· que'o ·mi~. 

"õisterio tivesse io~cncao de desairar· a 11ssembléa· geral, • 
mas um grave erro, s"e, tendo pedido 'Úi camaras a·provi
dcncia que dollas ·dep"endu1 ao mesmó tcmpopromulgasse
wos um decreto dic1atorial, para uno passarmos p~r·dicta
dores obscuros, porque.· o. nobre :senador, ao ·que parece, 
gosta, das dictaduras n Napoleão. · . . . 

Sr. presidontó, o nobre· ienadoi' pela Babia há' de 'per
mitth··me . que cm defeza <lesta .. censura eu.ainda invoque 
um prccedentu. Póde ser UUI. chavilo, <h-ases 'qirc me sno 
constantemente censurados, 1Í1as tenho o habito de lêr, 
e o estudo .dos precedentes é para mim" um dos mais' ins-
'tructivos. . - • '· 

O uohrà. senador;. quan~o-subiu no poder rim 18Gt,· 
achou-se com umll grande uimculdade: O, decreto doueus 
antecessores aposentando magistrados .éra um. a~to discri
cionario, inconstitucional, ninguem o ,contesta, á parte ... as 
razões que o determinaram ; o seu· proprio. autor ,reconhecia. 
que este decreto era , illegal, que ellc, tinb& incorrido em 
responsaliilidade, ~ela qual estava prompto a responder .,p.,;; • 
rante o poder competente. •. • 

O SR. CANàmlo nc' Sr~IMDu':..:.;.Nunca· sophismou:~:: · 
0 Sn. VISCONDE ·DO 'RIO ÜnANCO (preriden/e ·,do. éonsí.-

relho) : -Eu nilo Aisse o contrario. . ·:. · . ; ;:; 
O 11obre senador, qua assumiu a responsabilidade desse · 

acto, ·dando~lbe plena· execucilo, como procedeu, Sr.· presi
dente? Foi à camara pedir"um bill de indmnidade? NAo 
o fez. Eis aqui ·como vós respeitaes a constitui~ao, eis arju i 
o vosso empenho cm seguir os preceitos constitucionaes, 
quando governacs o paiz I · · 

O Sn. F. OcTA.VIANO: -Mas já estava pedido por quem 
commetteu o delicio. -

O Sn. Z•c•m~ : - Estava provocado e 11 camar11 de-
cidisse.· · · · - · · · 

o·. Sn. 'vrscoNDK DO Rro BRANCO (pre;ideilté do con
selho) :-Nno· houve· neto da camara, que crincédess"e o 
· bill de indcmnidade. E, Sr. presidente, o nobro senador pela 
província da Bahia, apertado pelà discus~ão com o nobre 
marquez do S. Vicénto, foi levado a dixer-nos '• Nilo pre
ciso do bill da indemnidade, não preciso que-o acto. seja 
·appr.ovado pelas camaras, para que surta tódos ·os · seu8 
olfoitos : desde que a camnra dos deputados nilo ·intentou 
unm accusaçilo contra os ministros, n responsabilidade 
destes está salva, estes nilo precisam do nenhuma outra 
rcsalva. ,, ' 

O Sn. ZACADIAB: -E os successores ató hoje não man-
dai·am niutcgrm· os aposentados. · · 

O Sn. F. OcTAVIANO: -Inclusive o Sr. marqucz de 
S. Vicente. 

O Sn. ZA~Anus ; -Isto nlio é cbavlio ; ó ·nrma com 
que V. Ex. foro n si mesmo. 

0 Sn. VISCONDE DO J\10 BRANCO ( prtsidento do COIIIB

lho) : - l'ois bem, Sr. presidente, seja o que fllr, qualifi
que como quizer o nobre senador pela província da !labia 
aqúillo que estou dizendo : o facto cm sua essencin ó o 
que ncaLo de rcrcrir. E so a fnltn de nccusnçiio pelo ramo 
tempot·a•·io du logi,Jntura bastava pnra ll·anquiiiism· o 
o obre seoador .. 

I 
I 

I • 
I 



~-~--~.;~:_:~~_:-'•'--'-----'-' -~-=--·-· __ :_ '~."_-' _1 
• .:.~--~ .... --=~~-: ___ ' -- -' '---~- ----~~:!:._11Y/1'1"' ii'('•j~~~·-,, 

,, 
' . --· . . ' . .:_,-~ .... -

Se[:lsã:o. ~m. 4 de Janeiro· 57 

O Sa. Z1cA11.U:-'E. Y. Er., ,que n.ao. mandou _rei~- publicaçnooftlcinl loium canard, o canartl corre por 
tegral-os, .ajuisar ·da · ineistencia annuill"de u1n: dos _apo-· conta· dos empregadOs superiores· do tbeeeuro •. · · ' . ·· · 
sentadoa. . · · ·' · O Sa. Z•~ARIU:.,...lll~i .. eu,"sponsãhÜisó;os palia pêlo 

·o. Sri. VISCÓ_IIIlÉ 1>0 RIO Bmr.o (préridenf8 do conreiho):' que fazem os Olhos, . . . . ...• · . . 
-Eu n~e · estou' accusando o nobre senador, estou nrgu-. ·o S · ,. · · · · · · 

· d d }' I a, VISCONDE' DO R10. BR.lNCo.(prlridmle do: "con-
m~nt.~n o __ ·com 0 •• ~eu Jll'eco_ •.nte p~ra app ICa -o As cir,cum- _relho1 :. - Nao é ill8o ·J·ustic.a ·do •no1so eeculo. E.s•es 
stanc1as actuaes: · '· · · · ' · · · I • empregados, ia eu dizendo, Coram os. preparadóree da de~. 

O .Sa. ~AOARI~.• '::'--Qu_&;l ,precedente I monstraçao, que-tanto escandaliso·u _ao. nobre senador, e.· 
O Sa. VISCONPI o~ R1o BRAMo (preridente di! conrelho): cuja exactidão de algarismos ·O calculoi eu· alileguro, · 

...... O·nobre"simador inferrempe-:me a cada momento; mas porque sno ru·ndados em documentos oftlciael. · ':· · · 
hei ·de alar fló ás minhas idéas. · E S. Ex. 4eu-nos o critorio para julgar da prevençlo 
· O. nobre senador eatao procedia ásjim. Agora que temos com que leu u~ ~acto. l~o innocente, que n4o era publicad.o 
uma. rosolu~lo já .votada por este mesmo ra.mo tmnporario e~ honra do mm1st?r1o actual, mas em honra· .das ~~mi
da legislatura; · quando a· cainara dos deputados já pro- EIB~ragoes do ~rasd, porque ·esse Cacto comprebend1a o 
nuneiou o fiU juiwe aatorihou o governo para arrecadar . por1~do. d~corndo_ de !SG~. att 1872;--·-S. Ex•:· deu-nos 
os impostos ,._e 1alis_fazer as deapezas publicas; quaQdn a. esse cr11er1o quando. d1~so.: •·:Vendo · esaa.pubh~açao ·no 
resoluçao pende sómente da discússno do senado; a ·qual, . vel.~o o mansueto D•ano O(fict~l, puz7m~ ·a cog1tar qual 
em ve~. de versar- sobre o ponto preciso da mesma resolu- s~rur o seu ~m, e entno ·por~ua~1-me de queo:,b!lve.ndo .con
~iio,. tem .• versado sobro politica: gorai, 0 nobre senador Oleio. argentmo, !alvez. necoss1dade de. e_~p_rest1mos, ·em 
_entende ,.que a 'responsabilidade- do· ministerio não está Londres, ·lalv~z mloresse em mostrar no_Rio da· Prata, 
rosalvada, que nno deviamos ficar, .tranquillos. c_om esse quan.do por· ai h al~ns nos arreganba•~m .os de~tes,· q~e .o 
voto da camara; que deviamos· fazer publicar no Diario ~rasd lam~em pod1a armar-se, a P.ubhcagao V?IO dar uma 
O(ficial. um decreto diclatorial. mandando que 90 cobrassem &d~a vantaJOSa do estado fiaance•ro do. Brasil, para um 
os impostos . e se flzessem . as dcspezas, embora' nilo· bou- destes dous fins .ou para ambos. » · · .. · ·· · ~ 
Tesse lei o até quo bouvesso-lei 1 · • Mas, Sr. pres&dente, con~edendo que ass1m fosse, eu ·n~o · 
• . · . . _comprebendo ··qual ·a gloria· quo resultava para o nobre 
. O Sa. ZACARIAS :-:-E é " que se está C~zondo sem lo&. ·senador em dar a esses algarismos uma· interpretaç~o di-· 

O Sa. F. OcTAVIANO :-Eu creio que ninguem so!Tre versa daquella que elles Icem e nao ·podem deixar de ter.' 
com a. demo1·a; esl&·se pagando e esta-so recebendo. Eu espero demonstrai-o aritbmeticamente; a guestao póde 

O Sa. VISCONDE DO RIO BRAi<r.o (presidente do conselho), ser levada ~ evidencia,, porque 6 ~o ~lgaris'!'os. ·, · . 
-Sr~ presidente, 9 , nobre senador pela provincia. da Bahia, A propos1Çilo onun.c~ada np D1ono . Oflic&al é ,esta •. ~De 

·a quem estou. respondendo 0 com quem· .gnslo do .discuth·, 18G~ a. 1872 amorlls.lmos uma certa· somma da d1Y1da 
porque, se algumas .vezes tem suas asperezas, :silo sempre _pubhca-mterna o externa. . . . . 
a•porozas-tolemvois na boa sociedade, mostrou-se desgos- To.dos sabem qu_e .durante .osso per10d~ contrab1mos e~

.toso,.porque 0 rolatorio deito anno nilo lhe provocou nestà prost1mos, que~ dmda pQbhca cresceu ._om. coasequenc•a 
camara a aniplia~ilo do artigos ·quo nlguem oscrev11ra (e da g~erra- de cmco annos;. 1~as -a ~ropos1çilo _é e~acla: 
correu que éra .·o nobre senador o autor dossoi arligos) amorllsAmos uma parto da d&V!da pubhca. . . ; . 
sobre uma publicação Ceita no Diario Oflicial, aonde se O Sn. ZAcAnus-:- Vinte e dous mil contos; Ílilo_ ba. 
mostrava quanto se tinlm nm'orlisario da. divida publica in- duvida. ·. , : • . . ... 
. terna e exlernn •. O nobre senador; a quem -é allribuida a • OSn. VISCONDE no R1ó BnANCO (preridcnle da cor&~clliiJ): 
Jluternidado desses artigos, estranhou quo o relntorio nilo o -Mais do oitenta e Ires mil contos. . · .. 
prev_ocasse a insistir na materia. • • o Sn. z1u~us: .._.Vinte e. dous mil éontos do '.iívida · 

O S Z O · 1 ·' 1 E inlorna e externa, mais nada; isto ó amortisaca, o, eu reco-n. _ ACAIIIAS: - ra, essa e 1ua _ u n;io disse 
ioso. - nto"o; o mais consolidamos. 

0 So. VISCO~PE DO R10 BRANCO (p,resulcnlc do c~nse
l/&o): •· •• c então como tJIIO perguntou-me: «l'or que rnztlo 
não inclnistcs no relato rio aquclla publicação? A ma teria 
não os lava para mim oxhaustn e ora aqui· quo eu prclcn-· 
dia' complot~r os artigos. ·;, ' · . . · 

Eu obsorvei ao nobro senador quo lho toda dado osso· 
11rnzcr, so por ventura presumisse qno S.Ex. mio csla\'11 sa~ 
tisreito com o triumpho quo obteve com os artigos publicn1los 
na Reforma e que eu li silenciosa monto. Totlnvin, no reluto
rio deste nono e nos nntm·ioros o nobre senador encontra 
os elementos que SOI'Vil"nm tio baAe ·para oqnolln tlomons
trnciio. ' 

Ô nobre senador, Sr. Jll'osidonlo, fez-me uma 11ccnsnc~o 
t)UO seria grnvo, mosmo oiTonsivn, so ·nno rosse wn ·dcs.so~ 
gl'lleojo; Jll'oprios tio '"u n!licismo. S. E~. 11isso : " Estn 
JlllbliCt\~110 foi Ulll CQIIal'il "• ~ln;, 81•, JII'CSitlOIIlü, "O a 

0 Sn. VISCONDE DO RIO BnANco· (}•residente do-conselho): 
-Eu vou ;\ demonstraç~o arithmeticn, ,porque V. ·Ex~ pa-· 
roce quo já ostà fazendo ap_enas uma quesll1o de.palavrus. 

O Sn. ~.cAmÀs :-·E' que V. Ex. diz quo arno1·tiàou e 
eu diso que não, que consolilloJI. · · · · · · ~ · . •. , 

O Sn: viSr.ONDC no R1o llnANCD (prcsiclcntàrlo·consclho): 
- s.·. presitlenlo; talvez inclua como nota no meu discurso 
o que sabiu no Dia!'io Official, pnra nno cansm· com a sua 
leitura a nllcnçiio rio !cnado ; mn~ n~o posso·rloixar do le•· 
aqui n seguinte expoai~iio do r! i rodo r geral dn contnhili- · 
lindo do thcsourn (lendo) : 

" Em obso1·vancia do avi'o rio n do corrento moz, <1110 
Y. Ex. so dignou dirigir-mo, exigindo n tlcmonslrnçiio rio 
resgnlo tia. divida inlCI'IUI e· ~x1or11n, cxcluidos os rlopo,i
los. rlcsrlc o clcrcir.io do 181Hi " I ~66, cm 11ue comc~n-

'I 
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ram as'' ~pera~6ee de. credito . extraordiftarias reclamadas 
pela guerra do l1araguay, tenho a honra de apresentar a 
V. Ex. as inclusa• tabollaa' erranisadas pela t;• contadt-
I'ÍIL desta diroclcria. • · 

exercício de 1865 . .....:.. 1868._ Eis abi 'á' domcn•tràçao. 
aritbmetica {l•nilD) ': · · . · . • .. - · ... ,:, . 

Natureza da dÍvida i : Alllortisa~iÍo Estido dil, d~id~ ~.;; 30.. 

.. Demonstra ,~, tabella ,;, 1 que da. 4iyida ellcrna, da Divid;r'oxterna 
interna fundada . (omproslimo ·nacional),· dos bilbotes -do ( · ) 

.~· .. do Ju.ribà do.187i .. • 

· !!:i, uo, 86!.522'1 1 iio;i~ii:sol~~ú 
lb I I d 

. 
1 

aepar .. · .• 
esour• e·•IO.•pape. moe a, amorllscu-se, no 1ecrrr;o Dita intorna 

duqueUo.exercicio até 30 de Junbt proximo !>assado, a fundada ... ; 
somma de 83,D~0:807l~Ut. · .. " Bilhetes do 

_As .tabellas ns •. ·''· 3 o ( mostr.am desenvolvidamonle a !besouro., 

1,311: 5~0~000'." i89,GtD;iOOíiOOO 
.,. . .• ~ . . . ! . ' .. 

a!norllwa~fto das drvulus .externa e rntcrna fundadn, e a dos Pa ol mooda. 
bilhetes do !besouro. . , P 

H7,920:1iOO.IOO.O:: 10,99.8:000.1000 
1;üo7;91ã,IOOO:: •. 159,800:815!'1000. 

Para ~cular,se a diminuiçao de algari!rno dos bilbe
lel do !besouro. lomaram-so exercícios coml>lotos, Yist~ 
quo .. a emissão mensal n~o roprosonta, muita; vezes, 
augmonlo de diYida e sim antecipa~~o de ·.receita. Esta 
oxplica~no ó nccessaria, J>orquc, constando . da tabella 
n. ·t _que o maximo da: emissão 110r exm·cicio~ foi 1o 

. 68,9:t8:1iOO,I, vó-sc da do n. 2I do rolaterio do ministcrio 
da fazenda de 1869 que,.no do,1868-1860, a circula~no 
elevou-se, cm alguns mexes, a mais de 80,000:000,)000. 
· Finahncnlc, a tabella lf. li mostra o re~gate do pnJIOI~ 

moeda ·por exercicies, o bom assim quo provem ello, não eó. 
do desconte que soJTrem u . notas em substituicno; mas 
ainda. do troco da. moeda de bro~zc que se tom· emittido. 

A' vista da citada L1holla n. 2 rcccnhoco-se a pcntunli
dndo do governo-.crn satiofazor. os omprcstimos externos ; c 
cunvónr ponderar que as amortisa~ifes ol\'octuadas, dcsdu o 
!• semestre de 1865, depois de ccntrahido o cmprostimo 
desse. anno, clovam-so _a ;t 2,G07,8i7, .. somma que, comJ>lL
rada ~om a do t 3,459,600 da do 1871, reduz o accr·es-. 
cimo da divida llrcvenicnle "deste a ;t 851, 7ií3' •• 
. Não se oc<:ul.tou, Sr. presidente, que se hcuvc~scm con

t•·ahido omp~ostimos em .1868 o 1870, o que grande parlo 
· ilos dous ultunos fornm npplicados no resgato ou cousc
lidacãc. da divida Ructuantc. A demcnoii'OCilO officinl o 
dissó no seguinte trecho {linda) : · • - . 

« Exnminando-•c tambom. a nmO!'lisacilo total con
stnnto ~a tnbolla n: 1 o ccmpamndo-n com-ás cpe1·acões do 
credito realisadns nos ultimes anncs, vê-so quo uma" parto 
destas" foi applica<Ja ao mgatc c ccnsolidacào da divida 
1mhlica. • ' 

·A nmortisu~ão total, no poriódo .a quo mo refiro, im
portou cm 83,920:807$222, como ficiL dito. Esta 11unntia 
é superior á do i•roducto dos seguintes cmprostimcs indi-
cados ~o m.cncionado aviso : , 

Emprcstimo levantado por ~ubs
crip~nc nacional em 1868, e eujâ 
11mortisa~fio o juros oilc pniios cm 
ouro ....... , , . : •.•. , ...... , .. 

Dito provonicnté de apoliccs ven
didas no llaneo do llra,il o a Fmn
cisco Rodrigues Jlorrcim cm 1870:. · 

Dite externo do 1871 ••..•. ,,,, 

27,0011:000$000 

2':\,'Hi)i:O OO,f,OOO 
26,1l21: 700;tiUOO 

76,396:700 ,'!000 

Vejnmos ;.agora as Lnhellnj;, tt·IIUO so refere a c:q10~i~c1o, 
quo ncnho do Jm·. A lnuclla 11. I lf•ntn da IIIIIOI'ti''"'"o da 
divi~a Jlil~siva de lmpcrio, excluídos o; deposites, dÔsdo o 

-.-. ------. 
As ialíollns seguintes mostram o ·descnvolvimonto do·quÕ 

·a primeira ósynthoso. Abi so vil: 1•,·quc da divjda externa 
amortisaram~so ;ll ~,607,817; ou i3,180:"8G2$2!ili 'ao· 
cambie do!.7; ~·.do cmpr·ostimo in'terno de 30,000iOOOJl, 
levantado cm 1868, .1,3t1:1i00$; 3•, de billíotcs do 
tbesou;o, n7,920:500~000. . . . . ' ' . ·.:: ... ,, .•. _ 

A amortisnçiio total ó, com~ janotei; de 83,9i0i807!'1'!!~;·', 
somnia superior ;I dos tros irltimos emprestimo• (de "1868'0".· 
c 1870 ). Eolcs tres omprostimos produziram a so:nrira~·de'l· 
76,396:700~000. . . . . . . ":•1 ''"* 

E' evidente -que a somnm des Ires omJ•reslimos ó'- · 
inro,·ior á scmma da amcrti>nçilO. • 

O Sn. ZAcAniAs:-Pordôe-mc v. Ex.; cs.tiJ.somma ó·do 
producto, ma~ o onus dos.cmpr~stimos é suporior. . 

O S!. VISCUMDE no :Rro UuNco (presidente .do· cimÚiho): 
-Eu não trato senão do comparar a amorlisnc;lo conl·o 
que entrou pam o_thosouro por moio desses. omprestimos. 
Deixe:mc o nóbro senador proseguir cm minhas _obsorya- . 
çi!os; nlio ponsc V. Ex. que agora o deixnrci:só nesta. 
questão; havemos de vontilal-a. Nno respondi-acs•artigos, 
·porquo confiei no bom senso. elos leitores. Quando .se. de
monstrava com os dados do thesouro-amortiscu-so t;wlo; 
dizia o àutor dos nfligos-•iuo se ·nmortisou. Uma tnl·no-· 
sa~ão so rerutavn ·jiOr.si mo~1ria ãcs. olhos do quem tivesse 
á vista ns tabilllas· officiaos; - " ·. ·. · . · 

Tenho ouvido, S1·. lll'esi<lentc, muitns.vezcs dizor-so.quo 
om:oconcntiã politica .nem sempre "dotis o dous diio <juMro; 
AJM isto é nns rrucstios complcxns, if rc~Jteito dos IJUacs, 
<:orno dizia-Bastiat, ha cousas qué todos vêem o outras IJUO 
nom todos sabem vôr.'Em arithmetica dous cem dous rnzcm 
quatro: c se o nobre senador me convencer do contrario, 
vou ·queimar os meus livros. . ·. . · 

• A observação de noh1·c senador ~cdia ser esta : nes>o 
poriodo do sete nnnoo a divida 1111hlica cresceu. !lns quem 
o podia negar-? E' o l•c•·iodo dll guorm .: cmiltirnm-sc 
apoHcos,emittiu-se pnpel-mooda,conlrahirnm-so cmprcslimos 
no exterior; scgnrnmenle qno .a divida-cresceu. nlns a 
umort.iaaç11o deixou-se de razer ? · Nlto; os contratos ex
tornos, quo marcam pontunlmento' o "pngnmcnto de• juros. 
o n anJOI'Iisaç;1o, o cont1·•.to do ompl'estilno uncionnl de 
1868 toem sido cumpridos ; lmir-sc amortisad~, 

Conlrnhimos nindn eut 1870, <li>se o nobro senndor 
um ompl'estimo no oxlorior; cmiltimos npolices -.r~ divid~ 
inlct•nn. Mus pnr• IJUO so fl1.or•m ostas duns cpornr.llos do 
c•·odilo? Fomm dcslin~das princípnlmcute n ros~Íttnt· os 
bilhetes do lhesouro. E, pol'gnnto eu, ponJUC resgatamos 
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oa'-'biltielea .do theaouro"·· com'. oa . rundoa adquirido~· por . diplomalas .que pouco 'valem;· lambem'· poaeiill':'ao ·'menos. 
outro meio, que nno o da renaa· ordinaria, deiiã do bn'r' mostrar que toem patriotismo .e,latioili zelar a digni4ado e 
resgate deaea dí,ida especial? • ~s.intoresllt.l do . .llraeil •. (,ll11ilo. •illl../ .. llf!Uo hlll)•. · . ;: 

Som duvida alguma que uma· iivida nti aubsliluir:a Ficoll adiada ·a discmAô pela-hora.:''·:,;· •.. , .. , .. , .:'· 
outra: :Mas o facto ê que usamos desses, recurso• e11raor- · 
di na rios, nao sómcn.lo para' satislám as despezaa de outra O Sa. PIIBIDRNTB _deu.a ordem ;dÓ· di& pari-•'(:. ·. ~--- · 
ordem, mas jmra diminuir o~ onus ou -as condieões da .1~ porte 'ati tf.-1 :hora • .:_a• di!C~t14o du'·proposi~· 
divida_ gora! do listado, · ·· . • • coes ·da .camara·doe,Sre;.dopu!adoa·com oa:pa'recern·da 

• O .·nobre aonlider nno pódff descoabecer· que tanto .a. Jli~ ineaa •n•. t31 e &33 eobro:1agoaeiltadoriu :· ,, .~· ·:- ·"'·. •: 
vid~ iptern~;.como· a uternà tom,· ~iminuidoi cjuo .-4S bi- 1• do 'dcaembargador"- IJa~oel · iibaiiio.' J'erolrá' ·~e 
lhele.a.do t~esou.ro, di,ida.ftucluanto; foram rcsgalados, fi~ Castro. · .. · . ., ·· · '""' ', .. ..-. ... 
cando·.asua. somma.reduzida,- na da!~ desaademonetra~no; a .. .~ ,· .. ·-·'"' ,, ... " 
menoe do ~nze m11' conto,s i· e que;.loda e_s_lll ·amorlisa~ao i• do 1:onselheiro barno do. Muriliba. . , . ,,,, . ,, . 
eleva-se á tmporlanlo solllma do 83,920:807,BIU, scmma .1• discussno do projecto do ee~ado;':darido ao·eàpremo .· 
superior aos' Ires emprestimos de ·t8G8 'e 1870. . tribunal· de jueli~a compctoncia de· tomar aesontoa·· para 

Pergunto" se es!oJacto 6. digno ou. n4o do· ser posto em inle!ligencia das lois ciTit, commerciaos~ e. criminaee. :- · 
rololvo •. ;.O 'nobre·· senador -enlentleu que· a nossa ·domone- • · · 
tra~,jio ia.-provar.que a divida publica de:1866 a .i87i nAo 1.• dila dá iiidicacao· sobre a·mudanca·tia .. hora da.sci- -
linha·crescidel Quem se proporia a enuacinr uma·inoncti- aao para as 5 da tàrde. . · · · ~- · · ··• · ó·" · ·. 
d4o desta ordom:aete. o publico· do ·Jiio do Janeiro? Qu~ .·i.•. pari." d ·1 hora· ou anlu. ~·· Coniin~~~llo.';d~ . .'!.•·· 
documentos- olllciaos do !besouro poderiam produzir uma tal discussno adiada da resolu~no proi'ogaliTa do or~amo~to, 
myalificllÇ.~I? !'ilo' i a divida publica augmentou, todos o 
sabem, mas &ugmenteu até certo·periodo, o mesmo durante 
olle.·os augmcntoà foram s0ndo compensados pclll amorlisn-
~ao col!)illnlil o. annual. · . , . · 

Aqui tisL\ oúlra demànstra~ilô por. algari!inós; ~ni !abol
Ias mais·coJilplclas, com lodos os itens da divida gorai do 
Estado cm 1865 o 187!. · · ·· 

Divida paaeiva do Império no 1,•; de Julho de 1865-
2U,t8i:-137~389. De t861i a 30 de Junho de 187i 
. leve o augmcnto de t7t,508!U!I;IlãU. Portanto, deveria 
subir,so nno 16m a amorlisácno,a.699,9!10:8~i,.9i:l. Come, 
porém, houve ·a amorlisa~fio de 84,Gi1:87U15{ (maior 
que a da la~ella publicada )1 ficou.toda 1\quelliL'divida rc" 
duzida, cm 30 do Junho 'de 1872, a Glil,-iG8:98.0~773. 

lllanifc~ta-sc, portanto, assim· pela publicn~no .feita 
110 Diario ·Official, que apresenta sómenle o~ algarismos ·da 
amortisaçno da dfTida externa e .In!crpa;, ~omo pelo .calculo 
do total da diridn no principio do 1865 o lio fim do Jnnbo 
da -~879, que houve amo~tisnçuo ou I!UI ·a ili~ida decres
ceu. Logo, o lbosou~o com a sua publicaçao rio ·piarw Offi
lllal nno pregou u~tcaRGrd; exprimiu uni lucto de incon: 
toslltvol-verdadc, lacto que nilo fullava ·sói!Lentc a bom do 
minislcrio ·actual, ma~ a bem da 'administrne•1~ do .Brasil; 
som distinc~.~9 :de pessoas, no poriodo do 18.Gã a '1872. · 

Tive; poi_s, raz40 para· dizer ao nobre senador: se ~ois o 
autor ·d~sscs -artigos,. vos destes a um trabalhe ingl_orio. 

Sr~prcsidontc, tudo quanto se tom dito n respeito do 
a.ccordo qun poz lermo ao conOiclo entro o governo ioLpé· 

. rial o o da Republica Argentina é digno do seria, rcOcetida 
c calm~ discussao. Eu a desejo, cu a espero cm· occasi110 
propria i mas permilla-mc V. Ex_. o permitia-me o· senado 
IJUC por meros incidentes, o inridcnlcs 1110 ripuixonados, que 
realmente é· preciso que cada um do nós tenha rnuiln cons
cicncin do que devo a •i' (1roprio e ao sonn do parn não 
perder o sangue frio nocossnrio c n:to omitnr c provocar 
a<Juollcs que ~e dcsmnndàn> em excessos; pcrmiltn-mc· 
V. Ex. que a e"la hora,·e <tnnndo •c 1rnl11 do uma provi;; 
doncia. urgcnlo, mio occupc sun nllon~ão cornmatcrin <liver.n 
c tno 1mpm·1nnle, 1111~ hn do ler logu; proprio, c sol11:o n 
qual, 01~ o ospm·o, os nobres llCnndorcs (nllurfio com a 
proficioncia que lhes ó proprio', abrin1lo largo campo n '· 
deb~l8 o pcrmillindo quo coles pobres ministros, oslcs 

Levantou-se a •cssuo âs i horas . da !arde. : 

• ( .... 
•• '•e••iio•' ., ' .,.. •. 

EMJ DE JANEJii.O. ~;li, .1873. ' , ,-.. 
ri(EIIPRNCJI, DO'Bft, VISCONDB·DI AUBTJÍ; . 

NIUIIIIIÓrto.'- ElPBDIBNTB . ...;. Parecer da cciinllisiilo 
da razcndii,;_OnDn·no ~u.-Aposentadoria!;;-'-Aieen• 
tos dJ! suJ•rcmo' tribunal 'de jueli~a-:-U:ora dn s~eao.
l'roro~ac<lo· do orcilniento. - Discursos'·dos Sre; Zaca
rini, I~LRrquez de s": Vicenl,e,·Silveira Lobo, visconde do. 

·Jiio Branco c l'ompeu. · ' · ··' ' " · ' ... , .. · 

. A·o meio din tez-se a .chamada e acbaram~so 'pr~sentes 
quarenta Srs. sena<lores a sJLber : visconde de Abaelé,-Dias 
do .car•nlho, Figueira do )Jello, bariio de Camarr;o•,•·barlo · 
do l'irapnma, Barro·i Barreto, ·Almeida- ;-e .Albuquerque,. 
Silveira J.obo, Leililo da CunlLa, l'ompou,. marqucz do Sa
pucaby, lliniz, Chichorro, Zacarias, visconde de: lnhomorim, 
du11Ue de Caxias; ~ar'!_in,·visconde do Rio;Branco,_,iscon~e. 
de Can>aragibo. VJBconde .de Caravollas, VJscondo .de.,llun-, 
liba Anlilo, bar~ o dà Cotc;ipo, visconde' de Nitboroby,. 
l'ao~ de lllendonoa·, barilt do 1\io Grande; Jaj:uarjbo, 'ia
conde de Ja~uàry, visconde do Bom Retiro, Sinimbú, ·Vieira 
da Siha, marquoz d• S. Vicente, Cunha Figueiredo; Can
dido ~J~ndes, Nunes·Gon~alve•,· Silveira' da•llotto, bariro da . 
Laguna, conde de Bnependy, Octaviana e }'craandos Braga. 

Jleixarnm rlll. comparecer sem causa participada os 
Srs. !'nulo J>c~sõa, Alundcs dos Santos, R:beiro da Luz, 
Purunaguá c Jcbim. : 

Deixaram· de comparecer som causa parlicipada os 
Srs. harfio do Moroim, Firmino, Souza Queiroz, Nabuco, 
Fernandes da Cunha, •iscondo do Suassuna, barno. do Anlo
nina, Urhtla Cuvnl.:anti, lmrno de ~Jnmnngunpc o visconde 
de Son•a Franco. 

O S1-. presidente abriu a sc~sno. 
J,cu-so " nela dn ~eSj11o· onlcccdontc, c, nam !Lavando 

quem sobre ella fizesse obsCI'\'a~OCS (oi IIJIJlrOVOdiL, 

• 



. . r,, 
. i 

'" 

r •· 
! ,. 

li 

,f ''·' 
. :: 
I 

·I 'i l, . ' 
~. I 
',j: 
; 
ii 

~· 

0 .Sa. 1° SECRETARIO (oU O seguinte 
.,. '•' ' • .· •'· •.• ( 'd··· ··'·• ••• 

. ..•. .,,.,, , .. , .. EXP.EDIEl'l:rE. , 

omcio de 'blo·•corrente ·mo~:do'·1· secrillarlo da cnmlirn 
dos deputados, romettendo.as ·soguintes •. propo~içoos,' 

• J.. IISsemhlóa., geral resolvo. :: ... 
Arl;" 1,•, o. decreto.logislnth·o. n, 136( de .1 9 de Se

tembro· de•18.661 ria. parte que np1rrovou .. a.1rea&lio conce
dida ao alleros, reformado ,Joao,.,Zolerino. de Hollnmln, 
Cavalc.n~t.i,;pae .~o ,alteres em :coínm,issno J~só Demogenes 
do Hollanda ·cavalcanti, morto nm . campanha, devo onlon
dor-so com a clausula de sobrevivonr.in á mãe do 11ito · 
alloros em comruissão;'nos·iér,mos do; decreto· imperial do 
27.do Julho do ... rolorido ·anuo, quo· concedeu. a mo~mn 
J•ensao. · :. . . , • 

Art. !I;• ·sno•revogndM· as disposições cm contrario. 
Pa~o ·. da camara ,. dos doputado8, em iS do llozombro 

do 1872.-Jeronynio Joad Teixeira .Junim', prcsidcnto.:...,.. 
Dr. Joaquim Jou do Campos da Corta de .lledeir·o• c Al
buguágui; 1• 'socretario.-Jo'aquim .Lopes Cllavcs, 2• sc-
crctiiriO: ),- · · · · · · · · 

• A assemblóa g~ral resolvo: 

Art. 1 •. São approvadas .as PO!lSllos concedidas ·por 
decreto~ da 6 de Setembro do 1871 a •nber: do 181 mon
saos a Francisca Fclicia qp Souza Co•ta, viuva do 1• sar~ 
gente do 11• batalbfio .. do.inlantnria Vicente de Pnula 
Pereira da Costa,.tallecido no .hospital dn Ilha do i:errito; 
de 21.1' mensnes, sr.m prejuizo 'do meio soldo que por lei 
lhe compelir, ·a ·O. Anna· Francisca ·das Dores Gouvea, vi uva 
do tenente .do 12• bntalbão de. inlnntaria .. Dolfino José do 
GollVJia, mprto nctconbnte do .t• de Outubro da 18G8; do 

· GO,'!, igual. ao. soldo da !•atone •lo. capitão, a D. ~la ria 
Folina. dos Santos , viuva do capiUio do r.l)mmJsino do 
li• corpo proTisorio .de cavnllaria. da guarda nacional do 
Rio Grande do Sul, Belarmino Severiano.dos Santos. fnllo
cirlo cm conscquencia do-lorimentos recebidos cm combato. 

Aft. 2•., )>sl.ns ponsi!os serão pagas da data dos mesmos 
decretos.· . . :. . . · 

Art •.. 3•. Sno ·revogadas as disposições em con.trnrio . 
Par-o da camnra dos deputados, em I de J~nciro do 1872 .. 

-Jeronymo Iord Teixeira Junior,· Jlresidonto.-Dr.Joaquiin 
Jo•d de Campos da Costa de Afetleiros e ,\lmcida e Albu
qllerquo,·1•. secretario. -·Martinho 1/o Fnilas· Vieira de 
Me~o; i•secrotarió.'• · 

·A' n:csn •. 

Sala das soss~os, 7 de Janeir~ doJ873.7'".,YiiC0.~4, d• 
Caravelliil~..:.. Visconde delnhomerim. · . . . . .. ~·: . . 

Fi~~~~ ;obre à mosa, 'ali~ de ·;~Irar eni. discussAo. 'com.&· 
p~opos~~ao :, que so'roloro. .. . .... ·. ,.,, 

, . 1• I'AIITE.DA ORDEM DO, DIA •. 

Aros&NTA~onris. ·. 
'',• 

·Entraram em 3• 'ciiscussaó o ·roram:ajiprov~dàs para 
mom dirigidas á sanccilo imperial' as prop·o'sieoes da'· ca~ · 
mara dos·Srs.· 'd•pirtados" sobre aposentridorine"éoncijdidas : '' 

• 1.• Ao.·Dr: Joatiuim Manocl Li!!iin'iii ,Poi~!r~ de .. Castió. 
' !.• ·Ao conselheiro liarao do Aluritiba.. · · 

.I• 

ASSENTOS :DO SUPDEIIO· TRI~UNAI. DE IUSTI~A· 
Seguiu-se-em t • discussfio .. e• passou para a !!• o: projec

to do.scna~o, dando n.o supremo tribunal do justiça compe-' 
tcncia:detornar assentos para ialelligoncia das (eis civis,·' 
eommcrciaes o -crimitiaes. .·. ·. · · ·" ·· · · · 

O Sn. 2• sECnGTAnrii requereu vot·balmonto a. dispensa dó 
intorsticio e o senado concentiu. ' · '· · · 

·· . . · nonA. Di sscsio. 

• Entrou em 1• tlisc~s,4o a' iudicu~ã~ otl'e~o~.id~ 11CÍiqf 
Sr Almeida e Albutjuerquo .em, sossão·de 30 do DJ~~-P,~o~ •. 
xirno ·lindo sobre a mudanca da bora da soseAo .do. senado, 
prím as G da· tardo~ ' · ~ ·· · 
.. · l'os~a a v~ tos, não lo i aJ•provada •. 

2• PAR:rE DA.(lRDEAI .DO DiA. 
•., . 

Pnonr..o,,~io DO .on~AMENTO. 
. ' . ' . . 

-ConÍinuou a 2• discussão·. adiada da (lroposi~ão da ca- · 
mnra dós .Srs. deputados; razondo.oxtensivas. as disposi· 
~i!cs ,da resolução do 1871' sobro . o orÇamento do 2• 
semestre do ;187:1 a 1873. 

O ·Hr. ZRClftt•laM, proúunciou um discui'>O que 
publicaremos no Appendice. . . 

O. l!lr~ maa•c:uez d~ 8. Vle~utea·;-'-l'l•io 
pretendia nem pretendo tomar tempoao senado •. Nno. po
dir.ia mcs!llo a . palavra se níio tivesse. a necessrdAde ·de. 
explicar um 1\parte ao nobre senador, que .acaba. !lo oc-. 
cupar a tribuna, o qual disso •1uo o mlo comprelrendra. 
· Todavia, jfl que .pedi a pnlrmn, solicitarei dos nohrcs 
senadores, •1uo são membros da opposiç~o, ~ que tcnr.r~
tnrdado .a medida, que se discuto, a permrssno ria nocossarra 
franqueza; para demonstrar a contradic~ilo cm que hiho- . 
ram. . 0 Sn. 2" SECRETARIO (CU O Aeguinte 

PARRCIUI. DA GOM~IS!§i.O Dl: PAZENDA. 

Tsenrão de direitos. 

Cada um do nós.cer·tamcntc toin·o tl~rcito de censurar 
.uilo só os actos rio ministcrio, mas 'tnmhemus.ol'illilles, ou 

. proceder politico no senado do quniiiUCI' do SCUS mciúbros · 

A commissilo do (azondn examinou a 11roposiçAo tia rumam 
dos Srs. deputados, para que sejam ioontos do direito~ ns 
1•ocas 'o mntorines que tiverem de >Or importados pnrn o 
mÓnumento quo se 11rotcndo erigir no poetn Antonio Gon
~alves Dins, nn cnpitnl rln provincin do ~~nrnnhilo; o ó tio 
1•arecor que s~jn discutida o ndoptnrla, ~rsto n sun convo
nicucin o merecimento o ntlo r~sultnr '"co nlgum Oscal, 
~ondo exccutnda scg~ntlo os termos cm que ti' coucotlitln. 

O SR. SrL''EIRA Lono :-Apoiado . 
O Sn. !IAIIQUEZ rm S. Vrcf:NTR : - Certamente ti .um 

iiroito reciproco, e ronvcniento A causa tmhlicn. l'ois bem: 
qual é o· o~lrulo, ou n no:'!'n ~ilunçiio nctunl cm rcln~ilo aos 
impostos; o ás dcepezns l•uhlicns? Tenha ou ntio teu h a o 
mini~Lcrio c1lgumn cuiJm, 8cja cstn. pcqucn!l ou grnmlo, .o 
que ó certo, n'!uillo cm"1un todos concordamos é q~ro luho-
1nmos om uma JlO!IiÇfiO unormnl, fJUC se cobrnm llnJiosto~ 

80111 IL llOCCSSIII'i;L aulorisa.~(I.0 1 O lj110 80 JlfiSt\nl ~Ct'(IOZilb 
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sem fundos aprõpriados:a: eilasjuhi lui~-~~no: .r~~~ô~ :éon~' 
. 'trarias aos principlis ·rundamenlaes do· nosso syslema ·de 

goveroo·, 01'8 om·taos.'cirCUhSIItllCias O lfUO cumpro (azer, O 
quanlil antos? E" reelificar, e.lcgilimar nossa silua9ilo, c, 
vóllar A inarcha ru'gular 'das ·cousas i1,o inle~osso' da l~i, 

+>'!',;' t .• :.~,;;l _·,. ~ •.", H!Íl C:nll I' 1_\'t:•I•:;J,r.1 \1~~'1"'; ' 

, . S!.IIUO Ó .ai~IIJ!, qu~.deJ~mO~, 'l!l.qeder,IL,g~~n~\1 cÇ~IIS- • 
htue~onnl, quo tanto. unporta., a llber,d~de; a. bo~ra; ~,por 
ventura nieoiilo a vida.' dó.liriisiloiro; ·como· (éntao~'que,d•- . 

na convonlencia 'do todos' os parlldos.' " - ' 
Teremos depois tempo de sobra para- examinnr, e de

lucidar tedos,os erros e abusos, caso 'existam, tanto 'mais 
.)Iorque estamoll' apenas nu. comcco .. dt. uma .sessile. de .eilo 
· m~zcs,'o P.~~x.hitos li)iscussi!Õ • ilqcsposlu A . .r~ua, do, 
tb.ro'íto. Para que poi~.demorar uma medida .cssencu1I com 
o eumo do talilas, :ii· ino variadiis qúcstoes,. algumas de 
poucá !mporlanci~, ·.e todas· dé caracter qúe· na o · illferece 
urgencJa'f,~ ... ,·,.: .. _·; .,. : · .... ".-,. :r_.r ... · . • 

·Si nosso.eslndo acluale.illegilimo,sLcadil· dia. que assim 
se' passa.a;·mai~ um dia do .illegallidade, si:de nós; e: só. do nós 

, depende:regularisar .. a .marcbiuociaJ,. poriJUC · nilo.razel-o·? 
Em Iaos condici!es. a demora .vale: .unu1 , cuntplicidade .que 
nAo devemos. qÚercr: Honra: sei:• ~eila ~ illusll:~ camat·a dos 
deputados que cortczmenle deu-no~ um nobro exemplo. , 
• ·Creio pois! que.tenbo'razilo' na:·censura, que dirijo, e1n 

• cujail.palavras. penso, quo nilÓ•se··v.erá a mlriimil ofl'ensa 
··pessoal; netn eu a·•empregareijámais porque dovo !C!peila"r. 
u mim ·mesmo, e ·semolhanlemcitle' á lodos e a cada UIJI 
deis· honrado&· senadores; · · ·' · ··. · · · ·. · . 

·A:· franqueza, e mesmo :a ·maxima energia,. a· ;censura 
ainda a majs grave é compativol, o racil· de alliar-so com 
a linguagem cavalheira, com a córlolia, c com as . couve-' 
nioncias reciprocas. .. _... .. · ' · . · • 

Por todos os 'litulos devamos uns aos outros· 'alten~õos 
·mutuas : nilo é só por 'noa~a inlelligencia, idade o cat·acter 
)JOssoal, é .lambem por .nossa altura social do senadores .do 

. lmperio, pelo exeillplo qu~ devemos. dar, e pelo prestigio de 
que o· senado deve gozar por amordo·bem JIUblico. · . 

· · '·Qualquer. expres~ílo · minlla que olfondesso pessoalmente 
um senador. certamente nilo ofl'enderia .só .a elle, sim a lodo 
o senado,· a todos os ouíros senadora~, cuja prcson~a, . o 
nnerae&o nesse caso mo nllo · ieria • vnlor para· conter..,ne. 

Sr. presidentc,.raço estas considor~çíles súmenlo por amor 
do l1em 'publico, o do senado qae é · mstrumento delle. Esta 
aiL' corporação politica já !mil prestado gra~dcs serviços, 
ja 'IO!Jl· conjurado· perigos, • ó o. fiel da balança do grandes 
inleressosaociaes, precisa dO lodo o prestigio, o ·este nilo 
podo independor da dignidade, c da estima publica. 

Por conoxílo de'idéas, pedirei a v. Fx. que CODI pausa lo
me em consideraçllo ·um dos assumplos, c1n. quo ainda"_ hoje 
tocou .o nobre senador pela Dahia0 a quem já mo rereri. . 

lleve o senado permillir, que oin sessão sua.. sejam lidas 
çarlas parli.culares, que importam abuso do. confinn~a, ou 
probibir ,in limine tal lcituru ? .. . : . , 

A conslituicilo do Brasil, que devemos respeitar, c dar 
mesmo o eÍemplo .. do' venerai-a diz,-quc o segrcdo·das 
cartas. ó. inviolavel. E .porque ella assim se expressa ? E' 
porqne Iom cm vistas O principio da dignidade do bomol)l, 
o principio da moralidade, do decoro, a Có reciproca, o a 
convcniencia e scguran~a. das communknçoos, o mesmo 
confidencia intimo, o bom das relnçOes socines, o-muitàs 
outras considcracOo8 valiosas. ·Salvo nlgnm · rasoex
prcssamenlo autÔrisado pela lei esse sogrodo nilo deve 
sér propalndo· se nilo por nccordo cnlJ·c altllollc qno es

.. r.rovcu, o aquellc n quom a carta .foi cscripta. l'aróce 
l'laro que fóra d~sto coso o segredo foi violado ao menos 
cm rela~ilo n un1 dolles. 

~_cm_oi ~~r,~si~c_rá.l7a! · ... 1 ,;.1 ••. ,,-.1 -.·-:.·~--·~~-;r;;! . .-i~ n' · 
. De. que. lado estará e rundo .do preceito. conshtu~ional,.a 

n,obroz'a das ,i~e!ail do 'so.nndo; á razii~'q~~ d~$,iirmll:.o~p~,der 
. quanto a udmm1strn9ilo dos correios •. quaesquor que séjao 
as 'convóriióncinsda policia? . ' · • • >:· : ... .-
. Nilo "sei então, ·sr; prrisidontó,' o 'que 'seja· es's'ii' in~iolabi· 

lidado, e.em,quanlo niio souber, pedirei a v, Ex •. e anli
nado, quil)irest.c sua' illu.sl'r~da aitinÇao·; ,ti, maioria; :para 
que o procedente nilo fique. consignado como regra. , . 
. O Sa. s;LVE!RA Í.oao :_:Aq~i Ílunc~ só iêu ca~ pÀ~ti· 
cular ... s~, marquez. , , ... i . ·,· .:;: '· .. · ....... ' ;. · 

. O Sa. IIARQURz,nB S, V•cBNTB :-LembrO::mes~menle da. 
re!tu~a .de umll.car!.a;_,tuas que já cor~ia,impréoa;,.Córa 
.desse . caso. nilo)os~, dize~., ao meu nobre .. ~q)iega .~.jfl.,lem· 
havido àlg~m outro.,.S~ja .como f~r. ~ que pe~o,ao lllDado 
é que considero o principio. em, lbe&~ne, n'aq.,nessa,ou.na
quellu byfJOibese, que penso onde eslá n maior veneraçilo 
pela·lei e pelo bcm·.jlublico. : .· < · ·~ "". " P '' . 

Não · é um assumplo de partido; é o interelse.·d~ ·todos, · 
n,ão ó Cacto t_rans!torio, ó.~~y~e!,isAo e deJc.~l\lan~n~ia_.; 

.. Passando ·ao .meu fim'lisp.ccmhome9Qrel'pOr.~diZer quo 
sinto não entrar na analyse'dii·algulllas'das·opirii4es··do·. 
nobre. senador,.pela )!abia quap.\o a.cobrança da.'oCO~Iri_. 
buicoes. iiidirilctüs, 'niÍIÍia "íi\êsmõ"nà 'ráltà ilo lei .do orca-, 
inenlo: eu seria conlradiíorío demorando inniliem:ae mhilla 
partc'a resóluçilo, cujaurg~ncia,d~renao;:.·.·,, .:.:, , . · 

Tambcm · ulludirei .. só de:passagem a rapidl!:promo~AOI 
que; Ot: nobre senador indicou:: direi sómonte,:que .. muitas 
vozes· pequenos serviços podem áer considerados:ou-.apre~ 
ciados· com generosidade talvez de:mais-pelo·govemo; e 
que póde S. Ex. ·dabi tirar a e~plicaç&o, .se. é ljue ·lalhbem 
não .tenha·.incorrido nessa- nprecia9ão .derimsiada; :Conresso 
meu pouco merilo, e por isso mesmo nno:me·animaria a 
pedir Ines graças. . . . 

• j ~.' • ' •• _,. ' • : .; -• .: •• • : ': " :_ : '; .~ : ... • • 

S. Ex. observou .que depols,.da op~OSIÇ4o .que. eu;bavta 
Coito aos decretos, som duvida'inconslitúcionaos,' qiià. apo
aentarant alguns. magislrado&,!.era:do .meu dev.er no tempo 
.em que estive, no .ministctio revogar, ésse~ 'decretos ,e .. rein· 
lograr aquolles que. ainda. reclamam. . .. .. .• • :. : .· '" · 

Em um aparto disso' cu· rio nobre s~nador, que nas""clr
·cumstancias actunes : nilo ·deveria: razel-o · eem ·o·'con-cur8o 
rias . camarns, . 0110 porque . concordasse· com· a opiniao de ·· 
S.-Ex,; sim por· outros motivos. · · 

Explicarei ~o is o mou pciisnr: 'Para Ínifu .. ~.parece~ ~a 
camnra dos deputados, quo julgava nilo .ler. Jogar, a accu
saçilo, por si só não. tertninou a. quosl~o,·;Çiupln~J. Em
.quunlo.o dclic.to 11,11o prc~ct:cvosso.essa '!JCS!I'~ c.a~~~a,cm 
outt·a s'cssào, ~u a nova lcsisl.a!ura ~odew~ .. recons1d,erar 
de novo a ·ma leria o pro(crir decis•lo contrariO. E~•o pa~e
cer nilo era nem podia valer um bill de imlemnicladc. . , 

Crci~.quo n prescripçllo ja o~i~va /coi1s~mndii,.':q~ando 
servi no minislom; 'rtms creio .lambem quo., oiuborn .. ella 
n~lo impedisse a ropara~ilo cm outros sentidos; .havia ~,.ha. 
outras circumstancins que tolheram n Hbcrdado da ncçilo 
minislorinl isolada do concurso das cunrarus ; não entrarei 
dc,de j1l na especinca~ilo. dossas rnr.Oes porque póde. isso 
ficar pnra occasino OJIPOI'Iuna. 

,, 
'·' 
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· Tenbe eatiileito o meu fio;, votemoa, .como cumpre a 
esÕlacao·que 1111 discút·e; ella. vale um principio de'governo 
piira iodos;'de lesalidadó conill1um, de rospeito a: constitui

. cao· do estado. · · · ' · · · "·· · · ' · · · · 
• O Sa. PaKsiDRNTB :-Eu devo. uma dóclnrc4o ao nobre 
·aemidor o Sr. màrquez 'de S. Vicente, IJUB mé convidou a 
dar 'minha opiniãO'Sobre si 6 licito 10~ se uma carta I• ar
ticular no parlamci•to, ou ae ó ·esta ·Joitum contraria· ao 
preceito que manda qile não &e .revele o segredo das car-
tas. · : 

Devo·leinbrar á''S. Ex. que'nao é o primciro·J~recedent~ 
·de :leitura do' CartaS parliculni'OS ; . rcCOfiÍil·lne IJUO em 1870 
!oi lidli uma carta particular 'por u·m nobre senador com o 
consentimento da pessoa que a tinba oscripto. · · 

O Sit. !llRQVEz DE S. V1c~~T~ :-E' ulllra· cousa; 
·O· Sa. Pft~BIDBNTE: -A que se léu na uhima iOssiio 

·deve crercse ·pelo caracter do' queni ap,esontou"a. ·que lo i 
'·lida· com o consentimento da po~soai que ·a recebeu, e se niio 
. o !oi 6 essa .pessoa que terá direito ·de queiur-'so, o de 
·usar ,dos me.ios· que'Jorem ·Jegaos. · · ' 

' '' ' ' ~· . . -: ' . ' .. ' 

· O Sn. naQuaz DB S. V1cB~T.E :-Eu pe~o a V. Ex. que 
considere .de. novo a mataria, 

O Sr; Sliweira Lobo pronunciou um discurso 
• que publicaremos n~ A.flit11diee. 

o. sr. wl•eonCI:e dD· Blo Branco· (pwi" 
.. dente do conlelho): - Sr. presidentó,.sou !or~ado a vol

tar. ú. tribuna para offorecer breved conte&ta~õc» ao IJUB 
hoje disso o nobre senador pol11. província da IJahia. Antes, 
porém, de ·.entrar nisto debato, devo . declarar ao· senado 
que ·eu ignorán completamente o incidente que ba ')iouco 
ro!eriu o nobre senador pela provincia" de Alioías-Goraes. 
Nao tive conhecimento da pubUca~~o !cita. por meu· filho 
a tempo de poder intervir com qualquer con~elho ; monos 
tile aotieia dó passo que ello bojo dera e S. :Ex. veio.l·e
!erir ao senado. · 

· O Sa. SoLva ou Lo ao: .i •'oi e~n companhia do Dr.lina-
cio .llfartins ; esqueci-me de relerir isto. · . - . 

. 0 Sa. YISOONDI DO. RIO Bu~co (pre1idente do ctnre//10) i 
· -Em minha vida pubUca, ·como era natural, 1oor mais de 
unia ve1 iacerri no desagrada daquollos com quem ma 
achava eoa luta ; nina appello para t~dos os que tenham 
prellado alguma atteo~ao a esta vida obScura, e elles •1ue 
diaam s.e por. acaso procurei jamnii desarmar um adversa-

- rio 4 !or~a do podidos ou da afagos. Confiei sempre na 
· ~rectidlo de minha conscioncia e nosmoios ostensivos com 

ue manifesta~.• a 1ninb intençào. A ac~Uo do' tempo c a 
lealdade do meu procedimento mais· de.uona nz desarma
ram a adnraarioa que suppunbnm~se intuncionalmonte 
otl'endidos Joor mim. Nunca boute do minl1a parto, o om
praio do moit!'alium indecoroso para captar-lhos a bone-
,voleneia I - · 

Nilo tou lan!ar~4o,.Sr.Joresidente; sei o que devo a mim 
mesmo e A minha poRicilo ; n"" cgpcro cm Doua IJUB 'ja
mai~ mo laltar;i a eor'agmn precJga para mostrar IJUO sou 
um homem 1)0 brio o honrado. (•lpoiadOR.) 

.. ' 
O Sn. Su.vRml Lo•o : -A rc~postn que cu queria •l•r 

. ó du palavra, Rno 6 do outra eou<a, nilo. 

O S1. ,YJsCONDI uo lloo .llu~oo (l'ruidtnlo do .con
•elloo) : - O pobre senador .·polajiro~inciu. da .. Bahia deu 
h palavras do meu illustradô':amigo. sanador, pela ")lrovin
cia do llio"do Janoiro o ola que ou ,no mesmQ sentido .. pro~ 
!uri; ~lim ~ororo!1cia ao urt. 171 da constitui~ilo do Imperi~, 
uma mtel11guncoa. tiio lata que ae&uramento nilo estava e.m 
1\0SSO JOensamento, . . . .. , 

· O Sa. YISI:ON.n'E DR NITIIER~UT>-Apoiad~; ~ 
O· Sn. v1scoNDB DO R10 Bn1nco (preiideoile do cônrel/10:'~ 

Nilo viemos aqui sustentar, Sr;· presidente, que os mlriis-
terios po~saon IIRSiar sem lei de orcàmento. · .. , ·· ·· 

. . . . .. , 1'.. ' 

0 SR. YISCO~DE DE ~ITIIRaonY:-:-Apoiado. 
O, Sa.· VISCORDB DO Roo Ba1Nco (pmidenle' do ·Cotlrl~ 

lho) :-lleconhecemos que ó da constituição· que '·ao ·,fixe 
umualmento a.receita- e a. dewpou :publica, · reconhecemos 
que é esta uma prerogativ,A importantíssima e essencial da 
·assembléa'goral legislativa. : • : ... · ·'' : 

O Sa. ''ISCONDE DB Norn&aouY :~Apoiado. _ ,. 
. O Sa. ~IOCON~B ~o Roo Ba!Nco:(p~Jidente do.-con•~Úoo): 
-Nossa·(doía lo i outra; nós dissemos:, esquecestes intõira-
1Dente o art. 1.71 da constitui!illo, ,,qúe ató certo ponto 
previne o cato extraordinario ,.em. que ·nos achamos e .até 
'certo ponto_resguarda a ro~ponsabilida:de ·que Q governo· 
.nilo podia declinar_ sem !altar a deveres de outra ordem, 
imperiosos e lambem sagrados.. . .. · . . .;· ·. ' 

O Sn. voscoJDE DF.. NírunouY -, - Se.ii"~tlendcr ~~ no
cessidaded do-servi~o. 

. O Sa.v1sc~NDE no RIQ DnAftCO (preridenle do con,;Íh~)i
Dadas circumstancias como· as ·actuaes,· ind.ependentes da 
vontade do governo, i!ldopendentés da vbntade dascamaias, 
dado um caso de !orça inaior propriamente dito,- como 
devia· proceder o governo, senilo cumprindo a lei anterior 
a respeito dos impostos o da despeza publicrí. - · 

O ~obre senador contestou a applic~~ilo do. art, 1·71 du 
eoT!stitúiçilo, 11iio só no sentido absoluto. que nos emprestou, 
mas ainda no sentido restric!o que lhe demos •. Passando, 
poróm, á .analyse desse artigo, !oi S. Ex. ~brigado a re
eonb~cer que a respeito de contribui~õus direttas. póde o 
governo cobrai-as, sem lei' annua,. em virtude do mesmo 
art. 171. · · 

O S1. ZAcARIAS :. ~ Ao contrario,. nilo póde. 

O Sn. •ui o ns Corao1PB : -Pode I anca r nos li'Í'ros I 
- . o 

. O Sn. · VISCONDE. DO R10 Bu~co (prl1idont1 do coo:
ulho): -O art. 171 diz que a contribui~i\9 directa sub
aista emquanto nao.Jo\r revogada ou substituída por outra
bem tJue abi .se ache estabelecido o 1orincipio do sua 
ftxa~ilo annual, excepto as quo tenham sido applicadas es
p,ecialmente ao paiamento du divida publica. 

Sr. presidente,' recorrendo-se ao nrt. 1 ij § 1 O da consti
tui~lo, abi ~o ttl q'!o u attribui~ilo da asscmbléa geral 
fixar annualmonte a des(leza publica o repartir a contribui
~ão directa. Nenhum outro artigo da constituicilo latia 
do impostos, iadireclos, 11elo quo duve-;e considerar essa 
di;pooi~ilo constitucional como a principal nesta maioria. 

O Sn. ZACADIAs:-Po·imoira parte . 

-' 
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O Sn:v1scoNnE D'l R1o RuNco (pre•idente do conselho!: 
- Ahi está o vrinl'ipio d~ llxa,,lo n.wlunl, ma~ no urt. t 7 t 
previuc;e· o t·~;o o•m •1ue u lei nnuun nno pudesse >cr vo
tadn, c pura e; te cn;o disp••z-se ·qun u contrihui~i\O diret•ta, 
unil!a de LJUo lulla UXfll'os••munle a ·Cilll;titui~•lo, subsi;tn 
até. Bl!r r9~ogada nu ;ub;liluida por outra. · 

O Sn. ZACARIAS:-Continún, mas nno cobra-!ftl, nno vae 
· pam o thesnuro, Ollo llfllllicu-;e. 

O Sn. VlscoNn&'oo Rw DnAN~o (presidente do-cnnsel11o): 
-Sr; pre;idonte, bem ;o vtl•que Od autore; da nossa cou;
tiiuicilo tiv.•rnm em"vi;tll o ;;y;tema in~lez, ern lfUO ba um 
orga;J11mto OXo e uutm tltovd, que lii'OlQ(Jallhu. an ncee~si
dntles qun po,lmn vnriur ou dt!toapparoccr.du u1n anno paru 
Outr11. Ha dot~p~nms iwlu~·linuvt~i:o~, t·omn n diC divida. publit:11, 
e ontra; do mesmo CIII'ILCler; '"IIJIOr que as 011rnaras pu~cs
sorn ~ogtLr $CU voto 1•nrn C:':oiO (utg.un~nto ou a ·cobmh~a 
dus impust.os ,autus uutnrisudo:o~ o mwe~~nrio'd pnrn e~t'las 
despe1.a;, rtlra SUJ1p0r Ulll 1\h>urdo IIU n bYfiUthese de UOI 
connido t!Xtrnmo entre o govc)rno e a maio1·ia dnt~ cnm!lrns. 

!las, So·. presiduutc, 'uito llrl'tU111Iemos upoiuP-ilO> no nrt. 
til .dn constilui~•lo pÚo·a oli~pcns•rumu·autol'isu~~o logisla
tívn, iiÍIIdiL qiJU (JrO\'Í,.uCÍêl; COint(UiliiiO t!l'l:-'6 Ul't!rto fOSS~ Íll
VOrado, oHio •ómcnto• por um homem 4110 prorcs.•a '" mnlh1·e 
mntic~s. ma• 1111r.um juri>consulto da autol'idadu do nob-i
visconde de Nitliero)•Y e por um.luuto da rao:nlolnde dl!n•io; 
n•ilo de S; Paulo . .t;io illnstrndo -o:omo o Sr. Carrilo ; wlu 
j,ret··tulemos éstl'itmr-uo:o~ nesse nrt.iso pnrn suStcutnr o 
pl'inl'i11io do. IJUO o• govo•I'IIO> podem di>pcnsar 11~ lo•is de 
o•·çamento. ou que e~lct~ t•utoo:; ex ·i•pciouae~, ·rari~slmos, 
po:osam convcrlei'-SC t•rn· regra ordinuria. ~ . 

O Sn. ZACARIAS :-A regra '6 mlo se robrarem impostos 
sem vola~ilo. unnuit, e VV. EEx. estão cubl'lludu-os ;em 
votu~1\o,- ust~ é quu é o Crime. 

, O SR. 'viSCONDE DO R10 BRANCO (presidente do conse
lho) : -Já dcmon•ll·ei, Sr. presiolcutu, 11Uu o fal'tO.III'~uiolo 
vcln 1111bre ;euudor dcu->e 11 dcspeilo da \'ODiado· do t;O
VI'rno e· que o mini>ll'l'io actual tem procedido como 
pro:·cdl'l'ia I(Ualo1uer o~tro .••. ' 

O SR, ZACAIIIAS : -bto ó motivo para um bill de in
demnidadc. 

O Sa. v"CONDR ·rio R10 lln.tNco (prcsidc11tc do con
selho) •••. collocado 11as uwsmas circum~lnncias. 

do 'que e~lé carecia ; o decreio do pode~ e1er~tivo. nlo 
ficou ipso {actó conve.rtido em lei. Pura que esse . decreto 
ficJls~illcguli;ado, rora pro•ciso, uno o Jtarecer de uma l'O!D· 
mi•s1lo dltl'llblurn dos deputudo~, nno um acto .ex:dumo 
de;s11 l'aonuru, mus um acto que pussuss~ na~ duas curnaraa 
e recebes~• 11 >11nc~do imp•·riul. Logo, o nobre senador 
ficu~> 11 descoherto, cumt.riu um acto que n4o estava lrga
li;udo pelo; t•oolcres competentes; snlvou-se da 'llccuea~ao, 
mas nem por is>o deixou de executar· um IIClo que não 81-
luvll comiiiOtiiiiiCIIte'SIIUCCiOIIIIdO, e peJo qual leriu-se UlDa 
das mais im;111rtantes di~posi~ou l'onstitucionaea. , ' . 

E• qual é hYI"'the;e ern que ora nos achamos ? Estare
·solu~iio já tem o vuto da o·amnra temporuritl, 11 qual com
pele n iniciativa. ;o~re irnpustoo, du cam•ra represen
tante imnwdiataolo povo; e· pois, dis•eeu ao nobre senador: 
'" 11 camai'B dns dcputndos já · appr,ovou n presonte · reso
lu~•io, •o o g-ovl!rno .jn cs~hssim •·oberto pela uuiori111~lo 
ol11 •·amara tempurariu, o·íuno ·queria S. Ex:. que promulgal
scmus um decreto p•rn auturi;ur a co~ru1ica dos 'imposto• 
e us· da; du.pczus p•1bli us ? 'T11l de.,reto, accrescentei eu, 
quu o nobre senudoqulgavauecessurio,-para·que·nao eser-·. 
cessemos uma di•·tadura triste e miseravd,·ora escu;avcl e 
até ;eri11 am desacato cor.to·a ·a a;sembléa geral. ·o aCto 
da camara dus dt•putados, a •uj•i~•lo de>te acto ao 1ienado 
e a n~<ccssidade ;uprem11 do Estado, que nin~uem póde 
·de;conbecor, ·valem mais do que um decretó do poder eu
cuti v o. _ 

S. I'"· r<•petiu . muitas vezes i •E.-te lacto ·é virgem, a 
nno illvncur"se o pr.,c•dellte de 18~!1.• Mas eu mo•trei, 
Sr. pre;~deute, e S. Ex. nilo pôde r.onto;tur-me, quo em mais 
de uma oc~:a;ino a lei do .or~~tmellto trm passado lfio tarde, 
quo mlo podili ''ho·gar •~ pro.vincius sunao depois do •·ome~ado 
o anuo fiiiHn•·eiro, em <(Uu devm reger; e e11t1lo p1•rgu11tri ao 
nobro >e nu dor: 11 ronstituicão rui ob;o•nada strictamrnte nas 
provindas om todo; •~se; caso•? Cobrar .nas provinda& 
111tp11~l0i e razer d'l•P•·zas S<·m lei .de Of~llmento ·promulga
da e couhedda, 11fio é vi~tla~tlo da lei ru11dume11tal; e;ta só. 
é rcrida <IUIIIIIO o ra .. to se dll na c11pital dn lmpuio? .Ora. 
at•luulmellte, cu já o pondrrd no nobre senador, tt•mos o 
·voto da carnura dos deputados e jn teriamos a npJ•rova
ctlo do senado. se os 11obres senadores nno bou've;.,em 
Üprov<:itndo este e11sejo para discus;Oes, que dentro em 
poucn dias pndillm estabelecer sobro o projecto de re;posta 
á ralla do lbruoio. 

lnvo,IIICi o l"'"'"d"nle do nubru >CIIn•lnr '''" t8Gi e O Sn. ZAcARIAS:-/\ discus;ão desta resolu~lio começou · 
S. Ex. lll'~OU 11 llaritlado dos dous rllclos ; mas mio ó me- ' a<JUi 11 a ~lo Jun~iro. ' ·, . ' 
n~s cel'lo 'I"" o I"'"'L•dil~lonto do nubi'O senadur. ilworl'e iu-1 o Sn. VISCONDE uo Rt~ BR.I"Co (prllidente· do conu
t~or~'?'.~ntc .~"1-"JII ."''".1""' '~""ur11. llc~-s~ enl"? um .neto .1hu):-8r; 1orc.id~nte, ap~ouve ao·nobre senador pela' pro-· 
d1s! r111onnuu, do~ ~ovw10. pd~ •1unl ruiSrm rluvula ul~uma vinda da llubhi to.,ar umda no documento lido bontem 
reruln a con~tllUI~Ilo do hnpcno ; o nobre oe~1ador, rll'bu~- ; nesta ,~ 11511 e darsou juizo •obre 0 merito jledse documento. 
do-s cm pr~'cuça ~esse racoo, , l_omou n SI " exc<·u~"o ! Eut~nde o nobre seuadqr quo o· autor d& carta nlo podia 
plena, nssumn1 lodn n rcsponsn~oholn;tc, e como pror:urou 011 11,10 dcviu 1.rocedcr •enão de accOrdo com ó pensamento 
Fn.nn~ rSSII raltu do t;'UVI'I'nO? u ... c ~- Ex. que 011111 1'01~- du pro•sidunle do con.clho... ' . 
m1:-:~ao 1la cumarll du.o il1'flllludo5 ortll••ult•u que IHiD t<C de~m 
iu1.1•utnJ' DI'I'U:<a~iiÕ uo mivistro u o uobro 8l!ruulo euntcn
tou- ·a t·orn. i~to. 

O Sn. Z1cAnus:-E' o que ~e devo presumir. 

O • z · 1 O Su. VlsCoNim Do R10 BRAMO (prerident~ do ron•e
~n. .\C,\111\s :- PcrdooJ-nH•, hou,·o ''otnr•lo • u cu- 11 ) d • 1 (r · , d s E•) mn o·a, • 

1 

w :-. • : que c voo p~·occo c r 01 a cxprcs;.o !' • •. 
o Sn v1. . II B . . ( · 1 . Ir. do con ·c'ho' , cu111o .1111 Hlitl'utnonto atinado pelas cordas do pruldcntc .do 

~ • ~r.n:"iDfi no 10 nA~Go prcsu Cd • ~ • 1 • conselho. .. 
-!Sr·. (II'I'Sideul.c, o I'C:<uh·c•· n l'IIIIIHI'Il dos dcp.utudo:-~, I 
quu se niiu iutonln;,o u accusu~1lo do ministro da jusli~n, ~ Su. Z.IC4RlAS :-Harmonia nno- quer diaer iubser•i~ 
rosponsz1vol por oAse acto, Mo dou ao acto n· sanr.ç11o legal , oncm. 
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,, .. O Sn. VlnCONDE DO R1o DniNuo (presidente do conselno): I qualqu~r que seja· a respon~abili~ade ou parlir.ipa~no que 
.-sr. presidenlo, eu n~o onlondu as ro!".~oo.• do pau purn o t•obro son11 dor queira a~Lribuir-mo noss~ ~arta, eu IICL•ito 

· filho, IJUUndo o filho é J•l um bomum su1 JUrls o Iom raz•lo a cou;u ra do S. Ex., at·mlo a rosponsllhihdaile som outro 
. buslanlo para dil"igir-se,. como llnt,•nde o uobrtl senador app•llo ,1ue mlo st•jll o juizo de no;so• t'OIDJU!Irioln~ em 

pela D11bi11. - geral o o jnizn du opiuiilo illustradu do.s Est•ulo• visinbos . 
. · Tom-se pretendido que o .Dr. l'aranbo; procurava croar Vollllu o nobru souador. como eu já t•speruvn. 4 que.tllo 
uma opiniilo ficli>'ia pam aux1liur a miss•io do seu pall; do qno publicou o Diario Official a respeito da amorLisn~ilo 
mas, Sr. prosiaontc, sú pódom · f01·mur semllibanto juizo os d11 divida" iulerna e oxLerr111.' O nohr·o ~emulo r não du\idou 
que. são demnsindumeute previu ido; conlra o pro~irlento do . rt•pelir um:t e muilns vezes que essa pubJi,·;i~ão foi, ano já 
conselho ou o; que mio tonbccem a •s>o mo~o. Eu não rra só um cannrd, mas umn f11l;idnde. O 11rgumento do uobro 
·ministro (permiUn-mo o senado osle pequeno cpi;udio), uão so11ndor 86 l'etluz ao seguinte:· a publiea~i!n. llBuru .t•omo 
eslava intcrussado pe;soalm•nLe cm ful'ililnr a mis;llo do amorLi;udu a divida lluctu11nte, rcprllsnnladu por bilheles · 
govorno dur11nte u guerra du l'nraguay. quando o J)r. do tlresouro, na unporlancia do ll7,UOO:OUO~, o esi11 di
I•iiranbb; Lomavu uma Jlarlo activa cm pnhli•·n~Ocs I'Oin o : vi,Ja-!Hlo fui paga, ou resgaL11da, ou a1norlisuda (<JUUh(UI•r 
fim de louvar nossos b1·avos e dar )JUb i ida do na Europa dos termos lhll" ó IIJIJllicavol) por moio da ronda do Estudo, 
aos .ractus <JUe mais honravam nos,a; urm11s. Varies jor-

1 

mas. por moi o de em)rreslimo;. · 
unes publit:urem artigos, seu;, embura anouymos, e a lllus. · · 

.' traf'!_o.Franre:a o fez dclllarando por fili1 quo era ello o .. · O SR. Z.ICARI.IS :-Não foi paga, foi consolidada; esta 
aulor. No;ses artigos dava o llr. l'aranhos noLida do; sue- ó que ó a questão. 
ccssos da gu .. rra cm .honra do Brasil, rospo•nlià ás Falsas-i . I r· 'dente do conse 
allrociucõl's da imprensa que uos er;t liuolil o uão ;o eon- O Sn. v.tscoN~E DO RIO UnASCO preSI -
tentava" com isso mantJnva Lambem para ~s folhas illus- lho) :-V. Ex. e o sanado v;lo vllr que· o nubrll.senador 
Iradas pboLogr11 pÍrias dos 110.,0 , bra·vos e dunenbos do> il:\o tum ra.z;lo alguma na severa censura que fez a pubh-
campos do batalha Não se inspirava no espirilo de pur- • ca~ilo offi~:1al . 
tido defon~ia 0 governo do ;u ~ni1.. e UO><n ópoca era i O lim dessa publir.a~ilo, Sr. pl'osidenlo, . fo1 mostr~r 
prcsf

1
1enle do conselho 0 nobr senador pela o'abia a quem quanlo. d11sdo 1865 ató t 872, se Lem amor11sado na·)d&

ro>pondo. - · ' v1
1
da interna e e~~c~n~. As tabellas o demono.tr:u~ : .,amor-

O r·• so nestas circumstancias 0 Dr Paranhos procedia I t1sou-se !anlo da d1vrda externa, tanto de d&vllt••. mterna, 
por u~ scnlimenlo dll pal;iuLismo 11ua' lbll d<ovo ser louva- comprelienditlo o empreslimo de 1868, tanto de bilhetes. do 
do, ai-à~ o ser;\ para cstrnnbar" que, conhecendo o que ó o !besouro· • • • 
Rio da !'rala, lendo."~ !olhas de B~enos-,\yres,- h!Udo. os' o Sn. ZACARIAS:-Esse tanto foi consolida~no, n~o foi 
alaqoes que eUa~ dmgmm ao ~··as11, .vrot·ura~sc! moVI'lo amorlisuc;lo. 
pelo mesmo senL1menlo, algum jornahsla, prmc1pahn•nte . • . 
esse que lhe otrcrocia as columnas do seu diam, e lh11s dis- '· O SR. ·v1scosoE uo Rro BnAsco (presidente .do con~ 
se>se que ronvinb11 que fi. imprensa brasileira' reagisse con- telho). , •• e Lanlo de papel-moeda. ' • 
tra a do Rio da l'raL11 ? , . ,. · 

Senhores, ·eu confio tanlo na illuslra~ilo dos hom~ns . OSa.Z•cARIAS::._N;lo so amortisaram 85.000;000$000. 
polilicos mais inOuenLcs nos negocios do Rio da· l'rata, ' · . · 
que uão duvido assegurar ao nob•·e senador IJUe co.a carln O Sn. v~s~ ~DE D~ R~ o .DnANr.o. (prc~•dcn~c do. consc!ho) '. 
nilo ha do prejudicar ao llr. l'arauho; 110 couccilu desses -1Jcmonstr,r~11o do .rlg.tm!l'os, com colas conslanlos mter 
juizes. · rup~tles r~;io pó1lo ~cr 11pr~cm,Ja. • 

Crear opiniilo ficticia, Sr. p•·osirlcnle, · .quando desde 0 I Amorlloamo;, Sr. Jlrus•denlc, 83,9·!0: 80 •$~~2 .. 
Rio da l'ralajá muito; brnsiloirus m11111fuslavum os mesmos. . • , 
s~nlimon.'~s e !aliavam a. m~sma lin_gua~cm! .Crca~ opi-[ , O SR. ZAc.lntAS :-Não amort1samos ,ai. 
nulo ficllcut quando o prtncr1ml o1·g;w do Jmrlulo Ilhem I . · 
nosla Cürlo não deixou que outros lhe lo~a;s,,10 as lampas · O Sn. VISCII~t•E no R10 DnA~co (Jli'C&idcntc do conselho): 

-em scntimt'ntos du indignu~110- coull'il as JU'O\'o.~n~õe:; da. - Eu l'OU jil à iclóa fixa d~ nobre :Hmtul?r·. Qurria S. Ex . 
imprensa do Rio da l'ratn I llcconhe~a-so que o D1·. l'a1·a- que desse calculo ole amorL•saç;lo se. ehmmusso a verba
nbos ·seguia o oonlimenlo gorai, oh1·ava por sua pro1n·ia bilbclos do thcsouro. 
inspirnç;lo. I · • . . 

Eu já disso 1! primeira vez ,1110 fall~:i, 0 agom I'Cpiln, quo . O s.n. Z.tc.1n"s :-Que nito fo1 amorLIS,<da, mas >ómer.te 
a todos qu1U1los, dcsejJIIldo auxili;ar o govcmo o dcfcudl'r a cont~oohdad;t. 

O Sn. 1't;CONDE no filo .DnA~r.o ( Jll·csitlcnlc do _con
s'cuw ): - Vou rll~Jmlul•~r JH'Il•·isatnt!Ulo.a o~to ponto, e 
ver;'t o senado como ;o deSIDIII'IIIlll o caslello de S. Ex. 

Os hilholt:s dn Lbo;oum o <IUO roJiro>oulnm? uma divida; 
fl{' c~sa diVifla 0110 rot~t'C pnga, tOO rulofo~SO l'cisgntmln, duvia 
figurnr nn l•a,;ivo do thosoui'O ; islo ó eviolcntc. ·Foi pag• 
o~sa divida? Fui. Cumo roi clllt JIDga, ó CJIIC~I.Uo di\'cft;tl. 

digni1lado o o> intCI'o;<es do Jlrasil, me podiam t•on;clho, 
minbn rcspo:~tn roi sempre esta·: ct E' couvtmicnto que a 
imprensa brasileira ruspunda. ft do ltio dn Pr11l;a, ó nceo~
sario <JUO .o scntimcnlo brnsile'ro se mnnifosto <'cm n mosma 
força, mas nilO devemos deslljnr a SUOI'I'R ; o soverno fará 
Quunlo esteja da sua )larlo por evilnl-a e tomo; osperuuca 
do QUC O COlltil'g"UirCIDIISII, O:<pcrança ljUO fclizrn('luto f(lnlh!OÜ
RO. Por~1nlo, ::ir. pr,;idonte, V. llx. o o ;ouado mo l"""lll-
tirl!.o que mlo volio muis a eslo inf:i,lunlo. QuuhiUPrtJUC H~·ju · O Sn. ZAcAn"s: -Augmcnlando-se oulra CS)Iecie do 
o juizo do nobre senador a.rospeilo da caria do meu .filho, 1 divida. 

I 
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·o.Sn. VISCONIIE DO· llto · Bn•Nco (prcsiclen'e do consc
lllo) :-Fui rmgn em 11rnntlo. pnrto !'OrJI o~ meio• obtidos 
por em[Jre•ti'rno. ~[a;, ·~llhOI'e~. I(Uem (ovnntn Um empl·e•
tim.O pnru (lllgnr .umn.tlivitta O olfuctua O (lllf:llnJeUto, deixa 
dõ ·pagnr e.sa divida ? . . : - · 

O.Sn. ZACARIAS:- Extingue-a o raz.nascet• outm. 

O Sn VIACUNDE DO R10 BnANcn (presidente do csnsc
lho) : -E' impo;;ivel diocutir a>.im. 

O Sn. ZACARIAS : - Jmpossil'ol ó o que está dizendo 
y; Ex •..• · 

(O 'Sr. prc idenle ·langé a camJ•a.) • 

O Sn. VISCONDE no R1o·BRANCO (Jmsiclenic do conse
lho:- lloixe-me lollnr pnrn ficnr mais evillo•nte que V. llx. 
tem do •cu lado a rnzilo. Uoi de !aliar, V. Ex. ha de ôu-

.'vir~me. -
Sr. jlre~idento, ·levantámos dous empro•timos, uin no 

exterior e outro dentro do pniz end 8.i0 ; se es,os dou• 
emprestimos fossem applicados ás- de;pozas geraos do ~s-
tado .•• , · 

O Sn. ZACARI.l' : ...., O governo leria commettido um 
crime. · 

O Sn. ~ISCONDR no Rro BRANCo (preridente do cnnse
lllo) ••• se não looFom applicodos no todo ou em parte ao 
p~gnmento da. divida Onctuante, ó claro ·que a divida· total 
teria crescido. , • • 

E' verdade, o o·governo -lorià com-

pnrto d11 divida interna.e oxtonia·:fundalla; ·mas . tainbem 
l'o$gutr\mo~ billrot~d ·do thesoUI'O, . · :· •·· • . '· · 

o Sn •. z.mrA's: ·- Consolid~mos divi.da'·n~cl~an~. 
O Sn. vrscnNDE n~ Rro BnANCÓ (preside11;e ·do 'i:onsl

lho) : - O p~11$Utnouto da· publica~rio é~tavu o odiá b·um 
CXjl!'llSSO •• I ' ',,· •• _ ' 

10

• ,- • ••• . . 
O SR. _ZACARIAS t- Dlal expresso.' 

O SR. vr~cnNDE .. DO R1o BRANCO (prelitlenle do con.:, 
'kel/10): '-.NM $0 quiz dizer IIUO a· divida do Est11donno 
tivesse ·augmontndo de 1865 u esta p~rte. 

o SR. ZACARIAS : - Entretanto' figurou-se uma arúoiti-
.O~IiO rruo nilo houve. · 

0 SR. VI$CONDE PO R1.0. BRANCO (preaidenle .do COII• 

sethu): ..:.. Sr. prcside11te, qunndo o mou ,ndversnrio ·uno 
podo deixar do rr•clamnr a cnda pulpvra :quo prollro, 6. 
miooha r:xperiencia, a verdade estú calnndo om s•u O$pirito, 
mad esse amor·tlrorrrio, dei que nom todos podemos Jibor
tur-nos, mlo lho pr•rmitte ouvir silenr•ioosomento., 

Sr. r•re;idento, se acaso o tbe,onró pretendesse de
mrin;trar· quo·a divida.do Estado nno tinha crescido' de 
18Gii a esta parte, o nobre senador teria. rnzno: mas o que 
rruizucnos roi. mostrar que, tundo a divida crescido, como 
IIli O . era (ID~~ive( que deixa~;c de rresccr, po(as O!ICrO~OeB 
do credito edrnordinurius a que tivemos de re•orrer du
~anlo , cS<le perio lo. bou•·• por outro lado dimiouicno, 
amortisámos-83,920:000~000. • • 

O SR ZAr.Anus : .....;. Niio I n~o I 0 Sn. ZACARIAS : 
mellido um crime . 

. O SR. v1scoNDF.DO tÍlo Dr·auco (presillentc. do. conse- O Sn. v!scoNDE no R1o~BnANC~ (presidente ~o conttlho):: 
lhe) ;-Os empro,limo• do 1870 rornm ·contráhiclos •em -Sr. prcsulcnte, qm~lqu~r casa de com!'lerc10, qualquer 
cs•e·fim, nno ba duvida; 0 governo lulo podia dÚ-Ihr•s banr.o. r1unndo mo~tra o c.t~do do sua ca1xa, dpresenta de 
outro de;tino, ninguem contesta ists; mas, pura a minha um _lado torto o seu ac!IVo e ~o outro lado todo o .seu 
domon.•trn~ão, para rzuo 0 nobre ;enador compl·ohenda quo, i pas~1vo U~ han;o. de mrc~ln~no, ~or exemplo, q~an~o 
quem levanta um umprc.timo c no me~mo pago uma di- exlubc . o ;cu ~"!•'"cote, d~ c mo deh1to a _somma dos bJ
Viaa, n;lo augmunta de outro tanto 0 seu r•a•sivo, mas raz lhotos que em1t11u, mas nuo ~mxa de cons1~e~ar em outra 
r•or outro lado um verdadeiro resgate.. . • colnmna o emr•r~~o ~esses brlbeles como diVIda do que ó 

-. ello credor. l'odcrra o thosouro domonstrar a som ma nmor-
ô Sn; ZAcAIÍIAs :-Uma substitui~ilo de titules. ti;ada, omittindo rins ~1hollns ~7,fiiiOiOOO~ do bilhetes? 

. . . . Se elinunn;;emos da dcmonslrnciio 57,000:000$ de bi'-
0 Sr. VISCONn.c DO R1o BRANCO (presidente elo conselho): , lltctes re~gntndos, fic111·ia esta 'somma figurando ainda 

- .••. é prol'i;o que eu u~e dos termo. de que mo ia ;er- ' como divida ao Esta cio; e enlrlo dir-;1!'-bia: o que fizestes 
vindo. Se. o• dou~ empr~;tirnos de 1870 nilo ro:-sem, nppli- ·do producto. dos ultimos omprcstimos? 
cndos no rcsgnto da rh!rda nuctunnte, ~ cloro que a divida · .. , . . .. 
·total toria augmcntado.... O Sn; ZACARIAS:-A ro,posta era lactl: consohdo1 a·. 

divida Ouctuante. · · · • 
O Sn. ZACARIAS :-Sem duvida, havorin abuso. I O Su. v1sco~DE DO R1o BnANCo (pl·esidante do COJIItll1o:) 
O Sn. VISCO~DE no R1o· Dn.INCo (presidente do conselho) '- Se nilo rcsgnti1mos os bilhetes, se. os. nr•o pagámos 

-~las es~cs cmprc~lirnos !oram, na sua mnior parte, nppli- entUo figurarinm ainda como divida. .. ' 
cndos a extinguir outra divida, n dos bilhete• do !besouro ... , ' · 

F 
. . ·O Sn. c.~SANSÃO DE SINIMBÚ:-Pngnr divida com 

. O Sn. ZAC,\RIAS :- oram apphcodos a subst1tu1r uma . d' 'd . 
divid11 por outra. · I JV, a .. ' · 

· O Sn. vrscoNnE no lho Jln.INCo (prc.<idcntc do canse- · O Sn. viscoNDE o~ .R1o BnAN~o. (tll'esirlentc do conselho): 
lho) :- t;ogo, 'I"'""""" cu mostrar 110 11uhlir:o nacion. 1 0 Pnga-•e 1\s ~ozcs d~vula cr~m rhvuln_. !unto :ll!e lovnnl<\mos 
oslruageire o uso 1111e linhnmos leito, nrlo sé rfcs;e~ enrpres- dons umprcstuuos pura rom1r essa drvnla ex1g1vol. · 
t~rnos, mos t~rmhc.m dos m!!ios obtidos pela ronda ·.~rdina-1 O Sn. 8,\R,IIVA:-Isto é outra couso, podia set uma boa· 
r1a, nno podra dc1xnr do mostrar. r1ue nno só amortisnmo' 1 oporn~Uo. 

li 
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r o Sa. VIICO!IDI DO RIO. BnA~CO (im•idenlc do conscl/tn:: 
- O nobr~ senador empr•;lou-no;, ·ou ti puhlku~tiu ''" 
Diario Oflicial.· um pen;nmonlo que nno tiuhnmn; : >UJII!"' 
que querinmo; o;l~nlnr ~rnndo riquoln, •·o mo um ~•·n ·~·· 
do mini;lerio ftt•lunl, Mo oh;lnnlo d•clnrnrom n; lnlwlllt> 

, qiro lra!<tvam do (actos ocrorridos do 1 RGã nlt\ 1872 •. _Eu 
moslr•i ao paii e mo;ll'fli lóm do puiz '<JUO n thvuln 
ftucluanlo estava re;~aladn •• , · 

0 Sa. ZACARIAS :-Sub;tiluida. 

O Sa. vrscn!IDK DO Jl'ro Du!lco (prc•i1/ente do cnus~llrn'' 
- ... que pnrle da divida interna (unt)Udll ~ ilil C~lCI'nll 111111 
hêm ~alava rrs~atuda; que o papel mn~<ln lambrm o ltirn 
em pequena sommt•, nilo só Jll'ln substilui~iln da mnetln til' 
Jironze, como ninda peln; nnt11s que doixnrnm . tir vir· no 
tróro. E;tes !actos stlo vmlnd<'iros. ni~11 cmhorn o nohrr 
senador quo o rosRnle tios li7,000 :000;5. tie I illu•tt•s tio 
lb~FOUrO ·se (or. prinrlpnJmeuto•rom O JlrOtiUCIO dOS ompreS· 
limos,- eu não lhe contesto o;ln JlTOJIOsi.~~o. 

·o· Sn. ·zAcAnus :-~las e~sa opora~;1o quer rlizor di viria 

O Sn. VISCONDE no R1o RaANCO (presidente do cnnsel/tn)· 
- Cumpro, porém, notar que, romo V. Ex. ~ahe. parle 
dos empre;limo~ foi destinada 110 preJonl(amPUIO tia P~lrllrlll 
de rorro n. Pedro 11.' o que a sua importancia toli>l ó inle 
rior á SO!lJm.a dos bilhetes resgatados. 

O Sn. Z•c•nus :-E' qno applicaram o prtdnclo tios 
empreslimoa á despoza ordinnria. 

O Sn. ·viSCONDE no Rto Dn.Nco (presidente do con
se/hn):-!linhn demonstm~ilo é Ioda prorcdcnte: depois rir 
mostrar. com lahoJin; de utnu vordu•le inrnn~·>lavnl,.qua~; 
as divida. . amnrlisndas o o •eu quantum; romo rnntt·a· 
prova dessa d•monslraç~o consi.leroi o rstatio do totla a 
divida do Bra•il em 1865. o' au~menlos quo · rlln levo até 
1872, que elovaram-nn 11 699.!190:85259!13, e êntnJlllrd 
esta somma r.om n do 61S.,68:980;;'l779, h que a mo;nw 
divida estava reduzida em 1872. · 

O Sa. ZACARus:-D1vida externa ? 

O Sn. vrscoNDE Dll Rto DnAsco (presidente do conscllto): 
-Toda a divida inlcrntl e externa, · 

o Sn. ZACARIAs:- A nmortisaci!O roi sómenlo ~ .. Jlal'll 
externa e da inrerna rundadn. • · , . 

O Sn. VISCO!IDI DO Rro DnANCo (presidente do· conselho : 
-As20im, poiP., Sr. presidoutc,· ou run~iltt•ri'IUO:i H ti Lulu•llaf. 
de atnorli~toçt1o, ou tomemos o lot111 ria tlivida cm 1 Kliii , 
conlt•mplemos o seu osrndo em 1872, I"" quulqut•r dc>Je, 
procrs~os cbrgn-•o no me;mo rcsulturlo, houve amo1'1bac.~o 
da divida publica o amorlisn~ao cousidernvul. • 

O Sn. ZAcAnus:-Viulo trcfl mil contos. 

. 0 Sn. VISCONDE DO RI& BRANCO (presiflent~ do oouscfho). 
-Nilo ern predso, mas tle pas!lngt•m dmú qtw 11 snhl'tilui 
~no do pupel-mocda J•nr mut•dn do b1 ouzu oprrnu um 1.,.,. 
snt<• real, porquo u E;tndo csttl ohrigailo a t·etimr da cit·
culuçno lodo CS>O pnprl, muis lnr•lo ou muis cfido. 

O Sn. ZACARIAS :-Mas nao coin bronze. 

O Sn. VISCONDR nn R to Rno~Nco (presi4Pnte •lo ronse'lto): 
-Tt•ndo th! cmitl11' mnt•da dÕ hrnuzr e s~udo er"lll •ln·tinnda 
u lll'rmunet·or un drt'ulnçr.o, o J!Upel substituitlo JIUr clln 
roi dofinitivnmonlo rc~gutado .. 

O Sn. ZACARIAS :-Admilli isso por demais. 

0. Sn. VISÍ:ONUE DO-RIO RnANÇO (presidente do COII$81/v>): 
-lli;;r o uohru •on11dor do pu••n~em ( o cu tainllllm tie 
Jlll~~ugom lul'l•i um reparo 1\ •<111' ohservn~iio ) tJUO ·R falta 
dn tht·ouo lrnz nmn iut•Xtl"lid•io, JlOI'tJUII 11110 lt•m huvido 
''x•·P:o~o flll;o\ re•·Pitnll< sobre ns dt•SJWZll~. Já. lomPi notn da 
urnpo:-i~110 do nnl ro l'lf'JUII!or u CllPP!:o n dnmnnstruç110. 
Erit tnihi mognua Apollus. S" o nobr" st•natlor provar 
<JUO o; snltlos <tu o l~um fi~uradn cm r.uixa, e pn>sntlo de 
um o~rrricio para outro, na o· s11c sul do•, terá mollidu uma 
an~n cm Arriou. • 
·O· !ln. ZACARIAS :-N~o ó o• ln a qur•liio. O que eu· 

•li~o é qu~ nt1o tem buvi;Ju excesso da r·cceitn ~obr·o a tles
Jleza. 

O Sn. VISCONDE no R1o llu•Ncn'(presidente tio comelhn): 
-Rc•servcmo~ ti:Ota di:oc·n:os;io parn (JIIillu!o o nobre ~criu-
dot• dilmon>trnr a sua lhe;e. · 

o Sn. z.c.lni,\S :-:'1110 lnlloi em saldo, ·que ti rousa 
diversa. V. Ex. bom o sabe; lalloi cm 1\Xce;so do receita 
;obro a tJgspcza. ·· ·~· 

O Su. v1sco~nE no R1o Du.-co (prts'dcntc do conselho): 
-Sr. pi-nl'itlt•uto, Saldo Ó C roi :'Cli1(Jfíl t1XI'O::lSO du receita 
sobru a de~rreZIL, soju. dito isto do pn~~ugt•m. - · -

o Sr.. ZACARIAS :-0 saldo pódo ser proveniente do pro-
duelo do 'mnpro>limo~. • . 

0 Sn. VISCONDE DO R to ÜR.INCO· (president.e dn COII$Ciho) :' 
-llis~o o nobr·o toennclor : 11 1\:-i c·il't'trm:o<tnurius do the
sourti nilo s;io t;lo ~~·n,peras: porttilll o nobre miui;tt·o da 
.~:ucrm m·t·ccciou-sc dn t•mcndll CJUC um nohro de(JUhtdo 
Jl"ln pro1·indn tio S. Pedro do Rio Grande do Sul quiz 
olferocor, estendt•ndo o nu~mr•nto tio soldo nos officiaes do 
cstndo-mnior de 1 • clus:oo u. ou ante:" ~:rnAuando o nÍr~tmento 
olo ;oldo por outra pr011nrg;lo,. ;o~urido as t•lllc~orins dos 
J>Oslos superioro;· e do officinl ~enet·nl. Sr. prosid<'lllo, 
'" palavrns do nobre mini,lro da guerra !oram muito 
11rudentes .•• 

O Sn. Z.IC.IftiAS :-Foram essa~ táes qunes. 

O Sn. vJsr.oNnE no Rro Dn•Nco (presidente do ronselho): 
-0 uobro ministrn tia gucrt·n pottdo•rou: ~r vut11nnos 
nu~m1•nto~ ·mlo .prcvi~"'to~, so .ror·mo~ elcvnndo u du:;peza 
;cm cnkulo, póde resultnr tinhi um do>etJuilibl'io. 

O Sn. ZAr.ARIAs: -Mais trezentos ou quatrocontos 
contos. 

O Sn. VISCONDE no R1n Bn•NCO !presidente do conselho):
S,•gurtunPnlc, Sr. pt•u,itleulr, p11r nwi< JlrO,p•·rn; 'I"" "''iam 
as drcurnr~tnndn:{ riH t(nnltth'l' Llt••snurn. so Oitn hnuvor 
lellfO Oll doo·fl'lll~lin rfll!l rfe~pN~81" 1 toO t~lln .. rnrtlln rlt•C~I'l'tll
flllt~ so1'rn nllt·n~;\u n n•c1•itn.~um dc~ll'IJUilibrin é incvitnvcl. 

O Su. Z.CARI'S :-Ntlo !ui isso o <JUe di;se o nnbro 
ministro tia gu~rra; bu;tnm tt'I'Z<'ntos ou quatrccontus 
CuDto• parn p1·o~uzir osso roeullado. 

I 
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· O Sn. viscoNDE ~o R10 Dn•~co (prw'dentc do couscl/10):. 
-E' Otl:olll u intulliguncin t(UC o uubt·e ,.umulur dtWtl dur 
As'(tlllllvrus du mou illu;tro C·tll••ga, oSr. mimstJ•o d11 ~uorr11o 
O nnbru sonuolot• o d~m11Ni11do injus•o no sua critica ; rulo 
ó ·•·rivol •lU~ o Sr. mini;tro ola guorrn di!sosso que sómonto 
300: 000~ pu dom tmm un1 do;cquilibrio. 

O Sn. ZIC\RIAS: -Di;so: u200:000$, SOO:OOO~ ou 
100:0110~ bll&lllm ... · 

· 0 SR' VISCONIIR. Dl RIO IIR.\NCO (pmiclenlc do conrefho): 
-So o nobro rninis~ro. d11 gucri'U Jissu. , , · 

O SR ·ZAcARIAS: :....nisso. 

Q Sn. Vl~CONoE oo R10 BnAr.co lprc1idenle do conselho:) 
-. • • iSI'Q I~X11Ctolll1t'lll0, IIÜ.II ~X(IIoj.uiU t:OIU ••lu i' ·zn U r'eU 
pcnSJIIIIDntn. Tem s mnr~om pura mais do 300.000;$,tran-
qullli,o-•o o nobr,, ;on;odor. .· · 
· N.io deixar•• i uinlli•, Sr. prt•sidanto, :=em nlgumn nota uma 
obsut~vur;1o do nnhru senador l'nhren •lemou:Otrucio du:o liltl:4 
tabtdlus .. de umurtilllamlo Uisse S. Ex.: 11 Na tiÚmon:Otr;IC.iO 
do; ;!Jmprustinto; olo • tHG8 o llliO ns l11ho•ll11; llllf••oonlÍun 
o pi'IHIU .to ,Je~:lt!:5 em;•~.o:•ti no:-o, tJUnn•lo -~leviam uprasen~u· 
sua i,IIJIOrturdiL ntloniual. Or·i\, Sr. rm·:oidonto. •\Slll oh:-er
VIIÇilO d11 nobt·~ sennolor é contrn11roolno:ente: Nós quizl'lllll< 
comtmrnr ll HIROI'I i:ouçjln (e ii a r.om a impo1·tancia do.; mt!Íoli 
que.o taesouro leve á sua dispo;içJ10 ; logo, nno podia
)UOtl. ~~o1uparnr o al;.:a~i~mo da nm,,rtiAIIÇilO com qunntin!lo 
nomume:', rnns sim com a sorqmn 1'6,11 dmo~ re•:nrsos •JUO en
traram pura a thesouro ' e ole 11ue ell• po lia oli;por " 
dispoz. Portanto,a critica do nnbm s••11111lor roi UPSIII pnrt• 
inteir11mente gruluita e conlrudiclodn o·orn u sua idoin 
de só attrihuir a maior p•u·té da ·anwrtisaç;lo 11os ernprcsti
mo!lo ultinmnu•nto ·conlrahidos. 

Emlhn, Sr. Jlrel'li•lt•nle, p1tre~e-mn que e::tn' diS('IJS:O;io 
cst1\ o;gotudu: •:m rig~r. pelo •1ue !oH'II à quo;l;io 1(,., tn
belhLs, o uobro scnndo1· rulo está divm·gt•nll! du rnim ; iln
pulou-mo um lten;nmo•uto •1ne n<lo tive. SIIPI"""'" que o 
t(IOSOUrO pre10nde11 inculcar· mais dO 11ue O (111'10 l'o•;ol 

·Não ·h a. pois, raz11o p11ra dizei' so •ruo esses ulgnri;mus s;lo . 
ftcticios, que Indo quanto ahi se demonstrou, ó inexno:to, 
que se qui1. lançar "" circulaç•le uma idé" rals11 sobro o· 
e•tndo do thosouro. l'olo qun lol'a no "rime do minister·io 
achar-se sem loi de orçumonlo, jà alltJg;\mos ba:;tnnte para 
convencer no!õ\~o~ ndvcrsarios ·ele que nno Ct't'árnns t•~tn 
silnuç.ln. o crue,•lildm~ liiU:' l'ir···um~liiiH'iu~, o miui:ot~l'io n1lo 
pnclin Jlrne,-.lt•r rom IIIIIÍ~"~ nrt•rto dn t)UC.trm proc·wlítln. O 
det·r~ro III'OU:l•·lhudo JII'IO nnbl't' fi••tuulor, en. · Jlf''~~UÇit <la 
camnrntl, n crut•m tiuhltrnotl Jlf•dido ctolll Jli'O\ idt•uf•iu IP~o=i:-
lnlivn, e mni:o~ uin(lil dt•fJDi:l do voto 1111 t•nmaru tcmpoi'UrÍit 
teria >ido o muior olo~ d"""ct•rlo,, (.l110iados) 

O flill'• t•onll)f'U: -Cubo•tulo-tno n pnl .. vrn cm 
hnrn liiO !llliunt{llln. quntoi cst11vu n seguir o comwlho, tJUU 

bn 1"'"''0 nos dPu o nobre mnro1u~z do S. Vi,.eni,., o o 
no·citnrin de bom grudo so o uobre Sr. 11rP•idcnto olo con
selho n1in tivi!:'~u ~i•lo n IH'irrll'irn u iurt·iugil-n. 

N1ln pro•!oudi11 Sr. l"'"siolcnho IOIIHII' i'"''"' 110 doba! o tle•ln 
TC!:iOIUÇiiO, tnu!n fJ111'1f110 HiiO 1110 nchn •l••locJo I'O~IItht•le"Íflo· 
do Íllcumutudo tjiW pu r· din:-: pl'ivnu-1110 li•• \ir ao- scuul!o, 
C(IIUO fl••fiJuo c:ooiiiVIl r••:-olvidu n dHI' meu vnlu :oymbulh·o 
cm ril\'111' tlt!:Ot/1 nl~·dnlll, IPH' tem IIC gttllrtlltr /IS llllflilrt!lll'il.s 
do no.so oystonu& con~titucional. N;lo pu;•o IIOt'ó!n doclinar 

do repto que me atirou o nohro Sr. presidente do con-
selho. · 

Apresentou-so S. Ex. oste anno no sentulo do rerula em 
punho, !fio iro•n, 1110 provocndor, de~pro•sando .. os votos, e 
proposi~Oos d11quelle• qno mlo ruzo•rn opiuido em sou o·on
coito, du BOI'IO que torna. diffi,.jl ·ou penivel a. posiç;lo do 
r•prilso·nlanto, que ·lendo ·do cumprir sou dever, nao vem 
todavia elogiar o governo. . · · 

E~ranho o nobre Sr.pro•idonlo do cnnlll'lho. Conb~ço-o ba 
mui ln tompo do•;ole 'I"" romos t•ollrgns na outr11. cam•r.a. e 
ató co-religim111rios ; ent;lo, corno olepol~, S. Ex. so n.oe rou ' 
sonupro moolo•rudô, cnrto•z e dolicudo, mas bojo, upro;enta-se 
con1 ulim.uspt•rttojil, tiUO- ndmir11.. . · 

S•rll pnro1no ~- Ex •1uer IUI!r crer que é o homem mnis 
po.lo•t·n;u ol ste l11opo•rio 'll'~troo•e-me ióutil esse m· io: todns 
>abonl 'I"" o tlohro. vis,.oudo do Rio Drnncb ó o conde 
dtiiJU" du Olivare; d•·•tn Uo;pnnbn Anwrio•nnn. Mns,· em que· 
pu•e "S. Ex., onutun~to rulo mand11r lmnear n• portns deste 
oolifio•io, omquunlo •ontnr-me n••ta o:ado•ira,. hei oJo proo·nrar 
o:umpl'ir o• mou; d11vores npr•••huuln. "" ·netos do ~overno 
·r.ont Ioda n isonç11o, ro•.•lll'itnudo todavia as pes;ons dos 
nobres min~stros como ro.~'tumo, o como merec~~m. 

11 Sn. VISCo'"~ 011 lllo Ua,INCO !presidente do conu-
1/to):-Qnal loi a minba n>pcre>a para com V. Ex.? 

o Sn. l'nMPEU: -Sr. prosido•nle, depois da rnlla.do 
tbruno com •1ue ~e ubriu " a;sembléa. g•r11l om Maio do 
anuo pa~~adu. dt'fiOis da l'irtlUiilr do nobre .-.•nudnr pr.,ái
dHnte. do COIIôelhll 11 t•o•poito dilo t•lciçlle,, e•p•rnvn que a 
elui~,iO ll qnn so ia. proceder em tudo o. imp~rio, rt!~~e, 

· ~en~io no tudo. no m .. no~ em parte et~cohnuda doiS VI.''IOI 
olenunl'i11dos no discursu '<111: corúa Larnonloi portanto, que 
s.···nos do lrau.lo, do violt!ndll o de ollngue se rcp,eliss•m 
um maior Hl'll~nln; e uiruh. miLi~. que tae~ netos que devinm 
mo•rolo:t•r o ""YR'"" da reprov11g;lo de todos og homens de 
bo•m ao:lllls;om nu nobro• pr .. sillento do conselho llllprovaç;lo 
o~ nlé f1pult~gi11, lltlillldn S. Ex. nos· voio dizer •111e a eh•içilO 
ulti.un roi 11 •Juo mai; exprimiu livremonlo a v~nlndo na
cioni•l. 

O Sn. ''JSCnNo& oo Rto DnANOO (prertdenle ·do conse
lho):-A' exc"P>''" do·•lgum.s so•cnu> muito lameutavcis. 

O Sa. PoMPEU : - Sr. presidr•nto •. quo o nobm · presi
dente do o•nnsolho lorm11-.o c"'o juizu o·om rel11çüo ás 
elei~Oes do prnvind11s de que S Ex.· ;ó IPm uolio•ia ~·~os 
seu• dolr•g11dos, 11U por cs;es jorn••• quo raz'ln opmtüo 
publio-11 à o•u•l• dos .colri'SIIIIblio•o;, aind11 hem (ap,iador); 
11111< drpoi; olo b11vcr presondndo o que ~~ p•s•ou III< cupt
tni ·lo lmperio, 1'1 vista o (a;•r. do povo m11is illu•trado do 
lll'll"ii.,VII' dit.ct· ·11111 pltwo so•rmdo quo a olciç•lo ultima foi 
n <rue cXJU'imiu mais livrt.•mento a vonlude nucionul .••• ···:. 

O ~n. S.,R.\IVA :-!leve cstnr arrependido de ter prure
rido e• ta~ OXf,rC:-~lh!S. 

O Sn. Polii'Gu :-. , • ó umn propo>içno, que nno quero 
qu"lillcur, o que po;11-mo l..r ouvido do ebcre do g11bincto, 
purquc 1111. oloseôJICI'IIr da morulidndc puhlio•n. 

llcpni; di>lll Sr. ltre,idonl.o.uiio aolrnirn que S. Ex. nli-: 
ra;,c 11 I'C<(IOII>IIhiliolnoiC doS (nriOS 11110 pcrltlrbaram a 
olciç;io olo Co,11'1\ 11 conliç:1o dos pnrliúos hislori·:os, qno 
tovc lugnr nuoJnella p1·ovincin. 

li <e 11 oleiç•io ullirna loi ex1rro~sno genuina o vcrdadoira 
da oplni;lo nacional, então falt~ oxuctiúão a rnllu do tbrono, 
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qunnrlo ell~ lo~l~rarrrlo u t!onve~ionriu ;ln rerorma elcitornl,_l Eni ~lain rio anuo pa1an•lo o nobre ·presidente. rio ~o~
con•lcnuut unpl"'rturncn!e a. eler~õe; IIC>te; lcr·mo•: (lendo) ~olho "l"'oseutoucso po•r·a11te n •·nmarn e aun marorra 
" Nu;,n propria ~XJror·ierll'ill e· 11 rlc outtn> J>Ovo; en;io11rrn dt!sconh•.,.ou-o ; S. Ex. cm ••oz rio nrcitur pura e sirnple~
que o; lo~a~entnver; ubu;e;, rruc muitus .vc;os _tem portur- mnute o ve··•liclrun t!O:no~uu a r.hieanur ... pord6c a .ex-· 
bafio C Vll'llldO O (~roo•c;so ,clertor·nl etc~, ett!, "· pr·os;;1o, rctir·o·ll SO 11110 ao•b;r proprill . 

De d11111'1 unut, Sr. l•~t':OI•Iunre. ou n f'nróa _nos clistõe a 
vorolnd•• qruu11ln fnllon dn; vido• •ruo Jll'rtul'intvnm o pro~ 
crs:oo chlilornl, 011 o uob:c III'Cl'\ith•nlu do coust•lho P.~tlllll
ceu-;e rh•llu •rua11do veio prochuilur ni(Ui a oxcollonl'ia dn 
elci~llo ultimit. · 

Antes de entrar na rxplira~:1o ria rQulií;•1o rio; (lltrtirlos 
histori·•os dn minha provitll'in. rnnliç1io IJUO lauto "xuccrhou, 
o ilnimo do ·S. Ex., :wjn-mo pt!rmillido, [nzer nl::umus c•on
sillorll~ões com rcla~t1o lt mutcl'ill da rctioluç,io que se 
discute. 

Yor.~s nulor~:;uJa~ nesta rn.mam c na outrn iPrn rlcnun
ciudo nstn re~>niUÇilo r.nmo mai!'O Íun in·fic!iO da riHgrnl)nc.io 
fiO IIO:':'õO Sy8li1JllíL · I'OJiri'I'P.OlllliVO C IIÍll aUniltai)O I'OOfl'll.IIS 

in•tilui~Gl'~ ronslilu"ionnc~. eo!l1 efl't!ito, Sr: JlrC!'Oidnute, $6 
.exilito. :'iV:Otcmn c•un~tirul'inrml uo mundo é c·lle dcvi•lo à éir
cumsttuicill do povo fa1.cr eorn 'l"e o irn1•osto u~o seja de
cretado seru1o 11elos seus rcpr·escntllutcs. 

o Sn. ZAUOI.\&.-E' a s~rnntia pr~nripul, 

O Sn. Po~PE1-F Ji o.po;·,l in.;lcz q:te cor.rnis'o" este 
prin ·iroio q '" d'.L!Ii cman'•o 1 p tra t•10h~ a< iiL•tiruicõcs rc
pres,ntiva~ IJU~~ e"istum b.1jn n·• num lo. JHÚ' c:on·enÜiutc :~o 
boje se po·uscin·li•se ri L de ·r••ta,<t•r d • ri •sp•'"' u ro•ceitn 
puhlir.n, se o gnv•'rno Sll jc11rp:~st.• IIUL·H'is adn a lancar mlo 
da fort,UOIL p1Lo;liCUIILr, e-toLVIL illuolhfol O lion rio ;y•t:un,J rll
prosnntntiV·l c in 11ltlis t•la. 11 n l:l .. a: con·tituiç.1o; rmrlia ·man
dar fe•,har a; p ortll>. d•i 11 orla•nento c nc~thar do uma voz 
com to,fu · esm r.Uib~rna·:oria do ropc:c~o~enlaç.lo. Du trcs 
or1lcn.c tem si•ln 0" iLr~u ue to:j ·IJII'O~Pnlnlo:; pdn uolml Sr 
pro~itlento 1l~ con •nlbfl c JUU' :inus arui;.;o:o~ JHII'iL jn~li~i~·ar 
o~ta ~rn·,rg,•nl'ia. ou 6"1a di ·ta·lurn, tftle o. ~nvnruo .vin·~e 
ohrig;ulo a. ao~:'n:nir de r.obr 1r. impustos sa1n l.·i: impl·cwi
dllncia c rorcn. nni•tr. P''l!re:l mle~, e o art. 171 da c·uustl
tui~:lo. E"<~:Üirtal'i1 i per ·uuclnl'in.,noute cslcs argurf!OlltlJC e. 
moo~trarci :;•uL irnprocctlofl"in. . 

Impr!!violcndll! N:lo se vó•lc allmillir 'I''" homens tnn 
illnstr;ulos, cujns vi~l.as VilO nlóm 'rins elo lyncH, SUJIJ)II

zes5cm que, cnnvo,·a~I:L n •assernh!ó11 ,::-crnl para o 1° dc! 
Do1.emhro. ató e.-~se diu estaria n ca nn,·a do~ d~JJUlaclns 
constituiria c antes de .Jnnciro docrel:uli_L nnm lo i .l:lo im
porlnntu comO c.otn, cm quu 1.e111 de ox:uninar-~c lo1lo~ os 
serviços rh1 atlrnini~lt·n~ilO publica. E~tc "itr~;umento nio 
merece ro(uta~iiO $ÚI'ia. · 

Forca maior I ·~' um ahu~o do tt!rmo. Jli. o nobre f'C
·nador 'rola provincia da Balrin•quo fica· iL minhn direita 
demonstroU que (OI'Çíl mnior• SCWiiL urn rfO:I~CS CII~O:I e~li'IL
nho.:., impr·cvio~Los JU!IO _conselho humnno, uma poste, inur.
dnç:lo, invn~ão de inimigo interno ou ext•,rno, pnrólll 
Cbllrnar-;c [or~a maior dmun•tnncius dn que O galotnete 
cont~lituiu-so \'olnntnriumcntc nul.or, •lis.;olvcrulo n camurn 
tmnpor·nrin. é int.dramouto ~~~~~~~ar dc!'iSil CXJI~essü.o. 

Nln enlrHI't!i. s~·. rll·n~irhmln, nos uwtivoo~ fJOI'f(llfl ns~a r~a
mnr·n unanimc dn IHGU, er·tmlrmt do nuht·c (Jri!Hitlcnto 1lo 
corJ:~r.lho, cs~a r~nmnra :n 11'0'tl'a111c, chri~madn tio grnndo 
con.;r~llto da t"n7.llO nndnnal ~o n ·hou l~tn diyer-J::'ellcia r.om 
~- Ex. F.u !orno o raeto como cllc se dou. 

O ~R. vrsco~DE no Rro IIRANCn (preridcnle do conre!l1o) : 
_; l\11111 é ccl'lo>in~ticn, lllio é ll(LOSIOiica, 

O Rn. PmrrEu: - l'oi~ hern, n nobre pre;idente do ~on
s•~lho em, . ., do aceitar a •enten~u 1juc lho imrurz a 'nmie(ia. 
d'"''mnnrn, começou 11 lurleur, a. nllngnr que n nmiorin' da 
camooriL n1lo tinha raz•io rio ne~ur-lhe conOao~n, e~•ruoccJulo 
S. Ex: um pl'in"ipin •rue oulr'ora hnvin eu~inado i-to é, que 
c·oufiuuçu UiiÓ so diseuln, vntlL-SC ; o no. mesmo'. lempo 
ulh•gamlo •rnc .go7.1Lvn da r.onnan~a da CurO" o •rne tinha . 
crn'~cn apoio as;ummiolurles.dosenado. A cnmarn, todavia, 
mio o•teve por esta all,nga~rlo. . 

Ora, s•• S. lk e•tnvn r~l>olvido a castigar esses Olhos 
PI'OIIi..:os. lL razer do S;lturnri, rlovilL l)riml'irnm•·nte tl()fi'&Cn

tar-so à cam:•rn. dtwlarur frarwnnl••ntc a toou inlencitn de 
ar:on,nlhar :1 Cnro\n a di;,olu~:1o e pedir a lei dos meios, 
sem a ~uni ml.o fiO'Ii:t govom li' ·~o~astilu•·iimnlrnente. · . 

_Se 1!:-l!'itL ·•n:tinrin de IJIIO aliá~ (a~o rnui bnm concrito 
apesar •lo que ultimu111rnte se tem dito d••lln neste I'Aeinto, 
ro~:te lilO .~OVCI'il quo III'~U~:OC a S. Ex. ll· ll•i dOI\ m·~ios, 
ent1io 1aintla r·e"tav1t l:onsi•ltlrur so ;du\'iu ou mio· ~!jon~qllmr 
a di:t:zoluçolo rlil cnmarn OU rr.lirar-ge j PU CUtendÔ, Si-.· pre
;idunto. que o nobre Sr. prc;ioleulo rle r.on~elho niln podia, 
neste •·nsn, nr:on;cllu~r n dis~olu~;lo da camnra (apoiatlur) ; 
porqne· ia nflhnrh!r a Cou!'tiliruiç;1o. · 

Sr .. (Jrfl~idente, a prore~utivn da CorOa de. "dissolver a.· 
·c:unarn mio é illilnitndu, roi ··oneedida para resguardar' a.s 
i a:olitni~Or.~ 1f11111Hio corl'c!'lsem (1erign.; mn_N p~r it~so mol'lmO 
n;\o devo ;Arvir •lo (Jrct••xto ou de meio pnra annuflal-ns. 
Tem ti• ln limHa,ocs no letra_ e no e>pirito da "PI'opria 
Coas it,.ic~oin. 

Tem linti'a,no na ictra da constitui~~o porque nhi se 
diz 110 art. 1 U 1 ~ ;;o - di$S~>Iverido n c•amarn dos d1-pu
l11dns nos casus rm que o l'Xigil' a :onlviiÇllf• do E~lad.o. _ , 

Ora, Sr. rm•;irh•flte .. por mni· imr•orluntcs que scjnm o 
nobre Sr. r~ro;idcnlc do ••on•clho o seus rollega~, como 
r·econhcço,. pelos' rclevnnh·s :~crvir.os que podL'ffi (nzr.r ao 
Jmil, esrou convencido de que so J•er inrelici~nde no~ doi
xtLs>em SS. EEx., c;lc D1·nsil uno. iria ao rundo; portanto, 
n,~o é l~sl.c o ca:Oo da :o:ah·nmio do E;o;tndo; a demi:lsilo do 
g .. binolc não irnpnrtavn, Ó jiCJ'igo do' paiz,, prcvi;to niL 
con~rituiçiio, ·para o cmpreA"D dc~lia mcrlidn extrpmn', 

Vó, r•ortanto, v. Ex. qu~ a dis,oluçiio 11110 IIOdia ter· 
ft•!(nr om virtuolc rio proprio arti~o que a pnrmittc. 

Tíunhem mio porfia ter Jogar fwg •• ndo· o ctopirito da 
Con;titui~;io ; por~ruc ro.·.lltunnto 11 Corón po;;a o deva 
cxorc·cr livrcrncnlo c•s!'n JII'CI'Ogntiva, comludo do,·c. fazei o 

:de maneira quo ~cut~ miui:o!.Lrol'l qun siio re:IJIOnsu.vcis pc•los 
nclos do govCJ·no, pus,nm governar con;titu.-ionnlmcnte. 
Si pnis Se cles:or r.n~o, romo ~fTerlivnmcntc dllll·tiC, do flUO 
n. cli~suln~i,O in•porl·IVU ficnr n governo sem lei do meios, 
isto ó, sem o cam mio, o IJOI' cnnt~ocgnintc na nec'C:"Jo~iclnde 
de n~sumir ii ~~~. htdUI'II, de Puhir fórn da c·onslituiç;lo, essa 
me1li1ln nno deviu ('.111.110 ter si1lo nron!'iclhndn. 

Sr. pro.~idcntr., cXJiriruinrlo-uro al'l:oim toohrc nm ponto t.1i0 
do•lio-ndo de uos>11 dirnitú con•liturionQI. nno 11i~e ·um,\ 

I novidndo; pormilta V. Ex. 11110 loia duas pu lavras de umu 

I 

I 

I 
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. autoridade mui lo mpeilada, ruja r.Jtn na;te recinto todos 
nóa devloramoa i · quero rullur do nobre e )Ilustrado 
Sr. ~i~t:ondo de ltahurnhy. 

Pixin t•lle o st•guiiJie cum rÕhtçno a esta IIUP~tno. (U): 
u Niuguem rnuís du que eu re~ptiit,, 11:1 l•rern~:ntiVil~ d11 
Cor011. RecunhJ•ço quanto t•llas ;Ou indi;pen;avui; Jmra quo• 
no;s~s institui~õe; Jun•·cionem rP~Uhll'lncuto c produzam 
lodos ~8 benoficius tJUC ,dellaa· ;o ltndum· dt•rivnr; ma; 
tanibem nfiO rc••onbt•ÇO VDtlcr ab;oluto,. (IU'Uicladc; oCDI 
limite ou re;tri··çr.o, rwm mt•smu na Curtiu. (ApoiadO$), 
. .; Elh1 Iom uu·ontt•;tuvt•lu•Pnlc o clireilo do tlhsulvt•r li 

cama1·a quatrional, m1•s· suj••ita toda viu á · obrigut•l• ele 
fazftr c•om que goveruem l••J.:ulnu.•nli' o:~ minil'trft::l quu r•·~ .. 
pondam pelo; ;euS'artus. (Ar,oiadot) ·Emt1uando niio h• 
lei que os uutoris•• ·a t•obrnr o; irupo,tos u ruxcrem a; des
PJZIIO publit-as, • CorOu deve altcndt•r á l'>sa çirt·un~>lancrn 
quando tratar de resolver so a~ <'lllllaJ·as dt~veu, uu não 
aor di•solvichrs, procurnudn usoim r·unc·ililor as dilfc•renle> 
dispo;i~lles da I'On>lilni~no para nJo exm·cr 118 '""' prt!· 
ro~nlivlls conr.oiTcnsa das prc•·ogalivas d11 na~ào, ou dt• 
aeus reprel«llllanlt!B. • · 

« llir-so-ba· que pódo dar-t<o o caso do uma. cama r;, 
rac••io;a e que cique a coJ·Gn iuhihida de di;;ol>el-u. N11o, 
senhores, a hypothrse por ser muil~ t•ou•·o . .tu·ovav••l, mio 
roi prevista pela constitui~ào. So elln de>grll<'lulanmntt' 
viesse. a realioar:sei se o~ ministros rPspous11vcisda Corda 
rec•onberes~em que a camaru. era roahru•ute ruccio;a e pu
nha em perigo a ordo•m publio-a e as iuslitui~Oes do paiz. 
poderium e mesmo deveri11m acorrsl'lbur ·a su11 di»olu~tio: 
embora Orassem p1·ivado; da h•i do orçn1nrnto ou du au
lorillllçilo para arrec·adnr ·o; impostos· o acudit·••m 11s nrce; 
sidades do BPrvi~o publko, .assu,~uiudo a rr;pousubilidade. 
que dahi lhes havia de' resultar. (Apoiado•). . 
' A nova cam;lra'leria 'de CQlrar no cxarnc àr$~0 proro

. dimento e do punir ou de ab>olvor o~· I'OOSt>lbc·irus da Cu
r"n, que acun:;clh11vnm o ucto, IJU accit11to~cm o podt•r. pJrr;, 
exorrwl-o rlc um ruodo I'Ofllrur·io á!i rt•gr:ts ()re:o,·riptns rw 

. coÍultituh~ilO. NiiO (.·varia. eu á mnl I(U~ · o• mmi::tr•rifj' llfll
tns•o por rima da lei rnnd .. mt•ut;,J. quando 11 salva~1io. t•Í•· 
blica evidentemrnlc o t•xigi~~o tougt•irnrulo·~c á!'! JICuu!O cru 
que inrorretlsem e nprt!SCntamlo-!'iC prrilnte n tiO\'a cnmam. 
logo quo.ella se rcuui;~c. par" explic;;r c ju;tin.·ar o ;eu 
proc~dimenlo e p··dir uo puder lngi>llllivo um billtlo in
demnidade ou oscusn dn crime, t!IIO th·cssem conunettido.•• 

Era nssirn qun entendia o OIÍ>iuàva os prinripi ,, ···on;ti
iucionacs e~r1e graurlc estudi~tn, chcro da •·Sc••l11 con~rr·vn· 
dora. cuja doutrina ó boj~ l;io Cô!Jilccida pelos seus dis
dpulos. 

Portanto, Sr.' prosi•lcnlc, a clos••ulpa do rorr.:a. mnior n 
ciun socr·orrNr-:oc o rlflbrt• Sr. pr't!::itlt!Ule do cor~~clho, nllt• 
ganrlo a .ncr.Cl'l~i•lndo dil dissul11~1~0 dn Clt!Olll'/1 nn.o pi'ru•orJt•. 
Si uinda ~c lrulnsso do urn fll'indpin, em 1(111, a camnr11 
tompornria divcr~isso tln opiai1in do rnini•lcl'in; si ;c 11'11· 
las;o do uma mPdithl dn oc·olcm tla<tt"'lla que roi ngilnda o 
anno ntrasndo: Í!'IO Ó, rfa ro(ormn do cl••mcuto ~crvil, ~1•r·i11 
nrhnis~ivrl o rcr.ur~o dn dis:-~olnr.i11Ji nu1tt trnl:trulo-r~o ~im 
ple;áumto dll ronnnn~./1 pr.~~onl, .. fll1glludo 1\ l'éllll:ll'll llfl"ifl 
no nobr·o pro~illtlfltO do t!nn~lllho par·n J.:O\'Nmfl·, c S. Ex. 
om voz do in·pir·Hr-~o nns (lrocerlcnlt.~s t~ornt~lhaulcl:o~, q111• 
10 tinham dado, lança logo m;lo do uma mt•clitla nxtJ't•ma, 
com~romotlcdorn da ordem publica, do que tinha do rosul· 
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ta r a po•i~o em que boje se aehn ·é, responsa•él desse 
acto menod pon;udo. . . . 

J.\ rornmaqui lembratlos procedentes de· V. Ex. Sr. 
lll'CSiolt!llto. I!Uilnd!l.l'l'lirou-sc do ~ubiuetc• COI I 86 I e mcsll)O 
''" ::;,., llu•1uo do Cn~ius cm . I 862. Cito roi muis outro: .o 
Sr.t·onoelhoh·o ••urtcHio, d• sautlos;, nwrnoriu: o scrmdo snbe · 
•1uo. em 186U, o miai;tcrio Furtado. >ó p1•lo ructo de que 
a c·uuaru dns deputadntoi elégtm~ presiduuto um dos .tiCUi 
mCinbrus alia; muito digno e ro>pt•ilnvol, mas que se . 
n huva cm div•·rg••twia c·um cllo. tomou esse ra•·to como 
rultu·ole •·oullau~n e i•u•ucdialauwut~. pedio ·sua domisSJlO. 

lim I 811. ,,. bo•ni me recur·do; na "t·uh•hro qut•stilo l'rit,;_ · 
chnrd. •tncsttlo in>ignilkuntc.pi!lo sou vnlor; , AI r. Guizol, 
vcrulo quo a •·amnru-liulmappmvado sru acto apnnns por 
maioria do 8 e 10 votos. julgou bavcr pertlido a •·onnuuca 
,, pedio demissil!l, só tendn de ce<ler às·iastnncias r••itor111ljjs 
do rei,' que SCJ.:Uillln a expro:-Osilo du~toe bi~torindor, tinha 
do• consHvur os te ministro, que do viu .mais. tardo conduzir a 
uma cutn~lroplw. · • · 

l'urlauto, :Sr. ·lll't•>icleute, qut•r os exemplos: do no;Fo 
pait. fl dus oulrus iuduúum o uobrO.Jtr<•>ideuto do c•oust•lbo· 
a ruliJ'ilr-:.;o diui1le d:1 . lllituifc:;luCiio de de"'coufinnen da 
mniuriu da c•anrarn dos dt•putatiÓs .. e nno ·a. at·ou~elbar 
uma medida cxtr·ema, uma d•·"as arll'a~ especiaes que a 
L'OU:'tiLUi~i\o rt't'lt'rYU p11ra OS CII"••S.'f-XIrl!RJ08. 

Aindn p11r outra raZJio, Sr. prt•sidt•nte, <tUe eu chamarei · 
de do• erwhr publii'R. uilo pculil1 o nriuisterio p•dir' a disso
lu~nn da I'UIIIilrll. p11rt!UO pOUI'OS di:tS antes ba~ia (eito a 
t:orôa ctizt•r que. o SJSI<·nu' clt'Íloral no Brasil nilo dava 
um rt•>ullndo quo extll'imis,o a opini110 · public·a i some- · 
lfllllllO COnScJbo Crlr poii itHtUIIIific•a~cl. l'orque para quem 
"PI"'""'• se aindn ui:o so tiubu tonmdo medida pan1 pre
"'" ir os ·ciTeilos da fraudo e da viuleudn de que. rallou a 
Corôa? · • 

O sc~undo argumento n qun rrrorrc·u o nobre pi·csidente 
do c•ous•·lho que ainda ba puuco r•·tll'•uluziu, de.qnn se t•·m 
d.uln l'a>O> ~onrt•II)HUte;, lliiO roi provndo por s> Ex. A 
c7\c~t·p~:I10 do ful'ln ·dt: 18'29. roft•rido pelu nobre tóOimdor 
pela proviuda da·Dabia, ruio M <·xrmplo enlro nós de se 
t•·r cobrado ímpo,lus sem l<'i IIUC nuh•ri0rmento os fixasse. 
g' certo, Sr. pl't•::.idt•l•lc que dim·rculel'l. v••zL~t~ a ·lei· de· or.
c llllCnto lt•rn pas;adn uos uhimo, clin• do Junbo, de surto 
q•rt• uó iuh·rioJ' do Druiil', ou nns provinda; lon~inquas 
n.ln se poolu ler coubCt·imcnio dof sua puLlica~liO · no· prhc
cíiJifi "elo uoro cxcrt'it•in; (IOI't'IH ao menus hll n ceJtc~n ou 
0.• CXacturt•s dn (az••lldll pnbliea podom dizer qnA a lei 
c;li\ public-ada na Curte dn lmpcrio:c o contribuiuto Mo 
poderia com vuutugem .ubtmGit• se ••• : 

O Sn v1sco~n~ no Rro lln•~co · (prc.!idcnoe do conre
lho) :-Z~iiS provprdus atfi,·iilluun is~o 'l 

O Sn. l'oirrcv :-• •• no pngnmcnlo. pnrquo rm ultimo 
1:11:-:o o liXIII'lor Jli'U\'ill'ill~ qut• qmuulo c•ohmvu o ÍmJHl81o, jll 
C:\10 e_~lnva votndo. Mnr~ nsn.rn o ca~o IIIUtlit do U~lll'il ; 

ú.a11ui na •·npital do lmpt•1io qrw se •·obru .o impo>to ecn 
""" a indu hnjnlo·i, com sciuncia do emprogudo n.cul o do 
,•untl'ihui111o. 

Supjionhnrno~ 'IIIC npp:orMo nlgnrn llumptlrn, o tliz: 
" ~iiO paJ!O o impo:-:ln pol'tJIIC llt~O !111 jl'i 11110 o dcler
miuo uj huVOI'Íll JWI'VI'IIIUI'It 1\t'I'\IC pnjz Ulll juiz IJIIU ('UIIIh•zn .. 
twsno n r:-ot'O r.cu,tdhuinto quo so ru,gus:~c 11 pagnr o impn:~to· 
bojo no lliu de Janeiro, nllo bnvcndo lui? 

'li ., . 
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O Sa. Nu~E• GoNouvEs :-l!e certo quP nno. 
O Sa. l'o)frEu: -Sr. l"e>i•h•111e.' i11lf•o·rompo aqui meu 

discur,o porqu11 n hora e>t1\ 11111ilo ndiuutndu.; n•õo qowrn 
nhu!'inr IWI' mni!\ tem(JO ·fln hondnfiO do-lomuuln i I~Hll'i c~mn.o 
a di~cusi'üo coutinún, pt1ÇO n flni,Lvrn fHII'Il ilm:lllhit t•ouclutr. 
as ob;••·vaçoes quo linha di• rat.o•o· sohi'O -cslo o!•ico:to. · 

Ficou adiada 11 diso:uss11o pel11 l,oru ... 

EXI'EDIE~TE 

llon8 omo·los •lo 7 •lo •·or•'onln mez olo I • secreto rio d11 
Clllllllf'll dos Srs. deputados, remotrlliiiiO as s~gUilllUd pr~ 

po,i~O•·•· · . ·: 
" A nss~mbléa gMal rosolvu: 

O Sr. presidente deu a oo·olt·m do dia pnrn 8. Afotr: t,• Os <lircduo·es. lcut~; proprh•tno·ios. ·sub;titnlo& 
t• parle ald 1 hora.- 2• di···u;s.\o .'lo prnje•:to .•ln c ~!'ilf~>iln:•·~ •las_J•"·.uldades dP fiir••.itu c_m:··~irinn du lm~ 

senado <laudo ,.0111110 teowia uo ;uprem lo·ohuunl de JU>II~a po·!~O ven<.eouu oo Olllemulos fixados na ocgumtc tabella, 
para tomar ns;cuto; pura intelligeowin.dn• lei;. I llrdcnado. Gratifidariio. Talal .. 

~· diln dn r~ropn;i~•lo' da mn;mn <'lllnaru. •·onco•den<lo Oircrtor . , 4.000;/1000. 2:000,S000 6:000;/1000 
isenÇno ds rlirdtos no; !Uatel'iaes importudo; tmrn ° • L<'nlllculbl'dmt' 3::21111~1100. 1:600$000 4:800,'!000 
móuumcnte 11 Gon~nlvc; Diu;. Lo•nll•substitulo 2:11!10,)0011 1:0110$000 3:000,'!1190 

1~ di>f'US>õÍO do projcf'lo .4. de 1872 do sr.n·ndo ~obrr. l.en~loppo>itur .1:61101ll000 800$0.00 2:(00,'!000 · 
aposeutu~•lo do; mu~i>lnulo;. Ao'!. '2.• Ficam revo~ndns as di~posi~i!eõ om contrario. 

i• parte á I llora au anfes.-2• di!Of'\.1:1,-ilO dn re~olu~iio ·1•n~o •I;• l'illllilrct .dos fh•pnlnflo:;, llm·7 de Jnnei"I'O de 
da camal'll dos rJ,.11uta<lus, ptnrugandu o ur~nmcuto. 18ia.-fn·<ocenc·o ~/arques de ArauJo Golt•s. vke·rrresi-

Levantou-se a sessão ;\s i burns da lnr<le. den c -;-llo·. toaqr#m J""' de r.a"iP"' da c .. sta de ·1/edei
ros e \1/mqllet·q e. 1" St'<'f'l'llorio. - Jlurt.n/10 de Freitas 

Ell 8 OE J.\NEtito DE 1l!i3. 

rRESIDENCIA OU SR. VJSr.ONDE DR .IB.IF.Tri. 

l!ilummnrlo.-ExrEDIENTE.-I'nrcccJ' da mesa n. ·136. 
-Rt!dlwção.-OnnEu IÍit DtA :-.\sscutol! no :mprcmo 
tribunal de jnstic,:a .. -l~cn~iiO de tlil·cilo.-.\puscutildoria 
de mngistrados . ..:....t•o·oJ'oga~ào do Of'~amonto.-DisruJ'oO 
do Sr. l'ompcu. 
Ao rneio dia rez-se a cha~adn, o acbnram~sn PI'Cl'li'lllt•!\ 

quurcu~t o um s.,. >Ouudores, 11 subcr: Viscoindu do .\b,..,
lé, llias de C11rvulho, Figu.,ira do ~t .. llo, bnr;io <lc Camao·
gos, vlicoudo do Carnvollns, l'ompêo, Nabuco, lliui,, b~tr<iO 
du Lngunu, Fornandos Braga, burJlo de ~luroim. l'irmiuo, 
conde dtt Dnopcndy, Ch!cloorro, Aluwidn e Albuqtll'f'4UO, 
Cunha Figut~rmln, Snruivn•, \i·coude dP. Catnlti'IIJ!Jbc~, l,m•s 
do Mendonça. Zacarins, vi>conde ,1lc l"idhcJ'OY1 8imiuM1, 
bnriiO tlc Coll•gi(W, \'i:oc·ontlt! rln Uio 01·aurn. llllll'tfllt'Z fie 
S<lput•ahy, \'ÍSI 1on~lo dH l1rlru:uel'iru, Uar'I'OIÕ .nun·oto, Vit•ir·n. 
da Silvu, b11r1iO do llio Uo·andu, Juguurihu, :iilvdra Loho. 
O.otuviuno, duque do Cuxias, Lcil!io da Cu11ha, C11ndido· 
~tende~, vi,conde do .la~unry, Silvcim du i\loun·, Nu!1cs 
Goo1çnlvcs1 visconde do Dom Ritiro, mariJIICZ de S. Yiecnle 
o Aulüo. 

lleix11rnm de rompnrcrC'r com c,1\Hii1 pnr·tiripndit o:; Srs. 
bno·,lo do l'io·apnma, l'anla l'o•;sOn, i\lcndcs dos Sani081 

Ribeiro d11 Luz, Pnrn11uguá o .lohim. 
Dl'ixararn do rompnr·er·cr flmn ruul'n p:H·Iir•.ipndn o~ SI'~. 

vi:-~,·oudo do Mur·ilibn, Sum~n QuPir·oz. Fcr·rmnd'·~ lln.Cirr,hn. 
vi~~·nrHh! 1le Hna~:-0uuu lwr·tio dt! Antoninn, Urhón envul-
rnnli, hnl'iio do ~1HmruJgnupc, e Sih'oira da ~lollu. 

Leu f:.C n nl'tn ria ·~C'!'I!'Ilrt urrtcr,cdcn c, o mlo ba\'cndoqucm 
sobro olln Ozes•c obser~·a~tlo foi approvnda. 

Vieiru de .llelfo. 2··· seor•lnrio interino. " · 
ff A ns:~t•rnblén gt!ral resolve:. . . . . 
A rt. 1." E' u l'l"'nvadu n aposentadoria concedida· por:C:c · 

det•.Mn de 19 de Julho M 1871 ao ·juit. de dit·••ito Jono.· 
de. ::iou1.1~ Nunes l.irnu, com as honra; do de~cmhnr~ador .e 
o.ordeuado qut•_lbe competii', ~wgunclo n~··lil"po:-içllus nnLê
rior"" à lei u. 1,764.ile ·2s du Junho"" 18ill. 

Arl. 2.° Fi•·np1 re\'ÍIJ:IIdlls ntl lli:'pMiçOn:; t•m ront~nrio. 
(laço da i·ant:H'Il fio=- d••fJUI.IHin'", ''III' 7 du Jnm~rrO_de 

1Sia.-fnnocencio ;l/arques de Arauju G:íe•, 1• vic••-IJre
t~-idt•ntt•.-/Jr . .lonquim lOS/' de C•nnpos tla Cu.dn de· 1~edei
ro•. e .Ubaquuquc I • >e•·•·••tario. ·-,1/artinho de Freitas 
Viei~a de lfello i" :oecr·etnl'io iut••riuo._ » 
· A' comrui8:itio tio ftcn~Ou:; e Ol'dcrmdo~. 

· O S1. 2" secreta riu le~ o •esuinto 

rAOECEn DA MESA N, (36 DE '7 DE IANEIRO .DE 1873 •• 

Exr•Ou n mntcria ole um J'equorimcnln do Sr. An~rlo .Tbo
mn7. rln A.mar·al, om iul DliliOr dn Scrrt•larin do Seundo, 
pt•tlilltlo liJIUl't!lllmloriu, uu dt•nri:'::lilO, l"Í u ~crrudo jnlgnr · 
que ns ~··rvr~o:; 4llt' lt·m JU'O!'Illulo ~~~~ Est1ido .. du~unte 
quu:;i !riu tu e duus an11os, lliUU Jlllth•rn t't~J' pur tJIJe toma-. 
dos om cort::-"idPI'U~IlO; c conduc que Sl'jn llt'Ct•ita. a 
domi~;,io, o u; vagas que dclln resultam prconcliidns 
pelo modo como ~•: propõe. 

Rcqucf'imcnlo do Omrinl mnior da Sdt'relnri• do Scnodu, 
Jlediudo liJJOStmtndot·in, ou dcmil'lt~Uo. 

Em 5CSSUO tle 3 do Cllf'l'l'IIIO mez olo .ianciro roi li·lo. o 
z•onwllido :'r :dPl'n JHLra inlPrpÕI' o tot•u Jllll'et•t•r, o t'l'j.:uinla 
rrtJmwimrnto •·om n dntn tlf.l 2:1 do Ut•:wmhro du I H7'2, 
a;,i~IIIHio pt•lo So·. ,\ugl'lo Thomuz do Auwrol, Officiul 
mnior d11 Secretaria do ~"nado : 

• --
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" Au"ustos e Digni~simos Senuores Senadores.-Angelo
TbOI;Jalo do Amaral, na impossibilidaile de conlinuar a
exe'rcer o logar de ()fficial maior da 'v.ossa Secrelaria, I'em
pedir-voS aposentadoria, 00 demissão, si jolgardes que ós
servico. por ellu presLados ao Estado, durante quasl tnntil
e do"IS annos, apurados em vista dos documentoi, que elle
pass:l i\ reunir, c cntrcgar[L el. Scr.relal'ia, num podem f:"1'

Ilor 1'6s tomados elll cOllsideraç.,lo. •

J[

Opinii10 tli ~Iesa e ,eus (undamenbs.

,\ ~(esa> tendo-se reunido cm coliferencia uo dia im
metliaLu ao da Jpresenlaçiio do requeriulcuto com o "m de
examinaI-o, c de expOr, c ju>tir,ear a re,:peilo delle a ,:ua
opini;10, como O Senado, deJiber:,ra, vem boje dar conLa a
esla Camal'il da tarcfa que IIJe foi incumuida.

Persuado-sc a i'tIc~a qlle naUl é da compelencia do
Senado tornar cm cO;I,idcraç;1o o pedido de aposentadoria
]lelos sel'l'iços que o peticionario allega ler preslado "o'
Estado, duranle quasi trinLa e dous annos; por quanto o
art. IO~ § 1'J da ConSliluiç'10 confere ao Poder Excutivo,
e nam ;\ Asscmbléa Geral, e menos a Úma SÓ das tluas C:l
maras, de que ella se compoe, a allriuuição de conccdcr
mercés pecuniarias por saviços feiLos ao Estado.

De conformidade com esta doctrina constitucional O
art. 10 do regulamento dc 1 r, dc DesemurO de 18fi3
acerca do serviço d:1 Secrclaria. e tios direitos e ourigaçOe;
do:' emprcgallo~ do Senado dispõe quc nem um empregado
tem direito a scr apo~entado sew conlar pelo monos vinLe
annos dc elJ'eclivo e uom servico no Senado.

Assim, quaesquer que po!sal-n :,er a rclevanciu dos ,cr
~iços, a que o peticionario allulle, c o valor dos docu
mcnto:! com que propoe-,c demonstrai-os, ê ouvia que a
remuneraçào dc lae! serviços, pela conccSSi1o' de ulDa apos
enladoria, ou [lor qualtluer ou\r;t mercê peeuniaria, devc
pari ir do Governo, sendo suhjeila il approvaçilo tia Asscm
ulóa Geral, quo tem o direito de dal-a, ou de recusiI\-a.
como intendel" d~ j-usliça.

Nam stã. lambenl o [lcticiollario nas circumslaneias de
obter aposenladoria pelu, sel"Ti~os prestados a esta Camara
conlO Ollicial maior «a SecreLaria ; por quanto, da labeila
cOOlplementar do § 13 do relatorio da ,\Iesa 11. 4':l9 de '1.7 ..
de NovemurG 110 18í'l a pag, .13, I"ll-~e qne o pcticio
nario conta dc)empo de eJnprego de:,de o dia 1~ de Ja
neiro de 18Gl, enl que tomou posse ate hoje, nove anno,
menOrl onze dias, e que o de ell'eetivo serviço no Senado
reduz-se a quat 1'0 ann05, doze meles e dcsce.eis dias.

As:,im, llindil que u paticiollario prolasso a impossiui
lidade ,Ie COIILinuar a servil' por 'molestias, ou edade, é

-llIanife~lu que, segundo" di;posiçJO do al'I. 'IOdo cita,lo
regulamcnlo de I:; de De>emuro cle 1863, faltar-Iue-hia,
para tcr direito 'I ,1posenl.uoria, a cOlldiçiiO Coscncial do
tempo de serviço.

II [

COllside-ra"da, e cOtlclllsllo do '[la'l'ece/·.

Como re:,umo, e conclusi10 do que óca éxposlo, a Me~a a
CO'uside-rando ilue nam é da cOlllpclellcia do Seaado :

cOllcessão da aposentadoria pediua COI:'\U remulleração de
3er~iços feitos ao Estado:
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Considerando que o peticionario nam tem direito il apo
senLadoria relos serviços prestados 110 Senado como Orfkial
maior da. SecreLaria, ,'isLo como oam conta ainda a quarta
parle do 1elU1l0 Ilue é necessario para obtel-a :

Coúsidedl"lldo que II delllissão foi pedida. sem condi
çao, e apenas COI11 a a!Lern:uivit de aposentadaria, si o - _
n.ldo se julg,lsse auctorisado- para cOllcedél-a, illtendende
aos motIvos e.'postos pelo peticiollario :

Considera'I<lo qlle o. Sellado tem o direito' de conceder
011 acceilar -a demisSilo aos seus e;npregados. conforme ,:
lei, e os precedel}jcs, a 'Iue se referem os pareceres da
~ba ll. ':l, de '2'2 de Junuo d~ 18G1, relati,o ao lillki,,1
da. Secrd~'"Íi1 do Senallo DI'. Frallcisco de Assis 'esreiros
Castro, c n. 'J 'l;~ de 1H de Septemuro de 18G j relativo ao
Ollicial da mesma Ser.relaria Dl'. Jusé Anlollio Pilllenlil
Bueno:

CO'lIsiderllncio r,Aalnlellte quo., rnncedida a dcmis,50 pe
dida, tem dc scr preen\'llida .1 vaga dc OOlcial maior da
Secrclaria, e outras que re~ullam d" nomeac'lo para C,le
emprogo: ..

Orrerocc o soguinle

r lntr.tll.

Art.!." E' arcr.ita '1 demis.<Jo '1ue do logar de Offieial
maior da Ser.relal'Í<L do Sellado pede o Sr. Angelo Thomill
cio Amaral.

Ar!. '1.0 San1 nomeados:

~ 1.<>-- Para preellcher o legar de Offieial-maiul' do Se
crelmia do Senado o SI'. DI'. PeJro AIILollio de Oliveira,
Omcial da mesma Secrctaria, que conta de unm scrl'ico no
logar ollze allllOS C septe mezes : -

§ 2.° Para preencber o logar de Offirial ,la Secretaria,
lago pelo accesso 110 que, na fórma do antccedellíe para
grapho, passa a Ollic;al-maior, o Amanuense <la Sccretari.'
IIlais antigo o Sr. Francisco Nlllles de Soula, que COnla de
uom seniço 110 Ioga r, dnco aIlOOS, Ires me~es e desenoye
dias:

§ 3.° PiÍra preellcher O logar de Amanuellse, vago pelo
acces~o ,lo que passa a OIJicial da Sécrctaria na forma do
allteceuellte pal'agrapuo, o Sr. Antonio Augusto de C"s
tiluo, quo e:'ponta lIeamenle collauol'a com assiduidade e
de,:empelluo no scrviço dc eseril'la da Secretaria, desdc 16
de'Junuo de 1870.

Art. 3.° O presente parecer ser" impresso e distribuido
na forma do 05tilo.

Paco do Senado cm 7 de Jalleiro do 18í3.-l'iseo"úe
de Ilb-aete, Pre,idenlo.-Josii Pedro Dias de' Carcalllo, 1.V

Secrelhrio.-Je-ronymo rlfaTtú,illllO Figlleira de Mello, 2.°
Serrelario,-Bm'lla de Camargos, COlll reslricção.-Tliomaz
Pompeu do Souza B·rasii., servir:do de 4_° Secretario.

Ficou soure a mesa para cat,:ar 'na ort!em dos lral,oll.os.
indo enlretanl.o a imprimir.

Foi lida, posta em discussiio e apJl,'ovall.1 a se~uillLe
red,~cçàoparil seI' remctlida :',',:amiH:1 do. Sr.<. d"pulados.
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IIEPAq~lo I u_nutem, Sr. pre_ si·d· c·n·i·e· I qlm·n,do, por Citar a bora. muito 
'adiant;ida, !ui obriga~o ·a interromper ' o· ·meu' discurso, 

Antiguidade. de magistrado.r . • - .! cu'prOCUl')\VIl dcm'ou•ll·n~qúó as _I'Ozqo8' nllegad~ir pclo''go!... 
" A assemblúa gura.l resolve : ' lvcrno para justificai·: ·li dictadura'· quo,' risáUiriili; nnii')ro" · 

. . . . . . . · · . 1 c. diam;_ que cstn, porvontura· .o·. mai~ 'im(iriri~ntô'. prcrol.. 
Art. 1.• Scra con~do para a· nntlgu1dauo do mng1s- gativu conferida 1ioln constitnisno.·do Estnao'1 a·n_ss'omblcn 

t~ndo.o to~po: de s~ry1so prostado durA_ntc n guerra, om I geral,; de· dec1:0inr· ânnuillinimtc~ a·· ~c'éeitn. c'despcsil'pu" 
JUnta·.de JUStiÇO ,1a1htnr. · '· . ·. · . . I blic'n, cQmqutiuto não' houv~sso ·sido· iutoii'iúiiénte' rils'

Art. 2.• Ficam rovogndas .ns diip~sl~iles · em contrnno. 1 peitada, bnviu sido mais ou menos ntú ·hoje · o~scrvncln; quó. 
Pnco do senado cm 4 de Janeiro de 1873.-,1/arque: , só hnvin um ~xcmtllo na hi1tol'ia constitucional do Brasil' 

.·de Sajlllcahy;-'-Mnrquo: de S .. V,iccntc. contrll!'io lt c~tn pratic•l.' .o de 1829; _que as ·ra:iles nlle

PRiliE.IRA l1AAR1'E DA ORDE~l DO DIA. 

l'as~ando-se ii primeira (>arte dn ordem do dia entrou 
em ~"- di~cu:o:;ilo e passou pnl'iL · n 34 a Jli'Opo~iÇllo do 

· ·~Hnndo' ·dando com11etcncin no.suprcmo' tribunal de justi~11 
r•nra tomar ns~cntcs para intelligcncia das lei~. 

• ISF.St:ÃO DF. DIREITOS. 

Seguiu-se cm 2" discussão com o parc.ccl' tia rommi:Osilo 
de fazenda c pn~~ou p!ll'it. n 34 n -- proposição da. ~amara 
1los Sr~. deputado~, concc)lcndo iscn~ão de direitos aos 
matcriaes importndcs 11arn o mcuumcÍito a Gon_!;ah•cs Dias·. 

Al'OSEXTADORU. DOS liAGISTR.\,DOS. 

El1trou cm 1• discussão e passoú para 2• o projecto A 
1lo senado ·sobro a i1JI05enlndoria doi magisll'ado~ que n 
re1t11ercrcm por motivo de molcstia. 

gadus pelo nobre . prcs1tlento . do · conselho .de precedentes 
de !o1·çn maior; c finalmente '·&-recurso: nó nrt. 171 dil. 
constituição não lhe aproveitavnol., ·,,,: . . , . . . 

Com e!Toito, Sr. llrcsitlcntc, bastu a slmplei leitura .do 
ort.171 tlu consiituiçiio .para demonstrar que, o governo 
invocou mnl cstn disposição. O nrtie••líz: (lendo)'•. Toda.• 
us'contl'ibuiçiles directas, i\ exccpçilo d~quellns quc-_.is.tive
rcm np1•licndas nos juros da amortisar,Jto .da' divida publícri, · 
serão annunlmcnle cstabclecitlns péla asscmbléa,sera.l, mas • 
contlmuiri<o utó que se, publique a sua prorogaçao .nu sejam 
substit.uidns por outras. " Ora a cxprnssão seri!o a.nnual
meute estabelecidas p1·ovu. que,· comquanto Ines. impo:iicõcs 
directas llossam cóntiuuur cscriplui'ados, não serão· êoP,ra-::; 
dns se nllo ler .annuahncntc decretada a sua cobranen;,·., :·., 

SEGUNDA PARTE D,~ ORDEM llO lllA. 

E, Sr. ·presidente, ncT,·.prccisliVa ·es~a ... declojaÇ;J-oj~o· .
nrt. 17-1. porque o a1·t. ·1a-§ 'lO_d~.constltUIÇR"'-reruodn .,· 
c~tà mnteria. Este nrti~:o dispõe; corno.prcc~iiO;:r~ristF 
tucion~l o 8obrc o qual so Jund~. o sys~ma.represe~taü~o, 
que todos os annos ·a dcspczn pubi)Ca.eer~·fix_ada polir;··, 
assembhín ger:•l. Desde que, portanto incumbo e -~brig(á 
ass~mblón geral decretar annunlmento .a dcspeza; publica, 
cst~ igualmente ·incumbido o dcvm· ·de prescre.vo1· os. meios, 

1 isto é, de consignar os imno.stos parn.tazcr!nce à~ospoza. 
do smi~o publico. ·_. . • " . ~ .... · -

rnouooA~Ão no on~: .. um:\TO. Sabe o senado que c systcma rcprcsenL1tivo ui!o se funda 
se niic Deste princi11io, isto ó, ·de quo o imposto de'dinhoiro-

!•assando-se iL_2• tmrtc pNscguiu a ':!• · disr.ussão da 0 0 de sangue; quo · tcn1 de ser cobrados no povo, dcvom 
proposiç;io ·da camam dos 8rs. deputados, fazendo cxtcnsi-. ser decretados pelos representantes do. poyo, que· cxpri: 
-vasas 1IL•pcsi~1io~ d:1 resolução de 1871.,obrc o orçamcn- mcm seu consentimento. . 
to do 2" scmc•tro de 1Hi2'n, 1873. · . Não entro, Sr. presidente, cm larga _dcmons.trn~i!o desta 

O Hr.t•ompcn:-Sinto,Sr.r•residcntc, não,poder thcse depois do que disse o nobre scnador_(lcln. Bnl1in,,o 
nccedcr no ronsclho quo h ontem nos deu o nohre scnnd01· meu itlustre amigo o Sr. Zncarias. l'orém admira que, depois 

.mn1·qucz ele S .. Vicente, de concluirmos quanto antes csla da discussão luminosa l1avida. nesta cn~a em 1866, cm 
disr.11;~iio. Mas S. Ex., iL cuja voz nutorisada estou ncos- que toumrampnrte os mais nota veis csL1dislns c. publi~iàtns 
tumado a respeitar c, a obedecer, ·me desculpar;\ attontas as sobro· doutriun semelhante ap1·cscntada tJCio Sr. Carrão, 
seguintes razões: 1•, sabe o senado que esta pcqucua aind:1 o nohrc r•rcsidcute do cons~lho se. lcmbras~e ·de vir 
rellolug;1o, dC-urn ou cluu~ nrtigos ·JtJ,cnns, cnccrratml ~cus reproduzil-n. ]•c~o. sómenlo liccn~n ao senado para h!r o 
fianco;. uma grande por"uo de milhões quo lcmn do ser lt'erho de 11m discurso de mu do~ nossos m~is distinctos 
dislribuidns pelos diversos serviços do estado, seJ•vi~os •tu o llmblieistns que, como ·di;so o nobre 81· .. senador Zncaria~, 
<lcviam sm· aqui apreciados o tlscali;ados, mas quo pela sm·vin de mestre nesta r.a~a, !alio do Sr. visconde de Itnbo
m·gcncia 110 tempo mio podemos ra>.ol-o; 2" pOl'I(UO O bor:1hy COIIlhatentJo Clll 18GG O ministro da fazenda· C 

-nobre Sr. wesidcntc do•eonsclho, seurlo mais intcl·cssndo S1·. Cnn·iio (M). . . . . 
na rmssagem dn rcsohiÇlio, hontcm tomou grando parto da « E' uqui ainda o lugnl' tlc fazei' cunl~umas ebscnaçl!es · 
se,ssiio com umn qucstilo mnthemntiM, llill'il demonsh·;u· a I'Cspoilo do que o nobre ministro 'dn fazenda n'os disso 
que um, menos um, niio é igual a zero; i;to i•, 1111o pagn1· hontcmpnrn rccusarmos.nnttribui~nc votnr nnnnnlmcntc as 
umn dividu do dez, tomando em1•re•tudo~ ont1·os de>., é n contrihuigtlos pnhlicas. O ill't, I 1i ~I O dn constituiçuo do c•tado 
mcsmn rcusn IJUC amorlisar I 3•, finalmente, (101'11110 o moi di>. : " E' n:tl'ihui~1io dn nssombléa geral fixar annualmonto 
ou o cscnAdnlo f!Ue o nobr" ~cnndo1· mnrqncz dn S. Yiccnto n~ dcl'>fJll7.ns publica:; c repartir n contribui~1lo dil·cêtn ll

de~t·java (Witnr, já c!tlli. ft!ilo; i~to C, elo RO\'crno r.ohrlll' O nolu·o mini5lro rundon-sc, segundo mo pareceu, noftn.~· 
impMIOK Hem lei tJU" o tlnlnri:o~c. l,ut·lnnl.o, nilo l'nrá ·SI', ultimas pnlnnns pnra. su"tcntnr quo n con~titui~ilo npenu~ 
JH'C~idcutc, ma i~ um dia elo e~t·nuclnlo qun rnri\ rom lfliC o lftwr quo ropat•tnmo:~ annnnlmento n eonlt·i~uiç;lo directa, 
govei'UO deix~ 1lc h~m ml'rcr.t!r da tmll'ia. mat~tJUO ll_ilO cxig(J que nutori!l-clllOI1 tamhem nnnunlmenta 
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cobrança dos. d~. ma1s 1mpootos. N~ m~smn opJoJàO o nobro 
iuinisiro· comprvhcndou mal o urtigo' da· constituic,lo. · 

biliriacle provisht na lei' do 1!i de Outubro de 18!7' Pareco
que esL~ amonea incommoaou ao· no6ro· p~osiclcnte ·do con
solbo. s: Ex. Í111o tem raz~c de inco<n.moclar-se com esta 
simtJios ncn~nça t>orqúo, sonhares, esF~i lei cJo.responsabili
dade ·ministlll'ial· rui la pelos nossos· antepnssados, e1ue acre
ditav;un na serieriaclo rio systema'rcpreselllativoentre .nós, 
existe om nos8a• colloc~õcs aJ•cnas 'como uma ~uriosidade. 

" O que ihl its·.í·nmarnfo 1' direito ou nnttio lnipõem-lhes 
a .obriga~i!ó. do )'9l~r e. autorisJu·. a .coLJ'ilil~'a dos impo>IOSJ' 
anmmlmonto1'ni!o ó.o·se;;und_e mem~ro do at·tigoi\ eJue acabo· 
de rerorir~mo ; ó 'o primeiro membro, porque. como ·muito· 
!>em dis>·o ó nobro senador pehr Rnhi~, eJue ruilou untos_ d? 
·mim .. a'àttfibuiçào; o encargo <tÍJ.o .tcim as cumur11s 'de lixar 
anriual mente· as. clóstJeziis püblicias, .ó ci etno lhe~ inéumbe 
tombem o do.autorisnr llnnuulmonto a cobrança elo iJílpos
tos. Se nilo. houyossodospo~!LS nno havia direito para cobrar 
im(JOSIOS. « _ .. ·: . , , .;. • . . ' . · 

archcolcgica.:Eu nmí1·:sci se nno· seria' ·melhor ·que.ella 
fosso pnra ais um cla;sos ·ltrchivoe ele r<!ridades,,como o. do 
Se·. ftlollo ~lorncs, anros ~~~ que continuar a figurar nn coi
IceMo do nossos loi~. Nno tem e 'nem ter&· nunca·oxoeu
çilo~ '.rJr. prcsidcnto, ·porctuo entro nós nn_o' lca.re~ponsabili
daelo. Nilo lcom rosJionsabilidade os· preiidcntos das· t•ro- · 
vincias.... Quo cii~o, .prcsiclontos·l·. '. ;'. Nao-• teem: 
responsabilidade os subriolognelos, quauto Atais um ministre 
<lo lllltaclo ! E clcJ•ois , sonhore·s , ·u· historia· (Jarln1riontnr ec\ 
nos· apresenta clous casos ·de· etrcctiv11 responsabilidade 
ministerial: um, ccmo o senado sabe;' lo i' ·do' cóucle ·de .•.• 
Strn!l'oid, q outro foi do. ministi·o Polignac; EJII ambos 
acompanlcuram c prccccloram grandes revoluçilos; · 

• Quando roi proniulgncla nossa con,titui~ao, não hnvia, 
como uinda liojo·,naci."b~, entro nós, contribuicõos diroctns·· 
de rcpa(~i~o; mnsj(uo o Joi;lslador con~titilinto ?slnholnccr 
desde .. logo ejue, .qunnelo ros;o cstubolccedo cs~o 1mposto, a 
_rcpa~tiÇ;lo dellillosso·:ruita pela. assembleia scral o nfio (Jclo 
sovcrno ou por qualcjum· outra autoridade. Nao tem tido. 
pois; ,oxecu·~,~ osso al~igo, (IOr,Juc cnt1·o riós ui[o ha côn
tribui~oóii do repnrti~ilo .. ; cm <Juaniõ ·n;lo as tivermos o •ir.
tigo cl~. coustitui~llu uilo pód~ ter applicncfio. · . · 

~· Querer; ·pois,· dcJ•ivar clello e1uc'as ."cnmnrns nilc tem 
uc·ce~_stdnde' do nutorisnr nmiu•hucntc a cobmn~a do todas 
as-eontribui_~.ücs,, isto c, os impostos. <JUO fnzent. parto elo 
~·rç!Lmento .de receita,_ ó cm meu 1:onccito, uma pretcn~ão 
insu~ton)•ivel (ap01'ados) ; digo mais: esta p<·etençno seria 
insustentavel ahícht quando nilo se doduzisso logic..mcnlc 
do primeiro membro do nrt. tli <Juc compete ;í assembleia 
geral. voar auriualmouto os impostos. 

Nfi.o lendo, Sr.J>residento,, o 'governo rusno que juslillcruo 
o squ proccdimunln c~m relação ao ostado, .cm que se ccl- ' 
locou, de cobrm·:iJnpostos sem lei _que o autorisr, 'a··sua 
posiç;lo ó. CSJJCciabncnto_ a do uma dictaduru.·· Todavia cone 
suranclo. como mo cumpri} eslc acto do govemo, cemô · bo" 
mcm prndcntc cscollio do cloús .noalcs o menor :. 11refiro que · 
o governo cntJ·c nas yias Ioga os do· que o_stcja fcim da con>
tituiçilo o. pot· isto ni1P nogo o meu votõ iL. rosolbçilo. 

.• ·H a• quÂronta: nonos_ que rn~omos lois de orço monto, 
hn quarenta annos que esoc jll'incipic tem sido ontcncliclo 
da rilanpira ·porqúe o cntondomos hojo(a)loiados), ~ ó no fim 
de qua~onla annos que o •Sr. ruiniste·ó da razcnda pm
tendo arrancar mais esta pl'oroga.livn it camura dus depu
tados e. ao· senado p~ra entregai-a não sei a quem ·: aõ so-
l orno sem i!uvida;,. · · . · 

-Ainda. em OUII:O. discurso. voltamio,o Sr. -Itttborahy a 
queslãe>-do· arl. 171. dizia (M): · 

·,t O etuo mo parece róra do duvida,' é que. a cunstilui~iío 
cstatuo quo nenhum ·lln1•osto poclcrl• ser mTccnclado som 
autorisn~ão annua do poder legislativo c quo 1iuanto à con
tribui~ilo directa, em qno nno ror J·cvognd11 aloi •1uo a 0roar 
~contribuinte ó obrigado~ pngal-a;' logo. (JUO o governo 
tiver ant~risaçito 11arn· isso.· emborn c~sa autoris1i~l1o ~rjn 
}IO~tcrior ao anno ·ern que ss \'cnccr n conLrihnit:ào. 1• .,.. 

')' elo ~uc scrvirin, Sr. preoidcnto, ~intln no· s-orerno a 
autorh:açtlo pnrn podcz· coL111r·iJnpo~to~ directo~, tlunndo o 
:-'Ctllulo sabe que nn; tnns~a tJc.noflsos imposto~ c~tcs fi!_;'UI'flm 
t:om· umu. quotn·muito diminuta? O senado stthc ~nn n·na:;:;a 
rocoitn om gmndo Jlnl'lo·compõo-so ele impo;tos iJnliroctos. 
[•ar_ comequcnciu, dudo do haruto fJUO o go\'CrllO podcs:oo, 
poc· virlU<le do nrt: 1 i I, lll'l'ociulni· os imposto; di melo; 
sem votnçi'lo nnnunl ela éll'~f:!mhlli.lL gcrnl, csla (Hli(Himn 
vnntngcm niio lho .scJ'\'irin. 'do couza ulgumn. A constit11ie~o 
Jlorcm foi tilo fli'C\'irlcnCo ou unll'; C'iozn. a rcsJmito rlc;tn. 
autorisa~âo ·que dctm·minou qno :;omlmln c·om[lllli:<:'c l'l c·n
mam do!! Srs. ch1 IIIII111ln~ :t illil'intiva rln:' imJIO:-ilo~, Jlllt'quo 
ellilsuppúe rop,·czoul.ul' immorlialu!IIOtJhJ a voularln flOpular

1 

som cujo conscntimonln Jll'O~IIIIlO-:'ü w1o ... c·porlc!' mcllt!l' 1'1. 
enfio na nlgihnirá do parlkulai'. 

O ~;ovorno foi uc~la 11 ua.onll'll Cet:-ú rio Jtnrlanwnte ur.r·n
~iLdo do ter infringillo .it lei o havot· in•:onirlu llit rc:oopolt>~rt .. 

Agora, Sr. t•resiclonlc, me 1•ermittirá S. Ex. que dib'll 
duns palavras cm resposta ao nobro Sr. presidente -do con- · 
olho com J'elnçilo à coalição dos partidos bisloricos·· havi
dos cm ·minha provi nela. S. -Ex. Hygmatisou este Jacto c· 
snti1·ouo conta da coali~ilo os actos que perturbnrnm. a 
el:\ei~fi. r.o Ceará. · _ · . 

Sonhoe·es, que outrem. consurassc alliancas politicas, 
comr•rohendo ;-m3s c nobre Sr •. visconclo dÕ Rio Branco 
que nos tem edificado com constantes cilliançás poli!~n,, ó 
demais I E' certo, Se·. presidente, <JUC S. Ex., como homem 
lll'ovidcnto, como grande ~sladista, nào' · dá passo · ralso : 
cadn alliançn que S. Ex~ raz, ó subh.ulo, o com scgu-
rança. 
. l'orcím, por se1· Ulo feliz ou tão babil; nau .levo a mal a .in- . , · 

hnhilidado ou inrelicidaclo dos outros. . ,. :. 
Mn•, Se·. presidente, cm matori!l. do aliiancas. ou coalicOC!s 

politicas, ,rilfiJ'o actitclln:; CfUO so· razcm no cám1io da aúvur
sidaúc entro dou:; aclvcr:~al'ios !'Onhccidos 11111'11 coutlmtcr 
a um nclvm·sario commum rorto c podce·oso, do que aquellus 
lfUC se fn1.cm com o governo nhnu~onanclo no iurcirtunio os. 
amigos com <neém so e&Jav;L.ntó á ~espera. l'ódo sur qÚo 
soja mào gosto ela minha parto : cu sei qÚo ·uos cleusco · 
ngrada mais n victol'in.. • causa viclrix j>lucJtit·. di~. 

Subo o seondo.o c llrnsil intcil·o lfUC clcsclc. 11!68 0 
pnrlido libcl'lll ocn miulm provincin; bem conto om todo o 
Hrn;il, roi lau~ado IÍ prosCI'iJI~~o pelo govci·no elo CJUC razil• 
pal'lo 1> uobJ•o ti<· .• viscondo <lo Rio Drauco. Estnvnm IJCslo 
o~tado qHiUHio o n-ono passndo oncontr·ou-flc-- no mct~mo 
c!ampo 1lo oxilio com os conscrwulot·cR 1le minhn provincin, 
JIOf SUa ''01. tamhr.ln .I'OIH!CmiUHio~ (H'! O nohro Vil'lr~OIII(o do 
Uio Br·1rneo.' Gnmo a :~o }lt'Ot-~l:t· 11~11n~ o proscri{Jtoros 1ln t'm·olu
ÇliO ft'IUJCC:tll no~ cl(lsct•to:\ rio ·Sinnmnry cnconlrürnm .. sc os 
lihcz•nc:-~ o cnn:.tervadorc~ do Genrú. E' (acil, Sr·. prcf'idcntr, 
í1 coucilin~r1n na. ;ulvct·oirlaflo. Liht"!'ílc~ e r~un:.tct·vadorcs os
lavam pru~crip.[o:; i (ui far:i1 e IHlli~ral a intclligcnctA. Cltli'C 
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74 Sessão cm. 8 do Jencil'o 

cllcs ·: ··umbos tiuh11111 do momento um iuteresso o um 
pl'inr.iphi communs. O interesso ora a Ollltoslçllo o rosis
toncia ·no governo 11uo os havi1t 11rosc1'iltto; o principio 
urn a rostaurn~11o ou rcstabclocimonto ~c systom1t lturln
mcntur,odo governo ·do 1iniz pelo ltnir., roprosoutndo Jlelcs· 
partidos legitimo~, 11uo um elemento ostrnnhc acnhnva do 
l'crhn·hlll·, · introduzin1lo no governo uma cntidndo 11110 j;\ 
ora i11fl11oncin legitima da opinillo. Fõz~se portanto uma 
conliçuo enll·o deus 11artidos que osqn<Wcram-so de suas 
advorsidnrlos nntoriorcs ; ·uma • coaliçaof" tio momento, 111111 
tinha somente por fim o. pleito olmLOI·al,. quo se ia travat·. 

·Conseguido .eu. IH1D osto lim, desde 11110 deixasse do tc1· 
J'it7.1lo: do. :ser, cadiL. l~do :;o sctma·nria. outra \'ez JHu·a as 
suu,s posiçOos ; . ficnndo tal voz outr~ ambos o ;cuHmento 
do reciproca estima. · . · 1. 

Om, dosdo quo so achavam. com clcmeulos os delis 
partidos histori~o; de minha 1•rovinrilt, lihnral c conscr~ 
vado1·,· ·com o: mesmo fim o o mosmo iutcJ·csso; o at•réscn
tltvn-so uma oleigão geral, eleição que o govc1·no cm ~ua 
cin:ulnr ,nss.ogurava Jtue sol'in fcitn. com Lollct a. imparciali-. 
dado, (HlS8illl l'ocommendnvtL nos seus _delegado:;, o o do 
Coarà franca meu lo dcclaràv;t. I(UO ella coa·roria. livremente 
tooru pl'OtcnÇiiO ou intervcnçcic do poder, c fjuc o governo não 
tinha candidato algum; os dous partidos a~cutnram C!~.o 
era um dever ilJli'C~cntarcm-se tis Ül'nns. ~lnti como o in• 
tcrcstoo do ambos, nas circumstancias nctuac~, cm idc~tico, 
rcsoh·ernm n1io di!'lpulal-as cntl·e . si, evitando unm lula 
inutil; combinaram ·antes :;nas ro1·ça~ Jmrn cons~guir o 
1.ucsmo rcsulladll. Rcstl'iul:iimm, portanto, suas I~SIJil·nglics; 
•·adn um lem ve>. do a1•rcsontar o n11mel'c de candidates, 11110 
JlodilL o. rcstriugir ;, m1o se pergunta vi~ IJUCm tinhiL mait~ 
t!lcmentos, so o pa1·tido lihcrul tiO o consM\'itrlOI'; ámhos 
Jmrtilhurí'lnt· no meio as cifntlillnturns c o scrvi~o iL prestar, 
t:crtos 1lo que mio tcrinm diante d,c ~i suruio ns urnas, e de 
IJUC m;sim evitavam n lulit o (nriam um:~ ollliçã.o a mais \'C I'-

• 1lalloi1·n o gcnuiuiL IJUC o riystcma. actual. {Jodia pcrmjltir. 
Higa. agm·a o ~mm do t-ic ne::~sns con'di~óch n coali~ào. 

f11it .. u. no Coni'ÍI. nilo tinlm Jlor fim l'oali:Oal' um grande Jll'in-
CÍ(IÍu 1lc ordem, i:;to é, evitar a luta do (lill'lillos .. : .. 

cs1mco 11 csons 1;nndidnlu1·a~ ·.ficando com as oulras sois. 
Eu i·c~ltondi : .. So o governe csli• di>postó. a intervir m• 
clciç•ic, ncho maiô convcnicnlo 1juo nús nos nbstonhnmos e· 
ollc ·que a faça, mas so l'rcmctto "real o sincõrnmcnte · 
gunl'dill' ncuLJ·alidallc o nbstencilo, ncho inadmissi~ol a pi'O- · 
llllSta, 110r11ÚO llÕO SCi O 11110 ó·coneUrSÓ entrO .O.gOVcTnO O 
a .cppcsi~;1o, ist0 ó, 11rc:itnt· ~ governo meios pu'r" 1iuc sni;t 
eleito. um deputado da ·opposiçllo pa'ra guerrcnr1io 11ropl'io 
gove1·no on1•rostar a opposicllo auxilio.lmrariuo saia oleilo 
um amigo do gorerno pn·ra • razor gucrm li Cllposi~fio. Não 
admitto ·c~ln mistifica cão. Conveio nisso o cavalheiro c' esta 
insinunç;io m1o lcro' seguimento. ·AcroditlU'SC i1·uo'. o so
VCI'nc não linltà cnudhlalos.; o cem clfoilo, 81•. presidonl.e, 
l!•r nlgum lulllll~ nul1·imos esta con,•ic~ao, até r1uo nas· vo•

.veras da ci.fci~~ilo aJI.DI'Inndo 'ns)•raius.,l~~-'·~c.rl'~iL.·un~a jan
garh• lll)'>lct•iosa vinda de [1crnambuco com dCSIIDCbCS para 
a JU'osidcncia; -· coi'J'cu, logo Yoz de IJUC nlg~·nm· couza. de 

. intpcrtanlo t1·ai.ia sobre'" oleirllo, o •onbc-se ·com··ctfoilo 
.po.vt-factum IJUC essa )angadll ·"lovára ordem 4o govcmo 
pura o Jil'osidonlo ou entregar !L :ulminh;ll~l~~~o •::aô·,·ice.
prcsidenlc ou sujeitaHc · nos planos ·de clci~M' qi10 lho 

. ilprct'onta\'llm os govcrni:ita~. Isto·· foi dilo .c~ todas n~ 
follta's o 111io fui eoutestado. · 

O Sn., .1.\GIHIIlllE; - Que é das provas? 

O Sn. l'om•1m : --. !lu 11110 lonbo provas dcstB· •(acto ; 
portJUo não \'Í ns.ordcns, o ucm cm da confi1lencitL do pre:"" 
sirloutc, mns o 11110 se disse mio lei coulo~ado. . . 

O 11uc ó ccrlo, 81·. p1·e;ideulc, ii qucóullio ·o (ll'osi"rkuto 
t.Ju JII'OVÍilciíL COOIOÇOII íL ·-lo ma I' OU li' I~ H tlitudo, ... iL sua· ,irn
IJai'CÍilJi!llldo prind[liou n rt!~ll'ingil·-~c; lo~o ur~hou Jlre
tcxtos para lf!.íllllfal' dc~tncarncnlo.s para. divcrt5os (•ontos.: .• 

. . , 
O Sn. Ymlll.\. n.\ Sn.YA : ·- Eiitas ~ão .as; pr~Yas.: 

O Sn. !.HiÜ,\tunr.: -l~mhom precisâr il dat'a. 
O S11. l)mii11W : ·- A' data de que? ~ ' 

O Sn. J.HlU.\hlnj.::- llcs~c acont.ocinJcnlo il_t)'St.m·inso. 

O Sn. J.IOUAIHIIE: -Era um llour nobis lucc o/ia {ocit. O Sn. ~1 0Jirru:- Foi sei; ou nito. dia~ antes lla·clci,,\o, 
pcr.a·o ·mail'\ ou mcno:;. fJIIO chegou n tal j:ingiula. . o Sn. l'mii1JW : - ~ .. razer 'uma cloiç;io flilCÍiica, sem . 

dh•pnt.a JWr nm mutuo nccordo '! do:' pill'Lidod militantes'! O Sn. t\f,iU.\IIInJ~:-. l~icn ·consignn1lo isto. 
El'llR\'nrl'1, poi:;, nc~t:~ per'suasiio os dous partidos·, entre- . · - . • • ~ _ . 

litlos SCillJH'fl fldO~ Jli'Otostos ri!JIIll.iilo:; qno ra·dn o presi- o ~1\.. (•omiJ~~;:_- Apcsur de. I'Cd_umu~oo~ IIISI.autc:; da 
dcu·l·o di.L JlrovinciiL tlc fJUC o. governo Julo ti.nha que intet·vir I OJift~ll'\l~~ilo, 11 110 ÔJZiiltjUC o .commandunto SUJtCrlfll' flit gu;u·d;L 
ua rlci~~;lo; c, se JiO~tlo dizei' a!JUillo que ouvi do muitas ·naeiOnal fie àfarang11apc tmhn fiO homen:; ~~~ :ma. SUllrda 
JIC~:\OiiS CJUC COIIVCI'SI\ViliU i:Oll\ O prcsidcntQ, da pl'OVincin, il~lnii!IU~ C 011Cill'l11Chl\f!OS p~ll'il Cuzm· IL cl01~ao, O f:)OVCI'IH~ 
r.lhl rralll~llmenlo di1.ia fjuu partici[~aria no govornoJ o que 1 na o (!cu n mtm~r. provulencm; a~uuloccu CJU.o na mauhii. 
1losdo CJUC a liga ou úlliau~~n so fizc:;so nit JII'Ovincin, o go- J fio. fim cht el01çuo, este ~~omn~andnnta supcr1or com c~na 
\'CI'IIO n;ula tinha IJUC ·vck na elei~tHJ; i11to c, rmm podia I roiÇi~, 11 11011ílS ent.rilvn nma po~Çi!O elo p~vo fJUO.clcmanclitva 
dispu fal-a (L con\i~·.iiO, nmn rcecial' JICt'Llll'ha~iio, visto como J n ea:-a do engenho elo Sr. 1Hlr1tO do Altun·nz, chef11 con.scl'
o~ f!OU:-i (II\I'Lillo8, ljll() elíl'lpunlmm III} clomonlol'l, lllill',d!avam \'íldo~·, a. IIJnnduu ll~.nc:lr. o ra7,CI' ro~o. Hcsull.ou dnlll um 
de accoJ·do. conlild~ i o povo rcsJshu o r~pclhu a ti'Opa, l.omou .. Jho 

• lll'nlllS O rl.lz rugir O propi'ÍO COIIUllillldUnto snpCI'Í01' 1 ficando, 
Sr. Jll'll~ielontn, lt!nfla. 11in:~ ilcr!oi:; do iliiSOIJllltfl~ a.. !tllilln~a JIOI'em, ccrea elo fiO 011 HO ferido:;. 

CUli'O O~ dons partufo:o-, rni lÍ. llllllllil Clllil~ Ulll eÍ!c-LIIJC(O Cil- , , - , • 
vtdhaii'O IJUC! ~o nr.Jw. no Itio' de .J;~nciJ'0 1 c 1:ujo nome nfio O Sn .. 1.\elll.\UIIIl: :--0 quo e sJngul!u· o fJ~W o com.mnn-
'lm:liuo por nno l'\l!l' IHH:c:'~ario, dizet· IIII! 'Jilll, cnmqnanlu 0 i clnntc matula~~e fu~cr fogo c a e:asa !lellc flen~~c crmula 
JII'CI'iillcntc ela JH'O\'inda cont.inttn:.:~~c 11 fH'ote!:'l!ll' quo ... nfio 1 clu hallns. 
iuh;t·vil'in. no plidl,o elldtnra~, l~nmludn df1:if1ja,vn IJIW (O:i:-\1!111 I .. () Sn. I11DII'IW :-~lio rni de halla~, ~~· .• t'f~nadOI', fni llll 
r.l'!tlo:i don~ l'hiHIIII.arn~ '!11(1 o An~'l1 I'IIO II(IW~nntu.vn tl JHlr-, IIJnilyl'i: o JIOVU I'CJtt!lllu~~ulll JWdnu; i \'. hx. 11i10 c:itn\'iL J(i 
glllllil\'il ~C UitO ;iel'!a. IUitl~ COIIVflllll\1110 I!UC a c.;ualll:llU dCf::iU tO IIi! O VIU. 
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O .Sn. J.\OUARIBE•;-,\-victorin 11110 ~ahiu.no Jornal dizia 
sto. r\ 

O Sa. l'oxpsu:-0 povo apanhou algumas armas quo 
a tropa deixou cahir; mas com ollus 11110 lcz logo. Uõsul
tilu d'nhi,o que queria .o cornmanrlnrito sU11r.rinr· que linha 
leito c;;n R!";gi'Cssilo injusta':"]lorquo rcunín•lo-sc.o' povo "na 

. matriz, depois dcs~o conOictn, o _come9arulo o ·neto' 1la. elci
~110, com :o juiz d.P. pnz corn11ctcnto; no .outr_o dia de' madru
gada chegou o cholo de policiu; cercou a igr~ja, foz escalar 
as portns, mandou, arrebenta r ã urna .e. inutilisar a cleic~o 
principiada.· Se jror si -só nilo pódc conseguir·· .nfl'ustar ri 
opposi~dq, dou motivõ pnm essa ulterior· violoncin dá. po:.. 
licia:: " · · ·• · · · · ···· · · · · · ··· ·. · ' 
. Na villa de Pacatuba, mrvespom dn clciçao, à· noite; úm 
agonle.de polida,. o l!lihdclt•ga•lo, roi com urnn. lorcn atacar 
um;g~upo_M'hornens .. na JlrOJirin casa dn juiz de p:u, o Sr. 
m,ajor)lstcvao:de Almeida, chelc -dos con~êrvndorcs. Isto 
provocou um lirritcio cm quo morreram dua8'j1essoas'o' fica~ 

• ram outms feridas. . · . · . . . · .. · · · 
.No-segundo dilt da clcieiio; 'dcpoi~ de.hávci'luuccióna<lo 

~em déso1~em ~a Ínost~ clriior;ll do ~\IJUÍmz' chCgóú d~:·~w::.. 
drugadauma lorç" mandarl;t da .CIIJIÍtal pclll prc>idenCin, 
lis .oruon~ do delegado, rruo cercou a igrcjn, tornou cont,, 
da 'urna o inulilisou a clei~iio, Tednudo JICia nianhã· o in-
gresso dos mesarios c do· JIOI'O ÓJIJIOsirioni~ta; · ~ 

No tcrcoiro. ou 1Juarto 1lia, j;í. depois do adiauladn a 
oleiç;in na l'illn do Cnsc;rTcl, •pprcscntou-se um. agente rln 
governo, t~om · a f01·~a · arm111la r•clas 1 O ou t t horu~ da 
mnnhh, diilnto diL mesa~ tomou JIC.Io br11~o:.um iL um os 
prOJITÍos mcsnrios c os lc\'011 pnra igreja Corá diL Odi~cnd, 
l)Utl O g'OVCI'IIO f(UCTin.n cJei~iiO. 

No· lr.ó lllll destacamento de i O prnçns do policia· aprc
~errtou-sc cornseu oOlcial à frente da matriz, quando aponns 
come~u.va ·a orgnnisar-so a mesn; travou-se uma disputa de 
proposito uno sei com qncm; mandou-se fazer logo sobre o 
povo, rcsullando disso duns.mortcs e muitos ferimentos. 

N;io posso JlrO>ontomcuto, senhoros, entrar nos .dota
lhes 'diL clci~ào do Ccurà, porfJllO iL occasitio mio 6 OJ!por
ltum, r.cm. dc\'O ·fitZl'l-o ninda, Sr. J\rcsiflentc, .pOI'fiUC esta 
clci~ilO vnc ser 'dilicutidtL .rm.camara. dos dcputa~os c jul~ 
gnda, o ri pnr isso inconveniente disculil-a a<JUÍ antedpa
darnonte. Quiz sómcntn trnzcr· ll,lguns l.lelOs para mostrar 
110 nobre viscondo do Rio Drnnco •1qo a liga, rrno se ope
rou no Ccnri\. tmtrc os dons. I•,,~ tidos hitiloricos, cm ''Cz_ do
lll'oduzir de~ordcns, devia 1ln1' occasiiio a flUO n t!lcit~iio se 
flzc;so muíto pacificariwate, por<JIIÓ .. c lia comprchen•lia 
IJna~i toda a l!DJIUI~~an, . . · 

O· S1t: .l .• au.,·nrnr.: - Na o apoiado. 

O Sn. l'o!UGU:-.•. loolos RIJUnlles que por·tenuillo ·.1os 
dout~ pnrlidos nntigot', l)lll'l ha muito 'reruJIO r.:'l.a\'lin fliwlr
gentos. Nl:io · :wonlci:ou ns~im, JIUftjiiO lllli'C~cntou-.sc ·o ,.0 .. 
_Vtlrno, pcrturhnndo· u clci~ilo ~mn elcmontns Jlllra di:OJIIIIl~-a 
regulm·mcntc; 1lnhi lll'ovicr;lo c!'l!OIII'i llo~orrlcns ••• 

. • O Sn .. hnu<arn.:-To<la~ filhn;< d11 liga o >ú filha~ drlla 
O Sn. Pmu•Jw::--l•r.rd;1o Sr. :onuorlor; soja mai~ rnt<oá

nl; !lUa propo:;i~no Ó inar.rediln\'ol: ll,thi, 1fi1.ia CU, Jll'OCCilc
l'lliO ns tlet>nrtlcns !lo ,\~n!IIO 1p111 inrl~lh<:rncnlo só .. r~pilirnm 
cm Setemhro lllllltl~nma:-~ rr·r~llt't.in~; tlahi l't'~Ultoir H mo rio 
<le 8 nu !I i1ulivi<lurrs rrn ploito cleitol'l!lllc .lgn;to o Setemhro 
u cerca <lu 300 leruln;, 

, lllas_ não é tudo. Sr~. presidente ; o_ 'que oscapou _idor""-
o J\ violonéia .. do goTcrno, .. rino ti~cn'pQ,U a,lraude' ;'UdÍ
plicnta; a~rcsonlnrnm:-~o · ~epoiri' ,para:· irlutillisar'.âquillo. 
<JUO a ~iolencia_ ní1o' tinha poilidó con~osuir.:· .. · · · 

O Sn~ JAou.~nrim : ·...:...0 que ·resta provar r\"donde sao 
as duplicaias. • •.r.• . , ·• ... , , • 

O Sr. l'•litrEIJ : -E nao l<li só 'no Coará onde;'só'11erAo 
ssas sc'enas rio sanguri. ·••• r-:o '••: ., 

OSa .. SrLVRIR.ILOio:-<\lloiado.- ..•. _. .•.• -··: .•:. 
O Sn. l'oliPEU : - ••. , .por conseguinte ~i.nda q~nnde 

o nobre presidente do_con•elho. quj~rii~e· allribui_r 1i'liga esses . 
(actos, no 1[116 razia. a .maior'dns ·injusticns, re;tava p~o•ar 
qual a .cau;n, .. porque repetirnm"·so .orn' ou~ràS pro,·incias· 
ondt não .havia li~as. · · . .', . :. · · . , . · 

O Sn •. Fru;ErR.I DE ~!Er.r.o:-Pelas paixGos d~eenlrcadao;· 
·o ambiçocs immo•loradas.. ' 

.o Sa. l'~urEu;..:.:snbo o somtdo que cm ·poucas provin:. · 
cios houve 1Jicito eleitoral; no. Amaionas, rio Pará:o n o· 
ftlaranhM nno ·houve di~puta:· 'correu n elci~~o ·por' conta . 
do governo o loz-so .mngnificnment~.- Destas· ó que·diz·o 
nobro presidente do conselho que expr.írnom-mais·linPmen
to o'\oto nacional! Ne:Piauhy·,nno Fo;-:ioll'ectuou.a!liga,
senao deJIOis da clci~flo primaria;: mas por. occa•iao .dessns 
liouve-:couOictos cm diversas lreg-uczias; correu . muito 
sanguo; na proJJria. ·CaJiital,-dcbaiso das vistas do presi
dente •da província: roi assassinado. na assomblóa -eleltorat 
um dlslincto cidarliio• :.: ,. · · ., .; 

0 s~; S;r.vÉrÍIA J:oao ,_;,~poiàdo~; tudo "i;to ·para gal,-
Yonio;rr a vida de um gabineto"càaaver.' ' · · · 

~ ' . " ' ' 

O Sa. l'o~PEU :-'-No Rio Gran<le .do Norte n;1o houve 
di;tmllt ; a clciç;To correu· helli~simamento, no oilencio dos 
tumuloi, como' gosta· o nobro ·presidente do. conselho. Na
l'arahyha nao hõuve "rli;puta •nem -liga; mas· inlolizmonto: 
'na villa das Cajar.eiras( o:'JIItrlido libcral·<tue é muito 
lor·te, entendeu; conlra ·o con>elho· doo amigos c .. dO seu 
cheio liberal da provineia, quo ·dovill concorrer; mas apenas 
o distincto ciddno o inleliz. Cartaxo com uma por~ão do 
amigos entrou na '·illn, dispararam sobro cllo ;.tiros :quo 
ocêasionnram seis morlo8. 

o Sa. SU.I'EIRA r.ono. -'Pora lirmar a opiniAo do so-
vrrno. · 

O Sn. Po!irEu . ...o.Em Pcrnanbúco, nas Alagrlas', em Ser
gipe, na ·llahia o· no Espírito S;,nto nào'houvo disputa olci-· 
torai; correu. placidamente n I'Ota.~iio •. no silencio dos tu
mulos. No 1\io rlc .lmmiro, na curto, sabe-o V. Ex. que 11ào 
houve liga; os partidos Jllcitear;io a elci~1iO, sabe V. Ex. 
melhor do que eu, pois presencio~ essas s~:cnas .do sa11gue, 
O IIC escandnJo, O IJIIO'''UCCC<IDU lia> divcrSI!S· (rcguc7.ÍIIS, 
Mesmo 11a provinci;hlo Rio do .lnnéiro, senfio nn elei~i1o 
Jn·imnl'in, na dn cumnrns tlcu-sa um conOicto 6111 ccrtn lo
·calidnde rio 11110 rc;ultnr;1o <Jnntro ou mnis mortos • 

Na o outr·ns provinrins do. impnrio, i1 excep~no do. IIi o 
Gmn11<' dn Sul niio holll'" lnmhom disputa. Eis aiJIIÍ, por
que o nnhro,pcsidcnlo do comclho amgura qtlll nunca n 
YOIO nndonnJ ~C exprimiu mni:' Jivi'ÍIIICUI.c 110.,. Jlrnzil do· 
IJUC tr'Ctilll SUa c)cj~flo; JIOriiiiO IIi' O roi dcpttlado Cllt llllil~i 
tnrlo O ÍIIIJICI'Ín, C ,onde rui, flcriltll-t\0 11~ SCCJ!ill' dO tpH: 
•caho riu lnllur, ' 
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' .... .,. .. , ... -· 
E~TUUTOS 1108 'cunsos IUIIIPJCOS &, ESCOLAS 11&. M&UICINA rnurinha e guol'l'n) pam dar·onnolivós de sua nppiovn~no 

~o t•roJe• to e. C•uulnmonltir ,as .. ernerult1s <JUC lhQ. 11nrecert~~u 
Segniu-soi em i• 'discus;rio, :o não roi np1•rovado, o pro

joclo E do senado, do 1859, ul•Jirovnndo os decretos dosoe, 
'mesmo ·DIIuÍi, quo ilernin CSllllulos' oÕs• L'ursos jul'idicos o 
escolas de medicina com 11s inlormn~ilos do gove1·uo 
do 187'!:· ·" '· · ·•·· • · · ··'· 

convenientos. • · . . 
o SeHundll Jol 'do· Sr senn<lor :zacnria~. e está concebido. 

!l.OS SC;•uillloS 'ternios: I '(lendo) ~<QUe SOjl\ 'CO!IjUnclnfílcniO 
ouvida~~ conuuii~iio ·do logisln..Uo.u · 0; rÍIIJUOrirncnlos 
1(oram- npoit~~os o ctitrarlÚÍ!. ém llis"cusSlio;:O osla 1Ucou: adindn 
llcln bom. E' 1•ortnnlo sobre este; deus roqucrimentos·•tuo 

i; . '• '! .-

~ _Rl11:5$ÀO III~ I1AI1EI, lJOEU.\. 

Enlroi..- eh( 1• .tli>c~ooilo a propo>i~ilo dtL camara doo . 
Srs. depú\âdo~ n: 70, de 186!1, t'IIJimvando ·o tlcmto •tnc 
·autorisoti ·o· governo tL. emillir .to;ooo:OOO$ do ''1mpel 

comocn a 'discussiio· do bojo. · · · · :·,, ·.:· 
• • " '• ., L· .. ... • 

o ~··· 'LeUaiu tln Cunlaa s-Sa., presidente, 
putli, a (laii\YI'il Jlili\'L l'üi(UCI'CI' O udimento · tl6SliL. di~cut\~iip, 

.aló que compareça na cas1~o Sa·. ministro da guoa·a·a, .nllnl' 
do a>si>tir no dobnle, seudo pm·a isto convidnilo, uos lül'-

moeda. · 

O i!ia• •. witllcoaule do Rio Qa·nnco (Jwesi
dente do. co9sel/w): -'-Sr:prositlm•te, ~~hq•roje<;lo tem por 
fin• ,apprilVIir' um acto disoricionnrio ·do governo;· ma> Dilo 
dove 'passar nos termos cm quo se acha· conceLitlo. O go
nrno nilo . usou de Ioda a emi,silo autorisa•la pelo ilcc•·eto 
do).i do Agosto do· 1868; n emislfio uno excedeu de 
i3,389:.ã05Jl, corno so vil •los dorumenlos da· caixn de 
amôrtistlcão; . · -.. · . 

- ,. ' .. I 
. Portanto, enlondo quo so deve no nrl. 1 • (salva n re<lac'. 

ção) acgescentar:oseguinle : ató á sommà etTectivamenlo· 
cmillidn; . 

O governo uno póde mais u~ar da ltLeuldnde IJUe ~o deu 
por .. esse d~crcto nas ,circumstanciaS cxtraordiuaria~ cm que 
tiO tlcbou; circumstancias quo a· as~cnnbléa ··gcrnl reconhece 

• 110r oslo bill de indemniâadc ·; mas a IIJIJlrovaçiio do doere lo 
do cx:oculivo, sem a ·limit;l~;io cxtu·e~m que ·intlico,·n:1o cx.
·l•r.imiriá 'clara e 'ltrecisamonle o 11ensamento quo ditn o acto 
legislativo. 

Foi lida .11 ~guinlc : 

Emenda. . 
• Acerescente-sc ao ar!. 1•:-atti ii quanti:L ctTccliva

lll&.lle emillida. S. R.- l'iscoutle do Rio Rr«11co, • 

O Sn. rnv.stDE~TE: - Como· é a 1• discus1111o, fica a 
emenda sobre a DICSô\ JUlrn ser :1poinda c1n 2• dh;cuss;1o. 

Posta a voto~ a propusiroto, pa..-sou Jk'lrn n 2• di~cus~i\o. 
EíÍirou ern i• discussilO con1e~mulo t•elo arl. 1•, · 
Foi lida, apoiada o posta em.iliseus~<1o coujunclamcnlo a 

emenda otTerccida pelo Sr. visconde 110 Rio Branco. 
· Posto n votos o url. 1• da t•roposi~iio, salva a emenda, loi 
approvado. . 

Foi igualmcnto approvada a ern011da o p~1ssou a pro110-
. si~ão com a emenda para a !l• t~illcussilo. 

t!ERVI~O ~lt.ITAU 

rnoi do estilo. · · · · > 

l'nra e1tc fim mando u·rn· requerimento á mesa, 

O Sn. l'IIE~IIIE~TF. :-);'_o terceiro·requerirneulo <le·ntlin
roeulo. Mas Ulll<Jua·ulo mio. !orem dccididolf os dous primei
ros,. p:u·ece-rne IJUC> u'fio tem logal' ·o rcquea·irnenlo '<lo nobre 

·senador, t•orqtie uno· se ha do convidar o·Sa·. ministro da 
guerra para assistir á discussiio de um 'adiamento pro
po;to no scnado,.mas sim 11ara a di;cussão da matéria. 

O Sa. LEtTÃo DA Cu~r1.1:-~lns V. Ex.l1a <lo daa·-melicencll 
de Jlondcrar que não wjo inconvcnicrilo can quo o' mÔu 
requerimento fique sobm n mesa.· · • ' 

O Sn. Nms1D1:~TE :-'!lim seuhor; fica CSJICra.lo, ~orno 
diz o nobrn senador, pai·a dopois de resolvidos· os dous 
outros udiamenlos. . . , , · -

So eslcs niio !orem apJ•rovados c n-t•roposi~t1o livea· de 
entrar cm discuss~i01 · pol'ei a apoinmcuto ~ rcquel'imento 
para SO[ convidado O S~. ministro da gue1•ra para . iissislir 
no debate. • 

··oi.lido. o ~eguinle 
Rcqucrirncuto 

" Re~uei1'0 •tno seja ndiruln a discussão do projccto.aló 
que com1mrt~~a na. cn~a· o Sr. ministro da guerra, . S01•à'll 
para iSRO convidndo.-S. n.-Leilão tia C~nlla. 11 • 

. , . 
O ~~ta•, whlco•ule tio Blo Ba•auco (presi

dente do cons'ellw) : - Sr. presidente, . n maleria de que 
se lrnta ó da maior imporlnncia. TodQo,os nnnos, pódu"so 
'nlcsmo dizer, 1t to~o momeuto, su -cJnpm contr·n .·o f'y~
lema actual do rccrutnmenlo •. Portanto, convem que a 
nsscmhiCn geral tome uma .. Jolibcraçilo a este respeito. 

A iniciativa nesta matcria ó i1rimtivn. tia camnra tio~ 
Sr!'.· dt~pntados; Cllla. cxcrcim a sua iuicintiva; convt•lll 
agom que 'o SCIJa~o I'OSOIVIL sobro O pr~jccto que lho· foi 
enviado, ou lli'PI'ovaaulo tal •tual, ou modtncando-o, ou a·o
jcitando o, tlara <JilO n camam dos Srs. deputados poosa, 
se o ll"'SiliO projecto lliíO fOr convorlhlo em. lei, lomm· 
at11:tmn oull·n inkinth·n. 

Entrou em 2• di•cussiio a proposi~iio da mesma camnrn, 
do 1!169, dclcr•ninnndo a eba·isncão do scrvico militar do 
exercito o arnlu.da, .com o Jlilrccl~·r da. columit;;Li.o dt! mari
nha o guerra d11 1870 c dous roqucrimentos de adiamento 
do mesmo nnno. 

O Sn. r•uat.aDK~TR:- Es~1)1ropc~i~r1o onl•·ou cnl 9' •lis
Cll81ilo cm 1G.de AROSlo di 187Q o ComcelllliiO • discus
são pelo nt•l. 1•, vieram à incsa dous rcqucriÍue·<D~ de adiu
menta. 

Um roi nprosenlndo pelo Sr. Octavi,..,o· nos seguintes ler
mo.< (lcntfo) "IIC<JU"iro •tno em cuarr•·imenl~ dn; <li;t•osi~tles 
rcgimunt:w:-~ srja ~o novo Ol,lv.wil li eornrnt~:o~iio (ct·n a do 

· · Um dos requerimentos tu·opõe que n illustrc commisAiio 
de uwrinha e SUCI'I'a, <filO annuncion emendas o promollou 
durante o debate fundamentar sua· adhes•lo ás di~posiç•lM' 
tio projoclo, t(lle nceilou !'CM\ I'Cstric~t1o, · mio rct•t'I'VO csto 
ll'nhnlho para IL dÍSCU!1MÜ0 1 O ~iiU 1 em Jlfli'OCCI: CJUC ))OAAfl Rtl\' 

antes por todos nú~ cxnminatlu, oiTcroca suas lumino~m\ 
itlt'!n~. 8e~urnnwnto cm ma leria dc!'ta ortlcm n10 Jmrcr.o fJUO 
o mclhodo itulirado, fll'lu r~querimento ó n mais <'on
vonicnle .... 
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O SR. ~·. OcT.\VIANo :-AilOilldo. PARICEll DI. MESA N, 437 DE 10 DB 14ftEtlO DF. 1873. 

O S11 Vli<:osnr. no R to lln.IN<:o (j>rc•-i<lcntc <lo· ronse
ll•o) :-••• 11ara •1uo a discussão scja,provci.tosa o pos;n: 
mos chegar n um rcsulllulo digno da sabederut do setJn<lo. 

Ea:p/Je male1·ia de uma proposirüo da càmara dos Srs. 
Deputados, <leuando a 11m conto e tlusentos mil r~is o or
denado tio Secretario da Repartição da Policia ca Pro
vincía de Santa. Cal/oarina. c l'fdusindo a quatrocenl11s 
mil rlit a !'espccliva grati{lcaçdo. O Sn •. Z.ICAilt.IS : ·-II o regimento o exige. 

0 Sn. VISCONVE 110 ftlO Jlll.INCO (pre.<idente do consc/oil): 
-0 ouh·o requerimento pede. <tuo conjunctnmente com_ a 
commissâo du suarinbn. c gucnn 8Cja ouvi_da a tJo lugt~
l;u,.io. Nilo mo OllPOubo nem a um nem a oult:o requer~-

. mênto; súrncnte, como orgüo tio guv(l'rno, rcconlwccrulo a 
noco~•i•hulo do quo bnja uma providcnci• legis1ntiva a 
J'espoito Jo l'Oct·ntamento, 110~0 ás illustradas commissõcs, 
n 'lue1n o lli'Ojcclo (ôr rcmmelli,do, •1uc o tomem na con
sidera~;io de •1uc ó merecc•lor. • • 

Preposi~i!o rolaliramento nos vondmenlos do Escriplura. · 
rio1 quo :o:urvn do Sol'l'et:u·io tln Jloli•!Íll na l'ro\'incin do 
Santa CallHtrina.-llotivo; justificativos. 

O 'Sn. NuNEs G~NOAJ.vF.s :-Apoiado. 

O Su. ·VISCONDE no R1o BR.INCO (l'rc.<itlente do cotlse-
1/oo) ••• c olfurcçnm se11 tmbnlho no :;eundo, tmlmlho t{Ue 
hil do s~r digno das luze~ du~ membros ·que '~ompõom as 
mesn.:i~ conuni~sões. (,\po_iatlos). 

A J•roposic;lo, a que se relere a emonll supra, é datada 
tlu 12 de JÚnho du 18GH, o levo jlOr fundamento na Ca
mara dos Srs. lleputatlos um rellUOl'imcuto, do 1 G ilo Abril· 
do 1867, I{Ue acompanbu ~ ·meSiila lll'O{loii~llo, no IJUUI a 
tmrto iutcreisada alloga : . 

1•. Quo o dccrolo n. 1898 do 21 olu Fcvoreit'O do 1857 
marcàra os vencimentos do 1 :200,'í annuaes ao Escriptu
rario •la l'olicia da l'rovincia do Santa Catharina. sondo 
800.$ como orlieuado; o 100$ t:omo gm.tifica~ào, a •rua! foi 
elevada depois a 111ais 400$ 0111 · \'ÍI'tude do Decreto l'osto a votos o rCI{Ucrimcnto do Sr. Jl. Octaviano para 

lfUc \'Dite a }JI'OJloSi~t1o à conuuissão de mal'inlw e gucl'ra 
rol nppt•o,·ndo. 

n. 2 1 H do 27 do 11ovcrciro de 1858: 
2, 0 Quu antes, c por Cl'iso lUIIIJIO IJouvcra augtnenlo do 

vencimentos para os Secretario:~, e ma i:.; empregados do po
licia das outras províncias, " que ostc auemonlo lóJ•a divi
dido com toda a equidade, dati•lo-sc um ordenado mltior à 
todo~ es:H!S ornprcgados, c uma gratiflcat~i1o corre$poudento : 

I)osto igunlmenlQ a votos o roquorimcnto du Sr. Zac:al'ias, 
paril (jUC Stlja lambem Ou\·idil :l eOinlnÍSSilO do )egisla~;io (oj 
do mesmo mo•lo approvado. 

O Sn. Por.SIDF.STE: - O l'eiJUet·imento do Sr. •eu;ulor 
Leitão- da Cunha lli1o pódo ser JIOI' om apointlo. 

Esgotada. ~ materia da. ordem do dh1 c mio havcn{lo mil
teria importante para discutir-se, o Sr. lll"esidonlc deu Jlara 
ordem do dia 11 : 

1'1·ai.Jnlhos do ~~ommisst1os. 

Levantou-se a ~cssno ltO:" a~; llliuuloB depois do meio dia. 

-··~-

ACTA.E!I 11 llii.IANEIIIO fiE 187:1. 

Jlfll\~lllt:~'I..'U. 110 !'III. YISCONIU: D& ADlF.Tt:. 

Ao n1cio dia nch~tl':un-sc presentes seis Sr·~. sc11ador·es, 
n snhcr: 

Viscotulc de Abaclé, Antilo marquez tio Sapucnby, Can .. 
ditlo ~!cnde•, llini·t e Nahuco. 

O Sn. 1•or.stnF.~TF. convi•lon o St·. Anl•lo para tomn1· 
as~cnto nn mcRa como 2° sccretar·i9, por n11o se nr:hnr·crn 
prcllcutc:-~ nenhum do~ St'/'1, scerctnr·ios. 

Sendo n ordmu do di~ trahallw do couuuisStlc.< e 1111u 
Lavcndo uxpediento, IJ 81·. ;ccrciM·io l<'u o scguiute 

11." Que, nam lendo sitio contemplado no!lo boncficio o 
Sccre~1rio da ~olicia da l•rovincia do San la Cntbm·ina, era 
sete o motivo, porque o peticiona rio vinlm agot·a ~olícital-o 
da Asseinbléa Gcrul. 

II. 

l'rocesso d11 dtscus~ão na C<lDlam dos Srs. Deputados Cll} 
1867, c 1868. -l'arocot· •la Commis:;,lo de l'ensues o 
Ordenados.- I•rocosso no Senado ~m 1868, e 1873. 

O p1·ocesso da discuss1o desta pro~osi~4o na Camara 
dos Srs. Det•u~tdos consta das uctas. dad sauilcs corrós
pondcntes aos nonos de 1867, o'1868, e ó o quo se pa;,a 
a expOr. 
· Dn acta da •ess;lo do 1.• de Junho de 18Q7 n pagina ( 
dó 2.• volumo v~-se que nesse dia roi t•emetlido à Com
missão de l'ensões c Ordenados um requerimento de Au
gusto Galdino de Sonsa, Escripturnrio da llcparti~;lo da 
Policia da Pt·ovincia do Santa Catbarina, pedindo augmento 
do or•lcna do que percebe. 

Da acta dn sess•lo do 2 de Julho de 1867 a pagina 12 
do 3' volume, vê-se que nc;se dia foi 'lido, posto em 
discussão, o approvado o seguinte parecei' da Commissão 
de Pensões c Ort!cnndos, incluindo na Lei do Orcamento a 
qunnlia M 1 :~00,.'!000 no ordenado, o 400',.'!000 na 
grntificaç;lo de Augusto Galdino tle Sou•a: 

" A CommisSilO do l'cnsilos o Ordenado;, n quem foi 
JH'esenlc " peti~;lo cm IJUo· Augu•lo Gnldino de Sousa, 
llscripturnrio sel'Vintlo do Secretario tlu Hepnt•ti~ilO tia l'o
licill da I•rovirrcia de Santa Cnth:u·ina, Jwtlc quo tuojam 
divirlirlos os seus voucimcuto~ du nrcor·do com o que so 
pratka com O!l vencimento~ doi'\ Scerelnrio~, o maiõ 0111-
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.. 
pregados· dâ!i :reparti~Uos de policia das'imtras provm
cias,, isto é,. que .baja uma justa proporçlo entre. o ordo
nadô J•roprilimonto dito, e a grati6caçno, e nam como ora 
acontucc, cm que, tendo de grtllificuçno 800$000, ó du 
egual tJUÍintin'" o seu orile~ado, e apreciadas ns diVCI'!aj 
considoracOcs que f<LZ o mosmo peticionario, ·li do tmroccr 
que stija ellc attcnditlo do coarormidadc com_o que roque~, 

· elovnndo-so ·o seu ordenado a 1:!00$000,· ficando a 
respectiva gralincnçno rcdusida a 400$000 ;.o que nJlJiro
vado o presente pnrocar, soja cllo tomado om considurnçilo 
nn re;pcctivn Lei do Orçamento. » ' ' 

E>te parct•er, tJUO, como se mostra, · loi npprovndo na 
Cnmara dos Srs. l)cputndos como artigo additivo do pro
jecto de ·Lei do Orçamento, destacou-se delle com outros 
pnra · formarem projectos soparadc·s em virtude de um 
requerimento,. que "'" scssilo'dc' SI de Julho do 1867 
apresentou pnra esse Om o Sr. Dcputadà Pereira da Silva, 
e que a Ca1miru app1ovóu na mesma ·se~sno: 

A redaccilo deste, bem como a de outros artigos nddilivos 
á Lei do o'rçnmento que deli a sa destacaram pnra formnrem 
projectos separat\o~. foram Jit[as, o a imprimir cm se~siio 
de 9 do Septemliro, e enl!·nndo cm discussão em sessao do 

11, ficou esta adiada 11 ·requerimento do · Sr. Dtputado 
Ilorta, para a ,Vesa proce~er a, e:~:ame. 

Em 8cssão de 8de Junho tio 1868, em virtude de ·um, 
parecer da ~lesa, approvndo pela CnmnrlL1 foi remollido 
pura o Senado o projecto, do tJUC se trnlli com outros. cuja 
redacção tinha fic1Ldo dcpcndonlc do exame da· iios~ cm 
sessao de 11 de Soptembro do '1867. . : .. 

A proJJO~i~.uidoi. lida no Senado,' c" umódou-se imprimir 
cm. sessão d•J .15 de Junho de 1868, e tendo' boje a lllesa 
de mtorp~r 8obro clla o ,seu l':,reccr,J•ersúude-~o osta'que, 
como mc1o de dar uo Senado mforma~õcs completas sobro · 
a ma teria, o ~omo base par11 ils observ,nções, que Jbe cilm- · 
pre fuzer, deve c~mcçar.por otT~,roccr iL considora~ftÓ'·desta 
Cnnmra um quadro demonilratiTo, 'dos ·vencimentos, que 
actunhnenlc perrebem na ·córlo o previncias ·os· secretaries 

-de. policia;. bem como. os e~prejadoa . da ~ecretaria, que, 
sendo oOictues ou .oscrJpturnrlos da·~ocretnrui, servem como 
sccretorios de JIOiicia em algumas províncias. . 

O quadro ó o que se segue 

•' 
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Observa~6es deduzidas do quadro · demon.atrativo.-Co~~ 
clusao, e parecer. 

Do quadro ,que fic;a tra.nscripto no ànteceáente · pnra
grapho.re•ulla que, alem do d~· Ctlrte, seis.sam ai Provin
cias, .onde ha Sfcietaries de Policili, e sam ellas : 

Bnhia. 
1taranh4e. 

.}(inas Garaea. 
·Pernambuco. 
Rio de Janeiro. 
Rio Grande do Sul. 
Ha· quatro, onde o Official da Secretaria. da Poliéia ~erva 

como .Secrft3rio, e !am : _ . 

Alagoas. 
Cearã: 
Paria. 
Pnrabyba. 
Nam ha necessidade, nem interesso para o pelicionnrio. 

em comparar o .seu ordenado e gralifica~fio r.oa~ os dos 
Socretarios elo Policia, o d~s omciaes da Secretaria, GUO 
t'ervem de Sccrelnries;. poa·quo divorsas >nm, ao calego'riae. 

Nas outras Provintias o Escripturario da Secretaria 'do 
Policia é ·quem sea·ve de Secretario, e as l'rovincias onde 
isto acon~ece, vém a ser: 

Amasenas. 
E•pirilo Santo. 
Goyaz. 
Jlallo Grosso. 
Paraná. 
Piauhy. 
Rio Grandó do Norlo. 
Santa Catbarina. 
b. Paulo. 
Sergipe. 
A!tui e •rue cabo a cmnp;u·a~llo, como argumente, o meio 

de esclarecer a· verdade •. 
.. Entre estas dos Previncias ha uma ~ó, cm que o Esr.rip- · 
turario da Socrelllril• que serve de Secretario da Policia, 
lem Vendmeuleri superiores nos do taelicionaa•io. 

E' o da Provincia de S. l'aule que percebe 2: 000;!000. 
A saber: ' · 

Do ordemade · 1: GOOMOO 
De gratificn~fio, 400~1100 

:Vencem 1: 000;;\ de .ordon.nde o toO,\ de g,·ntificn~llo, 
menos t>orlanlo do que o policiennrie, os Escl'ipturnrios da 
Sccmtna·in !1110 servem do 'Soca·otna·ios di! Polici11 nas Proviu
cíns do Amn,onns, Estairifo-Snnte, c l'iauhy. 

Venc{\m 800~ de ordenado, o .100$ de grntific;aç•>o', e 
perlnn~o menos do •rue o pctn:ionnl'io os Escriplurario,, 
qno sc!·vcm de Socrctn1·ios 1I!L l'olicin· nas Pr•n·incias 1lg 
Goyaz, M•llo Grosso, c RiiT Grnndc do Norte. 

Vence 1 :01!0,~ 1lo Oi'dcna•lo, o filiO,,~ 1ln gl'alifir.acllo o 
l~sCI'Ípl.ural'io d1t Sccrotllrin dn (•oJieia, cruo f:cn·o de Scnc
tario na. Provinein dn s~rgipn, (\ 8fHUi IIi! orrlminllo, o 
gralifit'!l~~ilo de cgnal l(lll11llia u IJIIO t<CI'\'C na 1'1·ovincia do 
Pru·nnà. 

Esles doua empregados v~nce111 , per consequencia: tante 
como o pelicioaario. . · · . · · 

E' ' Clrl~ que nem o pelicionario requereu, ,ném a 
propo•içao elova a totalidade dos vencimentos do , Es
eripturario da Secretaria da Policia da l'rovincili;de Santa 
Calharina, que· •erva de Secretario, · , . . ; . · 
. Este empregado centinuaril r.om.lft'aitc(a nncer,. como 

até agora, 1: GOO& annualmenle; mas a nrdade· 6 também 
que ba uo ordenado é au.gmeato 'de too&;· dedallindo-se 

· eeta quantia da graliftca~ao de 800cl que. ficará r~dueida 
a too.sooo. ' : ' ' ' . ' ' 

Ha porém, além do pelieionario, outros E~criplúrarios 
que servem .do .Secretaa·ios de Policiá rem o meimo orde
nado de 80.01 annuaes. . · . , · ~ 

Tao a sam os das Previncias de M'allo. Grosso, Paraná, e 
Rio Grande de Norte. · · 

Nam hn. se nam uma Provinda onde o Eec~ipturario que , 
1erve de Secretarie da Policia 11ereebe ma ii de 1 :OOO,f) • 
de ordenado. ,, ·· · 

E', como já se indicou, il. de S. Paulo..' 
, Dos quadros relativos à Eslali'slica policial do anno de 
1870, annexos ao relatorio'tlo· llinislorio da 'Jusli~a apre
sentado á Aesembléa Geral no · principio da actuá! sess&e 
legislativa, lé-sé que or~a' pelo mesmo 'numero o dos 
crime~, e·pris4es pteventivas. ou detençG.es. cm .. ceda um.,· 
daquellas Ires· Previncias; e ns•im n11,m-póde assêierar-se 
que a allera~ile proposta seja fu.dada ao maior.trabalho • 
da policia da Previnci11. de Santa Calhariu na preveriçao e 
repressilo d•s crimes. . · · . . : . . 

A•sim que, a alteraçao proposta nos vencimentos, do' 
peticiouario, como Escripturario, !ervindo de Secretario de -
Polici11.. na. referida Prolincia, nam se acha suftlciantementa 
judificada,· e menos ainda o.stá a conveniencia de ifdop
tar-se em luvor do pelicionario uma medida parcial, como 
a do que se lrata, aem allender-se ao~ Escriplurarios que 
servem·· de Secretaries de Policia em ou.lras Provincias, e 
{rue tem menor ralribuic•lo, e talvez maior se"ace. ·· · 

A jusli~, si ncele éase póde proteger a prétencao do 
pelicionario, deve ser distribuida cem egualdade por meio 
de uma medida geral, respeitando-tiO o direito de lodos 
que e tiverem ao mesn1e, ou similhanlo beneReie. · 

·Pnra decrelar-so . porém um~ .tal medida, é manifesto 
que lnltnm e.> esclarocimentes precises, ·que só o Governo 
pólio dar. , · . _ - - ·. · · · 

Nilotfs termos, ·a come resume, e cenclusNo das eb~erva. 
çocs que procedem, a'Aiesa olferece 'o seguinte 

PADECER: 

1 ," Que pole ~linisterio da Justí~u se peçam ao Governo·· 
inlormaçoes i•corca da preten~no do pelicionario, e da con
vcniencia ·de proceder-se a uma revisno nos vencimentos 
1les Jo:scriplurnrios, ·que sen·em de Secretarias de Policia em 
divCI'&iiS l,ro\·incias : · 

2." Que so enviem .~ ~lin,isloa·io da Justir.a o requeri
monto da parle, o· cópias nutcnticadns da proposicilo da 
Cnmam dos Srs. Dopula!lo• o do P.~reccr da 1\Íosn do 
Snnà!lo : 

3." Que o pnrecm· seja improeso, o dislrihuido na lórmn 
do estilo. · · 

l'.1r.e ''"Senado, cm 10 de Janeiro de 187:•.-Visconl! 
de ,\bÍulé, Prosidontc.--Josd Pedro Dias de Carvalho, 1' 
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Seeretario.-Jeronymo Morli11iono Figutira·de Mello, -,. O Sr. 2.• secretario _leu o seguinte 
Seeretario.-Bardo de Camargos,· 3• Secretnrio. · · · 

·Ficou sobre à mesa para ser. tolllado em· considora~ao . PUECBR DA- MERA· ~ •. {38 na, 13 nE .IUE&Ko PB. 1873. 
com a proposiÇAo a'~ue se.rolore. · · :. ' Ba:potm a moteria de ÜJil "requerime'nto do contint&o da 

. O· Sr. presidente,· depois do dar. a ordem di!, dia para· 1emlaria do.renado Eduardo Antonio de Padua; pe 
amanhl, convidou os Srs. senado'res presentes J&am se dindo augmenlo daúon~ignai~es_qtie ihe fora'trl'. arbi.-
occuparem _coin trabalhós dai. commissilos. . · Iradas para ahig_uef de .cara; e-ralorio. de' um nrvenle. 

O Sr.'presidonto.deu.parl!·"' ordoin do dia't3 :·. · • · · · •· 
DiscuaaAo.do pueeor.da mesa•n. 137 de 10, do corrente 

. mu, sobro uma· proposicao da cnmara dos Srs. deputados, 
concluindo ·quo se poçaní inforuia~ilos ao governo. 

t• discussão do projecto do senado. A do 187'2; sobro 
a aposonta~ne dos magistrados inbabilitados por molestia. 

3• dlta 'da propo~i~ao 'da camara'. dos. Srs.~ deputados 
autorjsando a isençaó do direitos nos objectos importados 
~ara o monumento a Gonçalves Dias. 

EM l3 DE.JANEIRO'DE l873. 

PRIBlbiNCIA DO 8ft, VISCONDB DE ABAET~< 

•aDllllarlo.-Paro.eor da mesa n .. 438.-'- Rodac
r.lo.-Oann· no PIA : Pretendo do secrctnrio do poli
éia de Santa . Catbarina:-Aposcntadoria do magis

. Irados.-Discursos <!,os Srs. visconde de 'Nitboroy.
Francisco· Octaviano.- Emenda do sr. ,·iscondo do 
:Nitheroby •. - Discurso e emend.a do Sr. Leitno da 
Cunha.-Diseurso c requerimento do Sr Zacnrins.
Discorso. e additamer.to·do Sr~ Figueira do ~lcllo.= 
Discurso dos Srs. Francisco Octaviano o Zacarias; 
.\o . meio dia rei-se a chamada .o acharam-se presentes 

33 Sl'll·· senadores, a saber: visconde do Almcló, Dias do 
Carvalho, Figueira do. Mollo, barão do. CamnrRos, vis~ondo 
do CarM'ollas, Fernandes Draga, visconde 'do Jaguary, .\l
moida o Albuquerque, Zacarias, conde do Racpcndy, Diniz, 
marquei do Sapucaby, barão da LnRunn, visco'ndc 'do Rio 
Branco, Chichorro, marqucz do S. Vicente, barão do Rio 
Grande, Vieira da Silva, visconde rio Nictboroy, 'Candido 
~fendes; Duque do Caxias, Octaviano, ''iscondo rle ~luiiU~a, 
Sinimb&l Barros Barreto, Cnnha Figueiredo, Anliio, Lcitrio 
da Cunha, Jn~uaribo, visconde rlc lnhomcrim, visconde do 
Cnmaragibo; Pompeu, baT<io do Pira puma, visconde do Bom 
Retiro o Nunes Gon~nlvcs. • 

IJeixaram do comparecer com cansa participada os Srs. 
barão do Co!cgipo, Paula l'o~Ron, !lcndcs dos Santo~, Ri
beiro da Luz, Pnrnnnguà o Jobim. 

. lloixarnm do comparecer som cansa participada. os Srs. 
Nabnco, hnr<lo do nlaroim, Firmino, l'ncs d• nlcndonr.a 
Saraiva, Silveira J.oho, Silveira da MolliL, l'crnirndcs da 
Cunha, Souza Queiroz, visconde do Suassnna, harào do 
Antonina, Uchón Cavnlcanli, visr:ondo do Souza Franco o 
harlio do !lamansuiipc. 

O Sr. presidente abriu a sossno. • 
l.crnm-~o OR nr.ln• do 10 o I 1 do r.omnlc, o, ru1o lm· 

vonrlo quem sobro cllas fizesse observnrõos, fomm nppro
wuJ,'Js. 

N;io houve cxpcrlicnlc. 

I . '.,·. 

Objecto. do requerimento. 

Eduardo Antonio de Padua, continqo . 'da i!ocrotai'iâ do 
senado, incumbido da guarda· e . ncéio, dó paço ·desta' eà

·mara, dirigiu um novo roquêrimonto em data de. 8 do 
corrente. mcz, podindw, como já bavia- ·(oito ero·H ·do 

· Junh.o do 1869, quo seja olovadà n q·uanUa'do 19!1000 
arbitrada paril aluguel de casa,a 64!1000 ;. o a 301!000 
a de 2~~000 arbitrada para salario de um seryento.' 
' . Allegà' o supplieante par~f justificar o_ seu pedido qao 
está pagando a quantia de Gi ~000 . mensaes, como alu
guel da casa, em que reside, o _que prova cóm à ·apre
sentaç«o do reeibo'do proprietario do pr~dio; e,qu~, sendo 
obrigado a morar nas proximidades do cd!Ocio ~dO'Senado · 
para poder cumprir os devores a sou· cargo, c&!mo.oft'octiva
mento cump&·e, .nam lho 6 lacil encontrar. outra casa por 
menor preco ; o outro sim. que, tendo subido. consideravel
mente os jornaes dos serventes pela falta do braços, nam 
encontra quem lltça o serviço da limposa jiorsalario mono&· 
que o de-30.1000 ,mensaGs. · · 

11 
• 

Origem e rasõos (undamentaes desta desr>o8a. 

A ~lesa para poder interpOr com conhecimento de causa 
o seu. parecer a respeito desta prcten~~o, o habilitar o 
senado a· resolvei-a COniO entender justo, e.aminoli.O rfUO 
to.m occorrido sobre ·este 11ssumpto, o pasm ~. d11r a_ o: se~ 
nado as informações que eolbtlu. . · 

O serviço .concernente no acéio do. paço do somulo, o á 
consorvaçao dos moveis era antigamente incumbido em 
parte· ao porteiro do sahlo, c em parte. ao da sccr~faria,· o 
pagava-se por este serviço a quantia de 20~000 men;aos, 
que eram repartidos pelos dilos empregados: , · 

. A ~I cm propu~ cm parecer do 8 do Junho- do l 859, 
lido. cm ·Sossao de 13 do dito moz, e approvudo em ultima 
discus01lo a 20, quo.ficasso.o dito serviço a cargo sóumntc ' 
do porteiro da. Sccrc!ariu, arhitrando-so7Jbe para esto,fith 
a quantia de 2üg'IOOO mensacs. .. . 

O porloiro d11 secretaria que tem a seu cnrg~ n guarda 
o ncéio ~o (Hl~o do. senado rc;idia ha H annos em uma 
casa lcrrca contigua no mesmo pa~o c a cllo porlcn~lc • 

Sendo nocos~nrio domolir"go a dita cnon pelas riiHõO~ 
r:cmsignndns no parecer da Mesa n. -1.1 do 22 de Mar~o 
rio 18r,l\, propoz ella qno se nrl>ilrnsso a qunntirt do 
~0;1\000 monsacs para aluguel do unm cnsn que ~cr·
''i~so tio rCHi.IOUC'ifl. 0.0 p01'lciro1 8 O !~CU Jmi'Ccér (oi AJI
provado na scssno do '20 .de Ahril do me; mo anno. 

);111 COUSCifUCnda do impedimento do porteiro ncou. c•lo 
~ct•vi~o a cargo do 8npplícnnlo, a quem 1:\Uill nhonndnt~ :18 
qnnnHn:; IJHC pnrn cllo ~o 111'hifr1\rnm, c~ é o~ll\ u rn~rto 
porrJUC cllc se dirige ao scnarlo. 
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· Conclusilo o pnrocor da Ales~. 
. . . 

Assim que, como resumo, , o conclusão do quo,Oca ox-
pojlo a-.Me11a : , · · . . 

C.onsidorando. que o ·encarregado da ;un1·da o actlio do 
pa~o do·aenado . Jl~rcebe aclunlmenle; JIIÍr doliborn~;lo desta 
cumara, ll'tluantia monsnl · de .. G GJIOOO' para· aluguel do 
casn, e sala rio de um sorvonle :· 

ConsidtiJ'Rndo que aelovacilo desta quantia ii dO nuo.oo, 
com'llo·peli!'iimnrio requer,'é justificada, quant~ ao nluguel 
de casa, pelo documento quo o pclicionurío UJlro~cnta. mos
trnndo· se~e GtJIOOO mensncs o ltlugucl do prodio, cm IJUo 
J'o,;iolo, proximo ao_Jlaço do· senado, . ó, IJiinnto . no sn!ario 

· do servente, pelo fnclo nplorio, de lerem os salnrioj au-
gmont;ido pela. faliu do hrncos : · 

Oirerore o seguinte ' • 
P.LRECEII: 

§ n: 0 Os usentonerilo tomados- por doua, terços do nu
mero total dos·mhistrós' do su1•remo tribunal·de.jualiço.-... 

Ar I. 3.• Ficam revogadas ns · dispoliçGel em coatra11o. · 
. Pa~o do senado, 13 1le Janoiro•.do 1873.~ N.llrfuu'de 

Sapucahy.- Marq11~: de S. Vicm.~e. · . . .· .. 
ORDEI1. DO DIA. . v - . 

PRETENdo Do SECRBT4Rto DE POJ,JCJ!.DB uNr.\·uru.iaJN!;· · . . . ' ·. 

'Entrou ,om' ditc~ssno o foi· ~ppro'vádo . o' parecer'da· iíi~sa · 
·n,' 137 do 1 O do· coirctJIO mez, sobre uina 'pr9posi~An"da' . 
camnra ·dos dOJlúlados, relntí.và: iL prelen~no· ~ia 8ocretariil 
da policia dn província de.Sanla Catharinn;·cóncluíridoquo 
so pc~am informaÇGc! no governo: . :. _ · · 

APOSP.NTAPORU PB lJAOISTUDOS, 

-
~eguiu-so en1 i• discussão o. nrligo unico do projeclo do · 

senado .~ do 1 ~a sobre a nposen!_lldoria dbs magistrado& .. 
inbabilitados por mole>lia. • · 

. Quo •. sc . dcfirafllVOrnvoJmonlc . O (Cquorimen)O .do COO!Í-
OUO Eduardo .Antoniq de Pa1h111 , consignando-ao ·(iar;~ o O ~r. wl•eonde de Nl&berctby a-Sr. pro-

. aluguel da casa, ç ~ala rio do sen·cnto; ~mquanlo estiver sidenlo, pe~o licen~a (l!lrll Ófrcrccer algumas considora~Gcs 
encarregado da guarda o acolio do flll.CO do scm1do, n 11 unn- rclnlivamonte n eslo projecto •1uc·nno inpugno nbsolu_ta-
lia de 9 i~OOO. • meato. 

· · • · Em primeiro lognr obset·,•aa·ei que o projecto' osL\ con-
Pa~o. do ·senado, cm 13 do Janeiro de 1873.~ Visconc/e b l'd ce ido cm termos •1uo parece soo· a~l.es uma PJÇ• 1 -~- e~··eP.~ 

do Abael6, presidente. - Joaé Pedro Diar de Carvalho, t• cionnl do IJUC JlrOjoclo ·do uma lei. pormnnontc, rogula'olora 
socrclnrio. -' Jerunymo Martiniano Fig11ei'ra ele bTcllo, :!• d;t m:atcria. . . . · . · . . . · ... ·. . 
secrclario,-Bar4o de Camargor, 3• ~or.rolario; · · E' ccrlb. que 0 nobre. propo~cnle '_salvou a rodac~ão; 

. Ficousob;c a mMa par~ o oirar llil ordem doUrubalho~ creio, ptirtlm, que não foi seu propo~ito siOIPiespienl_e·, ba-
ind~ cntret~nlo a im)~rimir. · · · · . · bililar o sovcrno para, nas circumsla_nci,as aétu~~~,·~onco-

Foi lida, posta em discuss;lo 0 a11provada a ~csuinlc der esta~ apo,scnln~aes, o sim regular. a: mulcrta. por um 
modo JICrmnnenlc. . . , . . .• ·. :. 

nnAc~Ão. Sendo assim,· Sr. presidente, pe~oJicen~a para, ob~~rv.ar 
· •A assonabléa geral. dccrcLt: llUO a disposi~;lo ·proposlil 'límdc a avantajar e~traordina-
Arl. 1.• Os a~sonlos tomados . na. cas;L da _supplicK~ão rinmenle as aJoosenladcrins dos magi>trados; Quanilo i•\ l!a 

de Lisboa depois da_ croa~;lo da do Ui o de Janeiro aloi a natural pendor da parto do mui los á p_rclon~.lo das aposcn
. época da indopondenciu, á exccjo~ilo dos 11110 oslnm dcro- ladofias, c ronlmonto tem havido abuso n~ mulli(Jiicn~iio. 

· gados pela lcgislaç11o poslorior; tom ror~a dei .loi cm todo deli as, croio IJUB conceder mais vnntsgcns· a nposcnladoriu 
0 fmJocrio. . , •. • ti ·ainda dar incrom~nlo a um mal que se reconhece. c 

As disposiçGos. delta lei nilo 11rcjndicam 08 casos julga- portanto niio aUondcr-sc, como •omprc cumpro, 'no bem· do 
dos ·conlm, ou conformo os ditos as~enlos. serviç~ publico.· · · . 

Arl. 2.• Ao supremo tribunal do justiça compete tomar ·Houve tempo, Sr. presidonlo, em que ora o extremo 
assentos para intolligoncia das leis civis, commerciaos c OPJ•oslo 11 regra c'on~lante. A difficuldado da aposcntado
criminacs, I(Uandonà·cxecucão ol'cllas occorrcrom duvidas ria o ndc;vantagom comc1uo alguma por, oxlraordhiario· 
manircstn~as (JOr julgamento; diver~onlos havidr,s no mosmo era concodicln bem nssigunlnvnm a ordem do cousas do· 
tribunal, rola~llo8, tribnnno• _do commercio. o juizes do 1.• ent•io nMo assumplo, a suboroliunç•io do commoolo indiyi·· 
instancia nas causas quo cabem na sua ILI~nda. dual ao interesso do sorvi~o publico. - . · · · 

~ 1.• Estes assentos scrao· lomaolot. sendo consullados !,embro-me do quo um. inombro dislincto do. supremo 
prévinmento sobro as maiorias cíveis o crimes as rclnçolcs, · tribunal do ju!ti!i", o Sr. Aliranda, nno o monsenhor, o quo. .. 
o sohrc ns mnlcrias commerr.iacs os trihunaes dÓ. com- em·. conhociclo 1•or Alirnndinba; tinha vultó menor, maR 
mercio. · vullo menor no t•hysico, porl)ue no mero I era um membro. 

§ 2.• Os assentos sorl\ci rcgislraolos cm lil·ro proprio, conspícuo do supremo tribunal ilc jusliç.1. Eslc magistrado, 
l'emollidos no governo imperial c a r.ndn uma das camnras coon u iclndo do mais do 80 nomos c com li2 ou li3 olc ser
legi~1ntiva~ i numerado~ c cncorjJm·ndo~ 1i · collccçi10 drts ''i~o!l, · JUldiu n. t~ttn. np·ol'lenlndorin, _-ni\o a potlllc alcançar 
leis dtl r.ncla nnno; e gcr;in Õhl'iHalorio~ Jlrovi:~ol'iamrmto com o 01'.tlonn1lo 1101' inlt!iro I Era o lompo em tJUC o ·orda ...... 
nlí! 'I"" sojam oloo·ug•ulos polo podm· lcgi;lnlivu. 1molo ;c limila1'a somcnlo n ·1:000.1)000. 

~ :1.• Fica a·ovogaclo o nrl. 1:1 olo rc~nlnmenlo n. 7il8 l'o;lcriormealo o vi;conolo elo Congonhas, lnmbom octo-
dc 2ii de No\'CIIliii'O do umo. g(mario o com 1\lnis do i.iO nnnos de SCI'\'ÍÇOS, ó lendo du-

M~·.Lu Umil vnz toinatlo~, rulo potlerilO o:-~ n~:~milo~ :~cr rnntr. longa :;crio do 1fnuo~ ~:~ido o cont~llwlo pz·nsiclcnto do· 
mais rm'ogatliíl', ou nltol'lulos pelo ~ll(l.l'tJmo lrihuual tle jittl- ~uprerno l.rihunnl tle ju!\ti~~u, con~oguio 11 II(JOscnlruloriiL 
li~;a. . t·om o ortlcnntlo pm· intriro; o i:-lo roi c11.u~a nolada nu 

' I' 
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occ)lsiilo, como um grande 'clcspacho que alcauçác·n, ·l•orrJuc' O- Sn. vtsc:oN'ncl IIli NcTUEncnv : .:.... Ji• ~o vcíquc dupli
utó cntao nilo ~e tinha dRclo aJco~entado~ia.com ordeua.<Ic en-se 11 despczn com a verba,· supremo tribunal do jusli~a. 
JIOr• inteiro a nenhum. outro. · ... , . . . . · ·l'clo que respeita Ós. rolaçoc~, graculo numm·o ·cios 

Ora, Sr. pro>idonto, conrililui a tacnanho rigor urc ex tronco actunus dcsombargadcc·cs jiL leriam atcrcscntadorill ·avan
vicicso por certo. Rcnhncnto, nno conceder a1cosenladoril1 tajnda com metade da gratificaçno\ Ora, cletiOis. da clava
com a vnntngcm do orclcnado ao \"Ciho servicloc· do Eritatlc, cno que nilo ha-rincito roi dccc·etadll úccrca dos ordon11do~, 
que no ultimo. quartel 'da \'icha,:pncicos dias lho c·c;tnm c Ümá tal disposicilo que nao roi proposta. ncm·ndoplada cm 
CJUO cmquanto levo rorças serviu o Eslc1do muitis;imos 1111- tempo om c1uc 'a. mesquinburia ~os ·•·Drdcnndos.'.melhor 11 
nos, ó nao· &ó.lnicjuidadci, como ato iJcjustiça; e 1111110 maior explicaria 0 justificnrin, me parece nota~ol,:. porque é. pam 
1Juanlo insignificantes oram os ordonndos que !•orcohinm os repnro,~ 11110 com 0 aug!"cnlo dos ordenado~ liosse m~ioc· 
mesmos nmgistrndos activos em etroctil'o .iel'l·iço. !las, ~o rncilidado do aintln macs augmeutar dcspeza 111o;croscula,. 
rOJIOille, snlta,r de um oxtromo n onlrd, uno m~ parct•o <tue 0 assim cabo n: reOexno do se ter saltado daquello extc·.ocno 
se consullll a rilzão d~ servico pnhlico; J•olo modo lll'IIJlCõlo, a que mo rofcri, ~uando Cc~lloi na anti~a ordem' -~c coci"" ' 
dcsaltende-so C,ltrnordinnria'niCnlc n conveniente ili~tincçno a ro~poilo dns a11osontadorms do mngl!lrado~, para outro - · 
entro ordenado o gralificaçilo, mcluindc-so no bonefit·io da extremo nilo monos vicio~o.·. · .· 
nposcnlndoria a gratificat~1o, <Jnc, segundo sua insliluiçfio, Eu'rondo· a .dovitla bpmonngem aos sentimentos gene-

. cí rcmuneracno do trabalho acth•ô o sé do trabalho nctivo. 1·osos do nobre somuloc· Jlroponen:e ·dó projecto. S. Ex., é 
l'or<Ju~nio, 'senhores, ó do razão o cí.principio <JIIC lcm ~~~- certo, comrnilo attondo parnoosos magéstradonospeilllvei~ 
Jclicaçiio por toda a p11rtc, CJUO aos ctrnctivos sorvitlores do supremo tribunal de justi~a; os vil depois. do porcor.ridil 
soja o snlnrio l•rOJIOrcionatlo,. na raztlo do ctreclivo sor1·i~o. uma yitla inteira do trabalho cm U!Da ~nrrccra nrdua, !Ao 
que prestam: nao ó. clo!ngrncioso o.snlal'io, ~im rolribui~;io imporlnnlo c t;io mal rclribuicla.como principalmente roi ale 
real do serviços'; c os <tuc ctTcclivnmcnlc sec·vcm melhor n<JUi- 11 ulliricn elevarão do orclunaclo, muitos lnlvct razendo 
nhoados devem ser do que nquclles <tne, de•prr.ntlitlos tia grantlos sacriliéios da tccrsistcncia e pcntoveran·ça· cim 
tnrera omcial, v;1c rolgar, des,an~ar c <c ·ainda llws ftlr assento nctivo no h·ibunal, estimulados pela prossifiÍ· dn 
J•ossivcl, ler applicaçiic cm·culros mislcr~s. ncccssitlado com a mingua do rendimento a quc·1li:nriam 

O que ti róra do .cluviclil Sr. prcsitlcnle, i• <Jno a conveni- reduzidos dada a aposentadoria <tuc somente lho~ del!lle a 
encia do serviço,. a r!1>ilo da ortlem publica reclama c de- vantagem 'elo ordonaclo, quando a g~atiOcaçiio para muito~ 
termina <JUC se Jcroporcioncm bons ''tmrimenlo• aos I!ITodi- é'o meio ·nccossario t•nrn·ncudircm a lanltl& prcciiõe.s que 
\'OS ·servidores elo estado para IJIIO possa nl bem clcscmpenbat. lCIII COOIO cbclcs.do rnmiJia crescida; O . quando por via ,de 
as fuicccilcs tio seus cargos: lm alto interesse puhlico"que. regra, c1uasi todos esses dignos magisll•<Jdos. nno tiram us 
haja boÍ!. o .tcrcporcionatla_ relribui~lo do tmbnlho nclivo. meios da· subsistoncia seniio da rollia do lhcsourol'. E 
E' de equidade, porém, quo·seja rcrnuncraclo o ~crviclor ljiiO -asoirn pareceu ao nobre senaclor quo ora do muita _equi..: 
clcspondcu os seus cslorços' dumnlo toda ~~ qua,tlra ela vida dado <JUC ~o atlcndcsse (L snrlc do ~onerandos· scrvcdoros 
om quo podia trabalhar c t•nht~ a remuneração eonrocmo ·no ultimo <Jimrtcl da vida c que se pc:oporcionasscrn esse; 

·o valor·o tempo do servi~o <JIIC prestou. ., mcills, c1uo nliús ain<la ns!im augmontndoi, como roram 
, !las nunca n ·mou vc\1:, tcócle-sc ,leixnr do c~tremar ou n~o otrcrecem superabtindnncia, porquo o8luo muito,aqucm 

rnz'er ajusta dislincçilo cnh·c. nquellc~ <JIIO estam servindo, do que do1·eriarn ser. · .. 
0 ·aquellcs que deixaram ele servir. Mas, Sr. prc~icleritc;· como regra a fixar,. para todo o 

;emprc, regular-se a aposentadoria, calcular o. praso do. 
No projecto tcrcpilc · o nobre .sen:ulor JlrDJIOrcionnl a:; nnnos do servico~ 1111 ra CfUO 0 aposentado accumnle. á 

acro~cimo. :\regra da lci;-cingc-sc a rogm dtl lei <Jne ,·:mtngem do orclenaclo a.o~~cotade da RrnliRcnç~o e nos .{O 
torno~, .rogulnclora dn IIJIO~ént:uloo·ia do~ mngistmclos, flxan- IIIIIIOS lenha inloRralmontc lodos os vencimenlos, julgo que 
do voncirnenlo integral do orclcun!lo ao que ti~cr ll'intn é ir nlóm do quo ó do razoo. 
nnnos de soi'vi~o J)Orém n.ccrctoconln. : « no 11110 contar lrinltl 
0 cinco annos se anncxar:i crn hcncRcio além 'elo orchmaclo Nilo deixa de scc· do ·utilidade publica que seja ·mais 

I d 'fi • d ·1· 1 ''anlaJ'om a aJIOolllllacloria elos magistrados 1111e tiverem mclat c. ~ g_rnLIICAÇit01 c o ,'tne 1\'cr 11uaron a. ilnno:~, n. . • • d 
totnlidadó da gratiRcaçilo.u E 0 meu I'CJmo. JIOrsovcc·nnça c· continuarem no oxorciCI~ .c seus cnrgos, 

· ainda dCJmis <lo lerem tocado o\ aquollc lnmlc em que lnm 
Julgo demascndn n relribui~no I•ropo;ta lanlo tenra dh·uito a alcancnr nt•nsontndorin com 0, tlonado por inteiro; 

nqucllos que serviram Jlor mais do cin"o nnnM, com mnis ,1 du ccrl:t conl~enicnc:in cnmo "do oquidndo que 80 nlc,·c 11 

metade dn grntificnç11o, eomo com n lutn!if1~11ln dos vom·i- grntfn,~·1 ç 1io, na ri! zOo do c:u~rricio, no m.ngislrruh)provccto 
mcntos nos quo MI'Vironr m:us 1lcz nnnos l:!Ohrn o:; l.rintn. ,1110 ·nintln pó !lo IH'ti~tar .oxccllcntl'~ SCI'\'lÇ,!)~ o IJUC com ~~ 
Jln~ta consitlornr Jlllrn o resultado pmlit:o dc;tu di;posi~ilo. cxtccl'iencit~ consummntln do cargo, <JUO por lnrgo lollljiO 
O resultado inlnllivel, Jm;s:tnclo ns di~1•o~içõcs closlc proj011lo tem excrcitlo 0 conlinúa n exercer, occupo por mni~ lempn · 
cí que 11 totalitl:ulo dos mcmh1·o, nctn11cs do ;np:·:•mo lri- tlignnmcuto 0 Ioga c· 0111 que a velhice c\ 11ules pc·cclien~lo 
bnnal 1lc ju~ticn tccm direito 11. fiJW~cnlnçilo com a pl~ni- tJUU se coufoi·ma com u natnrll7.i1. do r.nrgo 1lo !JllO th:~ .. 
hiiiC de vencimentos, todos ollo;, iJ>.<n facto, fit•am com tli- crnpa tlcllc. 
rr.ito ft. apo~r.nlnç1lo rom o Wllll'illlrmtn iutfl~rnl 1lo nl'tlrnrulo Mni~ hÜ• t<t~mont~ um Ju.-tl'o, l'Í!lt'O nnno~, ~or, hnRiltuto, 
o a grnlitit::H~IiO. N1io ha nonhum tln8 ;u·tuar~ mrmhro~ do pam ilat· tnmunba vnlllagom, _é t:nhir r.m cxr.ot~~o St·. (lrc~i
~ll!ti'CillO trihiliwl ilo jnl'ili~n que t~.·nhn'nwno~ t!c Hl annos dcnltl. Pnrmda-mc (c tomo tL hhcrdutlc de JlrO(tór o~líl 
tlc clftJdivo 8crvi~o. motlillr,,,,lo 110 p1•njcclo) pnt'Ocill·mo quo S. Jlx. ·nllingia 

O 811. F. Ot:TA\'1.\~0: - bto ó 1111\lt humonHr;cm a JICI'(cilnmcnto no lhn n que !~C (tt•ort1o c ;.:u:l\'llava ~utlnH us 
cllc~. convcnicneias c atlcn~õc~ tlc ~~ci'VI':o tmhllco o wtct·es~e 
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nscal •. q111 Mbre. tQdo deva~ .. ijor, ll.llonÍiiclos~a , couccd.,;~e 
11 vantagem .da. 111eia, grllliüca~o ao .maaistraclo 11uli clic· 
~use aot ,{0 unnos do exercido, e a da totnlidndo ao· •1uo 
tocasse' os liO nnnos. Doslo ·modo, em verdaclu,· con~ti· 
tuir~su.bia unni exco11~ao rasonvol í1. rogrn geral dao à110~. 
~cntlidor.ias,, só ~OC!)cmplando-se o .favor do voncimento.de 
·gratilico~ao,. om ciWÓs cxcepciuicacs •... 

Dir~so ba.; ~O prolongadissimo praso .de. HO annos de 
~crviço .o caso , tilo .. extraor.dicmrio que, realmente · incoa'ro 
ahi em-irrcsao .tam.onba exigoncia.• ·. . . : . · 
.,.Ma~, s~, .presidente,. lambem a aposontadoriil com a 

iutaliclnilc.dos .vencimentos, é cousa muitÕ· cxtraoc·dinaria c 
a_meu,vür, só; pó~e.&cr. justiOcada, iiunndÓ .razilo igualmente 
.cxtraordinariii a jusliO!Juo. . . . . 
· . E ,denuiis,. Srs. · .praticamenle uno .. estamos. roconbocendo 

CJUO nctu~lmcnte' no supremo ll·ibunal :do justi~a nu1is .do· 
,um.bonrado,.moucbro e;t;i· nni .condisGes do alcan~ar esta• 

. upoi;entadoria oxt~aordinnria com todas 1\S vantagens,, 11or-· 
· CJUe .Jca,mais do .. um :IJUO conta im1i> do .110 nnnos M olfcr.~ 
· tivo-sorvico,.e .a totalidaclc conta mais do ,,0 nnnos c teria 

'lambem alreito a vantnáecu do parle da gralificn~iio? .. 
:E 'cumpre nttondor, Sc:>.; IJUO ocn roga';L os .lnimcns CJUo 

se . dedicilo . á. cnrrcirll'da. magistrutua·a, .pc·incipiM ·anui te 
cedo .• l'odti-se.dixcr, .. Sr .. presidente· som cabir ,cm exagera· 
~no •. q~e- aos ,iS. para .U .. annos principia ,o exercício 'da 
masi•tratura o, bncbarcl .que aceita ~m Ioga a·. de jni1. cuu-
nicipal. , . . . . .. . .. · . . .. . . 
· . Aos.vinte.e.'qQalro nonos, prin~ipiando carreira aos. 5U 
nr.o ·tc~do ·interrupção ••••. 

O Sn; Fri1~ccsco OcüvcA~o:~Sito ·os· 'fii\'Oc:cciilos os 
que logo silo despachado• juizes do direito; o gcrnl · tem 

' um is do uma: rccoriduceilo ·do juiz mumcipaJ.· · · · 
. o s'ic. V;sc'ó~oai n'É r..;CTUERO\':..;;.Sào ouh·os tanlos.;or
viç~s , que pr.istam, no me>mohcgnr cló, jui.z munici(ml, c 
que so toCQacn .cnl' conta para .. nposcntadorca. . .. 
' o s~·- FRA~CISCO 0CTAVIANO:-A~· jui' .. municip111 .nilo 
se conta o tempo. · · 

O· Sa. Vascci~r.s · DE NccTni:no,·: - Está cngac;ado; 
·~cmpre foi calculado como scrvi~o ctrcctivo da mágistratu'ra, 
•1uo o é; nilo ó fa\•or · quó · ~o fnz, ó o roconhccimcnto da 

·vér1fadc; ó'·a·prnti•:a- constanto: !'osso imfoc·mar u.ci~fc rcs
Jlcito ao nobre senador, porque tenho :disto comsumad;l 
cxpéri~ncia, sompr~. o oxcrcicio !lo juiz. mucl:cipal_o de 
GI'Jlhiios foi considerado como. effcc!uo ~orva~o d:1 nutgcsta. 
luc·a. Nocn podia deixar. de ser, pOI'CJUC 'o é.· · · -

Ora; .o bnclcarcl, principiando "· •·nrrêic·a no; U a nu os, 
nos 1:9 teria direito no beneficio da nposcnladoria com o 
ordenado o com melado da gratifiêa~no, o l;cm se ,.o que ll9 
aunos nilo ó idade pelo numero de nnnos tclo sobrecnrrc
g~dn CJUO se 'reconhc~a a'propria.-do clcscanço. Esta ncs8a 
no liga ord~na~no só mnrca~a. aos s~touta annns, fJUC_" Jl.or 
ôi.mcsmo ora causarcéonhccula, ,crnl. d:1 nposonladorca, 
JIOrqué sencctns· cst mor!Jus; nos 70 nu nos poc· via do ro
srn cboga com o nbnticncuto das forças do animo c do 
•·orpo' a incapacidade do tc·ahnlho. · 

OrÍt, so aos ü9 annos •o propOi'ciona a npos.,ntaclcrill, 
rom ,·nntugcnt do meia grntificn~ão, c nos·· n i com a sm
lillrncno total; t01·-so-bn cstabolccido um lermo qno mnit;" 
v•~•; terit do ser .transposto, n acumulada ~mndo despczn 
rom <liipouHa do sorvico nclivo cio muitos ainda capazes dn 
continuarem noll~: no presento a totalidndo clns digno8 
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membros do supremo tribuncil'de·justlca·tcin c~cedido· os 
.G I acíno,, .;· oi ·dcsocilbilrgadôrcis aciuaoj v~o paríi'essll
idciclo e nlg'ücls alólic dcllcii · '·." -· · · ' ~:· · ... ; ' '· · ··· 

Com a modiOcar.ilo IJUO prÓflOnbo se· barmonlsa :pórldta
niucito a llllUII~no ·dcvidiÍ .ao~ IICitigos sc'c'vicloi'és 'do EStado 
que longos namos gnslarnm no sorvicii publico· .o ·n·o mesmo 
toiaii10 allcculc~so us convonioncius cispcciac's dó'cn'csmô ser-. 
'viço,.l,orc(uo, Sr.' prc~i,Jento, é ro·ra~ do duvhla 'qü~;· para 
nquciJes niugistrados U. IJIICUI FntisJizer lor' ia SUR ajÍOSOIIta
.dori:c coni'~ordciicailo jlfiC' itotciro ô meia' gilitiflcneno; lo'go 
•Juo contnrolci os 3;;'nici1os, l•rocurari!ocisso: uposôntn•lorin 
o l•~ocurnnoi.o:ll li nlcnnçncn-na.'!lesilc ·cJnÓ 'for·'Jci a ·dispo
sieiió pc·iij10stn. No cnlc'etnnto'que coin 3G aimós''de cxer_... 
ci;.io, 1•odccii uicúla cstnr niuitris capazes do ··conlinuor'cm 
actividade. • · ' · ·; · · · · · 

A disposição, 1•ortnntó ·csteiulcndo 'o ·pra~otde·qaal'llnla e 
cincoccita ·aunos· nllcndc •o· sc~viço 1cublico;' ·liga'• ao·elor
cilllo ·magistrados prov·octos,· que convem quii continuem a 
bem ;ervir; evita' maior duplicata· de vencimentos; ·abo
nacicio-os a·os aposentados e nqucllcis quo os tem· ·de•subs
titiu·'na rlrcdividnclu do scrvi~o. Ainda:· nssimmodiOcÍida 
subsisto a daspo>i~;lo· do Jlrcjccto ~;cnoc·oso, porque · emOria 
propoicitlll:l n antigos ~orvidoios; llquollos quo forem'· cóns-. 
Incites, 11crsevcrantes no servi~o,·vacrtagcns oxlraordinnrias 
quo rcnlménte osflo, o que podcm·cbegnr até a totalidade 
dos ·vencimentos activo•. · . . .• . .. . · . ·: -· 
· Ora, ~cnhorcs, não descubro razAo pum 'c1aepr-so a 

umli,co.nccs•M tllo excessiva, como é·a:Proposta.'pelo"no- · 
brb sena der. Talvez que S. Ex. tivesse clillccAbrança o ·que 
o corpo legislativo JIOractos cspociaos tendiiito:oiu rolaciio 
11 certos lecrte~ do cm·so juriclico, CJuc,. c6·u.-··r.umero' ·menor 
de nunos de oxorcicio do quo o dc~ignaclo :~o 'projecto·. lo
rum briícfidndos ·com jubila~õo;. \'antujosae;" cocnproben-. 
decido ordená do c todas. Iii gratiOca~ilcs;. illns aTndu· assim; 

·S·c·: presidenta, c~;cs netos c•Jieciuos· nno constitúem.um· 
procedente com valor.de argumonto para ·concluir a• favor· 
da propostá do nobro•scnndor;'S. Ex. dove·reconbccer que 
a totalichtdo dos vcncimontos que tinbnm~ os-lcules uao 
guarda a de, ida propo~çc~~:. com.- os. vcnchnentoi dos' mu
gistrndo~. Quando prmutcvamente crcarnm-se ·as. •acade
cicias juridic~s, for~m constituidos os lente> com as: honras 
c· os· mesmos yc~ccmcntos dos dc.s~m~n!gaclorell ;·posterior
mente houve reforma .•los cursos Jllrcdcco~ ·e augmento: d~s· 
vencimentos dos magcstrados ; os ·descmbargadoros,. que 
tinhnm·1:200ti cio ordonaclo, Jlassnrnm 11 ter2:·soo~·; o~ 
Jccítes qno tinham,: como os •lcsomlmrgadoroa. 1':2001( 

(llt~snrum a ter somente 2:000;>,· ·depois . clovaram-so. os 
vcncimonlos dosclcscmbargadoros a 4:000.,'1 c os do lentes 
entro ordenado o gc·11tiflcn~;lo a 3:200,P. Com oKie 'venci· 
mcnlo do 3:200p foi 11or acto ospcci•l do. 1•odel'-lcgisla-: 
livo, constiluido o beneficio cla jnbilus•lo de varios lentes. 

A simples uposcnladorcn, Jlortanto,: do dcscmbai-gndor
com 0 mero ordenado sorci de i:OOOjí. o por conscquen
cia ainda maior qno a jubila~ào dos lentos, com !nvor ~s· 
pccinl: 

Nilo é, Sc·. lll'csiclcilto, IJUO cu tlcsconhos·a n' dliroron~a 
qno vao do seniço cio mngislerio a;o scrvi~o da. mngisll'll· 
tu r a; mas 11 lambem vcrcl:ldo que, quando se crcnram os 
rur~os juriclicos, pror.mou-se clolnr o· maclstcrio com os 
favo1·cs do l'rcdicnmr.nlo o vencimentos i~unoi noÀ cios ma
gistmdos de 2• instnncín, cu1o só no intuito cio nllrair rn
pocidacics p.1ra o cxc•·cicio cio ma~istcl'io, como para hou-
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rnl-o. E' ~cer\Ó que o _ nmgisterio é lambem ~orvi~o do diôbo •1uo o• voncim-çntos dos magistrados tinh1;m siúÓ mo
ordem superior' qüo"merocti muita o miiilll i:onsidoracno; lhorudos do modo mais vantajoso •do que-oli1do• prordÍIIIOrés: · 
s'orvico :que ·detmlitdá grnndo aptidão c ·,:111111Cidndc ntltjúi- úb 1 senhora> I. O 11ue· axigo·a· lel>do' proressor-serit•ac~so 
rida por longo• estutlos, que impilo oútro tirocínio de tempo· 'essintlmoga~no. esse' sncriOiliO de totlas ··11s borur dw -)otla 
e applicações IJUO a commum pnt·n 11 clll'I'OÍI'a do mugis- :11 o~lstencin IJUO olla 'exige do·mngistrado1' O proress~r f• · 
Irado .~m- um Jogar-do jui~ muuici1111l. ' _ · · _ um bomoní ·i!lustrado, triodico·' ·ou· advogado, 11 quem:a ltti 

A~sun Sr. preshl~nlo concluo, nilo me OJipondo nbseh1- 11edn quoconsngro no ctisinounlll hora.por dia,-dei•ondo-lhc 
tumenlé tl ideá do nob"rc senador, ndmitto com a·modili- o direito do continnur tl'ndquirir•eabodties na·sua'anterior· 
cncno de accrescimo do cinco e do~ unnos n cnda .num das 11rófi>silo: ~lesmo o· titulo do·itrolessot•; em todos·- 01 :paizes: 
categorias a que se relere ti nobt·e sennilor. Por e~tc n)odo · 'do mu,ndo lbe d1\ ncccsso: tl·maiwdientela.- io magistrado 

. conibina-se a devida e oquitativ;i'auoacão com o•·vclhos a_lei tolhe IJUO cogito·om'outro meio de-·Yida·: a<socicilatle 
e dignos magiotrados que JIUI' ·largos 110008 IÍVCI"Íltn cxcr- 'lho Jlede dia 0 'DOU lO : O dÍIL· no lrÍ~Unal, a'•UOUte ·no':elDnlA 
~ido seu nobre oficio, com as aliiJS ccnvcnioncia; da dos autos: EUc uilo ·pódo·onvolver~se · e1n eousa•àlguma · dli 

'ordem do servico publico c.n rogt•a d;L dcsjicza dli thcsliuro. ~ quo lho Jtrovonltam 'lucros,· escepto' a administraçilo ·do seu 
. .Mandarei a Ílmenda 1\ mesa, ' : patrimonio,-80 110r tllCOpÇiiO seus-paes;:· depois dos··sacrifi
.. ·-0 Mr. P •. oeta"lano 1. ~ l'rosto hou•onagem it cios com a sua·cducaçno 'littcraria e proftssional_;·tdnda:lliií 
pureza. das intenções do meu honrado collcgn,t)UO ÍIIIJIUgnou poderam le~ar-ulguns boni.' · -·p: · · ,_ " __ ·,, " '· :' '· : . 
o projecto. Jllas,.Sr. presidente, se fossem doscriptus 110r uma · ·Eu Jtonsci que ·o 'tiobt•c senador mo ·viesso"objoetar-- soll 
voz eloquente as scen~s que me obrigaram a Jlodir no soe outro ponto do vi;ta,'mas à~- sua's idáas. politicas·lb'n· 
nado.oslli.lci de aposenlntloria pera o;,mugistrado~, rcve- ÍIIIJICtlcm. l'en~ei que ·nos in recordar· que-a·nossn ·-magis-
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·-- de ta lo trntum, organi;nd1L1l lraitccza, com a investidura-o coa" • am an o . sou~1men o o au a nu;crta, c 101• , . n 
sacrifieio -e de .tanta abnegucilo, que ningucm as podcri<• fiança unicn do governo, ·era ·UIDII' ynsta·'Jcgiilo; :e· quo;-
ouvir sem horror 1 Senhores, éu:tive, com outro; advogados. pot•tauto o beneficio desta lei podia, em caso de ·abuso,· ser 
o velhos juizo;, de acompanhar ao_ cemitcrio· o..:aduvor de g_r,.voso -no. cofres publicos. A· minha escola --politica rcsc 

- ~ 1 _pondorill que com algum estudo e'boa-vontnde·sc pódc ir 
um membro do supremo tribumtl do justiça. ' ' ong;~ dis- tlcsde ji• _remediando o inconvmiicnte de ·_-pessoal J!'dicinriti 
tancia da cidnde cntr,\tuos .por uma· chacat·a abandonada, 
onde -os nossos carros fizeram os pt'imeiros sulcos, Jlot·quc o tão oneroso pelo sou numero, sobretudo depois' ·que os de-
pobre magistrado se arrastava .lentamente de_un• pa!·diciro ·pulados provinciacs querem todos ser juizcs.de direito e 
remoto para virá cstrndtl encontrar o vchiculo commum do troam comarcas para· si. ConRemos no-bom•sense do-paiz·e 
povo. :N01so pardieiro-tudo era trista a consternador. Das organisemo;·_um serviço )udieiario local, em que•elle:m
paredos·-'nuas e dogradatlas uile pendia nem um quadro du- tcrvcnha, que cllo Oscalisc,e que;. só rór máo,não será por--
r ·1· 11.. h cul1•a nos~a. . _ _ · , 
amtta: apesar de sermos 11011-005 os que a 1 c egámos, Alas o nobre senador n~o mlircbou por _osso_torr_ono.-- O-
eram em menor. numuro 11s carloira> que cnc~ntrilmos. Em 
um- solá, talvez o unico conrot·to da ca>a,·jazia o cada ver tJUe lhe causa ltorror. é que se perturbe e ató rnosmo venltn 

· dó 1 d ·a Jlerdcr-sc, li marnvilbosa •listincçiiD' portugueza em_ ma-
. amortalhado com uma simplicidade IJUC mellta • .a ea:- teria do vencimentos, quo ós lnz considerar ordenado o 
mm-Rie dous magistrados eminentes. Um dellc~, cujo nome . 
se' deve repetir com- saudade, o Sr. Nebias, mo disse: gratificação, supprimindo~se esta, quando o émprcgndo por 

T I I 1 - YOIJIO e doente não pódc mai~ trnbalbor ou fingir que 
11 a v~z amon Lit esta lamilia nem tcn •a pão, sillho trabalha I Entretanto o bom coracão do. nobre.- ·senador, . 
faltar a· caridade dos _parentes c dos .amigos." O outro • 
magistrado, bonra de sua clàssc, o Sr. Valdotaro, campa- seus sentimentos de justiça, o arrastaram a utna manifesta 

contradicciio I 
"nbciro do finádo no supremo tribunal, mo disse :. 11 Eotc O .finai do discurso _do nobre s~nader niío com1•_ina com 
desgra~ado, que bojo é cadaver, viu-se obrigado ba poucos d ~ 
-diau. • apparecer no. tribunal com.as sombms da morte no o ~eu exor io. Ellc está prompto a dar .. aos aposentados o 
s_ cmblante, para nlo perder a gr11ti6cação de que não podia goso da gratificação, comtanto que Jtcrmane~am no. e1er-

• cicio por mais alguns annos além daquellcs que cú marquei 
pr~scmdir., no projecto, Conslllntemcntc o mou illustrc collcgá' vê-se 

Senhores,· esse· desgraçado . do quem nssim -em breves obrigado, como cu, a reconhecer que o as1umpto do pro
traços ao· rorcriam as dór_es e privaçoes, lóra um juiz que jocto não póde ser desallcndido, nem adiado sem gravo 
l1onrara a sua toga 11or mais de (0 annos ; quo brilhara prejuízo da athninistraçilo da justi,a. Senhores, ide a uma 

-por seus talentos c variada instrucção na tribuna politica sessão do supremo tribunal e vereis alli, nilo homens, .mas 
dó sou paiz; o que duas vezes n generosa província do cstatuns do dever; a idade e as moleslias entorpeceram-o.;_ 
Pernambuco e a Coróa com suo discreta sabedoria julga- sentido• a nlguns dclles ; tendo por obrigaMo ler autos e 
ram di~no. ·de ter assento no senatlc. Quando a um l!lagis- discutir com seus collcgas, alguns entretanto jiL nilo pódcm 
Irado desta o-rdem era tão desolador c triste o ap)>nrelbo· lêr, ouvem mal e qunsi que nilo ·tccm !orça• Jtara sustentar 
da mo1·te, o tjUO serl11 cll• em relação 11 essa ~ndc classe uma thscussilo. .Estilo alli sentados, procurando cutn(II'Ír o 
do desprotegidos d11 rortunn? . . ·seu dover. Mas e;se dever póde ser_ cumprido ? Deve-Re 

Eis aqui, senbores, porque, no regressar dntJUellc enterro, exigir da d081_irnçad11 humanidade mais. do t)\ID ella pódc 
me animei a oJTorecor-vos cato projecto de lei, que niio ó dar ? A,cnusu publica lucra com islo? 
sómento uma csmohi, ótnmhem uma justi~a o um bcacficlo Nilo me leve 'a nuil o ~c11ado a animacão com quo rnco 
i• ntlmínistt·~çilo tio justi~a. · estas •·er.exõos, Jlorquo ~into-mc dominado por uma cmo~no 

lista jusli~a já o sonatlo c ·a cnmarn tomltot•arÍIL 11 tem que mlo posso venccr,_<Juando penso na sorte desgraçada 
rnito aos nossos velhos professores do direito. Mas o meu dos mngistmdos do ·mais elevado tribunal do pniz, obri-· 
tJislincto collegn, •1ucrendo nfnstnt• este precedente, nos gados a assignnr o livro do Jlonto pnrn nil~ JICrdcrcm uma 
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parle de seus vencimentos, só porque essa parle de venci-
mentosse. chama grnlifica"no I · · . · _. · · 

· Tambem conbogo .e respeito· a historia lradiccional desses 
ma~islrados honrados, dos·antigos tempos,· que .nos memo
t:ou o nohre.sónador. Nno·duvido das dificuldades que se 
oppozeram a suas aposentadorias. Mas os tempos nno silo 
os mesmos, nem as, necessidades, nem · alú ns idóns .. 
Outr'ora ·ns. necessidades eram menores, a ·vida ·mais 
lolgnda e estabelecia-se que a honra de servir ·o Estado 
valia lodos os .'sacrificios. Sôr ministro, .deputado, ma
gistrado, .'era . exercer um sacordocio do dedicaijil.o, mas 
.lambem esse sacerdocio linha a compensa~•io do respeito 
o consideração geral. Hoje o Estado ·niio exige o mesmo 

,sacrificio.do lodas.as classes, iwm hóura muito a quem o 
servo... . , . . . . . 

Disse ainda ·o nobre senador: .- Repniae.bem: n magis
tratura é ,uma carreira om que se entra muito mo~o. l'or 
este projecto, logo depois .dos UO annos se póde obter 
nposentadoria com todo , o. ordenado. e nos GO ou ·GÜ com 
toda a gralificacão. " Se cnm elfeilo aos !iO 'llnnos, o 
mngislr~dli contar. 30 de bons servi~os e se achar impos
sibilitado por .molesti~ ou pelo cansago, não s'ci po1·que 
razão será um escandalo aposentai-o com todo o seu orde
nado., quando todos OS OUII'Od lunccionarioa COm esse 
teinpo de servlgo podem olite·r igual lnvor I. O ser mais ou 
menos _velho niio é o que a lei d~vo _preceituar pára a apo
~enladoria •. O que a lei deve exigir .ó um certo tempo do 
bons e effectivos servi~os e a circumstancia ·de impossibili
dade physicn ou mpral de se continuar a prestar esses 
serviços. &las o nobre senador, para mostrar que pelo 'pro
jecto, o magistrado nos 50 e jtoucos annos· podia obter 
aposentadoria com .todo o seu. oraenado, nos disse que aos 
22. e I lo çomega~~rpor juiz _municipal a· contar a sua anli-
guulado para aposentar-se. · , 
· Algun~ do nossos collcgas, membros do tribunal supremo,· 
a que.m, ilicumbe por' lei a matricula dos mãgistrndos, n1c 
inrormnm que alli só se con>idera magistrado. o juiz mu
nicipal. depois· de ser despnchndó juiz · de dit·eito. l'ru·ecc, 

. portanto, que para a aposon(~doria niio podem· os ministros 
levar-lhos cm. conta o tempo de juizes commissionndos c 
cm tirocínio. 

O Sn. ·vrs~cNnE DE N;TnEnonv: - Nunca ;;e deixou de 
contar. 

O Sn. LEITÃO n~ CuNnA; - Na sccrcL1rin da jusli~n 
contn-:so tudo para a aposentadoria. 

o Sft. 'F; OcTAVIANO :-Mas .i abuso, segundo as nossas 
leis, embora seja uma equidade,· porque as rcgrM que 
servem para se fixar a antiguidade dos· migist'mdos ser
vem consoguiritcmonlo para ma1·cnrcm os annos do serviço 
que ellcs contam. O mnis c contrnsonso. 

O Sn. LtliTÃO IÍA CuNnA :-:-&las está cm prntica. 

O Sri. F. Or.TAVIA,NO: -'- N110 duvido, porúm acho abu
sivo,· porque a sccrolnria, do justiça não tem compeloncia 
occulta contra n competencin mauirestll c lognl do supronto 
lt•ibunnl, n quem' n lei nttribucm as luncçllcs dn matricula e 
registro da ex1stoncia dos juizes. Se, portanto, se doscon
tnrem no mngi;trado os nnnos de juiz cotumissnl'io ou mu
nicipal, só os jtrologidos do ROVorno pod01'1io onconll'OI'-se 
entro !iO o GO nnno.i nnf\ condiçõcH pnrn npo:-;entadorin. 
Quem ignom que !tons juizlls municipnos, .olislincto> por 

:-

• súas luzos e ser.vi~os, depois de. um, ,dous. o mais quatrien~ 
'nios, . sno preteridos por aquellos, que se' fizeram .'agentes 
eleitoraes ou tiveram a !ortuna. de ser. filhos de potentiiilos 
'oleitoracs.? ·. -, · ' · · 
· Accrcsce, Sr~ presidente, quti,· se a~ mngi;lrado. cont~rcm 
css~s annos de juiz muuicipal,para sua' aposoótadoria, .ai.nda 
· ass1m. não ~era cllo o mais avantajado. dos lunccionaries 
publicos, porqqo .lcpt-sc contado :para outros lunccionaries 
ató o tempo de jtrnlicantes c o senado sabe· que· aos'1 G e 18 
nnuos se pó de _ser pt·aticimto, sem os estu'dos e dcipezns. 
que silo uccessnrios ao bacharel cm leis antes. de ser juiz 
municipal. . · · . · . . · 
. Teom !1avido abusos na concessilo do aposeotnüorilis: eis · 

um dos arg1imentos do nobre senador. E conco1·do•com 
s,. ~x. no lacto, ~em tlahi tirar uma condcmnação do prin- · 
Cl(liO. Deus me hvre mesmo de recusar uma · censura ffiitn. 
i•· nlla administragiie do paiz pelo meu distincto celle!iil, . 
liio c•inhecedor dos arcanos dessa administracilo; Sim; tooul' 
havido abusos e todos clles: pela lraqueza n".patrónato do 
governo. Se os costumes polilicos ·da nncão brasileira· estilo 
pervertidos; como diz o iliscurso da -Co"rõa, ó: bcim · verifi~ 
car-se sempre quó a ·corrupgiio · nllo vem do· povo; desce 

• das camadas sup~riores para· ils inl••riorcs. · · · · · : 
Os abusos do governo ·tecm sido a causa principal ·do 

dcscredito das instituiclles; e a indi ffercnca e egoísmo das 
classes mai• ábastadns· leem•levado o pÓvo ao ~esnnimo· 
con1 que tolm·a lodos os abusos sem reagir· contra ellcs; · 

· Procuramos por· todos os modos malar ·a e&p' ranca dos 
nossos juizes,. e assim mio ·crenrenios ·a vocacão ;iiió Íteces
~a~ia.a essa milícia' lillerariil. O mogo qÚe chcga·ascr 
JUIZ de direito VÕ 'diante de si 'um 'batalbiio CXICOSO de 
i~izcs _que. o precederam, .e reconhece que as ·lois ·~ii e raci-· 
.htnm unt ·progresso naluml na.' carreira •. Não devemos 
perder de vista que a maior porto dos 'no;sos· magistrados 
que cbegarnm ainda com nlgun'l vigor no supremo .tribunal 
tiveram a lorluna de entrar na carreira, ·quando começa- • 
vamos .a nossa vida de 4!ar.iio e· crcavnmcis: tribunaes som 
possujrmõs escolas juridicás: c Hoje, quando ·se chega ao 
supremo ll·ibunal, já se está invalido; Noin n sciencia, nem 
a sociedade lucram com isto. E ·sobretudo· mata-se n -'roca
!IÜO· Ao contrario do-que succede na Inglaterra, no Brasil 
os magistrados de grandes luzes· . desertain · :dos tribunnc~ 
para a advocacia. E ~erá vantajoso que· o povo licreílitc que 
os111ossos tribunaes ficam assim, de dia· em·din, inferiores ào · 
nosso lôro? Será vantajoso que osjuizcsillustrados prncu·rcm 
a politica como meio de accesso ? Será vanlajqso que lutem 
~or um logar na camara dos tlcputados ou ·no senado para ai~ 
cangarmn.commissllos administrativas, propinns, imtrada no 
conselho de Estado, e, tudo· isso com uma ajtosentndoria 

. mnnhosn de metade do ordenado, que por fim nno .ó: a apo
sentadoria regular dndn aos scrvi~os e ás molcslias, porem 
sim um accrcscimQ de propinas para ~om ns outras lorjar-se 
um ordenado mais vantajoso do quo -esse que' teom os 
magistrados fieis á su'n classe ? · · . . . 

l'onso ter passado um lanço ·de olhes por todns as obser
vações do honrado scnndor. Nno tenho. o intuito de ma1i1er 
o jli'Ojccto, tal qual. Se o sonntlo o julgnr.digno de emon!la, 
procurnrm convcnr.er-me do que as emendas ernm ner.cs•a
rins. Reconheço que o nohro senador tom sobre mim neslÍI 
mtLicrin compctcncia cs]tocial, nlóm dn superioridade de 
!uzes. Ma• ]tcn'o I(UO o seu cscrupulo de volnl' pelo. pro
JCr.lo nno ó p1·oluntlo, A sua divcrgcncia MIIL sómonto em 
mais ou monos nlquehramcuio, cm mais nwnos enolucidnd0 
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a exigir-se no magistrado para se lho -cencedor I'Opous o som 
puniç!le na ulglbuira, Eujulgo.q~e·n!le sedeve~o~igir IJUe 
olle trabalho IJUando a nalurozli Já lbo•coarclou as forças 
ou· a iulolligoucia: o nobre· senador julga que mesmo 
nossa e1•oca su lbe dovo. exi~ir ·.mnis · al~um exercício, em
bora apparenlo, porquanto ollo nilo . servirá bom, mas fin
girá que sorvo, imt•odindo 1100 .outros sirvam mnlhor. 

Eis a nossa divergoncia •. 
O Sn. NuNEs GoN~uus:-!(uito bom I 

Foi lida. apoiado o posta conjuntamente cm discussão 
a seguinte 

Emenda.: 

Substitua-se o lermo dó' Sã annos por (0 nunos; o o 
de lO annos por 50-S. K.~Nítl&oroi•Y· 

o IIli'• r.ettão dat. éunhat-l'odi 11 palavra, 
Sr. presidente; para justificar uma· emenda no· projecto em 
diseussilo,. a 'lua! prulendo mnndar á: mesa, explicando ao 
mesmo tempo o aparte que dei ao honrado senador. pela 
provinci• do llio do Janeiro,, •1ue acaba do omr. - · 

Estou inclinado a voluT pela emenda do bom·ndo sena
dor pela província do Rio do Janeiro, o Sr. visconde do 
Nilhcroby, no ca>o do 'niio passar a que, niandnroi â mesa, 
no. intuito de remover as duvidas que por certo hão do 
apparecm· na uxecuçüo do projécto do bolll·ndo senador pala 
província do llio de Janeiro, o Sr.· F. Octaviano, em deh·i- · 
men(o do tbcscuro. . · · 

O Sr; senador pela provincia do Rio do Janeiro a .que 
me refiro, combatendo cs argumentos adduzidos pelo· nosso 
illuslradó collega o Sr. visconde do Nitboroby, produziu 

. outros, dcs •1ues nüo podemos concluir o <lUO pretendeu S· E~. 
mas sim, que os ordenados dos· magistrMcs silo nimiamente 
exiguos e devem ser augmdnlados. ,\. lugubro scena que o 
nobre senado a· nos pintou cum sua elm1uoncia habitual, o 
que prova é que O membro dO SUpi'CIUO tribunal do.j .slip, 
a que S. Ex: alludiu o· que nossa occasiilc era cada ver; niio 
tivera. cm sua vida meios suatcionlcs para subsisti!·.·: 

0 Sn. ZACADIAS :-Apoiado. 

O Sn. L1:trio.liA Cu~u• :-•.. nilÓ pro\·a por corto que 
·o remedi o do projecto removerá .sconas semelhantes o os 
males cuja gravidade sou o ln·imeiro a. roconhcccr. E, pois, 
que niio tratamos bijo de augmcnlnr os véncimontos 
nctuacs dos membros do suJ•remo tribunal do justiça, mos 
sim de melhorar sua aposentadoria, st1o !cm valei·, l•orJnit
ta-mo .o nobre senador que diga, os argumentos· ha pouco 
apr11sonlatlos por S .. Ex. · 

1111 no projecto, Sr. prositlanlo, um ponto do duvida que 
ó do grande monta, o que t\ preciso 11uo a<fUi o li<JÜidcmos, 
c tcnl u ser a natureza dos scrvi~o~ n conlar-;o . Jlara a 
aposentaçiío desses magistrados. 

O Sa·. senador pela província do llio do Janeiro, o 
Sr. visconde de Nilhoroby (V. Ex. võ que lenho necessi
dade de referir os nomes do• Srs. somulorcs, porque ambos 

. silo 11ola p1·ovincia do 1\io do .lnnoiro), o Sr. sc~:ador vis
conllo do Nitbm·oby disse, o, a meu vêr, disso hcm, I!UC 
na contagem dos sm·iço~, a que duria lcgaa· n exccu,tlo 
do lli'Ojecto 1lo no"o illu~tru coll,ga, podiam ser contudo• 
~erviço~ alheio~ ao cargo do ~uc ~o li'Htavn. i c o Sr. Ro
n•dor nilo 1lis<e tanto qua11\o podia tlizcr, alludindo 

" .. 
a pena• aos sorvicos . pro alados pelo. jui; JliUnicipil, .por 
exemplo, como túà'gislrado lonaporario_; · ou . ac~re~éiint~r~i 
que poderuo ser. contados alt\ scrva~o~ complelllmente 
alheios á nmgita·atura, porque ·aaso.vcro ,ao Sr, .. Silnador 
pela pa·ovincia do Rio de Janeiro que a secretaria da jus
liça conta para a uposontaçiio do~ magistradoS" serviços de 
'administraçilo,·como ·os do.minislro do: Estado e~ de prcsi
. deaite do província, os de 111embro do corpo Jegilllalivo;" etcr 
Assevero isto, porque u facto já dou-se comigo mesmó.,:._.. 

Nào esperava, Sr presidQnlo, que cata uiscussno tlin1asse 
. este caminho ; scnao, leria .tra~ido unia certid4o passada 
pela .. secretaria da justiça, cm que se doclar11 que· 'silo , 
'contado~ para. " minha aposentação, aliá~. siíín ordenado 
algum, seja dato de P.nssagom como me foa dada, ·os ser- . 

. vicos que llfcstoi cm varias pa·esidencias de provitlciiis e no 
corpo lcgislnlivo. ~lus. disso ·o nobre senador p~la pr,o
vincia do llio doJanciro: " O áujJromo·tribunal dojustica 
nno couta semelhantes serviços. » Entretanto: S;. Ex. ·não 
:lllcndcu a que para aposonlllçilo dcs magistrados a repar• 
tici\c competente nilo ó o . supremo trihunnl ·de juslit.a. e 
siin a secrelai'!U da justiça; c desde que ella ostú. tio uso 
nào interrompido de contar para aquollas aposontaçOos ser
vicos alheios i1 magislmtura, a conscquoncia t\ que, oxei:u
taÍlo o J>rOjoclO em . disCUSSilo, a secretaria da .'jusli~a 
contará aos magistrados · do que . ello •tt;;~ta · illrviçoa que 
Mo serão.'puramente do .magistratura;' !Uindo._cn.tao·evi
dcnto R lli;Ocedc~cia da argumenliiÇdO do bonradci sénador 
pela provincia do Rio do Jancir~, o·.sr. visconde de Nilhe- .. 
rohy, e a .que ora adduzo para JUSiatkar· a emenda que o 
senado vaó cu vir. . 

Sr •. prcãidentc, a distincçào que S. Ex.' foz no seu· dis- . 
curso entro ordenado e gralificac•lo <\tão cabível quo nilo.ba 
objecção séria n oppôr-so-llao. 'Pois, senhores, havemos. de · 
pagar o mesmo ordenado áquollo. funccionario publ!eo ,que 
trabalha cfi'octivamcnto, o áquello que nilo tr.abalba, que· vao 
descansar, o que muillls vezes, note o senado; (soril querer 

·referir nos honrados membros do supremo tribunal de Jus
tica; que por sua avançada idade não fariio nquillo que 
es.lamos JlfCscpciando na pratica) deixam o· descansá que 
lhes propoa·ciona a lei o vilc cmprcgàr-sé em togares 
muito mais lucrativos e ato muito mais trabalhosos, de 
maior fndiga do que a<luellcs .em que -acabaram de ser 
aposcnladqs? Pois,. senhores, repito, havemos. ·de llxar 
I'Cilcimentos a empregados •rue estilo em cll'ectivo, serri~o 
iguuos aos que damog áquollc que, quando nüo· quer gosar . 
do dosca11so que a.lei lho proporciona, vae procurar ,por 
meio dil aposentação maiores lucros cm lo~:ures aliás mais 
trabalhosos 'I · 

O Sn. F. OcTAVIANO: -1'~1:n esses estames do accordo, 
mâs isto nilo so dá. com os magistrados que teom 40 annos 
do serviço. · 

O Sn. t•nts1nr.~n:: - Allonçào. 

O Sn. J.am.i.o n~ Cu~nA: -O fnclo é osto, 'Sr. pro
sidcnlc. Jnfclizmcnlo lemos visto, quer na ndmini~lra~iio 
geral, quer na dn~ provincinos. o principnlmcnto nestas, lfU" 
omlu·cgadus se aposentam cm i1lndo viril o robustez visivel, 
o do posse do Sllll nposcnhl~ão 1•edom o obtem cmprogos 
mnis lucrnlivos. do que a1pwllo~ cm <1110 fol'llm UllOsenlados 
o que por vin dorcga·n exigem mais vigo1• c nclividndo do 
qull "' que nmLnm do mvir. 
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:···o ·Sn. )iúNEs · Go~ClLVBd : -E' · u·m arguinonto om 
·fa,:oi:~o.proJ_ecto. • ' : . . "' 

·. · 'O_'Sn. F:' OcTAviANO :,..-Apoiado .. · 

' .. o s~. LEITÃO D4 .CUN114 :-_s;. :Prosidoilte, 111\Q quero· 
dize·r; repito;. que estas obsorvn~Gcs tcnbàm npplicu~ao nos 
membros :do supiomo ·tribunal. do justiça. ~las o •1~0 quc~o 
concluinl.que nno legislantlo nós,parn. certos e dotorml
~mdos 'casos e 'classes. o .antes. estnbclocondo princi11ios gr.
'raiiti, 'cjiinos 'os qilo dov.mn ·caracteri~ar _qualquer lei, ó de 
·toda .'à· procodencia a àrgumontnç~o do· honrado smlndor 
pela provhicia do Rio. de' Janeiro· c ·a rilinba 'n;i · distincçúo 
gúe ~~~emos' enirli grlitific~çGei pro l~bore_e ordenado; ?uo 
0 osp1r1lo de qualquer grut11icncao, ·seJa eile. do data anl1gn, 
éo'ino'.qucr o honrnihi senador péla ··p.rovirJChl do 1\io do 
.~a~e!ro, _sej~·.d~ ,datam~dern_à; 'ti que. se _dc,stincurii~móc~te 
a; ,pag,ar .. o. serv1ço r.c.al cfl'cctl_v_o que pre~ta o fu~ccJonnno, 
nM ha a m~u ~ór· a menor .duv1dn. · · · . ; 

,. . 
vaciles que êstou fazendo, quo a ,pr~~tica ~'-~~o, abu~iva, tA o 
it,éonvcnientc, ·qne o .rosulllldo dqlla ó vermos. rogcÍldo;ca
dch·ns nn~· luculdudes · sup~riorés. !lO., iii)Jicri~ . ~lguns l•o.-. 
mens sem ·O cabedal de· conhecimentos naross~rios. para po~ 
dorom bem desempenhar .suas altas obriga~G.es.. , ..... , . .• 
-.. O Sn. F: OctAVIlNn· :-'-Não'·ó o. resultadÓ da pratica.. 

. •'.'. . '. ' . ' ... , .. · .. ·- . . ·' . ' '. 
O Sn. LEITÃO ri• CuNnl:-Dir~me-hno os lionrlidoa se.;. 

na dores: !I poriJUe esses homens. niiO ,tcom úilentos Q. habi
litaçiles -piofissionaes suficientes .. para, cumpriroín seus ,.de"· 
veres, nln~,. se o essa !alta do aptidão natuml deduzirmos a 
quê resulta da deficicncia do temJIO J•nrn· aturado cstuJlo,· 
vejam os nobres senadores· a que ponto ~oderCJl!OS chegar, 
na dccntloncia do ensino publico. . 

S~. presidente,. von mandai' á mesa a minbl\ emenda·; 
nno desejo tomar . mnis tempo. no senado. Nno Roi como 
s~ri• n volag;lo; so ella começar pela cnienrla do nobre sena~ 
dor pelo Rio do Jnneiro,_o_, Sr. yis~c.nde de. Njthcró~y,,pclo 
~cguro; votnrc1 por ella;, se nno, votarei pelo .proje~to 'com· 
u emenda. quo nprcs~nto;. 0. vtlr-me-luiLnil dura:.necc~si
dadc \lo votar- can.tra eile, se._ . nno ll~>~at· 'nenhuma_ das 
emendas. . .. .. . . . ~ • · · · . · . · 

Foi lidn,:npoiad11e entrou_ cô1ijun'tamente em di~cusiao 

. :sr. :~presidepi:e, o l1onrndo ·scnado·r J•eli\ provinda do 
:a,io,'dó :_Jan~iro;· __ quo cl)i primeiro . l?gnr fali ou; loz um pn
_rallclo.entro os ordo.nados dos magistrados e.os dos lontcs. 
Que obje,c~ilo opp~z o. nobic scnàdorhimbem_pohi provinda 

.do Uio de Janciro,quc fallou cm '2•1ogar?· hssc-nos S. Ex: 
I(U'c ao' mrigistrado' nUo 'é' pcrmittido·'o que •ti tolerado aos .. ' Ell!enila .. 
iantcs, istõ. é,: advogarem, tomarem parle cm outras indus~ •. · . 

a scsu nte_. 
. ...... 

I .. Irias 'c~tr.anbas . á. Rlngistrnturn i c da'llli conclui ti ljUC o .... D~pois :da . pahivr~ . ~crviços ' tio- segundo mcniliro' do 
. professor. não pódo ser tnmhcm remunerado como· dovc 1er iírtilio. ti nico accrcsconlc~sc:," pu~amcntc. de' ,m~gistrãdo~,;_ 
.o mngisirado. '!las pcrmiUa~me o ·meu honrado collegn ~ S. R.,;_Lcilão da Cunl1a. . , . . '· . .. ' ' . 

. uinigo, que eu lbe' pondero tjuo S. Ex. baseou sua argu- O, 1!11.•. Znel\l'IIUI .. pronunciou UDJ 4iscurso;. I(UÍl. 
mcntacUo no abuso, 11orquc, ,scnllores, -o ltmtc que · s·c "publicaremos no Appendice.. , .. 

· dedica' sériamentc á vida. do ·magistcrio, :como todo o · 
· homem, deve atcr~se ao seu 'dever, nno -lhe restará tempo Foi l~do, apoiado ~-entrou ?~ dis~tis.~iio_ ,o:seguin~c · : .. 
· para cuidar de qualquer outra occ·upagfio. alheia os obri- ,Requerimento :. · 
· gacões de sua · ardua profiss11o. : 

· 'o s · ·F ·;, · · ·"- · · t . Requeiro o adiamc.nt.o .da discus_sno. d~ .. p.ro;cCii_.para, .. ._ R. : uCT.I.VIA~O "" um apar n, • 
ser remcuido a. . cxau1e. di\ commlõs•lo. de .lcgi~laçno.-

0 · SR. l.&ITÃO v~ CuNIIA :-Refiro-me agc1·a especial- s. n.-Zacarias dc.Gôes .. e .Vasconécllos. 
mente.nbs profcss9rcs da~ sciencias.juridicas e ~ociMs. · .. 
· Pois; Sr. pmideote, o lento cictlircito qnc, ·para sc1· bom o fllil'• Fl;-1it•h~1i ~I é. JleiÍoi_:_ Sr.· p1·tÍsidente, 

professor; precisa ·estudar· o muito, fóra, tias: horas de cn- fui. prevenido pelo nobre senador pel11 Bnl•i•••· <jue ~caha 
·sino, e d~stinnr outra~ pnra o indispcn~nvcl rcpou•o, po- de scntar~se cm algumas das ohscrva~ões que fez. 
· dcr:í, ·no tcm(io que lhe rcs~1, ncivognr, cuidar ató dr. ouu·ns Adbiro iotcirnmcntc ics'suas· obscrvaçOcs c votarei pelo , 
industrios, como quer o nobre senador? srn rtii(ucrimcnto, tomando a·Jiherdatio de fazer-lhe um 
· l'eço a S. Ex. que rocon~idcre na sun. proposi~!iO. · 111J1lltamor.to. · · . · . : .. ' 
·Quero rrer,. portanto, IJUO a argumcnta~no. tio honrndo· Entendo que o projecto t.ambem devo ser rcmctticlo ;i . 

senador pelo I\ i o de .Janeiro· tem contra si, so não o direi! o, commissfic tio fazenda 11 fim de que c lia . unida com n de 
o Cacto; se ciTectivnmcnte ao. prnfesoor nfio ~a impedi- lc;;islaçno no; dcl as rnznes 'funtiamentnes quo-tornnm t:on
mcnto legai para applicar-sc a ljUaltjUCI' l•rofisS~io rstmuhn \'onicnte este Jlrojccto, e nos declaro ntó onde nos- pódo · 

,úquella .pnrn que a lei o renmnc1·a, o lm de lacto: hn ·a chegar os onus quo o tlwzout·o pode supportnr· por nmn. 
· impossibilidade em IJUC_ se ucba ·para disll'nbil·-~o elo; li- semelhante proposi~1i0. . · · '-

vros, dos deveres do magislcrio. Sr. prc~icl~ntc, 1\ motcrill cm discuss11o ti mais impor-
O Sn. F. Or.ro~,· 1 .,~o :-N11o h.t nenhum i'll{!Ctlimonto tanto c n3o pode ser 1'eiolvidn pelo ~enaclo !ennn dct•ois da 

legai,' pelo conlmrio.,, · · · nr.urnclo csluclo. c,tlc discussões ·muito ~nvcrns c J•rofundus. 
O nobre ,cnndor olfcrcccu o pi'Ojricto nprcsontou-o sob 

O Sn. J.mrXo n.\ CuNIL\ :-l'crd1io; cu lliio orgumcnlo à forr.n do scntimentnli•mo. lliHnrinnda os motivos quo o 
eonl o direito; soccorro~mo no fac:to. indu,iram 11 is!o, disse-nos S. llx . .IJUC foi ·nti enterro de 

.Sr. prc~itlentc; os nobre~ fl-Cll!alloro::- com seus npal'tcs um mcimhro 1!0 ~upremo tl'ihnnnl, c prcscnc~iou·na T('f'i
v;io fazcmló proiongur as ohsn1·vnr,t•cs ljlln ~~~ prntonliia ex- tl~.nria do fallr.riciu·o c~pctacuio ii a· mai01· · polu·c,a, c tjUO 
110r muito t'C~l!mi~amr.ul11 itn ~<r.n!uln. A fH'a1Ít'll 1 !li$~0 o nwu 1liri~indo-:or. 11111 clin~ 1io :O:Ilf1l'l!!1IO ll'ihunnl .1líl jnt"lli~ll parn 
honnulo collcgn, pro''l~ o contrRI'io ; prrmitta-!'c-nm IJIIC ns~islir n ~c:-::~;1o n~spocth•n li't nehou nmgisl.l'iHio:l, I(Uil tiO
polulcr~, sem 'olfcn~a ao~ pl·arcs.~or~~ elo di1·eito (n:; une menta f:Om o fim de ganhnr a gl'illificnç•lc o 11hrignrrm-tõo 
aiJUi toem at~Sl'!llo ~üo npo~cntndo~• ;) 'JUO lorl\m lhi ohsur- tias ncco~!:!hladt~s da vida finginm que nrlminh;tr:wnm ju!!-

.. 
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ti~a c 1juo. em Ines circumn&tancias;, ont~ndcl'!'. convonionlo 
!acjlitar~lbos ns )p~sonlildorias·'por moio ~o sou p·rojeclo. 

Oi·a úm projecto IJUO ó·npresonla•lo dobu.ixo destas im-· 
preosoesq •. : · · · · · 

o SH •. OctAVlA~Ó :-D~vo bon01:iial~o ! 

uns nJIOsontados ·co1n . seus ordenados, simt•lesmenl_e, ou. 
com ns su11s gmliOr.u~Oos pela· mtilade, ou totnes,: ~ ·o~tr'o.s·: 
no Olcicicio oll'octivo ·dos sous' cnréos ·vencendo · grahOca-' · 
1:õos õ·ortloluulas. .· ....... ' ... l·.·.- .. :·i· ··~'' ··.··~,:.~- .. ,' ~~-; 

:, Orn, pergunto .ou: ·o.noss? !hosour~ d?vo suppOl'l~r-~\'!iL 
somolllllhto dcspoza,? E adm1llldo um ~o•.n~l~anto ~~•nc1p,1.~, o SR. l'IGCEfltA IJE ·~IEl.LO : .,..... .... devo 'morocol' da IIII r~ os. monibros· da: magislraturu_, podo.romos· dei~Dr t•.or,. 

parlo· do SOIIIHlc í1lgunm · dosconlia~i~ll ou rosct'VIl, · pÍll'IIUti fo 1·ç1~ da Jogicn, por idénlid1ido, do. m~ào; .que· ó ~ma :gra~do,;· . 
pódo muito bim•·s~1· •1uo olló' llllo tcnlm sido 'itlu·osonlado'; forca nos netos humanos, do o~tcndol-a a ·totlos os omprc-. 
tondo-so cni considora~ao todos <is iliterosses •1uc so in- ga1ios que 11 uizcre~i1 apcsontal·~u? Se 'o·, c~pregado ·pu-' · 
volvem na questão .sujeita ·ao couluicimonro c !lolibórn~ão blico ,nomeado ·para ·a administração dilo 'Justl~n,: pódo .. ler 
didonado. · · · · ordenados o. gra\ificaçoos, . quando · cÕ'Inplcta'}~, n~n~s d~ 

'l'assa'u!lo agom a tratai' ·!lo projecte· do nohl·o. senador; serviços, JIOrquo .razno aquello quo ó cba.m.ado a scrvtr ·no 
observarei logo 'quo m• ·sua primeira parto, o nobre senador thosou1·o 1,ublico nacional, nas. sccrotar!as .do E_stado, ·o~ 
nfio rez uiais do •tuc l'cpolil· o que j;i ostavn: na 'lcgislntüo cm outm 11 uah1uor rcpnrtição;nüo ha:.do. ~cr ln!f~bom:·~rdc
vigcntc, porque assiuHe oxtu·ímc: (lendo}: "O yovCI'llO 11 ado 0 grnlifica~~o ?·Ccnrormc os JlriiiCllliOS 9~0 ad!mll~ o 
fica aulorisaáo a aposentar os mayistradcs q11c o rcque" 110b1.0 senador 110 seu· projecto cm·_,·ororenc!ll aos'.m.a~ts_~ 
rercm· pàr motitos de imilcstia que os· ·inhiba de continuar Irados: ·p0r consêqucncia jli vllém o! nob1·o~. son~d.o~,es 9~0 
no' exercício· de ceies caryus: " . · · · .. ha um grande perigo na adoprulo ··do principio.: ;guo, nos 

Ora, é isto cxatalítontc o ·mesmo 11ue o~l;i nalei·n. 203a 1111roscnt;1 0 nobre soniÍdor pcin .i11·ovinéia _do ~io.~~!auéiro_,_ 
do 20 do Sctembi'O do 1871, no Ui'l. 29 § Hi. A i1ulori- 11ur11 uc·eno hadc n~cessariamento scl' eslend1,d,!!Yo'·a ~.:?~~r~~ 
Saçclo, porlawto, pill'iL aposonliU' os magistrados quo so ca·rgo·s 0 a 0·utros empregados. . ;_ . • . , .... : 
acharem 11hysica. ou morahnonte impossibilitados do ser- Doj1ois disto, .scnbore>, na aclualitlado, cnle~t.o IJU~. _so 
vir, não é disposic;1o nova, porttuc o guver11c j:i a tem. acaso este projtic_to ·passnss~ sem algum .correctiVo· que .'ID~ 

Vamos agora i, sL•Ruuda pat·to tio projor.to tio nQbre pcdi;so os seus màos cli'CIIos, nilo bavm membro d~ s_u
scnador (l~ndo):' •< No caso de pedirem os ma!Jisfr~dos. )tremo tribunal dc.jnstiçií que immeJiiataiuentti n~o: pe.dl~so 
ajJosc~laáoria·, 'ellcs terão direito ao se~> ordenado pm· "snaapo>cnt;itJ<iPin> porque todos cllcs·teo_m._to annos· d.~ 
intcirô se tivcrcni c01Ílplctado 30 annos do serviço." A lc_i · scrvi~os, 0 tlc<cjnrin1n"tmm d?séa~~itr ~provollnrom-.i.~ 'do, 
de Setembro de 1871 declara que coses 30 a11nos devem favor legal. !'ara 11rovul-o thrá a1~~a. qilo a~, orador, ·q~~ 
8cr·dc .fcruiro" effcctivO, <tue, como SabemoS, !i1o contados: .tem presentemente i\,honm dc~sc qmg1r_ao s~na~~' c. _qt~~ 
pela •o.~r~tarin tlajusli~;, c~m os prestados por ollo cnroutro; é dentro os dcsombargndorcs. o ·mais. autigo, · segundo. o 
emtoregos fura da magistmlu1·a; c coni raz;1o a meu Vtlt', · calculo fêito 110 ·supremo tribunal do justi~a, _pouco !.".~JIO 
JIOrquo "nesta liypothcoc os 'serviço; jlo funccio11ario liUblico. falt;1 pa1·;i'te1· 4 o '1111ucis de scrvi~os prestailos · ao· ·Estado_. . 
não pét·tlcm o mcrito que Icem, l'ortiiiC sao sempre serviços l'or COIISCtJUoncia os me1nbro• do supremo .tribun_al· de . 
}u·cstallos á l_la~i1~, quct·. O ~fos~cm na cnrt·cira do magi~~· justiça, à vis ln. dos cxtraordinm·~os favo1·c~. qu~ ll~~s con~ 
trndo, <Iocr cm outm divcl·,n. cede 0 projecto do nobre· senador hão· do nccessarmmontc 
· -l'or .. outro lado o nobre senatlor llito exige.._ p1n·a ;1 con- valer-se tlellcs 0 pedir_ aposentadoria no governo,_. quando 

co>siio das aposolt~uloriu,, a condiç11o·tle serví'o clfectivo, ellc te11ba tlc ser convertido cm lei. · · . 
como t(uer a lei· tio 1871, o embora doclamS>o em aparte,. Agem, pcrgu11 to no so.vcrno.tlo pniz, OIÍI.qlÍcm .~1!;\s 
que. assim se devia cntcude1', .ji• o Sr. ~omulor que mo pro- tenho toda confiança:. poderá rçsistir cllc ao P.9dcro~o m~· 

- cotlcu .mostrou 11uu havia dilfcrcn~a tlo sentido, o que desta; grc>so de 17 nlagislrados superiores, o· cncanc_Cidos no. ~crc 
tliffcl·ctiçi• ptído resultar mntln11çn do iutc1·prela~;ic, o com viço, que pedem a sua aposentadoria· allllgàndo n:otcst1as,_ 
ta11to mais raz;iO.tJUC o caso Ullrcsonla-sc duvidoso, portiUC comprovantlo·as com documentos, pOl'ÍJUC em c.crta Idade ~s 
o 11obru .sonátlol'·l'cln provi11cia ·do ·Amazonas ClllOntlo que molcstius ·silo in~cparavois do corpo bu!nano? pó tio o go
os unícos serviços I(UO pa1·a ~pozcntndoria.·dcvcru ·ser con- \'cr110 IL vista destes docÍimcnlos dcixllr de dar u. ·nposou-
lnllcs ao magistr;ulo, devem SCJ' sómc~t!o os 'lUC cllo olfccli- tarlorÍ;i sem 1mrcccr injusto ou criprichoso? .. · 
vamc11t~ prc'stnS<o ""· magistratura. A~tni temos portanto J:li;1o, cutamcnlo; 0 1101· conscqucncia lct·cmos cm rcsul-
urna I(UC:."tilo n cxnmmar: so os SCl'VI~os pura a nposen- Ln~o um gl'llndo 01ws pnra o thcsouro. 
tatfol'ia. devem sei' só os do mngi~ll·iúfo~ ou lambem os ou- . · 1-- ·I lrnlo 110 ,. do· ,· uo· . . . · , Dcp01o1 "'cnhorcs dc\'cmos :unda· cm H'i - 1 li'O~ se~I'VJr.os f01Los no ostiulo cm rhlfci'C!Ilcs r·cpartwocs: . . ~, ~ . 

1
·, ... 

1 
-

1 1 
s decisões "'Ó Se' 

Tcm->o tli> ·examinar ale dcstlc tpnúnlo prineipia a vi;li1 tlc· a6J;n·"rn~l~nc\a '?s :n ;unnes, 0 ;~cor~ '"a•istrntun ' 0 ~o ·milg-islrnllu ·se quando c \lo fórn. ·nomeado jni1. -niunicitm11 i P 1 c :u tf.~~l'lr 1tJIOI:I 1 0 otgn... pra tca ,1 tr·n~~" '' 
•on';c··8tliuc.ltlc dcpoh1 do •c1· juiz tlc direi lo. COIII'CIIl.ltOr- 1 Jlr2\'"0 tl'l 111111 a que Jl?r 011

1
°0 0

1~
11"S" 1

0
' m'v,lrtut.lo · dcstó 

· · · · · · · J I ot•t;mto 'C os mug1;II'Ut os 1Vcrom tanto IJUC .. umn connmssuo cxumwo soru:mcnto o quo mal:; • ' ~ t f • fi · 
0 

n direito 
110 

am 
cumJlro.iuloptar no intonlo do.fa\'orcccr o O:i uwgititrndos-[ plro~lcl•c,·to ll npos~n !t\onn, a quo cam ocll~·,bunni ti~J.Ubtic·t· 
. 1• . 1 . · , .. . 1 I', . • cu , nnnos, na o ll'hO p1u:a o tiU[H'Otn ~~ . 
>Cm o .en,a 1 o, lltlcrc"c' pu 1 tcoo. · 17 1 1 1 1· s·nl·in 

0 11
; 0 ,ofror'• 

. Por . outro . hdo "CHhOI'CS ('U Cllteudo 'l'lll h·t nlrum ! l cscm mq.;nt OI'CS sem a prn ICU nccc. ~ ' ;·' ~ ' 
' ' · ' ' . \ ·' do ·ta n1·lo •t ju 'lil"l com uma innovacno L;'io ~ulula~ JHII'igo 111t aclop~.ào dostn rc~olu~110 !ai qnnl fo1 aprt·~cn- J :- • ~ .;' . ' ~ ,, . 

lilda pelo nobro Hcnarlor, 'o ató t'cceio que clla r\iio :-;ntiil- I Eu Hcnhore~, l~nho nlgumn Jil'aliell do ~CI'VIÇO da rolrt~ào 
fa~a tll-1 nu:-~ que~. Ex. jliii'Ct.'{l\l lCI' rm ''i~lil. Digo qun JlllrtJUC sou Jll'Csidcnlc !lo trihnnnlj ~ ""·'' clllllCIIhO I'I"Jl~OIIh?
llil alhlllll JH\rit;o, niio :-~ú )lOI'IJ\Hl elln lendo a ~ahrecar-: dtln IJUl! o mngi~lrado IJUC Jle\a )ll'llllt'll'iL ~'Cl. enl~"tl t~ t~l-· 
r''J.;"ar o lhcJ"oUI'O puhlieo emn a 't;l'tllldn de:"JlC~Ii, pnp·11- 'hnual BO aeha, por cJl'cilo d1t "?:!~tt org;~IIJ;,U~ilo JIU JeJal'l:l, 
nicntc de dar~~c Jogai' (L 'duut~ Ol'ticll~ de wagh:trndo::i: j ~c ncha ulhcia !'t jmi::i(II'UlioliCI!l do lr1bunal, cm nmtcn~ 
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civilprin~ipalwenle. e fl.màneira. do ,enlimder a .lei c resol- 'l~rmos . mngls!raalos aposentados ·c_OIIJ'J!l~!~~e •. d~,.a,~a·;sr~::, 
vor,iui,qu~siOoll'que,sn~ .sujeita~. no juli;a~chtó, Par~ée-mó .laftca~no ,.ou ... eo,m, Iodá, •. ~nn,., ~~~~o' .. Ped.~·o.n_o~.r~.~e~,a~!r · 
por tanto, ·cJuo baver~. idgum grande .. peragci ,cm' ndoptnr-se ;uulor do proJecto nno· conYlrla mais'qul desemos· depoas 
est~.proj~clo lu! qual se acluí redigido.' .. •' . • 'do sua'mcirtê ás suas lamillaà alguris soi:córróii sOb'õ)iiÜló'' 

Demais, ~enberes, nela vimos a divergcnda um que alei :do pensno o concorrçssom 1Jnra que eUas; 'ijue''l~iiici·boíi.!
corto po,nlo 80 acharam O nobre tona dor Jlolo Rio de Ja- rádn ~e'moiJestanaenle 'duraaie a Yi~a 'do seu cJlelé;'eOÍbora 
n~iro,, au(Ór• ,do. projecto,•. e .. o nobre senador poín proviiaéia 'passem a . subsistir'mas aciÍiaiÍiidameúto,' evitoní"à v'ergó'áhà? . 
ddlahia,. que acaba de lallar,.·porqpo o' noba·e senádor dei éabia': iaii niiseri~ o,no' abnndóno.·,, ., ''! .-: :: "•'· ,· ~- ' 

.pola.Babia disse IJUO o projectei nfto incluia . ia disposicdo ' 'Os magistrados, sonhores,''sDo oi soldádós''dà 'jusliçâ'';~ 
· ·da.'Jei• de·iO :de Setembro· ~e .11Í71,.·~ela:qulll .. o.governo, e U!~iai como aos officiacs ··ue. tean · sonido"'!Jm ·c.trt~ 

é autorisado.: a·:apcftimtar ~s magidrados, 'impossibilitados, \Cm(ao dâ-sé·o direito de dci:cnl'llm As la mil ias o. in~iõ 1ol~o · 
de servir, pbysicu ou. moral mo~ to.· ainda .mesmo <Junndo ·parece-mo lambem qúe; os·. niagislrados' qué ·;s~rvem'. üni 
clles niló o requeimem .. .' . · . .r.erto tempo deveni lr.r Ó 'diroiio igúalnieiilti "de'' deiiireiii' 

o:nobre .aulor do' projecto disse do seü.logar, CJUe o pro- . ás suas lnriiiliias uma ·-ponsüo. . . . .. ,,, '' ~ ·: .":··-. ""' 
joclo· abrungin' essa osp~cie; mas ·ó.nobro seimdor pela · · •:ssa· ·ponsnn ·c\ ndoplada'·om. Fran~a; onde ;l!llgundo: 0:. 
)labia que não .. quer admillir a aposentadoria lor~ada. ou .1em110 de· serviço que lem prestado o magistrado, sua famí
da,da pelo governo. in~cpondcntomente dei pedido do magis- 'lia percebe uma ponsllo m11iõr oii ·menor, ·que . a saha da , 
tru~o, .. insistiu .'ein alllrn!ar .qúe .o .,projéctó niT~ tratam •lrisle posi~ilo em que .ftcari~.CJUarido no dia seguinte ao da." 
dostoc~lonl~, ou por outra, ,que nólO se. inclui a ilriJ•Iic.ita' oit mortll' do seu cholo nilo · percebesse mais um real. · 
oxplicitiuncnte;lNcista duvida. convém CJUe o projecto seja · E' mais um'motivo, póis; parà.i~oprojeclo'-li-commissilo · 
dotidame~te CS!Uda,do parasllbOrmOS qua( Ó ,0 SOU DICaaJCO; dO Jcgis(a~lO, ..• c •, , • • .· :, , , " ", , "·' '!" ,. I . , 

~.-se ~lea de Setembro do 187I.na.)lnrt~,em_qu~ dá a~to- . O Sn.' vaaCONDR DO Rao· BuN~o (preridente•do c~ 
usa~.uo ao .. s~vern? .. P~~a ap?sentar muga•lrado• rn~rnl ~u lelho), _ ÁJIDiado. ·<·•I·', _,,.. ,~., ~·i• 
11bys!c~mouto .ampo>sabahlado• ,do oxon~r suas runc~Oes, . " , · .. , . · , , , . "·· . .,.. .. , ..•.. · .···"· 
emhom o nao .poçam; devo ou não ser revognaa; · . . . O Sn. FaGUEIRA. DE .IIELI~o : --: S~11bor~s, p~~- -~~en~a 

P.~sando,: Srs. n examinaf.a opinião do nobre senador ao, sen.ado, para dazer que, .fKzendo estns, roa~xGes,, J~lgo. 
pela Bàbia, d~.cjuo 'o go,·erno nao devei. ter o,ilireito de cu.miJrlr rtgorosamenl~ os deveres do.meu cargo.;:. Em~or~ 
~posentnr mngistrnclos j1h~s!c·a ou· moralmente inypo~sibi~ SeJa a.c:tua,lmento lJro~adoCito ~o um,lr1bunnl; niio·llovo-aq~l, 
htados. entendo que esta opmaão não pciclc ser suotontadu.So . prorerar aos t:!andes ,mt~resscs _ d~ ~a~ilo e aos ·da organ•
todos ·.os ,mngislrndos iaupos;ibilit~clos do~crvir th·cs;em log'o sa.~n.o. d~ 11111~, ,os mtcre•se~ mda~adunes: de , u!h.~· classe •. 
a rosolu~llo. de pedir sua uposcntadori 11, como exige 0 bona Nã? sou opp_o.lo 4 ~1115se da nmsa:!l,r~tura,_:oxprn'!mdo-me · 
~crvi~o publico, o a sua proprhidignidndo, poderiumos -di- nssn~a ;- , p~lo conlrnrae, .. seiiJpre pugnei pela sua.' a~dep~n:
zcr CJUC a lei era pelo inenos dcsnccessnriu, 11 urc1uo nilo es~ dencaa, .e sempre, delench l~dos ~quelles· ·acl~s l~gl8!ai1VOS 
t•iva nos costumes 0 bubitos. da. magistrnlura 0 exercer 0 qu~ at~soguravam s.ua uul.oradade e ~u.~ poderaa!D allaslral-& 
seu !osar, quando não 0 pódcn1 ra~ol-o com proficicncia 0 ou a t~rnavam mnas. glor1osa na .op~nad~ do pm.:: · ', · ,· · .• 
çloraa.; mas: quando vomoscxncta'!'onlo ~ ~~ntrario, islo~ Assim,. vollando ao projoclo ·. em diséussDe, creio .nDÔ 
e.' que magistrados .1111, IIUO e~lllO. lmpossalnhlados, do COR~ oJTencJer a classe dos magistrados, mas servil-a. Quero que 
lln.~,~r· a cxc~cor suas runc~llcs, ~<JUO Of107.nr.clisso_ níio as'. as cousas se raÇam de uma maÍioira:justa e raso~vel~ àlten
ciOJxao,par~ n~o po_rclcrocn o o.rdenado "a gr•ltafica~ao, pn- dtndo-so nllo só aos seus intoro.saos como aos,do Estado. 
roc:e qu,c a daspasaçM da l01. de. 187~ devo permanecer. Quando entro neste ~enado, jA nao me !ombro que . sou 
O~ magaslrndos, bo10 como todos os mnas empregados 1111- magistrado, mali sim. senador. . . . . . . · 
hhcos,)oram nomea~os para ,o ftm do prcs~arem sorviços.do Entre1~nto, pe~o licença :para ndditar' ao requerimento 
·~uc. a na.~ao nccessata, . o p~as. desde que ~110 p~oslilo mais do Sr. l:11cnriu um outro, para que o projecto vá.:tambcm 
Iaos servaços, devem ser cha!unados como anuloas, obtendo a conammissno clo'lnzonda. ·' 
cnlrolanlo as vantagens de honrosa upo~ontndori11 na rórma Foi lido apo.iado 0 ·entrou· em ·da'scuss•o co'nJ'untame·nte .. , 
das·p•escripr.Ges Jegnos. · ·. · · · · ' · " . · . • , . .. . · · · o Rcgmntc 
' O projoclo d~ nobre senador poJei Rio do Janeiro leve 

· Jlor fim, com efi'eito, favorcécr a mngislratum. Eu, porPm; 
tlos.,java <JUe nfio so limililsso esse r~vor sómente durante 
a vida dos magistrados, mas que depoi~ do sun moa·to nilo 
se dcixnsso •ue~~ .. r~-njlill.'! nn mi~cria. En poderia citar 
exemplos de mngis.rados honrados IJUO 'vivorulo moclosla
mcnlo do sons ordenados npenns coirudos Jlcla morte, dei
xa a·. atJ ·suas ramilias nn m1iior pcn'uria. Pnroco fJUO tlcvomo~ 
attcndcr n ·ct!to .estado de cousns o c\·itnr iJuc as rnmilias 
dos ruugi:.:h'ildos que, durante sua YifiiL ostivomm niL uhun .. 

. dancia, ou pelo menos cm hnnra1111 mcdiocriflndc pns~om, 
no dia scguiutcr no dn sua nwrle, {L .mi:ierin, roeornmdo à 
:;ubsel'ipçõcs inccrlnt:~ o iusuflkicnto~ como ucoutol:ou nn 
provincil\ 1lo Pcrnarllhucn com nmis do um magbtrado. 

Ern c;te nm ponto digno do ser o>indndo pÍ1In commis
,a; J tio lcgisla~•lo. IIII a sem duvida examinará ;o cm ·vez de 

1\oquoiro que o projecto seja romollido i commiss11o , 
do·razonda ·reunida i• chl legi•lagtlo, afim do examinarem 
nno somente pelo Indo dn utilidado publicn, •. como pelo .. dos 
encargo; da fazenda nacional.- S. R.-Figucira do.~fello. . '•' . ~ 

011 ,_;r!l. P. Octa,vtano o Zaca'I'1Af6 pro
ouncinrnrn nm discurso, cruo (JUblicnrcmos no ·Appendico •. 

Findo o debate o p~sto n volos o requerimento .do 
additnmcnto do Sr. Zncnrin8 roi npprol'ndo. · , · 
. N•lo loi approwulo o n•lilitnmonto dn Sr. Figueira do 
11cllo. · 

1\ntrou em 3• discussi\o o roi aJIJII'ovadn para •o r dlrigidn 
li snncçno impcrinl n Jtroposi,llo dn camara do; Srs. depn
lndos, aulori;nndo n isonçrlo do di•·oilos ao; objectos im
portado~ pnra o monumento IL Gon,nlves Di~;. 

IIII'· 
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Esgotada. a mataria da ordem do dia,. o .Sr. presidente. ,rurgido-and, de brigada,· caplldo. do e.llercilo,, c~IJ!i•-
deu aseguinle para H: ·,, · .. · · · ·,. . aionado.errr.major,.'Dr. Jodo.Joió de Çar~ol4o,-. (.G/Ieçi(l~ 
· ,t.•. diecuss~o. do .parecer dia mesa n. 438 .. sobra um re.;· ·no Poraguoy, de. cholera ·morbu•, -nli"'acllmpamtp(o.d~ 
querimonlo dti . conlinuo da . secrelatill dó senado Eduardo Vil/ela, ~n U ~e llue!IL•ro .de· 1868 .. :. : . ,· 
Antonio_d~,l'ÍI_du~·-·:··· ..... ·.·.. • . ·, .·... .•. .:··': '(' · "' •·' '· .•·•:.;:, .. 

,i.• 4itaJo, ,P_nrecer, daiiL~sa n. ,i:IG.so_b!e-~o!'li~sno_e , '.' · ·:. · •" '· · -: · ·· · !·-;,: :. 
nollla&~lo da,.ompregndo.s. dn.m~s~na socrelaraa. · . . · . • · .· · . . ' . · •·· :. ·, :, , ,.·.· .. , :. · .. 

. 3.• dila da proposi!."1o da cnmnra dos dopütnrlos, auto- , ProposaçAo ap11ro!ando uma pensno.:-Requeru~ae~lo,_.o:do~ 
ri:!ando a emissao do· 40,000:000• do pnpol moeda. , · . · · cumontos. · · · · -~ · ·•· ; ·: · 

Discussão .do P,arocer dá commil!l!ijo . do rnzendft P d8 · -.,.. · · ·· : · · ·, ' ' ' 
186~ ·aobro .uma .represanta~lio dos conimcrcinntM. do Porto .A proposiçilo, a qui se rerero a emmla HUpra.'lo,m ll data 
Alegre contra o ptodo dasubslitui~Mdns notas. dothosouro de·U da Desombro. de -1872, e, lida n'li•senado. em sOilllllo 
.de ã.,, concluindo que seja arcbivada a reprosentaçno, com do 31 do mesmo me·z,· roi r.emettida · á lllesa para··.int_erpor ó 
· u1n loto IIDPIIrado. · seu parecer,. cómo clla pnsia. a rn•er. :. . . ···. . . ·,.; .: : · 

Lnanlou-se a sessilo ás .i horas e :60 minut~s da tarde.· DeLI orige,AI li. proposiçAo um. requerimemto;da parle ',ia-
. ·. terossadn, datado ale tt do .. Fevereiro de .. 18H,c instruido 

._._._ com -oa seguintes documentos:. · ;:, ·.··. · 

I <I •e••iio. . · to· Duas. ccrtidões.p~ssà~as,, uma,pela sacratari!'. 11~ ;im

Elll 11 DE JANEIRO DE 18i~. 

. PKBIIDENCI1 DO SR. TI,!CO~DE DK 114BTÉ, 

Mnmmarlo.-Parorõr '''' mesa· n; .f:Jt:....;or.llln·do 
dia :.,..Secretaria· do ~anado.-Emi~siÍo do papel moe4a: 
~Suhilituic«o de notas do lbe~ouro. · · . ' 

. Ao meio-dia re~-sê a chama•la, .n acharam-se presentes 
Si Srs. senadores, a sabor : visconde de Abaelé, Dias de 
Carfalho, Figueira io .Mello, barilo ·de Camargos, marquez 
de Sapucaby, Diniz, barno da J.aguna, visconde do Cnra· 
vellas, Nabuco, Almeida e. Albuquerque, visr.onde de Nicthe
rolly, conde da Baependy, Fernandeslll'aga, Vieira da Silva, 
Cbicborro, Zacaria~, visconde do 1\io Bronco, Antão, mar
quez de S. Vicente, harilo do Rio Grande, Paranagual, duque 
de Caxias, Barros Barrelo, bartlo de l'irapama, p,,os da 
Hondonça,· visconde d0 Jaguary, barão de. Coto~ipe, vis
conde de llluritiba, visconde de lnhomerim, Pompeu Candido 
Kendes, e Silveira da Moita. 

Deixaram do comparecer com causa participada o~ 
Srs. Paula Pessoa, Mondes dos Santos,· Ribeiro da f.ui e 
1obim. . · 

Deixaram de comparecer sem cnU'i' IULrlicipada o• Srs. 
F. Octaviáno, Sínimbt\, Cunhal'igueiredo, r.oitiio ~~Cunha, 
.Jaguaribo, visconde de Camaragihe, visconde do Bom Rotiro 
Nunes Gon~.,hos, barilo do ~laroim_,l'irmino, Saraiva, Sil
veira Lobo, Fernandes da Cunlta, Snur.n Queiroz, visconde 
do Suassuna, barão de Mnniansuapc, barão deAntonina, vi8-
con•le do Souza Franco, o Uch6n Cavnlcanti. 

O Sr. presiúqnto abriu a soosão. r.ma-se a acta dn 
sessno :mleccdontc, e, nno havendo qn<!m ~nhre c lia flse>so 
ohserva~ÕCS1 roi RIIPTOVada. 

Não honvo c~pediente. 
O Sr. 2.• secretario leu o snguinlc 

peri~, c outra pcl~-d~ ~uer,ra, ~~s 9uaes t0n~l.a .. ~ue .!! ,sup
plieante ~emuma morcê. pe_cnnJaraa· oh,l~yo p~r::•qu_eUes 
ministerins. · · ·. . . .... · .. · · . . ··. .:. 

·. 'J. o A ró d_e oméió :do .·filho da pensioniila'l'!;. ;:: ·': -~· · · · 
3. • A cerhdilo da JusiLRcacno, a quo a supphcanle ,pro

coden no compotimle juiso, afim de hnbilitur-se pàrâ bá~ér 
o meio soldo; qun lhe compete como miO do rallecido 
cirurgi;1o mór dobria-ada. · . · · ' : · ; · 
. As Ires testemunhas, qué doposeram, juram contestes a 
um dns itens da justifica~ilo, por ónvir diser: . 

• Que o cirurgiiio mór Dr. Jono Josó': do Carvalho, 
desde o r!llecimento de seu páe, mandou dar '' sua mie, 
a justiaicanto. a mesnda. do' oeleRia mil rtir, com· •1ue ora 
tratada, e alimentada. » . . ' . ... 

4.• Uma certiddo jiRSsa~a pela repartição do ajLldnnlo 
soneral cm .t8-.de Novembro do 1869, cm que se .declara 
q11e o filho· da supplicanle, lallecido na campanha do· Para
guay cm ·ne~embro de 1868, r6ra por RYiso do ministorio 
da guerra do li do Soptomhro de t8G8 nomeado cirurgii\o· 
mór dÓ hrii;ada de commiss;lo, como se puhlicilra em ordem 
do dia n. a do t3 do Oclubro seguinte. do conomando cm 
chore do. 1• .corpo do exercito em oporaçõés no l'nraguay • 

ü.• Dous altcst~do~, um dos quaes stil nssignado pelas 
Ires testemunhas, que jurnram na justiRcaçilo,· o outro 1•or 
no~e pessoas •111atiftcada~; em ·que se declara sob jura-
mento: · 

• Que o ·nr. Joilo .JosiÍ do Carvalho, filho· da SIII>Pii· ' 
cante, conservou-se no slnrto do solteiro atií o dia da sua 
morte. " 

&.• Duns ccrti•liles pns~nd11s na 2• soceilo d11 rc1•artlç~o. 
do njudnnlo general. · • 

Dcelnrn-sc em umà : ~ 

. " Que o Olho d" supplicante lallceóra do cholera mor·· 
lms cm 'H de llescmhro do' 1868 no nenmpnmonto do 
Villcln, como con~la da ordom do diiL ooil n. 6811 do ~li 
de Scptomhro 'do 1l!Gll.n 

Di1.-~u 1111 outra : 
EmpO~ a malel'ia de ttma propo.<ipio da camara elo.• 

~rs. 1tepttlndos, que appr01,0 0 pensolo tlc lil,'!; ~ Qu_o "''"' ron~ln . que o_ filho da. supJtlicnulc tivo"c 
mcn1ae,1, sem prejni,1o do meio •o/do IJ"~ Jtor lei, oltl1du hr.cnçn, ou ;otrrulo fii'ISno cm l!rl•ulc do sontonçu, 
/11c com1tetir, concedida por derreto 1fe '2:1 de Agosto; ole Mn1·~o de 186 • n Doscmhro dn 1868. da ln cm que 
de 1R71, a ll. Flora l.ui.m ''" Cunha CarltUl/IO, ,,;,..,.a' ralle.rern. 
do cotl"lltcíro Dr. Jvãa Júsd de Careal/w, c m<lc do ci-/ i." Outra' trc; ecrliriócs: 
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· 'A"'prhneira é a de bapllamo. do &lbo daauppliC!Inle, da Em UiG7 foi desirnado pirá -POrvir 'no corpo de eurcito
ljóal' ·11l mollra ·ter ello nascido D1l freguesia da.Candu- 'que mandou-so organisur na pro~iucia do S .. Pedro do lio 
hiriii inn' 11'' de · Desentbro do '1831. · ~·· . ·· · . ' '· ;Grande .do-Sul,jcara onde .partiu _oni·ll do Deaombro .do 18D'7; 

·'-: segunda 6 a· du·casamento da supplicant1 ·eliDI o· con- ·e.dondo rocolheu~ae á.côrte ern 13 -de·.Deaembro: do ,1U8. 
selhoiro D~. João José de' ~rvalbo ecu. 18 d~. Deso_inbro ~a fó de officio nam.consta_nem quando"como~ou· a"ll.er" 
de 1830. na· moa_nta froguesca em orator!o plll'hcular: vir ·no· 'osorcito·eui oporaÇilea contra o governo do Para-
··· _,A.,u!tnn_a_ 6 a do falle.cimenlo do marcdo ,d!L SUI1phcante guay. nom em ·c1ue' dia o do 'que mól~àthdalloc~ra. · · ' · ·, 

'no dta·u 'de Marco do 18G7. · · ... '. . : ·. ·: · -· ·. . .. •, -·.: · · :. · .. 
a.• Folha corrida. . . . Os documentos, poróm, de que aci faz mençnó sob. ns •. 4, 

• . 9.• Uma procuraçn_o passada pula iupplicanto em iS do e. G•supJcrem completa monto esta lolta. · . . ·.' . .. · ..• , 
'_JÜnb.o de '1869 _bo Joclor o Sr: Josó'dn Silva' Cosia, I por_ . A llrCtOiiÇilO' ela SUPIIIicanto acha-ao favoravelmente ia-··. 
oste substabeloccda. no· S~.:Manool ilos·Santos c Andrade_, Corticada pola repartição ·do ajud1cnto cerieral· em lU "de 
para roquorer a· Jtcnsão. · .. . . . Abril de' 1"871. · · · "' ···'··: 
. Da'ló de officio 'do filho da súp1clic.1nle vé"so ter elle: 

assentado Jcraca· em 10 do :Marco· do 18U-l,. contando por 
·c_inisoquencia "pouco menos de i1uinze upnos de eorvi~o· 
quando falleceu. · · · · 
. · Jiurnnie · 'eai~ . tempo,· clescimponhoú Córn: dn :~õrte duas 

cciciunissGeo prilprias ·do seu emprego;' ·. _ ·. --~" · · 
Em 185~ rooiebeu ordem piira scsuir parn·Montcividtio, 

cndo se ll'cbava a divisão bra•ileira auxiliadora; e· abi 
este~o desde o ·1• de Julho ciesso anno' até :lO de Abril do 
.~oguinie. · · 

_,.. 

.. 

Mandou-ao lambem ouvir o coccsolhciro ·proêurndor da 
cor!\ a p tr despacho do 'ministerio' da: guerra dli IG ·de 
:Maio de 1871; mas a sua informaciio nam 11 encontra 
cmtco os documentos, quo acompaltbÓm a P,toposi~ao • 

Releva accrcscentâr que a 11ensno,' de qu~ I!'Jratà; 'per.:. 
tence iL clas•e dns monsacs, e. que ,a· sua importancia 
annual VCDI· a ser:Gl8J000. > · ' · : ... .. . 

0 IIUO SC acaba de cxpl\r1 acba~cio rosumiclo. ~O .quadro 
demonstrativo, que se SOGUC : • ., 
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Sessão em 5 de Jaoeü'o_

II

Considuanda.-Conclusão. -

:l.ssiln quc, como resumo, e. conclusàO das obscl'l'Jçües
que p"e<:edem, a Hcsa: ,

COllsiderando que a merce pecuniaria, de que se traIa,
fOI conccdida ('omo rcmuneracJo dc serviçQs pre,tados na
gucrra do Pilraguay, pelo 611;0 da pensionistã: .

ConsideJ'ando quc dos document09 junlos iI proposlçàO
re:;ulla a evidcncia de que o filho da pcn~ionisla falleceu
de I~uolera raorbus cru Yillcta, .povoação do l'a('aguay, em
21. I[C Descrnbro de18G8:

COllsiderando ~ue os precedentcs mostram, que em casos
similuanlcs lcm o goverllo r.oncudido, e a assembléa ~'erill
approvado, mercês pecuniarias:

OlTerece o seguinte'

.PARECER

1.° Quc a propo"iç'10 da camara dos S,.,. dcputallos
devc' enlra:r em discusS<iO, e ser Jpprovilda :

'!.O Quc o parccer da ,\lesa seja imprcsso, e distrihuido
na fórrua do estilo.

Paco do senado, ,eU1 H dc Janeiro de 1873, - Vis
conde' de Aoaetli, prcsidente. - losé Pedrá Dias de Car
valho, 1° sccrctario. - .!e,·oIlYm.o tilárlillia710 FilJlLeü'a de
Mel.lo, '2," secrctario, - Em'ao de Camú.rgos, :1" serrclario.

Ficou soure a mcsa alim de colrar cm dis,'ussiio ,com' a
prol'osiç,io a quc sc refcl'o,

OROEH DO DIA

Entrou cm' '2' discussão e foi a!,,,l'ondo'o parercr da
mcóa n. 4.36, sobro demi's'"0 c oonlcaç~ú de empregado:;
da secretaria do scoado.

Enll'ou em 3" discussão e foi aprovada ~om a emenda
, o[ferecida oa '2", a proposiç,10 da camara dos Srs, deputados
aulol'isalldo a cmissJo de 40,OOO:OOO~ em papel olOella,
'sendo remoltida a emend~ á càrnmissiio de redaeçJo,

.UIlSTITUI0:io ~E ~OTAS 110 HE'OUno.

Seguiu-se em discussã'o o parecer da conlll1iss'10 de fa
zcnda 1? de 1869, com um volo sepHrarlo, ,ouro llma rc
preselllar;io dos commerrianles de POl'lo AIcgre cOlllra o
luodo d:, substiluicão das ootas do lhesoul'o de ;í~OOO
conrluindo yue, ,aja' arc!livada a reprcscntJç,iO,

I'o,to a I'olos o parecc r [oi appl'ovado e ficou Ill'Cjudi
cJno o volo sep"rado,

EsgolJda O, ordcm do dia,. o SI', prcsidenlc ulsse quc
niio !lavi" m;[tel'ia importante em cSlado de ,L,r-sc para
ordem' do dia, e que. pendcndo da parc';ere~ das com
missões de Icgis[açiio, fazcnda o mariouil c guerra diversas
proposiçaes sobre o!ljectos quc nlPreccm a cún;idcraçil.o do
seniuJo, cOllvidava a:'\ dilas COmmíii$Õe~ íl. apl'escllti11' eon!
brevidade os seus pé receres.

Em seguida deu a ordcm tkl dia para t 5 :
I" discu são do parccer da mesa n, 4.38 sobre o reque

.limenlo do cootinuo Eduardo Antonio de Padua.
'2' discussão da proposicão da camara dos S;5. depu

tados com o parecer da mesa 11. 4.:19 sobre a pensão con
cedida a D, Flora Luiza da CunlJ~ Carval~o.

Levanlou-sc a sessão á meia hora depois do meio dia

'1

E!\[ l:j DE JANE! O DE 1S'i~.

PRF.;o;IOEi'lr.J.\. 00 SR. \'1~r.Ol(OE OE 18.\ETÉ:.

Summal'io.- Parecei' da mesa o, 440,- Ordem
do dja.-Secrelaria do senado.- PenSÕeS.

Ao meio-dia fcz,se a chamada, c acharam,·se prescntes
33 51'S. sen'adoJ'e" a saber: viscoode de Abaelé, Dias da,
CarvJ[ho, Figueira de iIIcllo, barão de Camargos, marquez
de SapuI:aby, Firmioo, Fernandes Braga, ClJichorro, uar,jo
de Colegipe, Oiniz, visconde de Camuagibe, visconde, de

MUl'ltiba, Jaguaribe, duque de Caxias, \'i,conde do Rio
UI"lOCO, Silreira Lobo, Riheiro da Luz,. bariio da Laguna,
Condida Mcndes, LéitJO da Cunha, b"r,10 tio Ria Gr<lode,

. Pompcu, Anl,lo, PilCS de Mcodoo':a, Bal'l'os BJrrclo, coode
rle Jiarpendy, vi~coode de Inbomel'Ím, Paranaguá, ~iscoode
do DOln l\etiro, viscoode do Jaguar)', Nunes Gonç<llvc.,
I'i;conde de i\il~cro!ly c Cun~<l riguelrcdú.

Deixaram tle compal'eccr r.om causa parlicip,1I1a 03
senuorcs har!\o de Pirapama, Pan!<, pg<soa, Mendes dos
Sant05 e Jouim,

Dcilar~m de comparecer ~em cans,] participada o~ 51'S.

visconde de Caral'ellas, Naburo. Almeida e Albuquerquc,
Vieira da Sill'J, marlJucz de S. Vicente, Silveira da J\lotla,
OctJvi:lIJo, Sinirohú, banlo ,le }!aroilll, Souza Queiroz.
Saraiva, Fernandes da CunhJ, visconde dc SUaS5UnJ, barGo
de ~lanmanguape. barão dc Anlollina, l!cl)(la C:lvalcaoti
e viscondc .de SOUl" Franco,

O SI'. presidento abriu a sess,10.

Leu-se a acla di se"sJo antecedeote, e uão lIa vendo
quem sobre ella fizesse observaçOes, foi approvada,

Niio home expediente.

O SI', '20 Secrêlario leu'o seguinte

P,\REr.ER D,' ,IIES,\ ", Hil OE 15 DE JA,'8IRO DE 18n,

Expõe a maluia de l/ma proposiçào da rqmam dos
dep1/.tados, corrigindo dou," enganos, q//e oecorreram, um
qt,anlo ao 7iome do pensionista AfTonso Este"es lia Silva,
que a/iá.s chama-se AfTo'nso 'Estepes ris Otiveira, caoo de
esquadra rio 8,° rO'rpo de raL'allaria da 9ILarda nacional
lio Rio Grande do Su', e out'l'O qlLanlo IÍ lJraça; qlle
linha, e o corpo a qtlC lJel'lcncia o pensionista JOIUIU.ifll
(;onçallles da Resllneiçlio, tendo ju. sitio qpprol'adas as
rcl'eridas ]Je71súes pela assemolea geral.

L

Pl'oposiÇilO da cam~ra dos dcputadG9 dec[aloria ,le oulra,
ácerca de dous pcnsionistas,
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100 . Sessão em 16 de Jeneil'o

SlIl Belarruino
com M seguin-

5.' Dous atlestados, um do vigario da Creguesia de
S. Joao Bapti~ta do Nitberoby, e outro tio inspector do
quarteir:to, onde a supplicanle reside na mesma fre"uesia. .. o'
noe quaes se declaro ser ella pobre, e do bom procerli-
mento.

Nenbnm deste doc;meotos e5tft reconliecidonom ho
veado porem motivo para tluvidar-se da sua au;enticidade.
, Quanto aos serviço~ prestados pelo lIial'ido da ,uppli-I
canto, consta dn cerlldao dos seus assentamentos que elle I
assentara praça voluntariamente em H de Júlbo de 185 f,
e, tendo marchado poro. a guerra do Para"uar em 27 de
Abril de 1865, assistira aos comhates de 3

0

e ~2 de Sep
tembro de 11l G6, e pelos serviços que nc\les prestára fô ra
~'()ndecorado com o habito da ordem da Ro~a.

O requerimento da supplicante tem pareeer fa"oral"el
da repartiç<io do ajudante õeneral em data de 3 de Ja
nei ro de 11l71.

A segunda pensiolli,ta D. Anna Franci~ca das Dores
Gouvêa, ê viuva do t~nente do 12° batalh,io de infanteria
llt:,ino Josc de Gou'éa.
. A I'arte intnressada instruiu a sua petic;lo com os ~e-

guintes documentos: .
1.° Folba corrida.
Q ° Certid,lo dos assentamentos do seu r.oado marido.
3.° Dou5 atte:itados, um do viga rio da Creõue~ia de

Nossa SenhOril do De~terr-o, da provincia de Santa Catha
ri~a, e o~tro do juiz de paz do di~tricto; onde a suppli
caQte re~lde, 1I0S quaes se declara que e\la be conserva no
esta~o ·de YiuI'e7., e vive bonestamente, tendo ém sua com
panhia cinco rdbos menores, que lhe r.caram pelo Calleci
mento de seu marido.

4.° Ce,tidão do 5eu casamento em 19 de Junho de 1852
na matriz da cidade do Desterro.

5.°. Duas certidões passadas, lima pela secretaria do
lmpeno, e outra pela da i)lIerl'a, nas quaes ~e deda ra
nam constar ljue por aquelles ministerios Co.'so concedida
J. ~upplicante .mercê .~lõuma pecuniaria.

. Da certid;lO dos assentamentos do marido':!t'( supplicante
\'e-se quaes Coram os senicos qne elle prestou na'ouerra
do Paraguay.' o

Em 24 de Septembro de 1867 Jllarch~u com o no b~ta
Ihão ~e inf~nteria, a que fora addido, afim de occupar a~
!,oslçoes de S. Solano.

Regressou para Tul'u, C~c, e ahi acampou a "\ 7 de
De~ell1hro do mesmn anno, assi~tillrlo ~ todos os hombar
deios do inimigo sobre o acampamento.

Tomou pa·rte em diversos reconheci,ncntos feitos i\ .h·a
força, em 18G8, e a"sistiu ao combatc e tomada do
reducto inimigo it marõem do Tibicuarl" no dia 28 de
Agosto.

" Deste:acampamento marchou para Palmas com a l' bri
b ada de Infantena, e ahl acampou em 23 de SejJ:ohmro.

, Tomando parte no reconhecimento feito á rira forca
. ,obre as fort.Jr.caçOes inimiguS em An~ugtura no 1° ;'e
Octubro ~egulllte, ahi Calloceu nessc mesmo dia por Ceri
mento recehlclo.

O r.equerimento da supplirante acha-;c informado pelo
presidente. da provincia de S'LO fl Catha rina em omcio de
'H cle Abril de 1871.

A. terceira pcnsioni ·t· D ilI . \' I' I' .. ,:, j{ • I anil 'e JlH\ ( O~ Santos \;Iu\,a

do capitão de com missão de .. -, - ..' 'no'io de 'caval~

laria da guarda nacional do Rio Grande do
Severiano dos Santos, instruiu a sua petição
tes tlocumentos:

1." Procuracijo bastante.
2." Folha c~rritla.
3.° Cerlidilo passada polo escrivilo do cartorio ecdesi

astico da villa de Caçapava, pela qual oe mostra que a
;;uppllcanle casara com ileiarmino Severiauo dos Santo~ em
13 cle Septemhro de 183n.

4." Certidões de baptismo cle cioco filbos bavid05 deste
matrimonio.

~. ° OU.1S eertidOes passadas, uma pela secretaria do Jm,
perio, e outra pela da guerra, nas quaes se declara nam
constar 'que pelos respectiros ministeri05 fosse feita'"
upplicante mercê alguma honorifica ou pecnniaria.

6. ° Uma juslificaçiio, a 'lue a. supplicante procedeu no
uiso municipal da villa de Caçapava, e' qne foi jul,;ada
por sentenca em 9 tleDesemhrode 1870.

Nos ile~s da iustir.caci1o al"licula-se:
1. ° Que a lu~Lir.cante· Coi casada á face da Egreja com

Belarmino Severiano dos Santos.
\!. ° Que a ju~tific;lnte I"iveu' sempre na melhor intelli

sencia, e harmonia com seu Callecido marido.
3.° Que o dito seu marido morrera no bospital de COT

rienles no dia 2G de Oclubro d~ 1866 em consequeneia dos
ferimentos q'ue recebeu no combate de Curupaitl', como era
plLblico e 1Jolorio.

Occorre naturalmente, quanto á pensào concedida it sup
plicante, um;, objecção, e vcm a s~r-que ella nam provou
ncm 05 serviços de seu marido por meio de uma certirf50
cios assentamentos deste, nem o fallecimenlo por meio de
uma certidão de obito.

Esta objecção, porem, dcsai'parece inteiramente á vista
do ollicio de 7 de Janeiro de 1871, em que o presidento d"
provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul informou o
requerimento da supplicante.

Diz o presidente naquel\e omcio:
« D. Mari;\ Felilla elos Santos, viuYa elo capiUto de

commissilo e I.enente do c0I"I)o de cavallaria de gUilrdas
nacionaes de~la prol"incia UelarlOino Se veria no dos Santos
falleoido. no bospita I de Corrientes em eonsequencia de fe
rimento grave que recebr.u no comh~te de Curupaitl', pede
se lhe conceda uma pensi1o, equivalente ao ~oldo de ca.
pit5.0, visto ser pobre, e onerada de numero"a Camilia.
. A e.ste requerimento deixa a. sup"plicante de ajunlar"

[c de oflicio ele seu marido, vela difIiculdade que tem en
contrado para saber onde r.xiste o arcbivo elo exlinclo ;;"
corpo provisorio de cavall~ria, no qual senia, quaodo foi
ferido.

Como, porém, consla da ordem do dia '20 de N"o;'embro
de 1866 sob n. 91, do com mando ;m cheCe do 2" corpo
de ele.rcito, quc o m"rido da supplicante falJecou em coo
seqnencia de ferimento reccbido no combate do dia ~~ de
Septembro de 1866, julgo-a no c.. 'o de ser dtCerida (avo
ra velmente.

Palacio do gOl'erno em Porto Alegre,' í de .Janeiro de
1R7·1.-(Assi;;nallu) F. :Y. "i.n.to l.imll.»

Releva acrrescrlll.ar q.ne ns tre,; pellsàos incluidas na pro- '
poslçào perte~cclll ~ c1a~;e dus mensáes, e a oua iOlportall
cia annual vem a ser ~:188:i\OOO.

Para maior escl~reciUJento do que rica exposto. olfere
ce-se o quadro demonstr~ ti 1'0 que se seõue :
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' · · Conridoranda, e conclus40 do J•arecer. 

Assim que, como resumo, e conelusilo das obsérvacGas 

Deixarao1 de comparecer com causa participada os Srs. 
Antao, !'aula !'moia, llend01. doi· Santoe,•Ribeiro·da: Luz, 
Jobim, barao de.Cdteaipe e Barros .Barreto.• ' ,., . •· 

'Deixaram de comparecer um causa participada 01- Srs. 

que precedem, a .Hc;a: · . . , • 
Couid1rando que 11 proposi~o da camara.dos Srs. depll

ludoa tem por fim approvar a; mercêa pocuniarias concedi
du pelo poder executiyo a ti'c~ Tiuvad como rcnluneracao de 
serviços de auerra, que se11i maridos pmiuram·no 'Pua-

· .llmeida 11. Albuquerque, barAo ·de Aritonina, ·siiiimbú, 
marquez do'8 •. Vicente, Ucboa · Cavalcáati,· Soúza Queiroz, 
a a ri! o de llamanaua pe, blirllo de 'lllaroim,· · Sil~eir;_~·' ·. Lobo; 
Fernaudea da Cunha, F. Oclivjaíio,' li&conde de' 'Souza 
Pra oco, visconde de Suabuna·; Sarãi-fa e ·Nnbucó; · 

.O Sr .. presidenti,abriu a .R>iilÓ; . · .. _' • ·-· . 
.. guay, onde pereceram : _ 

. ' . 

Con1ideran'ilo que os rcleridoi serviços acham-se plena
mente provado• por documentos, e lnformaçocs oRicilaed: 

·oíi'cr!ce o seguinte 

PARECEft : ' 

· · Leram-se a1 aetu' de ta e· f6 do corrente, e nao' ha"' 
nndo quem sobre ellas Rzes&ll·obsenacoee· toram ippro"' · 
ndas. · '..... · 

Ô Sr .1 • 'ECUTABIO le11 o se&uiote 

IIXPIDII~TB .... 
t.• Que a propósiçao.da camara do; S•·dcputados deve . OBlcio 4e .t3 do corrente do· mi~isterlo' di. :.ju&ti~, 

entrar ~DI discuss4o, e ser approTada: aeompall!lan~to aulbo&'rapbo sanecionado da·resoluçllci1 da 
2.• Que o parecer da .Me~a seja impresso, e distribuido ammbléa geral que. approu a ap01enladoriá ·do', •j11iz de 

na fórma'do e1tilo. direito Pantaloao Joié da Siln Ramo~ . .:...io àrchivo;;eóm-
Paço' do senado; eru t G de Janeiro de t873.-Visconde 1111nicando:se i outra camara. ·': . · . · .· .. ' _ 

de Abaele, preiidente.- Jo1é· Pedro· Dia• ·de Carvalho, . Outro de igual data do miniaterio,daotuenda,.àcompa,:, 1: secrola~io . ..:..Jeronyrno Marli11iano Figueira de Mello, 1bndo o autbocrnpbo sanccionàdo da re11lu~no ,'qúe.' de_:, 
2 se~rolarro. . tarllina que ardi,posiçGea da de a,; 103~ ~e; ~~.de Seleur". 

Fico11 sobre a meSil para entrarem di~cus!lio com a pro- llro dt I 17 t fiquem ~x.teu•ivaa á receita· e ieap1za ;do 
posi~ao a que ~e relera. . !• -~emeilrt de exercrcao·de t87t a_, 1873.-0 '!lesmo· 

Em seguida o Sr. presidente do11 a ordem do dia itaüao. 
para .17 : · Roquerime~lo do Dr. Carlos de Souza Fernandes, pecre-

3• diacusslie da propo~iç4o a que se refere o parecer· da ta rio· da laculdadé de medicina .doRio de Juneiro, para que 
mcàa n .. t:1u; sobro urna pensilo. · mi molueão linda da eamara dos Srs. depútadoti, a'ugmen~ 

i• dila 'da .proposi~ilo a que se refere o parecer da mesa lando os vencimentos dos doutorei e secrclario~aa. racul-
n •. UO, sobro dilaS penSOOt!. . dãdes de medicina e de direito, sejqpl lambem incluídos 01 . 

i• dila d11 proposi~•lo a que SI refere o p:irecer da_ secrelarios. -A' commi~sAo 11 que esta"alfecla a .propo-
mesa n. 4 (I s_obre ponsiles. •i(lllt referida. . . . . . . · · , . . · · . . . 

·Trabalhos do .. éommi;aGes. .. Quatro oftlcios d6 t• seérelnrio da carnara doa Srt! •. 'de-
putados, datad_os de t 6 do corrente, remetlendo. as se-

E li t 7 DE JANEIRO DE 1873 

lhlmmarlo. - En~oiB~TR.- l'n~ecer da mOia 
n. Hll.-Parecer· das cemmi;dilM do marinha, ~ucrra e 
raztnda.-Oaou Do nrÃ.-Pensúe~. 

Ao meio dln lu~-se a,chamudn, e achnndo-se·J•r•lll!ntes 
83 Srs. senadores, a snher: Yisconde do Abaol~, Dins de 
Carvalho, Figueira d'e. Mcllo, borilo de Camargos, l'nra
uaguá, liséende de Carnvellns, Chichorro, burilo do Pirn
ptma, viscon.de do MHrilibn, Fernandes Braga, Firmino, 
barilo da Lngunn, l'ompcu, duque do Caxias, lliniz, vis
cuode do Nilhcroby, Zacnrins, visconde de Inhomerim, 
lilcoode de Camnrasibe, Jagua1·ibo, bnrdo do Rio Grande, 
Cunha· Figueiredo, conde de ll:.cpcndy, viscoí1de de Jn
guary, Vieira da Silvu, vi•conde do llio·Dm,nco, vbconda 
do !Iom Rotia·o, Condido McndoR, Leitão tllt Cunhn, mar·qucz 
de Sapur.nhy, Pne• ·de ~lcndon~a, Nune• Gon~nlvc~ o Sil
veirn tln Molla. 

;uintos proposiçGes : · 
" A 11ssembléa geral re~olvo :· 
Arl. t.• E' o governo autorisado para mandnr admillir 

a luzer cxau1e das maiorias do 3• anuo da escola de ma
rinba o alumno da mesma escola· Gàdolredo· Silnira da 
Moita. · , · 

Arl. i.• Ficám ~evogadas as disposições em con~ario. 
Pa~o da camara. d91 do pulados, .em 18. 'de" JaneU"o· d~ 

t 873. - Jeronymo Josi Tm:uira Jur~ior, preeidente.-,
Dr. Joaqutm Josi da Campos da Cosia da M1deiros t. Al
buquerque, t• sccretaa·io.-Antonlo da BDc4a Fernandes 
Lado, !• secrolnrio interino. " · 

. ' " A aisembMn geral re~oh'e : 
• Art. t .• };' o governo auto1·isado parn mau ela r que, pre.

tndo o exame de geometria, scjll ndmillido ao ·dos malcrihs 
do t,o anno phurmneentico da raculdnde de mediciull'dG.Rio 
do Janeh·o o alumno oul'inle Fr11ncisco .rosó Pereirn-de 
Cnslro. 

Arl. !.• Ficam revogadas as di~Jl&>içnao em contrnri~>. 
l'aço da cnmnrn dos deputado,, •m t 6 de Janniro de 

1873. -:-JerDnymo Jos~ Taia:eir• Jcmior, pre•idMte.~Dr. 
Joaqui•1 IIJ..Ie tle Campt19 d• Cosi~ de Mrrl~r"" o AUmquer-' 
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.,':· 
q•ir; t~ ·Becnllarip.'.,... Antonio da lloclaa llernande• Le4o, 
i• secretario interino;. • ,·. . · . · · , . . . . 

gisse ú sancçllo ·imperial em 5 de Seplc~~·ro daquell; anuo ' 
o decreto da assembléa geral, que foi. promulgado; e mau
dado executar pelo ~ecreto ·legislativo n. t 38' de t 9 de - ir Ji. assembléa gorai rotolve.: ··. 

Ari.:'t.'• E' o gove~no ai~lorisado para inan~ar ndmitÍir' 
o exáme das maiorias ~o t• iinno da laculdntle tle direito 
do· Recite o ouvinte'Uíiimii·~o Antonió de Mendon~a,' uma 
vci que so. mostre devi~ámento ·bnhilitado eil1 historia: . 

Septembro de 1866. · · 
II 

.. 
·. Co~1Wtranda, e conclusilo do pi1recor. 

. ... -_,.,, ,,;-, .. ;;·:.-.: 

Art,. i.• l'icam révogildãs as diSilOSi~tleo ena contrario •. 
Pa~o da cnmaro dos depurados, 0111 1G do Sanoiro.de 

tna:.,...Jrron~mo Iord Tei:z:eira Jut1ior, presidcntil.,.- Dr. 
Joaquim Jord de Campor da Corta d~W1l edciror e Albuquer
qKe, t• secretario. - Antonio dá Rocha Fcruander Leão, 

Assim que, como·resumo e conclusilo elo. que: Rcn· ex~ 
posto, a Alesa: ... · <' · . .. . . .. 

Consi<lcrando que a mercê pecuninria, d~ IJUO ~e lrnb,. 
foi npprovnd:t 110r ambas .. as cnmat'IIS legish1tivas sem, 
emcndn, nem doclara~ilo alguma : · · ·. . 

'i" secretario interino. • • 
u A . asscmbléa geral resolvo : . : 

. •. Àrt. 1.• E' o governo aulorisndo ·a mandar addtitllr a 
exame das ·malcrias do .1.• anno da !acuidade de direito dO 
S: }'oulo· .o. ouvinte AriiiUI' Octaviano Draga, uma voz que 
ill mostre devidamente habilitado em geometria. 

· ·A ri.· 2 • Ficam revogo tias as disposicuos em contrario: 
· 'I•asÓ da êaninra · dos deputados, 'cm 1 G de Janeiro 
de 1873.-Jeronymo Josi. Tei:z:cira Junior,·llrosidonto.
llr;:Joilquim Jo1é de Campos da Corta de ,1/edeiror.e Albll
quergiu; t.•sccrelario.-AnloJiiO da Roc/1a Fernandes Lcuo, 
i. • seêrotario interino. • · • · · · 

A' commissno de instr~cção publica. 
O Sa. 2• sscasunao leu o seguinte 

PARBCIR 01 llBSA :<. IH DE Í7 DE a~EIRO 'os 1873. 
Bzpõe'a máteria de uma proposifdO da camara dor depu

tailo't; declarando que o decreto legislativo n..-136{ ele 19 
· 'dê 'Septembro de 1 MGG' rta parte, que approvo11 a pe11silo 
. concedida ao alferes..-e{ormado Jollo Zeferino de Rollan-
. da Cavalcantl, pac do alferes enr commissão Jo.•é. Do
mi~guer de Hollanda Cavalcanti, morto •cm campa11laa, 
deve ií1lender-1e com 11 clausula de 1obrevivencia d 
mãé do'''dito al{erer cm commisrão nos termos do de
·creto imperial de. ~7 de Jul/1o do ·rc(ericlo an110, que 
concedeu a merma penrll'o. 

I 

Proposi~ilci da camara dos deputados doclatoria de outra. 

A proposiçilo, ·a que se r~roro a ementà supra, tem a 
data .de 28 de Descmbro do 1872, c pnlontos sam na 
motivos que a justificam. · · · 

Por· decreto do 27 de Julho de 18GG concedeu o podei 
executivo a pensão do trinta o seis mil réi; mnnsncs no 
allnros reformado do exercito Jnilo Ze.lerino de llollandn 
Cavnlcnnli, pno do alreros cm commissilo Josó Domingues 
da Jlollan~n Cavalcanti,.morto cm serviço. do campanha, 
com sobrevivoncin pnra n mito tio mesmo lallecitlo nlloros, 
tla qual nam ~e declara o nome. ' 

Ficando esta mcrcó pecuniaria. dcpondenlo tln niiprovn· 
~no da nssomhlén, nn forma do a_rt. 102 !i 11 da constí
tnlçno, succcd•n que no nutogrn1~ho dn rc;olu~ilo, que ~ 
ramnra dos Srs. dc~utntlos onv<ou ao sonntlc com dntn 
do \lI do Agosto do 181iG, npprovnntlo a mc<·ctl pocnninrill 
ccncodidn, se omitlis~o n ciiLU>UiiL do sobrnvivencin pora n 
mãe do fl11ado alferes, e quo.o senado com n mcsm<L omis· 
sno npp1·ons~u a TcAcluç~o dn ~nlm camnrn, c nssim tlit'i-

Considerando' que a proposição tom por .fim rootabolecer 
a verdade do pensamento,· e da vota~no· das ·c~rimras, 
quando a~provaram a mercê pecuniariJI : 

Oll'erecé o soguintg • 
. rAnECER. •' 

. - . .,/·,. 

t.• .Que o proposi~ilo ·da callJara dos Srs. ,aleputados · 
devo entrar 0111 discuss1io, ·e ser appronda·: ·. · ·' .. , ... 

l!.• Que o parecer da Mesa seja impresso e dislrib~ido 
na fórma do eslilo. ·:. .. .. , · , 

Paco do senado, cm· 17 do Janeiro do 1873._;Viréonde 
de Abâité, presidente.-José Pedro Di6s de C~rilal~o, 1• se
crelnrio.-Jeronymo Marliniano Figueira de ,lfello, '2' sc
cretario.-Barao d1 Camargos, 3• secretario~ ·:· · 

,. 
P.I.RECER DU COJilll~SÔES DB li1RIND.I. &'. OURRR.I..: 1! .FAZENDA.-

Soldo dos ofliciaes do e:z:ercilo B armada e vencime~t~s·· · 
• do1 empregados de.fazcncia. · ... . ; '" 

As commissilos do ·marinha o guerra o fazenda' exaini-· 
naram a-proposi~no n. 5.de. 11í do correlitÓ dá ·cama'ra ·dos· 
Srs. deputados, relativa aos soldos' dos offiêiaes ·do oxorêito 1 

e d11 armada o vencimerl\cs dos omp·,·cgados .do thosouro; 
!besourarias do lazonda, rccobedoritl e da ·caixa da nmoa.:... 
lisa~no ele .. ; .o convencida da jusli~a de suas disposições 
sr.o do 11arocer ,que a dita proposi~ao soja discutida o 
adoptada. · 

Sala das sessões, em 17 dó Janeiro do 1873.- Duque 
de Ca:z:ün.- Domingo• Jo1d Nogueira 1aguaribe.-Vis
conde de Caravellas.-Muriliba.- Visconde de lnhomerim. 

Ficaram sobro a mesa para entrar em tliscussiio com.as 
proposi~ilc·s, a que se relerem. · . , .•. 

ORDE~I DO Df..l 
l'f.NSÕBS .. 

llntrou cm 3' di;cussdo o foi nppi'Dvnda para ser diri
gida iL sancçfio imperial n proposi~àO ·dn . camara dQs 
Srs. deputados, moncionnntln no Jlnrocor dá mesa n: ~3ll 
sobro uma )lensào. . · 

Seguiram-se em 2• discussão e· !laSsou · pnrn a 3i ns 
pt·oposiç~eri da mesma camara mencionadas nu 11nrecer tln 
mesttns. HO e HI: 

1. • sobro ns pcnsl!cs concedidas no cabo ele esquadra 
Alfonso Esteves o·outros. . . 

2.• sobro ns pensões n llrnnciscn Folicia do fouzn • 
Coshl o outra~. · 

EsgotnthL .a n111terin 1ln ordem do dia, o Sr. l•rn~itlonte 
deu para 11 do dia 18 : 

/ 
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2"discussno do parecer dtL mesa n. 438 sobre o reque
rimento do. cmpro~ndo da socroturin do scnatlo Eduartlo 
Antonio tio rutluu.. . . 

:1• diltL tias. proposi~ilcs dn cnmnra tios. tlcputat!Ós sobre 
pcnsilos, mcnctonadus nos purcccros tlu mesa ns. HO c-
HI. . ' 
' 2• dit~ dn. propcsi~n'c da mesma, cnmal'l\ sobro ponsilos 

_ moneionndns no pnroccr· da ·mesa n. 4-12. 
lli;cussão dos t'Cttucrimcntos adiados: 
Do Sr. scnudor Silveira ela n!olln, tio 1870, sobro in

formu~ilcs · t•clalivns no governo pt·ovisorio tlo l'aragulll'· 
·lli• Sr. sonudor l'ompcu, tlo 1871, so!Jrr. iufot·mn~ilüs 

rolnlivns i<clei~ão da·villa .ela lm(JCt'nll·iz, no.Ccnrit. 
llo St·. scn:ulot· F. Octaviano, ele 1871, sobre os projectos 

elo rcfot·mn cloitornl. · 
'no St·. son:ulot• Sl!vcirn l.oho', tio 1871, sobro itllcração 

tltL ol'!lcm flllhlica na fll'oviuciiL tio San ln Cntlml'inll o oult·11s 
nssumplos: · 

Em ~cguida con\'itlou o., 81'"· t'imtatloi'CS ·Jil'c:;;ontc:; JlariL_ 
so OCI'U(Iilrcm com lt'llbnlho> tlc commi>silcs. 

Lí'vantou-sn a st~~~~1o 40 11iin~tos- t!I!JIOÍS ·da nwio din. 

ACU EM 18 DE JANEII\0 DE 1873. 

flRESIIm~f:l.\ DO s.n. Y~:'r.O~UE DE AD.\Iq'I~. 

Ao mcio-diu fez-se a chamadiL o acharam-se _prcst•IJlcs 
!8 S1·s. f'Onadorc::, a· salHH' : vh•conde du Ahadó, llins de 
Carvntbo, Jligucira de 'Mcllo, barão tlo C:unargos, l.cil;io 
da Cunhn, Hiuii, Chicharro, l:"cnmrull·~ Ut'il~il',. hnriio dtL 
Laguna, bal':lo de llirap.'lma, bnrilO do Hio-G1'~111rlc, C:ln
ditlc Mmulcs, conde tio llacpcndy, Jaguariho, tluttuc.tlo Ca
xias, .F. Octaviano, Pacs do i•lcndonra, Almcitlu c Albu
qucl'IIUC, Yici.ra, ~u Silva, Parannguá,-mnrquóz tlc Snpucn
hy, viscoutlc·, tio· !Iom 1\etiro, · viscoutlo tlu Camarn;;ib", 
visconde do Caravcllas, visconde do Jaguat'J', 1'iscontlc do 
!lul'iliba, visconde do ·1\io llranco o Zacarias. 

Dt•ixllranl do .comtmrcccr com cnu8a JHlrticipnlla o:; 
Srs. l'oula Pcsstio, nleudcs tios Santos, Riheiro tia Luz, 
Johim, bariio do Colcgipc o Barros llnrrolo. 
, llciXarnm do .compna·ucm· sem causa ]1articipntln o~ 
Srs. Uchôa·Cnvalcanti, Nunes Gcu~alves, bm·;io do Aulo
niun, bariio do Mamnngunpc, har;io do Maroim, Fit·mino, 
Souza Queiroz, Silveira (,oho, Sinimhil, Anlfio, FcrnntHics 
da Cunha, Silveira tia Molln, Nabuco, mnntuoz do S. Yi
ceule, l'ompou, viscoudo do lnltomorim, viscontlo de Nilhc
rohy, viscontlo do Souz~ l'r,111CO o visconde de Suassuua. 

O Sn. PRESIIIENTr. tlcclnrou que uão potli;L hnl'cr sessão 
por ftLita do· quorum, mas quo ia ler-se o oxpetlicntc ttuc 
se achrn•a. sobro a mesa. 

O Sn. 1,• sr.t:nr.n)uo leu o scguinlo 
J~XI'IWIE:'\TE 

/ 

Dons omcios, do 17 do corronlc, do 1• sccrclurio da cn
m~rn tios Srs. ticpulntlos, t·cmcllotulo ns soguinli'S (ll'o-
(IOSi~úes: · 

'' A liBScmhlCn gt.'l'nl resolve : 
. MI. 1." O subsidio anuunl tio •eis mil cruzntlns pnm 
o~ dcput:ulo13 o ~o novo Jnil cr'u1.atlos para O!\ t<nnatlor·~:l, 
m:u·t~Utlo no capitulo !)uM~ 2" c~~~ tlaH iuHÍI'tll!~til'l'l nunn:-..;al-1 
no t!OCI'clo do 26 do Mar~~~~ du 1 H'2.1, 1lon1 111\1' I'OIIlJIUIIHio 
iH~gmulo o JHHII'iin monotnrio dil t'•porlt cm tpt'l-ror:un pt·o· 

riLulgnelas aqucllns inslrucçilos o pago do principio dtl actua 
!c~islatura em tlinnlo com n dilfot·cM~ do \'alcr da moctlal 

Arl, 2." Ficam revogadas as disposiçocs· CI!L con. 
lrnt·io. · · · · 

l'n~o da camara dos dopulatlos, cm· 11 do Janeiro do 
1813.-Jcrouymo José· Teixeira ;Junior, presidente . .-: 
llt·. Joaquim Josú de Campos tia Coata de' Atêdêiroi:;,• ;1'1: 
buqucrquc, 1" soct•olnrio.-Martiltlto.dc Frei/as 'vieira 
de .llello, 2" sccrelnrio.inlct·ino.• · · · · ·· · 

A' com missão do fuzcuda. , : '. · 
" A as>ctniJléa gct·ul resolvo : • 
Al't. i.' E' ttulol"isado o governo para niandnr· admillir 

nnxnmo tlns maiorias do 1• nnno dn ntcultlntlo.dc direito 
dÕ llccifo o ouvinte Alfonso Oolavianõ l'iulo 'Guimarães •. · 

·Arl. 2.• Fic111n t·cvo~nd~s as tlisposiçilcs cm. contra, rio'. 
l'a~o da camnt·a tios ~lcpulndos,.cm 11 do Janoit·o ,olo 

187:1·-Jerollymo José Teixeira Junior, fii'Csidcntc.~ 
llJo. .loaquim Josl: -de Campos tia Costa Afctl~ii'Or c Albu- · 
qucrquc, 1" sort·clario.,-Martin/10 tlc F1·cilas: ViciJ'a de · 
~fel/o, 2" sccrclat·io inlorino. " •. 

A1 t~onuuis~ão dei in~trucção publica. . . : . 
OO!t:io, do ·18 do cot•t·onto, do,mcsmo sccrclnrio purlici" 

· pníJtlo que, por oOicio.do minislcrio tlll jnsli~n tio 13 do cor~ 
t·eule mcz, constou á camara dos Srs. tlcflUlados quil roi. 
snncdonatla a ro>olu~iio tia ttsscmhléa geral, t(UO clevn os 
vencimento' tios soct•elarios c cotilinuos ·das rolmcocs da 
Côrte, llahin, l'ernnmbuco o ~lnránhão.-lnlciiíuia.' , . · 

.O Sr. 2" sr.cnET.\1110 lou o . 
I' Atmcr.n 11.1 )IES.I n. H3 tio 18 tio Janeiro, oxpond~ .a 

ntatt!ria tio uma proposi~iio tia CtLmarn tios Srs. deputatios 
, npprovaul!c n aposcnLtl!ot·i;L roul'ol!illa.,l'"'' ilocrt:totlo 1 tolo 
Julho tio 1871 ao juiz tio dit·cilo,.loiio __ do,Souzn.Nuncs · 
I.imn, com as hom·as de desumb;u·Rntlo·r c_.o ·oa·dc.ri~tlo r1uc 
llw competir" MC'gmulo ns di.,.pos~~ü~l'l au(criorcs i\ lei 
n. 1764 de 28 de Junho de 1870. 

'' ' ·-Concluiutlo: 
1 • Que a fn·oposi~iio tln cnmat·a dos Srs. tlepulnd~s ··devo 

cntt·nr ,C'm di:ocn::~rto e Sl't t~PIJtovadn. 

· 2" Que o pat•ecct· tia mesa Sl'jn irntirc>SÓ c tlislrjbuiolo 
na rot'nta do cstylo. 

Ficou t"ohro n mc~a para· sor tomado Cu) consideração 
co.m n proposição a que so roforc, iudo cnlrclnnlo a im
primir~ · ·· · · -~~ · ··: · • . 

O St·. presidente deu a ordem do tlin para 21: · · 
3• discussão tio parecer da íucsa n. ~3R 'sobrti'ri rcqtic" 

rimcnlo do um empregado dtL secretaria .'·do sonndo.'>"' 
.• . , .. ' 1·1• ... ,· ! 

3• oliscussiio 1las (Jl'oposiçoics da cnmnra dos· Srs. tlcpu
lndos ·sobro pensões mencionatlns nos pnrcccros· da· mesa 
us .. 1~0 c H I. 

2• tliscusStio.do uma propoBiçíio un mesma cnmnrn'mon
cionntin no parecer da mcs~ n·. H 2 soht·o pcnsilos. ·' 

2" disr:usBno da propQtoiçno da meSma cnnmrn,·. com O 
parecer t!:l!~ commissi1CS do marinha,, gucri'IL C raz~UIIil, 
au~mcnlatulo o soldo tio~ oOicincs do exercito o nt·matln c 
vcncimcutoK tios cmprcgntlos llo. Ta1.cruln. 

J·:m ~~guitla convidou o:l ;Sr~. f'l!lllHiurc~ fll'e~r.nll·~ pura 
~e oerupar~m eom l!·nlmlhoH tio comm~stietl. 

•. - . ......,-

'' 
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11 ~~ liiiCIIIIIIIIÍiOo _. 

Elll '!I DE JANEIIlÓ DE 1873: 

:- ~REiiPENCIA PO sn;· VISCONDE· DE ADAETI\. · 

jlijuunual'lo,- ExPilDIENTE.-I'areceres da me~a 
· n~. l (( c HG.-I'arecer da COINmi~s•lo de fazenda.
RedliccUu.-OnnEll ~~~ IIJA.-Secrotaria do · senado,_; 
l'onsoê~.:....Soldos· dus officiae's do exercito o armada e 
vencimentos dos empregados do' fazendn . ..,-Discursos dos 
Srs. Zacarias, Saraiva, visconde do 1\io Branco o 

· visconde do Bom Retiro. 

Ao meio-dia fez-se ·a chamada, o acbnranHe pre~cntes 
41 Sr:i. scnnddrcs, a saber:· visconde do Abactó, Dias do 
Cai'Valbo; Figueir·a do llollo, bnriío do Cumàrgos, mariJUOZ 
do Sapucallrt Jaguaribo, Ahnéidn o Albuquerque, Saraiva, 
Dinii, Vieira da Silva, Silveira Lobo, visconde de Muritiba, 

· vi~conde ·de Jaguary, CbldiOI'ro, visconde do Cara voltas, 
' barão do !larõim, dUIJUO do Caxia>, Fernandes llrnga, 

ba1·ão da Laguna, Candido !lendo~, l'aranngui•, Nabuco, 
teitao . da· cu·nba, -Binimbú, visconde do 1\io llranco,. 

· marquoz de S Vicente, F. Octaviano, visconde tio lnhome
rim, Antão, l'aes de Jllendonçn, Fernnn•!cs da Cunha, vis
conde do Camaragibe, Jobim; barão do Rio G1·nndc, 
visconde do Bom Jlctiro,. Nunes Gonçalves, visconde de 
Souza Franco, bnriio dn l'irilllama, Silveira da ~lolta, 
visconde do Nilherohy o Zacarlfts. -

Deixaram do comparecer com causa par•iciJmda os 
Sr~. bal'ilo de Cotegipc, l'auln l'essoa, Mendes dos San-
tos, Barros Barreto c Ribeiro da Luz. · 

· .Dcixnmm do comJmrcccr sem cama parliciJmda os 
Sr;. Ucbôa Cavnlcanti, b;u·iio .. tlo Antonina, Souza Quei
roz, bnriio de Mamanguape, i!i!.lltl~ de llacpondy, J1irmino, 
Cunha Figuei~cdo, l'omJWU o visconde de Suassunn. 

O Sr: presidente abriu a sessiio, 

Leram-se as actas de 17 e 1 8 do cori'Oiite, e, niio ha
vendo qnC.!)I ~obro cllus fizesse observa~ões, ·foraín appro
Vntfa~. 

O Sn. 1".>r.r.nr.nnro leu o seguinte 

. · EXI'EiliENTE 

Requerimento do commerrinnto Josó llcroardinp Mn•·tins 
Dias, pedindo providencia tm•·a ser pago da iJUantia . de 
1 :GJHi$990, hnportnncin de ~onei'Os lo1·neddos pam o ran
cho du for~il e t•rcsos. existentes. na fo1'tnleza da J,age.-
A' commissi\o do fazenda. , - . 

O Sr. 2• 8Br.aET.1n1o leu os soguintos pareceres: 

VADRr.En DA MF.S,\ N, 4H DE 21 DE JA~EIDO DE 1873, 

Ex;ÍGe a matcria ~lo dirmos TCQUerimcnlos tio offi~ial tia 
secretaria do wwdo, o Sr. Cmulido .Tosé de Araujo 
Vianna, no• qttaes pc1le dispensa de servire )JOJ'Icmpo 
inde{inilo, c com lodos os l•cnciliiel!los, COiicluiudo que 
se lhe coucctla liccnra por orlo mcsc.•, c 1'ropo11do cgual 
1•rovidcncia a l'rS)JCilo de dou.• outros empregados. 

r. 
Ro'lu~rim~nto tia parto intercssntin tintatio tio 1 tio ~laio 

·ile 1R7t. -IIÕtJUerimonto tlc 10 tio .Julho tio 1871.-

llequorimcnto do 20 do Ages1o 'de 1871 • ...;, ReqliCri~ 
mentos"do 9 do ~[aio e 10 de Descmbro de 18.(2. 

. -

Com a dnliL do. -i de !laio de 1871 apresÓntou ·ug se" 
n~do o Sr. Cnndido Jostl de Araujo Yionna um requeri
mento, ~lleglindo ter flcndo ·completamente impossibilitado· 
do 11reom·her o seu togar com assiduidade e zelo, cm cnn
soquoncla da molcslia grnvis>imn do. que filra a~o'mmel
lido, o Jlor c11jn causa foi obrigado n pedir no senado uma 
licença, qu~ "'lhe concédeucm12 do Scplombro iló 1870 • · 
ntó 27 de Abril uo 1871. · ; . . • 

P~rn comprovar o seu estado. mÕiindroso oiTcrcceu· u1ri . · 
ntlcstndo do Sr. -doclor José 1\ibeiro tio .Sousa Fontes, 
medico encarregado do seu. tratamento, o iJUnl as>evcra. que 
O suppJicnntc, lO lidO !IdO aCOIIIIIICllido do uma· COliges til o 
cercbr.tl, ficou soiTrcmlo frnqu_osn do 11udi~iio, e treóiores· 
nervosos, c aconselha no Jmcienle, cpmo m~io d~ Jlrolongar 
n su~ cxistcnria, a retirada par1• fóra d11. cidade; muita 
Jlarcimonia nas func~iles cc•·obraos, vida muito regular, ~ 
dcscan~o. · · 

Funtlado ncslo documento pediu o ~upplicante dispentin 
do scrvi~o da socretaria, percebendo todos ·os vencimento~, 
a exomjllo do outro~, a quçm o poder legislativo tem feito 
egual grnça, ·refcrindo~se lambem á opini1lo do 1• secre
tario o Jnllecido senador o Sr. Josó da Silva ~lafra. 

A !lega 1ÍmÍs o SUilJIIicanto que conta trinta e'tlous annos 
de scniço.publico, c prova esta assor~ilo com o .titulo· de 
nomcn~ito p11rJ1 o lognr de cfficial da secretaria do senado, 
do ttuo tomou posso cm t do Junho de 18lG, e coni outros 
documentos relativos no Cnljlrcgo, que scn·irannlcriormcnlo; 

·na rcccbctloria tio munici1iio. · · ·· 
Este rcquc1·imento foi rcmettido á !lesa em G de Blaio 

de 187f ; o como nnm li•esso sido tomado cm consi•lern
~ilo, dirigiu o SUIIJ!Iicante novo requerimento -en1 I O de 
Julho do mesmo anuo, pedindo liccnra com to1los os ven
cimentos para tratar-se . onde lho êonviesse, ató que o 
senado resolves•c sobre o seu pedido de dispensa .. 

Em 20 tio Agosto·do mesmo ànno dirigiu to~ceiro reque
rimento, om que pedia ao monos distlcnsa da cem parecei . 
nn sec•·etaria, abonando-se-lhe os vencimentos, n cxem11lo 
do que se. tem J•raticat(o com o porteiro. Silvc1·io .Aulouio 
de l'adua, e com o continuo Agostinho Pereira da Cunlm. 

Em 9 •I c Maio- 1le Í 8i2 repeliu o supplicante ti sellJie
dido rcito a ~ do nlnio do 1871, c finahncnto .. no t• de 
dcscmbro de 1872 tornou 11 solicitar ·o deferimento da 
mesma supplicn, (lrocnrantlo juslifical-n com secundo nlles
tatlo tio fncnltnti•o já rerc1·ido. no iJUnl se declam que, 
apesar do haver o supplicRnto obtido melhoras, convem
lho todavia evitar •tnnlrtucr desvio tias regras bygicnicns 
prcscrÍJll.ns; o continuar cm descan~o, o vida muito rcg_ulnr. 

Todos estes rcquerí•~ontós foram cnvintlos n Mesa Jlnrn 
sobre ellcs interpô•· parecer. . ' 

11' o •1ue olla vai fnser; c uo intuito do ser bem comprc
hc'ntlitla, o como meio tio completar o csclnrcccr o oXli'IU:to 
das nllcgn~tiil~ tlo SUJiplicanto nos seus I'CtJUorimcntos, ·m
fcrc-'o ns inromin~iio~. tjuo sobre ollo ~o I um no parecer 
n. 1~9 tio 20 do nuvmnlii'O tio 1K72 a J'ayina 41. · 

I 
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Tempo de serviÇo do sup(•licanle. 

trubullio, do maiores v~nlai;ons do quo. gosavam, :!la: bem 
(lOUco lemp!l, estando om exercício. ·· :.. . .. · · : · : • 

Seria (lOrtanto' delerivel ci requerimento do suppJU:anlo 
.. . - om conformidade com osla, regra, isto é, concedendo-se-

: A: Dlesa procurou. verificar •Junl o .tem(•o do servi~o do lhq · nposcntaderia com ordemulo proporcional. ao» anno• 
suJ•plil!llnlo, como olUciul dn ~ecrotaria.do senado, ostob[- de scrvi~o elTectivo I(UO livoss~;- si com etroito-se:adJasse ello. 

·loceiulo u nocess11ril• dilforen~u. ou distinc~no entro-tempo im(•e~~ilulilado de continuar no osorcicjo do: 118U· emprego 
do emluego o.lolllllO do soni~o. • por molestia incuravyl, ou ednde avan~ada •.. · · ·:.., · :·: .. ·· 

l'oslo que, si o tempo for coniRdo desde 11 data d11 posse, l'or outro modo num, visto ccinio nem o TOgalamenlo da 
I(UO do emprego tomou o ·su(lpl;c,,nte, hnjnm com elfeito secretaria, nom os do outrasre1iarti~õ~s :auctori>l!~.~ con- · 
decorrido alti,boje vinte o seis· annes septo meses p doso- cessno de liccncas sem lempo.com lodos os .voncamonlos,· . 
septo dias, reduz-se entretanto o tcmJlO do.cllecíivo aervi~o- islil ti,. ordenndó· e grnlifica~1io, e nom po•lian'J'Íiuctori~ilr-a, · 
do supplicanle a vinte· o um nonos, tfcs meses. e viut11 o sem que. primciramQnlo so. fisosso desap1111r~.cer ·da legill
'lualro dias, segundo consta do f(Uadro demonsh·alivo junto la~~o essa ~ilTcrcn~a 'd~ _veucimonlos,· quo lera. por .tun-
ao ·parecer, .de quo j1\ so fez men~1lo no nl!!occdontc 11ara- dnmonto obrigar os empregados á olfectividade· do esorci-
grapbo, n. -i29 de 27 de novomb~o do anuo passado a cio de seus cargos, fuse1ldo dclla depender a.llercep~o·da · · , 
1•agina t3,. . . . pa_rte•de seus vencimentos sob· á. denomina~~·~- do 'grolt-. 

l'arn isto mesmo indiSJlCUsavol . .ti IJUC nam se dedusn o ·ficar-rio, . • .·:: ·. • . 
tempo .dos inlorvullos das sessões legisluliv~s, I(UC nlilis ··Ainda a·ssim, ó obvio i(UC o senado'rotribuirin:'gelicro- •. 
foi sempre do ferias11a·ra n silcrclarill do senado aló .o anno samenlo os serviços do sU(lplicnnle; 11orquanlo os·f!lllciaes :' 
do 1861. · · · ' • dnsccrctaria do senado percebmn~aclualmenle 3:800;1000, ; , 

A Mesa num so foz cargo do tempo de serviço do sul•-· a snbcr : .. · · · • 
plir.anto na recebedoria· do municipi_o, nem cxfiminou oe Ordenado, :1:000;5000·: 
tilulos c dor.umei1los a ello rola li vos, poriJUe intendo ·que · G ·n 8· ~ooo . d . . . 1 · . ral1 caçilo, oo,.. . . , . , . 
nam rom(Jeto ao· sena o a1•rccuar Ines serv1ços c.on orme a . . · 
dnclrinu exposta no parecer n. 136 do 7 do Janeiro dos to llolovn poróm oxamiiúu si o cm(lfCgado, ·,te que se. ira la· 

~ anno relativo· li .demissão pedida pelo ex-official maior da es~.i com elfeilo impo~~ibilitado -de· continuar no ·servi~ 
;ecrutaria 0 Sr. Angelo Thomaz do Amaral:. · , 11or e•lado nvn!tçada ou moloslia incuravol·; por11uanto -ne~ _ 
, ·•:sle pare.cor, _tendo .~ido IIPI•rovado .pelo senado sem im- pela· legislação geral, 11om pelo rogulamcnlo da ~ocr~tar~a. 

(lÚgn_n~ão, conürmou 1, ·~les~ na sua o1•iuiuo a tal re- do. senado do tU dc-dosombro do 1863-busla .• pnra a ~.ua 
spcilo. . . . . . . aposentadoria f(UO tenha Clle UID certo numerO do anrio~ de 
.. Além disso, acllllndo-so dispo;to no art .. 10 do regula- emprego, ou mesmo do olfoclivo sorvi~o; ., - :·.·.·· .. :,: · 
menlo do tr; do dcsembro de t863 que (l1H"a...as apo~cnta- Quanto·•\ cdado, po~to quo nnm juulnsso o. supphcanle 
do rias conlu-sc-ha 'sómonte 11 tCill(lO do •orvi!l!' pro~tado certid1io, 11fir onde so podes~e c lia vcriOcar, con~.lll lod~~:via 
nõ senndo,.e;tu 1,rcsçrip~ão ou doctrina deve ser mantida do quadro demonstrativo a pa(Jina-13 do"relatoraoda.Me~a 
pela ~leso, omi(Ualito 0 sonnilo .outra cousa nam deliberar, n: {29 que'. ainda clle nam completou quarenta e 'oclo · 
pokestc regulamento acha-se cm vigor interinamente 11or annos; o t(Uanto·no o~lado de saude, intende a !K'osa,que' 
dclibera~ào do senado · · nam sta provado ·que osloja olla, a· tal ponto deteriorada, 

· 111. • • 11ue num dê bom fundadas osp~rançlis do res~abelecimento: 

·Condições •Íuo llovom regular ll conccs.siio de aposcntndoriás. 

· ·E'· certo que o senado l~m concedido di>11ensns sem li~ 
milnclio de' tempo· a empregados seus, que se hnpossihili
tararÍl ... rlo servir~·JlOr· molcstin, ·como cottsla dus netas c 
unnncl'\ dC~tu cuiDam; mns dc~do lfUC cxistcín ns disposi .. 
~:01\S 1los artigos lO o 11 d~'já_ citado rcgulnmento, que p;
i~~lwlccem os r.a:!os d'c nposenta1lo~ia, o o:; vencimentos 
colTeSilOIHlcntc~, pcrsuade-~o a ~losll t(UC a conccssi\11 do 
ii(JO~crllüdorin ao:~ mnprct:ndoa IJUC se acham em contliçücs 
do mcrOccl-a,\ o o J.recnchimcnto dos logar_c:; jJOI' C(ucm 
(IO'"ll bcm-servil-o~ é inqucstionavchnente (lrclorivel à (ll'll· 
tica 1ln~ lir.cn~as 110r tem1•o ·imlcfinito, ontorgnd:.• •liscri
rionnr·iluilcntc nit }mrto quo se rercro'"1is cozuli~tics de tempo 
do sci'Vi~o, o vencimentos, I(UC devem corrc>pOIHicr-lhe, · 

A cónccss110 dd npo~cntador·tn:;, cml vr.z cle lil:rn~u~, nnm 
SÓ- (UJU}U-!10 CIO ith~lllÍCI\:-\, IIÍ:!JIO!<Í~t)Cl'l cln l'f.'gnllllllCIII.o~ dn 
oulra:o~ repnrliçoc~ puhlirn~, eomo )n!'lifleu:st! ainda ua 
nelunlidí1do. Jleln. .rn:o1lo tio tor·cm srclo (:'on~rdma,·clmonto 
elel·ndos os nrdcna•los dos emprngudos da sccrotnrilL de 
~CIIUd01 0:1 IJUIIOS, I'Í (o~t<Nll IIJJO:o&OIIliltlos. 1\0111 OS OrdOIIIldO:! 

inlcg•·nc:; 1(110 nclunlmonlo (tcrt:IJhem, Yll'lam n go~ur·, :mm 

' 

Este jui~o da Dlesa assenta nos proprios nlleslados que 
o sup(llicimto ·juntou aos seus ·requerimentos,· e· que j1l .. · 
foram cxtracl11dos aQ principio deste (mrecor. . . 

Com elfeilo, o primeiro allestado pass11do em tli de 
Abril do .1871, rclorindo-so 1\ molos~ia, de.gue lórà .o'sup
i•licalliO nutcriormciite ·acommotlido, a~signalu .varios ·sol.
lrimcnlos ncnosos como consCitliondn' délla,''e'·como. ~cio~ 
proOigalicos dÓ' mal,,acenselbal'l~ o racullativo pr~coilo_s~ 
hyRicnico~, e-rctim•la para fóra da cidªdo •.. · · , · . · 

O conselho ·lei seguido, o executado pólo supplicanlo, 
mediante as lir.encns quo o senado o a (lrcsidoncia lbc·con
ccdcrnm, o nam ·ha duvida que produsiu fnvoravci~ rn,ul
tndos bem clnrnmcntc conürmndos no novo atloslndô pus-' 
sado (leio mesmo l~<cUitiiiÍvo cm Iii de dcsomhro'.de 187~, · · 
cmhom nconsclhc ainda a conlinuuçno das r~srns hygic- · ~ 
niens anteriormente proscrittlas. · . · 

lle tudo i~to deve inferir-~, 1111111 só que a molcslia nam 
t~ inr.UI'i\Vfll flllrn auclori~nr uma np,o:mntndorin, concrod:-
seguinlc mnis mn encargo Jmra os rorrcs Jmblicos, mn~ 
tamhoru flUe a cura nam é incomJmlh·el com o Scr\·iço da 
socrctnrin, (ll'incipnlmcnte no intcrvnllo das sc~s'l"s; o 
IIS>im pnmce il Mosn que n concluROo 'logicn do I(Uc fica 
expo;lo é-I(UC •o conccdn ao Sll(l(llicnnte liccn~n (lOr mnis 
nlgum tcmJtO para complctnr u ~:~ua cura. 

·.· .-·· 
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A_ M~sn, opirmn,Jo por este modo, scrin incohol·onto, ~i 
IHIIll J>rocurnsso hnrmoni~nr com ostC acto as con'li~õcs, 
cm IJUO ~o acham nctunlmoutc dou·s omJlrcgndos. do senado. 

O JIOrteiro 1ln sec1·etaria Silvo_rio Antonio 1lc l'adua, o o 
continno· do snlno Agostinho l'ereim d11 Cunha, cm conso
fJUenl:ia de cdadl{o molcstiits, 111\f!l comJHll'lWCm no senado, 
algum temi'" hu, c, pol·echcndo a posai' disto os sons venl:i
monto~ intogralmonto, .irulispensavol ó lcgalisur osto acto 
do tolornncia· c CIJUidado. 

· ~\Ssim ftno, cotúo resumo,- o concht:ião t\us ob:;crvíwOcs 
IJUO.JII'Cccdem, a Mesa otrm·oco o· scsuinto • • . 

1'.\lll~t:tm. 

1rt. ·:-1. 0 Jr cOncedida ao olliciitl da som·~tal'ia tio :-emulo 
o Sr. Cnndido Josó do _(\ranjo Vian11a licença por c1:to 
mcscr; com .todos os vcnl'imcntos Jmra tl'atar da smr saude 
o1ule lhe convier. · 

Ál'l. '2.". )Igual liCCill'.ll Ó COIICOIJida: 
·§ 1." Ao JIOI'tch·o d;1 sccrc~'l·in Silvcrio Antonio do 

l'adua· 
§ 2.11 Ao conliuUo do sal1lO Agostinho Pcroin' da Cnnhn. 
Art. 3." O presento parecei' será impros.<o, c distl'ibuido 

na forma do estilo, para entrar nn ordem dos trab11Jhos. 
['aço 1lo scn:ulo, cm '21 do .lnnci•·o de 1873.-l'i.<co>ulo 

ilc Abaetc, presidente . .;_ Jo.•d Pedro Dias de_ Carvalho, 
1" secretario.- Jeronymu ntartiniano Fiyucira de)fcllo, 
211

• sccrctario.-Darão ele Cam,.argos, 311 ~ecrclnrio. 

I'AIUtnr.n IJ.\. :\mSA "' .i.iij DI~ 21 III~ J.\:'\IW\0 llE 18i3 

E_xpúe a mahria da proposiçlio ·da camara dos il~pu.tw{os 
n. :1 de 7 de Janeiro de 18i:l,.quc augmenln os urde
nados dus directorc.•, lente' proprictarios, subslitnlos c 
OJ'Jlositores das. (acult!Uifcs tle direito, e 1lc mctCicina do 
lmpáio, concluindo que seja appruvatla com as emendas 
que se offereccni. . 

[ 

.Objecto da proposi~;io d<~ocamara dos dcpula,los.-·Ori~cm 
da Jli'OJIO:ii~ilo.~n!'s'ic~ ju~tilicativn5 tia proposi~no. 

O artigo 111 do Jlrojccto de lo i, "a IJUC _se refere n ementa 
sur•ra, disJlúD IJUC os dircclOI'Cs, lentes propriolarios, sub
stitutos, c oppositoros 1lns fncnldadcs do direito, c medicina 
do lmJICrio vcnceriio os ordenados lixados· na tahclln IJUO 

'::;o ~l'guo no mesmo artigo. 
Vendo-se JIOt'ém "11c:o:o,1. lahcllu llllV n lh:tJ~1io iiJ1mii~C 

tamhcm as gmtilica~t}c:; dostcs empregado:<, supcl'iorc:i lts 
lfiiC JlOI'Cchmn nclnnlmenlo, manifesto ,; que flepoi; fln 
palilvrn--orllonndos- que se hl no ill'l. 1 u, tiC\'CI'{t ac
cro;conlar-so- o grntificacocs.-

No!-'lO Sentido olfcrcccl'illl nlc~il llllUl cmcndu. 
Deram origem n C1~ln propo~i~1111 divm':-!ts rcjlrc~enlnçtic~ 

llos lentos da raculililllos do llircilo do noeiro, c li O medi
cina dcstn. córto, o 1\n Bahin; C!Hiercr.ndal'! it n~snmhiUa. 
KCI'<Ii sob as tlntns <lo 19 tio Abr·il, 21" tio ní.1io, lll c 1 i 
do .Junho do 1H7l, c 17 do Abril do 1H7'~, p11dirulo n 
L'icva~iin doK vcndmonlo:l, IJUC haviam sido marcado:-~ na 
tahclln, quo aeonipnnhou ~~~ nstatulo~ 1lnt\m; pelo govrmn 
üs rne::.mns fnculdatlo::., nm vil'llulo tlori dccl'ctos n~. taS H o 
l :J H7 1lc ·2~ 1ic .\h r ii 1lc 18tH. · 

·Nossa lnholln mnrcnrnm-so voncinicnlos oguncs Jllll'n os 
ro'J>ecliyos.dirocloros o lentes cathedrnticos, tendo !IIJuel
lcs .I:OOO,P , o estes 3:200,?; -rilas cstnholoccmlo· se 
pnm os suh>lilutos dns rncuhlnflos do· dileito os do 
2: 100;;5, eonsignavn·so' somente Jmrá os cpposilorcs dns 
fa<'nldndcs de litoflicina, quo -se crcnram pela Jll'imoim voz, 
ngrntilicaçfio do 10;1l.J>or r.nda. dia, :c111 .<JUD leccionas
sem, o n do SOO;) n 1. 200,5 ntarcnfln a ul·hilrio do go
verno, IJUando servissem ·cm um ou mais ~:nbinctos éomo 
propnradol·cs, cu cm IJuaosqucr outros cstaholccimenios 
dn rnculdado. 

llo exposto resulta que a proposição vinda da cnnmra 
• dos dcputnrlcs, na1n ~ómontc · eleva os vencimentos 1100 
llircctorcs, lentes cathcdraticos, c suh~lilutos, innstnm- • 
bom CI'Ôn, JHu·a -os CJlposilorlis das laculdndcs do medicina, 
l'cncimcnlos fixos cm vez _dos oventuaos o incertos <JUO 
tinham desde o nnpo do 18M, cm lfUO os estatutos dns 
facnldarlcs do medicina cntmram cm cxccucno. 

A ~lesa intcíulo que a pro~osiçilo Íla cnmara dos 
deputados merece ser adoptada cm nmhas. ns· pn1·lcs, 
cm IJOO clla innova os vonchncntos dos funcdonnl'ios 
suprnindirndos, per convir no scrvi~o publico IJUC sejam 
mclhoi· l'elrihui1los nqnéllcs, que nn carreira do mngisterio 
supedor fll'ccu•·am rnscr ·fll'ogrcrlir ns ~_cionciris, c.,n:cllas 
iniciam a mocid1ulo estudiosa, pondo-os ao abrigo.\ do 
pungentes nccossi<hulcs, o dcix1tudo-I.hcs ··mais desom!m
ru~adc lCJIIfiO J>arn os seus estudos esp'eciacs. · ' 

Quanto á cleva!:i!o !los ce11cimcntos, pci1·que, sendo !•a
tento que o JH'eso do todos os object9s nccessarics ·à vida 
túm tirlo· grnnde augmonto, ~ comcçnr do -,18tH ntó hoje é 
indubitavcl que já unm podem snb;istil·, sem gr<)VC prcjniso 
do importante son·i~o de que so .trata, os I'Cncimcntcs, IJUO 

. rornm marcados h a dcsocto nnnos. 
Para dcmonstrnr este asserto limiia-so a ~lcsn n lemhrnr 

IJUO tom sido j;í elevados. os vencimentos de diversos cm-' 
pregados publicos por dilfm·cntcs aCtos Icgislnlivos, entro 
os 'Juacs cilal'<l a lei n. 1761. do 28 de .I unho do 1 R71, 
IJU~ augnicnton de tiO ",'., os vencimentos dos jnisos do di~ 
rei to, desembargadores, c ·ministros do SUJlrcmo tribunal do 
juslisa, que haviam ~illo fixados pela rcsolu~Hó·n. U60·do 
28 1lo Junho do 18ii0, c' Jleln lei n. 617 do.7 do Aso~to 
IIC 18ü·2. " 

Quanto ;, c•·caçào_ tlc vencimentos fixos para cs lentos 
opposilorcs das raculdndcs de medicina, intendo lambem 
a Mesa liUC, nclmntlo-so tucs.. funccionnrio~ om rgual,fndt! 
.tlc circumslitncins com os lentes substitutos das faculdades 
de direito, 'luan(o no ensino,. a quo se 1lodicnm, o <JUnnto 
ú faculdndc tio 8Q. HllJllicnrcm à r.liniea como aqucllcs ú ad
,·ucada, llilOI ha rnsão Jllnusivel pn.i'a.scrcm cxcluidos das 
vanlagcns de vencimentos fixos. 

Acc•·c;c" que, tendo os oppo>íloros do oxm·cor o mngísterio 
em r.n1in mt.n tlns nulns di~ sccçilo do sciondns, n quo pcr
Lcnecrcm, c 1\cYcntlo fuscr JIOl' isso grandes do~Jlo:OOas r.orn IL 
nequisi~lto do livres C inslrumcntM, O Sll~tlll' muito tampo 
com ·estudos scrio' o prormulos,nfim tio so prcpnrnrom pnm 
reger quaiiJncr das cailoirn§"lc sua scc~ilO t~om n mc:omlt 
JII'Oflcicndn. dos lentes cnthc!lt·aLicoP.,.num snm cs~cs sucri
tido' do tempo c 1linh11il'o compcnSiulos pelos proventos 
tl\'Cntnacs do cn~ino. · 

Con~tn. Jlolo contrnl'in quo \Hl~:'llfll~l'c iat~ \'O~C!'! um c 
mai:1 armo~, ~om quo algum dos opposil01'c5 porcchu von
einJCnto nlgmn. 
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Desta inêot·tcs~ do vantngons (tOcumaruls, IIUgmentada 
·com a diS(IO&i~no. vigente• dali estatuto~, que'probibc nos 
oppositoros o nscmulor a lentes cathedt;tticos ~cm anterior. 
'concurso, como nc'ontocc nas lt1culdades jnritlicns, tom· J'O
~ullatlo que muitos docloros cm mo<licinn tloixnm de prc
linrar-sc ~rira O COncur•o do·s lagares do O!lpo•itorcs vn;os, 
o viun <lcdicnr-s·l com inteira liberdade á pratica tia ntcdi
ci~u, onde encontram melhores vnntngens. 

O inconveniente · destas diS(IOsi~Oos j;\ lei recon.hecido 
pell). governo, port1uo 'mi tnbclla nnnexn nos cslatntos· das 
l;tculdndes de medicina, e1uo lornm dados pulo docroto 
n. 316l ele 20-do Ahril olo 186:;, mnrcttvn-~o aos oppo~ 
si toro~ 1 :200;jl do ordonadci, o liOO$ do gratilkacilo. 

~ . . '. . . . ·. ' 

11 •. 

Duvida emorgerite da llfO(Iesi~ão. 

.AiÍgmontanilo-se porcim agora os proventos dos opposi
toi'O,, o dotorminando-so• na tahclla dos vencimentos de• 
cmprcR·ndes das lnculdaeles do .rneolicinli, qno clles tónham 
n grntiflca~ão de 800$ a~ 1:200$, quando lerem emproe 
gados como JH'Cpnradurcs1 8urgc a1111l a qurstão, si c~tns 
comruissiles lhos ficam inhorcntos, com os vencimento~ e1ue. 
J•crccbcm <'omo-Oppo$ilorc~, ou toi., sen1lo scJmrnrla~, deVem 
8t~r cncn.ri'C{;nt.lns· tL outrem c~.m onus dos cofres ~acionncs. 

A. Mesa doix1Í ;i ,;,bedoria do senatlo o molver sobro 
esta p~nto como intender mais acartado. o'limila-sc ltlem
br:ll' que sem ·osso onus Jloolcl'ilo· as· comníissilcs dos oppo
siloros ser mansa!, ou sorn.estrahnenl.o oiis·ribnidas J•nr cllos 
olentro das respectivas sccçncs do ensino, o flcari'L nssim o 
trabalho justamente •·epartido com -proveito littorario ou 
scicntificil rosultanto do cxercicio, o por Inato cern vanta
gem publio;a. • 

· Sobre esta as~nmpto conlcrcnciou a ~losa com o Sr. mi
nistro do· lmtlOrio,. o cm ''isln elas illónS ns~ontadas oiTercec 
à )JfOJmgi~i\o uma. emenda, gupprirnin~lo 11~ antignt~ gratin · 
ca~Oes concccltdns nos opJmsilorcto Jtor csto SN'viço, c decla
rando que lkam ellcs obrigados ils commisstlcs, 11 ·e(UC 
forem chamaolos. 

·lll ' 

Sacriflcio ou despesas do !besouro nacional .. 

. . 
llnm fJtÍo o senado posi'la fnsor m;tit;.ci:ll'lt i1lêa· cliL pro

poi·~rw, cm CJUC, c~tli n nnsmcnto do \'Onl'imonto:; cio tlii'OC

Ior o l<mlcs· das lnculehlllcs elo direito o ole"mo<liciniL par·n os 
\'<lndrnonlos nctn'nes, · julga a ~lesa con\'cnionlc nt•roscntnr 
a 'cguinto tahclln comparativa do uns o outros com clccln
l'iiÇilo 1ln l'nsil.o, mn CfUO o nugmonl.o so c!Tcctnou.; cnm
PI'ilulo lll~ct·n:rccntnr que para conlwr.cr o ''crwimrnto pro
Vil\'lll 1lo CIHIIL OJI)I08itor, a Mom dividiu tmln~ tl'iula oppo
:-:ilnl'es IIli~ raculdtulo~ il. importancia das rctrihui~:.ciu/'1 
pc~:uuial'ia~, I(IIO~roet•hctp 
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A· Mesa persuade-se que 6 fupdildo o augmonto uc ~5 
por cento sómente, que·"so concede nos substitutos dns 
faculdades de direito, porr1uo, num sondo cllcs obrigados a 
li~Oes diarins como ode'ntes, J•o.dom obter 'pcla.advocnch, 
durante o tempo'· q~ol'lhes licn livro; Jn'oventos qno de 
sobra os indemnisem da ditreron~a havida. a .sou rcSJieito ; 
assim cómo .IJUC támberri o ó li duJ•Iicnçno dos vencimentos 
do! oppositóres das· fa~ultlad~s de metlicinu, porque como 
preparadores, 011 empregado' em .estnbo:ccimcntos das 
mesmas faculdudee. sum diaria!llente cbnmudes a Jlrostftr 
os servi~os. do!Sns commissiles, c por ollns nam terão do 
receber gratificaeilo alguma. , , 

Do 'que aeaba' de OXJidr-sc resulla": 
_ Quo o aug'mo'l!o do:! vencimentos dos directores o lentos· 
<las faculdades de direito; e de medicinu do lmperio tem do 

· clevar~so em ~ua totalidade •sobre o 'dispendio· actual a 
ttm:GOO~, a saber: 

Pnrli atÍ f.tculdado~ do.diroito. 
l'nra as de medicina. 
l'ara os oppositores. 

lG:i00$000 
61:600,\0110 
U:G00$000 

ainda em 18til, quando' lov; logar a ultima•'re{ornia do• 
mesmos cursos, 11am podia ser , mair invocada em i,urli
ficaf40 da <loctrinil .do rlilo projecto. . • •. , ... : .. , , ... 

Sobro as d11ns qucstiles, que susc.i~1m õ parecer,, e voto 
separado d11· con1missno de lnsenda, opportu11idade do ,uug~ 
monto dos VCIIcimenlos dos lentes das· !acuidades, Íl direito 
d~s lentes das faculdades de. scieacias júridicns a venci
mellles oguacs nos dos desPmbargadores, intende li Mesa 
que,. havendo cessado as rasoes cm que se lúndou aquella 
comrriissno para o adiamento do projecto, a vista do· aclunl. 

.estado. das finnn~as· do lmperie, 6 chegada a oeca'siilo de . 
augmontàr os vc11cimontos dessns lunccionarios, om :bern: 
do sorvi~n da na~uo, o outro sim que lho· parare. próee
dento n opini;io do voto·· separado, 'pelai!' seguintes · consi-. 
deracilos ': · . · · . 

i.i l'oiiJUO a 1•romossa .leita 1•ela lei de 18!7, auortto's 
os termo• em que ella se expl'im<i nàm 11odia comprobendcr · 
senam o ordenado, que tivessCI)l os qesombargadores 110lo . 
primeiro· acto.· ·legislativo, .e .nam !is gratificaçoes,. qúo ·de
mais lhe foram nrbilradns pelo decreto de !2 de Janeiro 
de t833; 

Somma; • , ~.· l'orquo, haverulo-se pela resolução n. H do ~7 de 
• , 15b:GOO~OOO. Junho do 1838 rindo aos lentes dos curseljuridico~ mela-

A lllesa julga bom cabido este disJiendio; attentos os de da .gralificilcilo concodirla nos dcsembàrgadoros,: c, J•ro-
justos motivos, IJUO acima foram alie gados, :vi do assim ao molboramen\0 .do -SÚ~ COndi~Íio, sign!6cOU·S8 

I"''. 
OpJiortunidado o justiça do quantitativo. dÓs vc!lcimcntos 

marcados~ :- ~pinüio <la ~lesa sobro ollcs .. 

11Õr oll11 de modo .claro, que o> trabalhos diversos destas .. 
dnas .classes de funccionarios tinham ·de merecer diver;a 
rotrlbuicuo : , . . . 
· · 3.' Iiorque nesta convicção nem . o . legiolador brasileiro 
~ugmentou o ordenado' <lo; !e~tes cm 18li2 a 3:000$000, 

,quando elevou a essa 11uantrn o. ordenado dos 'dcscm~.nr-
l'ar~ maior escl•irccimelllo do senado em assumplo rJrio gadores, nem o governo imperial o lcz, ·tJUOr quanao leve 

a !leia' considera digno do toda ii SII'L cousidcrn~iio, julga do executai' a lei de 1852, qum· quando,:auctorisa.do a. dur 
ella do. seu dever declarar: - estatutos its fncuhlades do direito, marcou-lhos ordcnudo · 

1.• Que pela c amara ·dos deputados foi-lhe rcmettic interior nos dcs tlosmnbargndorcs: . . . ·; , 
da 011 sessão legislatiVil do 18!i8 uma Jlropo>icâo, rcrol- V l'01'que o l~gi•lador hrasileiro· nam poília· ficar ad
l'endo que os vencimentos dos lentes cathedratico; d11s facul- stricto a essa' promessa oecnsional, ou destiunda a chnn111r. 
dadesde" direito, ficariam egualàdos aos dos dc;omburga-. em 1 8~7 pessoas ,lo me rito á .regonch1 das cadeiras, si 
dores·dus rela coes, o <JUe os tios re.SJICCtivos substituto> seriam Jlelo andar dos tempos r.econhccesso nam sómento, <JUO os 
na rasllo dos ;lous· tcrcos'dos vencimentos dos mesmo~ dcs- ·magistmdos <lo ~· inslancia, JIOla especialidade de seus 
e!Dbargadoros, IJUO eninm crani do {:000~ 11elil lei 11 • 6i7 trabalhos, o nccessithule do· corri~leta excmp~ao, c !ndc~ 
·do 7 de Ag'osto 1852': . Jlendollcia deviam' ter ,·endmcntos n'ais avultado~ ·do que os 

2.~· Quti .0:1" hintes c suh;titulos da lac!!ldado de direito lentes· quo podem nliits enlregar-so ii ndvocac~a, como real- , 
do Recife cm sua rcpresent;u•;io do 17 do Abril de 18i2 monto o fnsmn; ·mas tambom que sondo Jdontrcos os trabn" 
reclamam· esses vencimentos eoino um _direito, que lhes devo lhos dos lentei das la eu Idades do medicina o de direito, .c.· 
ser reconhecido, wn cU!llPr!mento da 111omcss;r, <Juo lbos nant ic hnventlo:promollillo~o~ Jlritneiros o ordenado d~s 
ltlra feita no nrt. 3° da lei do 11 de Ágosto de 1827, e desembargadores, nam. em!:justo <JUC ·fossem estes mats 
art. f• do cnp. 19 dos estalnto's dos cursos jurídicos rnl'orocidos tio qne nquclles. 
de 7 de Novembro de 1831 : . · . . , E cnmJiro ni11tla nqtnr tlue, se os lc111es <lns laculdudes_ 

de direito nnm tem jus uos vencimentos totaos dos desem
bargadores, nu.s sómcnto do ordenado, IL proposi~i1o da ca
mam dos dcpnlatiM excede_ as promessu:! du lei, dan
do-lhes o l'cncimenf.o tio {:800~, .quando o ordehado 
do> dosembnrgudore; ó npên!l:! de· .1:\I(IO:JlOOO. 

3.• Quc•scntlo nquolla 1•roposi~i1o submetlid11 ao exame 
tia comntJpsno do fnsonda foi clh• do parecer (v~ja-sc n 
sessão do senado do 1" de SeJilemhro de 181W) que ficasse 
a sua discussdo ·adiada até que mcllwrasso u ·estado de 
110ssú finanras, · ou se crctuscm twvus rccul'~os, que ni
tclasscnl a' receitá cmn a <lcspcsa; accresccnlnndo o mcm
hro'dh•crt;eutc,· .O Sr. Jo;uJtÍim Pi·nnci:1co Yianna nD ~tm 
v'otq scJmratlo, c cm reln~lio ao nugmcnlo tios venrirncuto~ 
tios lentes, . consugrado nn proposl~no tln cnmurn dos tlo
l'lllndos, que esta 11nm decio ser approvarla jlc/o mor/o 
porque está concebida; JIOI'IJUe, como 11 d~>po•i~ilo hlgis
lnlivn·lle 1 M27 nam tovo nuncn oxwt~;io nem tlo(mi' tine 
os l'cncimonlos dos dc.cmbarua.rurcs (oram clcvRdus, nem 

v. 
Cmnillcranda, c conclusão: 

IIm vh·ludo ·do cxpeslo, n Mesa : 
Con,çiflm·amlo tJIIO n pt·opo~iç110 du t't1mnrn dos 81'8, tlc

JIIIIrllh~> lu111IIHU cm ~r·incipíoH do jnsli~n, o e ppportunn c 
convenicnto, olfcn~co o ~esuinll! · 

• ! 
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I'AilRCER 
"'-''' 

· t• .. Qiui :ena entre c~ discussão c tícja·a11provad1L com 
as emendas da commissDO: · · · • · · 

··2·• Qúo o. parccer•soja impresso o.· distribuidõ na rorma· 
do 'cstylo •. · . · . . · . · . . 

· '' .·, .·• ·: J!mendas- da Jle1a.. ••. 
.IIII 

dil .Palavra ordc-

n. tU sobre. UQIII pÓnsãO concedida ao' 'alferes rt!ormllllo . 
JoDo Zercrino do llollanda Cavalcanli. ·.' · · 

! ., •. ''i';" •. '.;.: ••• 

SOLIÍOs 110!. OFFICIABII' llO 'KXERCITO .B:ll1141lA I VINCIIIINIOS 
· DOS B~l·nROAPOB PE•PAUNDA;·- .. c · ·' " 

: . ' _- .. ·._,.~_/'•,:~ ,'_ ... ,;,. .--~ 
Segu1a ,se em~· di~cussDo, com. o·parecc·r·. das t;01D!Ili"": 

.. t. • · Ao art. t • da proposição, depois 
nailos,-accrcisêonte-se-e. grntificnç6oP. 

.. 2;• ·Arti'o addilivo con1 a numeracno. 'de 2.• . · 
-Os OIIIIOsitores, dosignadõs para se.rV.U·om ·como pr~para-· 

&Ges do ·marinha' o guerra e fazm1da a prnposiçnci da mesma 
.camara sobre o alig~1entõ:do sol.dós ·dos. omciaos do·:oxer~. :;.', 
cito o ariní1da o· voncimentos dos empre~ades de· flizenda. • ,. .. . . ' ... - --·- ' ' ·. . .. 

· 1lor~s nos gabinotês, ou· õm quaeSIIUDr outros estllhcleci
meutos dll fiiCUidadó, nam toriio pbr este· servico·direito a 

o. liila•. Zncarla• "pronunciou um; dlscari!O~ que · 
publicaremos 'depois. · ... · · , · · • •· 

gratificuçno .~lguma. · . ' '·.' · 
S.• O nrt . .2• da proposi~ilo passa n ser 3.• . 

o N•·· lil•u•nt,·a •- Sr. prêii~e~ie, ienbó p~lic6a • ' 
dizer, o lovnnto-me · sómento 11nra · oé.cupa~ine;doll 'enci-~ ·· 
m~ntosdos'militares. . · . · · : , ·.:·:, · .. ·.,:~ · · . .' 

·· l'a~o.'lló.sonado; em 21 ·de Janeiro de 1873.-Visconde 
de · · Abadd,. presidcnte.-Josd Pedro Dias · 1lo Ca1·valho, 1• 
secretari3 • .....:.feronymo Marliniano Fig•leira tla ~lei/o, 2" 
secretario.--Barao de Ca"!argos,_ 3• ~ocretario._ 

PADECER 0.\ COII~ISSÃO DE FAZE~D.I. 

As obscrvacõcs IJUD o meu collcga pela l!ahia .acabou de : 
f11zcr cm relacfio .a oútras classes me parecein 'justás. Elle: 
entciulc que os augnientos sfio·neccssarios; mas 'coni" ra~·
zfio censura à falta do. fr11nquen do ministerio, · .. que,devé: 
apparccer na tribu1111 1mra tomar .a responsabilldade:d~~ses 
augmentos.. . · . . . . . . . 

. ~ub,iidio dos doR," lados .. e scna.dores. - Meu fim, poróm, tomando n ~alnvra, é O)llro; ,e a·Jl!inba .. 
. . censura ao goveruo ~·nno .ter lido a JD1lnor PI'IIVI,de~llla,.n~ 

'A commis'silo ·de f11zenda cxáminou a proposicilo da cn- maneira de ostabillece1· o. augnicnto . ~os vencimentos da 
ma!a dos Srs. ~e.put~dos n. ~O de 17 do. mez cÕ1·rc1Íte, ro- classe militar. · · .• · . · . ·. . , . . . 

, 

lat1vn ao subs1d1o dos mem~ros da mesma camara o dos· .Sabemos que uma grande questão se agita no. P,aiz:. a da .. 
- senadóres :mi actual legislatura, e ó do parecer quo a re- -maneira otais justa é politica de obter gente. para o.exor-: , . 

fcrid:1 proposicdo soja discutidà e ndo11tada. . . • ·. c!to .e ,para. ·a armad11. A escola conservadora. des,i~tiu-~o.1 • 

··:Sala das· sÕ'8silo~, em 21 do Jnneiro do 1873.-V. de recrutamento·.· ror~ndo o agarrou-se ao reérutamento pelo. 
CaràÍ•eUai • ...:.v. de. ln/wmirim.-V. de Suu:a Franco. · 'sorteio como um grnndo Jií·ogresso; os liberãc,; que tinbanl• 

. Ficara~ .sobro a ineEa para entrarem cm discussão. c01n· a1iopta.do' o recrutamento- por ~orteio .eomó, úni·grn~d~ir~~· 
us .111·oposiçoos a· que se refçrem,. indo, entrotanto,·'a im- grefso, recouhecem boje. que· cstavnm·.atriísadiJaimos em 

· · 1868. quando · -nedia111.. como' salVa. teri.o .. 'P'.á. rá ~9; pàii.;r' pr1m1r.. ,. . . .. ". 
adopcilo de uma idéa,IJUD tom dofoitos'tãodppl,onívêis''como 

. Foi lida, submetti~a á discussilo e approvada P.~rn ser as do' recrutamento arbitraria. A. idéa, poill,que.'y~lij:éJI.~.- •• · 
rtimottida á óutra camara n eoguinle lalido no ospirito· do. paiz é qu?. o .os~rcitcr s~. devo ... ~~"!P.~~:. 

REDACÇÃO. 
. ' 

de volunt.1rios o. ·só na .deficiOnCia. destes so·dmril 'ro-. 
correr ·ao rocrut11monto P.DI~ so~toi~; ficaQdo· àbs~lú,'#~eplo . 
abolido o'recrutamonto arbllrnno,•ou o· modo de_r\lCflllar. ·· 
até ·hoje empregado. · • . . .. ·. ··. ';.:ó8.';i:~·.' , 

So o ministerio nno nega· as vantagens 'do ·al_ttlillleoto 
voluntario, nilo' so devia ter esquecido _diflanéàr)íêsW pro~ 

. No·. fim do art. t• accroscente~so: •:Ító a quantia eiTcc-. jecto às bnsos desta, reforinà, porque, Sr •.. pro.IJ!Iiin~.• .. 'Se·.o·, 
tivumenle. emittid.n.u . . - · · 1 • • '· be ·exercito fôr bem pago, so os vo nntar1o~ .orem'. m nimu-

Emenda approvada pelo se11ado d proposif,To tla-camara 
.dOI· deputa1los que apprava o 1lecrelo n. 4232 de li 1la 

.. Agosto de 1868. · 

.. 'l'acó do senado, .f8 de Janeiro de 1873.-· A/arque: tle nerad~s.... · · · ·.; , ..... ,.,, ... , .,,. 
SOJIÜéa/iy.-Marque: de S: Vieente. · · ;: ·' · 

ORDEM DO .DI~: 

. SECDET.IDIA DO SE~.\110. 

Entrou cm' 2• e .ultim~ 1iiscussr.o. o parecer da mos~ 
n. 438, scbi'O o l'etjuoriníen(o, do emp~~&ndo dó/ senado 
Eduardo "Antonio do Padua. 

Seguirnm-so em.3• di~cussfio e !oram ap11rovadas para 
semm dirigidas i• SIIIIC~iln imperial as 11roposi~Oes d11 ca
rnara dos S1·s. deputados mr.ncionnd~s nos parccm·es· dn 
me~n ns .. 1 tO o 4:11 sob1·o pensões. ' 

F.nll·ou om 2• discussfio o passou pnrn n 3• a 11roposi
. ~ilo rln mesma camara mcneioua1la no 11nrcccr dn · me~a 

·O Sn. Sn.VEIIIA Lnoo :- E bem trniados, 
' ' ~ .. - . '• 

O Sn. SARmA :-••• so as praças do pret .em lo;ar. de 
120 reis diarios, . que ó um soldo muito insignifiea.nte, UW,ç
rem mnis e o que devem . ter, s~guramento o' exarcito'lira
silciro torá no · paiz mnis im11or1:incia ··o· será composto~ do 
melhor pessoal. Jlulilo muitos de ·0011808 concidÍldilos 80' alls
tarilo no exercito, sobro ln rio se a pllr de:. uma ·remunera~ilo 
suOicionte para a~ suas nec~ssidad~s forcin, .a~olidos ·os 
castigos nviltanles. · · · 

Portante; nr.o nccuso e nem censuro o mini;terio pelo 
augmcnto dos vencimentos mililarcs: o que. mo caum ro
l•liros ó nilo ter cllo rle~do ja, o neste J•rcjccto, tratado do 
•·egulal'isar do Ulllll maneira coavenionte cs soldos dos vo
IOntnrios o dos olficinos interiores e do tratar as quostrlos 
sem prel'itlonria nlgumn• 
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110 Sessão em 21 de Jeneil'o 

O minislerio nno rcOccliu bem no que fo,, o nno cogitou 
do fuluro, quando apresentou este projecto na camara ; 
considerar-a qucslno sómentc sob o ponto de vista dos 
vencimentos, sem examinar como, c de que modo, Iaos 
voncimonlos devem ~or estabelecidos para altrahir voluntn
rtos, me parece uma falta. E' is!o o que condcmno c cen-
suro no projc~lo. · 

O Sn. ·Z.\cA.fttAS:-Chatila~so o salus por~lis na ca
mara. 

ellc, pois que ganbarno o no~c•sario 11nra sua sulisistoncin 
o estarno no abrigo .<los castigos nviltnntes, do ttuc ostno 
livres sómmitc. nqqcll~s .ttu.c. dosfructnm nctunhnonto um 
t•rivilegio mal e indcvidnmcnlc conservado emfnco dacons-
titui~no do·lmpc~io.. · · · 

O Sn. Sn.,·RtM. Lopo: - Como . ó t9do o privilegiO' 
inimigo do tlireiló. . 

O Sn. SAnuvÁ':-l'or é'onsettuoncin ·;.ara min1 n bàsc 
•lo alistamcuto vcluntario ó dut•la: nugmoÍIIO ile venci-

O Sn. S.lnÀtVA:-Condcmno' a improvidencilr com que o mantos do exercito, principalmente das prn~as do prol c 
·ministerio decide todas as questões o com que ol!m para dos offichtcs inferiores, c n ~boliç~o dos castigos itviltnntc~. 
o futuro do JULiz, que lhe parece sempre livre de tormentas, Estes castigos jiL estariam acabiítlos se no Bru~iln•1o cxis
quantlo sérias nJI!Irekcnsões dnsportam a solicitude tio todos tissu no lado de uma 'classe tJUC abran·go quasi .todo o 
os homens qun csliulnm profundamente as cousas do paiz. t•n•z, e que é a do povo, uma certa nristocra~ia, que não. 

' Pois que, senhores, o miriisterio ni\o vú •tu c a questão do tom raxão de ser; se não bou1·cssc o privilosio do CJUC 
· recrutamento tem seus dias contados? O mifiistr.rio não vtl tratei jlt, isto• {, se os filhos dos officiacs1 dos condecn
qne:conscrvailorcs:e liberaes tee1il hoje o mesmo interesse radcs o t1os gmndes do lmt•et·io não fossem. cadetes .. stigu
cm abolir essas armas co.nr que os -t•arti1los se fct·cm reei- l'nuumtc jiL estariam abolhlos os castigos nviltaatos. ~ln~ 
procamcate quando' estão no· poder? o miuisterio 'não vtl cm consctJucncia ·desse privilcgto é· que ni111la conservn1ilos 
que os partidos vilo :issumintlo no tmiz a posi~;1o tJtio devem csoes t•asligos, quando muitos goncraos di>tinctos nliâs se 
ter? O ministerio não vtl que os Jlartidos nas t•rovincias ·empenham jit pela aboli~iio.dcsses ca>tigns por se compre
olham boje o poder como seu maior advcrsorio c seu nctrarcm da.noccs>idadc tio assumir c exct•cilo 11 po!icão 

. inimigo naturál ? · · · que devo ter no tmiz. • · · . • · 
· E' 11rociso, pois,· quo o minislorio vcuha á tribuna. dizer . l'o•· consequcncia. censuro o governo n•o· polo .. áugmcnto 

se acha sufficioutcs ou n;lo esses augnícntos das pra~as do do ,·cncimcntos ·ao exercito, mas porque não se ltmbrou de~ 
pret, ~c entende que 11odemos ·ter soldados com o soldo tio que eHo Jlrojccto continha uma das b:1scs indispcnsa \'o is · 
120 reJs tliarios C voluntarios _com O dUJI]O dCsSil IJttantia. para O t!csenvolvimonlo do alistamento voluntario. 
E se acha conveniente· que os cabos, 'snrgentos e nnspeça- Sr. presi,Jeatc; tcmoido· tnscutir c pt·ojcclo d11 conscrip~ão. 
das, isto é, os offici:1es inferioros, · do <Jue doJICtule muito a Neil e lerei occasi;io de· dosenvolvct· melhor o meu ·pcnsa
discit•linà .-c nuirlllitlatlc de exercito, devem continuar a tur· monto: Mas julguei conveniente a provcitar. esta occasi1io 
vencimentos iasignificantes. ' parn t•é<lir ao nobre t•resillenlc do conselho que augmeritõ 

E'·Jlreciso qite o soldado desejo muito ser officinl inrc- t'nais, se lhe for pc.sivel, os vencimentos d11s prn~as de 
rior e ospiro.esso log11r, a~sim como o> officiaes inferiores t•ret c dos officiaes iarcriorcs. Este nugmcnto ó indispensa
descjem cingir uma bar.da dti oOI.i:tl tio oxercito. Mas para vel. Sem que o soldado bru.ilciro o o official inferior soja 
estabelecer-se esse estimulo ·do uma maueirn cfficatconvém bem paio, não acredito o nobre presi;lcntc do1conselho 
melhorar ainda á ccndi~no dessas praças, c ti o que niio tfUO o alistamento volun~u·io 11ossa ter gtando incremento 
fez o. projecto, porque 'disso nüo cogitou. no paix. · 

1 
· 

l'ortonto, venha o ministerio á tribuna o exponha as Na lei do fixação de força ou no projecto de conscrip-
suns idéas. Diga se al'ha t•ossivcl obter-se voluntnrios com ção nós potlerinmos e~tnbelecet• a aboli~üo ·do~ castigos 
a remunera~ão que dtl este projecto. corJioraes c tcl'iamos as bases- necos;arias para discutir 

De todos 0~ nui;mentos prepostos nesta se8são, Sr. pro- CJlpo•·tunamente a mclhot· forma dc,comt•or o exercito. lias, 
sitlcnto, o. que com razüo são auribuidos ·pelo meu nobre .se o ministcrio se oaqueccr agem de uma das bn~os. prin-: 
collcga ti dcclaraçno, feita J•elo ministeriAl, do saldos, tio cipacs da reorganisaçiic do exercito, como esperar que a 
todos ·estes pro1·cctos 0 mtlhor, 0 11110 tem um alcance muis ncquisic•1o do voluntarios seja feita com a vantagem .cotil 

que deve sct· feita? ·· 
. politico, ó este do augmento de veocimeulos do exercito. • • Sr. prositlontn, acm·ca do aug'nlcnlo rcla~ivo nos officiacs' 

O SR. Sn.l'EtnA Lono: - At•oiado •. E' o unico IJUO acl1o ainda o projecto defeituoso. Eu desejava que entre o 
dovia.pas~ar. caritiio c o major. a ditTcrcnça do soldo fosso maior,·nssim 

como entre o coronel c c official general: o official general 
0- Sn. SAMIVA :-. • porque todo o mundo sabe que deve ter uma grande dilfcrença dQ s~ldo tmrn .o omcinl 

no Brasil o exercito uno ó c nem pó de ser· um instrumento superior. O augmonto maior do soldo dos officiacs gcneraos 
do despotismo c, alóm do pouco numeroso, cstiL filiado com não projutlit:a multo ns nossas finnn~as o ó um grande ·cs
todas as classes da sociedade. timulo parn a carreira militar, porque nós nno temos dose-

nas nem centenas do ofllciaes gcnernes. 
O Sn. F. Ot:TniANO :-Apoiado. 

- ~las, se estes offieiaos fot·om muito muis rõmuncradus, se 
O Sn. SARAIVA:- l'or. consNJnencin a CJiposiçilo libcral 1 não forem pobres, t•ohf'i~simos, como nctunlmentc siio, (po•·

b~m como o governo nfiO tom receios do exol'cito. O ttuo · tttto so devo tu·c~umir terem uma fnmilia numct•o;n), so 
elln quer tl que o exercito scjn bom ronstituitlo; se o sol· tiverem vencimentos cquivnlcntes ti sua t•osiçtiô, to1las ns 
dado deixar de sl!r uma victimn, o (ot· o •1no devo ser, nossos classes do olllcines ullwf'iam (1111'11 elles romo tmrn o nll·o 
filltcs, nossos parontcs, os filhos tio semulcr do lmJICI'io, o1ulo cncontra1·inm o descanso, ns ~ratttlcs honrns e nnm 
romoo> do ultimocid:ulão brnsilciro, dcscjnn1o cntrnr tntt·a existcncia scnrvcxnmcs pccuninrios. 
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• 
Mns, deseJo que o omrlill general nno passar de um pobre, fez como ministro da fazenda, e ·escreveu nos relalorlos a 

qunom noco•sidíulci do pedir ao govorho accumuloç6es,. de quo me referi. · · · , •. :o • · 
um· necessilildo. que nno·'tem as veies·meio~ de acudir ás · Basta-me para isto demonstrar,. padir licencaao:aenado 
primeiros nocessidudes 'de ·uma. fumilia numerosa, essa e lclr um trecho' do relatorio de.t867 do ··nobre :Jenador. 
classe uno poderá ser o alvo pura qlie JIOdorno olbnr todos Al1i ~o artigo caixa ~~~ .aniorliza~no ·expressa-se, S.- Er• do 
nquéllés que se dodicurom iL ca·rreira dns nrmás. Cot1vem seguinte modo : •C01:1:a· da aiiUJri~Of4o;.o·Brta·reparllplo 
lembrar ·que cm i10sso· pcilz n · clnsso,dos oiOciues. genoraos funcciona •atit{atoriamante: lim virtude da ·tei· n, .tSUI de 
·nilo encontra como om outros jmizes grandes vnntngons em 12 da Setembro dQ anno panado (que allerou·a organila-

~ outras ca~rõh·us •. : . . . . .... · • fdO do Banco .do Brolil, ·pawindo para a meima ri}iarli-
. . Eu, 1101S, Sr •. prescdente, nem ser apologastn ele. grandes. fdo·o material da emilrao dme. allnbelecimeiltu e mcarrs
.excréitos; sÇm querer dar. ao, governo i:rancles forças ínili- gan.do-o do mvifO da· me•ma.· emil•gor devill . ~re~cer 
ta1·os o acroclitando CJUO o Brasil tem uma posicílo especial conoideraa•elmente o ''" eqiedie"lé ào paliO.. que (note bem 
quo 1:ílo 6 compnravcl n nenlium paiz da Eu(OJia, o d~;vo o .s•nndo) a cim{erancia da• Ílolà1 do governo1'8u.b1Wuidtil 
ter uma orgnnisaçno tnmbcm. especial a . essõ mpcito,; em .grande escola nert~, ultimo• t"'!Po•· ~ •a•. ~1!-U!C~Iival 
p~nsando .a~~im, ·cu mo. dc~laro . Jlijlo augmonto dos vonca: ! emc~<DII qu~ t~m havado ila1 DJioltcel da .dtmda publ~a 
me~ tos dos_,militares, e só . doploro que este. augmonto não · muat~ conlr~bu1ram .para o augmen~o. do~· lrablllho. • Aut"! 
soja maior. om rchaçno .á.clas~es elos officcaos goncraes e (co1!t111ua o nobre .so!~ador, enlll~ mm1stro. da fa&enda),: (01 

aind,n IJlUito .maior om. relação ils praças de prot c aos offi- 1nd•spen11vel adm1!ltr collobo~odore~ ~ commeller,· a _alg~ru 
cia.es. inferiores. empregado' nova• tncumbencuu, med1ante ~mcz relrjbutfilo · 
·. õ,.·8~~. -wl•eoncle. elo ltlo Da•anco e rasoavel; a14m da.medida,já·pollo·.em.prollca deproro-

·Zn-.a· i ali' nronunc1'ar.·1n1 c!1'scnrsos qu" Jlublc'carcmos gar-~e 0 e:~:podiente· ali a lorde ·par.o . Con(erlfÍrill· 'dai •· • ,. " nota• sub•tiluidas, . .. · . . · ·. · ·: -.. , 
no oAppcadicon. · ·· . · O 'tdificioein que {tit~ccioniútlo rÍjliÍrli{illo, l1ndo ig~ai-

O Sr• vi•conde do Dom lleUt•o 1_ mente occupczdo.pelo correio, n/lo tem as propor~u, indii
A~inntnda como se atha ~sessão, 0 jli qunsi 8 dar a horà pen1aveis .fldO só para a sua occommodafdO, ma1 1obre 
dn torminnçOo. de nossos trabalhos, ~ojo"me forçado a Jimi- ludo para tcguranfa dOI important11 dociumcnlo1; • liiii'OI 
lar-me a.mui t•oucus pahmnscm resposta .ao HJustre sena- que estão con{lados_ á íuo .9bÓrda,. ,. . . :· .:. -:., .· .• · 
dor pela. pro.vincia du Bnhia ,na p;u·te.crii,IJUC rrntou da caixa Nas coras. fortes, q111 e:~:istem, nllo.l1a o 11ptJfO necelltJ
deamortion?llo. Chefe dac1uo1Ja.1·cpill'li~ilo corre-mo oimpe-, rio afim de serem deposltadoi Otlai/Ju .das nollii emilli
rioso d.evcr de oppõr algumas considorn~ilcs, 00 quo disse deis, ·c os livros de amlilamenlo ·dai ·ajlolicés. ~.:· poil;' 
S. Ex. Confesso, .Sr. presidente, que cubi dns nuvens como urgente a remOfàO d.ocorreie, é ó. gov~.il~ ,Per_a' 1/f"-.l~al,-

,_. vulgarmoní'o so diz, no ouvir o quo. a respeito dti caixa de a revementa. " ' . , . : , .. · , 
·amortisa~ão, oxpendAu o nobre senndm· om ambos os õcus ·Pon~o que bastam estas palavras ·para defeu · dO· pro
discUI·sos. O meu espanto proveio, Sr. presidente, do que. jccto cm discu•silo na porte concor~cnte 11 caixa dé·ámer
ntll h~ pouco, cu'linba o honrado mcmbc·o, como um da-; tlza~•1o. N'ellns ostá rccooheciila a.iruportancia,da repar- · 
quclles quo mais jusli~a faziam aos sorvi~o~, que a mesma I li~no; o faz-se menção dos muitos e .variados se"iç~a;.que 

· . cãlxa.tcm prestado, C· continua a prestar, serviços que u;1o ,. , tom·n seu· cargo; do excessivo trabalho. de ·que .deYe-:dar 
commcmorarci. porque j~ dellcs fez muito honrosa mea~ão. ,cbntn, serviços c trnhaltios,. qne ·obrigaram o .nobre:.senador 
o nobc·o presidente do conselho. Avaliam ussi.m a .o1•ii1iào ;'o, COblO ministro· da fasénda, tomar todas· as JI!OYideuclaa 
·do nobre senador rclativameuto a a queiJo ~slnbolocimento; rofcl'idns. no·. seu rclatorio providenciai ·que.de certô.S:'El. · 
porque S. Ex. foi um dos ministros du fazenda,. 11uo mais ni!o teria tomado si se tratasse de·umn rep~rtlçaohíoria; in-

. se esmeraram om dar a caixa de amortisaçno ns mci(s sig- : tch·amonto passiva que nno p,roencbesse·o.seullm)o açbuM· 
·nifiéativas · provas do aprc~o, attendoado sempro com a limitaila. ao pagamento. de juros dit_.áti911i:es. ·: :.' ''. · : : ·. . 
maiorpromptidi!o o zcllo a todas 11s n)edid11s, quo teve a Foi S., Ex •. mesmó quem nesse' 'doclimenlo . .'·fe.z vénls 
honra da ·11ropõr-lbe, o t•or si mesmo to,mnnclo outras afim camnras que a caixa do amortisacão desempenb&Y&".•citis
do quo a t•eparti~no pucless.e desempenhar saiisfllctorinmentclfactoc·iamoilto suas fui1c~6es '1)ue Ó seu· trabalho'tinba au
os. variados e importantes .serviços, ·que estilo a· sen cargo. gmentado· porque, alem das successivás emissDes de apo-

Aiém distó, ur.o só, em seus clisrUI'Sos em diversos occa-~licc;, objecto principal de sua instituici!o, ilobrc ella pe
~iOcs o cxpeciulmenlo r;o anÍlo do 18G7, mas lambem 'cm s~vnm os novos c importnntis•imos encãrgo8 ·do. material 
seus a·clnlorios do 1867 e 1868, foi pelo illusfre senador, da ~mis~fio do bnnco do Brasil, e o rospoctivo . aerviço, as . 
roconhecicla a importcmcia diL caixa do amortisn~•1o, os ex- .subslitui~6cs c, conferencias do' notas do !besouro caqrran
traOl·dinarios servi~os de que tinha. .sido incumbida poc· di- 'do cscnlln, n maior colissno ~o· papel moeda; ·e 'o nobre 
versas leis, c o excessivo trabalho dnl1i a·csnltllnto, o con- ~ena de c· podia niuda ter accroscontado, :e todAS as. opero- .. 
scqucntemeutc n uoccssiclndo do nugmcnto do seu pessonl. ~6e> concernentes. ao ultimo Oillprostlmo nacloDill ... ·· 
Entretanto o senado acuba ~o ouvir o n10do como p1·onun- V~·so iguolmonto, Sr: presidente, no trocbo que:llve 11 
ciou-so o honrado mombro, accc·ca da caixa do nmortisn- honl'll elo hlr, reconhecida li ·ncccssidado' do dar-:so··mnior 
çno. Disso que era uma repnrli!,'tiO intcircunente pns,ivn, li- oapa~o à caixn .. dc amortisn~no, c~jo cdificio·nem se tiros- . 
mitada no pngíuuonto de juc·us elo npoliccs ; um estabeleci- tavn jit nnqncllo tempo a sua conveniente ·accommodn~no, 
mcnlol\10rto, po1· m1o poder ronliscu· os fins do sua crcaçuo, nno lendo, nem lognr pnra os talões dns notas cmlttidns. c 
o IJUC podil• ató ser umn mcrn sccç•1o elo thosouro nacional. correndo, nlt\m disto, risco os importantes dÕcumentos ee 

Orn nada disto pcrdôe·1no o. nohro senador, està do con- livros, confiados IL sua 'guarda. Ora, o artigo· do ·p_ro
formidndo, com c quo S. Ex. disso noiln casa, rom o c1uo jecto ~uso discute,. o ltUI trat11 d11 enixa ~o amort~.!!ll~fto 
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é justamente n,consequencia de t.udo quanto o nobre se- ·g~dos; recebimentó . do. juros, e.' 'outras. deste gen~ro, as . 
. nndor expoz á nssembl~n gemi, isto ó, da necessidade de. quacs, como. snh&o nobre senador. po1• )lroprill"oxperioncia,· 
MUgmento de pessoal, ·que.l!ob ns seguran~ns da permnnencin avultam muit~. So _a ·cni:i:11' uno tem d~ m~ito's nonos a esta·· 

"" o maior responsabilidade .. possa dar .vnsão n todos os ser· .p9rle amorli,ntlo apolices, nno. ó isto culpn sua. -Houve lei 
•.. viços: o, trabalhos. que . S. Ex. enumerou. N~o se vae fazer . que mandou suspender a· amortisaçno. 'Alas, ilnn ebstante,. · 

·. mais do·que tornar fixo•. os lngnres de que ncnixa neces-. continulll'am,. e em i;n\o sempre nscóí1dcnle ns outras obri· . 
. - si ta, •como imperiosamente pxigem as convenie'ncia~,_do ser· gn~~cs, impostas· pela .lo.i ·.do ·sua c1·en~no 11.1lr, que· coa li· 
· ·.-.vi~o.•puhlico, ,e .. acabar· com a classe do colloboradorcs, nuarum as o"mi~sões ~o apoliceR, nugmerilou·se-o Lrabnlbo 
. . com ·os serviços do tardo, o com· nsnovas imcumbcncias, a da escriplura~üo,. o do. expediente de tal sorte, que· tor~ 

. caquse.nllude norelatorio dtndo nos em11r~gados e1istentes .nou-se·in~upornvcl, c exigiu a necossidndo :'do, auxiliares, 
elas .. óte.-uma rnsoavcl retribuicão; medidas todas tomudus que nlli esmo' hu inais de ~ annõs cm oll'eclivo servico • 

.. ,me'jiomuito criterio. pelo 'h~1Ímdo senador ; justificadas l'ri>icriormonlo· pnssaran1 para a cnixa em· virtude de _lei ·os 
'.' .mpco exigencias do servico, mas que só Pl'ovisoriamente importantíssimos o Dl'lluos trabalhos da emissno, sub~tilui~-

,podiam:ser empregadas. • · . ,.- . -· 1 cúo o àtó.lroco do' notas;· o todo o servi!!o:do ultimo em· 
. ·• :.Disse, ainda .s. ·Ex. que os r.olloboradorcs nno oram em· presUmo nacional, como já .tive n honrn de· aizer, ·e _í ge~ · 

., . .':pregado~, creados por virtude dn Jéi. N11o 11enso assim, Sr .. rnlmcnte sabido. - 1• . . -· ".''.':' · ,·: .· · . 

. .. presidente ... Houve lei. que uut11~risou o governo p11ra,cre-)· Acc.resccntou o. nohre. ~onador, ·s~. ho~·~o,~p_r~lie,~di u 
.. ,ai-os,. o estou ~el'lo que .sem 1sso O· nobre. senadorniio 1 S. Ex., que o serv1~0 da ca1xa .do amorlls~ç!•o.,pO'df!l ser 

..... ,osletia·nomondovDimana. essa: crea~ilo de. autorisaçãil i feito por nma sec'~üo do 'tbeseuro. Sobre estó:,:pontil Já: o 
· . impliciln dalei· que reorgonisou o ~anco do Dra~il, e,'luo o., nobre lll'Csidenie do conselho ·disse tudo qunnto~e~ai.neces· 

nobresonadortornou bem clara no regulaménto· que ex11~diu sario om resposta ao honrado senador.; pcla·.rilrnba'jlnrto 
para· .a sua execuçno .. "' . . direi tnmLem, que nilo duvido·que. uma' secçiio do !besouro 

. .O .que fez pols S. Ex. crcando os collobora1lores: o to- possa sc1· incumbida 'de prestar os scrvi§os de q!IIÍ csl;i 
. mando ns outros providencias ja mencionada;, não roi senilo. encarregada a 1:aixa de nmorlisaçilo (mas nS' vnntngens 
o que de momento. podia rnzor, e .o que veio a servir dê bo•e dobi rcsnltantés, ó o que nilo· sei coinprebcndor. ~elo Indo 
pnra a rerormn qu·~ era ·se.J>rojecta. Se o nobre senador d11 economia pelo menos nilo ba. nem uma._·A: despcza'teria' 

. conlinuns~e no minislerio .teria de razer essa •·ero,·ma; estou de ser rorcosaménte maior cem os empregados ·que ·não 
. perreitnmento convenciçlo d'isto. l'ela minha parte desde o (lu dessem pássnr pa1·a ·o !besouro e tivcseem do se.r nposen

· ... :anno.seguintc, isto é desde 1HGO .lenho consLttnLemente in- lados, o com o pe~soal necessarió, niio só para o servi~o 
· ,sistido .JIOr·ella; ruzendo ver as.vantagens. quo pode re· concernente as apolices, ma& para o'da.emi•silo, e substi-· 

sultnr, e bilo dti inlullivelmenle provir ató,llllrJI mnior eco- tuicilo do pnp~l moeda e 'do emprestimo nncionat',Todos 
nomia. do thesouro de uma reorgnnisa~ilo da rcJÍarti~ilo, cstés serviços· exigiriam impreterivelmente Ires séc~Oes pelo 

· fi~àndo-se o quadro legal ·e clfcctito de seus empregados; menos de ~ovos empregados do !besouro, muito berirretri
o· com 'isto.e_vltando se o estado vcrdadeimmento anomalo buidos e a.dospésn, cm ultima nnalyse,..teriade do scrfilUilo 

. eni. que _se ncba 11 caixa de amo•·Lisú~ilo ,desde 1867,. com mais avultada.-No entnnio com a rerorma proposta';. com 
ta'ntos· collohoradores é' arldillos; e com servir.os retribuídos, · o augmcnto do empregados constantes_ do ul.limo. rclntorio · 
prestados r ora. das horas marcadas em lei pura o trabalho da rnzenda, a c pa>so que se melborarit muito consideravcil
ordina~io,·do que como correr dos tempos vai resultando mcníe o servi~o · d11 caixa, o !besouro niie setTrer~ ÍIURnlénto 
ilma':_éonrusaoque convem razer cessar. - de de8pesn; isto c-niio gastará mais do.que aquillo~que 
. ·: E'm_, amboP os ·seus discursos e "nobre senador. c'xcla· já é obrigado 11 gastar e que bnde continuar. a sel-o.. ' 

. ' motfquo;n: caixa de amertiza.~ilo, niío pre?n.~!ii" .o ~cu · Neste . modo. de dizer, poróm, achou·~ nobre: ~~n~d;r um 
fim, porque sc~~o esta nmorhza~~o ,da d!Vlaa p~b.hr~ sopbisma, porque comprbcnde-se o que vencem os colla

: e.lla.nnda aw~_rllsava Qu~ o ·fim t•r~ncipal,co~ que [OI.lllS- bo1·adores, que nno sào 01nprcgndes crendos ~por lei.·. Nno 
IIIUida ,a ca1xa de amorllsn?i!O' r01 co~ en:Clto esse .que descubro, Sr. presidente, onde esteja a ditTeronça· para o 

.·lhe ntlr,lbue o honrado mcmh1o ó pam .. m1m [óra ~Je du.vtdn; cas~ de 11ue se traia. Esses collaborndores. est.~o .nomea
mas, S. Ex, d~ve a!lender a quo P?}tl propyta ~e1. da dos e servindo com vencimentos do !besouro desde 1867,, 
crcaçno da cntxa foram lhe commcLLHtns mUltas outras Nl'nhum ministro sB-nnimon a reduzir-lhes o,numero e neni 
lunc~ilos em~orn concerne~> tos nesse fim, e ligadas a c~1is- 0 podia razcr. sc·m delrilncnto notavcl de sorvico .publico 0 
slí.o de npohccs_ quero .d1ser ; ficnt•nm a c~rgo da cn!xn, nom fJ j!Drlcrli rnzcr. Jlispende com ollcs o !besouro e bnde 
todas.BSOJlCra_çues relatiVOS ncs.le aSSUill(ltO, C~lllO SCJRill COntinunr a dispcndel': COlllO, J!Ois1 ba sop)IÍSma1 em.coa

. alem dnn~lortiZII~~o; os assentamentos "'!s ap?hces, c Ioda lar-se com aquillo que elfectivamente se tem gnsto·e se bndo 
a. s~B escnptu~nçno ; c0ntn.s correntes; org;~nlzn~no de [b- continuar a gastar, para se calculnr, se com 0 augmonto 
lhas para pngnmento de Jnros; c o ~ropno pa~nmento, proposto se aggrnvavam ou nno os enus pecuniarios do 
trabalho melindroso, e imporlnntc, que 'de anno n nnno foi Estado? ' ' · 

. so augtnentnndo successivamonto nttl O•ponto "de tornar-se 
dos m·ais nrdnos, e incapaz de set• vencido pelos empregados 
cspecines, pela lei incumbido• t!e prccncbel-os,dc modo que 
hn sido nec!W!ario chamarum-se outros empregados, para 
nuxilinl-o : sem serem a isso ohl'igados, c sem a mesma 
responsabilidade, portanto. ·• · 

Parece-me, Sr. presidente, que disso quanto 'cra_ncces· 
Knrio e julguei do meu devei' cxpór no senado, em resposta, 
ns principnes considcra~Oos feitas pelo nobre senador. 

Ficou adiada n discuKsno. pela born. 
O Sn. mns1nBNTE dou n ordem do din pnrn 1!2: • Jlicnrnm lnm.hcm n seu cargo ns solucúeo de todas as 

<JUOslilcs administrativas <JUe se possnm m~ver sohre alio- 3• cliscussüo da proposi~ilo dn cnmarn dos Srs. deputa
nações de npolicos, o sua trunsmbs~o por ltornn~ns e lo-' dos sobre pensilca, moncionnda no parecer iln mesa n. H 2. 
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Sàssito :em 22 4e Janeiro . -

~·- discussão da. pi'Oposic4o_ da mesm~ -can1arp, com o 
parecer da mesa n. U3, sobre a·.aposontadoria ilo juiz de 

" A assomblóa -go1·al resolvo : . , . , 
' , . ·" ;, ·,.• _I,, o' . '•'.• .•. ·., 

direito Jono de Souza Nunes Lima. , .. ' . . . · , 
íl• dita .da. proposigilo da _!IIO!ma _(minara sobre o auí:

mentõ, de soldo'dos otOciaes.do oxorpilo o a1·mada, ·,o ·do 
vencimentos doi! empregados do_ fazenda .. , , ,., .,. , . , , , 

.2• dita da-proposigilo .da.. mesma. camara .com o pa1·ocor 
da comínissno .. do fazenda; sobro . o ,subiidio' ·dos .doilu-

' Art .. t,o Suo ap11rovadas ns porisoos do: ~00 réis.: tlia1·ios, 
concedidas 'põi· decretos do 27 do' Setembro 'dê t87t;'· niis 
soldados íio t 3' 'baialbuô ílo infantriria ~ Alaiiriéio" tuiz" 
Francisco l1orrcira de ·ouviiú·a,' e. dos 2fiô,'·:i2•' o"n•',éêl-!': 
pos ,.-,tló volUllinriô~. 'da, _i,n,ti·r~;· V!í·iíito~·.;Gom"es" r.~s,óco~;'"" 
,João .Alves dos. _Santos .. ·o: Al1guel Alanocl'' dos 'An]os/"'06 · 

tados e, senadores. ·,- ' . " . ' . . : . ' ,, ·, •' --. 
Levantou~se a hossilo ás 4 horas da tarde .. ., 

/ ' . . . ~ .. .. '' 

EM 22 DE JANEIRO 'rlE 1873. 

qulios ficar~tii impossibilitâdos do proi:ürlir .. 'méiOs''dii' sub"·': 
sistcriCia~: · - .. ; .. ,,,.~-, .. :,~: ···· ·.:._··· •····.~i;H~:~.-._.:·:.~· ,.~~~:: 

. Art. 2.,• Estas IÍc_nsOcs SCI:ilojagas:~ii. a~.t~*o~~It#~s r ..decretoS.· · · ·.. · · r.\, ... ,.,_, ' , •. _,..,1 ~.-. , ... _ ......... ·· .• 

· Art •. 3.• 11icam Jovogadas us disposiciles · eli{'côlithlrio~· 
. I•àco da éaaimrá dõs.~doplitado~, eni "'2t' dó:Jiiuliiro'{de 
tm:= Jeronymo Jàs(T6i:cêira ~ü".~o~;, 'pre-s(dimte~~-':-. 
Dr. JóaquimJosd.M·campoi.'da Coita_ ~e'Medeiroi'é·'~!l; 
buquerquil, t• sccrctário._;,;MiJrtilllw ile Friitaà 'ViJíra\/11 · 
J1/ello 2a ·secrCtaJoiQ inferialO;il · · · :--· ·' 1 .'·,•,;r,~ .. ;:·: :~, ~-~~_.,~~-): .. ,.,~ 
, · J ·· •· t;;.:· .. <r.l -~:1·;:•1;:~·:•~ f·~, ,t;',;· .. ;l: 

,.;· · · · í' ' · ' · ·.. ·p·' ·' d : u A Bilsombléa geral resolve: . , . -.: .. ummar o. - EXPBPI&NTE.- arocor a com- · . . - · . , ,,.,, ..... :.:,,, .. ,, .. ,-·: . .. , 
missilo da instrucção publiéa;~Parcceros-da commissão Art. t.• Silo upprovadas as sogaintes' pensi!e~ diariãs, · 

. do .legislaçlio;-Discursó. c requerimento do Sr. Jobiria.- concedidas por· decretos do 1 H de Dezembro• ·ite-'til7t;:-a 
Iírojocto d_o I~ i. dos Srs. visconde. dil.Jagunry o . outrôs saber: do 600 reis· ao· 2• surg'onlo"do 110•· t'ór(llf do volbn"· .. 
S1:s. sénadorcs,-onPEM uo PIA.-l'cnsocs. ~ AJloscn- ta ri !is dá• palria Jastiniano'' Rodrigues' da' Silvcira'';'do·•·IIOO · · . 

. tadoria.-Auguaento do soldo dlls ·,Q!lll!iaes·do exercito róis ao· cabo do· C!I(Uadm do•H? batalboô"_deiitlfáriteriai
o de vencimentos .dos empregados dil .razonda. '- Dis- Vidal Gomos· do Almcida,JIO' anspegadJi'did•··iJe'infilntofia:: 
, curso'.do Sr· l'aranngoa,:_Eo•cnda· do ·Sr. visconde. do: Martiabo Josó do' S.ouza; ou o anspegada'dó 4••:do'irir\ill!eriati 
:Nitbcroby.-Silvcira da}lotta o llrepjdcnte do. coll1lolho.- Manocl Casinuro du Abreu ; · do -100 réis aos •soldadosj'!dcis : · 
Súbsidio-dc senadores:· o deputndos;- Discursos. dos. t• o~· bntalbl!es de infnnte1·in Bernardo ·Paulo Màuricio"e> 
· Srs:: Zacoriàs ·c visconde de .Caravollas; , Gon~alo Borges Guimarães; ' dos·· 39•• ''o 110:• !! corposl-lle . 

. 'Ao .;;cio dia· rcz"~o a·chnmada;· c·ach-n,ram:io ilresentcs· voluntarios da 1iãtl'ia ·Antonio Rnymua.do:d_a ~ilva-'e•llaP 
39 Srs. Seliàdóres; :-a saber: viscoi1do do Abaetó, Dias de tbaznr de-Almeida· Brandão, da' companhia ·de·-infanteri~ ilà · 
Cnrvnlb_o, Figucim do Mello, ba•·ão de Cnmargos, Jobim, provinda do S. P1lolo, Antonio hidoro o1do·1• régiinento. 
Pnra'nngull; o Fernandes Braga; Almeida 0 Albuquerque; de cavallnria ligeira Francisco' P~1·eira do ''Carmor tódosi 
v-· d· Silva leitão da Cunha Cbicborro visconde de impos~ibilitados de procUI'nr·os meio·s: de'·sabiistencia/;em:· 

· loira a • ' ' ' - · · d ' 'm ntosreccbld · · co· b t ' ,. " N'tb •rohy visconde ile Caravcllas· barão-do ~lnroim Diniz cousequcncm o aerl o _o~ em·. m a o. --.;•;· ·: .. 
'vt~c:ndo de.Maritiba, Pompéu,~ m~r<Juez dos. "icel;to, Ja~ Al-t. 2.• Estas pensões serão• pagas-da 'data•dos'·cltados-
guaribo, Anti!o. 'Pa~s:·d<i'llcndon~a, ·bm·ito do l'irapnma, 'decretos de concessão. . .: ,. , . . . :.'·'.' .. , ,;, ,', · . 
Sâra1va, 'vis'coildc de Jaguary, bari!o_dwLoguna, duque do · Art. 3.• Ficam rovogildas as 'dispósicões oin contrario. 
Caxiii~; ba•:ilo do· Rio Grande; ,·iscoli<Io do Cmimragibo, < Paco da camarli 'dos dcputaaos.' 'erii-~24' do '·Jimlliro''dé 
Zacaria~. ma•·quoz 'de Sapuéahy; visconde de Sou•a· Fran~ .1373." ~--Jcroriym~ J~é . Tei4:6irà'"1unt'or;;· p;esidim1ii:~· 
co, l'i~condu do ·Rio Branco, Sinimbú, barilo.do Cotegipo, DI·. Joaguim Josd Ílá Campor'''da ·coota .dti.'·Mideiriii: ·,'• 
visconde do,.·Jnhomerim, Silveira da Alotta,. visconde do Albúqucrtjua, t• secretario.~Jfartiitlao; dé"Fri!llas' 'Viiii;ti. "' dc.Mello, 'o SccrotnriO:·inlcriÍlo.»',: ·, · · .;,.: ~:- ...... ~:/,·1!,;~.-:-n•r ~:· 
Doin· lletiro, .:Octaviano,·' Cunha- Figueiredo o. C&ndido , .. . , . - ·• "'", ,, •. ,.1, ,,0 ,,, 
)JÕndcs.· _ _, __ ,-,,.,, . , : . - ;; A asscmblóa:soralrosolve:. . ,.,;. :,.·:·c::· ·! 

··Deixaram: do :comparecer. com causa participada os, A ri. 1.• São approvadas ~s- seguintes pcns~s-:· dlarilis,: 
· Srs •· Bn'rros Dal'reto, Paula l'ossoa,. Mondes do~ Santos, concedidas por decretos do 27. do , Março, 'do, rt8~2 :_r :de 
Ribeiro da Luz e 1·iscondo do ·Bnependy.. _SOO róis ao cabo do esquadra do t GÕ batalhão de infan~· 

.Doixarnm ·do,. comparecer ·sem ·cnusa · partkitmda os teria Jorge Vieira de Lima; o ,de ,tOO' réismis· soldadl!a·dos 
Srs. Ucb6a Cavalcnnti, Nunps Gon~ulv.e~, bar11o do' Auto- tO•, tG• 0 1 8? batalhões do: infantaria~ Mnnoiil: Eloy' ·ela' 
nina,-bnrao do Alnlljnnguupo, 'Firmino, visconde de Sua- Cruz·, BlllnooiJoaqúlm do :sant'Anna. o •A'ntonio•:'·Manool 

_ suma;. S·ou1a Quoiróz, Fernandes ,da Cunha( Silveira Lobo dos Santos,' tonos imvossibilitndos. do procurar . méio(de 
o Nubuco. subsistoncia, por caus~ dos foi'imontos · rocobidos ' om • 

O ·Si·. ,presidente abriu· a sessão. combato. . ., ., 
Uu-so a ncllt dá sossno a~tcccdonte, c, nn~ havendo Art. 2.• Estas ponsoee scr4o pagas _da .data. dos citados 

quom·sobro olla fizosso observações. roi a~provada. decretos. , .. , . ' · · 
O Sr. t • secretario léu o seguinte Art. 3.• Ficam revogadas 11s d1sposiçOes · eni con.:.' 

EXPEDIENTE 

Quatorze offido• datados de 21 do ,cora'Onle moz, do t• 
.OCI'otnrio <la cninnrn rlos Srs. deputados. I'Olllotlonrlo ns 
-,oguintcs propoRirocs : 

trario. , · . . · . · .' ·. . 
Pn~o da camnra dos deputados, cm 21 ·d~'. Janei~o- do· 

'1873 • .:... Jcronymo Josd. Toia:cira · Junior, prosi,lento. ·
Dr. Joaquim José doCampor da Costa do Mccl~iros o 'Albu~ 
qucrq<tc, t• socroljlrio. - Mnrli"ho rir. F•·cilos Vieira do 
ftfcllo, ~o sccrota1:io. " · · 

,. 
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114 Sessão· em 22 de .J eneiro 

" ·A asee10bltla geral resolve : Maria Seabra; lnllocido cm consequoncia do 'ferimentos 
Art. _1.•' Sno approvadas 'as seguintos pensOos, concec recebidos em combato; e de 400 rs. diaries ao soldado dó 

didas·por decretos .de 21 -do Detembro do 1871: do 42~ J• rogimonto·de arlilhcria u cavallo Jono Francisco· Anto
meneaes ao ten.inte bonorario do· exercito Justiniano José nio Cab1·af, o qual, em consequonciá de ferimentos recebi-

, .de Souza e· de' (00 réis diarios ao. soldado reformado do' dos 
1~m co111bate, nchn-1o· na impos~ibilidade de procurar os 

t• batalblo ~e infantaria da gunrdn naCional da· Corto meios ,de subsistencia. 
Lucaa Francllco Guedes, os·qu~ea, por forhilentos rc_ccbi- · Art. \1.•. E' .igualmente npprovada·a·lloneno de 800~ 
do~ , em. com~ato, ficaram impossibililados .do procurar annunes, concedida por'docreto do igunl data, e corres
meloa de sub&istencia. . . ._. pendente ú congrua, quo. percebo, ao padre ·Bernardo An· 

Art. 2.• Estas pens6es serao. pagas desdo a· data. do~ _.tonío. da Silvl! ,Penedo, vignrio .Í:ollndo nn lroguozia, do 
cltados decretos. . · Nossa .Senborn _ d11. Cõncoi~no da Lng6a, província do 

Art. 3 • Ficam revogadas as di~posicões êni contrario. Santa Cntharina, bispado do'Rio·do Janeiro ; nilo. deven
Pn~o da 'camara dos deputados, :"em' u de ,Janeiro de do elle; porém, gozar do.benoOJio, cuja~ obriga~Ges nilo 

1873.-JII'ÓIIUmD Jord Teizeira· Junior, presidente.-..Dr. _póde preoncber. ·-. , · 
Joaruim Joad de Cam"DI. da Co•la 't/8 Jf~deiror · ~ Albu- , Art. 3.• Estas pensões scrilo pa~:as da data dos citados 

· .- - · docretOô. · gllll'gue, t• secrotario,.:_M artinho · de Freitas Vieira "do 
M11lo, t• secretario interino •• · Art. t• Ficam 1•evogadas 'as disposi~Ges em contrario. 

Paço da.cnmara dos deputa1los. em· .21 de Junch·o de 
• A assembltia geral r~solve : 18_73 • .:.... Jeronyrito Jord Teizeira: Junior, presidente. -
Art. t,o SAo approvadas as seguintes pensões, concedi" Dr. Joaquim Jot"d_ de_ Campos da Corta de ~fedéiror e Al· · 

das por decretos de 1!9 de Fevereiro de 1872 :do {00 réis buquerq!l.e,. t• sccretario,;_ltlarlin/IQ de FTeítas .Vieira de 
diarios·aos soldados do 32.• e· M.• corpo de. volunlnrios ~fello, 2• secretnl'io interino •· · 
da patria.Antonio Zeferino dli Trindade o Candido V1ctori- ~ A assomblM reral i~soivo: · ·· · 
no Soares; e de 690 ré is diarios no 1.• sargen_to do .ex~ Art. 't.• A pensAo ·.do tlOO ··rs~ dillrios, ~onc~di'd~.' ~o 
tincto 9,• corpo provisorio do cnvallaria da guarda nacio- 2• sargento reformado-do_20• corp"o de· voluntaiios'!''da 

- nal do Rio Grande do Sul Lam•iano Julio do Oliveira, os palria Jo~quim Gonçn)ves d1t Resurroiçno, ~or decreto 'do 
quaostodos se tornaram invalidados em combalo. 23 de Agosto do 1871, .quo.rcctiOcou.o de 17 do No-
- Art. i.• Estas ponst!os sorfio pagas da data dos citados vembro do t8g6; · npprovndo ~illo.:'de n •. 1U1 do 28 do -
décArelos. · · Agosto de 1 867., o qual lhe concedera a pensão do 400 rs., 

ri. ·a.• , Ficam revogadas ns disposi~ões cm contrario. flcn elevada a. 600 rs. dinrios, conforme o · decre(o de' 27 
Pa~o da camara dos deputados, em 21 do Janeiro do do )I arco de 1872. · · · 

f873. • /eronymo Jor~ Tei:lleira lunior, presidente. - Ar!." 2.• Esta pensno serA paga da doia do primeiro 
Dr, Joaquim José ie Campos da Costa de ~ledciros e Albu- decreto do conccssao. . .· .·· . . : · 
qllll'que. t.• secretario.- Martinho de Freitas Vieira de Art.. a.• Ficam revogadas ··as disposicOes cm contrario. 
Mello, i.' secretario .intermo. • ' Paco da. cnmara dos .depÚllldos~ em· il do Janeiro do 

• A assembléa geral resolve : 1873~-Jero·nymo Josd Teizeira 'Ju11ior. · presidento.-
Art. t.• A pensão de liDO ·re. •liarios, concedida por Dr. Joaquim Jord de Campos da Corta de Medeiror e AI

decreto de tO de Novo!Dbro do 18~6. no cabo do esquadra buqucrque, t• secrctario:-Marlinho d~ Freita& Vieira de 
d "• d " Mel/o, 2• secretario interino. " • 9 ... • carpo e voluntnrios dn palrin Joilo Lins •·ercira e 
appro•ada pelo decreto ·n. H37 do !!8 de A~tosto do 1867, ,/A _asscmblón geral resolve : _, 
dev~ entender-se conferida no cabo de esquadra do mesmo Art. 1.• A pensilo de 2:400~ annunes, que actunlmento 
corpo .JoAo Lino Pereira, conformo o decreto de 8 do Maio percebe D. Gnbriolla Fredcrica Ribeiro do Andrnda, filba. 
do 187i; devendo esta ponsno ser paga da data do pri- do finado consclboiro Joso Bonifnclo de Andrada· e. Silva, 
meiro decreto. · t\ elovada,.dcsdo o dia 7 de Setembro do 1872. a 3.GOO~ 

Art. 2.• Ficam revogadas ns disposi~Oos onr contrario. tnmhom annuaos; conformo iÍ decreto do 16 do Outubro 
dnquolle anno, cm attençno nos relevantes serviços pros- · 

Pn~o da camara dos doputa1los, cm 21 de Janeiro de ta lo~ pelo mesmo ·conselheiro á'causa da indopcndoncia do 
1873.-Jerotiymo Josd Teixeira Junior, presidente.- Impcrio. . . . . 
Dr. Joaquim· !ore de Cmpos da Costa de M~doiros c Alb11- Art. 2.• Ficam re,·osadns as disposj~Qos em contrario. 
qucrquc, .t• socrctnrio.-ntartiniiO de Freitas Vieira de · Paço da cnmara dos "dopulndos, em. 21 de Janeiro de 

- Jlcllo, 2• e•crotario interino. 1873. -Joronymo José Tcio:cira Junior. presidente.-
• A assembléa geral resolvo: Dr. Joaquim José de Campos da Costa de bfctlciros c Alb.u

qllerquc, 1 o socrotnrio.-blartinho de Freitas Vieira de 
Mel/o, 2° secretario interino. " 

A' commis~ilo ilo pensões o ordenados. 
· Ar!. t.• Sno npprovndns nA seguintes pensGc•, concedi
das por decretos do 10 do .Julho do 1872, a Pabcr: do 
tOO;'l annunos, sem prejuízo do meio soldo, que lho com-
petir, a O. Julia Augusta Rolelho o ~lellc, viuvn do maro- " A. assomblén seral resolvo: . , 
cbal do campo Lopo do Almcilla Ucnrique Botelho o ~lcllo, Art. 1.• É nulorisado o governo pnra mnndnr ndmillir 
fn.lloc_ ido. cm con;equencia do mole$lins adquiridas cm I a cxnme das ma lerias do 1 o nnno dn rncul1lario rio direito 
çnmpnnba; do 42~ monsncs. mjuivaluQle no MI do d11 pn- do Rociro o ouvinte Luiz Antonio Pires do Carv;1lho o AI
tento do tenente, n D. Umbolina Ca1111idlt do Medeiros Soa- buqnorquc, uma vez que so mostro habilitado em goomolria 
bra, mRo do tenente do voluntnrios d11 pntria Jonquim o rhotoricn. -
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·, Ar!. 2.• Ficam revogadas as di~posicocs cm conlmrio. 
Poço d& cnmora dos. ·d• pntados, o·lll· 21 do Jnnoiro do 

1873.-J~ronym<l' José_ Teia:ei~a Junior, Jlrcsidcnto.-Dr. 
Joaquim Josd·de Campos da Costa do ~rodeh·os e Albu
querque, t• socrolnrjo.-Marlin/lo de Freitas ·Vieira tle 
Mel/o,• 2•-sci:returio Interino.• • · 
_ ~·. comn~ssno do instrur.çno publi~n. 
· ".\ asscmbléa geral resolve: . · 

·~· 

. Art. 1•. E' approvadn a pc1i;no' do r. o o reis diários coo~ 
cedida, por decreto' do 30 do No.vembro'do'1871,· a·o · 2•_tior" 
sento rorormado do,cE~rcito-!lanoet_EIIlcbio. o: qual, oni 
consoquoncin de Jérimontó recibidõ' em comhnto; ·ficou im-
possibilitado do.pro'éúror meios de subsistencia. ·- ·' 
. Art. 2•. Esta ponsno terá Jogar desda a data_ do citrido 

decreto. 
A rt. 3• •. Ficam revogadas as olisposiçüos cm contrario. 

. Paço d& camnrn dos deputo~os; em 2~ do Ja~oiro do 
1873 .. - _Jeronymo Josd Te~a:eira Jumor, presldente.
Dr.Joaqiúm!oaé de Campor da. Corta de-Nedciror c Al
buquerqt~e, 1.•sccrctorio . ..:...MarliniiO'dc Freitas Vieira do 
.!fel/o, 2" secretario interino"~ '_ _ _ • · _ · 

• A nssembléa geral resolvo : . 

- Art. 1.• S4o.npJiro~ndas as s~g~íiile~ ponsocs annuacs, 
concedidas poulocretos do', .!1 do 'Setembro ·de '1872, a 
saber ._do .1:2001.' á. viscondessa de ltaúno, viuva do 
senador do Imperio.viscondó do liaúna; e de 600~ a çndn 

que, 1' secretario.,- Marlinllo tle Freitas Vieira de Mello. 
2" ~ecrotario inlcl'ino. . 

A' comm-i!são do iastruc9iio JIUblica;_ 

Q Sr. 2• ser.(clnrio leu os seguintes pareceres i 
. ·" . 

P.lnECÉa D.\ COUMISSÃO DE INSTnUCf-lO PUBLICl, 

. . Pr~lenr4o do esÍ~dante 8. A: de M;ndonfa •. · r 

Foi· ~re;cntÓ. i:e~~~;·;~s!Ío de insh·ucciie ~uhlic~ o pro: 
jec!o de· lei,., dac- c~mnra tios Srs, deputado' maiídnoid~ 
admittir_a cxnmo .dns.inate_rins do 1• anno olli.raculdade.do 
-direito do R~cire o,ouvinto.:Dernnrdo.AnloJlili do ~ondónça, -
togo <tuo s~ mostre :devidamente . bnbililado no. e:tamo do 
bistorin.;Nos:outrqs ·exames preplirnto'rios mostrn~se,ello 
bnbilitlido • e· deilou · do Jazer o -~o bistorhi por enrermo_ na 
ópoca- dos.exn•, segundo ottestnçuo que junta no requii" 
rimento que dlrigio úquclhi camnfa. Os proressor_ea· elo 
1• anno da r!Lculdaolo da Reciro lambem Jbo deram alies-· 
taçGcs do- rrequericia c. bom procedimento nas . sua~ nulas.· 

Tendo _siolo rcito a outros. e;tudantes ravor i~:unl.oo re
queriolo por CitO, a commissno Ó de parecer qtl~ O. v·rojocto· 
do lei ncimn Ílldicado.cntró na ordem dos trab~tbos. '· .• 

Em 18 de Jnilcoro de _1873.-F. Octaviano • ..:..:OJobinl. 
• • I ./. ~ . , , , 

' P.,UEo:En D., CO!OliiS~ÃO DÉ LEGI~ÚÇlO; 
Contracto de credito territorial. · • 

uma de suas filhas- n. 'l'borczn. Gertrudes Borges·Mon- A commi>sno•dc Jegisla~cro, A 'qual foi rem~tlidn por .deli-' 
toh·o e D .Maria Albiifinn· Borges de llõriws. . beraç1to do senndo de 28 do proximo passado mez o pro-

MI. i.•-Estlls'.'pensGes:serno pagas dá dáta tios ros- jecto de lei sobre contractos do. CÇI!dito .territorial, pro-
poctivos 'decretos:· .. · · •. · · · posto em sessno do H ·do Junho de 1~1i9. - · · 

Arl. 3.• Ficam. revoj;ndils ás dÍsposicO_cs om __ contrario. Considcrnndo 01uo este projecto estí• prrjudicado pela lei 
l'a~o dn cnmnr'a.ilos deputado~~ em'2t de Janeiro de bypnthocnrin c respectivo regulamento sobro sociedades.de 

1873.- leronumil Jórd Teixeira Junior, JII'Csidcntc.- credito real, posteriormente discutidos e ·promulgados 
llr. Joaquim 'Jóié de .. Campos da Costa de Medeiros e (18Gi, 1861i) rujo sy~tema ó ab$olutnmente incompatível 

_ Atbuquergue, ·1• secretn~io;-.lrartinho de Freitas Vieira com 0 do sobrodito projecto: ' · · · 
de ,UcUo, i• socrotnrío _intérino., · Considerando que aliás o ~enado teve conhecimento deste 

A' commi~silo de p.onsües é ·ordenados. projecto quando dis_culiu·cm 1861. a rerorma bypotbecarin 
"'A nssemblóa geral rêsolve _: sendo que os dons meios indicados para realizai-a 'orn o 
Mi. 1.• .E' nulorisado _ 0 governo para mandar ad- J•rojcclo proccdento da camarn dos dcpulntlos, que-boje ó 

· mittir a exame das matcrhis do 1. nnrio da racutdade •do Joi, o" o proj.,r.to de quÕ' so trata=: <. . 
direito .do Reciro 0 _ ouvintu llygino d~ nnstofl e llello, que Considerando que seria absurdo .lJUO uma malerin von

·provou nchar-se bnbhtudo eln todas ·88 disciplinas pre1111_ ciolii, o que bojo constituo Joi, fosso sujeita n nova dis
rntorins. · • · cussüo por nioio de um . projecto. apresentado ontós ola 

dcJibcra~ilo ,dn mesma mn(orin. , 
Art. 2.• ·Ficam revogadas as ,di>pnsi~Ocs cm contrario. E' de pare"•~ que 0 projecto sej;1 arcbivado. 
Paço ria camnrn dos deputados, cm 21 do..lanciro rlc Snla _das conrercncins, !li do Janeiro do 1873.--Jo•d 

1873.-Jeronymó Josd Tcia:cira Junior, prcsirlcnt.c.-Dr. Thoinaz· Nalmco de Araujo~-Visconde do Joguary.-Vi&-
JoaquimJo.<c;deCampo.< da Costa de Mctleiros e ,tfbuquc•·quo, cond• ele NiU1ero/1y ' 
1• secretario.- .llorUnlto- do Freitas Vieira do .llclln. • · 
2n -'Ccrctario interino. 1• -

" À ns'c;nblén ger~l rc,olvo i 
Art. 1.• E' o govcrno'nutori,aolo para mandar nohnltlir 

a exame do 1• annn da raculrlndo olo mcolicina ola llio olo 
.Janeiro o nlmnno do 1' do pharmaciiL ola mo;ma raculolndn 
Francisco lgnncio do Carvalho Sampaio, dcpoig cio nppro
~ado om historia, prcparutorio- que lho rulta, 

.\rt:2.• ·Ficam revogadas as oli,posiçDcs om contrario. 
l'a~o da o•amnra doR deputado,, om 21 do .Janeiro olr• 

1873.-.leron1JillO Josd Toimoira ./nuior. Jll'o'irleatn.- llr. 
.foaq,.ion Josd tio Cam}los da Cosia do .lredoi•·os e All~~tquor-

~ARECER D,\ CO~UIISSÃO nJt I.'EGISI .. \~ÃO, 

Anli!fiÍidoda do• magi•lrados. 
• f 

,\' commi•silo do lcgislaçilo roi romottioln por dolibora
çno rio sonndo a seguinte proposi~ilo da cnmorn dos 
lioputaolos. qno so nrbava om 3• discu;si\o om sossi!o de 
7 olo ,Junho do 186~: 

Artigo Unire. 

" No tempo do Mmora do qno trnl!L o finnl do nrt. 3• 
do dccroto do ~O olo dcsemhro do 1830,. nnm está com-
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prebendido, o prnáo, que o mesmo decreto concede nos 
. magistrudo~, Jmra up1·c~cntai'Cm no supr~mo tribunal de 

justica documentos C01011ruhatorios dos seus cxcrcicios e 
possés, o qual ser-lhes :ha. conl11~0 cm suas Íllltiguedadcs, 
ficando assim declarado o citado decreto, o rcyogadas 
,as disposi~Ors. em contrario. • ~ 

Com a dila proposi~ilo ~iu lambem remcltida á com
missão· a . seguinte emenda substitutiva, QlfciCcida. ·pelo 
Sr. Bariio do Piraparoa : 

·EMENP! .SUBSTITUTIVÁ. 

.. " Nam s~rno co,nsidc~ados...,:ein morn7 os ·magistrudos 
que se _matricularem, e re.mctterem · ccrtidilo de JIOsse dos 
respectivos legares ao presidente do supremo tribunal do· 
justi~a·dontro dos prnsos mill'Cados,pclo arl. a•· do dcc~eto 
~o 20. de dcscmbro de 1880, e neste caso scr-lhes-ba 
contada a antiguidade de todo o tempo dõ"iltfectivo exer-
.cicio. . . . . . · . 

. Quando porém. o Oserem • !éra .tios re!eridos prasos, ~ó 
dabi. cm. diante. comc~arno .à venrer a"nntiguednde. ,. · 

Tambem acompnn~ou a dita proposi~no, parilrendo ser o 
n1otivo della uma pet~ilo do jui), de di1·cito Vic11ntc F!lr-

. reira Gomes,. pedindo .uo poder .lcgi~l•liiiO umn de duas 
cous~s: ou que seja interp1·ctuda a hli, de !órnm true · nam 
solfrnm a pena "da pet~a ·de tempo do e!Tcctivo cxorcicio 
aquelles m~gi~t~ados, que, COJl)D .o SUJtJilicante, deixarem de 
apresentar no tempo marcado sua carta e ccrtidno do 
posse· e exercicio por .cir<'umsliíncias independentes de sua 

. von_tadc; ou qúe por.equidado seja_ a lei di>pcnsaiht, con

. ta,!ldo-se~ ·na anliguedade do sup11licunte ·o tempo de clTec· 
, tivo exerci cio, que decorre de i de janeiro de 1856 a 16 

de septcmbró de 18ti7. . ' · · · 
O art. 3• do dcc.rcto de 20 de dcscmbro._dc 1830 a que 

se rercre a p1·cpos1~no. da camara dos deputud~s "é o sc-
,uinto : _ 

· • Os magistrados que .dó .novo entrarem no scrvico e os 
. uctuncs ~uo ro·rém' dcspachndoo.l"'P' outros ;õgáres podo
rno ser matriculndos.logo que attrcEentcm sull. carta, flCJmdo 
obrigndos a remctwr ao "pre>id~ntc do ~upremo tribunal de 
justi~a, ce1·tidi\o de sua ·posso, dcnt1'o do .Prnso de seis me
zes os· que servirem nas provincias do Rió de JaueirÓ .S. 
Paulo, S. 'Catbnrina, Rio .Grande do Sul, !linns Ger~es 
Espirita-Santo o Bnhin; de um anno. os que •crvircm na~ 
provincias ·de Sergipo, klugous. l'ornnmbuco, 11urahyba, IIi o, 
Grunde do. Nm·tc c Goyaz; c 18 meses os que scrvi1·em uns 
outras provincins. · · · · 

Aos ma,:istrndos, que se nnm matriculal·cm, ou que tendo 
se mntri•·ulndo nam rcmcllorcm a ccrtid•lo do tJosso nos 
refuridos prnsos, se nam contará antigucdade no tempo da 
demora. • 

A commissno de lcgi>ln~no entendo que a 11reposiçno da 
camara dos dt•putudos us~im como a emenda do Sr. Barno 
de Pira1H1ma, nnm coutem_ n providencia lcgislnlivn que ·o 
esltHio da materiu cxigo.' 

A' primeira vista"d'olhos, 11 disposiçno do citado dcc1·eto 
do 18311, im1iondo, sem processo, sum nutlicncm do. mn
gistmdo, 1t morn mesmo inculpa/a n gl'llvi'J;ima Jtcan da 
perda da nntiguidnilc quo ti o elomea!o lii'Ítli'Ípal do ncccs•o 
da mngi:\lrnturn, ó muito durn e nliús I'OJIIISilllllto aos )lrin
CÍJIÍOS gcrniJneutc rcccliido!l l'cgumfo o~ tJIIIII'~ ·: 

.1." A tnrdnn~n sem rallnnnm constituo morn. 

Mora est fraudulosa .dila tio. . . . . 
2.• Nu19 b1\ v~~rdadcira mora SCI)! interpola~no • 
Nulla .in(elligitur mora ubi.nulla est p~litio •. .. 

· Em um_ puiz ·extenso como o nosso é ·muito gravoso 
obl'igur os mugistrndos a yirom matricular~se mi cOrte, oú 
lerem procuradores assalariados para agenciarem a JJlH· 
t1•icula. .. ·• . .~ . "' · · .,·.. · . 
. Em 11m paiz. como. o nosso, aonae para muitas comal'• 

cas s1un dilllcicis as communicaç6os, é iniquo torna'f os 
magistrados ·rcspon~aveis· pelos extravios ou tardau~a'dós 
docum.cntos dn sua matricula, · · • · 

O mugistrado tl.lal desde a sua nomeacllo e insliluici!o, o 
pois ro1nigna· que na)n · se coute lia ·sua antiguedade o 
tempo, cm que ollc effectivamente cxerre jumdice~o, .. 

No sentido destas ligeiras obscrva~Ocs, . o quÔ convem 
num é interpretar, mas dorogar a disposi~no do arl. 3•1fo 
decreto de 1830, substituindo-se por outro, o meio aélual 
da matricula. · "· . ' · . · · ·' · . 

A antiguédade· dó magistrado'• nprecedencill ·que' dàtii 
resulta,. nam .é .um intere~sç 11uralnente privá~il, ·m~Btam~ : 
bem de ordem publica.' · · . · ' . ' . '''Y::' 

_E pois o meio, que occorre á ccmmissno de~lêgísln.eiloj 
e por si mesmo se rccommendu, ó ,que a matricula· do;, . 
IDII&istrlldo seja rei ta à vistá"das.particip~ções omciaes·da:.· 
smotaria da justien, e j~rcsidcnl'ius de próvilicia,_thcàÓÚrÕ 
c tbesourªria,, éo;npclin!lo . ao 'magistrado·· 1l",fliélnm~~1to· 
contra a rovi><lo do supremo tribunal lfo · justica ·.ou. no 
•nno deli a, -ou nõs annos siigu.intes. cm qs prasós re~ 
pectivos. · · - · · · ·, .,. · · ·.: -, ,., :·; · 
: A· matriçala vem ·n~sim a ser melioli'trabalb.osa·-porr(UO 
em vez 4e J'Cgistro d& carta coilsiste ·eua sómente nos . 
requesilos cssenciacs do nome, comarca e ·dntus 'da···no-. 
moa~ilo, posse e excrcicio.' · . ' · · . ' ·.' · · ·· ···: . 

A commissiio de legishtçao :.riutrosi~. consid~r~~o.ppor
tuno que o projecto de lei, de que se truta, dcelarc .. que ao 
supremo· tribunal de justiça compete excluswnn1ento o 
julgamento do antiguodndc dos magitilrad'os, o qual .preva
lecerá pal'a lotlos os ell'cito~ que ex~griin :osso. rcquesito, 
assim p~rn JlCc~s~o, como .Pn."a , remo~llo ou.pro.~oçno. das 
.entrnncms dos JUiscs de tht·mto. . " - . · 

Num ha rast\o 11lau•ivcl sonno cimtradiceno (simulesse 
et ~011 e~se) cm· que. c mngistrado seja .. ao mosmo :le~po 
mn1s ant1go para o acccs~o, e· ·menos anbgo p~ra remo~no 
ou promo,no. das "ntraucJas. _ . · . . .· . 

A' vistn do exposto a commissao de legislacno propOe 
o seguinte [U'ojecto ·subotitutivo. · . • . : -
· Snlla das conrcrcnt:ius, 16 de .Janoi1·o de 1873 '-J:·r. 

Nabuco _!lc Araujo.- V. de Jciguary.- v. de NiÚtoroy. 

Projecto súbstitutive. 
A1·1. uuico. · 
A matricula dos mugi;tm~los SCI'Ii dcsd'ora .feita à vista 

das pnrtiripnçocs dil'igidns ao supre_mo tribuual de justica 
t•cla somtmil~ da justi~u c Jl.rosidentcs das províncias, pcÍo 

-thcscuro pubhco o tho;om'tli'IDS. 
§ 1.• Ao supremo t1·ibnnnl ·do justi~a computo oxclu

sivnmontc o julgnuwnto dn Jlllliguodadc dos magistrados 
prcvalut••ndo este julgnm•nto para todós os actos IJUO do: 
petllil'rom do nntigul'tludc como' o octcsso, c n romo~no ou 
prouJO('ttO flaH cntmndn!:i doR juiros do direito. 

§ ~." Sm·a conlntht 1111 nntir,ucdndo dos nctuneR juiscs 
do !limito o tompo tio clfcetivo oxcrcicio que •m ''iltudo 

·-I 
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do art. 3• do décreto de 1830 nam .lhes tiver sido de duzentos nnnos depois, ninguem di\ noticia du·existencia~ 
·contado. do febre amareli11 uqst11 parte do inundo: . ·· ," · · 

§ S.• O governo pelo ministerio d4 justi~a ·e rasendn . ·Tive uma·couec~de de obras bospunbolas.que tratam .da 
da ri\' as providencias necessnrias tmt·a regulitr remessa·dn• bistori11 dn felire amiuellu. llstil Ougullo invadiu em vurias 
parlicipa90es exigidas por esta lei ptu·a a mn tricula . do~ épocas qu11Si todos os pontos da Hesplllllm,· uuica antes da 

' magistrados;.. . . ' . . época, que jtl rerm·i,'Joi depois parll' 'abi !ovada das·••.tn-
S· 1,• Fica ·revogado o art. 3• do demto do 90 ·de tilbus, pura onde foi lambem liivud11 dá Asia: Antes desta 

desembro.de ·1-830, e outras. difposi~iles cm contrario. ilitrodaécao a ·rubro amarelhi nuticll' lintiu assolado: nem a 
· Paco ·do senndo, i 1· do Janeiro· do 1 8711:-J. T. Na America:·- nem n llc'spimha. nena tinblf nome;' ·por:; Õnde 

buco ~de Araujo.- Yi~eonde · d~· Jaguary.- Visconde de fo>Oo conbocida; ••m ·Pcrnan\buco:a •·bam11vam bicha;·como . · 
Nilheroll!l. diz .o Or ... J011o Ftirreira .da 'Rosa,.quo a ·.descreveu :nessa 

Ficaram sobro a ~esii para sor~m to'tnadeg om con~ide- é(uica de 1qso, t(o:um modo.complctis;hno •. : ·-·, :· ··,, 
· · · · · · · • • - • • d Nó; u9ui, Sr. t~rc•i•tc•Llo, 'lei!JOS· lido : oi:casião •de .vêr a 

rn~ão. co.m ~~~ 1~ropos1~õ~s a 'Iuc se referem, 111 0 entre- rebre 11 mnrclln complclllmcnto .ex tine ta no llio. de Janeiro 
. tanto a 1mpnnur. , • . . . : · . d!!J>IIi• ·111, sua primeira invasão. de 1860. Entrll)unto ~orno 

O lir., •.obim :-Pedin pnlima para II(Jre~cnlltr um ó IJUC ellu rcaJIJIUroce? seni.'pelo culur? será. pela bumi- . 
•·cqucrimento relativo a sauclc (IUblica. . . / . · Jlude? ·set•ia JICias immundicics? Nao,.6Ímbures, 'esta. idéà 

·ll;toa persuadido, Sr. pre•idente, ,Je IJUO não h11 paiz é crronca porque nuncn tfo llio ·de Janeiro houve tanta im~ 
"entre os que contào figurar cntt•e as nn911cs cul111s, cm. que inundicie e falta de asseio puiÍiico, como h11_lrinta e tantos 
a saude publica soja olbacla com menor attcnç•lo elo •JUC 111111Ós. Hoje a cli!Teren~n pum. esse ·tempo é ·niuiio :grande .. 
entre nós. E' nma accusn9ilo que se pó.de fnzor.nilo .a o•l~ Tomos'melbcmdo muito, temos.a dralnage do Citv Jmpio-· 
nem,.a•Juello governo, mas a lodos os nossos-governos. vemcnl, temos o aceio dai praias que·.daníés: .. continbam 
. Procm·ando. a origem deste. despreso da saudu publica c pantanós do esterco, temos outros metboramenlos.que· n·ao 

: ,dá vida. humana, creio ~1ue na o . ba outra senão a nessa existiam. h a .trinta annos. Entretanl~ a, !ebre· .. amarella 
incsmn.origcm, .. a OOSSII ascendóncin : cm nossas veias corre· nunca npparo'ccu no Rio de Jancitll .senfiO·em;.1860,'-tendo 
sangue arabe, e todo~ s11bcm quo os .nrubcs,: de~prezam vindo da Babia, onde accome.ltera pela primeira. Jez •. E . 
completaineuto.a vida ·humana, porque 11ssim convém, no; dava-se cnlilo uma ch·cumstancia inuilo oollivel, .. por.dell'-·. 
seus governos .que tem·. o direito do cortar 'cabe9n~ n s~, gra~a · no;sa, tendo-se feito um· regulàniento :éle. saudiqiu-

. arbilrio, e este~ actos despolit:os devem 1•ns;ar-sc .sem. ii!• blica, estipulou-se abi que as pestes, e . am:geral as mo
pressionar o po~o. que considera lacs a .:tos como falacs, lesthas contaglooas,, nilo podiam vir senAo)o estrangeiro, . 
. naturalmente prodo!!tinados pela Divin•ladc. . . o nti'nca de' um porto nosso. • • • ., '. :· . . .' '., .· .. ' ..... ,. 

Por isso os a~abcs nonbua~ cnso fazem da· ;audo o· da vi- o,Sa. StLV&IRA DA Moru: .:.._.Qu · dn B~bià. :·.:.-: : .. ': · 
da: humana; c ISto que· se da· com os arubes, l11mbcm sue" , . . . . .,. , .· . , , . 
. cede entre nós, •tae na nossa lingua· porluguezn o untigoo O Sn. JoutM : - de medo IJ!!O algumas cautellaiÍ in-
ccslulnes lnnta analogia temos com e8sn rn~u que dominou completas que se tomavani doviam ser sómeíite em 'iclaÇilo 
700 nnncs ~ l1eninsuh1 ibericn. . . . . . . aos t•crtos ~strangeircs e nunca dos nesses portos. De ma
. Temos '!Sio que a febre amurelln ha mnas do vmto an- noira quo amd11 que a febre amarella, o tbolera morbus, a 

nes nos persegue sem que. tomemos ás cautelas ne.ccssnria8 peste do Oriente etc. invadissem os nossos (IOrtos, nilo havia 
paCA r.om~ntel-a . conveni.entcmcnte. Entretanto c !ln esta . receios, que obi·1gassem ·a ncuutela~7nos da sua in · asa.ci, aos 
longo de dovcr • ser consutcrad11 como pretendem nlgun> outro)! 1,ortos brasileiros, porquo essas molestiatoiiO po-
medi•·os .na Eu1·opa, çomo um Oagçllo amcrimno. dium vir. sinfio . do estr11Dgeiro .I Tal. é .a maneira. porque .. 

Eatc Oagello_ como todos .os t(Üe existem e Icem atormen- se tom olhado' para as cousas relativas .á .. salidé publica no · 
lado IL humanidade mais ou monos em vaa·ias cpoc1•s, nilo é Rio de Janeiro ! ·' - · · - · 
da America; é facto sabido que no tempo de Luiz XIV, rei 0 Sn. DAnion& CcTEOIPG: -v: Ex. qiier :~úé .~ e;.; 
do Franca, uma cxpcdiciio navaL foi· enviada no reino de · · 
Sião coin vistns. de comtliistar esse pniz, essa cxpcdi~iio foi beleç•1o quarentenas ? ·. .. ' , 
malograda, e' de ln voltou n csqurutra com esta doença. O Sn. Jo01~ :-No· Ri() do Janeiro até 1850.nunca 
Em ·seu regresso nos fins do se•;ulo XVII, cm 1680 pouco .. boüvo febre ama relia. Além disto temes-visto .. desapparecer 
mais ou menos, uma náo dQ nome uAuriOamme• locou cm completamente. csie Oagcllo. Enlrctanlo o· cuidado que· se 

, l'crnambucocahidcixouafcbre amarolla,.quo na~olloucssu tem eom oe navios que podem'trazer o. germon de;te_lm•l 
cidude c suas circumvisinhnncas ·durante sei" eu 'dez ntmns· é I(Ua~i nei1bum ;' ulguma cousa que se faz é pro formula. 

O resto desta esquadra foi tmra .ns Anlilhus o a febre unicamente, pura constur sómcnte. · . 
nmnrella Iii ficou com o nome vulgur qno ainda bojo lhe · N;io ha umn in•J•ecçilo rigorosa no porto, nilc.lla r.o~;u
dil·no povo de rcbre de Sinm. - • luridndo ·nem sevcridado alguma neste serviço, nenhuma 

Nunca ,houve a caule la sufficieutc entt·c os hespnnhocs, puni~iio para I(UCm introduza a febre. ama relia' na cidade 
no golpbo tio Mcxico (lllrn destruir este Oagello. Os hcs- ou v~nhn com· clln, sem dar parte, o moda quo dtl, do qtuf 
pnnhéos s1lo tau lo ou uinda mais nrnbc~ ilo I(UO nós, por- sorve isso? so tudo é incompleto no po;to. . 
I(UO tumhem nno fazem case 1111 vi•ln humnnu c 1lesprez•io Quo dilfm·cn~a entre o nosso descuido o as medidas de 
comfJic•lnmentc os meios. do nctlllir iÍti hlH'Oto~hlntlcs d.. prc,~uuçliô fJUO ,!lo ohscrvnm nos E~tados-Uni~os. Em 
saudo publica. . . 1\ovu-Yorl,, por exemplo,' hu um rcgulnmcul~ e>pecihl 

Esta molostia nii.o ó poiR originnl'in !ln· Anwrirn; on o udmiravQI, tJIIC e~tabclcct~ fiOtms scvorn8 parn fJUem eontri .. 
repilo, vciu domlo toem vindo tcdus os Ongellos. 11 n pro- hui r Jllll'll invnsiio da fuht'e nmal'elln. Mito grado estas · 
v a é 11ue IÍ~ cpoca da ·descoberta da America c nté perto providencias n molcstin pó de ponotrar algu~1a vez mas 6 
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severamente pmeguida com desinlo•c~ilcs-e mil cuidados, 
afim de se doslrnil·n 110 sou germon ou )1ri11cipio, c redu
zir o mais possivel o numero das· vktima;, 

Enlretalllo, nú.s nnd11. lazemoa bojo. ainda mn ISSO ul
gúmn cous11 se !uzi11, e estamos vendo que fie>de18ü0 pura 
C<), com as viugons !requentes de lautos vapores.· 'l"e en
tram no 119rto do Rio de Jnneiro, a _lebre umurelht tem 
raupjmrecido por diversas' vezes <Jnnsi com iltdilfol·en~a 
musulmnnn· da· nllllsa ~arto. · 

Todo• sabemos que os elentenlos doleclerios, os princi
pies vegetnes e animaes níio se dçsenvolvcm seuão debaixo 
de certns condiciles, uma dns qunos é o cnlorico. Qunndo 
ci calorico deixâ de appnrecer, lambem certos t•riur.ipios 
vegetacs c nnimnes deixam 'de desenvolver-se, Oull·as mo
lestins, como a 1•este do Oriente, c cluileru-mol"bus, ele., 
rii!o estno debaixo M influencia deste mesmo principio ; 
mas a lebre amnrclln é inüuidn pelo calot·ico. T~dnvia 
ella ·nno se desenvolve, npczar do cnlorico, seja clle qual 
fOr,. si não houver o gcrmen ·da moll!s~in, c a humidade a 

·beira-mar que parece sCJ' o principio conduclor do gcrmcn, 
bem 1:omo a beira do; grándes rios. 

Quando n rcbro amarella appureceu cm 18ü0, no Rio 
de Janeiro, foi porque trouxe o germen um doente, que 
era 'um escravo. qu'e tendo sido condu7.ido para á casa de 
correccão;· de lá foi transpot·tndo,Joara n·Mism·icordia, onde 
morreü,· passou-se o mal para·culros, e de lá espnl~on~sc 
pela rua da' ftliseJ·iconlia, e estendeu-se por lo ola a ctdade. 

E' crronen a opinião .que ath'ibue. a febre amarclln a 
existencia ile immundicics nas cidades. Tem havidp cida
des muito asseiadas, com as melhores condições bygie
nicas, nas quaes a lebre . ama relia tem gm•sndo e leito, 
muitos estragos. Este Oagello quando iuvadiu em 181l0 a 
cidade do Recife em l'ernambucc foi cspedalmcnte o bairro 
da Boa Vista, onde ccmccou; e o mai> flcgcllado, porque 
lá estava' o hospital, á que fot·am levados r.tsun> mari
nbciros.inglezcs accommcttidos da febre _nmarclla, c no 
cmtanto o bairro da Boa Vista ningucot púde dizer quo 
não seja muito arejado e muito assciado. E' um· togar 
elevado, e onde n:to havia nonbum elemento donde po
dasse cri&innr-se a lebre amaroU a pc'o desenvolvimento de 
principies miasínalicos. · · 

Além.disto,· S~. presidenta, ;,no .sei quacs sno as provi
dencias que so tem tomado a rclipéito dc.ses immigrantes, 
que procuram o nosso paiz. Em Nova York c cm outras 
localidadcs dos Eslados-Unidns ha um cuidndo cxii"CillO olo 
góvorno, com n immigrnç:to. No nnn? pas~ado ainda houve 
IJUem Ozesso entre nós umn subscl'IJ'~'1o allm do se nmn
dar grande parte desses immigrante> qno alui vccm pam 
l'irnhy, onde clles escaparam ola reuJ·o a marcHa; mas 
este nuno nüo vejo o mesmo cui1l_ndo a .csto rc~peilo. Nlio 
vejo· quo IÍinguem so ocrupo de fazer sahir daqui n esses 
immigrnnlcs, como acontece cm Nova Y ork, nntle ni1o so 
consente que o ·recemcho~ado jlCIH\lrc nos lugares onolo· 
srassn n rcbro omarolln. Tnnlo ali i cm Nova· Yol'l; como 
em Nov1i Ol'lcaas os immigmnlcs silo lo!vndos pelo Missi>
~ipi ncimn ou pcln llelnwn rm cnjns nHli'SlHIS !liiJICI'iorcs 
mlo ponetrou nilula o mal, c ~;'lo lcvndot-> pnrn o inll~rior 
do JllliZ, poriJIIll esta lllllil'!:llifl 11~0 paii~ill de :J li ·~ }I!A'IHI!l 
do lillo1·al, Hn.Ivo IHI vcz<!!lo na~ mnrgen~ rln~ gramll'H l'ios, 
n qne La.nhmn tem tu:otttccido om 11lgnnR lugnrca do 
Drasll-

Sr: prc~idenlo, permitia V. Ex. que eu leia o m~u roque
rimou to, utó flOrltUO não •iuoro 8e1· muis longo 111lm tomar • 
muito têiÍ!JlO"IlO senado. (L6). • • • . 

E' umn drcunistuni!ia IJUO devemo• muito nttcnder·i·ecom
mondur ás nossas cidnd•·s lllUI'ilimns que se· ncnulelem-o 
muis poo;ivcl, pot"IJUe o flugcllo 111 irá let· c JlroduZir grande 
nnm1>1 o de vktimns, se deixm·cm cntrnr nlguem cem este · 
llugello, qunesquer que •ojnm as suas condiçoos bygieniclis, 
florqtm n lebre nmiu·cllu despreza essas êondi~oos, embora 
a outros ro8J1Ciloo sejam múilo más. · · · 
· Elln eootrn no ot·gnnismo •debuixo do certas condiçOes 
pe•·uliure• externas o· proprias da pessoa. . - · 

Hn individuos que podem ser considerados ~rivilegindos 
e que mesmu nuno·a coulrahem contagio algúm. N.110 ha 
molcslin quo seja absolutamente contagiosa : nem a bexiga, 
nem a syphilis. · '- . · 

Assim lambem para que a lebre nmnrolln se desenvolva 
« pt·edso ler cm si o indh·iduo :aquillo··o que os historiado: 
rcs da molestia chamão propriedade positiva ou a ilogativa, 
p~1·n não conlrabil-a. Em bavimdo 11 propriedade .positiva, 
c~jns causns n~m scmpré se póde .determinar, c uma dns 
cJrcumstancias que fazem appnrecer essa propriedade po
sitiva é ser o doente natural de pai~ !tio ou mais tempe-.1• 

rndo, porque nos moradores de paizos frios nao ba a.mesmâ· 
radlidado do transpiraéi\0 quo entrá os moradores do· 
puizes qmmtes. ." . <.:·: 

.Nos pnizes <JilQntcs a trnnsJlirnçno· é mais racil/prompta 
e abuuolnnte, e o gm·mcn da lebre amnrella, entrando na 
natureza humana, dcsapparece qunsi sempre por meio do 
uma ll'&nspira~ão copiosa e promovida,, logo que o ·mal 
ccmc~a, ou n moleslin •c !orna muito· benigna;· Esta faci!i
du<lo que leem os babitnntcs dos pnizes quentes esta 
prompla_JlxahLgilo de um suor louvavel, ·cm golas e não 
viscoso, mlo a l.cm os hl\bilontcs de paizps lrfos, ou mais 
temperados do que os li osso R, a transpiração ~ão ·se ·esta
belece com n tania racilidade o portanto a rcrmonlo~ão do 
snnguo, 'Iuc· é ondo resitle principalmente a molostia, . e 
J•ol'is>o a chamam os mglezes molcsli:1 zimolicn, !orna-se 
o sangue tão li •uido que transuda por tod~s os orgãos, e 
neste caso o mal é ordinariamente funesto. 

' Foi lido, apoiado, posto em diocússilo e approvado o 
s~g'uinto : · 

RBQUBRIMI~NT~ 

.Requeiro que so poça ao govcJ•no inlorma~ão sobre n 
or1gc1~ ou causa do nctuol ole•envolvimcnto dn rebt·o ama
relia ouvindo o conselho de snude publica, e se ror essa. 
origem conhocidn, ljUO medidas sc·tomnram para ropellil-a, 
o quncs Si1D O:l IDI!ÍO~ cmpr·egn1los JlRI'n prcStli\'tlr n ,·ida o 
soudo dos cmisnulns rco·cm-chrgndos ao~ legare> onde lôr 
desenvolvendo-se o referido Ongollo. 

Paço do senado, 22 do Janeiro de 187a -./, ftf, da 
C .. lobim. . 

Foi igualmente lido, npomdo o mandado illl]ll'imh· o so-
suinlc: . - . 

rnomcTo nu t.ur. 

Crcardo de nora (rcguc:ia no mulll'cipio neutro. 
A as!rmhlt!n scrul resolvo : 
Ai'l. 1." Fica e~·cada umn noYn fl'cguczia nn,ln cidade 

tio llito de .laacii'O. a quol >cri't lirudn ola f1·nguesil1 do 
S .. lono lllqÍti8ln da l.ngôa, dan1lo-lhe o governo nome e 
mnrcando-lhe-lorrilorio,. ouvido o bi•i•o 1liocesano. 
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Àr.t:, 2.•. Servirú do matriz dessa nova. lregue~ja a. cn- outra camara; I(Ui&era.todavta,que o_goyeruo, tratand~.do 
pcU&:,de .)llossa Senhora da.Conceiçao sila na. rua, da Doa roali.sar este. augmento,. nio. se apartam das .• hoas regras 
VEta. . ·· . • · • · a .soguir. Era de sull)ma, conveniencia,. havia .tempo ,.pa1 a 
. Art~ 3.~ Ficam _i'Ovogadn~ -as diS(IOSi~Gos .~m contrario.' fa~el~o acompanllll( o augmento .dti soldo. de ~uformas.ut_eis . 
. l'aço do senado, cm IIi de Janeiro de 1873.--,Vilcunde: q~e ji\ deyerAo !Star. qstudndus, du reorgaoisi\Ç40_do,exel'::' 

de Jagua~y.-J. P. Dias de.Carvallto.-·F •. Oclavial!o . .:...A •. cito ; •1utz~r•1 que nilo so .tratasse unicamente de· beno
P •. Chicl10rro .da Gama.- Viaco11de de Nill1erolty.-·Visconde 'Ociur o pessoal com ·este acreRcimo, · alias indispensavel, 
do Bnm Retiro.-!. L. da Cunha Paranaguti.-Cunl•a J<'i· sem que se tratasse de 'rêilllzal-o do modo quo o auemeõto' ' 
gueireilo. ' ' , ' . • . · · do soldo ainda que niitis· vantajoso· sé ·levasse .a 'éiTeilo som -

ORDEM· DO. DiA. mnior gravnme do tbosouro publico, porque, estou peraua" 

.. . PR~SÜEI, 

. Entrou cm- S~ diseu•sno o foi approvadn pará .m diri-. 
_cida à s~nc~ão imperial 11 proposi~ilo · da camm·a dos Srs: 
depuln•los IUetll'ionada no parecer da mesa n. U2 sob1·o 
pensões. · · .. ' ( . 

dido que so este' augmento rosse tratado sinlUIIaneametM 
com a reorgantsacuo do: exercito e· da armada, para ô quii 
já lm~ia a expcriencia da ultima guerrtl o tempo aulllr.iiint~ •. 
com us occnomia! •tue· se houvesse do fuer, economias' que, 
já demonstrei pcra1iíe a cainara dos Sfs: deputadó~ ·ept 
se~s:io do '!i do Julbo. de 1867, po_diam ~levar-.se a pçrro 
de 600:000~000, o· lhoscuro ;LCbar-se·lna.malsJolradq, 
para sup~o;tar o encitr&o que ~o llto. vai .. l•nplir, ~ os. !Dili-. 

• .IPOBBNUPORJA. . . tares podcr1rm tal voz, ser mais conv~•nentemcnte,aUendulos .. 
. Seguiu~se em 2• discussilo e pas~ou para a 3• n pro- ., .Na r?o.rganisa~iio a quo alludoé nalut·al quo s~.alle~_da 
posi~Uo da ótesntn eamara mencionada no parecer da ii necestd.tdc ~a reduc~o ~os quad~~s ; no esl~docnt~tor 
me~a · n. US sobro a aposentadoria. do juiz do direito Jnilo gen.ernlba srao~ q~e, scm.mconvcnlentc. para . o, s~r~t~o, 
de Souza Nunes Lima:, . . ·. · podem.scr supprtmtdos, porquo nuo .. Iom. ~un_cçGes .. dlslmc~ 

· las, e tsso duru1 cm resullndo uma cconomta •. O quadro dos 
IOl,no POS OFFICI!RS DO EXERCITO E ARlUD.\ ll VENG!IIESTOS cmciaes engenheiros~ ~obremancira' OXCO~S·ivo, DilO está 

uos R»Pnl:o•nos DE fUE~D.\, em rela~ão com as oxigendai do.ser.vi~o.·.,.; ... ,; '· .: 

Continuou a discussilo, hontc'm adiada, do arl. 1• da •· 0 Sn. SAn!tYA :-:-A.poiado: 
própo~içilo da camara dos Srs. deputados sob1·u o nugmenlo O Sn: P.iRANAouÁ :-Diga-o o i!lllstre duque de'Caxian· 
de soldo dos oiOciaes do exercito c urm•tda e 1Je vcncimen• ·que commnndou cm .chefe, o lilo·brilharitcmcnte, o. riosso ·• 
tos doa o!llprogados de razenda. .,.. exercito no l'nraguay, se durante todo· o tenlpo que levo 

. de desempenhar sua:missao: eon"nndo.· o quadro ~o corpo 
, O .fllr~. ~lli'ARillfUI\ 1 '-Sr. prcsi~entc, os venci-· 'do engenheiros de 80 officit1es, levo de empregar a decim~ 

mentos ml!tlares quelrala-se do augmentnr por esta .reso· parlo desso numero. . . · · 
luç_no foraa1 marcado~. em 18-~ 1 e ac~rcsccntados com ~- O Sn. nu QuE ·nE C.ix••• :..:.Doze: . · 
qumta· !•arte da sua 1mporlancm, ha vmtu nnnos, Jttht ~et 0 S p . , . E. · d é'd' SO 

1 
· 

de 18 do Agosto do 18;i,.no arl. 11. n. AR.lNfGU! .- nlrctunt• .o qua ro .. e .•• ~-
Ainda a!sim, esse accrescimo· da quinta 11arte nlio apro-· O ~st:'dv~ma~or do 2• clnsi~, lnmheot pod~a ser, s~nào 

veilavu tta!a !' r~ritrmn. nem ttnra as .pon~ücs do meio· soldo supprm~tdo mtotramonlc, r~duz1do sem grave mconvo01onto 
e só comtu:~hondill o~ omciaci dn 1• classd do exerci lo. l'or do servt~o • • • . · · · • 

·uma: outra lei, creio, de 11 de Julho de 185ü ampliou-se o Sa. DUQUE DE Cuiu i-Era· preciso n1gmentar o do 
o ra,·or á í!• classo o mandou-!e que esse pequeno nug- 1• classe; elevar'no dobt·o. · · · · · 
lllm8nlO de vencimentOS fosSO computado' para 11 rero.r'nla dos , . , I . • 

. o cia•!S . Íl pensões do meio soldo. Eram tucs vcnctmentos, . O Sn. PlR.lNAOUÁ :·- ; , , · augmentando"se o ·de :1• 
nilo ohslanlo ·aquellc augmcnto, ainda muito_ diminutos. ~;, classe · ·' 
poi~, IL rc;olu~Uo que hoje discutimos o .um acto de inteira ·Em' 22 do Julho de 1867, nã camnm dos Srs• deputado),· 
justiça,· cuja apprcya~lio exigem a conscicncia do. dcver.c tratando eu da ,rcorgahisa~io do exercito~ cheguei a esta 
os mnis.clovndos scnlimonlos do gralidlio o symt•athill para conclusão: . · 
com ·c no;so 1~lcute exercito quo, como subo todo pniz, , Se o nobre deputado (Lendo) allendcndo a estas 'bases. 
ainda ha pouco suslcntou com lauta galhardia a honm o a (~s que rot·mulci para a reori'anioa~ão do exercito) sobrq 
dignidude nacional atrozmente ctrcndidus : (lralicnndo uiu as qpues tive de ouvir os nosso~ gencraes, fazer um upa
acto de rigorosa justiça, snlisrazcmos, nestas cil'lumstan• nbamenlo das su(•prcssaos indit'ndM, e daguclln que já 
cias, unm divida de honra. Ml:l consignada nn proposta que·se discuto (t•·atava-so do 

O nugmento ó do ianta justt'~a que disponsa qualquer. projocto de Oxaç•io· de forças), isto ó, de utu allcres por 
oulm d~monstradio ; é, como disse ·o bont'ado miniflt·o da companhia, lcril cm resultado !iOO c lanlos lagares ~uppri
gucrrn no seu rointorio, umn queslilo vencida. mi dos do oOlciaos, cuja dCApczn impot'la om cerca de 

ftlas isto nüo otnbnrgn que ra~amõs alguma• brove~ con- 600:000~000. " 
•idorn~tl'"· sobre a t·~solu~Jio qno se discuto, lauto em t·eln- l'ortanto oe o mini;lcrio livrsso ntlcn•lido n nccrs;idad 
~4o ó ofllciulidntlo do nosso excrcilo do terra n mnr, como da recrgnni•nçilo do cx~rcito, a sua dis~nrln' oOicialidntle e 
a t·cspoíto tios cm1trcga•los do lhe•ouro e 1le outras l'cpnt·ti- as ttrncns do •tue o mesmo se compile, rcceborinm um rnvce 
~ilcs ll•enes. mnis •'enl c com menor g'l'nvamo JllLrn 11 lhesouro JtUblicor. 

Mnis do uma VC7. tenho litlo occnsirto do pronunciur-mo Nfio ó só o exercito, a lllllrinhll lambem ttrcrisa de re-. 
do um moda rn,·or~vcl n semclhnnlc nugmentu, •w•ta o na rormn; por•1uunto o ncbro mini•fro tlu mnrinhu· em seu 

I ~ i, 1 
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rel~lorio ·nos. diz que u continuarem· us cousas pela maneira · ·Não ba ·sysloma, ê verdade;· quando se• ·trata dil pree'ri
em· ·que vao, ·se a acadell)iu ·de marinha: nao fornecer o ·pes- .cber as lileitús llo'exercitO, · •1ue·-n~o oll'créça· inconveniel-' 
soai preciso'denlro de Ires ou quatro nonos o~ nossos navios· ,los; estes silo maiores ou menores, o é por .libi que' 'ijil' 
de guerra, nuísmo ·e1n circunístanciaK ordii1~rius 11ilo pode-· bade 11!erir u ho11dade do syotema. -Niniluem se sujeitá •de · 

· rlio ser ·guarnecidos ·de officines. · · · · .hom·~rrndo uó jmgnmenlo, .ségurnmenle ornais cusloso;<do. 
E, ·pois .. .; que. q~o. ro ~~~nm· .. scnsivcl 0· 0 seguinte, :imposto de snnguc;"ó so1npre uma triste nomsidade:.Trn
. .. · d _ln mos l•orlanlo de .udoptar um me_ io_ ma_is convenien_le; por.:.': •quando reformas de·reconhocida urgencin, que 1lcvium ur · · 1 '·· · · ·· .1. d d que o uclual systema de rocrulamenlo illiO póde sor•peior, 

"''igor •. o ustro .. msiiiUIÇOOs 1"' llnrcs silo ospreza as, 0 e 0 alistamento volunla1'Ío ê reconbocidnmenlo insuiBcienlc;c 
niinislerio falta ao sou dever, illudindo-u~, pam no~ apre- se bom que 11e diroiío· .lhe cnib.a a primazin. Devo entre-. 
sentar unicamonie uma qucslilo do augmonlo do vcncimon-
los!... l'uroce quu éra ocçashio asadal•ara que· 0 mi- .tanto declarar que ou não votaria prcmios excessivos no 
ui~ll'O apresentasse essas reforma'>,. _iimlo mais quanto intuito tio formal' um exercito de volüi1larios, não só. por-

. · · ·que o !besouro não os IIO.dc•·i•l supporlar, senno porque não trariam e·conomins propo•·ciona1id_ o o~ mcip~ pnrn dotnr-se . . · quererei · jamais que so- forme· entro nós um ·oxorcito' ·de co_nvenien_lomcnto as rcspoc_·livas cla>scs. . ·mcrcennrios, composto do individuas allrabidos uilicameÍI~. 
~0 modo do Jlroencher as Qloh·as do nosso exercito ó tam- ·te. JICIÓ ·engodo dos premios OU de pagns olevadirsinia~~:: 

bem uma questão vital, que não podia ser I>Or, mais ICIIlllD Quizern natos 11uc no exercito se imprimisse quanto: 
posta· de' parte. Estas reformas justificariau1 o ministerio possivol, o caracter, nacioual, e o. syslo111n IJUO mo parece • 
na apresontaçM desses augmenlos aos olhos do paiz, que ma i•. adaptado a isso é o.'sysloma da conscripçilo, Ola 11ue · 
1•aga ·os impostos pa1·a'ser bom governado. A leva forçad:l se altondo o. consulta ao princi11io da igualdade. Bem,vejo 
t\ o que ba de mais ubominavel quanto a meios de prover •1ue a igualtlado cm maioria Ião .odiosa .. não póde deixar .. 
de pessoal o·exercilo. As opi'niõcs estilo acortles 11 esse ros- do chocar _áquelles que ale ,agora toem gosado de :Um certo. 
Jmilo, divçrsificando-aponas quanto ao u10ió quo ·deve subs~ privilegio. nlns não ha que duvidar, o. serviço !Ao onoroso. 
liluir ao actual systcma de rcciUiamcnlo para o preenchi- do" cxorcito não· devo ~esar oxclusivamenlo sobre uma 
monto das ·fileiras. da lol'l)a~publica,'so pelo alistamento classe desvalida da sociedade ; nem este i o principio .da 
volunlario ou peh1 conscripçilo e designação · á sorte. E1i- conslilui~ão do Estado. · 
lendo que o alistamento volunlario seria l>rolerirel, so não O Sn. l'om•Eu :-Apoiado. ., 

• fosse reconhecido,, como é, insulllciente; não l>ódo .ser o Sn.I;.\K.~~.\IIu.l:-E' precisonobililar-se a.profissno.do, 
adoptado como meio. oxclusiyo, assim-na paz como na soldado brasileiro, tl.ncccssario acabar-se. com os cnsligos. 
guerra, e sendo rel•ellida cpmo cousa u m:.is detesta vcl. a corpOI·acs, p•·ocurando-sc outros oslimulo• mais.- condu
leya lor~ada, o meio a adop~,r-se parece que devo· ser o. contes c proJ>rios do um exerci lo bem or~anisado:. -

. syste'ma da .conscripç~o. Ora, IIUIIIIdO ha por lazer tarilas rclormns,· ·cujo'àn'da-
Não lenho· fó no alistamento de voluntario;, principal- monto o ministerio devera ter apressado, leribo razno pilrl! 

mente om eircun•lancias ordinurias; •1uando fniU1 o cnlbusi- deplorar quo uma medi•ta aliits liio justa .e pela~quál voto· 
asmo que elcclrisn, que aclni1 o chama um grande numero de muito bem grado, nít~ tivesse por an!eç~dcnlc .. logico ' 
d• · indivitlnos ·11 deleza da patrh• ameaçada, ;cniio qual similhnntes reformas, ou que niio tivesse sido·lraladn si· 
serin. o i11eentivo bastante poderoso para chamar .. as filcirns multnntmmcnto com cllas. : ~ 
do exerci lo um numero de volnutarics sulllcicnlc? O p•- ~las Jlllrcce !JUO· esta é a sorte do nosso paiz :.comeca· 
triotismõ ó uma virtude, niio se des1•crta facilmente; fOra mos scm11rc por onde devemos acabar. J1\ À respeito 'da· 
um erro contar com o sacrificio· ospontnueo cm quaosqucr magislratUTa tlcu-se o· mesmo o. augmcnlo dõs vencimon-' 
circunstancias da vi tia social; o enthusiasmo é o resuhado do los'· dos juir.es preccdeu·e a reforma judicin.ria. O mesmo" 
inomcnlo, é a p•ixi\o que passn. Os premi os, os vencimentos scn\ a respeito do !ubsidio dos deputados e senadores. Pci~ ' 
cluvndós não poderiam em nosso Jmiz dar lambem grânde rc- o no ·sm·iu occnwiào azuda Jmra ''o ln rem-se Rs incOmpali~i- · 
soltado: Um paiz novo, rico, onde ha tantos recursos à acli- lidndcs pa1·huuentnrcs? E se cMins dcvenr vir com a·"ro
vidade humana, qualquer profissão a .que o indivi.luo,se atil·c lorma eleitoral, J••r •1ue ng~ .~pparoco esln · reforma ? ~las· 

' de, prelc.roncia, assegura-lhe, cnf todo o caso, maiores vanta- uno, o angmcnto de voncimenlos precodo sempre enr todos· 
~ens do que '"lncllas quo o legislador pode olterecer e o the- os ramos do scrvi~o, i\s respectivas rcfc1·mas quando me 
souro ~UJIJJortarJiilrn attrahir \'olunll:lrio8.11ercon·:a-:;e a csca- pnreciu ma ir~ logico, ma i~ cm·ial, mcnmo, pnru termos uma 
la dos mcioli que tJodcm actuar no unimo do individuo pnru bitóla mL·I·cunmeJ'aç;io desses serviços, que· so lrutassê si-
convidai-o t\~ fileira•, ni\o hn um illl'enlivo ctllcaz quo nos mnltancamonlc tle imm o do outt·n cou;n. · 
a_stoe;m·c o provimento .. do Jlcssoul indi!<pcusiLVcl para o .Mn!! eu, já tJIIO o minh~tcrio n1lo tem c.tunprido o SeU devCr 
noi!~D cxercito.A:;sitn poisfõo n·lcva rorçadu, é um meio con- nesta pa1·to, mlo quererei deixar ·do. cnmJltir o meú para 
dcmnndo, o o ulislamcnto volunt:trio iusulllciente, rcsla-no• com n otncinlitlatle tio nosso valeu tu exercito do !erra o ele 
'recorrei uo t~yatema da const:ri(l~iio, nccommotlnuJo-~ 4ti mar, ncgamlo-lhcs ou cmbnra~n.ndo por qualquer rormtL a 
circmustancin~ poculi;aJ·c~ do nos~o pniz, o IJUC1 uinda a!!~im, [HISRngl'm dn rcsoluçoio I(UO ~o discute. . 
nlio se JIOt!Crá ciTcctunr ~cm dillkuldadc~, sem incon,·c- l~citas. estas cousidernçtlcri n rc~pcito do Jlrojccto n'nquiflo 
nicnlct<, JlOftiUC cm totJn n IIDI'llr 01ulc o sy~Lcma tlu comi- t(UO toca nos militnres tio terra o mar, entrarei l.llll 
cripçno foi ndulll:lllo, cllc• •c tem r1•protlu~ido. Na ultima ontras cousideraçtles a rc811eito da diRposlç:1o do urt. ·J ,• 
gu1.1rrn civil do8 Esl:ulo~-Unitlo!\1 hmtlo-!'lc lnnçndo mii.o tia l(llll li o quo et~tá cm di!icns~iio, hcm qno llfl gcncrnlidndu 
r.ou~<l~l·irí~tio, .n mcditla pt·ovutou di~Lmhinri · cm t';ova- (lOt:.tm fltl twlrar da malcria dos oulrOtl nrtigos. 
YorL. o'em oulr:trs Jllll'lt:!~ dol Uuii10. Em u~u; n t:OII!"CI'i(l~fio o (ll'rtjcwto (:omo o~tá 1'0VCI1l 11111 gmntlu tldcito. Não.' 
.oi al,olilln u:a Fr~ut:u eom ~tlral aJ'I'Iuu~o. tll.l ll'ala ~ómijute ílo augmtmto tlu venl.'imcntoe dog mi1i-
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tares .. dc terra C: do mar; tiata~sc ·tamb'em (nao·sci·porque modo diYerso de exprimiNe ·.mlo póde dar :Jogar .. a: .. do
maneira ·enxertou-se.·· no· projecto) 'dos\lencimentos . dos lidas? Segurumento. No rigor .do termo .. os qirurgi4es, os 
empregados : do • fazenda;,. E I~·. por·· isso ··que • a discuss~o pbnrmaceuticos, enfermeiros,. ,.os .pnt!res da repjirliç4o, ec
nanc.L .. poderli seguir ·uma-marcha rcgulnr::e acommodarla clesin'stica-nfto sno omciats :do. exórcito. ,o tanto .. IIUe' iem-: .. 
ao esilme da··mRieria·,e acerto da delibe.raçllo; ·O···projecto pro se ,entender nocesoario· conlomplal..,oil .. eipressamen,to 
otrei'ecei!UIÍI.• campo· l&riadO:; tra!n~se em· uma 'parte dri em: certos faYores, decretados IL bem.dDIIUII.IS officitÍ,es~,;",: 
nugmento:do 'sefdo dos .. omciuea·:·li ·dos· pracas do prot, · om ·.Como · quer que seja, o-.quc. notó é." incongruencia-,~e. 
OU Ira: dos omciuesda·•nrmada;-tra!a-se ·lambem dMem11iO• .uma· OU: do <OUtra ·disposição, .que. deTiam harmoniSar-;;o 
gados do tboseuro, das tbesourarias•·e da·'caixn 'llo amorti- melhor. .. . , ... , ,. :;... ..·:. ;, .: '·'·-'' ... · ... " ... ,,.; 
stiÇilo, .. o que:deu<occasino para· fallnr-so do .pularia qunceo ~las, se aindtL n11ui pódo dar-se uma intorp!:Qia~A.o,.do.u
ne construir· na:·ruunl'rimeiro de Marco .. ;: Este ·methodo de tr_\n~l, que nli~~ so. pot\i~ ••!f~.~?· P•\~, , q~e !r.n~mos -~• }o
legislar IÍfiO me •:parece O lllRi6' CORVOnionte, tanto mais mnr IID~a;: dchberaç~O.l}JUO' l~lerpe~ra~~.o,· poder~ .. dU~ ~' 
quanto, trutando-se·· do augmonto dos· vcncimoiilos "dessas nobre mmtstro, quo .acnulclle .os eiTot!os · da' collocacno e 
classes diTersas, .nno•so, guardou o mesmo principio; a rcs- .r.edaccão do § 1•, na: pnrtu 'cií1 que dii :•.~ o 'aüginenio do. 
peito dos:-olUeiaes' e: praças, do ·exereilo ·bom como da tir- quo trAbL os lo rirtitlo não 'pndorir'ripprovci!ar·· a'õf>omci~es· 
madu !otDou-so:o soldo (Yoncimento fixo) como base. pat·a· que rorem rerormndos'por irreiiuliiridndo'.''de 'êoildúetii~:Ou' 
p·augmento. dando-se ·ninis' dous ter~os; n rc>pcito tios faltas gt·a,·cscontràrias á''di!cijilinii inilltár',''? .\tttindo'ildÓ~· 
empregados dli !besouro, das thcsoararins, das -rocebedo..: . se ao Jogar cm que se 'ticl\a collo<'ndli'' o>i~ 'disposiÇtio; riire.: 
rias, cnixa de nmortisaçilo, etc., ·o augmenlo é de 50 •;. de .rase ella especinlmento áo exercito;·e pois•pergunto ou': o 
todos os ·TCncimontos. Ora se estas questGe:! ·não podiam 'ougmenlo do quo trata· o §· 3• · d<•ve 'ser cómputadô'para à· 
sor resóhidns ·debaixo do.· mesmo ·principiá, · port1ue nBo' ·reforma ·o • AJtproveito'r · .-o8 officincs ··da armaaa ·que•esti• 
formaram proposiçoes·distinclas? porque se havitL de rcú- ·verem nns mesmnS'Circum;timcins-? Do 'modo ·porque;eilá! 
nir cm:úm mesmo projecto· que raz.sobresabir·o~•as diYor- redigido o projecto necessarilm•~n!o assindiado acontecér,• 
gencias "que nilo .• acham utitn raz;1o sumciento'llllta con- .tanto· mais· p_orque, enr ma leria· penal· nAo se ··admittem.in~ 
cllial"as ou·explical-ns? · . tcq1etracões odiosas. E,'!leis, se o· ruvor- do·aupento•de · 

Mn•:.o projecto nilo roi feito sobró a perna,· roi muito ·soldo pó;le ser ·ampliado nos membros d'a repartiçfto ecclll- : 
meditado ; houveram . c• todos ltrevioõ, assoYCrou ·no;· o ii- siastica ii o exercito c nos cirurgiiios. do corpo .de •audol 
lustre presidente do cnnselhn, fazendo allusão. ao trabalho pela regra -bem conhecido {nt•orapilidadc O~J!(.iad.o,,,,Pelo · 
da commissiio do exame de legislaçno militar, a quem roi pl'in··il'io conlrarlll odio•a reslringonda, a mesma inlerprec 
commettidn. a incinnbencia de estudar e de nprc:~enlar um taçAo ... Mo .11oderia ter Ioga r a respeito. ilos omci~os:da 
projecto sobre está -màteria. 1•or um nvi•o do mini.sterio da armada, quanto a. restfic~ão, ·aliás justa, .que,,se .acha· n~ 
-~uerrn de 18G5,_•xl•editlo 11clo nosso finado collegn o muito: § 1" com 'rela~;lo nos oO!ciaeo 'do exercito, no caso,_de .. re-. 
illustrado bar~ o· de Urogunyann.l1oj n osto trabalho, mnn- forma por irregularirla:le de c.onducta ou,fal~ graves. çon-
dado. preparar ·pelo rallocido bariio do Urugunynnu,·IIIIO o· Irarias a.dioéilllina militar. ' : . ' .: .. ,, ....... • :. ·;I 
nob're· prestdcntu do conselho pt•estou inteira n•lhc•no· o. lfUO Eu nno · pietçndo otrerccer omendas; . mas;. no .. cumpri-. 
roi ,tra~ladndo ip•ir. rcrbia. cm nina emenda no projecto. na . mcnto do :meu. dever,' visto que o .. nobre., ministro, apre:lllll~. 
outra· camara.. · · tou-nns este· projecto comq rru·cto do estudos. previa~, o que. 

Dias se houveram estudos previas, se este llfOjcc!o niio louvo e.aprel'io, mio posso deixar .. deJazer· ostns:consi~e-. 
foi .. eocriplo sobre a porna, ·nem por 1sto i; i~ento de ra~ões, porque se cllus .n;1o. são ·rundadns,., tanto. ,melhor 
alguns. defcitos e deixa do oiTcrçcer titlvi~"" sérias ·1oara ns' par:• o nobre ministro, mas se. o .~~o,, .. vej~m0s o, !'l~.do de. 
quaes chamo ·a attenç;lo. do nobro •ministro; ,- conciliai-ao .se~ ombaraçnr n" pn~sag~m •. do .. projccto •.. Tal
.· .. No art .. t• se di~: as•im: (lendo) " Os cnlci11e• o: vez .com uma >~mples trunsrercncm possa.-so . .-cbognr. a este 
JII'J!r"' do prol perceberão os soldos fixndos n;.-. t11bell11s resnllarlo, se o § 1" ror collocado em terceiro Ioga( pns
unncxns sob ns,,1 e 2 c gmardilda.s n~ obt~er\'nçõcs que os· ~ando RIJuello 1mra. primeiro. A~sirn, feita. a ~.rcreren~ia.'.aos·. 
acompanham;, . paragrnphos anloceden!cs, ficará. claro, .que. comprehende 

. No §.3,• diz"SO o seguinte:. (lendo) nO soldo dos. ohldaes • tanto o• oRlciaes do exercito como os da nrmnda.; ao coo
da arma~Ja C das. llfllÇilS .do lmlnllulo 01\V~J, r. bem n~~im· 1 lrario lic:a. uma di~Jillridadc inolavoi,·UIHiL ·inju&liÇ~ .• clumo-
dos omctaeõ dOS COrllOS.dO SI!Ude culto O far.cn:J11, lirain rosa, , : ., . 
augmenlados ·com ~nas, !cr~as partes do ~oldo uxisleale,n I ·o projecto, ,.tl.agern o nobre prcsi<len!e 'do. ;conselho, 
Trnw • .,se.do.uugmenlo.do soldo dos omria•• .e prnt~ai:le comqunnto fosse muito·estudado, COIIIliUanto 'nno'fosse os- .• 
JlfOl do exercito 110 nrl, 1• e no l>arar;rapho 11110 ncnhci :lo 1 cripto soht·e n perna, oiTercce ,duvitlas, e duvidns serias .. 
ler, t.rlllA·SO do SOldo dus·officincs e llfD~IlS da armndn, hem' Jl J!CIO qne loca UOS empregado; do for.enda;. O projecto 
como (uomcntlíomonte) dos oOicines :ln corpo de satlll<', do cu I- ' 111in doixa'dc olft•roccr uma an!onomia nasrnnte, h a ne
ton-,to (aZOIIIhL. flcrgunlOCU 1 "iSto fJUO i1 Jei_ dovc ter tm}n CC:o~jfl;uJo rl1' UOlll 811(lJti'CSSRO,· IJU0 1 tn1vct, ·tambcm ~O 

· darC8n o precis;1o 110 modo 1lc exprjmir-;o, não so]IOrltiOIIO po•m cousi:lernr ohjoclo tio redn~tlo, portJUO rliz n o, go.;. 
811[lJIOr 8UJlornuilludcs, nem omisstJos puru tlnr lognr dt•pois verno autol'itoatlo para. nugmcnlnr destlc Já OM vcncimcnlos .... 
a iuteqtrcta~õos nom som pro oxnclns; pergu~to ci1, fl11a- ele, o que quer dizer: gozat· o beneficio da dnln tia lej: em 
.1inrn I~OI'venlurn (!rifJUtlddns o:~ cirlll'giCtcri .do uct·cito, n~_ dinnte. Mnfl M hn umn. dh;po~i~no ·no'parngrnpho uni.~o do 
me1nbros du rcpnrti~no tJcclct"Íal\liciulo o:uwrito, ou estarno lll't. ':! 41

, IJIW rnn1Hl1t t~ontn·ros ''cncinümto:~ do .Julho·do n.nno 
corntcmpludos no ltUgmeulo '! Srgnr'nmentc. . JIIH!!Illtlo, à IJIIC ''cm o '' 1lo~tlo jl\ n 'l 'dn qun~1lo ·se de\' o conlnr 

Mn8. 80 osll1o inclui tios, nisto IJIIO so ra1. mo11~1io c~prci!!IU · o nu~mcnto? de~do jf1 1 ou de Julho 'l Se hn uma di~posiçilo, 
lt ro~poito dot~ dn nrnuuJn, pnrquc wio 1HI ro1. ii· mr~ma · mnn1h11Hio f'ontar l)nnnto nn cxorcil.o ~ nrmnd1L n melhoriA. 
lllllll<;rlo n ro<püilo :lo; tio nxcrei!o '?. Esltt nmis~illl, ou do l'cnt·inwnlo :I c ,Junoiro do corrcnlll ann~, ll IJIIC vem o 
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•desde jân ~ Se ó qunnlo no pagamento elos vencicnenlos, 
fAlta di) mesma (órma. a coosiderngli~ respectiva nn •lei 
do '!r~amento ; se ó quanto no direito, que elleK ad•Juirem, 
nno 6 desde jà,. ela publicnglio d11 lei, é do ncna época nn
t~rior que n1< mesma lei ·se a~.ba marcada. isto ó, do 
Julho do anno passado narn uns, c· do h no iro do corrente 

, aimo para outros. Por conscquencia, a rednçAo .dcv!a' ser 
outra. EmRm, ra~o.estns oLscrfaglles "om o. mtultO de 
melhorar-se este trabalho, d~ evitar duvidas .luluras sobre 

Entrelanlo a .. s'uppressao . desse ·arliso olfcrecid~ pela 
sec~no . da comJDissao da lcgislaçao. colloca os oftlciae1 
reformados cm uma posicilo dcnolllvol o injustificada info. 
rioridado a toApoito dos ÕfficiacR · honornriot, .daquollos que 
exerceram empregos . de commissilo. que · ·obtiveram. as 
~o.nrn~ de postos lriiJílares. Isto seria ~a mais Oagranlo 
InJustiça, quanto aos relormados .que silo 1nmbem·bouo
raríos o (lnra. esta ponto chamo· ·a· &llericilo do nobre Jlresi

. dento do coniolbo, já que o so·ú· collégn · da 'flUerra nilo 
está presente, alim do vor. se na intelligencin pratica pode
se salvar aos oftlciaes, l(ue se .acharam noslas' circumsliln
cias, o que · Mo silo muitos, nos rolormados, que sao 
lambam otnciaes boll'orarios do postos superiores nos. da 
sua rolorma, por serviços IJUe prestaram na guerra. ' 

materia grave. · 

Esle assampto queoní verdade lei bem esluda~oe deS_!lii~Ol
vido. pela illuslro co111misslio go ex<Lmo da leg~Singdo mili
tar, continha no projecto· olrerecido pela respectiva sucçno 
uma• disposieilo que nilo figura na. rosolu~lio que se Uíscuui 
e que'o~diás' me parece, sendo de risorosil justiça, de ,;rando 
equidade: E' a dí~posí~ão concernente. .fios o111ciacs .rclor
mado~ · IJUe,porveJllura ldrem chama elos a serví~o .activo. 

Eu figuro o caso de' um capitno que marchou·para o. 
exercito conunissionndo em major, quo obteve acesso de 
tenente corqnol ou coronel, c cloJuiís as honras desse posto. 
Os bonoraríos 110la jurispendencia' scguidn, firmnda na im
JICrial resolugilo de 19" de agosto do 1863', IJuando s4o l'olo projecto da com•níssno iiíspnnha-so o seguiolc : 

•. os officiae; rêlo1·mados que e~erccrcm emJ•regos ou com
mí~sGes militares, 11erceberao nlém das vantagens ínhoren
tes. ao exercício, cm I!Ui estiverem, o soldo da Jlalenle da 
reforma,. calculado 1•ela tnbclla n. 1. " isto li: vinham a 
~ozar .do augmento •1ue agora se concede aos outros offi
ciaes· conlormo .as· suas posícõcs o palcnles. • . 

Ora, eslo ntt.'· 3" do Ji;ojocto nprcscnlado i•~ ln scc~ii~ 
. da : eominiBsiio de exame diL legi:!la~ào militar, niLO existo 

no projeCto' que -se discuto c_ me parece, allils, IJUe era. do 
sumwa eq uidado íueluíl-o: . 

Bem soLquo ha uma dí!posí~ao do dccrnlo n. 63~· do 
10 do setembro do 18{~ que determina que o soldo 11Uo 
com1101e nos omcínos da t• classe do ex~rrilo, isto ó nos 
reformados, qualquer. IJUO seja a commissao cm quo se 
achem, é sempre o. declarado na pitlenlo da reforma. Mas 
esl;l disposição nímia•nonle rigorosa; nõo tom sido sempre 
obser,vacla, maxímc em lonipo de guerra; apJ•ello J!ara o 
nobwduquo do Caxias; os officincs rolormndos que leram 
chámaclos, ou que se oiTcrcceram, c o govorno ~cceílon 
80US &JirvÍ~OS em l~mpo ele guerra, !oram recebendo OS 
vencimentos da palonte cm •1uc marcharam; alguns ldtam 
commíssíonados em· J•oslos snJ•eriores ÍHJUellcs em que li
nhanr sido .relormados, c perceberam íntegrahnontc n~o só 
solclo como graliftca~õr.' de oxerdcio, l'avalgndurn ele, que 
lhes compeliam pela lnbclla elo t• de maio de 181i8, som 
embargo de,sa clí'l'o~íroo. 

, O Sn, nuQUE n& C.IXIA' :-Apoiado. 

O Sn. l'ARANIIWÁ : - W dcclal'aelo por aviso de 11 do 
Abril ele l81lü '1110 os omciacs rcroriiHHlos 'llle OXOI'Cerom 
po!!lo~ do conuni:o~si\o cm :iOI'viço do eampanha tem dirt~ito 
a.o soldo da rottpocliva commÍ881lo, ulóm dns ''anln'gcns 
inhcren(eS 110 exei"CÍCÍO : Csle !10111 Jll'icH:ÍpÍe 1110 Jlllrecc IJUO 
n.io devia SCI' prcloríclo do ft)rmn nlgumn, lnnle '' respeito 
tfOS omciac~ f)UO tlilO cflilllllldOS C 1(1111 )li'IJS(am HCI'\'i~O:l do 
gu~rru, como 1los IJUo os prel'llnm em dc:~Ltu~amcnto, 1:omo 
"""pelo nYiso do 9 de Janeiro ele 1KI.I, c aviso elo :lO de 
Março tio mesmo nnno, cm ndditnrnculo, que di:-o)nwhn IJIIC 

ns rdormruloH r~ccbP.t~-scm o soldo ela nova tarifn, fJIIIuulo 
mn smvi~o elo destacamento para lóm do logar tio •uas 
rc:o;poelivn:o~ guarní~.ittJ~. l'urot~e~mo que, a ttucrcr naa11lor- !'iC 
aljllollo JII'ÍIICÍJIÍO do clucrclo de IMí!l, clovÍiL <er com c>liLs 
l'CMII'ic~.ót!ti. 

chamados ao serviço, tem o soldo elo suá pnlenlo,.e.us 
vantagens que lbo são ínhorcnles. Ora o.offiçíal. rcfónnndo, 
que é lambem officíal honorano, ovidonlcmenle • cslli om 
melhor posição para gozor ~cslo lavor, e porc1ue será pri
vado dclle? ~o o ·official não !osso reformado, se nno ti
vesse prestado outros servi~os teri•1·as vantagens do posto 
superior ~ujas honras lhe leram ronr.c,lidus,'mas como pode 
nllcgar maior numero de serví~os em uma 0110ca anterior; 
hn-do ahrnngd-o a di~posiç;lo elo· decreto do '18i9,'1mr:L 
rastígal-o dn ·sua ímprudencia 1 ... lslo é uma iójuslh:a 
clan~orosa, lauto m•.ís qunnlo sendo ellc chamado :n pro~lnr 
scrvcço não perdo ns honras o ·1•rorogativas qun lho' ron
fore Sllil palcnh• houoraria, tem .todas as vanlngcns iubc
l'cntos n essa Jtalenu. pelo quo diz'rospeílo a gratíllcaçno 
ele commanilo, do exorcirio, cavalgadura ele. ll1n que se 

.lundn, l•orlanlo"' ínJmgnaçilo quanto 110 vencimento do· 
.soldo clnlabclln nova, so os outros oftlcines honorarios'.I(UB' 
.uno estilo cm melhores conclições não. doixnm de· .por-
cebol-o ? · · · 

Quanto ao mais, ·os vcncímcnlos que vilo tor llts ·mil i-· 
lares não s~o taes 11ue devam causar rcpt1ro; todos ·re
conhecem a índeclinavol necessiclndo e justiça do núgmcnlo 
o senado é unanin>c em cumprir esta dívida de hiinra para 
com n briosa Ó valente r.lasso militar, lanlo. do exercite 
como dn arnmdcl. · . · 

lia, ainda, um pnragrnJ•bo no nrl. t• que dove merccer 
algum re1•aro 1•clus duvidas quo 11óde trazer quando se 
!ralar de executai-o. E' o parrupho 2• om que so aulorísa• 
o govuriln para igualar as vantagens elos offir.iaos do exer-· 
cito ó~ •tue ora percebem ou vierem à pcn,ehcr os da ma
rinha cm commíss·llcs annlogns, rcdiuíndo, como julgar 
mais conveniente. ns dílforcnles ilonominncQe~· das mesmas 
\'unlagons. Eu 'tuizern, niCn1 da rc1luc~tto· do~ IJnndro~, do· 
IJUO me OCCUJIOi na Jlrímcirn Jmrlo do meu discurso, que se 
proccelcssc à rcvis~o da• lllhclllls ele grnlíficnçOcs. Era me
lho•· quo se determinasse elo nm" mnneirn clarn c pro
cisa '" grntíficn~õcs 'I"" devem perceber os cfllcinc•, co••
rormo a tum JlOHir-fio> o~ com mandos ou eommi~tH)tH~ IJUe 
oxel'cessom. O lrabnlho do muito ínlclli~oi~O general 'I"" 
orgnnlsou ·a labclla elo ("elo Maio clc 18rl8, o finado 
Jeronymo (lrancisco Coelho, Jlnclín servir dc hn•o, smulo 
submullíclo a uovo oxnme cm vista das novas tahclla' 
elo l'oncimcntos dll nrmncla; dc>ln nrlo !tedoJ·iamos lll>rc
tiar melhor o 'I"" íamos ccnccclcr •o oxrrl'ilo. 
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Em•lodô cn•o nilo, é facir descobrir o determimÚ 'tissa' menlos ~oni primeiro' precederem as reforma•, 11111dianle· ••

analcigí~ Ao sor~i~o ,o conúniss'o.cs do .. oxercilo o dá_ami'~da; quaos se 'nssogurnrinm"illlns convonioncias ·do·~niço·; e 
vislii ·como os olernontos o o· modo de descmponhnl"os silo enumera rido ia'os reformas,' S. Ex. chegoll' lambéJDoa·men
IÍio diversos. O_''quo·h~ do· rcÍsilltlir.· ilo;ln ilistiii_si~ilo' 6 clonar úcforriiil'elcitoral e ineompalibilidad•• !:· • · · · ·, ': 
haver' muito arbítrio e por i;so não· mo pnrct·o que r osso · Ora, Sr. j;~e'•idenÍe, pareceu-me que _lii~.i~;s~:E~< ae mós.~ 
mui(o herit pe_nsnda. · ... ·. · · ·• ·. ~·· ' . · ' . · .... : trM'n cordato e expriJnia ,pen~amenlo, be~,f~~!!\•d!. reeo
"Nao _quore slcmódo nlgum rat11rdar a .pa;sagem do pro- nbecendo a justiça. que, a~sist_1a ao· exerc!lo J,,á ,.arma.da 

. jei:tô;· J(apr.~~on'tei ao nobromiriistro ~~~ •. duvidas quo.n~e· ,ara alcançarem a proposta. oJ0,~çno ~~-,.,~ncJment~~. 
suggeren1_ a _rosolu~ll.o,_e ~o senado. e~unc1e1 co.m franquexn quanto na censura _que.fcx pare.ce. l,er antes..ce,dLdo_,ao e.e~ 
o meu voto. 11nilo a respo1to do arlrgo qu~ se •h sente o seus. pi rito da. 11osiçno que . !_ornou e~. P,olitica. do qu~ ,real!Jl~~~ 
parilghlt•lio c· como do nrtigó éoncor.nonte nos vencimentos no ,_1oconbccimento de , 0rdndc1rn ra&i!o ·que .aulorJsaesa. 

· '-dós eÍI11rrogados 1le raxeo,fa, · bem · que mo nno · pa•·e.ccu tal censura,· que, como roi .rormulada
1
. Sr,. piiillt~nte: àu ~ 

muito conveniento a ·~· colloc~çno E, por. e.sta occa~1no, nno direi un1 desmentido, JIOrém onYolve ;corta., mcon7 . 
p~~gunto ao nobre presidente do senado, IJUO clll'lge com t.lnta ·gruencia com .a rolevancia.i(ue o nobro .senador recon.bti:~. 
sabedoria os.nosso~_trnbalh~•· se, adopta~a ~sla resolu~no,_ e aprogón.nP ,lrincipal nmler!oi _do projecto '.d~~ignan!ll .. ~ 
como devo ser, não poclonum ostos nrtrso• IJUe contem satidacno de di•idiL de .•ralldilo do Estado para com oo 
mat~ria div_orsa serem déstacad;is afim do :iubirom a sancçilo 1-alentês defensores <i 8u~e·ntudiir~s. ·dn :honra e dignidade 
cõmo'}irojectos e~Jlecia.os. . . . _ . nacional . . · ·· · · · · ·• 

S11o ·estas ns con:!-1derar.nes quo twha .íl razer, c aqut · · ,.,, 
termino, nilo,quorendo por Íl)nis te'mpo roubar a'atten~no o Sa. P&RAMGU.i': ~Diga _cnt~o -;lívida ~e borirà; . 
do senado,_ que póde. ser melhor oecUJIRd!l por outros .ora~ O Sa. TISCONDI' DI NITiiuorir :-Calcule. o nobre . ao-
dores que tenham porventura do _tomar. parlo no •lebatc. nador o tempo que ~eria de mi~tor para pas~areni.;seme-

O SR. PoliPBu :-Nio aJloiildo. lbantes reforma~. inclusive n eleitoral e' a~ inp~mpatibilh 
·· · · dado~ ! (Apoiados). ,\ diffieuhladc: do taeue!Of!lla~ ~ a· UJ7 

O Sa •.. rassiDENTB :~Devo informar ;10 nobro senador a· goncia da· mcdidiL proposta, tornavam ·lnCOilclh&Yel:- a 
ro~peito da obgervaç~o .. que fez declara lido ~e r raoonvol simultanca docisilo do ·ambas; ·o sem. prejuito,.daquellas,. 
•rue, votado o Jltojocto, se destaquem ns maiorias .nelle roi:lamnvilflDla proTidoncia do projecto.11· 'necoasidadedns~ 
contidas pn'ra formarem dotl~ projectos e;por.iacs, um · ro- tanto . que toe1n ·estes runccionarios · nbi' con_templado~ da· 
ln ivo ao augmento do-~oldo dos officines_ d:t armada o do melhoria do·vencimentos para- minorarem tamanhas pr~ci
'oxorcito e. outro ao augmcn ·o do vencimentos dos emprc- ~ões urgentes 0 mordentes; tod11 a demora. era. prejadicialf · 
gados do.· fazenda .. Segundo os precedentes IJUO se estabe- traduíia-so cm um vexame. 0 .em -uma.•iniqujdade. E :no 
lecoram na 1~ legislatura, doo de quo o scnndo aJ•Jrrova. entretanto 0 nobre senador .requer tnntas .r~forma~, que real
um projecto da Lu mar~. dós ,Srs. d!)Jmlado•, n:lo ·podem· mente,· stl.live$sem do proceder a medida; OU· & remelteria 
separar-se,· as suüs disposiç_õc$, enào em.virtude· de ~ma para us kulcndas gregad, ou por domais se .teria, de de-. 
emenda Jtara esle fim oaereçidK:e uppromda na 'i• ou 3' morar a Pntislacão de -urgento~ -nocesPidndes com a -l't'le
discuss;lo, o .neste c;tso o projoc n ,•oltn com n emenda. vancia do dil'idi1 de sratid:lo o em todo caso.acto de.incon-. 
pnrn :1 outra c~maru, que dirijo os projecto; de lei á sane- tostayel ju~tiça. - · ... :. 
~:lo, 'tii approva n emenda. Silo r•tes os 1•rccodent s. . o nobre ·soaador pela pro1·incia da Bibia que. inlcioa q 

Os Sas. S.1n.uv.1 B..11411.1S.UU •': =llenos a rospoito do· ·debate- na. Pcssào anteco1lmte tumbom nAo discordou. de 
or~umento. · que bavi11 justica o convcnioncia nas disposiçêos principaes-

Foi.liila; nJIOiada c po~l~ cenjunclnmcnlo em discusol\o, do projocto;qunnto ~'rolcva~ào do vencimentos das dilrel'lln-
a sog~intc : . · . . les cla•ses ·contempladas.·· ftlas S Ex. lambem (ez severas 

. · Emenda ao:§ a• do art. 1• censuras no sovorno, flOr isso quo·proYocou a apresonlaç:Io 
• .Depois das nalavrns officiaes dos cornos .do. saude, c approva~l\o deste llrojeclo o:quo•aS$Ím,(dc·rolddo.'se de-

,. ,. tcrminnsse tamanho accrcscimo elo dosper.a, o.enormo-dol!-
culto o fazenda, dign-sc : e macbinislas. - Siloeira da pondio dos dinheiros publir.os por mo1t0 inaudito, nunca 
hlott~. " visto 1 Ern do justiça, Sr. presidente, que 'so olovassom o~ o ""''• 1t'lMconde de NllllCI'OhY :-Sr. pre- -vencimentos·; reconhece o nobrn ,senador, porém ndo se1 

. .• r I I I' conlO q••'nl•'ficar o COIICOI'io elo. S. E•·. quanto;\ COn"onioncia sidento, m\o ha doonccordo acerca uo voto. •voravc 1 • 11s- • • 
· 11 1 · t que lambem. reconhece, ou que apontou, do se rctardnr-•e posi~Oes·do Jli'Ojocto cm d1srussno. . c allvamun c •o Rug- • • 

m'•nto do soldos e ,·cncimenlos dus drtrul:cutes clns;c! ccu- nAo obstai' n dcspcr.a que ern miSter pum a Justa elol'a~Ao 
do .vencirncnt IS i1s clnssos nccossitadns c bcncmcritas. lomplada s neste fll'ojcclo, todos >c Icem mos Irado cohcrcntc' 

cn1 roconbocor 11 ju>ti~Íl o conyouicncilt dosso; nugmonlos. ·. E S. Ex. oxprohrnndo esper.inlrnP.nto no Sr. prcsicleutõ do 
Censuras Icem U11parcdclc rorrnuladn; conlra o ,ovcruo conselho o ter cxcilndo 11 clnmorosn exigoncin dos nccessi
nccrcn de oulros a8SIIIIlJJio:-, omhorn entendendo moi~ ou lado!!, c· do haver uccnRionndo ll \'oln~iio simultn.ncn do-
menos com u11 rlit~po~içõcs elo Jtrojodo. · lumnnhn dcsJ•ozn, S, Rx. n!t~iJ,;"nnln n· rnzihJ J•rincipnl o·ó 

Assim o nobre scmulor qtHl lH~nhou de Ol'ar, rrc~onlwecndo Jlnrqnc n nobre pre:oi!lentc llo r.onselho hnvia clcclnt·ndo no 
n jlliiLÍÇIL IJUO n~l4istin, !lOhl't!ltulll. no c,;erdlo o l'l ~rmncln Jlniz 1(110· hn ~nl1los, IJUO lt rocei la Arn ~llJH~rior A clespozn, 
1'111'0 n clci'IIÇilo de ""u' vonr.i111ento; nl~ corno ;ul~<fn\'ào quo o thcRouro o;111vn rolgndo o hanililaclo ~ara Jlroporcio
tlo unm dh·idn do grnlilhlo, S. Ex., 110 cnll·etnulo, ccn~UI'll\'a nu r o~ rnr.ioH IHlrlL mniorc~ dot~jlozn~, sendo nliMs YR e 
O f;O~orno jiOI'IjUC com II~OdiiOICIIIO dciXIIVII paBSIIr OS IIUS- ÍDCXIIC!n SOUIClhnnlo OS!On!R~I\0 de meios. 
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"< Ora;seubores,h&;nestas,~ensuras,ao .n.ob.r~ ,presidentll.do foriuular, a de ter o nobro presidente do conselho lancado 
conse!bo, 111ateria .. para. .• mnis do, .uma ·obsc~~~~~no ; 1'í.A ó p~ogilo .dii .oxc,esso .~i. rei!eità',s,iibró a· llêspêxât' d~sta',~ilrto 
quaoto,a:.S.•JI•,entender nue.foi causa.da npre;enta~llo.do ~xcllnndo.todn,s ns ,preten~o~~ .e. anndo. ~so •. ns. a~~,P.~i~tl) li 
projecto, e do aua.prempta.,vota~no; o .ter, o nobre .11rc~idcnl.e po~ .tanto ~~epon~nvol ,~or, ollas, •• e •. ~om;1sto a_!n~a mo is· 
do consolbo .informado com os prcdsos documentos acorra conunett.endo . acto do mtnos exnchdno .scnKo 'do.laliida.de, 
dii' esindô dc!'tli~~ourii:'" .'· ·: I '• ' . 'I I.. ': .. . . . • porei Ui nAo hli' tnl'o1:cesso do receita sobro' a' dospêza? Ehl . 
:~~~ .• ,Pre,si,dclnio~';íl:'pyoj,~cióJiinte'sil jusUfi_cri ~ola urgcn~ ess1111ma trica ou u'm ardil com que .ousn~se' manileràllir 
c•lll!!l! •. rn~~~~~.q~c .. ~o~tc~p·a, c~mo poln 1ush~:1 , e relo- o gqv~rno pnrànto a Eú'rop~, per~nto. ':o, .Jl~blico, d\8P~IIll.o 
vanc•a .. de.dneJto que nss1ste aos que ~ao attondulo~, 11ue do m~Jos quo ~oalmont.o .Q~o tonl,i o ~UPP?•.to:cr~~.cl .. m,~~~~ · 
pór ciirto''ilao 'crii' niistêr dMpéftàdoi pnra· qtie 'os•··ucéossi- da ronda jlubhca,.aqulllo que .o nobre prcsJdonto do coqse.;. 
tjid~s")êclámass'cm ·"dos: re11riisentllntils ·do 1•iiiz o estes lho dcnon1ina saldo, cx~csiio do ·• reccilll; nao' 11' sento' à 
deseêiJi"'a'"deyjda nliencao a '!no instantes nceossidádea; qunnlia Ojllprestafla"e Jlela qual' o lhesouro Cela niais 'onc..:. 
E, siiniÍo'rú';'ijiiandciate'"se reco'nli~co a tamanhitrclcvan-. rndo? · . · ' . ",~ 
ela~ .Aue, ·sé 'figurá Íli.vidí1 de gralid•lo Jiarn com o exercito· O nobre senador fl n osto respeito 'inotornvol; o scna~Ô o 
e nriiiada'; qÜíuidiitodo o mundo'vê a írisufficiencin do's tem ouvióo o devo ter. admirado .. a' insiste'n~ia:'cóm''que' 
'fe.rcimêni~s· para US necéss!darles cada Vez IÍIIIis' Crescentes ' trata êsta .fiUCStflO. O 11 't,Oas!ÍIÚO. Q: priilcipnJ,pontÕ 'd~s: seus 
JIÔr caÜsa ali carcstiá dá'suhsisioncin ;·nilo'soi' com~ poSSll ser ; tliscúrsos ncijta. discussão : entendeu· s, Rx. 'ijuo er~ s'ob're· 

. d·C;VÍrlÚadÓ. 0 fllêto riãtura) de ~cr li medidà' Jogo norc$;;i- . tudo 0 mais Ín!orcssari!O,O para O IJ'lO dtÍvia fazor'coÍivergir 
ria mente considerada pelo 11odcr legislati'o c fjUc o governo ·toda a atten~do, dom.onstrnr que o nol•ro presialinte:do cpri
nn~ po~ia.nem .ser indiJI'crcnto, .fJUanlo ~lais.lnfcnso, n 11ue se ;elbo er~ou e illu.diu o ,11niz. com .info~m~çil~ ·m~nos · 9xa~t~, 
sat1slizesso de prompto a umn neces••dade urgente reco- · n'Severando a oxJstoncm.do crcscJmonto. das rondas.pubhcils 
nhecida·:·e notoria •. E o governo, 'simhorcs, • que se .,•in · ató cbe~~r a cobrir· ·a· despoza', o . que era âcto'. M ·v'n' oslen~. 
como quo·exeitado peli. ·JirOJiria: ;0pposi~iio ~ com tanto . tnção som fundamm\to real. · " · .. · 
mais•vigor; .quando ó para se not•1r que·scmpro •cm regra Embora o nobre )lresidento .do conselho .fió~te explica
as opposi~es ·SC mostrnram recalcitrantes a medidas destn · ções Ines que deviam convencei-o, o a todos, o nobre so
ordém:. Pelo·mcnos; 'tempo houve cm nosso piiiz, c era .nador cerra os•ouvidos,· nno ndmittin,'nom:adrnittci flUO 

'o tempo:auroo '.da· opposicao· cbamad•1 liberal;, brilhava ·recursos do thesouro, é1ue n•1uillo que o thosouró nli:nnr.a 
entao lerdadeiro -patriotismo,. o o zelo ·fiscal· era levado. ·cm Y[rtudo do proprio credito, ~eja um!l parto. da fortuna 
ao, ullinio ·apuro.'· Entno tudo qunnlo !o•0111 auimonto de· publica, o constitua verdadeiro cn11itall• ··· · . · "· . ·. · ... 
despeza·era Q)ljecto •de grate porideraçilo c quasi sempre ,. O nobre presidente do conselho tinha·cm··suas informa-' 
•le . gravíssima.. impugnncilo por parto. da. opposicao, c ~6es apresentado -t01los os dados, otrerecido todos· os •elo-· 
muitô principalmente. nó sentido ·de ·nvantajar a iro11a, monfos com que o nobre senador"'" esclareceu; acercado 
ou· de terra ·ou·· do c mar; quasi sempre · considerada c vi;tn · cst~do do thesouro, porque olliulule elle nno co)ligia· oscla~ 
çom· máos olhos; Os· nnna~s do nosso parlnmentq nbl es- rec1mcnto .nlgum ;·.a loaldadc·do-governo 1!'1li bom :demons-· 
1110 para demonstrar. que esses quo mais primavam pelo trndn o é mcontcstnvcl que com toda ·a fr•nqueza:·o'lisora 
'seu· liboralisn10 era.m os maia oxtrenuo~ impugnadores em l~i inteirado o publico elo estado• do !besoure;· mas na: opi~··: 
todos·res .. 11_rçamcntosdas verbas d~ despeza relativas no .. n!ilo do nobre senador ·o governo bouve-'se com disfarce;·· 
militar, quer'oxórcito, quer armada. Simula vantagens· que ·faltam · 11nra ostent~r meios· o ·fazer • 

Ainda• me· lembro dos disc~rsos que o nosso illu;tro col- figur,a ~· l'uropa, a que li~o tem tlireilo l .. · . ,; . 
lei;a> o digno seuador:polo l'ará, foz na cnmnra. de 1850, .. E p.tra c~usa!:.;.grandc c.xtra~beza a m•J~tencJa do. n.o
em' .. .jue• .. tinbamos assento eu c o nobre senador ela pro- bre ;ena~or • 0 ~~m c! clla cxph~nvel pelo. srmples c•Jn~Jto. 
~incia "·.da. Bahio. que· cstreiou., o debate ·c <jUO pontno se· de 0Pi10~rç•lo ,Pohllca,. mal . cabJdo nesta ·!J.~O~tfio e~pc.~l~l, 

b . 'cll 't I' d ' 1 ·tlio vcnhlada pelo nobre scna•lor pela Babm, reprodu••nrlo 
~~ ~: 0~, 11°:1• o~d:• 0 1 tve.r"1 d a "1~0 .. or•~se"llc ln.· 'sempre ns mesmas considoracOcs que repetidas vczoi! tccm '. ~,' S CC 'I ~o r·~~:got 0 qnedOI·mol nn, p~ra sido JICio nobre.JIN!Sidentc do.consclhci'cxpllcndns c rofuÍn·· 
a~sJmd· 110l'r,·" r.d·pro

1
811 on o, 0t 1 nerc

1 
sena or po" 1'1ro~m- ·rins as fnlsns eon•e~ncncias que· deduz. Ousarei lambem 

c1a ., o r nru. . ec amar· con ra R.:\' cspczns que se azmm :di cr nlf)um c usa e apre~ t • tR , 
com a reparacno· do lortalozns,. concertos da navio• aug- · " .' •. a 0 ' cn nrm · n qucs 1 o cm sua ,acc 

d · r • bl' A . ' • a ma1s smgcln. • monto a. orca· pu ~ea·etr... gora ó a OpJIOSicfio IJUO exc1tn, S Jlx n -0 comprcllcndc qu · 1 1 • d' · • . . . . · • . u c· os recursos 1 o 11csouro 
qne ·toma. a· JantCJra, qdc 80 e.ro~ça 110r te•· a nucwtJva laçnm parte· nctivn thl'rcieita, vi5to ·quo·n •·cccifn ·se· fórma 
de proporeton~r vautagcns no exemto 0 á n,rmntla · • unica o exclusivamente· pelo • qrtantum dns rll!ltrihnicOcs. 

O Sa .. z~c~n:As :-Va conio vista nos dis!idonto•. di~ectn.s nu indircctris, por nquillo que 6 propriamente ··pa-

O Sn. Su.vF.fn~ nA ~IOTTA :-l'ccc n p•lnvrn. . . 
O Sr. v1eooND& ~R Ntrnr.nouv :'·-Em tnee drcum;tnn

cins' o ~ov.crno t(UC n.l!tls m1o Jtodia dc,;conhcccr n ju;tiça 
tJUe w_~~llllla. no exerCitO e ft. nrmntln t\ tJUn podia tornnr a 
Hi contrnriur mcdidn hlo uuturnl. l1io eonrorníe Úl'\ com·~
nill!lcinH do 1\tlrviço e ÚIJUillo 1(110 umn ndmi1ii~trn~no justn 
n cJrcunHIJUH:ln cluvn A~mru·c promo,·nr ! g' incontot-~l.avol, n 
con;um do nohrn •cnndor por "''~ Indo n:lo lll'occdc. l'ro· 
•:otlerá 11 'lue pelo outro Indo npprouvo o nobre •cnntlor 

tr•momo do Estado ;· c smnprc que esta remia nctiv!' o or
dinnria nno rlit pnm la1.er Ince a toda o fJUal:jucr rlospozà 
do Jlstn•lo, S. Ex. condno que ó rlclectivn a receita. · ·· 

Assim nega ljllo o noh1·o presidente do conselho· posso 
~uslentnr f!tm o thc~ouro Rorc~ce, tem· tJaldos; :IJIIO a rcccitn 
pnhlira !'lll,lrnpujn n dm•pczn, grAÇil$ , áf'l circumstnnein~ 
J)fO~JlGfltH dn rifJ1U!Zil lllll'ionn) i \'i~lo f~OJnO n fJJCCÜll oriJi
nnrin nno clll'gon pnrn rnzcr rnro_ n todi11\ ns ''c~pcznf\. 

NilO comprchmulc _s. 1\x, ljUO hnjn nrcrc;~~hno do rc"eit11 
>ohre. n '""l•cw, ~cm que toda n rlh·idn ;rjn pngn, lhjun
>nltlndn, ;um· •1uo. •o entro tnmbmn nr• nrnorti•n.~•lo do 

·. 

' 

• 
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I 
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pnpel"mcieda; segundo 1L disposftilo IBXaliTa' da· lei, .. 0 
governo teve•noc.essidade de r~corror n recurso•:do ·cndito 
plira:.suprir falta de· meios,· que nilo ·lhe · duu ·bastantes: a 
renda ·ortlinaria, nen~um papel-moodiL· .. rotirou· 'da• .. circu
III~Ao; logo nao houve excesso de receita, nilo· bouve ·saldo 

. ulguin, quo teria a legal .aplica~ilo.ll'. o1tu.a argumontngno 
do nobre senador. .. . . . .. ·.. · 

. O nobre 1•rosidonto do con~olho ·insistiu' na domonslracão 
do fi,UO .hÔuve rJUilo,para SB dOSjl~n'dor 1 PilO 'sú ,ludÕ quaiJio 
so 11óde' c<ii1sidernr' excessivo · ua arreêadada · renda ordi

. narin, . como muito nlais ljuo 80 arrecadasse to ria do ser 
despendido ,coino o roi '' · hn11orluncia. do ori1proitimo 11 quo 
Coi.mislcr r~corror para .ruzer Capo· n do>pezas oxtraortli
nnl·ius. 11u·o .nos l~gou 11 ·guerra do l'uraguny c quo ainda 

- outràs circumslnnchís que ~fio doix11rn de ser Córa do com-· 
mum ·auglnentarain: ldiO,-Íio•·óm,lle modo algunÍ 'dimirm~ a· 
crllctid~.o ·da proposi~~·· :de: 'l~e niio só h a n.ola~el accros-: 
chno,aa,.rcn.da publica, porque o paiz pro~í1m, ri produc~i\o 
:avultou·· inililo,-todas·· as verbas' da receita cresceram e 
nssim. o calcula1lo or~amonlo na 1m•'te d1L recéila· roi exco~ 
dido ·pela elfecliva a·rrccadn~ão; ·como·tambcrn· porque este 
estudo prospero é fundamento, 'd;i mar~eu1 para 11ue o 
tbesouro pos!a fazer opera~iles do credito com vantagem, 
dando"lbc-rocursos nocessari.os: para fazer Cace a desv.ozas 

• exlraordinarias, . recursos . que !oram alcancados ell'ccli.va
menlo com vantagem, visto comô · na prospéridndo do tbe
souro estava e está a virtude do conseguir .vantajosas ope~· 
ra~lies·do credito para acudir. ás.dcspezJLs ~xlrao'rdinarias 
que de sua natureza sempre oxcedem aos mofos ordinnrios 
•tuo .Possa Corno~c.r otbesouro,.aindJ!. no 'estado o mais 
pro~pcro. . . ; . . . . · · . 

Ora isto, ·sr. preside.nle,,para mini ó tão convincente ,que 
lenho "por inconlcstavel; e 11ara molbór expllr o inen pen:sa~ 

· menlo pe~o·licen~a para usar de um exemplo analogo: 
· Supponha·sÍl ·um homem rico; muito rico, que. disponlia 

de uma ·renda de 100:000~; por mol.ivos extl·aordinnr!os 
cresceram"lhe as ileapezas em. un1 ·certo anuo e viu-se na 
necessidade. de .despender até'a somma de 2~0:000~ 
tem necessidade de .recorrer ao credito, pnrn·o rtue está 
muito habilitado, visto a: grande fortuna que tem e pede 
emprestados !UiO:OOO~. Fez esta. operagdo mediante as 
seguintes clausulas: obrign~ilo de pagai' annualmenle .a 
rtuanlia do 18 000&, a sabor 15:000~ de juros na 
razilo de •G •;, ·e 3.:000$ de amorlisaç;lo; com esta des-. 
pcza raz lace ao debito .do 2110:000~, e fica muito 
folgado. · · · · · . , . · · 

para. emJ!Iogos prolluctl,oe; eoni0 a conlinuae&o da' eltraila 
do Corro do ·l'edro '11, roi neeessnrio e:coiminlente Caatr" 
uma. operaçilo : 4e credito ; feita ella 'reiÍ&'IIOI-ie.paril:ida 
divida ftou:tuanle· do !besouro> contr~hiola .:coin u nleeBII~·· 
dades da guorr11e auendeu-se· 11' prolon(acao di·estrada di'' 
Cerro. ·E tudo salisCeilo ·u !besouro Bcou íÕit~ndo' •;.ien nlo' 
só o necessario·.pam. acudir a qualquer dospe&ll. corrente 
inclusive ·a da ultim11 ·opcragao de credito; a 'do"pagi- · 
monto dos .. respectivos juros e a amorlisaçBo ;· cotiui ainda" 
não ·lhe Callecem moi os no credilo e margem real·dÓ' saldO' 
da. ronda para pOI-o a coberto de qualquer nenlualidade 
despondiosa: . · · · · ·. .· . . 

Asoim. bem ao~õnlrario ilo que Ogiira o nobri· iíênadór,: 
os recursos de credito mlo sao necessàrianlenle iixclus.iviis'' · 
de ahastan~a da renda; podorn coincidir. com .ella· dêsde' . 
IJUB ha rnzã11. p•.Jra despeza sup~rior a maxiriia o~diilari1; ; 
assim como lambem os recursos de· creditô' a'iSignaliini ii." 
prosperidade do tbtisourà, · ijuo vllnlajósamunlu' o$·aléiiticam·' 
e l~m · r.enda _certa para ·ram: Cace· IL .t~dà à,:',ilua desp~~á.: 
j)rduuLJ'Ia c ao.~agamento.de.Juros e amorti1acao doi.em.,.. 
preslimos o auid11 lhe fica margem .. Tal·fii'esi&do"dó ·. 
thesouro nacíonal.. . ...... : .• : .. ,·,.,· ·.,, . .,, .· .• 

O nobre senador poln Bnbta, poróm, todo emtievecido 
na . conlcUJIIIa~ão .do ~eu argumeut?,)islo · rj~~~~~~ ~iib,!t( 
nil~ ba ~xc?sso de r.e~1d~, · não de~hnou ~~~ .~l!en~ , d.o .. , • 
ponto .prmc1pal e IIOSII~vo, que devta.ser CC!,n&l~~r~d~,para.1 so conhecer o rundamonlo real ou. fielicio .com .que o. no'bro 
presidente do conselbo dà. conta 'dOestado-A~ 'i~i~oii~o'.l:, 
ii. E~. nilo nu.on~e,, .. declina .de consi4erar.l' ~J~ali~a~o; 
das .prcumstanéln~ abas. nolollas,do paiz.c ~,con11.der!l~el 
crcscrmenlo das rendas das. atrandegas; o creseimealo nlo 
monoscoasider;Ívol da nossa prodÜccdo; o CXCatiBO de' fâlor: 
da nossa · exporla~do sobre· a · 'importacão, à liaiáncá'do .: 
cornmercio com oslran~eiro. demonslrnnd~ com .. a .pí,osjuirf : 
dado d~ produc~do o 1~crcm~nto das Corl~n~s P.arlic~l~rel 
que ó a base da fortuna. pubhca, a. matriz .. ~ella.; .tudQ,ISc., 
capa ou mio merece a attcnçilo do nob~e·senador.· .,. . .... 

l10I'11Uaiito neste mosiúó anno a ;ua. fortuna III'O,,poron 
e tovo. incremento do renda que che~ou a 12·0 em •ez'de 
100:000~ que·ern; ora dosscs·1\!0:000~·doduzidoi,o~ 
IR:OOO$.com que r~z face ao debito dos2GO, ainda assim 
rnlo lhe sobeja o~cesso do ren~a, a sua 1·ecci~~ não sobre
puja a de•pcza? 

Essa mosrna opcra~ilo do crorlito vanlnjo;o •1ue foz mlo 
dcmon;trà a capacidade 11ne linha 11or virll11le dos sous 
cotJilnes, IICh• Cor~n do credito, proprio para sornpro so 
considerar avnntnj11do o reputnr-so em snpcrior condiç:lo 
para qualquer pagamento? Ora, 'Isto ao dll justnmonlo com 
o lM;ulo. A ronda publica, n rocoiln e111inarin cresceu com 
a. cifra vnntaj0sn das conlriLni~ilos urrecn1ladas ; tinhnmos 
ó ce1·to dospnzns nxtmordinarias a nccudir, 11110 a guerra 
no• legou u cortas circurnst;Lncia•, qno mlo """ dosconho
cida• no senado, trouxeram tnmbom n necessidn<lo 1lo 
nmiorc~ despcZIIA, el'll mi;tir satisfazei', 11om isto onlmln 

N;lo Tó qu~ com a .Inglaterra, cujo· coinniercio com: o 
Brasil é o principal, a.nossa exportac;loteiúaínanbo ex~.· 
ce10o de. ~alo r •obro ~ impo.rla~Jlo d~s merciidorias ingle.~,, 
'zas, 11ue nlcan~a n. mmtoS'Imlbiles; o que·com.os Estadoa, 
Unidos, que· olferecem um dos rrincipaes m.iircade1 pnril o 
nosso café, e ·que enqotorno nilo nos~manda·para.imp.or~· 
ta~~· tanto, gua11ladas as devidas.'proporçoes,. c~iiui.a ln7 . 

glalerrn, a balàn~n do commercio· ·ainda de•e. marcar a, 
~osso Covo r dilfcron~a ·mais vanti1josa I . S. Ex:, ri~o,atitade. 

·para o cambio, o cambio que .. ó o .demonstrador ,lambem. do 
crcrlilo do paiz cnj11 lolnlidado ilo. meio.'circuiânte IJ.moédiL. 
adui:iarin 1 E tanto mais notavclniente, ·si, preside.oto, 
,1uanto o pnj10l moo~ln, cm circ~lagllo o· 0111.: iamariba "cópia 
como nuuca·em per10dos antcr1or.es existiu,. visto. como. no 
presente ba 150,QOO:OOO~ alem, do 32,ou· 33,j)Oll;~.o·o~ 

. llo b.ilheles d~ banco 11110.1erll a mesma circulaçA.o;o 011.esar· 
disto o camLro e• lá r1uas1 no.tuLr ou pouco nqucm, .regul~ndo . 
cnl!·o 26 1/S e 261/.21. N>lo allende o nobre senador ~ara 
a alta das ~polices d11 divida publi~a quo · imaíéaiatamõnte 
demonstm o llorescirncnlo do crollito · do Estado, npolices 
muito nciJnJL •!o par, rle11oi~ do muJtiplicnilns c~uiss~cs o. 
quando em pol'rodn rulo muito remoto so foz n nolorm opera- . 
cfio rio celebre contr.\lo rias docas om que ie c~lipulou 'quu 
à rcscisno do .contrato 'eria Ccii:L 'mediante pngllmcnlo rle 
•polices no pre~o de 71i, com: quebra 1lo ~~eu valor real 
d• 21i •j, I 
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como pracas cm actividade de se" iço c bno do ter t.odas 
as vantagens proprins de sua posiçno c d••S seus sorvaços; 
mas para o geral serviço une pode deixar do regular a 
regra ordinaria c comezinba. · -

monto maior de sua csquadr~, uno lerA pessonl tochnico o 
profissional pnra aquello . serviço; . . . 

Já vê o senado quo é com·eO"cito uma lOJUSII~a e uma 
mconveniencia não se ter contem(llndo o corpo do mnrlli-
nistns. .. · . 

Limito-me a estas 11imples ccnsidoraçlies. ~las eu ~uero responder n uma obíocçno, qno so larl• li 
• minb11 emenda, póde isto demorar a Jlassngcm do .pro-

O Sr. llilllvetrn •Cn. HOUn I - Sr. prcsi- jccto. Desde que os vencimentos tem· de ser pngos do 
dento o meu estado do snudc uno mo tem permillido,. nem Janeiro em diante não ba prejuizo nenhum na demora de· 
mo permittc, tomnr parle nos debates solcmncs que Já so mais alguns dins, por ir a omonda A cnmnra dos ·depu
toem encetado nesta casa c nos que proximamento terllo tados. E' uma idóa justissima: muitos delllllados, (c con
de haver. Este estado é tal ~uo estou disposto a invocar versei a osto rcsjwito con1 alguns), reconhecem que houve 
a bondade do senado, para quo mo dispense. no menos por omissão. . 
alguns dias, do comparecer 1is sessOes'i prcci;o retirar-mo Foi pnra rundnmentar cst11 emenda, ~r. pres~dente, que 
da COrte para tormi11ar uma couvnlesccnsa do çravo cn.- pedi a palavra o fiz este esforço. Se cshvesse com saudo, 
Ccrmidado_ que me iubabilita ainda para o scrv~so da tn- decll\'ro a V. Ex. que nno perdia a occasido de responder 
huna. . . à algumas proposições do nobre senador. pelo Rio do Ja-

. Esta allegaçdo. servirá de desculpa para com o senado ncho, qu~ boje .duramente oxprobrou aos nobres senadores 
·o para com o paiz de nfio ter acompanhado os assumplos pela Bahia que tomaram parto no . principio deste debato, 
serias que aqui so toem debatido. · · . pronunciando-se cm favor do augmcnto,do soldo dos mili-

Hojc julguei que devia fazer um os forço para funda- tares; nfio pcrdcri11 a occasi<1o do rcspondor a esta provo. 
montar uma· emenda que mandei á mesa com o fim de cacão,. e ·a aceitaria, Jlorquc não contesto a justiça do se 
salvar .grande injustiça c grave inconvcnioncia, ?I!C rcsal~a esicndcr ao exercito o augmento do vencimentos, visto 
de uma omissão do§ 3• do nrt. 1" do projecto. hslc arta- qnc ello ó muito inal rctribuido. do mesmo modo que a ar
go, depois. de estender o. beneficio quo se r~z á armada e ma da. Eu adiautaria aindà mais .i porque como radical nno 
ao exercito com. esse.augmcnto de vendmcntos " certas p0s,0 querer cxe1·dtos de soldados de sei~ vintens; é contra 
classes annexa1, come 81\0 o corpo de saudo, a reparti~ào a minha doutrina ; estes cxcrcitos sno sempre · perigosos 
ccclesiaslica c a de fazenda, devia foliar de uma classe das nas mãos do governo. · · . · .. · 
mais . importantes qlfll ha bojo na marinha militar, que ó a Eu, Sr. prc>idente, propendcria antes para a adcp~no do · 
dos macbinistas. · · outra organisaçno do exercito, que tivesso por base o ser-
. Senhores, no rclator(o está a demonstraçilo desta inj~s- viço volunlario, otrereccndo vantagens. ~lus o nobre pro

tica •. Te111os •dezcseis navios cncouraçados ·c perto do cm- sidente do conselho já disso que para. 12 ou 16,000 bo- · 
r.Õenta do madeira e do ferro, movidos :\ vapor; süo cerca mo~s augment~r o soldo das pra~as de prot era, negocio 
de ~cssenta o seis vasos que precisam de machin~st.as. Pois seno. . 
bem; vejamos o que dizem as tahcllas do Sr. numstro da Mas isso não ora motivo para que o nobre senadl!,r pela 
marinha a rospoito do corpo de machinistas. . ~ro,·iricin do Rio do Janeiro julgasse que a opposiçno libe-

1\lacbinistas do 1.• classe, diz S. Ex. que ha qumzc i eu ral de bojo está Córa do seu terreno, desde que concorda 
creio que é equivoco, que ha menós, quo nilo lemos mais de cm ~uo se augmentc o soldo dos militares, IJllando elle re
onzc cm serviço i da 2.• classo, onzo o da 3,• lambem onz~. conhece c to'do o paiz quo é uma clnsse como as outras do 
Total: 37. Ora, esse corpo deve compór-sc de cem muclu- runccionarios civis, IJUC 101~ dia·eito a uma subsistcncia, e a 
nistas;.foi crendo ha 16 annos; as .poucas vantagens •1uc actual suhsistoncia 11uo clla tem é' apoucada. · 
tem s~o ·as causas que axplicnm o facto tle compor-se a O que lamento ó que fi•Jncmos com o exca·cito melhor re
armada brasileira de perto de sesscnla o seis navios mo- trihuido n11 sua officinlill:ulo c muito mal rotribuido nas 
vidos a vapor o ter sómcntc trinta c sete machiniotas ! · IH'a~as de pret, p01·~uo continua a sea exercito de soldados 

Porguntnrão :como so far. esse .s:1·viço? As m:tchi.nns do seis vintcns c 6 isto o que cu não q"eria. 
sno"cntrcgucs. a foguislas, a ~acl~llliSlas CXll"lll)l"tliniii"IO>, I() S;•, ''DHCOIUilt~ do Rio Dl'I\IICO (prcsi-
supranumcrartos 0 alguns enga!••do.. • . fic:Jtc do con.<alllo):-Cl'oio·quc o senado está di•posto n 

~las, ~orquc rnzno um 111f!Z com a. prc~cn(s'~1 :;e,~.~~· 1 vntar (apoiado.<), c, pois, se os nobr~s senadores a quem' 
. uma mnrmha de suarrn, 0 ser nn AmcrJen 1

• 
0 

' 1 - devo rrspo"frL m'o purmill~m cu reservarei pua a 3• dis-
n1cir" potencia. marilim11 contundo liH nav1os a va11or "' . · ' ' ' . . . 

"' ' ' . , ,·. , . ' r.u~:-Jo o que proLcndHl ngorn olfcrecer no csclurcculo JUizo 
quando trata de augmcntar os vcncunent~s dos o.llu~'e·". do tio SS. EExs. Totlnvta, n;1o posso deixar de manifestar o 
fnzcnda, dos cnpell~&s' do;. l!harmaceuliCCs 0 n~e~l~co<, voto nuc darei contia a emenda do uobre senador pela 
os1noco uma classe das ma1s unportautcs da nHII'miht do , ., . 

1 
G 

I ' ' Q II ' - ' I r .- provmcta I o oynz. guerra : OS 1\1:\C IIIIISlllS , OJC 1 fJlHI IlHO ~C JIOI C U7.ül' ::iC!IciO 

''nporcs, o 08 navios du ,·cltt c~liin rt'iJ•a de comlmtc, a. un
Jlortnncia dc~so corpo ó íncontestavcl. 

Entretanto, qnaos >~10 as yantagcns que tem? Os de 
1• classe ganham 100,5 i em qunlqucr vapor de compa
nhia do piuJuctcs toem 300;)! ou 100.~ i os do ~· classe, 
.RO$; o os dn 3• 60:;5. Lomo ó que a nwinlm pólio ter 
mais de t1·inta o sele mnchinistns, sendo onr.c sémentc 
da l• classe, ~uandÓ paga 100$ do soldo? Isto quer 
1l1irr ~no, so o llrnsil tivor• ncro.,irliulo do fuer nm movi-

O Sn. SJLvwu 0.1 Morr.1 :-V.·Ex. é contra? 

O S1i. Vlsco~DI! no 1\10 Dn.t~co (prcsiilCJrla do conselho): 
-Concortlo com o nobre sonndor no juizo que far. dos ser
vi~o' quo jlrcsln o corpo de mnchinista• tia ar1n~~dn ; cu 
lambem lhos dou muil:t importnacin i nHIR não foi sem 
razuo •1no o projecto deixou do contemplai-os. 

0; vencimontós dos mnchinistns não ostno ro~ulndos 
pelo; do~ offirin~s da nrmoda, .. 

I 
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O SR. Sn.YEIR.I MotTA.-:-Tom uma tubolla no rosula
mento. 

Abrindo a 'conslitui~ilo do imporio, leio ·o art. 39 _assim 
concebido: (lendo) "Os tlcputnilos vencerão 1luranto as ses
soes um >ubsitlio pccunial'io taxado no ·fim da ultima rcs
,,.rlo tia' lvgi.•IHra antecedente. Alóm disso, ~o·lhcs m·bitrnrá· 
uma indnmnisa~ilo pl\l'i\ n~ llcstlczns· do· vindo. O··Voltli.u 

0 SR.' VISCONP& DO RIO 811.\NGO (prcgir/cutc. do COliiC

lho):, •• como o~tava os dos officiaos .do ru,ondn, do COI'po 
do snudo o do culto ;·portanto, o (lrojecto, concedendo u·n\ 
nugmonto tio soldo do duns tcr~ns (lllrtos nos oOlciacs da 
armada o nos das rorol'idns classes nnnoxn~, quo estavam 
equiparadas aos primeiros, nno potlin contom(lltu· os ma
cbioista~. cujos vencimentos e.;t,lo rc~ulndos do outt•o modo. 

J,oio mnis o. al'l . .iit.qno ó o seguinte : (lendo) uO subSi
dio dos scnatlot·cs oorli de tanto c mais metade do ·quo ti-
\'C\'twl os duputaUos. 11 .. , • ; • 

Tros ordens tio consitlcra~ilos, Sr. presidente, a' primeira 
a ·pclitien, a soggund~t ~ equidade c ·a terceira· de pudor, 
nzcrmn inserir na constituicilo os artigos que acabo de 

Estos nilo portlo,·ão poris~o; cm projecto c~pccinl, na lo i 
annua do rorças, ou do or~nmcnto, os vonl'imoalos tlos olfi
ciaos machinistns podcrilo ser· melho1·~dos ; o, pois, nnimo
mu a JlOdif no.nobro senador que não retartlo a pasongom do 
projecto com a >ua omontln, porquo,a itltl~ de S. Ex. podo 
sot· considerada pelo nobre mini:!lro da mnt·iulm o mclho1· 
atlomlitla, quaudo se discutir algum ilaquellcs projectos 

·de lei · 
Limito-me a os tas palavras, rcsm-vando o mais, como já 

disso, para a 3," discussão. . 
Posto a votos o art. t• roi approvatlo com os sóus 

paragrnpbos. · 
Posta a votos a cmcn•la additivn do Sr. Silveira da 

~I ottn não roi approvada. 
Entrou .cm •liscussão o ar!. ':!• com o paragmpbo 

unico. 

Posto a v~tos roi approvndo. 
Entroll cm discussão o art. 3•. 
Foi i~almentc approvailo o passou ·a proposi~ão para 

n 3R discuSsüo. 

O Sn. LEITÃo DA CUNIÍ., requereu '·erllalmentcdis- a 
pensa do -intorsticio c nssim se venceu. 

SUBitJDIO D0:1 Dt!I•UTADOS t. SESAIIORES. 

Seguiu-se _cm 2• discu>s;1o a·p~oposi~ilo d:t camara dos 
Srs. dopu~ulos com o parecer da commissão de razoado, 

-sobro o subsidio dos deput~dos o senadores. . 

, O l!ir, Zllcarinz : - St·. pt·esidonlc diz n rc
solu~ilo que vamos tliscutit· (l.J): ~. O sub;iclio anmml do 
sois mil cruzados para os deputndos o de novo mil rru
zadcs para os sctiado1·cs, marcado no capitulo 11 §§ 2 c l 
das inslrucciles unn.cxns ao decreto do 26·- do Mnrr.o do' 
182-1, 'dev~ ser computado seguntlo o padrão monetat·io 
da ópoca em que fcrum promulgadas aquellas instrucções 
c pn~o do (lrinci1.io dn actual lrgislatum om diante com 
a ditTcrcuc:i do valor da moeda. ,; · 
• A nobre commissiio do rnzendn, esquecendo c preceito. 
rogime1ttal que determina que n commiss<lo, n cujo co
nhecimento submetter-so uma proposi~no qualquer, duvc 
motivar seu parecer, cnnuncinr-sc com o maior laconismo 
dizendo: " A commissilo do rnzonda l!Xamineu a propo
sição da camura dos Srs. doputndos n, I O do 17 do cor
rente relativa no subsidio dos membros. da mosmn camara 
o dos senadores na actual legislatura c ~ do parecer quo 
n rererida proposição soja discutida c adoptada. " 

. Posto do parlo o reparo que Oz sobro 11 laconismo do pn
rocor, concordo em que a proposi~<lo se discuta, m.1s quo 
seja ndoptntla, tal não pódo ser n minllll opinião. Minha. 
opinião, St·. prcsitlonto, ó quo oslo, projecto dovo cahi1· no 
senado, c vou com toda 11 rraquom onunt:iar o meu ponsn
mnnto n tal rc,prilo. 

ler. . ' · 
A politiea dctemlinou ·a insor~ão desses artigos reco-' 

nhoccndt~-n nacossidado·tlo serem rctribuidas as fun·ccllcs 
logi>lativas. 11 boa politica .foi essa, por quanto'so "uno 
r orem rotl'ibuidas as runcções 'legislativas, uma ·de duas 
ou as runc~i!os do legislador seriam partilha exclusiva tios 
ricos, c V Ex. sabe que a ari~lrocacia do ·,linheiro não ó 
synonimo do aristoct·acia de mct·ecimcnto c do .talento ou· 
cntno seriam confiatlns as 'runcçi!cs legislativas á- pr~loia
rics, a pessoas sem recursos que viessem fazei-as no 
parlamento, convertendo seu ·voto cm mercancia. l'ara 
cvi~1r Ines ·nconvcnicntes a constitui~o do lmpo_rio doler
minou qu6 se dessem não ordenados, porque' as runc~Gos 
legislativas não são empregos proprinmonlo dite, mas ·um 
subsidio aos legislndoros tcmporarios Jl nos vitnlicios. 

A equidade interveio lambem Ra, inser~o-dcs ·rcreridos 
artigos .tla constitui~ao do impcrio, porque,. rcccribccida a 
necessidade do subsidio, era preciso que elfo· se adaptasse 
as c'ircumstancias. No correr dos tempos ou a moeda de
precia-se ou o custo de Jlrliduc~ão das substancias· cresce, 
do maneira que a quantia que cm uma êpoca clicga'pnra vi
ver decentemente a um individuo, deixa do ser sufficicnto 
dnhi a alguns annos. Quando cm 182i se fixou cm 2:i00~ 
o subsidio do deputado c em 3:660;/í o de senador, uma· 
libra de carno de vacca nno custava nesta co1·tc 80 rs. cus
tava muiro menos, c hoje custa·UO c mais. 

Então os 3:600;/í bnbilitava um sonndor a tér carro; 
hoje com essa quantia um senador apenas podor•í occupar. 
uma casa tlecentc. E, pois, a equidade cxigio que se docla
msso periodica a laxação de_ subsidio de deputado c. do 
senador, para que o subsidio se conrormasse ás circumstan
cins acompanhando a depreciação de moeda se· dopre-· 
cia~üo se desse c a carestia dns substancia o que nasce or
dinaria c principalmente do alto cu!to de poduc~üo. 

l'or fim, senhores, uma rnzüo do puder determina aqualla 
clasula 'dos artigos que li, no sentido de scr.o subsiaio ta
xado na ultima scssao de legislatura anlcdcnte. · · · 

O legislador cunstituinto nilo quiz que votasse o snb
sitlio a camnra que houvesse •le recebei-o; julgou ·inde
.ccntc que o soccorro rossc taxado por aquclles que lecm de 
go1.nr do ·.auxilio, o da h i vem o preceito do ser taxado o · 
subsidio na ultima sGssno da antecedente· legislatura." 

E V. Ex, quer ver o alcance dessa providente disposi
~ão logislntiva ? c que desde que roi marcndo ou taxado 
o subsidio das camarns cm 1824. ainda não to~c au
giuonto; porque na ultima sessão os deputados cm deban
dada c om grande parto supondo que nno voltavam a ca
nmnr tem como cousa indotTcrontc l•rovidl•ncinr a bem da 
cnmnrn, rutura augmontnndo o subsidio de que niio tom 
de gozar. 

O 'Sa. JAouAnnm.-Mas isso niio ~- hom·o~o á camorn. 

o 

... 

'. 
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o Sa.· Z!CARIAS,-Desculpe•mO ó e 'qile se.tem 'feito. 
• • o 

O Sn. JAGUARIBE:-Por outros motivos. 

O Sn. ZACAaiAS:-Peis bom : proco1lem ns,irn eu por 
indifl'erencn para com 11 éamara vindoura _ou po1·qno pensam 
(lambem ãceito este motivo) que .e su~sidio existente ó ~~~~
!ante; mas o certo.ó que a cons1doraçM de ser o sub<~dlo 
!ando para a legislatura seguinte o nilo para a quo o vota, 
tom exercido alguma · inOoncia para quo nile se haja vo-
tado augmento nosso ramo de dospoza. . 

Como quer porém, que seja, Sr. prosi~onto, o pensa
-mento que dirigiu o le~islador constituinte na diSJIOsiçilo 
mencionada foi obstar- que os 1loputados lfUO entram no 
exorcicio das CunccGos legislativas mottam ne · mnes nos 
cofres marcando elies mesmos o seu subsidio. · 

E' verdade que se diz «O senado em todo o caso votaria 
o seu subsidio; po~que ó vitaliciou. Mas senhores n ~nbcdorin 
do conslituicllo so revela aqui do modo notar•!. Snn o ;C

nado ba dÓ vo.ar seu subsidio, votando o dos deputados; 
- · ·o sen:.•lor, po•·ém, ha de vetar. segundo a cons;tituiçno, 

associando-se a. uma. camarn que nllo vota : ara s1 mesma, 
so ni!o para a-legislatura vindoura. Quando po:om e senmle 
vota suhsidip.associando-se á camara que o va1 gozar, o se
niL do dos~e, no meu modo de sonlir, tlnquolla gra•·illado que 
devo presidir a todos• ~s seus actos, nuo podendo discul
parso, do modo algum, com o pns~o quo deu ·a camora 
temperaria. 

Examin: rei agora a proposição sob o aspocl? dessas 
Ires ordens de consideraMos -

O projecto pretende· attonder á con~idoraçno politica a 
que alludi, 'dando &ulisidio aos senadores o doputado5, mas 
na minha opinião não póde fazei-o. Segundo a nossa praxe 
constitucional, toda a voz que se dissolvo n. camara antes 
da ultima sessão, deixa do haver lei do subsidio votada om 
tempo competente o prevaloco para a nova legislatura a lei 
de subsidio ultima. Assim aconteceu om 18-i2, 18H, 19.i9 
e 1863, assim acontece agora porque houve dissolu~no em 
1888 o 1872. Em Iaos casos, não tendo sido tomado os 
subsidies na occasino propria, provaleco a taxa~ITo ultima 
até que chegue occasino opportuna de so taxar tio novo. 

Este projecto, portanto; me' parecp inteiramente extmn
poraneà, dé~i<l ficar para n ultima .sessão dn_ ·~c!uallo~ 
gislatura, em voz de ser um dos sous trabalhos laiCHIOS. 

Quanto á equidade, .;o a camara dos S_rs. depuln~os na 
ultima &essno da legislatura elevasse, como foz agora, so 
oe elovasso muito mais, eu não !tio negaria o mou voto, 
votaria pelo augmonto, porque entendo quo o senador, 
9:000~ nno vae fica r om condi~ílos do inteira iOIIopon
donciil. que aliá• convem dar n cargo tilo eminente ; não. 
ncbo que baja excesso om dar 9:000~, o ató um pouco 
mais. 

0 SR. StLVEIRA Do\ }[OTTA: --Dinboiro nilo Ó que dá 
lndopondencia: 

O SR. PARAI'IAGUÁ: -Apoiado 6 o caracter de cada um. 

O Sa. ZACARIAS : - O caracter do cada um 6 boa ga
rantia do indopondencia, mai o recurso pecuninrio ó Iam
bom uma boa escora. 

o Sn. PAn~NAGUÁ : - Nrro tróco. Nilo tenho rortun~ o 
nnncn. mo achei com dopondoncin. 

' . 
O Sn. ZACAR!o\8,-Soi que ha muitos ricos que so arras

tam e h a pobres que resistem ás tontaçoos; mas nno ha du
.vid~ lfUO para grande parte, excepto alguns car~otores nus
toros om cujo numero contomtllo meu nobre nm.1go, senador 
por Piauby o recurso pocuniario ó um helio ammo, quand~ 

. vejo que ato na sua republica Platão considera a fortuna 
como coudlc~o de indepondonria o do virtude, dizendo que 
é com os bo.ns da fortuna que o bomom pode consor_var•so· 
isento do dividas o apto a ser util A sociedade o aos seu 
somelbantos. . 

Em conscquoncia ou'nao duvi~arei votar por uma reso
lução lfUe dCISO ato mais do 9: 000_$000 do róis o c~da 
senador mas baviiL de ser om dov1da forma .o .occas1ao 

' . il oppurtuna, por meio do presento _proJecto n o. 
Pergunto ao senado : taxa-se agora o subsidio do depu

tado o do scn~dor como a conslilui~no ~o lmpcrio manda ? 
não; a taxação só pódc ter fogar na uHuna sessão; .o .como 
no principio do uma .lcgjslatura nilo se pudesse a~m1tllr um 
projecto taxando o subsidio, us•.-so do um sopbtsma,.o do 
interpretar uma disposição que ba· mais de 40 . annos' 
deixou de existir. Esta intcrprota~11o toma, a meus ·olhos, 

·um· aspecto bom oxtranho. · • - . '· 
Com clfeito, Sr. presidente, o projecto propõe-se adaruma 

certa intclligoncia ao que -dispozeram as_ instrucções do 26 
de marco do 182i sobro o subsidio taxádo ontilo ·aos de
putados o senadores. Esse subsidio ora do 2:400.~ para o· 
deputado o 'do 3: 600ll para o senador em cada sessão, o -
como naquclla época o padrão monotario er.a d'l. 1ll600 
por oitava do ouro e bojo o_padrilo mo.notar1o SOJa. do 4-$ 
por oitava de ouro do 22 qmlatos, cm v1rtudo da.lo1 do 11 .. 
do setembro do 1846, o intento -do projecto é mandar 
pagar aos deputados o senadores o rc~pc~tivo subsidio quo 
ainda bojo ó do 2:-i00,3 pam os prm~etros o do 3:600,;'1 
para os segundos, pelo pntln1o monctar1o do 18U,·o não 
pelo que do 18i6 para cõ'• prevaleceu. Dabi .procedo que 
os deputados recoberái! 6:000~ o os senadores 9:~0011'! 
em cada soss~o. . 

Semelbanto sophismn, Sr. presidente, não pode passar 
impunemente' om uma camara tão illustrada c.o~o esta' 

A constituir.ão determina que ~o taxo o subs1d10 de ·i 
cm .i annos. · . . 

E. pois, a taxaçr.o 1hls histrur.~iles ~o 1821 · segu~m-se 
;\ dR lei do 2S do setembro do 1829, a esta a da le1 de 7 
do outubro do 1833.' Temos mais no .~entido do taxar o 
subsidio, as leis do 20 do outubro do 1837, do H'do 
setembro de 1811, do 12 de setembro do 1847, do 13 
do setembro de 18o2, de 21 do agosto de 1856, do 18 
do •etembro do 1860 o do 17 de agosto do 18'66, no
tando-se a nonas falta da lei do subsidio . votada no nm da · 
legislatura' antecedente nas epocns cm que bouvo dis!olu
r.ilo como om 1842, 18H, 1819, 1863, 1868 o 1·872. 
• Ora so cada um desses actos legislativos taxou e subsi
dio do~ representantes da naçno, nos termos do art. 39 da 
Constituicno ó evidente que n ultima taxação ó a que pre
valece, nno passàndo as anteriores dê simples factos bis
toricos. 

Desta arte a taxac~o do 182{ nno teve mais vigor' desde 
que promulgou-se à loi do 2li do setembro do 1829, n 
taxar.no rlesta Joi deixou de existir quando so promulgou a 
lei dÕ 7 do outul•ro do 1833, o assim por dinnto. 

So · as instrncr.ílos do 182-t nxarnm o subsidio 'de 
2: too~ parn o' doputndo e do 3: GO ·,3 para o senador, 
o as lois acima citarias foram sompro taxando n mosma quan-
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tia, nno so soguo que a taxa~iio do 11Í24 prevaleça hoje, 
o que •·o segne ó que as legislaturas do 1823 ·tmra .cá te1n 
quo.rido fixar nessa quanti1~ o subsidio, ·podendo, aliás 
augmental-n ou dimiminuil-a como achassem mais cenve
nionte. Cada unia das legislalurns usou do direito do taxar 
o subsidio; som depender de que delihcreu e resolveu a pre
cedente. 

Portante, a tnxnçnó de 1824 nno ó uma •lisposiç•le que 
lenba ·bojo vigor,· e cenecquenlemente nile póde ser iuter
pretada· de modo a Jlrevnlecer e seu preceito. maudaudo-se 
pagar o subsidio dos deputados o •cuadores pelo-pndrilo 
monetário dnquellc tempo, · · . . 

Se a resolu~ilo que se discute. <tuizc~so interpretar a lei 
vigente sobre .subsidie, essa nilo seria j(~mais o cap. 3 
§§ 2• e·~· das i.nstrucçGes de 26 de março do 18!!-i, mas 
a lei de ·17 do agosto do 1866, unica que existe em l'igor. 

lias. a lei de 17 •lo agosro do 18GG, promulgada .vinte· 
. nonos depois da lei quo ·eslnbcloccu o padr•io monclario da 

oitava de ouro de 22 quilates na raz11o do .1;,), fixruuto o 
subsidio de 2: IOOB p1ra o deputado e do 3:600,5 para o 
ROOndor,. tn~OU-0 Cm inoodíL ·r rara O niio Ó Rlimi:;~i\·t!l ~ ~UC 
agora so elevti esse subsi•lio, a pretexto de <lill'crcnça. de pa
drão monetarie. O sul1oidio a que aclimlmentc lemos di~ 
reilo, roi fixado sob a inUuencia ·do moderno padrão mono-
lnrio, anda tem. com o antigo padrão·. . 

Que u lei vigente sobro sub>idio ó n. 1le '1'7 1lo agosto 
do 1866 dizem-no as tabellns do lhese ro, mas lnbellas 
que mereceram a lionra dó ser citadas pelo Imperador ao 
abrir este anno as camnras. 

O Sn. vrscOND& no Rto Bn.\NCII'(prcsidentc .rio conselho}: 
-:- Fnllou. de:tabellas como·syuonimos do documentos do 
!besouro. 

o sa:· Z.lr..ln!AS :-0 choro '<lo EslaiiO não tinha que 
citar, cm occaf:iilo do tanta solcmnillnllo, tnhollns nem do
cumentos:. nunca atóJonlilo o nzera. Bastava a sua affir
mntiva pura e simples. Os documontos o lnhcllns deviam 
apenas servir nos ministros . para bem inrermnl-o o auto
risnr a nffirmativa que· pozcrnm om sua boccn-rlo que 
bnv~1. o~ccsso 1la · receita sobro. o despeza da' nnçfto,- o 
quo nno ó exacto.. · 

Citarei, pois, .uma tabclla ou documento do thcseuro, 
como aprover no nobre presiilentu do conselho. ' 

O 01'çamonto da receita o da dc~pcza para o exercício 
de 1873 n 1'87-i di• '(lendo).: · · 

« Camnra dos sonadoros, 3: GOO~ c~a1la um fiegnndo u 
lei n. 1329 de 17 de agosto do 1866 208:NOO,~o .. o., 

· N;1o cstamJo, poifi, em vigor n taXiiÇllO 1lo 182 i, a que 
proposilo VOJll alludir-se ao pndr>io •laquclla época para, 
courormo. esse padrão, so pagar o subsidio quo ns lcgbla
lnrns modcr·nas, usan1lo do seu direito, fixaram segundo o 
pndr~o 'monolario que presentemente roguln? 

Senhores, quan1lo uma lei que tem de durar longo pc: 
riorlo do tempo cstnbcleco vencimentos fixe' c o pruh·ão 
mone.lario• vem n nllcrnr-se e o preço das subsi~lcncins a 
;uhir muito, n equidade pede quo se allonda a essa difTe
ronça rosultnnto da nllernçfio do pndr~o, 

l'or _exemplo, n dotaç•1o do lmJlCrnllor fixa•ln no J>rincipio 
do seu reinado o muito antes de se Cblnbelccer o pndr11o 
monetario nctunl, tem· diminuillo ronsidci'Ovelrnonle do 
valor. Ahi cn!J~~ia uma inlorpt•etnção que indomnisnsse o 
r•·ojni•o IJUO .nnsr.o IIII lnllir.odn rlin'oronçn. o mesmo so 

pMe 1lizer dos corilratós malrimou!aes dos princezo.s filhas 
do rundndor do lmperio. ' . 
• Em caso inteiramente diverso se ncbain as lois do sub

, sidi~ dos · senadores o deputados : do quatro ém quatro 
annos devo-se razer ti respectiva laxaçao. o conseguinte~ 
mente se o pndrão menolari~ allera-so, altere-se lambem, 
como parecer ner.essario, o sub'sidie. Augmenlnl-o a pre
texto de inlorprolacile ó urn alvitre insustentnvcl. .. . . 

·Em 18li7, Sr. p'r"siilenle, 1Ím alvitro nun'ogo foi votado 
peliL camarn tcmporarin, mas o al.vitro rubiu ""sla casa 
rulminndo· por um silencio mais eloquente do· quo quantas 
palavras 1e. podossem enuariar contra clle. Terú acaso. 
rnclh01' sorte o projecto' actual? N4osei ; mas pe~o licenc.a 
pam di7.cr com rran<JUCza que a camara·, iniciaudo' as1fm 
os seus Ira bulbos,· expoz-se n grave censura :. A interpre
taçi'io do projoclo. ha de ser uma nodoa em desa- . 
bono deli a c 1lo sena<lo, se. nlio.impedir· o·mal pen~ndo pro
jecto. . · ... 

Senhores. supponhamos que um !besouro Ó· <:.!tafiado á 
guarda do corte_numet·o de .in<livirtuos o .que esl~s olhando •. 
cm torno 1le si e pcnsaiulo que ninguom os observa,' dizem 
uns aos outros : paguemo-nos do nosso trabalho. Julgarão 
cllcs que"""" hão •lo sofTrcr? Enganam-se: a sua·cons
cicncia imrnc•lintamente, e cm devido temjlo, a historia os. 
casligal'li sem duvida. 
. ·A conslitui~ilo do imperio determina formalmentn. que 
nenhuma legislatul'a .lnxc o sub~idio que tem de vencer, 
m.1s que nn ultima sessno da legislatura antecedente seja 
l'axado o subsidio pam a legjslatura subsequénle. · . • . , 

Logo, o projecto, que se dis'culc, quebranta . Oagrnntc
monte esse preceito de bem.c·uten<lida dignidade. o do
cencia parlamentar, pois ·que a titúlo do. dilfcrcn~a de 
pa•lr·,;o monetnrio c eomo inlerprelaçiio de uma disposlcão 
'lUC acabnu com a·no>sn primeira legislatura, eleva o sÜb
sidio de 2:-IOOp n 6:000$ e de 3:600.l) a.9:000$, vo
tando a lcgblaturn, ·que começa,· o seu subsidio. coin 
augmenlo. . ' 

O lll'ojocto em discus~ão do . qual<)uer modo quo seja . 
considerajlo, ntto 1nerccc .o assentimento da cnmarn. ·Ti
tali•·in. 

Se o consideram inlcrprelaçilo dõ decreto do t8'U, ó 
um nb;ur,Jo : inlcrprclaria uma disposiçiio quo ba. perto do 
meio scculo nilO tem vigúr. . , · 

I' o r outró lado, •c ,di>serem que' o projecto nno ó inter
prolntivo, mi1s lJ·n~, do tiL.Xar o subsidio. 'deve ser ·e li e re-· 
pellido, porque a lei' ·rundiLmenlal marcou opaca para a 
taxação do subsidio o. essa cpoca j•imnis podq ser o princi-
pio <ln lcgislatnra. : •. . · · 

O que sobretudo desejo, Sr; presidente ·ti quo nenhum 
rnalc,·olo oppliquc as aossns camnrns' o conhecido verso de 
Virgílio sobre a córtc.dil Evarulro: 

l/na omnes ·;uvc 1111111 primi paupcrquc senàtus Thura 
dabant .. , · 

õloços'e velhos, os choros dos guerreiros O· o nio•lesto se
nado da nnçno, encontrou Enoas queimando incenso aos 
dcusos quando so dirigio Aquello príncipe para pedir-lhe au
xílios. Mns esses, no mooos, queimiLvam incenso nos seus 
rlonBes. · 

Nno ouso jamais nini;nem dizer' com verdade quo mocos 
c \'Olhos, sacrificamos todos o queimamos incenso a Üm 
deus nirulll mais tct'l·ono que nquollos: no inloresse 

Tenho lavrado como posso o mou protesto e acabo pe
din•lo mo rolnvcm os escrnpulos que lho sorvinm do bnso 

.. 
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o i!lr. wt•eonde de Cnrnwellnll,- N11o 
prctondin, Sr. presidente, rallnr sobro o>tn proposi~no, 
porque ·inlollzmonto ncro louho estado 'onf circumstnncins 
do usar da palavra; roi mo isto prohibido por meu mo
dko, mas lambem inlolizmonalo nenhum dos ·meus collo
gns da commisôilo do lnzenda. o Sr. Souza ll•·nnco o o 
Sr. visconde de lnhomorim, ost1\ 011 ca;n ; I'Ojo-mc por
tanto ob1·igado n CSI[Uocol' a prescrip~no do modico, c \'OU 
dar algumns cX[IIicacacs no nobre senador 'l"" acuba de 
sentar-Se. · · 

Principiarei poJo rcpni'O 1lc S. Ex. acerca do laconi>mo 
do pnroccr. E' com atreito bom h1"onico o parecer, mas om 
primeiro lognr devo declarnr que rui cn o l'clutcr ~ do or
tlin'ario sou do poucas palavras, Além disso, en já tinha 
dndo com o mesmo lllconismo, outro pnrcr.c1• com os meu~ 
collcgns os Srs. 'du•1nc d~ Caxias c Jagnal'ibo, ;oiH·o o {li'O
jecto que hoje foi adoptado, rdativamonlo ao soldo dos 
militnros. Apenas o t•rojocto n que acnbo do rororil·-mc 
veio á commis~fio, cu, cnton!lcntlo qno tlc\'ia ilJH'ossar ~ua 
decisão, nz um parecer o oO'urcci a mous r.ollcgas pnl'il.' 
assignn1· Este ó out•·o parecer nos mesmos termos, isto ó, 
quo o_projocto tem mo•·ocimcnto para entrar c1n tliscnssao 
c ser approvndo. 

.. ~iitda que não fosso dn minha nntni'Czn usar do poucas 
palavras, o costunmsso lazer parocc:rcs mui desenvolvidos 
no càso desta proposi~ão seria laconico, porque entendo 
que cn<la um dos nobrC:; sonnflOI'cs Jít bem informado 
lm do votar Fcgnndo sua conscienda : ó um projecto 
discutido ~outra eamara, o muito conhecid~, 

Agora pa:~snroi ás mitras obscJ·va~~~i!s quo o _nobre 8Cn~
dor foz, .o principiarei pela ultima. 

Observou S Ex. que h:11iiannos "l'flnrnccu aqui o foi re-
I gcitada uma prOJIOSla1 .ffUO ao nobre ~~~nador pnrccc idontica 
a osta. Eu, po.óm', a julgo muito· •lin'crnnto, porque n:io 
entendo que o~tn s"jll como aque.lla uma intorp•·cta";io. 

. Na.uolla cccnsiilo havil• suhsi•lios rPgularmcnto marcados; 
a lcgisln!um que tinha acabado marcou om 'tampo proprio 
os subsídios; mas n. eam~m da lcgislntum que se seguiu 
entendeu que devia dar inlorprolacilO n esses ~nhsidios já 
votados, o o senado culCIÍI1•m que 11;io, rJuo ·O subsillio 
ostavn marcado rogulnrmonto c que esta p•·oposta ora uma 
innovn~•lo ou nltora~;\o do que tinha votado a l~gi>lntura 
anteccdonto. No caso attual, porém, o quo ó que se dá? 
!lnrca-so vordndcirnmclllo o subsidio, porque nno ba sub
sidio marcado. 

O Sn. ZACARIAS :-Niio podia ser marcado agora. 

O Sn. VISCoNDE IIE C.lll.IVEr.us :-11' outra 'IU'Sliio. 

O que ó r1uo <liz a propo;i~;io? Mnn1ln ·razcl' o puga-· 
mente do 'mesmo Aubsidio que I cm existido cm outras 
lcgi•lnturns o mnrc:~ qual será o modo dessa pagamento. 
.E' isto porvcnturn ínnovn~no un nos .. m lcgislnçno ele rn7.0tl
da? Nno ó; tomos POI' rxcmlllo lilllos os nos;o; empregados 
diplnmntir.os pngos scgun•lc c sou pn•lriio. temos jiL nrostos 
a este respeito como o mOAmo nobre senndor citou COIII os 
COnlriiiOS dns pi'ÍIIC07.11S, nJns Clllfim supponbamos fJUO OS 
nno hn, n i.nmnra nctunl o que 1li1. e : " l'nguem-so os 
suhsiilios do tnl modo. " 'Que impugun~nu pódu ,i;to tm· 
'lllllnilo ni\o ha sub>illio mnrcnrlo'l. 

() Rn. ZAr.lmA,,- Em I'Íi'lud11 •lns in;tillli•;•1os do IR2l. 

O S11. VIScoNnR DE CAnAVRLus.-Nno diz quo ó cm vir· 
tudo. 

O Sn. PAIIÃO o~: CDTEOIPil.- Ro!orc-so a 'essas institui
·~õos como t•otlin rolorir:so as do 1829.ou i\s do 18.33. 

O Sn. VISCONDE DE CARA vm.LAs.- Agora pergunto : essa 
dispcsi~iio, a que se rcroro· o nobre sennd01·, uno foi suecos- . 
sivnmonto copiada? Foi renovada do i em. i nnnos, porque 
todos os sub>idios foram mnrcndos rclurindo-sc i\ di•posio•lo 
anterior; n lei do 18~9 ro!oi'Ín-so á do 18~{, a do 1833, 
releria-se iL do 182.9, todas ollus vao no subsidio que tinb11 
sido marcado ; ó uuu• cacltla que da ultima vno ter ;\ primei-
ra lei expressa ou tadtamcnto. A ultima l'nlorc-so á do t 
nnnos anteriores, iL oull·n i\ elo t nnncsnntoriorcs o assim ató -
a jlrimohn. i'iilo ha poi~ agora uma intcrp•·e~1~ilo mns sim 
closignncilo de nm subsidio pngavcl do certo modo. 

Agorã entrarei na qucslilo fJUo acaba do lembrar o nobre 
senador o cm que S., Ex. jiL linha locado: se a cnmara 
podia marcar agora o subsidio. 

O nobre senador nbrindfl"a coustituir~ilo leu 'que o sub
sidio dovo ser marcado no fim de cnda legislatura ; c como 
nós estamos no ptincipio desta, pareceu-lho cll!ro que 
c~tava-so róm da constilUI~ão. Mas ·em primoh·o togar no
tarei fJUC a constituição tom muitas outras dis1•osiçõos, que 
eu poderia lembrar no nobre senador, c qno na prnlica~si!o 
executadas como rasoavelme;,to é possível, p"or cxemplo;:tada 
lc~islalnm devo·· durar quatro annos, mas. s!Ígundo' ossà. 
pratiea ellas podem durar dous dias o creio que-já houve. 
uma que nu o durou dia algum. · 

' . 
O Sn. Su.vEIR! D.\ MOTT! : - lia exemplo';_ do disso

lu~M previa. 

O Sn. VISCONDE ni C.<UAVHLI.AS : - Mas emfim po
nhnmos do ·parlo ostas diversas disposições da constituie~IIO. 
flUO tum sido entendidas c oxocutndas nos devido~ térmos ; 
tomemos que o ;ubsidio Mo roi mn1cndo· na ultima logis
lalnm ; pergunta-se, a camnra nüo pó'demnrcnr o subsidio? 
Ente ado quo sim. · 

l'ola opinitio do nobre senador, a consoqucnda logica 
(digo logica pam excitar c sou QS~irito que ó sompro Ião 

"Josico) a conscquenr.ia logica é que nàc bn subsidio nem· 
se podo pagar subsil)io, excepto so o nob1·o senador qucl' 
consenti!·, do qno duvido, CHI um cond1avo ontrc os sena
dores, o• depuliHios o governo· pam· pagar-se o roccbor-so 
o ~uhsidio como uD\a esmola. . 

O caso ó que a ultima lcgislntum nilo mnrcou subsidio·· 
nem podia marcnl-o, porque nilo estava no tempo proprio, 
não, chegou ao ultimo anno, foi dissolvida; a conslilui~llO 
do corto ""o cogitou di;to : · ora, vem a nova, o uma no 
duns, ou as cnmnras hno rnnccionnr sem subsidio ou bndo 
haver subsidio, mas marrado po1· quem ? Esta ó a qucstliO. 
Se o nohi'C senador pcrmilto que o subsidio soja como alt\ 
aso•·a uma o;pceio do esmola do governo cm. coMequonci~ 
do um conchavo, bom ; mas n cnmara netunl cnton•lou quo 
ora prolcriVl'l mnrcm· o subsidio 11 h· rocobol-o ntrás da 
~orla por lavor do governo , o 1\ o que tom acontecido ató 
rigom. · 

Mns tfirlio: 11Qunn•lo tlilo lm subsidio marcado continua 
o nntcrior, porque na lei do or~amcnto vem verba contcm
plarln pnrn pngnmcnto tlo ~llh!lilllo.n Eu nindn. athniltiroi 
que aE~im soja, mns ont•lo o sub;idio ho mnrcndo por 11, G 
o 7 e mni!'l nnno~, rnn~ rnllio o ~uh:"il!io f11~1IC1 tnmhnm tnr·· 

' . 
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n~r-so annuo, nilo é marcRdo seeundo a constituição, ha 
de ser marcndo . annunlmcntc segundo os orçamentos, sem 
lei especial! Mas, senhores; fudo isto ó inadmi~'ivol .. Os 
subsidies marcados pura umn lcgi~latura morcom com a 
legislatura; o·a passada nfio tendo dc~ignado, a· actual 
acha-se sem ollo. 

Agorn applicnndo a e~tc cnso, direi : admiuo que se 
cobro o subsidio pulo orçamento; mas uultlo pe•·guntarei, 
ató qunndo temo• tido orcameulo ? · 

Os nobres senadores sabom que '"lavamos sem lei de 
ot·çamcnto, c (lilrlnnlo uno bUI"ia lei par.t se pagar o sub-
sidie:, · 

r.Jas dirilo ainda alguns: • O orçamento tlci~ou do 
existir por alguns dias, houve u1na resolução quo o proro
gou o ahi encontra-se a verba 1mra o pagametlo dos su-
bsídios. " · 

A1tl mas.neste éaoo pcrgunlnroi quem iniciou esta proro
gação? Foi a ~amara actual, e infelizmente marcou elln· o· 
subsidio para si, c os senadores tiveram· d. murcnr lambem 

· o subsidio para si; e se elles tinbnm competeuci" 1iara 
fazer isso, não terílo essa competoncia para marcar o su
hsiclio para toda a legislatura, o por lei c~pecial conforme 
a constilui~iio quer? 

Apresentou o nob.ro senador uma outra consideração, o 
c.sta ó do,pudor. Eu nfio gosto do entrar om cons.idernções 
deste gonoro; porc1no não sou mestre do pe;soa alguma, 
não dou. conselhos sobro dignidade a ninguem, 1nas como 
o nobre·sonador .. trõuxo ess~ considcra~;io, devo olforecor
lbe a resposta que me occorre. 

Disso o. nobre senador : • A constituicilo !ove em 'vista 
eslo assumpto e dispoz com 'todo o acer.to c1uo o subsidio 
fosse marcado no ultimo nono ela legislatura. " Era com 
todo o acerto por que or;un os deputados que sabiam que 
marca1·am para os deputados que queriam vir; não mar
cavam t•ortanto -para si, marcavam para outros. Para ver 
que isto niio procede, eu quero que o nobre senador se re
corde da antucondencin com que alti certo tempo as olci
r.ões eramfcilas. Muito antes de se marcarem. os subsitlios, 
quasi. ·clous anno; antes emm feitas ns clciçlícs, de modo 
que os clcputaclos discutiam c votavam a esso. re<peito com 
todo. o conhecimento de que "continuavam a ser ~eputados 
o votavam para. si o subsidio. Ultimamente foi quo não se 
fizeram mais n:; eleif:Ocs com tanta nnlcccdcncia. E 1lc mais 
nilo ó sÓ a camar!Í ·dos deputados quem faz a lei do sub
!idio; esta.depcnde lambem do senado, o do poclcr mo-
derador. ' 

·O Sn. Z•c•nt•s fez algumas obsorvaçGas sustentando 
as opiniões que enunciara. 

Ftcoú adiada· a di>cussão p_ela hora. 
O Sr. 11rosidente deu pam ordum do dia 2:Í: . . , 
1• discussilo tio .projecto do senado R do 18~9; sobro 

contratos do cre.tlito lerc'ÍLol'ial, com o parecer da com-
misstio do logislncilo lido bonlom. . . 

2• dila da 11roposi~iici da cnmara· dos Srs. deputados; 
sobre· a 11r~tençr.o. do. estudante Bernardo Antonio de Men
don~a, ~om o parece~ da commissilo de instrucção publh:a. 

. 3• d1ta da .11ropos19ão· da mc>ma camnra, sobro o aug
menlo do soldo dos olficincs do exercito c armada, e de 
voncimonlos do cm11rogados do Jazanda. 

2• · tliscus;ào da proposi~ilo dn mesma camara sobre o· 
subsidio doo dopnlndos osenadores. 

Levantou-se a sossao ás 4 horas da tarde. · 

I O,• Ne1111iio. .. 
E!l 23. DE JANEIRO DE 1873. 

PIIEIIDENCIA DO SR. Vli~O)LB DE AUETÉ. 

llilDmmarlo, ...,-. ExPEDIENTB.-OaoEB DO DIA . ...-Con
lratos do credito lorritorial.-~atrieula de:esludantos: 
:--Augmento do solclos ·dos officiaes do exercito e arma
d;~ o dos vencimentos do empregados de Cázonda -
D1scursos dos Srs. visconde .do Rio Branco Paranagua 
o L~ilão da Cunhn.-Emendas dos Srs. ·visc~ndo do Rio 
Dmnco o Leitão da Cuaba.-'-Discurso do Sr. Zacarias. 
- Emenda do Sr. Antão. - Discurso e emenda do Sr. 
Silveira da !lolla.-Discurso do Sr. Anlilo.- Discurso 
o emenda 'elo Sr. bnrilo ·do Cotogipe. -Subsidio dos· se
nadores o deputaaos.- Discurso do Sr. barão do Cote
gipo. 

Ao meio dia fez-se n 'chamada," o acharam-a~ presentes 
i2 Srs. senadores, a saber: viscondo de Abaoló Dias do Car-' 
valho, Figuei~a de ~folio,. barão de Camargo;, marquez de 
~apucaby, ~h1chorro, Job1m, Pnranagml, vi>condo do Bluri• 
tc.ba, Fernandes Braga, Paes do Mendonça, Diniz. Pompeu, 
vc>condo de Caravollas, Juguanbe, Antão. Almeida' o Albn~ 
q~erc1uc1 Sit veira J.obo! viscoÍldo do 'Jaguary .. duque do. Ca
xm•,. I'ISconcl~ de N!lheroby, visconde do Camarngibe, 
Sr~r:ll"~' b~1·a.o da La~una, Zacnrins, ba~iio de Cotegipe, 
\ cccrn da Selva, barão de l'irapama bnrt1o do Rio Grnnao · 

Foram estes tis motivos qnc indnsirnm a commi~siio a Cnnbn Figueiredo, Lcili\o dn Cunha·' visconde do Bom Rei~ 
dnr o pnrocer: ntlO hn subsidio marcado, ns leis do Ol'>a- 1 tit·o, barão de ~laroim, Nunes Gon~nlves. visconde do Rio 
mcnto ni\o seri'Cm parn isto, o se servcnl reconhece-se a 1 Branco, Sinimbit, viscontlc do SouztÍ Frac:co F. Oct. vinno 
compotencin da cnmnra actual pam o fazer, nilo hn meio , mnrqucz de S. Yiconto, Fernandes da C~nbn Cnndid~ 
de negar-lho os ln competenein. N.lo havendo subsidio mar- Mendes o Silveira da ~lolta. · ' 
cndo, n consequencia logicn é ticar o corpo legislath·o sem lleixnrnm do comparecei" com causa p~rticipada Ôs Srs. 
subsidio, mas n coctslitni~iio proscrevo 1111e cllo o lectba ; conde de Dnopcndy, Paula Pessoa, ~lccidos dos Santos Dar-
como snhir dcotn difficnldado? l'enso, pois, resumicttlo que ros DarMo o llibeiro da l.uz. ' 
n~o ha ictterprota~M como se figurou ao nobre ;cnador, I lleixnrnm de comparecer sem causa parlicipnda os Srs. 
mas sim mnrcn-so o subsidio. NotiL-SO ó •·erdnclo o paclrtlo Uchon Cnvnkanti, b;mlo •le Antoninn, Souza Queiroz, ba
dn moodn, cm quo o subsidio dovo ser pago. mas temas em c·•lo· do ~lnmangnnpo, l1it·mino, visconde ele lnhomirim Na-
nos:ms lci~t outrori exemplo~ do prcsr.l'ip~~l)t~H scnwlhautc~. buco o ''i:oor.ontlo fie SnnB~unn. 

1 

l'arecc-me ter clho stunmnrinmontoo 11110 et•n preciso pam O Sr. IJtcsidcnt.e nbl'in a sessão. 
snti11rar.or ao nobt·c scna.dor, qnnnlo no s1.m reparo, o limi- l,cu-:.:o n netn tia !HJ:-l~i10 nnteccdento o nilo havendo 
lo-me a isto porquo n~o clprociso, nem devo fnlln1· mai~ .. 'lllclll soh1·o ella fizesse observa~no, foi apt•r~,·adn.· 

·'' . i :;.:. 
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QSp. t• SRCPETARIO lou O seguinte 

EXPGPIESl'E : 

Officio de !il2 dD corrente mcz, do t• secretario da camara 
dos SrR.' drputados, communicnndo que ..a moAna camnra 
procedeu em scisão de 21 do corrente á olci~<lo da mesa 
guo ba de funccionar no presento moz,, o .quo fo.ram c_l~i
tos: p1csidonle o Sr. Jcronymo. Josó TOIXOJI'a Jum~r; v1c0· 
presidentes os Srs. lnnocenc1o .!!arque~ do Araujo Góc>, 
Antonio Josó. Henriques o Joaquim !'ires !lal'lmde l'orlcllu; 
t• sociotario, o Sr. Dr. Jou•1uim Jose do CnmJlns da Costn 
·Medeiros o Albuquorquo, 2", 3• 6 t• seo·r.-tal'ios ÓS Sr;. 
Jonquim Lopes Cbnvos, !hlrlinho de .F1·citas Vieira de 
Mello e Luiz Eugenio Horta Barbosa. 

Dito da mesma data, do Sr. Joaquim· DeiJlbino Ribeiro 
Luz p~rlicipando ·que n~o tcin p~dido comparece..- ás ses
sO~ do sémido' por incommodo do saudc. 

Ficou o SC!Jado inteirado .. · · • 

ORDEM DO DIA. 

CONTnATOS PE COE DITO. TIIOOITOOJ.\1,', 

Entrou om discussão o parecer 'dn commissilo de 'Jegis
lacllo sobro o projecto B do '1859, roh•tivo a contratos 
de" credito territorial. 

Posta a votos . a conclusão do Jlaroéer para que suja 
archivado o projecto foi llPllrovada. · · 

IIATR!CUI,~ DI ESTUDANTES. 

Seguiu-se em 2• discussno, o pas's.ou para a 3• com o 
parocor da commi~silo do mstruc~ilo pubHca, a proposi~ilo 
da cnmara dos. Sr•. dopblados sobro a proten~ilo do estu
dante bernardo Antonio de &lendon~a. . 
AUOME~TO o's SOLDOS POS O!'FICJAÉS 'po F.XF.Rf!JTO E AfiliADA 

R VENCIMENTOS D& EMI1RE0AP(jS UE PAZE!IW,\, 

Entrou cm 3• discussão a proposição da mesma camilra 
sobro o augmento de soldo dos officiaes do exercito o ar· 
mada o de vencimentos dos empregados do fazenda. . 

o Iiii·· "INeonde do IUo Ba•nnco pronun-
ciou um discurso quo. publicaremos ,110 nAf•pcnaiccu. . · 

o lílr. PU:rluana-uii:-Sr. prosidontc, serei breve, 
até mesmo para que o nobre Jlre~idonle do conselho não Jlll· 
rer.a ter raz1io quundo. mo altribuo o dcscjQ do JII'Otelar a 
adopcao d11medida... · 

o "sn. VISCONDE no R10 BnA~co (presidente do conse/Tw): 
-Nno )1a tal; não lbc fiz. esta impnla~lo. Rofori-me 11 
sua idca do adiamento. . · 

o·Sn. PAnANAÓUÁ :-.•. com que o corpo legislativo 
prolcndo .dolnr nOS OfficinCS C DS pra~as do prol do CXel'cilo 
o da armada. Eu nilo podia ter scmolhanlo <lesejo. Todos 
conhecem as minbns intenções bencvolas a respeito do 11\o 
distinclos scrvido1·es do Estado. 

So niio duvidei affirmar que o augmenlo era uma dh·ida 
do honra lliU'n o Estn<lo o que ernmcs neste propo>ilo lov~
dos pel11 conscicncin do dever o pelos sentimentos clol'ndos 
da grnti1hio, o meu procedimento nfio so. podo1'i11 r.oneilia1' 
com a. intenclto sincera. e rrnneun.cnlo manifl!~ladn, se 
por qna!quar· fórum cu procurasse emhn'rn~nr n adOJ''''" 
do projcclo. 

O que deplorei o deploro ainda. 6 que o·ministorio n~o 
ti vosso apresentado • om tempo essas reformas, cuJa· · 
ulilidudo o urgoncin silO 1 oconbocidas, paro dur mnis lustre 
o vigor i\s inslitui~ilos .militares, porque podi.um dubi ros~l
tur g1·andes oconomins pnra os coiros pnhhcos, o~on?m1as. 
que, npplicadns ao 1nolbol'llmento elos soldos, r?ahsurmm o 
hen•ficio que om vamos decretar, pnra o Jlxewto c para a 
armada, som maior grnl'llmP. . · 

A guerra foi concluidn já hn bastante tempo, com honra 
,, gloria pnrn o JHd~. A experioncia custosa que ad'!-uiriJI!os, 
não del'in tor sido po1·didi1 ;ossos conhocimonlos prat1cos, que 
>Ó ;o obtem, ·ou so olesunvolvom com a suonn, dol'oriam 
offerecer um subsidio imporlunlo para•se operar essas re
formas om proyóito do r.xorcilo: foi o· qiio deplorei. Pois. 
so outras nações que tivernm do sustentar uma gue1ra 
colossnl, muito depois do nós, jll poderam reforma~, roor
gani,ar os seus exercites, nós uão podcriumos jil. ter leito· 
algu .. a o•ous11 neslo oentido? . • 

Outros governos •rue mandaram a essa grande guérrh 
di•linctos offidacs colher licilcs proveitosas da c~periencia. 
j1\ poderum' dur conta dos" seus lrnbalbos, nós nno poJo
damos ler feito o mesmo.? Ou basta, porventura, augmcntar· 
"" soldos? Foi o· que delllm·ei e ainda deploro. So nisto. 
ba ~lguma censura ue gabinete, nào. póde o nobre-presi
dente do con&olhe, com o intuito do defender-se, aLlribuir
me o menor desejo do prololar a adopção do ;.ugmento 
que rcconhc~e de inteira just'iça cm rela~lio ãs classes do 
exercito e da .armada. :•:· 

o Sn. VISCONDE J)O RI~ BnÁ~co (presitlent~ do"éonfB-
hoJ. :-Não faltei om protela~ào. · 

O Sn. 11AnAN4GU·Á.-0 nobre presidente do conselho 'n~o 
desconhece a .necessidade das roformas que apontei, quoi
om rclaç11o ao exercito, quer cm relação á nrmada:. os 
proprios documentos officiaes reconhecem. o· auostam esta 
necessidade. _ . . 

Com rela~ão :\ armada apontei o lrocllo .do rclatorio do 
nobre ministro da marinha em que S. Ex. assevera que se 
continuarem as cousas na marcha cm que v4o, dontro do. 
Ires anrios os nossos navio8 de guerra nllo terão officialidado 
suffidenle para guarnecei-os I Os quadros da· marinha 
eslno reduzido~ a menos de um lerço·l •.•• \Porta~lo, 6 ~vi
dente. que h a um vicio na lnsliluiç•lo que precisamos nllcnder · 
o corriglr .. Foi· para este .Jado que chamei n nllcnçno do mi
nisterio que, composto do homens do tanía intciUgcneia o 
ll10 \'Cr;:;ados nn atlmini~tra~;io, não devem nJircscntnr-so 
como om empirico lrnlnndo de Rnlisfnzer -de um mo<io li!o 
acanhado as neccs8idndes de instiluicoes Ião importantes. 

Quizcm· que o ministerio tràlltsso_serinmoillO do levai' 
nvanlo essas reformas que interessam ao exercito o (t ar
mada o cousoguinlcmcntc lt segurança do pa,iz. Pelo que 
toca il reorganisaçno <lo exercito, jll cm 18G 7 quando dcrigia 
n pasta da guerm manifestei esta aspiração, npresonlnndo 
Í•lgnmas bases pam estudo, procurnndo auxiliar-me das 
luxos o da cxpcrioncia de pessoas ·muito compctonlcs a 
quem til'o de ouvir, algumas no meio dos lnhoros· da 
guerra, como podmn allcslnr o uobro duque de Coxias o 
outros gencmes, dos qunes recebi esclarecimentos muito 
proveitosos a esse respeito c que do~em se achar na so
Cl'etnl'in do gucrrn. O pedido destas infonnn~Oes .creio <!UO 
foi reilern<lo; ultim:unenlc o rclntorio de•te a uno aprosonla 
valiosos lr~halhos UeSlll hOillido. Jlis"nqui COmO con;idcroi 
o projecto do iruo se 11·atn, dcclaran1lo que prc8lava"lhe, 
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ali Ir~ o ·m·eú"coircur~n, nfio· querendo' dciiiÓrnt-d' por•rornin • :confirmar o·mciino '<tuo _cú'dilj"e\• p_õrquo··ro~·. ~radam?nte·~ 
· algu~n •por·cutcndor que ·o·aui;nicnto HÍI do'_inteirn justiç~ . ..l·o quo disse o nobr·o presulente do. conselho.' ·o,, · ·· ·:' ,,, ... 

)'oita;nlo,· t~ului"iirro~~-~lo •do' milri_}i, osjrecic ·do insin~n~n.o: I• 0 Sn.• vrscoNnR :-po, n10 -llriiNi:~:"~(prori~eu/e• ~d rcollí'e
com ·que. o ~obro prusulontc do .•.ons~lho entendeu ,'Jue. 1/w) :-Nrio contostci isto; 0 11 uc drssc ro, 'IDO o govertro · 
podia· rceonvrr defunde.nd~-jc·dns nrsur~ocs_qne eu fiz .••o I 1- 11· • ·· ·•· ·, l"il'dÓ.'o'•'Ú':ibiillios"ilíCcommlssll'o~~-·· "~ 1 . 
minislo~·io: .. -r:_ .. ··: · ···_ · ... -_~_~·-'· ,. ·' ·· :·:._; '· -~- 1•1 ~ n_~-~om~J~~~- 1 : ·• ,. •·-: ,.·.·:J =; \._;·:' .. :·:~"r:!. .. -JJ..I:::r~ 

f(l!~brc )Íi;csidcnt~ rio' COU~~~~IO,-foitas ~S.COIJSiiJur;l~uus. · ... Q .8~; 11/oll/o~/o.OU.k--'!Jn~·. lliZ~~~ cu· que qJgumo c~u.sa:; 
a que ncnbo de responder, procurou de~truu· algumas du- ,cmpro. -~onscgur·.· o -nobre prColller~t•. do co~selbo. nao: 
virias n objccciles IJUC I'Coullnm da defeituosa reilac~no do pódo dcrx11r' d~ •J•oconh~cor-R•proccdeucm do m111ha argu-. 
projecto; uiuila uc~t:•.Jmr_tc ~~~ sou discurso o nolu·e prrl~i- montaçalo 'luuuto no:t.opu:~ de :IJU~-~.uo:occupo~:: '.';~ ~.'. ', ';· 

_ dente· do 'conoclbo ro1rnr.trz. Entr·etanto, nl~nnm consn con- · 
0 

·8 z r. · ".. Apo·r·•·'o· · 
' .l · 1 "I J 11 .,. lt. AoAill !',- 1U •· , q:. ··.-:.:•.1· seguimos ·sempre: o 110 1~·e J•r.cSJI cutn .~.o, cunsc ..1.0. uao.. · .... __ _ .... _ , .. 

pôde· doi~a1: de recouhocor· a prnecdonda de .uma duviil:• I o'su.' 1•."11 ~~.1 é.u.i . .::..Í'r·occdi 1ie>ta u;atc"l'ià"com' .tiÚoln le~ · 
qUP ajlresentei.. a respeitO da iiotellig~uda, do § t• .do nJiJarJc, iU,Jiii·airdO~IIlÔ.IlO bUIU do ·ser·~ iÇO ÍJu"u"'dJ!ixe_i UO :iJvi~·· 
arl: 1" d~ .P•:~Jcclo .. l'rce~~co·am ii oslo:.lli'~JCCIO ~ol111los. Iro tio nob1·c 1u·e•idcnto _do consolbo.rosolve~ a_,~uvi~at~omo 
sol'!os -~ muato,nnportan[us;.cu seu o :JII'IIIIOiro .a ,rcccnho- outcadàsso mais convemontc,c até não duvrdca olforcccr-lho 
cor raz~udo -j~sti~~ úquolles <JU~ o rorr~IUiaram. Ess~s c' ln- unu• ponto por onde o nobr·o m'ni>tro·podia·escap~r-sc-; era 
dos, co.~• ctrc.ot~, to:,<ll'au~ !ogar. uo . se10 da, .•:onunossno, do 011111 cs1wc:o de. transac~iio, que se!odo a bom• dos mt~rcsscs • 
exumo .,d_c ~eg~>~a~o n~1htar. O t~abalho for. a1u·cscntadu. publico; e5u1va-no caso do ser·ac~iiU: rrancnmcuto. por· uma 
pela .ro~(JCCUva,scc~no,_u•cumbcnc•a ost:~ que r·ccebcu do 0 ou.ra )Jartu que ni$SO mlo ~urer·ram v:~ntagom.::E· o' nobre 
n1eu finado :~migo o li:ll·ão do Urnsuayann o tJUC sondo -sa- ministro paroee ter aceitado. Depende o mais do nobre pre-: 
tisfcita, .c~mo)oi, c~.m a. ap~cscrrtn>ão.tlo ,JU'ojccto, _o uo~ru sitlcntc do senado .. N11o sei so este ul-;it~o pod~rá,scr rc.nli
prosidcnt~. ,do conselho JU'cstou-:-lhe wtcrra adhcsao. J'!ào sado um raco do l'llgimunto; se ror·, posm_el,.nào mo rctrac~ .. 
foi JlOrljuc .ali, quizuoso.,i!lwmar )Jara lltjucJiu· illu;tr:o morto tarei ; a modid:t rcstl'ictiva que . so . COI!~ÓI!l. no.§ •. t.~ .. 1!cvo,, 

·mais. uma paJm.a .'I,I~O·.vl.e~su ndo1:nnru. s~a. mcm01:u~; n:'i.o. r01.1:u~~unonLc. tornaa·-se oxl~n~iYa ús classes. dos .. ~fficai~es.da. 
O Sr. Forra~ pre~tuu .r·elcvun.tc_s seo·~·~o~ .. no par~, co.m,a ·arrir.lda, 1juc 1r;1o. devem ficar cm mo_lhor .po_si~ão:do que Oi., 
~m1 gn.a.ud~ lnLclhgene~n. c actiVI!hulo wrntlgavul; uao JIIIKl- olllciacs do cxcz·cJlo. " • .. .. , ; . .:: .. , ... . 
fiava, O Cei'Lo, de mais esta. homenagem, mas eomo o no~re Com a rcditccão do projecto, quo, como tliz~~ .. ~obro prc.-.! 
presidente do conselho parece ter IJUCfitlo arru1i111' dRijUCJia sitJento do r.on$c1Jrc, n:i·o foi , feito ~Ob~c . .a :per~a, rc;u)t~ .. 
origem.'.· s•·ando dcsiguuldntlo c ulfcnsa .. d~JS .JlriiiClp!o.s .da J.USt,a~a, E .. 

· · · do con.oe" III'Dr.cilcu · trulo i;to, de qne ·.o nobo'?. lll!lll'lro·•l~ ·guerra . ·o· Sit. V!si:oliuE no Rw Da.1Nr.o (1lre.•idcnlc cuJÍiou lillcmlmento 0 .t~·abalbo_ da •l.lu;tro comnu~sil?. d~ .. 
lho).: .:- NiLo ilpoi;;ulo. . exame Ua lcgisln~ilo nulil!lr, nao. ropnra~dO:: que a._,r.o~1.1 ... . 

O Sn. P.<li:.~.IG.UÁ :-., ." a cmcnd11 ljiiC ronslilnc ·o 
art. ·J.u do)Jlrojc~ló.- d_c f)UO.sc h·ata; t.levo cliwl' ao .r~obr·o 
prcj;hJcnlO~do 'córiscllfo rJuc irão ·mo r·oreri simplc~mcnlc ~~ 
r.r·c1ú~ào d;i c:onimis~ão-; n;lo. A commi:;_~;io, ó ver·dit~lc, 
foi e·reuda '[iclo Sr:. Lar·fío do Urugua~·an;1,_ que além riu 
outras iucumbontlins cncar·r·cgou-a JIO:;ilivamcnLC ·do C$

tutlo c njn·c,,cuta~,io do um proj~rto r·ulalivo au augmcnto 
rJo; suJrlo;, incumbcncia IJUe foi Satisfeita C a quo O nobre 
prc~iilcnttl do ·c~nsolllo (ll'l~~lou a. sua a~he~qlo, o fJUC nin
guem tlir:'i IJUO lbo uslnva. !moi. E S. Ex., o o·cconhccuu 
no seu r·u)atorio de lllaio do anuo pn;satlo. E roi fundado 
nas páiÍlvrns ·do rclntol'io que o nobro presi1lontu do con
;cJbo teu· ao corpo Jcgislntivo ·cm Maio quo ou fiz esta 
rtlfercucia no Sr.Jmr;io Uc Urugunynun quillllo à incum
bcncia ilo estudo o apr·cscntn~iio do Jli'ujc~to ·c n1io quuuta 
a Cl'ca~ãa· .~a ~Dn}mis~iio. 

E' o nobro.IJrcsidllule de conselho IJUCm a;;im se expri
mo a png. G do siÍu rolatorio quando dignamente gcl'iu 
t:omo ·i uterino a pnsta "da guel'l'n (lendo): . " •••. pulas 
instl·uc~iJCS quo ncompnnhal'llm o •aviso do 18 dn. DllZCIII
IJI'o elo 181W, C!'la\'IL conunclli!IO li cornmi~siio do cxnmo dll 
h~gisln~11o miliLnl' o oncargo du taml~om csl~illll' a impOi'
taultl f)UCh"liiO do IIUblllCillO do VCIIC1111tlll(OS 1 C olln U{;OI'U 

!!nlisfuZ t·t-i~a incumlu:mcin, nJn'escntnndo um (ll'ojodo quo 
julgo digno ela VOSSIL COII~idm·n~liO, lt 

k1o nz ·mais elo I)Un l'npctil· a inr01·mn~no do noh1·o Jll'r
sidcuto do con~olho; c. pois, o nohm pr(lsidcul.~ 1lo ron:·W
)ho loj~anjlo nr.sle u:-;sumplo, 1u1o dev a fnzol-o ~cniio )UII'n 

mis:-lio t1·ntaYiL súnu!lJle. dos offit:i;~os c das praças ~~o c~e1· ... , 
cito 0 não dos oflici~cs c Jlrnçn~. •da nrm~u_ln, q'-'e:é .. ~ .. 
novidndó · que .se accroscentou nu pr·ojcct~ ... ;\ .~ommis~ilo,, 
de l'lxnmo'.não podin lratar sm~ão d~s ?fficm~~~~o._ex.~~-cJ~o,~ 
1,01·11uu est:L era. a incumU~ncuL I'Cc~b!da ~o._ ~mm~t_cr!o. d_a, 
gucr·ra cm tSGü. ~las o nobre nuno;lrt!• .tendo do c~~ •. 
tender o ravor á nrmada, c;qucccu-so .de)aler a apph
c:icric tio nrt .. 2" do projecto rlw commisjiio quo."ostá aqui 
~ 1juo é 0 mesn_1o ip_sis ve1~bis nJn·csol_atndo c~~1o e~1cnd_a 
na camara tios deputados. l ortnntc, a lacuna. u."!nnrresL1, 
a injru·tiç:L llagrante. Nem 6 ca'o rlc potler suppm-sc por . 
meio de uma inlerprcta~M, porque ~ralando~se. de .ma- . 
turia penal; poa· sua natur~za. odiosa, nilo se ndn11Uc mtcr-
protaçiios n~ sentido amph•III'O, , . 

Ainda pelo que diz respeito no nr'l. 1• nn cxprcssiio aom- .. 
ciaos do exercite c da .nr·mndnn fui c primeiro a ro~onhc-. 
coo· que so podi11 tolcr.ar, cq~nquanto nr<o fosso a .mnos cor
rectn porque· nu o WJO rnzno pnm que cm umn lm compc~
la de' pouro~·nrtigos empreguem-se tcrm.os di.vcrsos·qunndo 
se tr·nln elo dh:po8içlics armlogns, 8Cni'io rdentrcas. NilO cm 
li dto ao lcgi;)nrlor, IJUO tlcvo sorclnro o pmci;o, lilliirl:n·-so 
da; boa; rcgl·a; nc8tc negocio. E pelo monos, nmdn que o 
nobre mini~tr·o o o honnulo ~enn_dor pela pr·o,,inr.ia do I\ i o c!~ 
.Jnneiro, o So·. visconde de Nithcr·ohy, quo honlom procurou 
rÜ~)JOIHicr~me, onl~rul~sscm o Uispo~Lo no nrl. 1°, ~omo cu 
lambem entendo, 11 vrstn das eoa;11lcrn~tlos ndduzulns nfio 
podiam d11iXIII' do rccnnhtwm· o !lerei. o <r•? por· m.im roi no111d?• · 
a ineongruoncia de scmclhanln:-~ tlr~po~rçiJc!l, rncongruenr.m 
tJIIO nnSt:en do pOUC.O CUid:u)o COIII ljiiC foi copiado O urtigo 

I 

' 
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loruecido pela commissno de un!llo d•&legislacilo oo nobre 
· pliuistro da guerra. . . • · 

O Sa. Z.t.cuus :-Trabalho, leito ,sol,rli • 11erna. 

o SI, l'.t.a.t.N.t.OUÁ :~Portanto este trabal~o ~~e o DObl·e 
ministro diz qne uao foi leito· sobre a )1orna, uaquil· 
lo quo t\ . propriamente do ministerio f~i leito sol1rc a 
perna. O que nilo foi feito assim, ao ·contrario; foi 
muito meditàdo, o que redunda em .. honra dos dis
tinetos gcooraes e cidlidiios que compocm a commi>s.io de 

, •xame da leJiisla~ilo do exercito, roi o trabalho 11ue e~ta 
commi~sao aprosentou. 'V. Ex. tem o t•rojecto, t•ode · ir 
l•!•do cpmo j;l lerá lido ; e v01·á que o projecto da com-

. nnsHlo é • •nesme q~é foi trasladado paa·a _a emenda. 

O. Sr. Z~Clll~s (- Tal e quijl. 

O ·nobre 'pre~idenie •o eonsolho lambem. procurou com
bater o •tuo .eu disse em favor do uma classe nulliorosa .. do 
oftlciaes do: oxercito que estai1 lóra do ... quadro,. e· podem 
estar por motivos muito justos, alboios á. sua. tonlado, 
m11.s quo nem. por isso o gove~no muitas · vozoa deixa de 
aproveitai-o~. O quo eu quizora, e mo parecia justo, era que 
o~scs officines reformadoR, quando fossem chamados a ·ser- · 
vi~o, lóssem contemplados ·com as vantagens da· 14b~lla 
novo. O govor~o quo tenha lorsa ba>tantg para nno çodea· 
ao patronato, vasto· como é e>ta a·.·razno dei que so preva
leceu o nohro prc•idoaite do conselho." Ora, esta raz~o ~ 
contra S. Ex., é contrà o minisle1·io ; o nobre miuistro 
bem como seus collcgos tem lor!·a bnstante para resistir 
aos empenhos e guia No pelos justos e· ~nos· princ!~ios eh 
verdade· e do interesse·· publico. Se lór ncccssnrio cbn-. 
mar--so para uma cou1missilo importante o officiul roloJ
mad?, é pelo menos" de .toda noquidnde ·que· o· governo, qne 

O Sr. l'ARAN.t.QUÁ: - Eis o· projecto da commissilo do preccsn do· seus scrvi9os,. tmsue"o na conloa·milláde·. dn 
exame· da legijlasiie . do exercito '(l.tl) " Projecto de ·lei, nova tubella :· não deve haver mais de uma tarifa para a 
uugm~Aiaqdo ? soldo. dos oOlciaos. c pra~as de Jlrcl do remuneru~ão, a pa~n dos serviços prestados. no·Estado, 

. cxercato, or~:nuasndo cio. uccordo com as. ••»ondas !citas . Ilavia uma disposiçno a que mo referi bontem·; o·'aviso 
pcl.a commissi\o. carcular _do 19 do Fevereiro do 18U, qne mandava abonar 

Art •. 1• Os officiaes e praças de prol do exercito peroc- aos ~fficmcs reformados _ qnando fossem eJnp_rcgados· em . 
-bcr~o, desde ·a data da proa1ul"acão da pro•ente lei, os sol-" sorvaço do ·guerra, o soldo. o n grntificacno addicional .da. 
dos fixado,; ••as.tabellns aonexas j18 1 e 2 tabella 110va. O aviso de· 30 do !!arco· cicsse mesmo amio 

ll' O UIC8mo quc.C~Iá'no arl. 1" c a~ !abclia~ são itlen- ém nddilamenlo, determinOU .IJUC.OS ·reformados· percebes~ 
ticas, í1ãO ho. a n1enor difl'ca·enr.n,- sen_1 o soldo da nova lnrila, quando em 'servico de·destaca-

" Art •. !!.• O au~mento do Ífuc h·ata 0 11 rtigo. a11 tocc- monto para lóra do lo~ar das suas rcspectivãs··guarniçGes. 
dento, não Jlodcril aproveitar ao~ officiaos que forem refor- O decreto n. 635 du 10 de Sctemba·o de f8U ·acabóú' com 
mados por irrcgularhiacili do conriuctn ou raltas.gravcs ~en- is.so: de~larando que, •tunlqucr que !osso a coma'nissno,. senL 
trarias á disciplina 'militrtr, na conformidade do § 2• do dastmgu1r mesmo o servi~o de ~:uerra, os officiacs ·reforma· 
arl. n• dn lei n. ~-18 do 18 de· Agosto de 18li2, ~s quaes cios, quando empregados pelo ministerio da guerra· só tecm 
pcrccber~o o soldo marcado na mesma lei. " direito ao soldo da Jmtcntc da reforma. - ' !:' O .meS~lO .que foi convertido cm o§ 1" tal o I!Unl; c ~~~Sesta lli'CSCrip~iiO n;iO foi observada quando RS . ne-
CSld-mUltO dareato. Mas isto .é com relac;io ao exercito. A cc~sadades da guerra aconseliu.rnm o emprego de alguns· 
ccimmissiio da camara dos dcpntn11cs,- oi1 0 nobre ministro rcfon~1ades que n~na·c aarnm commissionados .aló om postos. 
da.suerra, acc~esccntou n disposição a rc~pcito d;t a1·mada; supcrcorcs, 0 o amo de 11 de Abril de 18Gil do ministorio 
dmxou este artlJ:O gue transforma cm parngrapho 110 mesmo. da ~u_cr~a determinou quo os oUiciacs reformados, quando 
logar cm •1ue estava, e nccrcsccntou as rlisposisõe; suhsc- comnus;aonados cm servi~o do campnnha, pcrcébe~sem o 
qaenteA cm rcln~;lo á u·mQcla; c portm1to aqucllc artigo· soldo da )latente cm IJUe fossem comncissionados com todas 
cu P?ragrapho nenlmmn rcinç11o tem com a arnrnda. lslo as ''antagons inhcrentcs ao exercício. 
IJ evadento c o nobre prc~idcnto do conselho Jll10 )Iii de ele i- Portanto, a raz;lo do patronato, do.s . nbusos quo se 
xar de rcconbecol-o. Portnnto, nlguma rousa já conseguimos l'?dcm. !ar, nilo deve prevalecer para eliminar-se essa 
neslil. discuS:;úo. E o n<Jhru • mini:.-tro, aceitnn~o o nlviirc ch!<JIOSJÇao, que tem a SI\JJC9áO di\ c:qmricncia ; o_ n. 
11ue tive a honm de· o!Tcrcccr-lhe, se lôr isFo ·admissivel, ' JII'C,''Iilecer, cm Iodas ns circumstancias, pouco ou nuda 
este paa·aga·apbo tmssaa·iL a occupar logar cliiTcrcntn, de sorte ramtmos: yoa·qu_o as melhores dísp~siçocs, us mais sabias, 
•iue po;,a lor rblcrcni:i~ ao arlí•o 0 iH 1 r;~g~·a 11 iloi antcce- cMão suJeatae a abusos e não é com ellos quo ·se ar;u-
ticn~c~; i~to é, comJli'CIICIHier{L ·o~ officinc:i tio cxel'cilo c da mcllla. . - ,. 
a~·.madiL,. JWrquo nstiint.sa11~ .. !'C a Omito!iilO 0 nlio .l't!I'IÍ prc ... , , •. Ot:an.to aos o.fficiac~ honoral'ios que jà c~am r.erormallo~, 
•·••o, talvez, •1uu o tJroJccto voilo á cun.nc·a rncalítnnclo-se 0 ncgocco 'filO, n meu ''cr, nno carece de lea. Foa para este 
dc>t'arte a adopção do uugmcnto ,de soldo;, . ns;uanplo q~1o chamei a atlen~no do neba·c presidente do 

, r.onsc.lho, .uhm de quo !'C firmnsuc a jurisprutlcncia a este 
O Sn. 1•, OcTAYIUO :-~:m todo. o caso lm de voltar. rcspmto, porquo, se csl;i decidido de conformidade com n 

0 
, . . . · . . impea·ial res_oluçilo de consulta d~ lUdo Agosto do 1863, 

SH: I ARINAG.UA .-lia! c;to ó "·que ficou patente, 6 quo os onir.aacs hcnOI·aries quando r.bamndos a scrl'ir.o 
o '!"e '"' !'CC?I~he~uio pelo nobro P!'c;ulcnlo do conselho ; ltcohnm o soldo da patente cujas honras lhe !oram cour.ecii
a. ol(h~l'li~t40 C IIHh~JH!U~;I\'Cl j da th~r.U:<!lii.O rc:;ultou palcn .. l t.hl:4 1 lliiO }m rnzfio pam' e~lllbclccor-"0 Uffil\ rCl'llril'CilO 
tc:u· ... su CSl'ltllncuua, ljUe illlpOI'la inju~li~a Ougz·:wto. E 11~0 I otliosn rcluti\'llllll:mtc 'íiO~ am'cinc~.bono';,nr,io~ que ·~no ·ua 
1011 Ru l'li~il i. h~m·c outt·a .mucnlln .. ilpt·c~cntada houtcm me:~mn lnmlm l'tlforma.dos, só por,tne lt~cm.ufnn pulcuiu qtio 
P~Lo noluo t_;('n,ulur por G.o)at., 1'11J1l J 11 ~11ç:t n lll'oer.don- j t~o 1n11luz, rulo JIOIII!i\R vczc8, cm uma longa Ferie do tWI'\i
cz,, rccoulu~ccu o IIUht·~ tH'e:o~tdm!lll dn t'lln~e\ho, 11I'Oillcllcudo ~~oH do tmz o do guOna quo o:J dc\'CIIl rccommcndur ú con
~~,:~~~Y.''OV~'I'I!L dn t'OIIIl!tlln quando ~~· il'ul.a:-:~n tl:t fixa~!"io do j ~idr.ra~tlo do J.:Ovet•no 0 nunca ~on·ir Jmra collocal-o~. r.m 

.••:- tlll lllill', Jll'iOI'Cl'l (~Ont!i~(JI't'\, . 
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·As;im, ainda ~esta p·arte nno !ui satislnctoriamcntc res
pondido ·pelo nob1·e presidente do conselho; mantenho n 
minha argumcntn~ao. . . .. . 

_l'orei a~:ui termo.no meu discurso, 1111ra d~r. no nobre 
preihlcnte d,, r.onsclbo ·mais uma prova da minha modera-' 
~ao .c do degejo que tenho 11ue passem as medidas que vol-. 
vem eri1 proveito da causa publica, nno lnzcndo Dllposi~üo, se· 
nao quando ontendo que os interosses do Jmiz·nno sno de-. 
vidamcnto· coj1~últa~os. (Muito be1n.) • ' · 

pernicioso IÍ nCSóll Vidn legislativa e politica. J1erdoem-me, 
por consequent'Íil os honrnd'os scna1loro• q110 lh~s aote o 
má o con;elho IJUe nos, deram. entendendo . qut a trnnspo
si~no dcstos_pllragraphos, constituindo mataria de mor11 
rc11111:~no, roderin ser Ceita pela respectiva .. commis•Ao do 
senado. N11o 1:oncordo com semelhante opinião;· arcsar da 
rcpuguancia IJUe siuto cm otrcrocer emendas, vou enviar 
uma ii mosn; embora ~aia essa emenda, ficará consignada .. 
nos Annoer do parlamento. quo com c meu voto· nno con,_ 
corr_i para qnc so praticas~e semelhante allqntado. 

O Mr. LeUiio da Cuulaa 1-Ao h\r e estu
dar. o projec!o em digcussao, recil~lieci dosde logo qac aào 
se acba elle csccimado de deleitos e deleitos graves. En
tendi, ,porém, nótando .. c interesse cem: que em ambas as 
caans do parlamento se p1·ocurav~r lazer traduzir. o mes1no 
projecto em lei do pai7., que me devia nhsl c r de tomar 
parte neste debate i miiS O discurse . do hom·ado se nu dor 
pelo. Pinuby e a resposta que deu-lhe o nobre Jiresideatc do· 
consolbo .obrignrarn-rnc a p'edir n Jlnli•vra para 11rocurnr 
evitar.um nttentado IJUC S; Ex. nos aconselha gue Inçamos 
com relngno 11 uma observação· a que alludiu l1a pouco o 
honrado senador pelo l'iauhy reiterando as ponderações que 
fizera em seu 'primeiro discurso. . . 
· Sr. presidente,· cu PCi que n enviatura 1lc uma cmeuda á. 
mesa nesl4s r.ircumstancins importará o.ildiamcuto da dis
cussão do projc.cto, cm•1uauto tiver elle de voll•!r il camnra 
dos Sr1. deputad~s: e vir ·ao senado. ~l;1s a ma~e1·ia é d_o 
tal gravidàde que nno Jlnsso dcinr de 'opinnr 110la ncei
laÇilO da emenda I(Ue mandarei á mesa ao conr.luir o meu 
discurso, 

O honradol senador pelo l'iauhy, :trataudo da matcyi11 do 
§ 3• art. t•, notou quo e1·a gravo injustiça IJUO a~ aug
mento de vencimentos concedido aos omciáes do exercito 
se pozesse rostricçao para aqucllcs 11uc I'"'' seu mil o com-

• portamento e conducta imgnlar mio estivessem ,no coso 
de gosar desse augmento. . 

O 'bónraao senador notou 11 injustiça que ·havia em se 
,impór 1Ísl4 pena aos olfici~cs do exerci,to, llilO semlo ella 
imposta _lambem aos da armada:. Tem ra7.i1o o honrado· 
·senador. Mas, scnborej, como acon~clha o nobre prcsideule 
do conselho que se remova es•u injusti91, que realmente é 
palpa'!«'!, manilesta! 

'Disso ,qu~, tralnndo-~c apcmis.rln Um ~~~~11111JIIO de rncrn 
redn('!~no, a commigsfio. du fçdal:~ia~ do !lrnado Jmtlcrin 
razcr u tran:oposi~ilo doH (Jnragrnphos sobre fJUO ''USIL n 
IIUeStflo. . . . . . 

Aln8, Kenhorcs, potlc-remos ·ni1:l nltcrar o Jl·en~nmonto 
muilo n~nnifesto, nmiLo cxprc~$0 da .camiti"a do~ Sr:'. dr.
putados n. Os to rc.-ipcilo pela ncdio ~·•JH~M.s diL uo~SIL com· 
mis~ac •lo rodnc~•1o '! };utcndo 1jue mlo. 

'Eslo llfojoclo, ~euhoros, contem ·tres i doas ""l•itac~ c 
duns nccessorins. Soo .idóns t·apilues: o nugmcnto dos v•n
cimrmto~ fio~ om·~Ítl.C~ tiO 07C.lH'cito, O do:~ th _lli'IOil•f11 I! 0 lfo:o 
OnlJ~rcgados de fn_zCndn ~ llS llCl'CSSOJ'in~, tL I'OSII'ic~l10 po~llt 
ao n~gmouto dus o/{iciacs tio c:tcrcilo, c a opora cm que 
os uugmcntos dcl'rctndos HC de,·om r.ont11r. So c:tl.ns itlen~ 
conslitnirnm o rrojccto-d• Cillllnrn til 8 Srs. dcrutados, COIIIII 

JIOdcrà·ser ~ltcrlula. qunlql1cr clcllíiB M~la cnsa t~Cn410 Jllll' 

meio do cmonrlns ~ujcitn~ l't tli~l·n~Fno tio l'ngimr.nto, •~om n 
,·oltn ll camnra o llll(ll'flYlWilÓ rlt!lla? 

EuTun•lo IJIIC J1rocndcr • do umn. mnnrim oppo;ln e, 
c·ornn rlit~!'lf'l n prindpin,.JH'alir~nl'nlO~ nm.\·t~l·dnlll'iro nlteu
tadu. V. Jix. comprchende IJilanto c;tc exemplo po•lo ;er 

O Sn:mcoND& no R10 Dn•~co .(preiidenle do COftle-
lho);-Jil olfercci emenda. · · -

· O Sn. LRITÃo "' CuNnl:- Bum; sór-mo-ha iadilterento 
que sej11 qpprovada a cmen•la de V. Ex. ou a minha, con
tanto qno a. approvng•lo de l(!lalquer dessas emenda• im
porte'· a volta .do projecto· á camora dos !\r•: dcpumdos, 
come rretendo, e nnc cm mera inslrucc«o· il commi;;6o d~ 
redacç11o para que la~n a. transrosigaÕ dos · paragrapbo; 
,indhmdo•, como parece querer o Sr.presidenlo do con;clbo, 
o IJIIC scrà muito di !ferente.· , , · 

O Sn. PnE<~nf:Nn:~Eudis~c honlcrn quando se propoz 
separar-se um nrti~o do rrojocto dq que se Ir<~ ta cjue era. uma 
emc·1111a, e que com olh1 ucro _podia doi_xar do voltar a ' 
JII'C.Posiçcro ii carna~a dos .Sr~. deputados: Está no mesmo 
cn>o qualquer outra do transposi~no de pnragrapbos. · 

·ouvi em arnrto dir.er-se hontem que com el!'endas· se
melhantes feit~s li lei do orgamento nao ;e procedo n~sim. 
N11o é oxacto, os casos são dilferentos; quando jul;a-se 
nceessar~o se1mrar-sc alguum artigo •la lei do orçamento, 
nilo volta o p ejecto ii cnmara, porque ~·senado nao~ toma 
conhecimento ih1 materia, e· o artigo. que se separa fica 
sendo um p1·ojceto SNJ, ,l emenda que misto càso ~ai. A ea
mnra do• deputados ó suppresiivn do artigo que se ;epara. 

!.o~;hro ao s'enado que o proeosl!D que deve'm ·ter. estas 
emendas ncha-so exposto no rarcccr da. mesa n. 30 do u 
de Abril do 18651 Fica sobre a mesa este parecer para que 
qunlqucr Sr. SOindor quo o queira h\r riissa satisla~er. 
·sou desejo. · · 

o sr. '"lllco11de do Rio Rrn11co (pr .. i
""''e do ·cqn&eiho) (pela ordem) : ;..;, O nobre, senador pelo 
l'ieuhy, cuja opi.nião eu rcsrcito c· devia respeitar, ~no 
affirmou por sua parlo que a tran~11o;iç•1o eo·podesse lazer. 
seni devolver-se ·o proJecto á cll'lllara· d~s -S~s •. depu
·tados ; elle disso : talvez que se possa conseguir 1slo na 
rmlaccão. Eu, . respeitando essa orinino 1lo nobre senador, 
c recÓnhecendo c defeito de lormn, di!>c tombem que talve7. · 
fQssc · pqssivol >nnnr esse defeito na rçdacçao final do 
p1·ojcclo. 

l'01·tanto, nao dei c;ta· 011iniiio come definitiva por 
minha rarto ; c~ponuci o juir.o do SI!UIIdO. So nilo !osso 
suscitada. esta. duvidn, a ~~ommis~l\o do rodnc~tin no8 dirill ·o 
que >e deva adoptar ; .levantada,- porem. 11. questão, para 
obvi11r tempo, cu olfcrcci a emcndn. O son11do resolverá so, 
1\ mcl'n emenda d~ rc1lnccl\o ou so o III'Ojcclo dc,·o ser de .. 
volvido ii oulra r.nmarn ; "c oll" IIUCill IIII de decidir ·n ••te 
l'e!lpcilo, eroio ou. ' 

l'ornm lida~. rqtoiatlato! Q rosla~ Clll tli~Cuto~â.o t•onjunc· 
litlnUHlC HS tillSUinlct~ 
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. Eu1endas. 

· · o'· § . 31• passa il toe~· o 1" ~Cguiuilô.:!io a·s · our1~i:ls na 
ordoín óm ·,1110 .~o ;if'!1an1. S. 11.- Visconde do 'lliu llm11cu 

0'§• 2° do art;·l" pa;s~ 1~-Súr (.<> 0 ~ a•> (1llSSO lL ser 
!•. o o§ I" JOUSso' a ;Ql' a•. S. ((;-/,eitrlu tia Cunfla. 

· -o· Sa·• Zl\cau•ilut pronunciou 11111 <liscurso <IUO 
publicaremos 'no dppcn!lico~. 

. " ~ . . 

,llopois do .. orar. o 81·. Zacarias, .foi i~unlmcnto.!idn, 
1lJioiadu _O.(IOSla cm discussno co.njunctamcnto ~~ st~gninto 

Emcntla.,.. 
,, . •' 

No § 1." 1lepois dit J;alavm: f(Na confol'miditdC·~, ncct·os .... 
cento-se" do ~· 2." 1lo a1·t. 4." da lei u. GW do 31 do 
JuJbo do . .t8!i2, u do-~- r:!.u .do aJ't, D, ele. u, u no Um dign-so 
• , os·quaes JlCl'cubcl'i10 .o-tooldo llliu•c;atlo na:; mesmas leis." 

Pil('O do scn;ido, 23 do. Janeiro .do187a.-Anlrio. 

O St•• l!iUvcirll. dlt .iltJUa: -S1· .. :prc~illcntc, 
houlOI\\ 1• quando O.IIOhi'O: prcsirlcntc do COUSCiho impugnou a 
omcmla• •1110 olfo!cci para se csl0111lo~ cslo beneficio do nu
gmento de 80ido.alis ma.chinistas da urnmdn,cou1o ~o O:!lOIHhm 
ao~ officiacg de· fa.t.ondít1 do corpo ~o saut~e, da J'ílJrarLi~iio ot:
elcsiasli.ca., o phill"maecuticos i qnnrulu olli.,t·eci csla cmantla, 
o nobre:Jircsident.c do ·conselho, fazom.lo ju:;ti~a.Ro JIOII~tuuen
to «JUO, a··,!idou o .. rcconh_ocondo rmds (JIIIl ·havia. jn~litm 
'ne~sa idéa', ·disso-nos, onlrctnnfoí quo· parn mio demor·ar a. 
pas~agcur Uo· ·projecto seria molhar cuntctnJJ\nl-n. no or~a

·mcnto· ou nt lei tiO fh.:nt•.ilo tlc for·r.as tio mar·. Ncosa Ol't:a
sino, Sr. prcsidculo, c;tivo· 'ttna~1 -Jmm rt!Lirur· ·a minha 
omentla e ha:o·o fiz por :tlo:Octtitlo; pot· i~:;o ella foi votndrt·o 
Cahiu; ·cahiu IIOI'fJUC S. Ex.-temlo·apatll'inhado a itlúil como 
muito. ju~ta :.deferiu todavia .a pas:;ugcm .dcssa._.idéa pum o 

• or~.-1mcnto. ' 
. . ' 

. Uojo,. por·iml, ii'~tc \:ejt} t(UC outt·a~ cnwnilas IÍ'lr.m ~ido olfll-
rer.illn.s, tlme:;mo o noht~o J•resi,Jcnto do t·.onsB!ho· ser cau:m· 
do tudo i>so, po;''IUO olfuroccu cmmulll { cahiu nc>ta) p~rcco 
que j!L nno .ha.,razao, ~'li'!': 1)110, so :~doptar, .unw .• cmo1ula 'I"" 
C sitnflles _c a.t:u~p'cito. da· tJual o nobre. JU'Csidonlu .!lo canso
já roconhocou' 'IUO h:tvin jusli~a. l'o1· isto, Sr. lll'ositlonlú, ó. 
quo ,VOU I'Õ(IrOdUl.it• il llJinhil Ollll!llflil C jiC~O UO SOUildO .CJIIU 
l'cOicbJ na. grande íujusti,ça. IJUO ~c faz· à .clas~o .tlu~ machi ... 
nisCas-da nrcnadu nogaru/o-1/ics .0 fa\'Or que é fl.lito 1ís elas
t~cs unncxn.s, do fnzomla, r.t~clesiaslica u do sau~lo. 1,. 

Em uma mat•inha militar, hoje tJUO a lnelica 1l;l gunrl'a 
naval tom mutlado iulcii·ntn(lfltc 1lc condi~~lios, a cla~so dos 
lll!lChinista~ ó umatlus 111ais ÍlllJIOrtaulcs. 

O Su. n.111Xo 11.1 r;.IIIUN.I :-Apoiado. 

O Sn. Su.v~mA. u,\ ~loTTA .: H no~ eui'I0:-1 1lu g-um·,·a, cm 
}laiz do ~ovorno prc\'idcnto, dc\'O-!itl 111~aulolar IJUO o:; lo
gnro~ 1lo Jlrimoii'OI'I mnehinbtn~ 1loR nnvio11 <Jo cotJii:uu~a, 
'JUO drH:hlmn da sn1·tc elos combale~, ruiu cstl'jum rÍn~ 
mnos de cstrnngciro~ ll!'t-tnl1trindo:; IJUC llào Jmtlom ltH· o 
n1c~mo illlct'C:<;~c 'file tem o madliuibln. nacional na ;jlol'ia o 
IJO tl'ÍUIUJlhO do IIOii~il JHUitfciru.. 

Allenda mui~ o senado para. o estado dcsto cõrpn,do_ 
oflld;ws ninchinistn:i, Foi, crondli · cm18li7, crcio"quo' no 
uiiuistcriil ·do holi1·ado sórindor poln Jlnhin, o 81·.• Siu·úiva. 

'!levo ter 1 IIII )ll':t~as,, !O .IS,. sosnndo. o rclntorió do' nl'lunl 
S1·. ministro 'da marinha; só hn 'II primeiros nmchinisti~s, 
~cnrJo .. 0 total do:;. llll\l'~linhililS dÓ. ,ta, 2".' Ó .·.3 4 ~lastoOS triht_iL 
·u tantos; _l~lo tmlva .tiuU .n~·-vnnt!!S·,it_l~~ 1juo .'~~ .~st~do o~~:
roco ito corpo do muclumstns. ó tno ln.suffic;cuto 'I""· não 
·t•o,~vidu u~ u1•liriGcs 1•nm 1•rocurã1·oni" o s'crvigo' da. 'III'Úln,,ja·. 
E ó ·obvia a l'nz:lo, senhores; a industrh{ pn1·ticular trata 
bojo do subsliluh· ft UC~110 do bmgo,(lcla,ac.('Ao,dn.m.achina. 
Qual•tum· fazendeiro o;tit moutando as ,suasJubricas ,C911l,,O 
emprego do. vapor. Estão vindo .;\ .Ctlrto· rocrutnr .. at( os 
.roguistas JHH~a serem mncbinistn~ das :~uas nu.'c.ltipa:s í

1
LSTi-,' 

CO}il~. As O:ILI'·1di\:-i do rcrro Cftli10 os I!IHnnando a Sl,.daudo
lhcs gi·arule:; \'encimonto:;, As companhin_s tlc navc'ga~uo Jl'~r-.· 
liculiu· o[crcccm-lhos grandes vantagens .. Qúalqucr com
(lllnhia .da 300$, 100,~ a um umchinist:L de. 1~ dnsso •. 
Qual11uor companhia do o;tr:"la de fmn da :iOO~,)iO.Q;'í 
e mais iL um ma~hinista ·do 2n cla~sc. Entrctnnl.o. IJUC. os . 
Ínachinistas da; ai'U\Utla toem 100$ o ·tiO;) do grntilic:icilo 
ou Hi0.5 I(Uaru(o i!Oi'\'Cill ém rmizcs. astraugciro~. E'.~. 1jlto 
di1. o llccl'cto de' .Julho de 18:\7: l'o1·tanlci, i: do justi~a, ó. 
do convcuionci;~ quo so adopto a·n~inha omentla, ... 

Trato'sómentu n:fora tle I'CSJIOndcr. a urn' ilrgumo.nlo t•Om 
'lUC o noh1·o·p1·osillcítto do coitsclho pl'ClQndou declina,· ;~ 
tJUt!:ili10 JHÚ'iL o· o~~mento c mo:;trn~ ,a :m.~: .i.~nJlrot;cdent•.iil~ . 

lli:;sc S. E~.: 11 Os veneimuntos -dr!§ mnt:hinislluo~ n;1o ~i10 
t'oldos de tmlcnto. " St·. prc~illenla ngom ó occa~ii\o 'rle 
cu imitai' o·no!Jt·u :;cnatiOI· pelá 1•rovinci:L ·tht Unhia, :do 
l'Oilvidal-o Jlill'il n~ livros. · 

1' ':~ ~ 

O Sn. ZAe.luiAS:- E', conselho para o nobi'Q I'I'Coidonlo 
do conselho. . ..... -. .. . · 

O Su.'Su.vmn.l nA MoTTA.: ,-A,·Iui csl;Ío os vchéiniim~· 
L1ú; c oulms vnnlngens {lendo)': (f Os machitii'st;iS·:o· njn:-o 
du11lcs vtmccrno os: ·:.;oltlo:o n gmtifit:iir.õcM mar~nda:; iul di~ 
JJCfln anlwxa. ao t•rcset•te I'Cgul;!mcntÓ, · alli'mq~I;L,ra~.;\o'·;·ilo · 
bortlo IJUillltl.o csti\'cr~m ombarcntln:;. )) , .. ·,· ·· 

Ol'il, a lahclla- umrca fHll'iL o nlíll'lliuist;t. tio .. t" cln8se: o: 
soldo do. 1110,;), fio 2' NU$ o fill a• fiO~.; gratilicag;lo:,em 
pu1'fo do lm11erio 110.? para o fio 1' classe, IOO'i!,fia. 2• 
o fJU;).ila !Jn i cmiH~r~·ndo muporto c:otrangciro t.liO~~ 4a tn, 
1.Ui;) 1liL 2n .0 130P 'tlli tl". · . " · 

I.ogu, c:-~ti\. con:;ngmdo na no~sa logisla~;lo 1·,por1JUO (l8le 
dcc1·oto foi c.~pc11ido cm . vista 1la au!ori.,ay1ló yuo lovu o 
mini~tr·o (llll'a organi:Hlto co1·po do mnchiuislas c foi aJlpro- _. 
vntlo, cst;'L con~ngl·ado cm loi o soJ,Io o gt·ntificnc;lo dos 
IIHLClJiuistas, 0, Sondo 'CLS:.<i1111 O:l(a cJrtSSU !leve ~c r ltÜOnflilfl\ 
no nugmcnto, n::;~im como tfuni+Juor oulrn·clntlliO militar. 

o, ofllciaos tio fnzonfin rcecliom ;olllo taml1cm cm rcla
,~~o h Bllll cln-:~8o, hn commissurio~ 'do'1" 2n o 3n·etus:-C 
tÍ:4!iim 1:omo Olit'I'Í \';1c::tj o:; venf'imonlos fJUC tcrm I' há mnru-tHl 

~ol1!o~<, c· cs~es :<ol!lot~o c:-:1110 110 mc:;mo I~U!"O (ffl !'ler ilUJ;Illon~' 
tadM proporeiomllmcnlc 1\0:l rlnus trwço~. 

Eu, IHJI'Innto, mo i_Lilimo n in:4i~lit' ~HI r.nHHidn, e agm·": 
pal'tL li IIli n. idCa Orptc ma i~ npn1ll'iuluuln, rumlrnli:ilttlu '' 
''ellono do ser cmctllln 1lu hoiiWIIl nulical, ''ao com o uorn ,, 
du ltuhro tiC!lltllor }tola província llo Sanlll Catlmrina i \'bt u 

. ' 



.... __ , '-- --·-~-~-............ J., ·--~----......-..-~ .... -.-....__. ... A .. _._. ....... ~--...... -~.--

...... -:--- "":'"<>.j-.;o• ... 'lo.,....,_ .. _.,. .. :,;-· ...... -~ ...... ---,-~--,..._..-,-.---~~ I 

' ' \~ ... " ' ' ' ' ' . \ ~ ' ' 

~-.. ~~~~- '.;,~ ~ -~·~--.~- • -•-••r• -·•1-• ,,.,.' :. .. ~~-- •'"-,1. _,.,,,~, _.. ,,_,,;, .. , -~·-·-- ~.~;,,:_.._, ___ ,_..,,_ ,·_...,._I"~: ... ,_,~· • : • '..,,. - • - t • ,. ~~~·.:-\:'1:~:.: 

-·--··-- --·-------------··----
Sessão cm· 23 de-janeiro 139 

1 :.! .;..:,, .. 

•Juo,hontcm. n~rosontoi 11 .. hlti!1? cahiu, 'lucro .\"~.r se ~~~?fn llucoiando IJUC o mc>mo succeda .com a disposi~4o.dc 
com CSlll mlu!l~_,(n~o .ulgpm mllDSI"e, . 11ue >O trata, para 1i qu.ll nfio V~j~ motivo.IÍigÜm phlusivel, 

Foi liclu, · ILJIOi:ula n JIO~I-íl crn di~e~t~~;lo 
.,. '·' ,,, ••. , •• ' .,1 •. )\ •• 

11 ~c·guiuto ' 
Ponj;u;c;,,;~;cn.to tonh'oíl\ividn em l'otar·ponlla, iUo'n~o .. · ros~o •!!'alg~-~·lt· 

form11 COill.rnrinr O pensamentO 1111e" VOJO. mo Ptanl(estO"IIO 
~onn1lo, taiTci mo nvcntilrnsse ·a ·mili•d•ir·üma"tinilirida·.'do . 
,;uppre>siio·, omborn iriCOI'res!ÍÓ nnB "irns'·o·u· i!Ó desagra~Ó . Emollt/n, 

Emontla no § :to do iu·t. '1,"11 , 
.. dniJUCJic';l, IJÜe consideram ·esta . disposi~ao•. como'"gninde' 
·Stln'ico·Ju·e.~tadoá~clusst'~··:-.. ··.·r.···_:: .. ~··:'· 
' ''FnÇo·~si,[ óbsê•·va~ilo·n~onas. co!De' ·um· jliótesto,' sem·· 
t01lal'i!l. estur ro~olvido":n ilHuÍIInr'' a· emenila· ·por· nilo· 
.dcsujnr que iil'ia rcpromda. · · .. · " ,,., ... , · ~ :· 

nupoi; das palavras officino< tio " razcndit, culto o ''" 
~;ludo·~; tli.g-n-~o," o ma~hinistns ~~.-SUm!im-da Moeta.-. 
Bardo f/a·· Lagtwa. · · · · ,.-· 

o Hr•. d.~ . .fl.mitúo:~I'Óili a Jllllnl'l''; pa1·a justin~nr 
a cmc1HiiL quô m:uttld à mo:m. _ , . 

Desde quo so I'Cconhocu 1(1111 h:L ncccs:-:illudu 1lu fazot• ox
tcnsi\•;L· n di:õposiçiio do §·; 111 nos · ·umciacs da : m·mnda,· 
curi1prc que -~~ paragra(lho seji\- ro~igjrfo -tb nmncira que 
nlo oxdua e:.te pensnt~Onlo.·Oc·a, o§ I" rt\forn-M à !C~i-cln 
liXfl~iÍO tio ro1•gas do terra O JIOI' I!OII~lHJUCUcia llfiO lim· todil 
il tluvhtiL IJUO J10!JiiL h:LVCI' a_._C5tO ret!JICit0 1 jiOrtJUC' tJiz '! U 
nngnumto dU_tJUO .tl'ilta o:to artigo u;lo porlerà ;qu·ovcitar 
UO~ _ Ol1iCÍilCS \. quo rol'tliH .·rerormadOS fiO I' it•rc;.tulaficlntfc iJc 
CUIIIfUCli1 1 OU raJta! gra\'C:I CO_Illl'ilria:: iÍ. lli~dJIIÍIIil militar, 
nit cunflirm.iiladc· do :g 1 2° do· nrl. nu da· lei n. fi'18 cio 1 R dn 
Ago~to de 18ii21 os tfUiH'S JICI'ccbcl';io o ~ohlo m:m!actO nn'" 
mesma lei." _ , · 

Püi'la~iró, sl~Jsi~tià o "pcns;iirienlu,. _do tpú' n cf_i:.;p0Si9·;1o_. 
fltiSI.c Jlilragrnpho só comru·chcntlia. n:1 'ortll'inc:l do tt•ma, ·c 
ruio Oo$:.ollicine.s, tlc · marinlq1, ;~c:crcsc~ntci JIOI'. i:05~ a · lt'i 
lJtiC t.ratn ria mc5UliL clispo:ii~;io cm rêln~ào- aos .oHiciac~ lle 
mal'inha, quo ~a de 11. Glli. · 

. ,1 ; •. ,.._' . . ' 

A.ssirn liCil cOn.•ploto o. pcnsamonlo.dtt allcl'al;:to ·que se, 
JH'ClCilt~C rill.Cr iL CStC fCS(JCÍtO, 

. . 

O ~~·. bau•ii.o, tlc CtllCI~i.!ll\ :.- :5r. prc81-
tlontc;·ttmcionava ob~ervnr· o mais ·II05sircl o conselho, IJUO 
IIO:i . roi d;ulo ()1Jr Ulll IIO:õ:iO honrado collrgn, cJ~ ,: (;IJiar~ 
nc~la c::lag;iO pouco e baixo .. ; lcncionava 1Jli!SII10 rnllar O 

mono·:; pn:~sh·cl ou ab:Oter-mo· ·lihsolutamcntc cllr di:Oelf~~il.o i 
mus · rÍiiO h a rcm01lio· sciulo · clti IJlmndo om lfllititdo tlriixlir
mos c:-.LC·(•roposilo (lnra·(uncllimuntar o nosso· \'nto. ' 1

" •• 

. .No 
1
JII.'ojt•c:lo, .. 'I"~ o_m so ·d~.;cutfl_1 : .h~t algunm_s .disposi~õcs 

t(UO, im· l'onFtlndo, mo fJill'~ee, dc\'c~m :::H•t' mi1is .·111'111 c_stu
ila1tlàs:; A .·urScnl·.ia.~ou con,·_cnicneHl du "aizgmóntnr· .o ·~oi1JO 
al'l.; offiCi;ws dO tJxCz·eito o úmtula tlcü Jogar ''a cruo ros~cm 
<'OtliJII'ciumdidas no t•rojcdo tlilfcrentos d•s;cs o divc'rsns 
llisposiçt)os1 que deJinis hfio chl torunr dinil'il a cxccu~tlo dn 
lni, o !.alvo~ mcz;mo iujusta, ·dc:iigual a IIJ1plir:nc;1o dclln. 

.la ~o tl'm ilhsérva lo IJUO o pl'incit•io ti<Í apj1lit:ar o 
angmonto votado a tempo anterior, como se r.az ~:om os 
militnro' o com o~ ~mpregado; ·do fÍ•r.ond,,, o" prccoolc;,l, 
nhsolutarnont.e novoL o, como nu rli~~o .om um nparlo·· ·ao 
honrnclo somulor pt!ln minha pl'oviut!i , peri*osis!'imO. · So 
hnjo .c~IO nugmcnto r .7.-80 CXton~Í\'0 1L IIIP.WS ilntcrÍOI'C~, 
dncpli hn fiOlu.:ó~ unl1os mrlrul:tr·~c-lm njlpllci•i· n· dbn~, tt·o~, 
tJUitlrn f! drir.o nonos Jln!-l~ntlos. N1\o 'iguoramos- t~omo' os 
prcl'mlentcs tm~nl fOI'~:a outro nó:~, ~olll'oluclo em scmelluirdn 
u:.::o,umpto, Ucrot·clarri a V. Ex. o quo or,r~OI'I'tHJ a rl'~Jwitn 
ti/IS fiCII~I)~:I. 0 pagllllll'IIIU ~1'1 t Ilha (ngnr• a tlilllll' tfa 
npp·ovnçllo tio rnrpo lngblntivo; ... us um 11ia Hr·unttl1•cu 
clclnrminnr·tW nn dcwrntn de npp"ovaçr1o IJIIC Ltl JIOnsrlo 
ln~1111 1111ga tlt~~rln n data do tlllit t~unt·c:ot~ltn, '' t.lahi por 
unnto tu1o h_ouvu mai:.' pensrlo som csla cundi~'iio. 

·Urna, outra dioJIOsig;lo <IUe me parece.· lambem lli'iO, ter 
·cabitla IIC~ta lei A 11 11110 1'0111 IIII lnbeJia n, 21' IQ3lldilllll0 
qttO O bala!llilO fie cn,:;cnheirOS p_crlCUÇi\ i\ ílfi~UL d~ ·arti
lhórin .. Nn ·Yor<lndo uma <li~posi~i'io dos tas, ·em~ora'·li pro
jecto tenha ele I'Oilal' 11 Clllllllrll, parece IJUC dOI'O SOI"SU~·; 
p1·imitln, po•·•tue i<to m1o ó propl'iarnente uma lei tle orsa-
niSildio tio qxcrcito." ., ; '·· · _,,·-r :r~ ··~· · 

• · ·, · · " · · r: ,•· ·.~· !' .. , , 
O Sn• ÍIUQUE·nr. CAXIAS·: '-·JA "llCrtei•cc> ,,· • '•. •: 

O Sn. mÃo DE CoTEGII'E ,:._ iliz-;;,e o' UluStr~ dt;q~tÍ 
do Caxia51JUC jil Jllll'tCIH:o à.n1·lillu~ria .• Tnl di.spo;;!çào.ticriit 
JHOpria ele umu l!!i tlc for~as• e lli1o d~uma lei de· venci-
mentos ou soldo•. .. . · . : , . . • 
· lb uinda.uma ciut_ra dispo:"icão,a do~ §·2.~, ~ujo -illcanco 
r.u. não comprchcndn, c .é a s~iuii1tc·_: -1r.O r;o~·e~úo n~i.t. au
tol'i:;atlo para ig•.1alnr ;1s.vantagnns dos officincs do .oxc~cito 
'ás flUO or;i JICI'CCbi!In: 'ou \'Íercm ll Jl~rc.~bcr ~S .'da tnnrinhiL 
cin commi5:;õcs analogas.lJ Ora, que ·:!Q. igunlcn:l ~~~ vantngcu:; 

.·do: exercito ãs rlil maa·inha, !10m.; mUs-·,,uc:Sc igUi\l~rn. d_t'sdo· 
j à :1~ Cl.~':l -~·icrcm ilJlCI'C.ubcr, scrn .·, ~m.bcr-sc "I'il!'luc, ~irm 
cnmõ, nem. qunrulo·,. mio . toei f{UC. significacão .. tenha ; é 
·~tipJior .IJUC .a mal-inhn l~ril _:mmp1:~.·lnn.is :YaH"ti~i;COl.l(tic o. 
cxcrdlo,· I(UIIIltlo na. rcnlidade t:1l não ~ucccdo. Supponha":'· 
mO~ _quo, cm. voz ,de .~antagcn5,_tf·.marinlul"-,·cilhll-,~. s01Tr_C~ 
1dguma diminui~1lo ; 11uercrá ·o exercito,, ncompanhal;-a.~. 
Certamente que ,niio .. t;m to1lo <:II>O .ó um modo,de legisla~· 
u ri1 JIOÜI:o .\'ngo, mc~mo i10\'0 ; por cons·CI(uenciu cU m'an
tlnrci uma. cmcruliL SIIJlpl'irninclo e_:õf:L parte. _ . .. 

P~d fia a Som_ uma ·cx)•li~a~;lo,..m}\8. dCsgra~~~~i.~C'ni:c ~~~1o ~. 
110>50 Qbtel~a, porque, O iJiustl'c ministro ,!hi, (~ÍeiÍ<I~,,pr~si
rlcnto do conoclho, u~osoncha presento. Augmontam;se os. 
voncimenlos dos· omltt'cgiúlos do thcsouro; ihc>ourndas e 
rccel1cdol'ins1 augmcnta-so ·o sbltlo dos officiaos do,exercito 
c cla armacln i mas,· pc1·gunto cu, Sr. prcsidonto, us reror
ma~ quo tiverem Ioga r irnm~rlintamcntn _depoi~ d:L publica
CilO tln·leil com que ·~oldo dover•lo 'ser concedidas 1"1'elo 
soldo novamcnle votado ou pelo artigo.? 

U.\t Sn. sr.~Anon :-=-l'ulo..da l~i. 

O Sn. n.1nlo nr. CoTEOII'Il : 

'tia loi. 
Naturnhncntc ·p.nlo 

O Sn. ZAr..<niAS: -~.'ui tos ostnrno ú o:svcrn tlisto, 

O Sn. n<nÃo · l>ll Con:1111'F. :-Ei; 1•orquo nrho vngn a 
rli:'JIOl'liç~o n:;:~im eorwc~hidn: Qnnrulo l"C rcrnrmnu o the:~o,uro, 
tletcnniuou· :oo tJUil o:-~ uu~mlmlr:-1 que livorum os r.mJircgll
tlo:~1 lli10 Jho rot~:Will COIIlfiUiatJOt~ na liJIO:oiOIIllldOrin ~OnilO 
tlcpoi~ do Lz·us nnno8 cla cxcrddo. Se quizt\sscm' 5or nJlo~cn
tntlnt~1 o :;ol'inm no ultimo ClliJlrc~o quo ha\'inm ticrvicln o 
1111n nnqucllo a 'I"" lu•vinm oido cluvndos. Orn, o;ta dispo-

-. 

i 
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siçao era belll pori;odn,_ trazia uma economia real·ao the
SOIIro publico. Augmenlar ordonatlos, au;n>ontnt· venci
mentos para constituírem logo. uma pcnsno a liluln de &I>O
son~>doria,jubila~llo ou ro!orma, nno m'o parece convenionle. 
O m!l,jm~ Jar-so-ba com os militares, muitos dos r1nnes_ 
naluralmenlo eslarno A espera quo a lei passo para se 
poderem ro!ormar com o soldo assim augmcnlndo. Sen1 
prestar servi~o 'IÍiguní adquirirão di roi lo '' este venr:imenlo, 
qno so lbes ·vae dnr debaixo da donornina~no tio soldo, n;ns 
1(110 na realidade é uma ponsao. · 

_ Nao sei qual sorá a inien~rro do governa noslc ponto ; 
por isso dosojava uma oxplica~ilo. · 

o· Sn. ZIC.\ftiAS: - Quan•lo v. Ex .. não sabe, qtmnto 
mais cu I 

Õ Sn. B.LRio DE CotEr.trE;-Talvo7. ~uo V. Ex. saiba 
mais do que cu, porque ao menos como opposionista ba do 
ter a curiosidade. de indagar, e ou como :overnisln, con
fiando no gonrno, nao pergunto. 

O. Sa. ZACAftJAs:..:..E' si rJJcgar ao ouvitlo. 

O Sa. uRlo DE CorGr.n•s: -Tnmbem 'a re>peilo da 
marinha vejo que- se comprobondcm diversas classes; mas 
lembrarei 11ue em 1868 lei re!ormado o corpo do lazonrln 
c os \·encimcntos desta classe nugmontntlos, o que lli\o 
succedeu com lS empregados, cuj11s ropartiçiles tinham 
sido nrofmn.ilas antóríormcnto. Ora, augmontar-sn 3goriL 
com dous lcrcos o soldo dessa cla>so, sem hnver combi
nação com os· Tcncimentos das outrns, tpmndo clla iovu um 
augmcnto hiL quatro armo:;, me pnrcte tnmhcm. inprncicncia; 

- ao mcnol5 eu dcíicjara que o governo rosse nutoris~do n 
uugmcntar tnmbcm os vencimentos dos~i\:l clas:~eíl, sujei
tando depois seu neto no .Coqto legiolativo, dnndo-lhe logo 
cxccut:ão, tiO as:~im se cntcntlc~nc. Nrto ha,·cria. cs:ms des
igualdades que tiDIIOÍ;.- Mo do vir a11ui' pnm serem sa

. nadas. · 

sem· os inconvenientes •1uo nlguns do•nobrcs seÍiador~s .iecm 
'apontado o quc ~u creio lambem ler notado. _ · 

Foram lidas, opoindas e éntraram cn1 discu>sno conjíin
tamento as seauintcs 

Emenda• 

Ao § ~": 
· Snp1•riinam->o as 1•al~vras «ou vierem a pcrrebor». 
Supprima-,;e, pnmgrapbo uniro do nrl. 2•. 

Additiva._ 

Os empregados e officinos a quem aproveitar o nusmento 
ora decretado niio podorao ser aposentados ou rerorn1~dos 
com o rc!ct·ido- augmon!o, so não pa•stulos deus n•mo~-- de 

-serviço. 
S. R.-Bal'ão de Cotegipe. 

Posta a ''otos a emenda do Sr. AnWc, !oi npprovada,. 

Foram npprovadas as du.1S 11rimeiras omonilas dti 
-Sr. barno do Cotegipc. · -

Posta a vetos a emenda ':tdditivn do Sr. Sil'veira'ila 
Moita, .roi npprovnda .. 

. Foi igualmcnto approvadtt a emerilla additii'IL do Sr. 
· t.~rnc do Colcgipe. · _ : . . _ 

l'o~ta a v~los a emenda do Sr. visconde do Rio Bl'tlncn; 
!oi approva•ln, fican•IÓ nella comJ•r'ohendidn a do.Sr. Leilão 
dn Cunha. 

Foi · o projecto npprovado com ns emenda•, devendo 
estas serem . ol>pertunamcnte rcmeltidas a 1:ommls~ilo tlc 
redac~no. - · 

O Sft. Vllr.c~nF. ne 1\'rrnr.nont observou qnc a emenda . 
addiliva do Sr. bnriw de Cotegipo parecia-lhe de matoritL 

Sr. pre.sidcnte,affián~oa V. Ex.•Jue F• receio, vejo •Juando 110,.a, 0 como tal devia ser sujeita iL outra discu~sno. 
ewldo na lei do or~arnento. Começo-logo a prever augmenlos . . . . . . . 
do despozas. E' o que, tem acontecido entre nó•: apenas o . O Sft. l'ftE!IDF.~Tr. con~ulrou ·n este r0speilo o senado, 
err-amenlo eft'ereco umn '1largcm.... que decidiu •ffirmativ~menre, pelo que disso o Sr. 1•rosi-

. · dento que a emen•la ficava ndinda pnrn ter outm. dis-0 SR. ZICiftrls:-Apoiadc; é o eipectaculo lfUO. C>tamo• , · 
cus~. o . • 'dando. 

O Sn. Ju.a.i.o.or. CorEOIP&:·-NiiO ri ngor~1i tem t~OmJlre 
sido 1\SSim. · . · · 

O Sn. Z•r..\Mis:-Mns ag01·a li •iuc oc aununcia ••Ido. 

O Sn. nMiÃo n.-: Cor&GII'R :- Nilo ~c i so JIOI' cnusn do· 
t~por que l1rDdU7, CSIIIestaçilo, eSIO calor, lllUilo; 1l0s 81•;, 
ncmulores o dcJ1Uln1lu5 que m·am :!cntincllns \'igilanlus do 
lhcsouro c f:'Ui\rllavam-lho' scmp1·e ns porlati do .lwyonnln 
calndn, deixam rorrer c~~a~ con!'las :o~cm razcr oh:.;crvar.no 
nlgnmlt. Quando qnizcrmo~t tornar nl.rnz !Õlmi. tnJ:_dtl, portluu 
ntotall de:-<pc~a!', uma \'C'7. c:o:tahclt•ritln~, 1111111'n mai~ hno 
tio Bel' diminuidn~. 

Aqui PAI'O com ~~~ nhscrvnçt)e:; qun linha 11 rnzer. St~ o 
projecto tmn 1lc \'nllar à tamarn,, H~l'ia. ~~om·r.nitmtc que 
ro~sc com al~;umaH cmcnclil~, qlio lllt'lhlll'ii:'~CI\1 1 11110 t4ann~ 

~UBSIDIO nos DEPUTADOS 'n ~&NA.DORK~. 

Proscguiu n '2a ,Jis.cus~no, hontcm tuliilda·; da J•ropo~içilo 
<111 camam dos Srs. dcltUiados sobro o suboillio tios drl•u
lntlos e senadorc:::. 

:O "'''• bna•ato dl' Cotelõll,l'i_:S,·. 1•residonte,· 
o honrado senn•lor, que honlem cnclltou o debate sobro o.s~L 
tll'opo~içi'lo, OJtpontlo-~c íl clla com nhnndaucia tio nrgnmon • 
(O~ C \'~rd:HJdra ChHJIIl'IH:iíl, di:!~C 1 llO nndar O !"CU fli~l.'lli'S0 1 
fJUll o l'Cnntto nno JIOtlcria R(l(lrO''Ul' u prnpoi'Õi~·llo scm~lCIH
retnJ' ~oh1·c F-i uma notlon~ romo n rnmnrn do!' deputndo~ 
nppl'llvandn-u j!1 n I iuhn aenl'l'rtado '"hre o '"" procclli
mcnt.o; fl que n nppro•m~.1io de Rcmclhnnlc rm:olu~:1io cr:t 
(1111Jtponho ll(to cxuf::cr.·H', -anle:~ IIJ~tunlmcntn l'tliiClh· n Jlit

lnvm emprcgntflt pulo 1111hrr ocnador) immornl. 

~ \ 
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S~rn~lb~ntes expre~sDes, Sr. prc~idcntc, co,l~ocaru liq~~Uos, 
senaaorcs, que tiverem' d~ 'votnr pela propos1çnn, em ·_uma 
posi~~o h•_m trisl!;,' ao menos no co~co!to dó ho~rado' ~en~
dor, r.0uce1to ~que aós todos, 'e eu prmCIJMimo!ole, deseJamos 
se1~1pre mereclll'. VHiie, pois,· .constrangido, lendo do votor· 
por 'cite·· projec-to, a justificar ó meu voto.· O pniz será 
juii Fe. neste ncto·comme!lo uma''inm•o•·alidu'de.' •• 

, 'i L .,,. l. , 

O SR! ZACARIAS :-NAo.us~i da pnlavra immoral. 

O Sn. ~AnX~. DB CorKu.II'E :-E1;tão,· rliliro •tnnnto tenho 
dito, sontillllo. muito .. haver-mo persuadido de ,te•· om·ido' 

· ~emolhunte pnlavn• . ao nobre -•cn11dcr. Qnoi'O, Joor~n.o, 
n1·ro•lnr de sobre mim .11 no•fon,_q uc me deve cabe1·,. pn,rllco· 
pnn•lo da ·sorte •fnlfuelles.que IIJIJirovai'Om .n rosolu~no; c 
ColOU espcran~ado de que O SQnaiJO rCJIOUSara ti'RiliJUIIJO cm 
sua conscicrtcja, quer approve, quer rcprcw. 

o ~n _'liAnovsz DE 's. V1cdrE .~Apoiado. 

· O Sn. DAn lo n& CorEGII'E :-Approvnndo, .n~o desmere
cer;\' do conceito publico; reprovando._ nüo augmonlm\. um 

- apit'o o conceito do (Juc já gos;. E uma medida como 
. qnall(ucr outra;_ não lhe vejo e;sa ~rª'"'". im!oo~tancia,, que 

ligou.-lbe o bom·adc senadO!' pch1 nunha provmcou. . 
O illustro senador conoidorou a qucstüo sob dolis aspec

tos dill'erentcs: como ·interpreta~ào, o debaixo do ponto _do 
vistn constitucional. -

0 Sn. ZACAniAS:-Tnxa~i!o. 

O Sa. B.Lnlo »E CorsOIPE: -Compartilho to•la a nrgn• 
mentnçüo dÕ nobre senador, poJo que toca a ser considerada 
intcrJlrctaUva a resolug~o. ~c, com cll'eito, a ~esoluçiio pódo 
ser considerada como uma mterprotaçr.o das mstruc~ilcs do 
26. do !larço de t82i nãO póde ser llflprovadn. 

··o Sa. ZAC.\Rru: -EII;I n;lo é outra cousa. 

6 Sn. B.Lnio. nH CotEGIPI~ :.,-Será wna intcrprctn~fio 
porque se rclóre a essas instrucções? Entendo IJUe nflo. As 
instrucer.es tio u:tfe Marco vem, sc~un•lo penso, cihulas, 
llcsta' p'ropO!iÇftO CC RIO mna cspcr.ie de ju5lificaçilc, <jU~ quiz. 
apresentar u' ccounis;i\o du cnmarn: úos úcputndo; para 
dcutonstrar que naÔ· augrncntílVIl- O su)u;idio, lnllS apenas 
marcava aquille IJUC ab inilio, desde o primeiro momento 
ú;. rounilío da asocooblóa, cllcs sempre tiverum. • 

Dir-sc-ba que não est;\ bem redigido. 1'\e;le cnso 
n,Joptnroi IJUilhJuer cmenún quo esclareça· o sc'ntiúo c.tornc 
cloro que ó tanç~o do subsidio o não intcrprctaçilo. 

Orn, separada esta Jonrlc da que;tüo, que loi o Aclullcs 
du argurnonlngiio do nobro 8tmador, vamos á Jmrto que elle 
~:lmmon de taxaç;lo ou constilucicnnlidndc da proposiçilo. 

A constituir.üo no-seu arl. 39 (c nobro scundor o cilou 
C eU mo fiO na SUR memoria) diz IJUe OS deputados dlii'Unll 
as seisilcs tcrilo o subsidi'o, ljUO lhes será !Marcado no ulti
mo onno da le~:islntnra ; o cm. oull·o artigo, IJUaudc se rc
fe1·e no~ liOIHldoros, di~: 'lUA os ~cnadorcs tcr1lo nm ~ub1:1idio, 
IJUC ;or:l tanto e u1nis metade do IJUC os deputados 
porr.••hom, sem dixor todaVi11 como cllo ;el'iL fixado, se 1111 

ld do dos deputados, ucm mesmo ;o do IJUUlro em I(Uillro 
annM. Maf=, t~onr.odcndo IJIIí! o Huh!!idio tio senntlnr niio pO!:it:l:&. 

.-

ser-iixado SeJ!IO cemo:con8equencia do subsidio do deputado,·. 
pergunto: on~e cstha conPIUui~Ao que,ano ~odendo ser !i!ar
cndo o subsidio-por quahtuer. circurnstancia ·e_ltraordin~ria 
no ultimo· nnno da le«islatura, deva regular '01ub1idio mar
cado antériorn1enle 1 A constituicao nAo o diz; o~ principio& 
de direito ·o: reprovam; unia lei;·· que .tem termo fisô;'não 
póde mim rnàis um dia ser executada· alérir desse ternto 
la tal, e 6 per isie que o orçamento,· apenas finda o anno'· 
finnnctiiro, nno póde eer mai~ executado 'srn\ uma proro
ga~no concedida pelo corpo. lc~islatho. Portanto;:;llei. 
anterior não pôde regular nem por dispos!çr.o da con.sU- · 
lui~uo, nem pelos principios-<le direito. 

~las dir-sc-bn, se O subsiÍJio nr.o SC' a1:ba marcado pela 
nnlcccdontc legislatura per qualquer circumstancia,imprc
vista, por exemplo, n dissÓiuçiio, ou mesmo por negligencia 
da camnra, o que pôde dar-se, nos orcnmentos vem sempro' 
a •uanlia dcsi~nada com que dovem ·ser pagos os d~puta
dos e senadores. Esta argumenla~<lo, Sr. presidcute, cm 
vez de n provci~or âquollcs que impugna~ a proposiçno, 
lhes ti, creio eu, absolu~1mentc contrarili, .porque o prin
cipio em que se _lun<larn,- afim de que nilo se possa fixar o 
subsidio pre~cntemento, ó quc"o scnnd.or o o deputado 'nilo 
podem votar .cm causa propria ou para si. proprio ·; inns, 
~o o orçamento 'é rtpprcvndo pelos que estão em exercício 
tanto no senado como na camarn, . o que· se .segue é que . 
''otarit para ~i prcprio, ·e como o or~amento. póde augmen
lar-se ou· diminuir"so, póde-se tambcm aitgmentar o dimi
nuir o. subsidio doS"depulados e 'dos· senadores. 

E esta razão de nno ~e. poder fixar nncimcntos 4e que 
~c possa aproveitar, nãO tem npplica~ão.' no sonàdo .;' po
deria isso ser 'prejudicial no conceito da camara .dos··dc

.pulados, ~ I(Ue mio é ; mas no senado ah~olutamcnte em 
nada, porque, qualquer que seja 1\ época em que clle vote, 
vota cm causa propria, co_mo vitalício. o ·mesmo _succcde 
rom o cheio do poder executivo, cuja dolaçno, diz a. consti
tuiç;io, devo marcar se nu principio do cadnrcinado; quem · 
sauccionn ou q~cm· npprova para oi proprio ~ssa dola~ào ? 

Já se vé que a circumstancia do vc~'lr para si proprio 
nno, pódo ser uma aodoa pata quaiiJUCr individuo. Por es~1 
fórmn nenhum cmp1·etadó publico podor;i ~olar nas ca
maras qualquer augmento, por exemplo, o uobrÍl duque de 
Caxias nno deve votar o augmcnto para o exercito, assim 
como oulros- pnra n marinha, magistratura etc. Entretanto 
considera-ao que as luncçoes do legislndorestAo collocndas 
lfio alto quo desnpparcccm todns essas outras considerações 
que nos pcinrinm,se acaso tivcssemos de resolver indivi
dunhnenle. 

Talv•z' dignm •tuo o; t•recedontes:tccm estabelecido que• 
desde que nno h~uver tnxnç•io de subsidio, se continue 
com· o anterior ..• 

O Sn. Z.IG.Ifti.IS: - Muito bons J•recedentes; süo 
sensato:), 

O Sn. unlo IIK CoTH61PE: - LoKo, so ~e appelh1 
pnra os Jn·cccdcntes, 111ío '" póde UJIJICIJnr Jnora n h•i, 
pnm a con>lilni•,r.o, JIOI'IJUe o argumcul'o do IJUO ha iu
I'Ou,<tilucionalilln<lo · ahnln ljlllllliUI"' outro, lfU~ ~Q IJU~irl~ 
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tra~~;·: ;I 'diocuos~o ,;: ma• c'sle; , J•rccodcnte~· , uao 1•od~'u . ,Q4;,i!16 'ioi_fi,:a;io. o, sul••i;ÜQ,; cq~ip,;•r.ó~~~~'aóÚ~1(61i1i~)~~! 
· comJ•romollcr d•rcllos, .. nem pr1var. o . corpo· leg~slullvo . ,q~10. hnham. oulilo os alio~ empr~ga~~·~, do" lm~e.\''~.:. ,q .1~1~
tlnquellcs quo possa por ventura ler,. >_se:. a conslitu1çiio os·, ulsll'O'do .Estudo par~ cc-mo quu.lulha :1:0,0,0~; c,m•m*lr~ do. 
concedo' l'orgunlo: o lcgislatllif -de. 1821i.a .1K2U licou .lribuuni;>UJ•rcmo,,ji• 1110 niio ~ccortlo, mas c•·oio,.quc .o qu~. 
privado do. dircilo.~do laxur o • subsidio, ·JIOl'tJUO. oo~e roi. tiuba 11110 ch.cgara a,2_:~.0~,'), cle .. c·l~,. .;:o,.~c•ló)l,ó:; foi, 
taxndo nas •nslr~cçõo~. d? (IOde r exocuti1·o 'I Ni1o. h, per-. colloea do .'11111>1 a Jl:lr.do. :muuol.ro, .o}cpul~•!o a .. , p~r d~ 
guulo ainda: se .o prunu1ro ccq•o ·Jogislalivo tivosoe fixado outros emprega doo superiores. Jlojo u•n deputado léni o 
o >cu subsidio, havia ou mio proccditlo tlc aceor•lo com que pódo ter um JIOrleiro tle qnnltJucr·secrclal·ia d~ 1\studo! 
o sou direito? ' ( Ajloiaclos). Nos officiae>. cmJ•re~iulos cm nossas cnsas 

1 hn nlguil• ron1 muito mais vencimentos do· que tem 'um 
sonatlor. ll o illusli'O membro I(UC honlom · encetou 11 di s

I cussão 'disse, e ti isso muito bem;.quo·conltorn•:i rorluna uno 
soja uma prova do indepcitdonein o do' hom I•rocedimcnlo; 

0 Sa. n.inio' nE CoT&G:I•&:- Se não aconlocen, ·é 'totlnvin' c1·a _uma garantiu, ou; (ICio menos, nno devionuis· 
outra cousa. l'crgunlo: linha csla atlribuictio·? , I(Ucrer ·que os empregados collocados cm ce•·la {)r•h•m ' 

O Sn. Z•cAn~>s: - Mas 1111ó aconteceu i$lo; ciu~iu-so 
~s disposições anteriores. 

. . . I .... 
O Sn. Z.<C.\UIAS.: - Nilo'; o' poder cxcculil'o a cxl•r-~ O Sn. Z,\Cin~<s :-Nilo 'lucremo; marty•·es. ' ''. ' 

cera. 
O Sn. DAIIÃO nE CoTF.GtJ•& :-, ; ·• -,pelo despentlio. tios-

O SR. BAnÃo n·~ Co.TEtilllt :-Nilo ·(IOtlia rnt.cr. ~~me- / cessem: o~ cnt.ã~ Oõ~.cs~m~, uma figurat.tJUO ·mto é. corres ... 
lh:llllO COUSJl. _o }IOder CXCCUliVO CXCI'CCU Ct~Sa nltrlbUict10, !JOndCU,C ,1. pO!'I~clO IJUC OCCU(U\IU. · 

mas oxor~iland?. Elle .taxou o sub;it!io dos dC)tulndos c I Entendo, s •.. -presidente, ·co.iio' eniendc:n ·~s.·ameri.cn~: 
por um.b11l de mdomnnlade,com" se costuma dtzcr a cn-

1 
nos, que se deve pngar aos empregados c ~agar bem'; ·O;· 

marn, que arbou 11uc o subsidio era suOicicnto, niio tpti1. illnslro Washington não recebeu soldos nem ·v~ncimenlo · 
eulrar 1~csta mn~clia. ~lus. ella uiio p·crdcu po1· i~so~o !'C~ I nl~um pelos scui; scn·iço~ n~ guerra nmcricnnn; ínilR'!di~sc:, 
direito. · • lla,·cis de .sali,razcr Iodas as do5(lczns. 11ue eu :J!zer co-. 

migo c con~ o meu estado maior, pai~ que a u'a~íio mio 
O Sn. F. OcT.<VJ,INO: - llslà chtro. tem necessidade de minha lorlunn.-:0 Estado precisa dos 

. _ . mem~ ~~rviços e dos do meu estado maior, mas nfio ncecs-
0 Sr. BA.RA.o ·nR CufEiill'~<: : - Ora, ~c a JH'imcil'a ca- eittL dil-minha fortuna, que é de rnir,ha familiil.~-·,, Afl~iln 

mam podia fixar o subsidio subsotJuenle JHII'il.si, que nio-l procedeu um homl!m, que deve servir de exemplo:. todo.•.·• 
tivo pódc haver para que, dado o caso de niio have1• lei, 11lla/ Nilo se pótle dcs~jar IJUC o patriotismo de um individuo se 
UiiO possn razel-a? .Já >e·''" ttu.e, con;itlcmda a •tues- eleve a lal (IOulo quo sirm .sempre graluitamcnle.:.lla
toiopo~ I{Ualqucr destas fnt:cs, c::-ti'l rc~olvidil.· ,·,mi oec;,sii1o cm que o }I01isa fazer·, mas n«o pode1·a ra-. 

zel-o coust,,ntcmcntc. 
'fctno::r ai~dtL Un_l ponto_ l{tli! ~eriil C3]lÍtni, SC lodos não . ; . , . 

cslivcssemos~ cOncord~s nelle. E' util a lei, U convçnitmtu? l -~~·~n_l r.~tns ns ~onsitlct·n~õos lfUC prctcnlHn fnzcr; J)ctliitilo 
Esta é que c para muu a gr~n~c tjuestoo (apoiado.!), por- i a'.· 1\x., ~r. presulcnl~;tl"'culi"' ~c estou raH~!ltlo_um ~0~1~0 
que quanto a nessa cempclcncla Julgo-a rum de dul'ida. I m IIS alt.o, pnm dcctarar que vo.lo, cvo.lo ~··m nrhnum Iom_. _or, 

· J•eln proposigoo tia camam ·tio~ Srs. tlo(mlndo~, 'éspnrnntio': 
. . . ' . qae o paiz nos r.ll'i\, como estou pcrsunllido quo ruz;n devida' ' 

O Sr. ZACARIAS : -Eu JICu~o quo esta complelamcnlc jus111:n. (Apoiados, m11ilo bem). · · · ·' 
avcri~ua.do-que fL camora nilo c competente agora. · I 

• Vindo o dcblltC e posln n VO,IO~, pn.'SOIJ para n a• dis-
O Sn. BARÃo uF. LoTEGIN: :-E~tc e 

fraMCCZ que. fn1JnVIl prosa :;em O saber. 
quo linha dcmon>lrndo o contrario? 

1 n ; CU!\Ri10 , o r.aso," .,,(al~o I .. · 
Y. Ex. nno tli~s.c · ~~~gotnda n r.natcl'ia dn ordem tio .dia, o ·sr. ·prc::oitlmitO ·· 

· deu para a tle 21 : . 

O Sn. ZACAiliAS :-N11o, ~cnhOI'. 

·o Sn. n.tnXe nr. CoTEOII•E :-l'meceu-mc i; to. 

. . 
\11lima discu:;~iio tia emenda do Sr. hnrno de Co[C·gipc · 

no projecto quo nugment;Í. ó soldo dos officincs do cxc1·
cito c armada o, vcncimcnlos de empregados do rnzcntln, 
pnm que nno possnm F-cr o~·eformndos· c nposcntndos com · 
o augmcnto, senão pa~!!-ndos donR nnnos tle serviço. .~ 

. . . . . . 1• t!iscussiio do parecer 1ln mesa n. H l .sobre n apo-
Quaulo ·11 Ulllulatle ou cOnVI•tucnrm.tln pr~po"gõo. (o I sontadoria com todos os seu; vencimentos, rcqu1wida J•nlo' 

lil1hiHPi de pnrto q.ualqur.r t·omt~Jcnlarto rnnl1~no que ::.o olflcial · 11n Rccrclni'Ía tio smuulo, 0 Sr. Cnnditlo .Jo~n .,, 0 
JlOSl'ill fnu•r a r~~pello do pror.tJd1mt~nto 1ln cnmnt·n. nesta Araujo Yinnna. 
Ul'l'll,..;ili01 JIOI'ffiJC IIÜO OS IJUC1'0 l1'1\ZC1' Ú nlllll'll dc~lil tl'i
JIUtlll (a)Joiatlo.<), . neha-8e provada alé pam UIJIICIIes quo 
HO oppocm no (li'Ojecto, 

O homntlo !Hmntlol' tli~~c 1)1111 o :-;uh!-lidio i\os tlutmt;~tlo.~ 
l'l'a tuiuguado.· E' mai!-1 do qut• ming111Hlo, ,·. mc~tJHiuhn. 

I.cvan(OJH1f! a sMsiio its !l 1/2 hora~ da larllu. 

.\ 
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I'IIESIVENCIA DO SR, VISCO~DII DE AIIAY.TÉ. . : ... . ' . 

~IIUIIIU\I'iOo-:Übsci'Vactles do 81·. Jobim.-l'ni'CCCI'CS 
da commissuo do fa7.ondiL.:...OnnE.II 110 nJA.-Soldo dos 

-otncinos do '.oxerCilô o vonciincnlo; ilo cmprÍ•~:ttlos do 
fuzcntln.-discursos do s,., duque do Caxiris. Znea•·ias, 
visconde do lllo Ut•anco, l'nt·aanguil, burão 1lo Colcgipo, 
visconde 1lo l'íitbcJ·oby u llihciro d.\.Luz.-Socrelariu do 
scuado. 

· Ao muio-dia fez-se n chamada, o nchavam-so presente> 
triatn e.sclo.S•·s. Scnndo,·es; a saber.: viscondu tio Abaeló, 
Dhis do Carvulbo, J:igueim de Mello, bnriio de Camargos, 
Jobim, mn•·que1: de Sapucuhy, nini>, Cbichorio, ·viscondo 
tio Cat•avollàs; visconde do Nillim·ohy, Paranaguit, Nune; 
Gon~nlvc~, duque do Caxias, Zacarias, Yiscondo de .Jogno•·y, 
ba••fio da J.n~unn, ~Candido ~Jendcs, visconde de Mnl'itiba, 
!Jàrão de Cotcgipo, bllrfio do llio Grande, har;io de Ma1·oim, 
J1crnnndes ll•·nga, mn•·qnc1. do S. Vicente, J>acs do ~lon
do!')~a, Fcrnand~~ d;l··cunha, Yicit·a da Silvn, ·viscomlc elo 

.1\10 Branco, \'i~ndo de lnbomcl'im, Sinimlni, viscontle do 
· Camnra'gibc, baruo· de J,iJ'UJHlma, J;guarib{l, Loit;lo . da 

Cunhll, visconde do Dom llclii'O, .Ribeiro da· J.uz, SiJYci•·a 
·da ~Jotta c visconde do Souza Franco. · 

Dciillrmn do cornpnfcccr ·com c,iusn pnrLicipntla os 
Srs. conde do Bncpcndy, l'.uula l'cssoa, Dan·os llaJTcto c 
~!endcs dos Soutos. 

Deixaram de comparocer som causa parlil!ipatla os'S,·s. 
Uchóa Cnvalcauti, bar;1o do Antonina, Cunha Figueiredo, 
hariio .. de ftlnmanguapo, Fi1·mino, Souza Qu1~ir·or., Octa
viano, Sih·ejra J.obo, Almeida c Albuquerquu, Anhõ.o, Sa
raiva,Nabuco, l'omt~co ii Yiscondo do Suassuna. · 

O· Sr. 1•rcsidcntc abrio a "sessão. 
Lei1-~c a acta d;L sess;io antcccdent.o, ê, não havcndu 

qucmsobJ•e cJia 0ZCBSO obscrvar-ões, foi approvada. 
Nilo bouve cxpcdionle, 

0' Sn. PRP.SJDRNTD: ....:.Segue-se a aprcsentaeiio de t•ro-
jectos do lei, inqicaçúos c roqncrimonlo;, • 

O Sn. Jo1111.: -Peso a palavra •. 

Estando reconhecido ·.que .a vncdun ~ó presorvn effienz. · 
mente por . dez nrmos, ·· muitos iudividuos vnccinndos ml'í 
11criodo muis uutigo, querem ser rovaccinndosnugmontundo 
assim considcmvolmonto o sorvillo ·dos 1res-vucrcinndoros 
que oxistom no instituto. • . . 

Portanto, é nocossario quo as cominissilos deem "SCU 
pm·ecor 11 respeito desta mntol'in, ou 'que ·O govm·no obto
ulm .nn l~i do o•·gnmonto nutorisn~no lmru rofonnar.·o • 
iustituto vaccinico. As <:ousas m1o .potlom ·continuar como 
vão. Alúm do oxtrnordinut'io Lmhalho quo hn .nl'lunlmcnlo, 
que lU'iVlL os mcdtcos do·inslituto vacciuico. do oxcrcorom 
a sua clinicn, ollos •1no apenas 1•crr.cbcm SOO.ll nnnuacs! 

Acc•·osco ainda unia t:ircumstaudn, o ó que bn fnlln do 
vaccinn. ó regulamento do instituto uno proviniu suffi • . 
cicnlemOIIIC ils falias <tue possam haver tlcsle presorrntivo. ' 
l.imitou-so n tlotol'll)imu· que todas &s pcssons que lo8scn1 
nl1i vaccin:ulns J;\. voltiu;scm afim do liC cxlrahir n \'acl·ína, 
]~sla~ pcs~oas, pm·ém, não ~ú não se UJII'Osontam, como atU 
dfiO 'lllOI'adiaS falsas a0m do nfio SCI'Cm lliUJtndas fugindo 
iL usla oLriga~ão. . · ' . 

O não eumpl'imcnto t!o~la. d~tCI'minnçliO faz. c~m 4uo a 
"àcci11a so acabo c 11ii.o r~ JIOSSII vucciunr mnis dunlutc 
algum tempo. o\luillts VC>C>. os mcdicos do instituto J•rocu-

. rarn inutilmcnto as pessoas·1·er.cntemcúto vacci'nadas. E' 
neCcssal'io tJUO. h~jam JH'OvJdcucias t.:cvcrns a Cstc m:;pcilo. 
c qu~ n:io ~fljamo5 h1o mahc~, S('ja-mc pc~mitlido di1.cr, -
tão descuidados cm mntcria que intm·csim. sobro mo1lo.á 
saude, mormcuto em uma quO.dm como· n' actunl cm fJUO 

ainda. morre muila gente de bexi~as: · ' 
E' o que oú linha a· dizer. 
O !"r• Jll'l'Nidente 1-As conunissnc's· its ·qune's 

foi rmncllitlo o projecto ncabam tle ouvir o i·equerimcnlo 
do noht·o •cn:ulot• c estou que bno tle satisfnzcl~il o tanl.o 
mais tiUaltlo me parece que o nob1·~ senador 'é uni' 'dos 
mémbros tia commissão de sande public•. · 

O ·!iii'• Jobiln Í-Sou na verdade, um dos mem
bros des111 commiss11o; mas coino solrm muito de nevralgia 
ni.o ·sei uli se ~odcrei s.r nssidno no senado durante' o 
vnrilo. O ca!DI' cxce.sivo do Rio. tio Janeiro mo incomu10da 
IL lal ponlo que não me ti }IO»il·cl viver aqui. Ent.retnnlo 
o~pm·o fJUP. ii~ nobrl!s commi~~õcs aJirc~cntnrão o seu pa
recer ou algucm propo1·;i. nn lei do or~amento uma on1o~da · 
no sentido do autorisar o governo a I'Cformnr .o instituto 

· vacinico. · 

0 Sn., PRESIDVNTD:- Tem a palnra o nobre senador. 0 liill'. J.l're•lcRente,-.o\ respeito d:l .brnitlatle 
do po1·ccer, o nobre scnàdor mesmo pó do concorrer .. mui lo 

~ bla•. Jgbim 1-J,ennto-mo, S1·. presidente, pa1·a pam IJUO colo parecer sojn quanto· nnte• upreson
p•tlu· )' V. llx. qu• l•nlln a· bontlado tio inlorl'ir para com lati o; porque í um tios memh1·o~ . tia eouuni;,.lo de 
as con.mlissücs ~'" snu•lopnblicn e l•si•l•sfio ;ís t1ttnos foi sau.de publicn. \~-
rcmolltdo o projoclo sobro Ynccina, afim tio interporem o O Sn. DIAS 1111 CAnYALAO :'-E muito aut.óri~ado .. 
se~. t.mrecCr. ]~' preciso que t~c fa~n. alguma COIHiil. n esle 

. rcspCilo. Os mcmh•·os tio instituto vnccinico quoixnm·1o tio O Sn. ~· snon•unto leu os se~uittlos parocoros. 
cxtrnortlinario sorvi~o que sobro cllcs 1•osa . .ll' 111·er.iso <Jno • · ' . P411Hr.Hn DA ,COlUIIS~AO UC F.Uii;"(D.i.. 
~te tomo uma mcdi1ln a csto rc~pcittl 1 ou que, pcJo.mcnos 
o gOI'CI'hO lomc 11 •i n lat·IJfa do rcfornmr o in,lilulo

1 

Tsençtio de •li••eilos 1•ara a ca?alisaçdo de Gf/lta pol01>el cm 
JIOI'quo nnà ú possivclquo·o S1·. ll1', l'crcgrino Josó F1·ci1·~ Pclola• r Rw Gra11tle. 

'

o m~is tlnu; ~1 1uo 1 là csl•lo po.s::~n1 t11esempcttltnl' o sÕ1·viro "" A cnmnl'll tlns tlopulntlos udoptou o enviott no •cnatlo a· 
·nccmn nn cu nt u c sons nl'l''tu<l t cs · 1 1 . · · 

• • 
1 

_l • • • propo~l~-l1U tle lH t nnA"oslo 1 n IH71, gno nulorl:!a o .gn-
Além llillto, Sr •. Pre~l!lonln, nt~cre~r~o quo o i'nvo vno "~ 

1 
vnrno para Clllll'tlller n HyRino CoÍ't·~a úuríio iacn~ií.o tio 11!

ronwll~centlo da IHlCihilliii:Hic 1llll'cvaccina~~o g i~õto 1iupliea rcilo$ tln .I1HlO o nmterial uccc~~íll'io JHII':t a canl.llisnçno d" 
o son1ço. · I ;q;uu. Jlolavol.nas cidndet~· do Rio Grund" c, Pdotns, na 

' ' ,, 
1{1'' 
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província do S. Pedro do IIi o Grande· do Sul, c revoga o 
art. t• do decreto ·n •. tG8l do 2a do agosto do 1869, na 
parte em que ;e rorcre a Jules Villnin. · 

A com missão ·de .fazonda, incumbida do exame deskl ne
gocio, reconbeco a ulilidado da crn)lrCXII c que 'olla, cs!;l 
no mesmo caso do .obter os ra,·orcs ·desta natureza conce-
didos· a outras p_elo poder _legislativo. · · . 

Não pódo, porém; dcixa\'J!o obsor.vnr que,. sm!.do mu;to 
Tagas as oxprcssOBs de todo o :malel'lal necesra_rw, quo ~o 
encontram na pro)lOSi~ilo, ns quues podem occ~~;onn~ <juv!
das em sua uppficu~ão c pre;tn;·-se " uma wtelhgouc;u 

.·muito mui; lata do· que se quer, é do parecer que se 
accresccnte uo fim do art. '1• o seguinte; fixando o 
governo previam'ente a quantidade e qualid~dc dos objectos 
quo houverem de ser despachados com tnl ;~cn~o. 

Sala das sess·oes, cm. 2-i de Janeiro da U73.-Visconde 
de Caravellas.-Visconde de Inhomtrim. . -

PA.HQCER 1>.\ C0)t~ll8SÃO ... DG FAZENDA 

Dispensa de prescrip~ào, 

. A commissâo do !nxcnda do senado examinou o ~rojecto 
da camara dos deputados 'que dispensa a O. Vkencía 
Maria Ferrer o J). Amclin !larín Cnrlota Fcrrcr, íílbas do 
capitão Vicente Fcrrer da Silva Lisb,on, da pena de pres~ 
cripcao em que i!:correram, nfim do quo lhes seja abonado 
o méio _soldo de seu pae, visto ter falfe,'ido sna mile q~e o. 
percebia; c o requerimento das mc,mus scnho;·as cnv;ado 
ao senado, cm que pedem que, aiÍ!m d;L dispensa da pena 
de prcsr.lipçllo em. que incorreram, ta!f1hem lhos s~ía abo
nado o soldo de sen r•ac o capi~~o Vicente Ferrcr da Silva 
Lisboa e o meio soldo àe sua mr.c D· Maria Josepba do 

·Jiauo·s, que nâo.lbcs ·roi J•ngo, succcdeudo cllas 1\ nicsma. 
fin~da no goso do dito meio soldo. 

A comniiosdo de razcnda Jul,a que o projecto da caiunra 
dos deputado; pódc cnlrar cm discussr.o conjuntamente com' 
o projecto substitutivo 'que otrercce, c 'como este atlende á 
proposta da dila camarn, c ao quo expozcr;;m ns suppli
cantcs cm seu rercrido requerimento, JIOr ser justo, JICnsa 
~uc deve sor llflpravado. 

O proj~cto ~u6etiluti'o c o seguinte: 

·~ A asscmhlóa geral resolve : 
Art. t:• Pie~ dispensada a D. Vicencia ~laria Furo·cr 

o D. Ameliu Maria C,u·lot;L Fener, Olbns do• lallccillos ca~ 
~itllo Vicente Fmer da Silva I.isboa e do ll. MarinJose
Jlllll dellatto~, a pena de prcscri flgilo e no que incorrer m, • 
aüw de qae lhe• !cja abonado o soldo do sou flUO c c meio 
soldo de su11 mlle. que nao 'lhes foi pngo, sncccdoudo cllns 
;1 ooosma finada no jtuse do dito meio soldo. · 

!rt. 2.• Picam ;·o•ocndas "" disposições em contrarie. 
S<1la das scsscreo, cm23 de Janeiro de 1873.-l'iscan

de ole Caraoclla&.-Visconde de Inllomerion 
•'icurauo sobro a mesa pnra surcm tomadQs cm comillo

raçno com as proposições a quo "" rolercm. 

01\DEll DO nu. 
z10Lll0 DO$ ON'JCIAB~ DO I~XtRCITO E Alni~D.l li: ''RSCDI~:"TOS 

POli E~!I1RtWADfJ8 DE rAZti~lJ\, 

Entrou um ullim a •lijcu;silo a cmendn olo S;•, hnrno de 
Cotogipu ao projocto •tuo nugmcntn o >oltlo.<lo~ cmciuos 

do cxe;·cito e a;·mad• ~ veuciruentos. de empregados dd 
!axenda, parll llUO IlM possam. ser re(ormados O aposen
tados com c ;;úgmcuto, se'uilo passadqs , dous an~os .. de 
licrvieo. · . 

O "Iii a•. Dl!cJQC de Caxta•u-Sr. presidonto, 
parece-me que a cmend~ é inaceitnel. · . . , ... 
· Oiose-se aqui, ·por mais do umu vc~, que a proP,osi~ão 

que so trata do votar ú o pn~limento do uma divida de 
honra no exercito• e á armada.. 

O Sn. PAn.,;.;ouJ. :-Apoiado. . , . 
O Sn. DuQuE o& CAXIAs :-As di,idus de honra n~Ó se 

regateiam; cumpre que sejam pagas ge;lerosamcnte; c cn
to·e os crudóres escolhem-se os mais necessitados parU:.se-
rcm satisfeitos em pl'imcl o lllgUT'." , . 1, , 

E qncm terá mais direito i\s vantagens do augmento .do 
soldos em sua rcfornoa? os ·ol!lciacs do exercito c armada 
quo tiveram a rortuna de voltar da campanha sãos, ~u sem. 
te;· ti1lo fcl'imento ·alguno, ou aquclles ojue .do lá. :vicr!lm . .' 
com uma JICl'na do menos, um braço aleijado, um olho va~ 
sado 1 De certo oruc este;,. sendo sobredito sabido·. que ai~ . 
guns dcllcs teem continuado no servi~o ·até agora, ·espe
rando o presente mclhorumeuto, so assim n~o !osso, ter·iam 
pedido h~mcdiatamontc suas reformas. ••!,- . 

Ora • Jln~sar a eonend:L additiva que está em discussão, 
esoes bravos militares p;·ccisavam .ainda de ·ver.,corrtr 
maio dous ROIDOS nfélU dos· 30,- dos 40 e dOS ·r;O . QUft j;l 
tee1u do serviço,; á. patl'ia, par~ poderem ter direito .ao 
a•gmento· desta lei OfUando se reformarem I · . · . 

Conheci, S;·. presidente, no eiorcito e na armada muitos' 
officiaes que r•restaram os maioo·cs sorvi~os ao se'! pai1·e. 
que es'tlio . nesse triste caso. Citarei • nomoi de um ,muito 
salionte, o Sr. visconde do Amazonas, o almirante· que tno 
·w.,!gnala,)os u relevantes iicrvisos preetou no Paraguay, e 
a. cujos gloriosos !eitos talvez se devo A boa direc~ilo que 
:1' guerra tomou naquellas paragens. (Muilor apoiador;) 
l'ois bem, Sr. prosidentc, osto valente militar eeto\ bojo. cego. 
Sou seu nmigo; conbeç.f-o muito de perto. Ello me tem 
dito •)uo p:u·a reformar-se só. espera por este. augmente, 
afim de uno deixar sua raniilia na indigencia. Entretar1to, 
so pa_ssar a emenda 'addiliva;-cste brioso servidor do Estlldo. 
ainda teri\ do continuar olurauto dous annos a figurar -nos · 
quadros da ;nnrinlm, ou perdurá. as ~antagcns -da presento 
lei. . ,. 

Muitos outros officiaas existem nns mesmas circums~ 
tanCÍUS1 figurando IIUS IJUadros, mas lfUe já nno podem tril
balhllr ç OJUC scus'che!cs aciUlhnm-se do chamar para· o' 
scrvi,o. ll_abi rc>ull~n\ '!"" os Jogares por .ellcs· occupados· 
continu:u·iio a ser mui .Jll'eéncbidos por mais ·· dous annos, 
em consequcncin desta olispo•i~no, quando aliás podc;·iam .. 
ser nclloo p;·~vidcs ol!lcincs validos o rio caso de bom dcs
emponbal-os. Do tal sorte, ncnrse fnltaria ii cquillade de
vidll a· militares cheios do survico, nom iotrreria a causa 
publica. · , ' • . . 

Estas considora~Ocs, senhores,· parecom-me valiosas c 
.procedentes. (Apoiodor) · . 

Não creia o senado que as commiosucs a que foi. com
mottido c examo do ru·ojecto niio uchuram que clle estu.Ya 
mal rcdi~ido. Dem o reconheceram; mns ·julgaram que 
sendo pequenos os defeitos, podium ser· remediados pela 
comrnissiio do r"dar,1o desta ou d11 eutrn cnmura. Tenho 
assento no "cnndo ha ~8 nnnott, o Cl'llou ncostumado u vêt· 
n commi•~ão 1lo rc1lacçao olnr llirmn muito diOurcnto du-
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quelia em que os prejeclos entram e. passam e.m discus
sao porque nAo.ee poderia rn,~r. o mesmo agora com este? 
Ha de voltar á camara ·e quem snbo se por i!lo terá a 
mnsma sorte. que IA coube ,a uma proposição identicn, que 
na mslfcr passada ricou ndmda para a deste a uno I, , 

. Tenho concluido,J.~vantei~mo sómente para pedir ao~ 
meus ami~os e no seiu•do que vot~m contra. r. emenda ad
ditiva, porque sua' dispo~i~lto ê iníqua. 

O l!ilr. Zaearla• pronuuciou um discurso que pu-
blicaremõs ·no ~<Appendico... . · · . 

. . -
O l!llr. "Wlli.condc do Rio D1•aneo ( pre~i

dente do· corisel/oo ):-Recenbe~o a razüo 'de ·interesse 
pu61ico,. que actuou .nó' espírito do nobre senador piÍia 
Sabia, ·autor da emenda, para ofi'orecel-a 1\ consideracito 
.do senado. ·!las nno posso concordar com essa·restriccilo; 
estou inteiramen•e de accGrdo com ni idéas ba pouco ·cn
nunciadas pela voz muito .r.ompelenlo do riobro duque de 
'Caxias. · . 

Sr;'·presidente, quando so melhoram vencimentos· em 
consequencia do uma nova organisa~o, que traga no•o~ 

· encargcs aos serventuarios pub!icos, ó razoavol qne essa 
melhoria de vencimentos possa ·ser sujeita a uma restricçito 

· como a. que se CGnlllm na emenda que discutimos. Quando, 
porém, se Ira~,, nno de proro1·cionar vencimentos a novos 
enca1·gos, mas do attender i\ sorte desravoravel do certos 
empregados publicos,:que nno tiram do. sons honora~ios 
nem· o necossarfo para· a subsistoncia, quando s•• r~conhece 
que o· rundamonto essencial desse augmonto 'ú a esc:issez· 
dos soldos 'dos mi.!itares o dos vencimentos dos empregados 
do fa~onda, entendo que 11 rc;tric~no- nno é justificavel; 
el'a traria ,,mainjusli~a Oag•·ante~ que Mo pódo estar no 
sontimen to dos-to~isladores brasileiros. 

· Supponhamos um .miiitar ou um empregado, que lonh11 
servido bem por muiios annos com esse~ voncimentes, que 
reconhecemo• escassos e que tratamos.do melhorar' para o 
futuro: seria juliO que esse· militar OU OSS" !unccionario, 
porquo·nll.o pudesse. mais continuar no serviço por um, dous 
ou Ires· annes, ficas~o privado para seus d1as de repouso, 
para sua ·aposenladorfll·ou reforma, e parR ~ po~sao do sua· 
ramili~, dosso pequeno. augmento ? 

·O nobre senador pelo Piauby foi o primeiro em consi-. 
dernr, pelo 'que .. respeitá aos militares este· projecto como 
pagamento-do uma divida do lionr11; o illustre general 
quo h·a poucQ !aliou adhcriu ao seu pensamouto,.o cu Iam
bom o· subscrevo. !las o nobré •enarlor · pela Bahi11. no• 
oppoe ; as dividàs do honra tcem outro$ meios 'do remu
ncrn~rro. A"im é, m~• eslo é sem du~irla mn• tlclles; c o8 

.meios oxlraordinarios não aproveitam s~niio ·a pour.os, 
•ruanrlo é certo que o exercito e " armaria em gemi bem 
mcrcccfam dlL pntrin. , • . 

O Sa. DUQUR n& .CAXI.IS :-Apoiado.· 

0 ~n. VISCONDE DO RIO BnA~CO (pre..itlcntc do consrl/10) : · 
-.. pelos seus ultimo• sorvi~o;. 

E note o t~on:11lo que n nn-gtnrmto ''" ~o!llo pnm Ol'l mili
luru~, de orditwl'io, vl!m tlcpois de :ICI"ti~us tão n::signida
dos como os quo ollt'" lu1 ponto p1'C8lnrnm uos cnmpo; tio 
l'lll'oguny. lllo\'OtHo cm l H 11 o· ooltlo, quo Linha >iolo 
mnrenrlo PoiiL Lnhclln do 1 R'2:i, dcroi!l I(Uo o oxorcilo (Hl~ ... 
~iHial'l ai" imprc~suos quo rlornfnaram no~ tempo~ III'OXÍIIIOH 

a 1881, prestou rolovanto; mvieos à ordem interna ein 
mais de uma de oostias conunoeoei·; ·elnou-se em 1811, 
após a campanha· do Estado Oriental e· dó Buenos Ayree ; 
tratamos de elevar agora, iepois de· dnco amios de uma 
guerra dns mais penosu•;_ - . · . : · . 

O nugmento que se concede nno i 'graqrlo.- .' •• 

O Sn. S1L~EIU D; llloru :-Sois vintens.· 

O. Sa. VISCONDE uo R1o.llmco (pruidenÍe do· co,.,elho}: 
Os il!ustradoa represen!anles dn oj•inino liberal no senado, 
!oram os p'rinleiros em dizer.:. •quizcra~os maia, e se· o . 
projecto . viesse acompanblido do. um 11lano rasonvel de 
ro!orma do exercito, ma i; concederiamo.s.• Eu acompaobei 
os nobres senadore; uosto 'sou generoso pensamento, mani
restnndo que estava sempre prompto para· ~rarorocer a . 
classr militar attl aos limitos que o !besouro nacioaal·com-
porte. . • 

· So estas sno as· circnl!lslancias e11 que nos achamos ; 
se estes sao os rundamenlo; que justificam o projecto; se 
nno so trata de -um. beneficio que possa' ser considerado 
como generosidade; se trata-se de uma. melhoria muito 
limitada, ~.nto para os omci~cs militares, como . para. os 
empregados do razenda, n. que vem ~·ta rostrieçao, .qjle. 
p.Gdo toruar o beneficio inuli! para funccionarios dé muito 
morito, dignot dessa recompensa desde o dia em que ell011 
na o possam mais prestar seus sorvi~os ·ao Estado! · 

O Sn. LEI.Tio DA CUNHA:-. V. Ex. para ser justo devia 
lambem revogar a disposiçno a na Ioga sobre os om·pregados 
de razenda, que esperam Ires annos. . · 

O Sn .. VISCONtE ~o R1o, Ba.-:~~o (pmidt11te M cons~
·u•oJ : -A regra, Sr. presidente, que mo- recorda .o nobro 
senador pelo Amazonas, no tJue respeita aos' empregados 
do lazcnda; nfio é precisamente n que se .enunciou. O .em· 
pregado do razenda mio póde ser· apo•ontado. éom_o·orde
nado do .seu ultimo emprego, senão contando· lr~s;inaos do 
e~ercicio nesse emprego ; se lho !alta o inlorslicio iqdicado, · 
ol!e aposenta-se com. o ordenado da classe immediala~ 
monto inr.rior; mas tendo havido augmonto de ordenhdo, 
el!o percebe o beneficio ou accrescimo que tocou a éssa 
classe. 
· Ora, nilo ·se traia agora dii dizer qne 'o reformado devo 
LQJ: o soldo da gradua~fio anterior, ist.o seria'impossivel, 
porquo os soldos estão proporcionados ãs gradua~Oos ; e 
to rios reconhecem que silo diminutos, por isso que· o Estado 
nAo pódo renumernr bom a tantos militares. Privar, porém, 
hcnoflcio aquellos que lrÓs, qUitlro OU mesmo dOXOilo .lnOlOS. 
dcpoi• d11 publica~ne da le.i !O invalidem pam o servi~o • 
activo, 1ulo _é de certo jnsto. Pelo receio ·de um ou ontro 
abuso, nno comeltaiHos. uma grande injusti~a para com 
mililaros o funccioonrios pnblicos, que em geral toem bons 
titules parn este beneficio. _ . · · 

O nu~mcnto de >oldo concedido em 1841 nno lei .acom
panhado tlc >cmclhantc-roslric~ilo; O do 1852 nAo !oi p(O
pri;uocnle clcvn~iio de soldo, mas uma graÍificaçno pro
porcionachl ao soldo, o posteriormente foi incorporada a 
cseo vencimento ti~o, contando-se dcstlo cntilo para todos 
os ciTei tos lcgncs, sem limitnçilo do Lcm1•o. O projecto vindo 
da outra carnarn conlóm n unica rc:;tricção rnsonvcl, a que 
excluo OH l'i1forntallos por irrcgularidado do _ comluctn, na. 
phraso tia lei, ou por !nltns srnvo~ conlrarins ... disci(•lina 
lllilitar, l,ilfCCC .. Oit~ quÓ lJil~(l\ 08lh 0Xl:Cjl01iO, 

•\:· ... ., . ,. 

:•· 
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Estou ~dmirado, nr.o do nobre senador r•ohL BiLbia, uutot• 
da omendm, ·mas do outro nobro sena~or pela mesma pro
víncia <ruo senla-ee no lado . duquellos. que censuraram o 
projcGtO por uno cslcudor. c au0monto :do soldo no;; rofot·
mados, qúando cb~111ados a ~orvi,c, Ellt<io todo c fnVC1' 
pnrecia pcu~o.:. quoria-sc ampliat• o projocto; agora o 
nobre 61nador; que ec in•pira nas thesmas idéa• •rue dlt·i~om 
oeus illustrados collcgas, vom UJIOÍill' um11 rc>tricç;1o, <iUo 
occorrou 110 uohre senador pol11 Bultia o l>t·. ll11r;1o do Co
te,ipe;' reatric~~ó do que, co'nfio .ellc pt'O!lrio dosistirn, mlo 
pelo que aeabo' de dizer, mas i. vista das cbservnçocs l~c 
lundudns ·e tno· ccnvinncntos do nobre duque de Cnx ias. 

sujeita-se a uma perda certa, c iito.nno sc,faúc.m.mo,ti
vos pondorosoi c justos, Nt!O doyinmos ascra~ur,,asua sorte 
c ú 'isto o que iria resultar da emcndn do tlobrci sonador 
pula lhibia. ·. . · . . . . . · .· . , 

.So reconhecemos que· os mililnrco.caroccm dusse.nug
meuto pOr<JnC do homens alquobrudos ilc for~ns, cnn~ado.s do 
scrvi~9 , lno .pcsndo, bnwmos tio exigir ainda novo~ suc,r.i.-_ 
fi cios? Esses dous nonos augmcnttun .o seu morccnncnlo, 
virilo pot• ventura tornnr os militaros mnis dignos dosto 
lavor quo lhos .veta a lei? Nno é .om considern~ilo da )111~11 
miugOilllil e tlllllbOlll ató CCt'lO ponte dos sorvi~o~'já (1rOS 
lados que vnmos Sillisfnzt•t' ao podido do augmcuto? Sendo 
a>sim, por que l'a?.oo hiLYemos de cxi,ir m~is esse tempo ? Tenho, pois, ·manifestado ao >emulo os razões porque 

n~o votarei poJa emenda. 

O llr. l•arAilftJliiiLI -l'udet·n disl•ensr.t·-mn de 
tomar parto na discuss~o,-à vistiL dnsron•I01'açioos do .nobre 
prc~identc do con•clho e do illustt·o dUIJUO 'do Cnxins. íllns 
já. CJUC estou COill a p'UIIl\'l'll 1 direi aJgum/1 COU51L pa_ra fu.n
damcnlar o meu Yoto <JUC niío pode se!' favoravol li. emenda 
do nóbro senador Jluln Bahiu. 

E, com ciTei lo, ~e t·on~idcrei o augmcnto do IJUO tmta. 
osta fUSOIUCfiO Ulllil divida do honra, além de nm acto dt 
I'Í~oroSa juSti~a, mo a.cha~iiL om contradi~iio, so fiZCI"SO tle
pondontc· de nova8 condi~Ucs o seu pngameuto; tanto mni~ 
IJUnnto ainda o;tilo rcc~nlcs o; feito; bl'ilb;lnlcs pratkadós 
pelo nosso exercito o armadit, c nno vamos, }IUI' esta rcso
lu~iío, dotai-os larl;amcute; apcna• tratamos de pul-os a 
abt·igo da tniscria, uma vo~ i1uc nüo podemos pól:-os ã to
horto de Iodas as priva~õos. Desde IJUO os ~cus vencimentos 
:.;ão escassos, como se rc~onhecc geralmente, f1irn :itunma
mênto inconveniente adojJlnrmos ·cgsa rcstriCgtío q~tc nilo 
figura cm nc~humn das Jcis a·ntoriorcs do augmcnto de sol
elo· dotl militares; seria uma· inno,·agi\o _que nii.o iH~hariiL 
H}lOio 'cm precedente~ c, nns cir_cumstnncius actuaes dO 
no~so exercito ·.c nrma.da, que fical'iam ca (ILIÍOI' coudi~ào 
<lo que aqucllns outras classes doudo su pl'etcudc, [Jor 
tumlogia; transplanlnr · p11m cst.n. rcsolugflo a rcslrier.uo 
posta pelo nohro senador pcliL Dahia, pOl'ltuanto snbo-:;o 
que c~scs cmpregatlos, logo IJUo' fei votado o augmcnto 
com que foram aquinhoados, não dcixamm do percebei-o 
ainl!a para. o ca:io de apo:itmtadOI'iiL; a rcslrie~;io, :5ti o~lou 
bum lembrado, .rcfcria->o npcnns liquollcs quu 11110 tiubam 
trcs nu nos do sorvi~o no ·lug1u· c111 que. se ítposcntavnm. 

A emenda rcstricliviL do uobt·u t:enadot· priva dn~::o nug
mento, cm caso do reforma, os mililarc:; já.tUo mal rctl'i
buidos, pl'incipalmcnto as {ll'il~nfi do proL. Que solrlo· tem ns 
pobr~. pra~as ? Sei~ vinlcn:~; JlilSSH!ll de no c 100 rs. á 
11 O o 120 rti. ; pois ttunut.io se tl'iltn tio paga lfi.o mo~
IJuiuba,,,. 

o Sn.' DARÃO DE CoTEiill'll di\ um npnrtc. 

O Sn, l'Atl.l~Aau.i :...:..Ainda me •judtL o ncbt·o senador ; 
S. Fx. ror~rindo-~o a etapa o 01\(I'OS venci monto~, l'ceonheco 
quo no projocto ni10 ha incentivo hn~tanlc fH\1'1\ convi !lar o 
militai' a rcformar-!'o Hem nccc:ie.ithulo. Os ahuHos qno terno 
o nobre scnt~dol' acham corl'cl'Livo nn proprin. lei ; o:; ou
tros vencimentos sulJ~L.,tolll i mn1'l os mililarcs o~ pcl'd!lm 
tJCio neto da refornm, pol'fJIIO toii,O iuhei'Cnlc~ n eoltoeaçliO 
do individuo. 

Ila, jlorlanlo, muiln~.illt'onlivos JHU'a flUO llllc~ JHH'IIIllllc
~am 110 :SCII {IOt;lO j O OaiciaJ flUO tiver do I'OfOI'tiiHI'-::10 

Estou certo· do que, o que ~e tem dito, lera callado no 
animo do nobre scnadot·, o· pelo seu procedimento, uial oo 
t·oconbcco ii patm·ni<lndo dn cmcn•la,Julgo que votnndo.contra 
lt cme1ula. ncio dcsngmdo no nobro scmldor; c1·eio mc::mo 
ljUC so S. Ex. pudesse, se lcs;o ainda tempo, seria· o pt·i~· 
mciro a rctÜ'a·la,. i\ vista. das·considern~ões"C1uo se t~m 
apt·csoutado o das <jUO naturalmente terão occorridc áS. Ex. 

O SI'• biU'iio ele CotegliJCI~Sr. pt•esidonle, 
•cntia-mo do algum modo coacto e fugia do pedir, a pa
lavra llill'a susloutat· a minlm emenda •. J)c tim Jad_o o ii
lustro pt·esidoutc do coHsclho, ii quem presto .a mnis -subida 
ccn,idcraçno; de outt•o lado o uobt·e duque do Caxias, 1L 
qúcm estou· acostumado n obcdoc~r.,, _ ' 

O ·Sn. ~UQUE.Ill~ CAXtAs:-lluito obrigado,· , ,. · 
O Sn. 11.\IIÃO nE Con;au•1l:-... omLorà'niio tonba.miiliildo 

cm gucna, tenho como politico lnilitado dcb;Lixo . do ·iuns 
lmndeirns. l\la~ ventlo t(UO n:L matcria. tio tjuc· sO h·ala, as. 
filoimo so-confutulcm; quumo ncho a pa'r do sr: consclliuiro 

'Zncmias, o quu o Sr. senadot' poh1 lll'Ovincin do l'iuuhy 
iiClliL-SO il'O Indo de Sr. prcsidcuto do conselho, concluo 
que 'tcmotl ampla l.!hcrditdo · pn1•a. cmittir' a. J)_ossn. OfliniAo, 
sem t'cceio do J•rcjudicar os nossos pl'incivios, nem .~!fender 
a qm!lquc1' de no:;sos collet:ns. · . 

Confesso a V. Ex. que, so tivcs;c prc1•isto 1juo.a cmon
dJL seria combatida peles dons illustrcs campcoa's, quo 'cní 
primeiro lognr Stl PI'OilUlldill'nm COltlrl\ cUa, ni'i.o a a,,rc::cn
lal'ill; o, pois, agorn, nào podendo vo_Lül' .. conll'a .. clla, _IIOl'
fiUO ainda íL minha. COII\'iC~ilO'ó iL UlCAilH\ 1 O I)UU n·::!!:OV,CI'O ao 
hoi~t·ado sonadOrJIDlo l'iauhy é quo ll<i<l sontil'ci a ,lllOH01' iJn
JII't!~.:lt1o tle de:;,o:;to coull'a. nquellcs quu votarom cm. t~ou ... 
ti<lo oppo,to. · 

A emenda, Sr. presiflcntc, será tu~a tpmnlo IJUizcrcm, 
mas ó govcruanwntal. 

O St•, Z.IGAllt.\0:- Não é llltqun. 
O St•, 11.\IIÃO nE CoTEGlrt~: - i'i;lo 6 iniqun,. 

O Sr. PAIL\~:.\aui:- UnHL llliiOVl\gi1o, :-~om exemplo. 

O Sn. u.Lnio ng Cwn:till'l'< :-SC!'ll ·mesmo umiL innnva
Çiio, lllt'lS como muita:-~ tJHC se ralem, o .:leJ•i'L um progrct~~n . . , 

o sn: Z.'-1:.\111.\S ;-'foliO::! 0::1 diil::l OSlillllO::I IUJltÍ com in .. 
1\0V/I~ÕOS, • , 

O Su. uA.nÃo DI·: CnTWlfl'l; :-Consit!CI·n-so rstn JII'Opo
~·w;io ele nugmeuto~ du t:o!JO!I ao~ ollldm•s rio cxtll'r.ito u da 
fil:llllllilL como 111nn. ~ividll tio ~;t·ntidiw. E!!>tnUIL f!Slo I'O~
!Hlilo cm completo accoJ'do com o meu l~olh!J;a pcl1l pro
vlucia,,liL Uahia; rcahnculo Mo sei eorno so JHI:il'JL eneiH'lll' 
o proj'octo por scumlhautc Caco. Ui\· i tia do. griiLÍdiiO, lJH:J o-
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paaa·nno'só nos <JUC n merecem, masnos.tJue nindn bno de 
morcccl-a, o nltl .n;Jodc~ ~uc a nilo mcrocum, é cclobrc gra-
ti4i1o: I .. i . , · 

'fruta-se de pagaa· s'crvicos 11os molitur·us, nisim corno. a 
outros funccicnnrios ;. o projecte Iom por fim augmcntur' 
os resttoctivos loneimcntns. o nno remunerar' scrvi~os· pas
sado,; nem ·futures, porque c;so;·dovom so1· pagos por ou
tt·os J!lCios,. com 11oirsOes ou pelo' coiro, . das gra~as, corno 
mui bum disse o meu honrado• collcga: . · 

A minha pcsigao ti com eftoito um pouco es<tuordn. Os 
honrados membro; a1lvogam a cnusu de urna classe. numo
rosn o prcponrlcrantc no H;tado, ll' nccresccnlnrci. mesmo 
tomivel. • • • · · 

O.Sn. DUQUE UE Cuu~:-Permitlo um nparto? 

0 SK. DAKÃC. DE CotEGII'!·:-Poi; n«c. 

O"SR:. ouQuÍI 'u~ C~x~oos :-.Tcmil·el Jlnl'll os iniruigoa 
ti~ patria .' • , • . · · . 

O SR; ·unlli UE CorEÍJrrE :-V. Ex. com e'to seu aparte 
. ainda .vilc tornarcuio mais odioso. !'ego •1uo ·me deixo 
.. ""mplctar. o m?u raciocinio. Tomivcl, tligo cu, porque 

nao cstll· na 'mesma pcsiçilo <iÜ• ttualquor· outro cida
dr•.o, .vcrquo, é de sou ·bom .cu mán pr·ocedimcnto quo 
pr·rnc1pnl.mentc deriva a . sugurnng11 ou !•.crtur.b·açao da 
ordem publica. · · 

Eu, sonborcs, gosto muHo do disculir com IJUOill riao 
tom espada·;. com as cstmdas u;lo sei discutir ••• 

0. Sn. VISCONÍ.,& UE Soou 'FaANco:-Apoiado. 

elevados.' Nno. se· trata agora d1sto; ,o ,projccLo .ni!o cura 
do tnl hytlothcsc: h·ata. >implesmcnto. do .. ausmonlo, ·do 
soldos •. Q nobre du•1uo ponderou que se oppunhu á,omcndn, 
pcr<1uc muitos militar~s .só nauardanm,que passasse .a•lei 
pa•·u ;c roformnreu1 •. E'. esta AlCimn ~az4o, .Sr. president~, 
IJUO mo parece ser a justificllfifa da rcstric~no •. Nós nno 
Yamos cem o augmento ,pngnr os scni~os • paesádos, .. nmos 
fixur.os·rencimcntos de todos os militares ·.cm-circumstan
cins crdinnrias 6 não' nu~menlal' .. o soldo ou, . poroutrn, 
dnr uma ·pcnsao disfar~adu A<JUClles qua .pretenderem re" 
forma. 

O Ss. Z1c4n1.is :~E' a pnlaYrn, disfar~ada.· 

o su: un:io DG CoTEOIPU :-E' precisun;ente um,âJICÍl
sno que se vacdnr. Se. esses militares cstno nas ,Circum:.. 
stancius de illuslro burnc do Amaxonu;, truzido como cxém
plo pelo nobre rlu•1uc do Caxias,.'' ~>ses, Sr. presidente, dt\ 
o governo, como bom disso, c meu'bonrndo colloga p·~ln 11ro
vincia da Dabi.a, um :ou~mcnto. do pcnsao... •. • .... _ 

O Sn .. C1Nf»lo DE SoNIUIIU :-:AIIOiad'o, 
. O Sa. BAnlÓ DE CoTEGIPB :-Sempre' foi este o 'meu 

parecer. Entendi scmpi'O •tuo a pensão dada ,no bardo do 
Amazonas foi ,mesquinha (apuiallos); nccresccndo ·que 'Dilm 
so IJUCr reverte em favor de sunlamilin: '· · "" ' ,,. · · . 

11 Utlrovoilo a occasino JoRra chamar· eo-~•Uen~llo ·do Sr. 
·presidunto do coniclhc sobro esta ,injusti~a.Oagrantc, pedin
do a sua iatervc1i~ilo para <Jua' :clla dosappare~a.,. ,. ,,: :., 

0 Sr. ZACAniAM :-Apoiado. ,. ' · 
o Sn. BAIIÃÓ ~~~ 'CoTEGI?B; ·~ .li.. ~lgumii' constou 'qu~. ci 

'illustro bao·fic do Amazonas tinlm nioips· de fortuna c nao . 

O Sn. BADio DH Coruon•s:-. •'• pDl'tjUO nessas pcsi- precisam dc;,soceorrcs do ,Estado... · 
~lles as forçnst Cl'nnm-so muito olcsiguaes. Ora, asôm como O Sn~ DUQUB DP. C!x11S :-Coitado ! . 

' ' 

dcvcmo:s procurar contoutar·_as classes; c a cla~sc mililar · 0 8ft. D.\Rlo nn cti18R1115: :.:....__ • ." ••• mns sou ·tcstomunlu\ 
com estoociálidadc, Jlois que de >cu csfor~o o do su11 leal- do que ollo vive, sonilo jJObremonto, no menos cem ,muilaH 
dado depcudcm csscnciiLhpcnto. a. scG'urnnç;L c a boa ordem, rcstriccoes • • • • · · · 
assim tambolll m1o dcvcmós ser muito o'x;igcrado:Hm (IUOI'l'f o s" c A ' d ' r. DUQUK DE ,UJAS :,,.... pota O. 
dnr-lb.o .uma prcponderancia, que não deve teo· c ttuo uiio 
convor!'-'luo tonb11 no governe civil do pai7.. · O Sn. Pin>N•oui':- Ir que 'os tire!so, c Estado nfio 

• • tinha nl11!a com isto. . ··· · 
O Sn. mt:o~nu im Souz• FnANCo :-Apoiado. o Sn. n•nio·ou Cor&orr~ : -)las o)~ojccto. 'r1no •.. .vac 
0 Sn. DARÃO 

112 
Cor&orr& :-,-Em nesse systomn do go· aproveitara este somente, vao-tambem aproveitar :lquelles 

vemo. fclizmonto assim, tem !uccccliclo aló .bojo: 0 olcmcolo. que nenhuns sorvi~os Jlroslnram, que estilo inutilisados, ,,o 
civil tem sido. soiupo•o 0 lli'CI'ond.,r;wlc, e " classe militar . ljUO jil de•inm hn mais. tempo ter deixndo o .legar para ou-

.. · .
1 

· • trcs que so acham em circumstancins de'subir á posição· 
tom .cumn.ru o réstrictnmm;to o seu rlovcr. . · · .• · ,. qucr clles occupnm; vne cmfim confundir touos os morrtcs. 

O Sn. DUQUE DE C.1xrAs :-'-E ba elo cumprir sempre. · l'ortn.nto, j;l so vó que u~o se trata de roc'omj:on'a aos 
, que so distinguiram. . • 

O Sa. JIAnÃo DG Cor&olril : - ~las o modo pcrquo se Mna essa rcmic~;lo, senhor·c;, dizem, nunca foi npplicada 
Iom ouclu·ado n quesl1lo paro co-mo in<licnr que nquollcs, . aos militares; tomy porim, sido npplicadn n outros func
IIIIC ~liàs não so oppuzcrnm ao nugmonto, quo·,·otnl'ant po1· cionnrios nn. ordem civil, 0 .nn.o. njo ,nativo l•arn 11uc so fn~H.· 
cllo ;um a menor· rollcxno, oiTorccondo-lho .a pena; uma diiTorouça entro uns 0 outros, porque to1tos s«o lnncciom1-
pU1jUOau coruli~;lc, dovom ser coasitlur:ulos como rulo que- rios publico;. (,IJ>oiador.) · 
rondo pngar unm· divida du honru, ·uom alti!IHil'r .a hlo 
importante cln>so. O Sn. ·DUQUE 1>1~. CAXI.IS: - lln dilforon~;, nos scr-

Yiços. 
O Sn. Su.vma.1 10.1 jJoTT.I :-11' para eonhecer como 0 Sn. l.lnÃo rm CoTrwm: :-lia diiTcrcncn nos scrvico~, 

:';i o ns cou~as ~el'ltn murulo. • • nm:\ pm· i~~o é IJUO tnmhl'm as recompen!'ns silo prOJIOI'-
0 Sft,' THRÃO UI~ Cn·r·r~!liPI: : - 0:-i ~en.oir.o~ prl'~ladol'! ciountlns. Nno. compnr~mo~ serviços, fiOI'IJUO i~to ó o~io~o ; 

I!a. suorrü já ll:\ nossns Jci:; Jli'Ovinil·um o "modo porque cnda um julga IJtlO os seu:~ siío os mni:-~ imfrorllrQlCR. Som· 
hflO do tiCt' pngos, o nuJsmo, se mo lliln tmgano, cm tluvida que o ::1111'\'iço milillu· 6 impm·tnnl.i!'~imn; bnsln l\fln
tcmpo do euorrn c~ >oldo~ o vantagens do militai' ;!lu si<lcrnr <1110 acllc '" cxpOc "vi<la cm oécn,i;1c do guerra: 
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mas tainbem, quando nAo ba I(UDrra, 'quando n"o lui ~erige, ·~obom os officinils ."cm a~u'vidade de. servico -de· 11uito 
é um aeni~o como outro' qualquer. . ' ' maior vantagoiD, sogunclo· a natureza das commi~aoes, "que 

'Na orclom 'civil,·dilia cu, lem-seapplicndo. No ·lbosouro c:iorccm. Mns o solei~~. como nno podia deixar.di!,IUlr; 
procede-se, nno exactamente -como· se acha na, omoncla, muito n qnom dnquillo que naturahDente .,seria, se· fosso 
por~m de uní modo ainda mni~ rigoroso, porque o omprs- possivol proporcionnl~o adoquado a mo numeioaà classe·. 
ga·do nao póde · ~er 'aposentado no emprego para que ,te v o O soldo militar nno guarda prop~rçno com ·o ·ordenado· das 
accesso sonno. depois do o exercer por lros nnnos; antes outras classes do emprorados· publicos;'e ainri;l• oftlciaes 
disso só tem direito· t\ uposcntlldoria nó ghlo inferior do miiilnros do ordem superior,. o soldo ·Joropriamenlo dilo nlo 
quo sabhi; 'de modo quo por esta lórnía- nfio ~ó perdera o nl~ança a imporlancia rio.ordenado.'de um'porleiro de se- · 
augmonto, como mesmo n parlo que nno ó do uugmenlo do cretaria de Estaria. · 
vencimentos. · · 0 Sn. unio D.A LAOUNJ :-Apoiado. 

Ora, isto é uma injustiga; cu cntno nn emenda reduzia 
Lambem o tempo para os empreGados do thcsouro; em .vez O Sn. VJsco~n~ nE· N.JTUínonT :-Como indemnisac!o á 
dos Ires annos cstnbclocia dous, igualava> e a disposição parcimoni!l do soldo, unica cousa que lbes compcie na. 
~eria applicavol a· todo> os cmj•regndos quo tivessem rorormn, cslnbelocou a logisla~do em vigOr, c do muitos 
augmcnto. . annos, cm Portugal e no Brasil que, com a 'determinada 

·l'or4m·o nobre presidenta do conselho se oppOo ; ·o nobre nntignidadc tiycsso o re!ormado um. posto de accossó e os 
duque oppOc-50 tambom; e; pois;: ou 0 r1uc hei do f•zer, respectivo• vencimentos. Do tal modo osln regra geral, que 
Sr. prcsidcnto? Nno posso renegar o filho; hei de ~om- é .uma nnimn~no tmra todos, realmente. 16 aproveita aos 
panbal-o aló á cova, dando-lllo o mou voto. Mas o senado !lOUCOS quo podem .nlcan~ar tamanh;L anliguidad~ de ser
vote como quizcr; as con•cquencias bno de vir: sejam viço ;· c assim combina-se a limitagão de rfcspcza, · pariL 
reformados e apose~tados com o augmcnto 811uclles que caber nas !orças do !besouro, com a garantia de relributçno 
esl4o -á_-e!pera dolle, porque temos. muitos meio~; 0 t•aiz menos escasso dos longos serviços. _ . , 
vae em pro~resso ••• , . - · · . N~o é uma simples inova~fio ·a onienda proposta,.:é l'cr,· 

o Sa.JAOUARIU :-0 correctivo csliL no •overno. darleir·a contradiçao no principio lfUe a logislaçao Íidoplou, 
• de lavorer.cr na reforma cs antigos militares : arredando o 

o sa: ualo DB CoTEOIPE:- Como· o correctivo csl;\ beneficio do augmento .do·soldo dos omciaoa quo derit.ro do' 
no govornó e confio nellc, v: Ex. ru com que llU uno con- dous ann~a seguintes ao reformarem, .a emenda aripara_~so 

·tinue nas observacOes que ia fazcnolo. la di•culindo sem tanto do espirilo da antiga. legislagão, 'luanto 1Huiq\',a· c 
idéa do governo oÚ de parti rio ; mas, como V. Ex. nppellou cruel. . , · :-,: :. 
para ahi, Mo posso dizer mais ri ada. A· rolorma não se concede roem por capricho nem arbi-

0 lllr. 'Villconde"cle Nlthea•ohyr- Sr. pro- trariamontc, por necessidade. o eómento· por ~occssidade 
~ido? to, tenho 0 de1·er do dizer algumas palavras pnra pú~o ser · conccdid,,: ba mister _que lurja uma razão 
JIIS~rficar o meu voto, que é no sentido opposlo ;I emenda suftlcienlo quo a ~clcrminc .o· o: ta é a inclipàcidndo -
do rllustre senador peln pro1·incia da Bahia. · do trrcstar scrvi~c activo ou pelo peso dos annos, ou· 

De.sdc logo pareceu-mo inadmissivol-a r.menrla,·o foi pela debilidn~e por cansa· do molostia incuravol: iniqua o 
css1L lL rn~il? t10rqne requeri_ quo ficasse, na forma d~ rogi- cruel é a restric'Ção proposta contra os volbos ,o' invalido~ . 
monto, su1o1tn a um~ outra delibera~no, visto quo era idóa ·,1no no•la quadra devem ser. reformados. Colisidbrando,-l!e, · 
nova aventada á ullrma t1ora 0 rio ~nrprczn vo~lri;L pelo. porém, quo muitos dos que naturklmente do'vom Mr reler-
senado, mario• nestes dousannossorão osbenemoritos·que ncnbaram • 

Depois da discus~llo quo tom havido 0 princitralmen\e do prestar relevantes servi~os tia campanha gloriosa de 
ao oum o nobre &cnador, autor da cmondn, mais me con- ,Paraguay, que directamente della procedem as causas IJUC,_ 
••ri~o do que clla.' nllo póde ser ;Lrioptada. E', r.omo fit disse, lhos determina a necessidade da'rofcrmn, cntdo é para se 
se·~•mn grav~;fnova~ffo ~ t~l que contrnria 0 cspirito d:J dizer com Ioda a justeza o exactidão i1uc.ningacm coates
lngrslaçRo mrlr.tar 0 a ?~gamsa~no ·segnnrio elln aoloptadiL. taril, qnc ha IIIL emenda. om geral, iniquidade contra a· 
Á ROSSIL orgn~ISa~liO llll~l~ar assegura IL vnntngcm de srandrl cJa!'SC inteira do~. il ntigos militaras, C llSIICCÍIIImentc. n~g-j.a 
avor na reforma aos nn11tares provectos, · do longos annos ingratid;lo contra os invlilidos diL nltinm gnerr•. l'odcm 
de serv~ço: E' assim r1ue, l•or exccpçno, ,ó· nesta cla!i.<D 0 contestar rtuu a ulova~no do soldo seja satislaç•lo do divida 
•olho servidor, doi~ ando o serviço activo, tem um posto de do gratirhlo; mas ninguorn contestará 'IUU a rcstriC!)4o 
acco~5G c os voncrmenlos eorrost ondonte~ 50 porventura dcôtc beneficio seja cruel iugratid11o. . 
tom percorrido um· ccr.to numeto cro•ciilo, rlc nnno• do Concordo, .Sr. prosidunte, quu com c'nclidão nno se pódc 
8c.rvi~o. 1·cr no projecto o ·pagamento ordinnrio rio uma divida do 

Sn. DAn.io n.: L>IIUN> :-A1•oiudo. 

O Sn. vrscoxn& ·n~ Nmmnouv.-E ha raz1lo r·ciovanto 
para. uma tnl dispo8i~-~~o, Jtro~cindindo mc~mo dn impor-
tancm. do!~ arc~uo~ scrv1t~~t1 nctotn al'pera proflssl\o prt~t~tadot~ 
com rlt~t:o cmtnontc dn ,·uln, hn raZilO ela nlln convQnicncin 
de. cqnidrulo, o rio juHLi~.ll JHtra l!lll'l"'íl. t'olrihui~iiO p!'cuninri:~ 
~oJn. tle "'.ntngnm nn rnfo•·nrn tio~ 'I"" por longo tempo 
~\11'\'tram, vtslo como . o~ l'lohlo~, uni1:o:o l:omlCtnitlndofl IIR 
rororllHL !'àO C~~'.í\!'ISO~, SCIHIO O~ OUI.ro~ VtlfiCitneulo~ 1110 per-

grntidno. Nem o nobre sennrior pela provincin do Piauby 
quo primeiro usou desta expressão a trouxe como rcscricta 
dc,1niçM; era, ao que rr.e parece, o seu pensamento sigAi
ncar uma circum:o~tantia ob,·ia que ronl~aVIL mL occasillo o 
nu~mento do soldo, o ~CI' cllo tanto nindn mnit1 dcytdo, 
quanto o no~o CXf!rdl{', cm o 11cn·iço a clivo du campanha 
;-lorio!la, tinha bom mcrccHo da pnLria. · 

E' vi:~to, tmnhorll!11 qn_o n ro~;ra geral da rclribuiçno do 
;crvi~o militar rulo piloto constituir c8poeial1'ugamcuto tio 
divida •lo grn!ithlo: ó o justo arhilrnmcnto do sa
larin' u ttur. Iom direito c;ta clns>e' tio ;orvidorcs do 
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Estado:' a !tendeu-se pelo projecto IJUC o snlurio nntiso tndi.•simos de meios, no entre.tanto os _que prestaram servi-· 
era'inosquinho; cstuva muito uquem do''neccssario ;'agora· -~os'q\tc a lei nntlgn,·que nindn vigora, av.antajava a_té com"· 
elevà~se; n'uó tanto quanto era: de· desejar que· se clevaose, posto .de ncccsso· e com vencimentos 'conloroies, esse$ 'sejaín' · 
mnhfuariWé: cempoti~el'' com .11~. lerços d.~ 'thosouro. ·E domnis rcduxidos no soldo, mnis que insumriónto, llntigo; e· 
ninguem· deseolibocc· •ruo ·Jo. ha mutlo era dmda ella ele" nllo no ~oldo que tl agora dotet•mlnudo por 'necessario I·' · • 
vncào do soldo para o e~ercito e arm:ida. · · E~ iniqua· e ittjustn, a omondn é uma nlnovn~i!o que'·nao. 

Em.: tiÍoj ciscumstancias, tl' de ·.e~tuidadc, 'conlorma-se se conlorma com·o ·espirita 'dll' organisa~ilo··.:militar que: 
com a justiea, .quo .os .velbos scrvido'res militares que per~ temos·; é uma ingmtidllo in•junlificavcl; cm quanto na maior 
correra1n loÍ1gos unnos, prestando servi~os mnlt•eh-ibuido~, parte _rccahiria a _severidade d11 emenda,: .como bem obsef:-; 
quàndo· o soldo era e~iguo,;·e tão .u•o~•ruinho quo ~gora Tbtl o nobre duque de Co1inii, sobre os~brlivos que ·se inu- : 
ainda augmontado nlío é, considerado bus tanto, e porque tilisaram na gucrr11 do Pn'raguny. · ·· · · · · ··. '· ... · · · . 
foram mnl rctribnidos om· uma seric··de otmo~,.tonbnm suus · ·Eis aqui a rasao porque voto contra .1 ·emenda. 
reiQrmas com ·o mesma mllretribui~ao! · . . O Iili'• ParamifÍuá,_:_ Podi a palavra séinente 

· . Quund0·o legislador ·roeonheco" necessidade do elevar o par11 trazer li coosidorn~ão dó senado·uma-lace d11"questno 
soldo,· 'proporcionado mais eonlormc i justo e humano que que devo pesar no .anim'o dos nobres .senadot·cs c ioOulr no 
est&-beneücio scj11 oó .11arn aijuelles que tem do entrar p11rà voto que tceni de dar sobt·e n emenda. · ... 
li vida q~ilitar ou ,do per<:ot·rol~as r•or hi~gos'annos o por. . E vem a ser que ncmonda n~o 'vae só.pciorar·a sorte 
que vão 'cm continua~llo a servir com 11 vantagc1u ;los militares já alquebrados pelos annos,.pclos servi~os,do. 
do ·maior soldo tenham nl•osenti•doria mais vantajosa? guorrn. que acabaram d~ prestar; o resultado que assume· 

Não, não . é· de· ·razno,, nno. e de equidade, n4o um caracter 4c iniquidàdo e que nno péde doi~nr de ·ser 
ó de .justica: . reconhoccu-so que o soldo an igo das praças considerado r•clo·. senado, quando . tiYCr de deliberar sobre 

'e omciacs:.do capitão,,major, coronel, general, em insutn- 11 emenda, ó 'que ~s lamilia~. daquollcs que .tiveroni a.des;; 
cientu c mesquinho, e.·devia ser ule~ado;, u é ~ccretada a gca~a da morrer-antes-de prccnehnr o tempo llitat=quc ils-' 
elev.acilo par11 quo .cad;L oll!cial l~nha os .me1od du con- signa n emenda viin sofTrer uma grande' redue~llo _pns pln
diguo' tratamento.; e no entrel11nlo determina-se que o~ silos do meio soldo, com que o Estad9 deve amparai-as.;, 
mesmos omciaes, ,o cnpitno,· major, coronel. c general que · · . · • · · . . · 
longos annos seniram mal retribaidos, e nilo'poderum . Sr. DUQUE DE CutAs:- Apoiado. 
entAo s'er attendidos, que rcrormando-se conser,vam os seus . 
postos e·teol direito ao vencimento de eerrcspodcntc soldo, O Sn. I'~RA~.t.ou.t.':- ••• porque, de conlormidade com o. 
1ejam· aindil desattendidos, ou antes expt·essamente pri- dioposto na lei de 27 do Novembro de 1829,as pensões do 
vades da' justa rctribui~ilo do servi~os ljUC a lei l!•cs sa· meio soldo estilo na raxilo .do direito .d11 r~rornia •. Se .a 
ra1itiu ató com rávor 1 · • emenda restrin~e esse dir<•ito, as lamilias· aóá omCiaos que 

Diz-se que esta rcstric~ilo proposta conrorma-so com· uno r~rccncbcrnm ,a condi~ão latÍif do tempo scriio·neceso, 
aquillo que roi determinado · na rurormn do thesouro. NãQ. sariamontc prejudicadas, .~ o legislador rin~ póde querer . 
se conlormn, .o que roi determinado nes'a rerornui é IJUU so nugmontar antic~ilo no arOtcto. 
considerasse .o empre~ado na eathegoria que o<:eupara, com Nem isto está de accordo.com os senti atentos philantro..: 
direito a vantajosa nr•osentadoria; tendo Ires àrmos. do oier- J•icos do nobre senador pela Dahia, autor d11 e'mcndn;·Foi 
cicio no·lognr; era, portarito, uma resric~iio •rue'rcenhia 'por esta razilo que cu disse que cllo parecia tcr'declinndó 
naquclles promovidos de lresca data, •tno uno tinham d11 sua Jlaternidadc, deixando correr a causa da emend11 á 
ainda a confirmação do oxercicio no novo lo;;ar, por ~s- rcVIIia,•quc,se lho rosse dado. (visto que· nilo era mais pos
paco de tres ann~s; mas não se estatuiu n disposi~4o.da sivel, porque o senado tinha leito .a .emcndri sua; appro
cmeuda que scrill contradictoria C iueo_ngru~ute COIÍI O vando-a mi ultima disCUS~Uo), O nobre senador nAo.teria 
mcbmo augmentó do vencimentos; aquellc; que já estuam·ua duvida cm rotiral-a. lulclizmente ·o nobre •eniulor aindá 
posse do Jogares por mais de Ires ao nos ~osayam em to1la insistiu pela approva~ilo _da emenda; mas acredito que ellc, 
t•lenitude.do henclicio do nugmonto, sem nenhuma ~istiuc~•to pondo de r•arte os senltmcntos c os escrupulos da posl~ilo 
restr.ictiva em caso do aposentaria. Como aplicà esta oos do autor da emenda cm vista das·considcra~Ocs que aeabt .. 
antigos militares aue se ·inutilisararir no scr~·i~o,. e que: de · adduoir c que julgo de grande -peso, prestará mo is um 
1101· lei organic.a _da ~ua cl~ssc tom garnntid~s lavores serviço As classes do ciercito e d11 armadn,·conjurando·o 
para relorma, justa mdcmrusa~ito de tnntas-pr1vn~ilcs, 1 Reundo pnra votar contra a• emenda, que já· n:to lhe é dndo 
•1uo attl sejam pri1·ados do sohlo proporcionado, e ródusi- retirnr. E' uma innovnr.ao esta emenda, IJUO .não ·ao apoia 
dos ao soldo antigo roconbccido insulllcieote? Do maneir<! cm precedentes, nno só d?. lei do 18H, em que se taar
quQ,.a csto · rcsr•cito, Sr. prcsidcnic, r< emenda cstab~lece curam os soldos dos militares, se n:to lambem da·lci 
um Torda!lciro contrasenso·o simul esse, et non eue) do 18 de A~osto de 18oíl, modificndapela do ti do Ju-,. 

" O ooldo reconhecido insulllcicnte, nno devendo sm· lbo de -18~~. em •ruo tnl clausula nno oecorreu no legis- · 
tal ; é augmcntudo; mns os Telhos servidores que e~cgá- lu dor~ E nllo hr1 de' ser agora que vamos o•taholcccl-a 
rnm por excep~ào á causada quadra dn rcrorma o·dcTiam pólo desejo de otonlor um~ certa symetria em-todos .os 
ter nelhi rêmLncru~ao dos antigos serviços, IJUC a lei lhe rumo! d~ ndmiai;tra~rio, equiparando a classe militar de 
garante cem lavor, lhtucrn· reduzidos simplesmente ao soldo torra e mnr nos outros runccionarios publicas, porquDnto 
dcrccti\'O c condcmnndo I" •erinmos ror~ndos .... deduzir todasn& COIISOIJUencin•·des-

11 o soldo do militar ó n JIDI'IC sempre monos te principio ; •e o nobr~ senador propugna pola idóa por 
Tl\.1tajosn dus seus vencimentos, JIOI'IJIIC em exorcicio 1lo oer eminentemente govcrnalliental, devia· llrar do ~cu prin
scrvir.o, om commiRBiles activas DA vantagens Slto muito cipio todos c~ eorollarics; os cmpre,ndos do outras repar
"''P"':iores n csto ; •·cdusidos no simples soldo ficam limi- tiç<lcs dcvinm deixar n pcnsno de meio ordenado ~. suns 
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ramilias, como Oi militares deixam a pensno de mciõ soldo, 
1 

digo ou, nno uma innovaç~o. entro nó~ tloutrina da timontln 
l'tlus, so.o nobre sonndor roctia, é que al~uma rnzfio espo- i do. nobt•e senador pela lla~ta, como dtssc o nobre ._scn.adt·o, 
cial. ba a t·ésjtcito das classos de IJUO se trata; por consu- : pelo l'inuhy,. 1isto como já lo i c_onsignndn cm lei. E' .ror
quoncia. o .Heu. argumento "." pat·idadc nlio pt•occtlci .tnll' ~oso todnl'ia.rcconhoor que esta medida foi pcstc.riormlmt.c 
)tnritlndo ntto existo. .. ruvogatla J••!o podot· lcgisl:tlii'O, sobre ·tudo. como inju,sta·, 

A escassez dos 1cncimontos dos.militnre• do torra o mat• . como dcmastadnmcntc t·igot'O§a. . . · . 
é.n t·:tz~o que nos dirigo neste negocio, Qu:uH!O se con-[ . Se, l>Oi>, nnquolla occnsiiio ntloptnntl~-so doutrina idcn
stdijra o soldo de 110 rs. o do 120 t•s. diill'tcs Jllll'IL o : tica !t da emonda. do nobre senador )tela !labia,· o ·cot')IO 
soldado c do. GO~ por mez para o nllurc~, 70,,\' pnm o : legislativo .viu=se na necessidade de n reyogar ... ,. . . 
tenente. c assim per diante. ató o mat·cchal do exercito, n·/ . , . .· . · . 
primeira pu tento que yem a tet'. 1•clo p1·ojecto 0 soldo OSn. Z<r.AntAS ::-Nilo 6 ulenttca. • • . , . 
mcnsnl de llOO,\, parccc"'mc que nfio ·tlevemcs re~atont· I· O Sn. liiNtsrno D4 I!AnJNll1 :--:-·., para .que bojo .. ba

. no modo do 'seu pagamento, equiparando os militares _a i vemos do adoptai-a de novo pura daqui a .um 1u1u.o. ou 
outras c_ la. sses dos lunecionnrios· ·do paiz melho.r ·retri-

1 

dous revoga l-n do mesmo modo porque ". reyogoít o ço~pn 
buidns. • · . legislativo .naquello tempo? O pr.cedentc dado em .18.!Hi, 

O -~enado sabo a as classes dos· officiacs elo' exercito e ·i revogando-se a t·estricçno do nt·t. !I", da lei, do 18:i2 'seria 
da armada reconhecem que nao podem fazer e•igencias 4e : invocado com muita razno o muito fundamento pnra.Bc ro
retribuiçlio generosa, porque, como se tom dito, qualquer i· vogar esta prc~cripç:lo, se por vcntut·;l mefccossc n à11~ro-. 
augmcnto, por diminuto que 'ejn, muito ~vull11; a classe va~iio elo senado; . . ' . ·•· 
militarrcsigna-se n sua posi~Uo natural, que 6 ~ pohrcza O Sn. Z•c~nto~s:-V. Ex. cstí1 dantlo cm uma ·defunta. 
honrada; o quo não tloyomos conscittir ó que aquellcs que O Sn. vllnsrno "" llAntMn<:-Por consequcncia,. so. a 
flm·rnmam o sou snnguc pcl:1 patria sejam atirados :\ mi- doutrina. da cmcndn já roi uma ycz adoptndn o revogada 

·serin. I~'. para que tnl n:Lo ncontcca que propugno tJC!'ta pelo corJJO lcgi:olnth·o em J•ela.çno aos officiiu~s da al'madn, 
occasinc, parií IJUC' este . vencimento llms aJtroveitc desde 1 · , mo parco~ qun procc• ci·iamos acertadamente IIJlprovil.)ldo lego ·c As suas famílias,, que ó o <Jue mais dovo p1·coccu- 1 · 1 d l 

.Jl:Ll-os, dada~ ll·isLo eventualidade de Mie cimento antes a 'cutrtn,\ I a cmen n 'o nobre senadot· pela llal!ia'para. 
do praso da lei. · daqui a um nnno ou dous· a t·cvogarmos, conlo j:í"&B rcvo-

. · gou cm 18!í3. · · •· . ,, 
11oram_ ••tas consideraciies quo entendi do meu devor s N , -. 

lazer ainda valer contm·a· e .. tinda do nobre senador, que, 0 n. Z.•r.•m•s:_- ilo,ha identidade. 
estou c~t·to, se Jtodesse seria o primeiro a retirai-a. O Sn. lll~tsro n• l!Ant~uA:-Ua pet•fcita identithlde. 

O !ir. Zacat•ia" pronunciou um discurso que pu-· O Sr. z.,cAnÍAs:-Em 18:i2 a lo i foi muito scvÇra, ma~ 
hlicarcmos no '!Appcndice11. a disposi,no da cmcndn é muito mais moderada;: 

O Sr. Ribch•o ela ~.u~ (ministro da marinha}: 
- Tratan<fo-sc do uma medida <ruo diz t'O'fl"ito ao' ofiiciac• 
da. armada, entondo que, como ministro da marinha, devo 
cmitti• a minba opinião a respeito. 

O ltonrado senador pela província da Bahia, autor da 
emenda que 80 ncha ctn discussi\o, pro_curou juslifical-n!!, 
declarando que assim como cm rcgulamontos do rcpart.íçi!c 
civis se tem uigido para quo um empregado seja aposen
tado em qualquer classe, que to·nba Mlla troz nonos de. 
exercício, do mesmo motlo nngmcntando-so o sôld,o dos 
offic.inos da nrnuula dovo-so marcar um praso depois do 
IJnal )lossam roformnr-sc o• ditos officiae• com o ausmenlo 
do.scldo, que ora lhes é dado. · 

Sr. presidente, cu suppunlm q11e o l>onr:ulo senador 
·pela provi~cia da llahia tinha ido procurar a doutrin~ do 
sua emenda na lei n. G.{G de 31 de Julho do 181í~. Quaolfo 
so cleyou por esta. lei o soldo dos ·officiacs da armada 
com mais a quinta parle d~quillft que percebiam, dcda
rou-•e primeiramente que esse nutmcnto ~ó pg~ia npt·o
,,.itur aos onlcino8 1la primeim classe, o cm 'cgl)ndo Jogar 
<Jtle niio podia scr1ir. nem para os reforma;, nem pnrn as 
ponsiles do. meio soldo o do monteJtio. l'or consC<luencia, 
•u supjlunhnquo a disposi,iio da emenda do nobre ecroodor 
utadol'inba sido' tirtula dn lei de 18ii~. 

)las, Sr. prosidcntc, so nesta occa•i<lO su ent~n:lcu que o 
augmcnto tln IJUinta parlo do soldo n~o 1lovia apt·u~cilnJo 
a.os omcincs dn. Ul'lnada do ··1, 11 ciiiS80 1(110 f'O rofOI'IlUl~~Cill 1 
Jogo dcpoi:~11 por unm outrn lei, doclnrou~-r;e que o nngmcntn 
do ~o],Jo ·devi ti aproveitar uno s6 pnm a rnrormn como, 
uilllht para u~ pcns6cs do meio soldo o montcpio. l'ot·tnnlu 

o s • .- ~IIXISTRO 'DA ~IARIND1 :-Etn 1 Rã2 declarou-se 
que o augmcnto do soJ,Jo não aproveitava lts reformas e 
pensões de meio sol<lo o monte-pio. 

o Sn.- ZAC4RIAS :-A omclllhl concedo us reformas, 'do-
pois de preenchido um pequeno prazo. . · . · · 
' 0 S~. MINISThO D1 li4RINU4 :.:-.A omcnda decJarn quo 
aqucllcs que ~c reformarem dentro do prazo de dous nnnos 
i1>o poderão gozar do augmento de soldo. 

.O Sn. Z1cAn1u :-A disposicão quo V. Ex. cita r,ra 
duta tio mn.is. · 

O Sn. t·n~sttEliTE: -AIIonç,io. 
o Sn. liiNISTno PA II!RINUA :-Ora, n lei tlc nmí :ncro 

permittia que· o officinl pudesso gosar na sua rcrorma do 
angmcnto.do Foldo <Jqo lha dava; nno se determinou o 
prn;o i mas logo <lopois apparcceu uma lei declarando'<fUO 
o augtucnto do •ohto aproveitava para as rcrormas o. pon-
s6os da meio soldo o montc-J•io. • 
• l'ortnÍlto, •c 6 umn doutt·ina esta já condomnada polo 

corpo lcgislntivo, como vamos agora rcprotluzil•n? 
O Sn. Z•r.•ntAs :-1\lns se esta não 6 idcntica. ' 
O Sn. "msrno n.• ll!lltNnA -.-E' idcntica; aqui 6 que· 

cslil o engano do nohro soundor. 
Sr. presidente i os nobres scnndot·es tlcclarnram na tliscus

li~o que o nugmonto elo soldo que se clava nos officincs da 
;,~rm:ul:l c do cxrrdto, niio tinha por fim rccOOlJlen~nr scrvi
~o~ prc~tndos, mns melhul'nl' tt 801·tc doH mo:!ll!O ufllciaO;, o 
pó-los tto i\hrigo tla8 ncec~:-~idndes mais ll'iviacH ela vida. 1,01'
~uanto mn.l rcnnlncrniloH, como cslilo, achno-t!ll <lXJIO&lon n 
gmuiloe privnçllOo, I< muitna nccce;idndca. 

·' 
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PortaAto, se o fim principal da lei ó melhorar a so1•to 
desses. Cunccionarios l>ublicos, d:u·-lhos ii no cessa rio c iudis
pcnsavel pn1·a 11uo possam viver, aiJUollcs. I[UC estiverem 
inhnbilitado$ para o sorvi~o, quo precisarem rofel'mar-so 
quanto autos dovor•lo liclll' obrig11dos a esporar tlous 
annos parn IJUO possam rcfo1'mar-so com o ausmcnto· tio 
soldo IJUO a lei consigna ? Falta-se ao ponsnméuto dn 
lei que ó. ubrignr desde jit das nocossidados c priva~õcs o 
oiDcial da armada. !lo modo . quo se ó este o ponsamOI,>to, 
tant11 necessidade tem o oO!cial da nrm>ula qno aind>l pódo 
P>'eRtnr scrvi~os por muitos anno>, como nrJucllo que está 
inh~bilitado do os prestar o <JUO p1·ocion cm consoqucnda 
tio sua iuhnbilita~ilo de obter a competente rcfel'llliL· 

Assim, Sr .. presidente, ainda tendo cm vist~ o fim da 
lei, entendo -que a emenda do nobre senador pela !labia 
'não devo merecer a approva~ão do senado. · ' 

. 
ACTA E~l 2ã DE JANEIRO DE-1873 

PllESIIIENCI.\ DO ~ÍI. VISCONDE DE ADAETÉ •. 

Ao meio dia fez-se a ·chamada o ·acharam-se prosontos 
vinte c novo STs. senadores, 11 sabor : 

Viscoudo do Ábactó, J1iguoir1i do lilcllo~ bàrão do Ca
margo,sAimoitla o ,\Jbuque1·qúo, visconde tio Cnravel!as, Fi r
mino, l'ompcu, Chit:borro, visconde do ~lu1'itibn, duque ilo 
Cnxins ,·iscando ·do .Cumurugiho, Àulão, Zncnrias, Vioia·a 
tia Silva, l'aranag111\, Nunes Goncnlvos, l1acs.do Alondonca, 
Jagunribo. llernnutlo> Braga, bÍtrão tio n!aroim, visco1Ído 
do llom Rcti'l·o,.llibciro da Luz, Nabuco, barão do llio 
Gmndc, Diniz, visconde do 1\io llranco, viscontlo da lnho
mcrim, mnrquoz do Sapucuby o visconde do Nitbol·oby. 

ll01xnrnm de compn1·ecer com causa participada os Srs.: 
lia rã o do l'irapama, conde do llacpcntly, .Paulá l'cssoa, 
Dnr~·os Uarreto, Mendes dos Santos, llius do Carvalho, 
Jobim, Silveira da ~lottu o ba1·ito de Cotcgipe. ·-

Deixaram do comparecer sem r.ausn participada os Srs.; . 

Em vi8ta do IJUO acabo de exptll·, vtl o -scnaclo que n dou
trina da emenda do nobre senador pcln Dahia não é )lma 
innovn~ilo; é uma doull'ina que já uma vez foi consi~1mdn 
. em lei, c que logo depois foi revogada por uma contm lei, · 
o sendo o J>cnsamtinto do projecto cm discussão abrigar das 
necessidades da vida os olllciacs do exercito o da armada-, 
CUIII(li'C que não so estabele~n lll'esc1·ip~ão alguma, quer 
para os olllcíaes que niuda possam servil' por muitos illlnos, 

. _q~cr para acJucllcs que pstando inhabilitndos 'pam o sl!r
VI~o precisam da l'cforma, ·que lhes vede o ~uso do nug
mcnto do soldo _que lbcs ~ dado por este projecto. Qual· 
IJUCr, restric~ilo me p1u·cce dum e. injustu. 

Uchlla Cavalcnnli, Lcilrio da Cunha, barão do Antorlinn, 
bar;io d1t J.agunn, barão do ~laníangunpo, Octaviano, Can
tlido ~lontlcs, Souz11 Queiroz; Silveira Lobo, Sinimbi>, JICI'
nandes da Cuuha, Cunha rigueircdo, vi>contlo .. do Suns
suna, marquez de S. Vicente, visconde de Jaguai·y Saraiva 
• visconde de Sou7.a Franco. · 

· Voto, portanto, contra a emenda. 

Findo o debato o posta a votos n emenda niio foi appro
vada o foi remcttidn a J>roposi~;lo com todas as emendas 
antcriormento npp1·ovadas it conunissão .de rçtlac~ão. . 

~ SECRBTARI.\ po· SE~.\110; 

Seguiu~sc cm .·1' discuss~o. a qunl ficou encel'l'ada por 
não_ haver quor1nn para votar-se, o parecer ela. IJW:<a 
u. 4H sobro a aJ>Oscntndorin com todos os vencimentos, 
requerida pelo official da scc1·etaria do senado Cauditlo 
José d~ Arnujo Vianna. • 

Esgotada a materin da ordem do dia, o Sr; prcsitlcnto 
dou a .seguinte para 2ti: 

Vota~iio sob1·e o parecer damcsn n . .1.-i.i, cuja discussão 
ficou encerrada, 

2• discussão da proposi~clo da cnmnra dos deputados do 
18U9 sobro a antiguidade dos mngislrntJog, com o parecei' 
da commissilo du lcgislncão contando um projecto substi-
tutivo. • · 

Discussões dos requerimentos atlindos do 18i0 o tSit · 
dos ·Srs. Silveira da Mettn,l'ompou, Jl. Octaviano o Silvcim 
r.obo. ' 

Em seguitla convidou os S1·s. sonntioros pnm se occu
,Parcm com trabalhos tias conunisstieA. 

r.ovnntou-so n sessão IIS 2 horas dn tarde. 

O Sr. l>residcnto declarou que não podi:> bavcr sessão 
por falta 'do..quorum, , mas que ia hlr-se o cXJ>ctlicnte ·que 
i;O achava sobro a mesa. 

O Sn. 3• s~:cn>:T.\nlo,·sot·vindo do t•, leu o soguil'to 

EXPEDIENTE 

Trcs officios de 22 do corrente mez, do ministcrio da 
ju:;tiça, rcmeltcndo aulographos saucciormdos-_dllS rcsolu~ 
~õos _ri~ ussembléa gCI'nl, approynudo as, RJ>Osentadol·ias 
concedidas : ' 

1 .• Ao. viscondu do !luritiba. 
2.• Ao tlcsombal·gader da rola~ão cln COrto, Finuino 

Pereira Jorge. 
, 3.• Ao tkescmburgatler' da rclacilo ·da Bnhia, !lnnncl 
Libnnio l'croira do Casll·o • .,-Ao árchivo· os nutogrnpho~, 
com.municando--so á oull'U. cnmal'i\, 

Dezoito,. do 23 do mosn10 inez, tio 1• secretario da 
camara tios S1·s. deputado>, romcttendo as seguintes pro
posi~ões: 

A nssembléa geral resolve: 
Art. L" S;io approvadas as seguintes pensões rnonsaos, 

concctiidas por docretos do 20. do Setembro do 1871, a 
silher: do 60$ no capitão honornrio do exercito Augusto 
Diniz Gon~alvcs, cm attcn~ilo aos rclovnnlcs scrvi~os que 
prestou nn guerra do l'nraguay o no estado a quo ficou ro
tluzido cm conscquoncin do ferimento recebido 'cm comhnte; 
o de 30$ no cnpitiio do Ü" batalhão do n1·tilharin n pó 
Aristides Arminio Guaram\, pelos relevantes scrvi~os qun 
fii'Cston na gucrm do Pnrnguny, c por tc1· pcrtlitlo n miio 
dh·eitn no· combato tio 21 do Dezembro do 186R. 

Art. 2.• Estas pensões soriio pagas tia data elos citados 
decretos. • 

A1·t. 3." Firam rovoA"nilns as di:o:Jrosir.tio~ em contrario. 
l'nçb da cnmnra tios doput:ulos, cm 23 elo ,Jnnoiro tio 

1Bin.-./crouumo ./o.11! Tci.rci>·n ./unior, presirlontc.-Dr. 
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Joaquim Jo&d de.Campot da Coita de Medeiros e Albuquer
que, 1• socrolnrio.-.--.1/arlinho de Freitas Vieira de Mel/o, 
2' &ccrclnrio. 

A assemblóa geral resolve : 
Art. t.• E' approvada a ponsno de .8U mcASiles, con

cedida por decreto de 27 de Mar~o de 1872, a D. Maria 
Pereira de Barros, viun do major da guarda nacional da 
provincia do Rio Grande do Sul Joao do Barros Leito, 
morto por oecasiilo do reconhecimento feito ás fortificacOos 
do Humaylá. · . . . .. • 

Arl. 2. • Jlsla pensno se1·á paga da da la do citado de.-
crelo. · · 

Art. 9.• llieam revogadas as disposi~ões em contrario. 
l'aco da camara dos do11utados, em 23 do Janeiro do 

187:i·-Jeronym• Josd Teia:eira Jtinior, pi·esidonto.
Dr. Joaquin1 José de Campos da Costa Medei(oG e Albu
querque, 1• socrelario . ....,.Martinho ile FreiiQ& Vieir~r d• 
Mel/o, 2• &ecrutarit. 

·A assembh\a ceJ·il resoln : 
Arl. 1•. A pensfio de 400 I'S, Íli11rios concedida, por 

decreto do St de Agosto de 1S70, ao ~oldado do 13• bata
lbilo de infantaria Manotl A'nlonio Rod1·i~u_es, e approyada 
pelo dec1·eto n. 1;899 de.17 de Outubro do mesmo anno, 
Uca elevada a UOO rs. por. ser elle cal1o ·de esquadra do 
93• corpo .de voluntarios da patria, addido no t3• bata
lbiiil, como declarou o decreto de íH de Julho de 1872 
devendo osta pensiio ser pnca da data do primeiro decreto: 

Art. 2•. Ficam revogadas as disposi~ncs em contrario. 
!'aço da camara dM deputados, cm 23 do Janeiro de 

1873.-Jeronymo Jos6 Teixeira Junior, prcsidcntc.
Dr. Joaquim Jo.•t &e Campos •la Costa de Aledeiros e A.l
buquerquc, 1• secrctario.-Jlf«rlúil•• de Freftas fieira 
tle ,l{,f/Q, !• secretario. · 

A asscmbléa geral resolve : 

Art. 1.• SAo "I'Provadn• as se~uintes 'ensnes men
sacs, i:onccdid~s por decrel.os de 36 do Agosto de 1871 a 
saber: de 60~, isunl ao soldo da patente de c~l,iliio

1 

n 
Cnndida Tritina d1L Silva llibciro. e Avclina llonoria 

1

da 
Silva llibciro, irmb do capitão do voluntarios da patria 
Glaciano Cnndido da Silva llibeiro, fallccido do cbolcra
morhus na cntnpanba do l'nra~uay; do 301>; sem prcjuiso 
do meio soldo que por lei competir, n D. Arma Coelho do 
Figueiredo, liuvn do catritilo do ~· re~imento rle cnvnllarin 
ligeira Joaquim Soares do Figueiredo, fn!lccido em conso
rrucncia do molestin adquirida em cnnrpanlrn; c de 21~ 
sem prejuiso. do meio. soldo que C?lllflelir·, a D. lli!lmh·~ 
'fhcodem de Alencar, viuva do nrnjor de infantnrill Pedro 
Alvos do Alencar, fnllccid~ cm consequcncin de molnstia 
adquirida cm campanha; o de igunl qunnlia, re11nrtidn
mcute o com a mesma clausula, ao; filhos mcnr;rcs daquelle 
official, Carlota, Maria e Alhnnngildo, sendo quanto a este 
nt4 a sua maioridade. ' 

Arl. 2.• Estas pensões sertio pagas da éata dos cit1tdos 
decretos. 

Art. 3.• llicaru rcvngailns as disposições em conh·ario. 
Pn~o da cnmnra dos tle1rutados, em 23 de Janeiro do 

18i3.-.lcrorrymo Jos,! Teixeira J1!rtior, pr·eshlunte.-01·. 
Joaquim Josó de Campo,, da Co.•la de Medciro,, c Albuql!CI'
quc, 1" secretnl'io.-.1/ar•lin'w de Freitas l'icira de Mel/o. 
2" secretario. 

A assomblrla geral resolvo : 
.Art. 1." E'.approvndn ··a pensão de 42,ll mensaes, con

cedida por decreto de 1 O de Janeiro do 187i, a D.' Fran
cisca Amalia de Abreu Falcony, viuvn 'do tenente luinorario 
do exercito Carlos 11alcony, fallecido em consequoncin de 
ferimentos recebi1los ení combate; deve lido esta pensno ser 
paga da data do citado deeroto. 

Ar!. 2.• Ficam-revogadas as disposi~OQs' em. contrario.
Paço d11 cnmnrn.dos doputados, cm iS de Janeiro de 

1873.-Jeronymo Jué Teia:eira Junior; prcsidente.-Dr. 
Joaquim Joré de Campos 4a Corta de Medeiror e Albuquer- · 
que,·t• socretario.-Marlin/10 de Freitas Vieira de Me/lo, 
2• secre.tario. · • 

A assemblrla gorai resol.ve : 
Art 1." S4o npprovadas a, pensoes diarias, concedidas 

por decretos de 31 do Janeiro de 1&7i : do ~00 ·róis no 
cabo de esquadra reformado do H• corpo ·de Yoluntarios 
da pnh·ia Belarmrno A.ntonió Alves;· o de 400 réis ao aol
dado reformado do 9• batalhão de infantaria Fernando Fran

. cisco Josi Guilherme., os quaes, em cqnacquenciil do feri~ 
mentes recebidos em cembate, ficaram impoaaibili!ados do 
procurar os meios de subRistencia. 

Art. í!.• Estas pensoes seriio. paraa da da la 'dos éita-
dos decretos. · · 

·Art. 3.• Ficam revogàdas as disposi~ncs em contrario. 
Paço da carrrarn. dos deputados, cm 29 do Janeiro de 

1873.-Jeronymo Joat! Teia:eira Junior, présidento.-Dr. , 
Joaquim José de CamJ!Or da Costa de Medeiror e. Albuquer~ 
que, 1• secrotario:-;--.lfarlínlw de Freita1 Ví<iira de Nello, 
~· secretario. 

.l ·assombléa ;era! moh·e : 
A1·t. t.• ·São apllroTad&s as se~aintes· pensOcs dinrins 

concedidas 1ror decretos de 8 de NeTombfo de 1871 ~ 
saber : de' 500 rs. no cabo do esquadra reformado. do l6• 
corpo do voluntnrios da pntrin Jueundiuo José': Zacarias 
,Mnia; e de ~00 rs. no soldado do 1•. corpo de cavallaria 
da gunrd1L nacional do llio Grande do' Sul Galdino Fer
reira Braga, os qnac~, em consoquencia de fcrimeritos re
cebido~ cm combale, ficaram impossibilitados do procurar 
meios de sirbsistencia. · . 

Art. 2.• listas pensoes serão pagas da data dos citn1los 
decreto~. : ' 

Ar!. 3.• !licam revogada~ as dioposigõcs em contrario. 
l'ago da ·canrara dos d~putados, em 23 de Janeiro de 

1 873.-Jeronyrno Josd Tcia:cira Junior, prcsidonio.
Dr. Joaquim José Campos ela Costa ele Medeiros c Albu
querque, 1• sccrelurio.-Marlin/10 de Freitas Vieirn de 
Mel/o. 2• secretario. 

A nsscmblén geral resolvo : 
Art. 1.• E''npprova1la a peosilo de 36~ monsaes, con

cedida por tlccrolo rio 30 do Dezembro rio· 1871 a 
D. l11·an~isca Cn!'iota .. ltodrighcs Vuz, DJt\e d~ nlferos 

1 
do 

voluntano• tia pah·ia, Francisco Wcncosluo llodrigues Vax' 
rallccido ~m consel(ucncin de moleslias udtluil'idns om cam-
paRira. . 

Arl. 2.• Esta pensão se1·á p~ga da data do citado 
t!OCI'O{O. · 

Art 3." 11icnnr revogadas n~ tlisposi~ües em contrario. 
l'n~o <III cnmarn dos doJrut;nlos, em 23 de Janeiro do 

187:1. - Jcronymo .losd Tcía:eira Junior, prositlente. -
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Dr. Joaquim Josd de Campos tia Costa de ·Madeiros Albu· saes a D. Flora da Cesta Corr~n de ](orllOI, · viuva do 
querque, 1• secretario.- Jlfartinllo de Freitas. Vieira. da tenente tlovoluntnrios da··patrin Josó Joaquim Com\a do 
Melto, 2• secretario.. Morno~, morto cm combato; do 36i! rnonsnes_a D. Maria 

·A assemblóa. gorai resolve: Frnnciscn do Jesus, vi uva do alferes de voluntnrios da patria 
· Felismino Josó'Corrõa, fnllccido por ferimento r~cobillo em 

Ar!., V E' approvnda a pens~o de 60:;5 mensaos con- combato ; . do· 2U mensnes, som .prejuiso de meio 'soldo, 
· cedida por decreto ito 30 ao Agosto do 1871, I'Opartida- que possa competir, a D. ]!aria.Gnlclinn Dias do Oliveira, 

mente, a D. Prudencia ~!aria S,onres e D; Cántbidia Soa- Ti uva do alferes do 13• batnlhno do Infantaria e tenente de 
res Loilindn, mni o irm~ do c~pit<to dt to• corpo '(Iro- commissDo Auroliano Viegas de Oliveira, morto em com
Tisóifo de 11uardns nacionnos' lleinaldo Soares Louzniln,. bate· 0 do 36."1 mensaes ao alferes bonoririo do exercito 
!ulle.cido de molcist[;l adquirida em cam1mnba. Victorino do Souza Rocha, tjuo se tornou invalido cm . 

Ar!. !.• Esta pensno será paga da dn!n. do citado do- combato. . 
cnto.. Art. 2.• Estas pon>Oos deverão ser pa~as da data do~ 

Art. 3.• Ficam revogadas . as ai!IJosi~il,es cm contrario. citados decretos do concessno. · · · . -
Paco· da camua. dts' deputaaos, em 23 de Janeiro ao Art. 3.• Ficam revogadas as disposi~ne~ Cfl! contrario, 

1873:- Jeronymo Josd Tcixei1·a ,Junior, presidente. - Paco da cnmarn dos acputndos, cm 23 de Janeiro do 
Dr. Joaquim José d1Campos da Costa de Medeiros c Albu- 1873:- Jcronymo ·Jo'sd Teixeira Junior, presidcnt~.

. guerque, 1~• secref:ario.- Narlinl<o tlc Fre(las Vieira de Dr. Joaquim JoBt de Campos da Costa tle Ncdeiro1 e Al-
Nello, ~· secretnno. • buqucrque, 1• scc1·otario.- Martinho de Fréilai Vieira 

• :A asson:bléa geral resolve:· de Jllcllo, 2• secretario. · 
Art. V A pcnsn~ de 600 rs. dia rios, concedida por ·de- Ass~mblóa. gerai resolve : 

creio' de 17 de Outubro do 1866 no 2• ·sargento do 30• A~rt. t.• São approvndns as pcnsiles merisaes, concc-· 
corpo de Toluntarios .da patria Joaquim lltiherto Ferreira, <lidas por decretos de 8 de ~!aio do 11172: do 36$ a 
e npprovaaa.pelo deCJ'O!O n. 1ii01 de 2~ do Sctcmbr_o ele Jus tina nraria elos Santos, Tiuvn do alferes do 15• corpo 
1867, deve entender-se confcriela ao 2• sargento elo me>mo provisorio de cayallm'la da guarda nacional do Rio-Grande· 
ce'rpo Joaquim Roberto Pereira, conforme o decreto de 20 do Sul José Durtics do Farias, fallccido por ferimentos re" 
de Setembro do 1871. - ' · cabidos cm combato; e do 36~ a Rita ]!aria da Con-

Art. i.' A ponsno ao .tOO rs. diario>, concedida 1101' de- ceicão mfia do aJreres do t• corpo de voluntarios da pa.:.. 
creio de H de·Janciro de 1871 ao soldado do 30• corpo tria J~sli Pereira Lima, fallecido em consequencia de'.feri-
de voluótarios .da patria Angelo Rodrigues do Nascimento, mento recebido em combato. · · · 
e approvado pelo docreto,n. 1969 de·26 de Julho de 1871, A•·t. 2.• Estas ponstlos serão pa~~ da d~tn.dos eitados 
deve entender-se conferida ·ao soldado -do nicsmo corpo decretos. . . 

-:Angelo Henriques do Nascimento, conformo o decreto de ·Art. 3.~ Firam revogndas as disposi~ões em contrario. 
~O de Setembro de 1871. l'nco da camnra dos deJmtados, cm 23 do Janeiro de 
. Art. a.• Estas pcnaoes SefliO pagas da data dos pri- 1873:-Jeronymo Jose .Tei,$eira Jttnior, presidente.

' moiros ileeretos. Dr. Joaquim Jore de Campos da Costa de Mcâeiros e Albu-
Art. i.' Ficam revogadas ns disposiçtlos cm contrario. qucrqttc, 1• socretarie;-Jfartinho de Freitas· Vieira de 
Par.o .da camara dos doputados, em 23 de Janeiro de Mel/o, 2• secretario interino. 

1873:-JeronyliiO Jose Teixeira Junior, pre•idcnte.-
Dr .. Joaquim Jose de Campos da Costa de Jllcdciros c .41- A assem biCa geral resolvo :. 
buquorque, t• socretario.-Jfartinho de Freitas Vieira de Art. 1.• E' approvada a pensão de 12$.mrnsaes con-
Nello, i• secretario. cedida per decoto do 20 do Noveml1ro de 1872, á ox-

. . . praóa do corpo de imperiaes marinheiros Antonio · Josó 
A assemblca seral. resolve : · - Cardoso que achando-ao em so~vi~o perdeu a vista. Esta 
Ar!. 1." A pensão de' 100 róis dial'io~ conr.edidn por 

1 

pensão ~crá paga da data do mesmo decreto. 
decreto de 26 de Julho de 1871, e npprovada pelo •lecrcto Art. 2.• A penaM do 100 róis diario~ concedida por 
n. !031 do 29 do Setembro, no soldado do 1• regimento , decreto do .27 de Setembro do 1871, a ~!auricio Luiz 
de cnvallnria lis'lira Jcronymo Francisco Gomos de Mo- ! Francisco Ferreira do Oliveira, devo ·cntcnder.so conferida 
rncs doTO entender-se conferida ao .soldado do mesmo "11o soldado reformado ~lauricio J,uiz Fernandes· Ferreira do 
regi~len(o Jeronymo Francisco DÓrges do Mornos, como de- Oliveira, éomo· so declara no de.croto de 20 de Novembro 
clnra o ~ocrcto de 2ii do Outubro rlo 1-871 ; dcv01ulo c;ta de 1872 .. Esta pens~o dcvcril ser pnsa da data ·do pri-
l•onsno ser pn~a da data rlo (Jrimciro decroto. 1 moiro decreto rla conccssao. . . . , 

Art. 2.• Ficam revogadas as disp'osi~Oes cm r.ontrnrio. 1 Art. 3.• l1icam rcvogn<lns as <iJspeS~~Oos em contrariO. 
l'ar.o. da cnmnra dos dcrutados, cm ':!3 do Janeiro 1Io' Pn~o da cnmara. <los rlep?la~os, em. 23 do J~nciro do 

1873:- .Tcronymo .Tose Tcimeira Ju.nior. (lresi,<cnto.- 1873.- ·(.ronymo .To.<d Tct.r.e1rn Jumor, p~os<donto.- . 
Dr. Joaquim .To.<e tlc Campo.• da Costa de Jlfctleiro.< e ,\1- Dr. Joaquim .Tosd tle ~ampos d~ Co!!a de Jlf~d~Jro.< _c_Mbu
lwquerque, t• secrctario.--.1/arlin/w de F1·citas Vieira de qucrquc. 1• sccr":t"~'"·-:-Marlm/<Q de Ftettas l'tma de 

, ,1/cllo, 2• scc1·ctnrio. ,l/e/lo, 2• sccmtmo mterJUo, ., 
A nssomhMn gernl.resolvo : 1 A as,emblén gorai resolvo : 
Ar I. 1 n Si10 nPprovndns 1is scguintos JHHisõos, concedi- Ar L 1.11 A pcn~ii.o de !16/) mon!'iac:-, concodid.l I\OI' de-

das por dcrJ'cto de 13 de 1\larr.o do 187':!: de 42.) mon- erotn do l:l do Fevereiro do 181i7, no nlrercs do 6• corpo 

.. 
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do voluntat•ios da patria Narciso Antunes do Cort(uoil·n: o 
appt·ot•ncllt 1,olo clocrcto n. ·J398 do 7 do Agosto do 1867, 
devo on!endor-so conft•rida ao ni!CJ·cs do mesmo COI'JIO · 

Narciso Antunes do Si!Jueira, como· so tleclam no dect·eto 
do 11 do llor.ombro do 18 72.. · . 

Ark 2.• Ficam revogadas íts clispooi~ilcs cm ~on!rano. 
Pm!O da cnmnrn dos deputados, 01,n 2:1 do Jnno1ro de 

1873:- .Teronymo Jose Teio:ei~a Junior, Jn:osiclcnto.-:
Dr. Joaqt1i111 Josd ele Campos ela. Costa da Jl(ec.letros ~ ~lóu
qtlerque, 1" soci'Otaric.-Marhnlto de Frattas Vte•ra ele 
MeUo. 2• secretario interino,. 

A assomblóa geral ro>olvu : 
A1·t. 1.• A pons~o elo 100 reis diat·ios concotlitln, por 

c\ecrcto do 31 do Ago;to do 1H111, ao 'oltlndo do 1:1'' hntn-. 
!hão elo infantaria ~lauocl Antonio 1\otlt'iguo>, o nppt•ovatiiL 
jlnlO decreto n. 1,899 do 17 do Outuhi'O tio me;mo nnno, 
lica elevada n üOO róis por ser ello CiLho de oS<JUatlm do 
!l3n corpo do yo\untarios 1la JHl.l.l'ia~ a1lclido no t:lo batalhão, 
cotno declarou o decreto de. 2i do :Julho dn 1872, tlcvcrtclo 
cstn JlCIISi\o stw Jlaga cla .. dilla do primeiro decreto. ··. 

Art. 2.o l:icilm rcyogaúitH :t8 tli5pO~içfics cm contrnrto. 
l'aco da cartuu·a elos deputados, mn 23 do .Jaach·o de 

187{- Jeronymo Jose Tcio:cira Juníor. (ll'O>itlcntc.
Jh·. Joaquim Jose ele Campos da Cosia da Medeiros c Mbn
qucl·quc, 1' ;ccrctario.-Jfartinllo de' freiras l'ieíra ele 
M ello, 2• secretario. · · 

rr A as..,cmblón gct·al rc~oh·c : 
Art. '1. 0 , SilO npprovndas nh seguinte~ t•cn:õcs mcn5ac::, 

conccclida~ por .decretos do 30 ele lle>.cmhro tio 1871, a 
:mbcr: do Hi;l ·n D. Generosa. AngusLa itamo~, vim a do 
major do·voluntnl'ios dn. pall'ia .Joaquim Frnneisro Hnrnos, 
morto ctn comlmto; de GO.;) ú mcuot· Cat·o\inn. Cl~mcnlini~. 

. tia Costn, filha Jcgilimatln do cnpiUiu do ''oiuulat·i~s da 
JHlii'Íí\ Joiio Antonio dn Costa, rallccíilo cm C()IISCIJIICUCii\ !IC 

molcslíns adqueritias mn campnnha; dt~ -1'2_6 a D. Anua 
' Carolina do· Amm· ilhino, mãe do tencutc de Yoluntal'ios 

da jlatria C)'rillo José ela Cosia l.ima, rnllccido Clll c:nnso
l(liCHCin 1\o fcrimcuto rcr.ohido cm combate; de t2.~~~ I'CJHLr

tidamcntc · c sem· prcjuizo elo meio soltlo l(lte eompctir, a 
Jl •. Jimilin Conrado do Souza l't'tliro Tnvora e ll. ~lal'ia 
.Joac1uina ele Sour.a Freire T"'·orn, filhas do majot· tlo.excl'
cito Mauricio tio Souza Tavora, rallcr.itlo om conscqncncia 
de rnrimcntos recebidos om combato; de ao;;, sem prcjuir.o 
do moio soldo que compelir n ll Julia Pra~edc• .rla ~ilva 
Valporto, ''iuva tio cnpilfio do 6• batnlh;io do infnntnria 
.lcronymo do Amorim Ynlporto, rallccido cm COIIiCIJII•ncia 
ele rcrintcntos' rccchitlo> Cll\ COI~hatc; de ~I;), iCIII prc
juizQ tio m~io :onldo qnc competir, tl ]), .• ln lia V1•anr:~ca 
Pii"«!S CninHll'iics, vín\'1\ do tcncnl~ 1fa infnntaría Cfmncnfíno 
.losê FornaiHICs Guimar:tr.;, rallccido em cnn>eqllcncia tio 
molcs1ia atlqniritltt cm campanha ; c "" 1 R!l >cm wrjnlzo 
rio tncio P.Ol1lo que r.ompr.1ir, a ·n. Maria lloton 1ln~ Nc\'C~. 
rnlic 1/o :drm·cs do .. ~tl IH1ltt1hlio de infm,tnria Pr~1nt~ist~o 
Caetano da Silva, morto om comhnlc. · 

Arl. ~. 11 Hlllll1" ptml't/CS !'IOrào rmgn,,;; lla tlnl.fl flOI'l cilildos 
dcc~rclos de concc~~ão: 

,\rt. :1.11 Fienm nwog:ula~ 11:5 lli~JifH:i~tiC!-l cm ~~nnlt'Uf·io. 
Pa1~o 1ln. f•amnrn do !i tlCJinlaclo!!, cm ·~a cln ,Jauoil'o tlr 1 H7a. 

-.!cr"onymo Josd· Tci.tciJ'O .lunior, p!·c~itlontc.-llt· . ./ot~-
711illl lo"~ e/r r:•mpos d.o f;n<fo de Meclr.il'n.< r. Mlwq>lcrq>~c, 

1• >oerotario. -~fartinho ela Freita& Viaira de·. ~(e/lo 
2° :;cc1·ctnrio interino. 

-A nssomhlón gorai l'oso(l·c : 
Art. 1-" Ficam •approvadns ns. scsnintos. ponsocs, cen

ccrlidu; per doertitos de 9· tio Outubro de 1872, n saber: 
do 1·:'.!00$000 annuaos a D. Isabel llolonn Volloso de 
Olivch·a Franca, c do 600~000 annuaos a D. Gabriolla 
Jlcrroim l1rnnca, ~iuvn o filha do conselhoirQ Ernesto l1cr
rrirn. Frnn~n, 'cm nttcn~ilO nos relevantes sorviços por ollo 
JII'Ostarlos no Es!atlo; de 1:000Jli000 nnnuaos a D. Irinéa 
Jlcnici;\ AJ'rcs rio Nascimento, viuvn do dosombnrgador 
Miguel Joaquim Ayres ti~ Nns~imonto, cm nttcnçilo nos rc
it\vantcs SCI'Vi~os prestatlos ao Estado JIOr seu marido;· do 
Rl$000 mcnsacs n J), ~llria Euphrnsin dos Santos Cor
deiro, vium do cirurgiiTo-mór elo brigndn do conunissao 
Dr. llor,uc Antonio Cordeiro, fallocido cm cónscqucneia de 
molc>lins nclquiridas 0111 campanha; do GOJliOOO mcnsaes 
a D. J.uizn Canclirla Soares de ~loh·clles, filha rio cirurgi~o
m<l•· ela M'macla Ilr. Joaquim Cnnrlido Soares de ftloircllcs; 
rio ã0$000 mcn~~cs, sem prcjuizn do monte~11io qne Jbo 
competi!·, a D. Mnrianna llcnriqucta llricio. de Souza, viuv.a 
rio eapitiio do mar ·c guerra consr,lhoiro Joso de Sonr.a 
Corroa; de ii0$000 meosncs ~o Dr. Jo~ó Lins .Pereira 
.lunior, 1• cirurgifio contratado do exercito, o q~~l, cm 
COO>cqucncin do (orimcnlOS rcco!Jiilos Olll combate, firou 
impo>sihilitarlo do procurar os meios de subsistcueia:; 'e do 
'21s,Otl0 mr,nsacs, sem prejuir.Ó do meio so(d~;·:quo lho 
competir, no menor Poncinno rt·ancisco l'creira••f!lbo legi
timo do tenente do .{' batalli:io rlc iofnntarin JO."é I~rnn
ci>co l'crcira, railccitlo cm consoquoncia rlc molcsUa adqui-
ri lia cm cnrópnnhn. , ~-

Art .. 2.0 Est;t:; }lcn~ões deverão ser· pagas d;t data dos 
citados rlcrrcto,, 

Ar!. :l." Ficam rcvognrlns as disposições cm r.Ónl:rario . 
l'n~o •!a cmnara dos deputados, cm 23 do Janctt·o do 

I S73. - .ic_ronymo Josd Tcio:cira Junior, prcsidentc.
ll,·, Joaq~titll Jo.<ó ele Campos ela Co.<ta de Mctlcil·os e Atlm
qucrquc, i• ~ecrctario.-Lrti: Eugerdo Horta Barbosa, 2• 
scer·ct.arin intcl'ino. · ' 

~r commb;s~o tJo pensões e o1·~enados. 

o· St·. prcsitlcntc dou a ordem tio rli11 parn 27: 

Votn~~o do parecer da mc!'n n. .i -i·i, cuja ta discus:1ão 
fl,·ou ent·crrall;t mt 8Ca~no antcccdonto. 

,1,n di:-:cvs~iio das prcpo!"i~tlcs da cnmnrn dos dcputndop,: 
Sohro a aposc11~1doria tio juiz do direito Joilo.do Sour.a 

Nunes Limn. 
- Sohrc ;~ (ll'etintlHO tio ostnrlnntn Bernardo Antonio· de 

Mcnd"n'"' • -
So!wc o :ouh:.:irlio 1los tlepuUulos o sonatlore~. 
2.0 rlila dn fli'Oposiçilo da mestua cmnarn sobro os or .. 

t(rnatlos tios clircctcrcs c lentes elas fncnltlntlcs .do direito C, 
1ln nlmlirinn, com o parecer rht mc~n. n. 111;, 

3." 1litn da proposi~ilo 1ln t;H~:>nHt cnmnrn. t:ohro n. nnt.i:.. 
g·tddatlc 1lo!< mng:i:;trn!los com o pnrccm· tln eonuni~:.;Ho do 
ft'gi>fnç;io coutnnclo um Jlrojccto Fllh,tilHiil·o. 

Em ~e~uit/n. con,·itlou os St':\. ~tliHHiot·ofl prc:ocnfc:; Jllll'il 

oc oeC\IJiill'Clll tio trabalhos de commb~flc~. 
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EM !7 DE JANEIRO DE 1873. 

tRE!Jil!NCJA DO 8ft, VISCONDE ~B ·AIAETÉ. 

Sammnrlo.-ExPBDJRNTE.-·Redacono.- Obsorva
~lles a.projecto áe lei do Sr.· mnrquoz de.S. Vioenle.
OnnE" no. nu.-Socretnria do senado.-Aposcntadoria. 
- Alntricula de estudante.- Subsidio· de deputados e 
sonadoro~.-Disoursos d.os Sn. Silveira Lobo, Zacarins e 
F. Oclaviano.-Augmenlo do ordenaJos dos lonlos das 
fnculdndes do· mc•licina a· dircito.-Disourso a emenda do 
Sr. Zncnrias.-Discurso do Sr. Figueira de Hcllo.-Dis
curso e emenda do Sr. :VioiJ·a da Silm.-Di~curso e 
omcntln do Sr. l'ompou.-Discurso do Sr. barao do 
Cotcgipo.-Roqucrimon to do Sr. Zaonrias.-Discurso do 
Sr. lligueira da ~lello. · · 

Ao meio-dia foz-se a chamada, e acharam-se pJ•osonles 
. -i O Srs. senadores, n saber: visconde do Abaeté, Dias 

de Carvalho,. Figueira do Aléllo, barão tio Camorgos, 
barno tia Pirapnmn, Jlornnmlos llrnga, visconde do Cara~ 
vcllas, marquo1. tlc Sapucahy, Chicharro, visconde do 
Jaguary, bnrito da I~nsuna, Vieira da Sil\'a, · ninir., visconde 
do" Muritlhn,· Almeida e Albuquerque, Pnos do ~lcndon~n, 
Ant;io, tluqno tio Caxias, Pompeu, Silveira J.nho, marque• 
de S. ~'iccntc, Cunha Fi~uoircdo, Candido niondos, barilo 
do Cotogipo, JlornaJulos ela Cunha, ''iscando do Cnmara
gibo, ''isoonilo do Nithorohy, Jaguarihe, bnriio do Rio 
Grandé, Parnnaguá, ,.;~conde elo Rio llranco, Leitão ·da 
Cunha, Zacnrins, -Nunes Gonçalve~, Sinimhl1, vi:ocondo do 
11om Retiro, Jlirmioo, F. OclaYinno, Snrail'.a p ·Nabuco; 
- .Oeix;u·•1m 'de comparecer com causa partir.ip:ul1t o~ Srs. 

barão rio àfaroim, confie do .Dncpendy, Paula llc5:;on, Dnr
J'os O;JJ·roto, ~lmulos elos Santos, Silveira de ~lotta, llibciro 
cl~ Lur. c Johim. 
. Dcixnram do compnrcccr ~cm causa participada oS ~1·s. 
Ucluia Ca\';alcanli, llilrào tlc Anloninn, ha1·fio do Mama.n
guap~, viseondc do Inhomcrim, visconde dB Souza l:ranco, 
:5onzn Quci1·oz ,. visconde rio Sunssuna. 

O Sr: prcsitlcnlo a h riu a sos~iio. 
J.crnm--so as actns do 2.í c 2U do corrente mcz, o n;io 

lun·ondo qu.cm"' soiH'O -cllas fizesse obscr\'açôcs, foram np-
Jit'ovndns. · 

O Sn. 1" s.Er.nEumo leu o seguinte 

que; t• socretario.-Marlillh& de Freilal Yleir11 tle Nelle, 
2• secretario interino. • 

A' cómmissao de·fazend~ •• 

" À Jlssembléa gornl rtsolve : 
Art. 1• E' autorisado o 11overno para conceder ao des

embnrgador da reln~no da Babia, Antonio Augusto Pereira 
da Cunbn, um anno de licenca, ·Coni os reapeclivoa~venci· 
mentes, para Ira lar 'de sua a.iqde onde lbe coolier. .,. · 

Ar!. t• Ficam revogadas as ·disposi~Ges em contrario. 

Pa~o diÍ·camnra dos dopulados, e.m · 23 de 'Jan.eirõ.~e 
187~.- Jeronymo Jose Teixeira Juwitll', présidento . .,-'
Dr. Joaquim Jose de Campos da Coda de Medeiros 1. 
Atb11querque; 1• secrelario.-.l(arlinM de Freilar Teeira 
de Mello, i• secretario interino. " · 

. . . 
"- A assemblia geral ro.solve: 
Art. t.• E' autorisado o sonrn0 · para· conceder ao 

chefe de seccilo da lhosourarin de· fazenda ·do. Maranhao, 
Luiz Carlos Pereira do Castro, um anno de licen~a com .os 
respectivos vondmentos, pnr.1 !ratar d6 sua anudo, on4e · 
lho convier. 

Art. i.• Ficam roYogndas as disposições em contrario. 
Pa~o da carnnrn dos oleputndos, em !!3 do'Janeiro de 

18 73,-Jeronymo .Tosá" Tcii:eira Junior, prosidonle.-Dr_. 
Joaquim José de Campos tia Costa de Aledeiros e· Albuquer 
q11e, 1." socrclario.-Jlfarlinlw de Freitar Vieira de Mel/o, 
2.0 SCCl'CiélriO intcrin0.11. 

" )I assombléa geral resolvo : 
Art. 1."· E' autorisado o governo para conceder ao dos

embargador da relação rln llahia, ~lanool Joaquim Bahia, 
um anno elo licon~a com todos os respectivos nncimentos, 
pal'il tratar de sua snudc onde Jho conTier. 

:\rt 2.• Ficam revogadas as dispo,ições em éontrario. 
Pa~o ·da cnmnra dos deputados, em 23 do Janeiro do 

I Si:J.-Joronumo José TeixC>'ra Junior, prosidonte.-Joa
quitll Josd de CamJJO.< tia Costa de Jlledeiro~ c Albuquerque, . 
1" socJ·etnrio.-MaJ'Iinho de Freitas Vieira de Merto, !• sc
CI'etario interino. ,, 

• A nssomblc.a geral resolvo : 
Art. 1." E' autorisndo o governo para ·conceder no 

desembargador da rcla~;1o da Bahia, Antonio Ladishlo do 
Figuoil·c•lo Rocha, um nono •ln licon~n com todos oa res
l•oetivos Yoncimontos para tratar do sua saudo onde lho 
COIIVÍCI', 

Art. 2."· Ficam royogadas as disposii:uos cm contrario. 
r On1.o officios, ~ondo do7. do 23 0 um uo 2! •lo co~ronto l'n~o da camara dos dcpu.ta•!o•, om-~3 do J?noiro do 
uu I" ~ocrolario da· cnmarn dos Sr;. IIC)JU!ado5, f·omollcnuo · 1873.- .Te;ouymo .Tosá Tctxetra .Tnn.or, prosulo~tc.-
n; sogninlo; p1·oposir.ilos: llJ·. Joaq11tm .Tosá tlc Campo; rla Costa de Mctletr?'. c 

EXI'IWIENTE: 

A 11 . · • 1 1 . A/il!lqllcrquc 1." socrolnrio.- Jllartin/Jo de Freitas Vtctra 
(( ns5em 1 cn. gera rcso vo · tlo Jllello, 2.n secretario inlcl·ino;,, · 
AI'!.. 1." Sno i~ontos !lo impo~to ,Ja dodmn. urhnnll os A' cotnmiss,lo do pcn~ôc:; c ohlonndos. 

cdilieiof', cm qno funccionam o!\ ho~pilnos rli1S Yoncravcis 
01'dcns ~o S. F1•anci:;co da Peuitend1t, do 'i'\oj;sn Srnhora 
1lo Carmo, 1lt1 S. Fmnei~eo 1lri I•imln n fia Sode~lndu Por
tuguczi~ 1lo JlcncOcenr.ia. 

Art. r:!,u Firum l'evogntln~ n:o di~po!!i~õr:o cm ronlml'io. 
!•aço da rilm:n·n doH drpnlnrlo:-, cm '.2:1 1ln .lancirn rio 

I lii:J.-JcronyfiW .ftJs1! Tchccim ./nuiru·, pn.~i1lrml.r!.-Dr. 
Joaqu.iln ./osé de Cam;m da. Costa de .1/crlciro.< r. Allwqur.r-

11 A n~sômhlóa gcrnl resolvo : 
Ar!. 1." E' nutol'isllllo o govr.rno para tlolcrminne quo 

srja nroito nn t~:or.oln r.eutl·nl o exume llc- mccnnicn (cito na 
tio mal'inlm pelo cslntlanlo llinny~io 1ln Cosln o Silv1o, n 
fJUnl IIC\'.crà prc:-tnr rmrJIICilll cseola o rln nslronomin, nfim 
de I'CCIJhcr l'llrln elo engenheiro gcogTnpho. 
• Ar·t. ~.° Fir.nm 1'0\'0{:;Illlas tis di~po~i~üc~ cm contrnl'io· 

li 

' ' 

! :1 
'. 
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l'aco da camara dos deputado~, em 23 de Janeiro do 
1873'-JerOtlymo Jose Teixeira Junior, prosidonte.-nr. 
Joaquiln lo1~ de Campo& da CoMia de Jlledeiros e AlbuqÍ1er
.f"'• 1.• · secretario',-f.ui: Eugtnia Jlerla JJar~osa, ~. • 
.secretarie' Interino. • · 

" A ass'elllbltla geral· rosoln.: . 

.Art. 1.• I!' aulorisado t governo para munclar. adwittir 
·-• exame di! 1111torias do. 1• anno da· faculdade de direito 
, 4e S. Paulo 1 eaTinte José Cesario. de Miranda Ribeiro, 

liiUa uz..qae se mostre ha~ilitado e1n historia. 
Art. t.• Ficani'revoraclu as .disposiçoes em .contrario. 

. Paçe da cJimara ao! 'deputados, e111 23 de Janeiro de 
1873.--leronymo Josd Teixeir• Junilr, presidcnte.-Dr. 
Joaquim Jost de Cainpos da Costa de .lfedeiros e Albuq•lir
!Ue, 1• secretario.-Luiz Eugenit' Herta JJarbnsa, 2• ; •• 
cretario interino. " · 

• A asoembltla 'eral resolve: . 

, Art. 1.• E' o ;overno. autorisado puri1 1i1andar admittir 
a exame do t• anuo da faculdade de medicina do Jlio de 
Janeiro o ou;.inte Eduardo Augusto de Souza Santos, uma 
1ez que se mostro· habilitado um pbilosopbia racional e 
moral. . · · 

Arl .. i.• · Fica111 m·o~adns as di~posi~Oes em conlrario. 
Paço da camara dos deputudos, ~m 23 de Janeiro de 

1873. - Jeronymo Jost Tdizeirà Junior, presidente. -
Dr. J.Pa,quim !O&e de Campos da Costa de AfedeirosAlbll
qnerq.ue, 1.• secretario. - M artinlw de Freitas Vieira de 
li tllo, 2.• secretario interino. • 
. , A. nssémblêa geral resolve: 

Arl 1.• E' o governo· autorisado para innndar admittir 
a exame das materias ·do 1• anno da faculdOfle do ·medici
na· da Dahia o ouvinte Luiz Francisco LuuJucira da J.uz 
depois· du· bnbilitado em lin~u1 JIO!tugucza. ' 

Art. 2.• Fical!l revogadas as dis(IOsi~ões cm contrario. 

Paço da camara.dos deputados, om 23 do Janeiro do 
1873.--leronymo José Teixeira .. /11nior, presidentc.-Vr. 
./oaquim José ~de Campos da Costa de Jlfedciros e Albu
querque, 1" secretario. - Martinho de Freita• l'ieira de 
ftfello, í!.• secretario interino. • 

· • A. assembléa ~era I resolve: 

Art: 1. • E' o governo n11tcrisado para mandar admittir 
a cume das materias do 1• anuo d;, racnldado do medi
cina •la· Babia, o ouv~1~tc José Cnrneirc .de Campos; uma 
vez que se mostre hnb1htn•lo e11 geometria. . 

1873.-Jeronymo Josd Teimeira Junior, presidonte.
Dr. Joaquim Josd de Campos da Co.ta de fllcdciros e Al
lilquerque-; 1• secretnrio.-Marlinko de Freila1 Vieira ile 
•Vello, í!• sor.ro.tnrio interino. • · 

A' commissfio de instrucção publica. 
· Di!~ de ·,!l do corrente mez do Sr: senador José' Jgnacio . 

Silveira da Moita, participando que põr incommodos 'de 
illude nao pó de conipareccr'ás sessoes até connleseer e pe
dindt di•pensa.-.A' commissAo de conslituiçao. . 

O Sft. ~· SECIETARIO Iéu_és pareceres da'mesa: 

N. iÚ, de 27 de :1a~eiro de 1173, éspondo a maleria de 
uma proposi~ao da camnra dos Srs. deputados, approyando 
as pensoos concedidas pelo poder escutivo ao !• eargento 
do iiO• corpo de rolunL~rios da patria Justiniano Rodrigues 
da Siheira o outros. . 

·. N. H i, de '27 de Janeiro.de1873;· expondo a ma teria 
.de uma proposiçne da mesma càmara, npprovando. as 
pensOes concedidas pelo' poder executivo no soldado Zefe
rino da Trindade c outrós. · 

N. Hs;de 27 de Janeiro 'de 1873, espondo a maioria 
de uma proposiçno da mesma cnmnrn, approvando as 
pcnsOes concedidas no soldado do 13• batalhno do 
infanteria !lnuricio Luiz Francisco Ferreira do·Oliveira õ 
outros. 

Concluindo todos, que· as proposiçoes da camora dos 
deputados deYem entrar em discussão e ser npprovndn~; 
c que os pareceres da mesa sejam imprcs;os e distribuidos 
na forma do cstylo. ,,. · 

Ficaram sobre a mosa para' serem tomados em conside- -
ra~~o com as profiO,içõcs a lfUC ~e. referen~. · 

Foi lida, posta cm discuss;lo c approvada (>ara ser re
mettida á outra camara a •cguinta 

Jlr.DAC~ÃO. 

Emenda• approvadas pelo .•enado á proposirdo tla camara 
dos d •ptllados que augmenta o so7do do•· officiacs do 
e:tcrcito c armada. e os vencimentos do& empregados de 
(a:enia. · 

I. 

No § 1.• do art. 1.• fnça-se referencia tnmlicm Í. lei 
que Oxon a ror~n naval para o anno financeiro do t8U3 a 
18~.1, ficando o parasrnJ•ho redigido assim: 

Art. 2."' Ficam rcyogadns as dispo,içues em r.ontrario. 
Paço da cnmaru dos deputados, om 23 do Janeiro de 

1873.-Jcronymo Jose Teimeira· .l1mior, presidente.
Dr. Joaqui11l .lost! de Campo., da Co.,ta dt flle<leiro,, cAl
b11qucrque, 1• sccrotario.-ftfartinl•o de Freita• l'ieira 
1le M cllo, ~· secretario. , 

§ 1.• O augmcnto de IJIIC trata este arti~o mie po~ 
'dr.rá RprOI'O.itnr. aos ofilcine~ que forem reformndos (10( ir- • 
rcgulnrillal!e do I'Onducta ot~ faltns gra,•es contrnrias à 
di'Ciplina militar, na conformidade do § 2• do nrl. ~· d;\ 
lei n. li 16 de 31 de .,Julho de '181i2 c do § 2• do ar!. 3° da 
lei n. 6.18 de 1 R de Ago•to do mesmo anuo, os quncs (lor-
cehcrüo o soldo mnrcndo nns ditas lois. · • A. asscm!>lén ~ernl resolve: 

Art. 1. • E' nutorisado o governo (uu·n mandar admil-
. ti r n exame das matcrins do .tn c n• nnno cm qun)ifucr 
d,~' racnl•lndcs .'le di1·eito :!o lt~tpcrio o on~inle l.coi•oldc 
\ 1ctor lluque-hstt'llll•' de l'lgne~redo, dt•pot> de prccncbi
dns as rormalidndcs da lei. 

Arl .• '2. 0 l:icnm rovogallns a~ llit'po~i~õr!'l cm ronll·nl'io, 
l'li~O da camal'a d"s deputado~, cm 2.\ de .lancim do 

11. 

N_o § .2• supprimam-se ns palavrns-quo vict·cm a pcr
cchl\r. 

lll. 

~·o ~ :10 c\rpoi~ c\nR \1!1\fi.VI'IH~-olllci,'lC~ C)O!ol COI'IJOS do 
snudo, culto 1.1 razcndit-acerc~ccnlc-~c- c rnachinistas. 
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IV , 

• Supprhna-so o paragrapho unico do art •. i•. 

v 
O § S• do nrt. t• Jlnssa a ser§ t• é o § t•·do 11esmo 

artigo passa a sor § 3•. . 

l'aco do símado, 27 de Jimeiro de '1873.-.ll'arquez de· 
Saptlêa/iy.-Marque: fie S. Vicente. 

o liil'• Jnarquez de Iii •. VIceute:~Ua pou
cos dias um illustrado senador pela·provincia do Rio de 
Janeiro,. o Sr. conselheiro Octaviano,' olfercceu á consitle-, 
mcilo do senado uni projecto sobre n·apesentaçilo dos.mn
giilt'atlos c c~pcr.laliJ!Dnlc ·.dos con~clbo!ro~ d~ s~premo. 
tribunal de jusltca. E' a•sumpto sem dntda mutlo tmpor
laull>, assim pclÕs principies· dej.ustiça e de iq~idado,' como 
pot· outras considera~tles d11 mterosse pubhco que :nilo 

' cabe agora exptlr, . 
Na discussão que entAo encetou-se, llJtparcccram diffc

rcntcs alvitres que não deixaram de dcnawar alcuma luz 
· n respeito. O projecto foi rcmeltido á commissilo do Jcgis
'lacão C creio que COm 'brevidade CIJII dará SCU parecer. 

'Co;no tenh~ al~rumas idéas sobre a ma leria entendi cum
prir o meu dcyor, · offerccondo. o .projecto , uo YOU .lêr,. com o 
fim de que clle seja rcmctltdo á ~ommts81to do Jogt~laç~o 
para IJUC cU a o consiilcrc na aprocta~ilo que merecer. 

O projecto é o seguinte (M): · . 
O nrt. t • 'como se vê, nllo importa ausmento do despeza 

para o thts~uro i deduz-se sómcnte d:1 gratiHcaç.~o a im
portancia de t :iOO~ para ntertace.ntar'ao or~111~do, afim 
de IJUO o conselheiro do e.upNao.lrtbunal. de J~sttca possa· 
aposentar-se com o nnctmonto ije 600~ i crcto q1141 nas 
1uprcmas reJtartiçlliis do seryiço publico conyem que o or
denado seja mais elevado e a rralificaçilo dhuinuida. llu 
votaria Até para que não bouYossc rratificu~ilo, semio fos
sem algumas. considerações que se podem oppor a eiJIO
dicnto. 'faos empregos tllo a ultima esperança ou, digamos 
melhor, a ultima recompensa que os magistrados toem depois· 
do r•reslarcm ·longos. serviços ao Estado aló sua velhico.· 

Quanto ao ar!. 3• entendo que Hc deve dar toda 1 ga
rantia á magistratura o imitar o quo outros goTernos con
slituciouaes ·praticam do disposição idcntica : reconheço a 
convcnicncia da lei de 1871, mas cumpro evitar os abusos. 

C•·eio, Sr •. presideo!e,lque depois dos tramites ílo regi
mento o projecto pódo ser remetti~o ú comrn1!silo do legii
laeilo Jmra que ella, depois do fctto o seu· exame, propo
nlia o que ror mais couveniente i c isso independente do 

.ulterior rêquerimonlo meu. · . 
DcYo dizer que Mti só Jlor delicadeza como por amizade 

consultei o meu di~no collcga o Sr. conselheiro Octaviano, 
autor dn idóa, e que procedo com. ellc do accordo. 

' . 

-~ t,o. Os que tiverem GU . anoos :do idade ,e,bo~tnr~m 
eervido effe1~tivamente por mais de 00, Icem o direito· de 
ser aposentados com o seu. 6rdcnudo por inteiro, itidepen- . 
donlo de·prova do molcstia. '. .~ ·.· .... ,. ·'••'· ,;, · ·· 

§ 2.• Os que tjverom a idade de GO annos, o· senlço 
ctrcctivo por mais de UO c fizerem prova·~~ molostia · g111ve 
e iacuravol terão direito á mesma vunlai(cm. · · : 

§ 3.•-Qualquer 'que seja a ,idade,· os magistrados q'uo 
tiverem servido por mais.de tO annos c mimos e ·ao; c 
que se tor.nnrem inhnbilitados para continuar a exercer os· 
seus cargos, sorilo ~posontados· com n parto. do ordenado 
que corresponder 'aos aanos do servi~o cft'ectivo, sendo o 
dilo ordenado dividido por trigcsit•s partos; O governo 
regulamentar•i o proccsso·da necessaria próva. . . 

§ L • Seja qual Cór a idade c o tempo· de serviço, ~ 
UlBgi>lrado. que ficar inhabilitado para exercer .seu. cargo 
por terimento, ou outros accidentcs ·em consoquencit~· do 
1ua deYotaello ·pelo interesse publico no ·~xercicioc. de· suas· 

·rancçGes, .poderá ser aposentado. até m~smo:com a :totnli-' 
dada. dt sau ordenado. :se ·olle perecer, por. mottvo do 
couOicto ou acciilcnte, o direito á pensilo vigorará:.a favor. 
da sua Tiuva, o por ·mohc della rcpartidatnente a. lavor 
dos filhos daquello em quanto menores.· . · 
. Art. 3.• Quando,· indopenaento de requerimento do ma.:. 
gistrado, o governo proceder nos termos do art .. i9 § tO 
o tt da Joi n .• 203.3 de iO do Setembro de .1871, se. a 
consulta da scccno do justiça· COr. negativa, elle,. nlio . de
cretar;í a- aposÕntaçilo, podora, porém, ouvir o conselho 
do Estado pleno· o· àdoptar · o voto da maioria quando 
contrario ao da seceiio ou renovar a consulta desdo que 
obtenha novos caclnfecimentos. · · · • 

Art. i•. Os ar111os ·do serviço prestados fóra•. da ma
gistratura, quando . correspondonlcs· a . ordenados menores,' 
so scril:o attendidos nas aposentaçõcR de que se trata se
gundo a proporção quo lae!l.servi~os d~ri~m ·~msua elas~. 

Art. U•. •·icam revogadas as dtSposrçGcs. em contrarto. 
Paco de senado, t7 do • Janeiro do .!873.-Martue• de 

S. ViCente. ' . · · , . · . · · · ·. .. : . • 
Ficou sobro a mesa para.entnlr na ordem d011 l11balbo1. 

ORDEM DO DIA 'i 
· .•.. : ·'·l' 

SBCftBT lRU DO SBNUO. 

Votou-se cm t • discussão, e passou para i•, o parecer 
d11 mesa n. UI sobre' a aposentadoria com todos 'oiJ.leDci- · 
mentos rc1ruerida peiÕ official da secretria do :se~adt '.'o 
Sr. Candido José do Araujo Vianna. .. ' : · · . · · 

. . .. ''·''·· 
'APOBRNTADOftiA ,; •,", .: 

Bntrou e111 3• .discussAo o foi :oppronda pua ser 'dfri
gida á sancçilo iinperlal n propo~lçao da •.amara. d~s depu
tados. approvando a· aposenhldorta coneedtda ao JUIZ do di~ 
roito Jono de Souza-Nunes Lima. '· · 

MATRICUI..\ DR RSTUP.lNT&~ ·. 
' 'PftOIECTO JE I.EI 

Aposenlafd• dos magistrados. 
A. assombléa geral legislativa resolve.: 

Seguiu-l!e em' 3• discuss1lo e lei lambem apprnada 
para ser dirigida á sancçfio imporitil a proposiçao · -a 
mesma camara sobro a pretenç4o do estudante Dornardo 
Antonio do Meadonça. · ' :' Art. t.• O ordenado dos conselheiros do supremo tri

bunal do jusli~a fica elevado a 7 :200& unnuaos • a sua 
~:ratificncno reduzida a 1:800,1000. 

Art. 2.• Os magistrados judicincs Icem dircile á sua 
aposcutaçfio nos t~rrnos i•rcscriptos por cita lei. 

SUDSIDIO 1108 DDPUTAIIOS E SHN.IDOR&.< 

Sosuiu-se om 3• diS~:ussl!e a proposiç4o da. callllra' de~ 
Sr·s, doptrlados sobt·o os subsidies 1101 deputados, e. seRn-
4oros. 

I 
I I, 

' 
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o .... lilllvelra Lobo· pronunciou um discm·so 
que publicarcmosno «Appondicc•. 

O lilr. ZacàJ.•ff\1111-St·. pt·osidento, bem desejava 
eu v~r desvanecidos os oseru11Uios, que mo obrigam a 
vctn'r éontra este projecto; ..• mns .nem os osfot·~os do 
nobre visconde dll' Cnruvollas nem os do nobre bariio do 
Cot~gipe, que o defenderam, poderam abnlat·.a coavie~ilo, 
que enunciei no debuto anterior: os meus cscru1mlos mio 
diminuem, recrescem. · . 

Disse o · nobre bar1io de' Cotegipo e disso muito bem: 
quo o 11rojecto podo-se considornr sob deus aspectos: ou 
o projecto interpret~~eumn disJ•osi~ilo pt·ooxistontc, ou ~n
corra uma nova taxaeilo do subsidio. Accrescenlou S. Ex., 
fuzcndo~mo uma fineza oxll·oma, o que a conSidornr-sc ia
lorpretutivo o pt·ojocto, nilo podiam ter satisfalol·ia res
posta' anonuxõos, cou1 CJUD rm segunda discussão combato 

· o mesmo projecto, sondo que por osso motivo S. Ex. fran
camente suslontar·a quo não oO trata do iuterprolnr uma 
loi do subsidio, mns do fazei-a do nóvo nos termos do 
art. 39 da constitiricilo. ' · 

Louvo o .aJ•plaudÓ a siacéridado com. IJUO .o nobre burilo 
do Cotcgipo, nesta Jtat·le, inteiramente. de accordo com o· 
relator da conuniosilo do fazenda (o nobre visconde de Ca
ravellas) repelle o sol'hi>mn com C(UO se tom pretendido 
elevar· tt subsidio dos representantes da na~•lo, Ian~ando o 
augmento á conta de uma ·~upposta ditfcron~a de vnlor da 
110eda. 

~las li for~a confessar, Sr. presitlento, que negar ao 
projecto a qualidade de interpretativo ó combat.el-o do 
fr·ento, ó fozol-o cabir. O ponto do vista dn camara lomJro
rarin, ~olando-o; foi interpretar uma lei cxislcnlo sobro 
s~bsidio, ou declarar que deve ser entendida e praticada 
do modo a evitar que so pague o subsidio pelo padrão 
actual, quando deve sel-o pelo pad.rão mcnctariõ do tempo 
em que foi taxado. .. · . 

A coroara temperaria suppõe que o suboidio foi taxado 
em 18U pelas instruc~õos que baixaran~ com o decreto de 
t6 do Marco daquelle anno li tem pura sr que Jlngal-o pelo 
padrão monalario actual (i~ por oilaVII do OUl'e de 22. 
quilates) e não pelo padrão de 182-i (U600 JICr oitava 
do ouro) ó uma iniquidade : isto ci a jntcrprctaç•lo, 

O senado colloca-so em um· ponto de vista inteiramente 
opposto ao da outra camara, sustentando que o projecto 
encerra uma taxa~llo nova. o nilo interpreta lei do subsidio 

; preciistente. 
Para se conhecer q1Ío o espírito da camara electiva foi 

interpretar, escondendo sob as n(rparcncias do uma boa 
bermenoutiCll o aúgmcnlo do subsidio decretado no projecto 
basta lembrar a historia do projecto cornc~nndo pelo que 
dis;e naquella ClfmariL. a commissão que o estudou. 

Eis o que obsetvou a ccmmissilo : . 
" A eommi1são de fazenda, leRdo elludado o projecte 

~~~~igaado por l7 Srs. deputaclo1, declarando que o subsi
clio rurnual de ·a,ooo cruzados para os deputados e de 9,000 
cruzados· para' oR senadores, marcado nos §§ 2• e t• da• 
instruceGeB que baixaram com e decreto do tG do ~larço 
do 111\Ít, devo ·ser entendido segundo o padrão monelario 
~" época orn que fcmm promulgadas aquelln~ in•trucçõ~s, 

" A nssemblóa geral resol.ve : 
Art. 1. • Do pl'incipio da actual sossno legislativa Qm 

dinnto o subsidio nnnunl do G,OUO CI'Uzndos para ·os de
pulados, o do !1,000 cruzados,pam os senadores, mnr
cndo nos §§ 2•. o ~· dns instrucções que baixaram com o 
decreto do 26· do Marco do 182~, scr·á. pago 1\ rar.no •lo 
!160 rs. cm moeda do 'pr·ata .de ent110 ou om papel-moodn 
na importancia do _.1:800,~ para os doput.nclcs e de 7:200;)! 
Jtarn os· scn:idoros, sondo nss: rn enlonclidn a rcseluçilo 
n. 1329 elo 17 do Agosto do 1866, que lll·'"dou continuar 
9111 vigor o subsidio fixado pmn os deputados 1•ola loi 
n. 672 de 13 de Setembro de .18ll2. • 

Art. 2.• ~·:cam revogaclas as di;põsiçõos em contrario. 
. Sala das corurnissões, 9 de Jancir·o do 1873.·- An

tonio Candido da Cru: Machado.-Cardoso de Mcnczcs.-
Barcio de J1/ tittá, " • 

Entrando em discus;ão o projedo, foi otrerpcid~ uma 
emenda nos termos s~guinl~s : 

." O subsidio annual do 6,000 cruzados para os de
putados o •lo 9,000 cr·uzades- JliH'a es senadores, mar
cado nos·§§ 2• e ~· do cap. 9" das instr·uccõos. que 
baixaram com o decreto de 26 do ftlar~o cle.182( par·~ n 
1• legislatura, o fixado parn us Iegislnturns poste.riorcs, 
devo ser entendido segundo o padrão moneturio dnéJ•~on 
em IJUO foram promulgadas aquellas instr·uc~tics ,.o Jmgo 
do principio da actual sossilo legislativa cm diante; com a 
correspondente ditroren~a do valer da moeda. " • 
, Essa eu,cndn, Sr. presidente, que acabo do ler, foi con
vertida,_ cem ligeira allcrn~ilo, no 1•rojecto que discutimos 
o que arnd!l uma vez vou ler ..(lendo) :. 

" A assembleia geral resolve: 
Art. 1.• O subsitlio annual de 6,000 ci'Uzados para 

os deputados e de, 9,000 cruzncles para es scnnclo,rcs, 
marcado no capitulo n• §§ 2• c 4" dns instrucções annexas 
ao docr·cto do 26 de Março de 182-i, dovo ser·computado 
segunde o padrão mouetario da época em que foram pro
mulglldas aquellas instrllc~õcs o pngo do principio d,, 
actual legislatura em diante com a dilferonca do valor dr. 
moeda. • • 

Como ·se vil, o pon>nmonlo dominante da eamara é 
interpretar o nilo taxar subsidio, conciliar a fixa~no an
tiga do subsidio com n dilfor·enca do valor actual da moetla; 
dctcrmi rando que se pague paio. padrão do 1821 c não 
fazer laxae,lo nova. • · 

o que se nota ó que o llareccr da eommis~ilo do fnzonda 
da camam era algum tanto modesto, opinando pela mooda 
do prata, entrclanle que a cnmara por ultimo inclinou-se 
ao ouro : a· cemmissno queria entender n lei do 17 do 
Agosto do 1866, mas a cnmara eliminou semelhaulo refe
rencia Jmra só fazer-se mcncilo das instrucr.ilcs do 26 do 
~lar~o do 182.1, a quo desejava remou tar-so afim do npro
vcitnr o pndrno rnonotario dessa época remeta, porque de 
1866 para cá nno houve ditrercncn do pach•ilo menetnrio 
que inlluisso pnra o pretendido augmcnto do subsiclio. 

Em ultima nnalyso, porém, n ccrmnissão o a cnmnrn siio 
uni(ormos na 'idén cnpilnl: interpretar ou excogilnr um meio 
de, sem alterar a tlixa do subsidio existente, nugmenlnr-lhci 

o pa~o de ora cm diante cem a correspondente dilferon~a 
do lalor da moeda, oí de parecer que o dito projecto soja. 
towndo om conRidoracno o outro na onlem dos lrnbalbos, 
sudo adopli.da a so~Úi•l• ro!olu~Ao : 

considornvclmcnlo a impurlnncin. _ 
Se o legislador, Sr. presidente, quizosso tnxnr subsidio 

nos termos do nrt. 39 da con.•tituir.nõ do lmperio, onda 
linha quu vê r com factos do hn 40 annos, nacln lhe importava 
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o padrdo mopotarlo da ro(oritla opocn ; o sou dever, o_m_ tal i o nrt.· ~9, cm vh·tudo d~ qual o}ubsidi.o dov_o·· ser . tax_ildo 
caso, era tomar cm considoragno o paUrno monoliii'IO dos.· na 11lt1ma sessão da legislatura "antecedente,. t_axar, d1go, 
tempo~.que correm, o preco dos generos dn Jlroscnto ~po·ca I oxtempornnonmonto o subsidio a Jlrctoxto dc .. nno .. · ser con
e l'osolvor'o· problema : · · ,; qual ·e·· nctunlnuintc o subsidio sticucional.o. art. 39, ó·osonrneoor 'do bom !onso. Se nobacô 
quo convém ·uo"sonador o· no deputado? !'.· . . •. .-:_ oonvonionto rovogm· o art. 3flnhontido do nn'o ser. a tn~a-

AMni·disso, Sr. prosidonto, ~o a camura ·dos Sr_~. depu- -~<lo do subsidio reita.na ultima scs!lilo da log•slntura' ante
lados quizosso 'taxar subsidio e não int<n·prot:u· uma taxo-· .ocdonte,._·I'OVogno,o; ,mas .omqunnto-o não,fi~ordes o. vosso 
~110 "antm·ior,-.não' ó'_provn)'ol qÍio se abalàn~asso 11 tomar :dever ó rqspcitaFo. • . ·, . , ·. .. _:·:· · ... 
lial'll ·o aúgmouto. a razao que adoptou. . · O nobre barilo do. Cotogipo roz aqui uma obsm:vagJio 

·Com ofroito;· a cãmaru aug'montou os vonf"imentos -dos IIUe.mo.nno,parocou pro111:iadu.sua rc~:onhccida habilidade. 
militares do mar.·e torra, os dos omp_regado; do tliosouro o S, Jlx .. p~rsuntou : Estava'· ou nilo no. sou, direito. a pri
du; lllosoutiÍrias; ~as rocobedo1·ine. da caixa da amorti;a-: ·rpoira legislatum (do t82G a 1829) se quize;so taxar 
cnó, na razilo do uo •;.. E,' pois';. 'co~. adOlltarin lliLI"II o o sou' propl"io ~u!Ísidio? Se poiliU f.l~OI~o, cuntiuú:t o nobc·o 
;ubsidio dos.' deputado; o smmdOI'es a iazilo do t!iO •;., bariio. como di7.m· CfUO li lcgislatum aétuá,l ó rodado fixar , . 
clovandódo2:{00$a:G:OOO$ o dos primeiro; o dc3:600$ ,o sousubsidio?. · . . ... 
a 9:000~ o dós soguiulos?l o'. • . SI'. presidente, ,a primeira legislatura taxou, nos_ lermos_ 

A ~ocencia' i_nandava 11119 quando para todos adol!,tou-so .do ~rt. 3~ da cun~tit~igilo,. cu1,)829. o·. subsidio.11amn 
n, razão dc·no •;.; não so adopta;so. a respeit~ do',~-~;~~!dio l~gJSiatum !mmed~ata,,. mas_ uil?. mar~ou, ~cm~odut mn1·-. 
a do !!IO•f, para ·que se uilo d1ssosso que, por tcl· a :car para s1, poriiUD nquello ILI"ligo lh-o ved1tva expressa
faca e· ·o- queijo' na ··milo, maior fatia cortava·pam si a mente E 1•ela mesma raz;lil por11Uo. a-legislatura de 1826 
reprosentacão nacional. · · · ' ' · ,a 1829 não ·taxou .o sou sub~idjo, uúo . pod~. tax_al-o a 
'C:tda vhÍ:'mais; portimto, se firma, a minha oron~a de legislatura actual: o'IJue _podemos· razer-élaxnr o,subsi-_ 

que .o · p1·o)ecto trata 'do intcrprntar ·subsidio o nilo . do di o p:u·a a legislatura seguiuto. · . • 
taxal'-<i, propondo-se 'couscgúir indircctàmcnte, it somb1·á , A_p~imeira legi~IIÍtura·nào fixou, IÍilo 'podi<t_ fixar o. seu 

·da her ... onoutica o da equidade, um augmento do subsidio ·subsuho, • , . . 
qp,o tnlyez lho .parecesse· difficil nlcangar directamente O ,Sn. nAu;\ o DE CorEGIPE.-Porquo não 11rocisou~ · 
taxando'-o mL· forma que determinll o nrt. 3!1 ela lei rua~ · · · ., 
damci1tnl. Do. ondo concluo 11uo o projecto devo cnhir uo· O SE. ZAcANAs.;__Porquo a 'constituigiio .ll1'o vednv11 
senado;: risto come o Jiob1·o barão do Cotcgipc o o illustrc e no animo dos vonoraodos roprcsontnutes da nagllo -na
visconde do Cnravollas dcclnraram que s;lo· irre~l~ondivei~ · e1uclla opoca, entro o~ c1uaes so, achavam os lll"cprios I"O
os: argumentos co'm que 0 impugnei sob'o aspecto de intei·- d;tctores do 1•rojecto da coristitur~ilo, .nno podia deixar elo_ 
pretagão. infiuh· poderosamente c preceito ola1·o, terminante, de ficar 

·rcse1·vada it Última sés&ãoda ligislàtur_a·àntccedenle a fi-
Ccnsidornrci agora o 11rojccto sob 0 pcinlo do vista do xagão do subsidio dos deputados o sena_dor·os, · 

tnx~çno nova do subsidio.· . Acode o uobro barno do Cotegipo: " A pl'imoirà logis~ 
·.E. antes do iudo, Sr. presidente, a camnra 'não ·podia pre- lalura tanto mais devia ter direito do fixar· o ·seu suhsi-- . 

Selit~mc'nto·. 'cccupnr-so do tal objecto. O nrt. 3!1 •ln con- dia, quanto ó certo que o poder <•xcctitivo · exorbitara d~ 
stituiçao dispõe expressamente que o subsidi~ seja la~ndo na suas attribuições taxando o subsidio do_s legisladores mo-

. ultima .msao da legislatura antecedente c assim .fulta á diante as instruc~ões que baixaram com o c!ccroto do · 26 
cnm:1ra electiva~o mpetcncin para taxar o subsidio, acbnn- de ~llu·ço de l826.u. · . 
do-nos no princi11ia da primeira scosilo d.L legislatura O engano do S. Ex. ó manifesto. O poder executivo 11ão 
ac tui1l. • . . ' exorbitou expedindo 'as instruc~úcs do 26 do .Mar~o de 1824 

Observa-se, pOrJóm, por parto dos dofcnsore> do projecto:- o nellas fixando' o subsidio aos rop1·osontuntos da nação. Ao 
• O art. 39 du constituicao nilo ó constituciounl no sentido poder executivo comJICliÍl nquclht atll'ibuição, ·como coube
do nrt.'!78 ii, onsc~:uinlonlontc, ó licito no coi'Jio logis- lhe (o olle exorcou·) a de fixar o numcyo do deputados á 
lativo n·a primeira.scssão da·logislaturn taxar ·o suhsimo ussomblén geral, a do estabelecer o modo pratico do se pro-. 
todas a vozes que, como succedo agora, houve dissolug•lo ceder .-Is eleições donde haviam do provir os representante~. 
da camlier& que embaraçou vcitnr-so decreto dJ subsidio na da nncfio. · · _ 
époe:t designada no citado nl'l. 39 .. • · . • O, ÍJUmcro clo.dcputnllos o'o modo JÍrnlicodas eloi~•ios 

Es!ranba -doutrina, S1•, presidente I Do ser ·constitucional quo posteriormente deviam ·ser regulados por leis emana
um artigo da lei fundamcatnl resulta que cllo só podo ser das da asscmblén geral legislativa mn !82-l, ou no momon
rorormado em legijlatura cxtraorclinnria, observnndo·so os lo do comegnr· a llÔI'-SO em pratica a constituição, não· po
lramitos marcadcsnosarts. !73, 17-l.í !7ii, t.iG c 177 da cliam cloixnr elo ser esJabclccidos pelo poder oxec'utivo. 
constituição, Do oilo ser constitucional o artigo o lfUO se E' da ·ultima evidencia 'IDO o principo outorgante da 
segue ó que ello po1lo ser nltomdo, som nquollcs. tramites, constitui~iio, ·ao mandar executai-a, devia mnndnr n~ pro-. 
pela l~gislntum ordinn1·in. viclencins sem ns quncs fôra impossivól ter ella principio do 

·Dizeis <jUo o art. 39 JlilO ó constitucional ? Pois !Jem. : oxocução. . 
podei; .roform;Ll-o pclnlcgislnturn Ol'clinarin ; mas emqnanto IIm o nnmci'O tlossn; provido1icins incleclinnvois ost:ll'n, 
o não ·reformardes, eleveis l"espeilnl-o ; porque cllo se ndm como ncimn 'disso, n !k.n~ilo' do numero do clopnlaelos com 
om seu intcii'O · ''igor, como born moslr·ou o nolll'o scnnflor· r·eln~ilO 1\ populn~.ão tio CiHli~ JII'Ovincin, 11111 cem plexo do 
por Minas· Gcrncs quo ncnbou do fnllar. rcgl·a~ pm·n !'iO fnzer a elt!iri\o r., nccr·esecnllll'ei, o suh::~itlin 

Tnxnr, pojs, o suhsi~io no principio dn · primuh·i\ flc:-~siio IJUO dcvin JIÕrceLer o dn)mlado o o ilCnador, pors quo a 
dn lcgislntura actual, conservan1lorse intacto ua constiluiç:lo canstilui~ilo oulorgntlll pol' uma 1'/lZilO elo bem entendido 
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pud~r estabeleceu e princípio de nunca uma legislatura 
votar o seu preprío subsídio. 

De. sorto qu~, Sr. presi•lento, o neto de tnxnr o .execu-. 
tivo em 18ii ·o subsidio dos representantes da nn~ão, 
lon~e de ser uma .exerbitnncin, c&mo pretende e uobro 
bm·1to de Cotogípe, loi um complemento indispenRnvcl da 
oulorgaÍ!a lei lundnmentul e é umll prova conclndenlo de 
qua 110 espirita e na lcttrn · dn con•tituigilo nilo entrou o 
;•-•usnmonto de 60r cousa licita valar uma legislatura a 
•· bsidio quo tom do vencer. Como não CI'O 1•ermittido á 
r• imeira logislaturn perceber subsidie que olln mesma esta~ 
b- lecesse, taxou-o o t•oder executivo. 

So, pois, o executivo niio exorbitou cm 182.f, taxando o 
, , bsidio dos legisladores, e n primeira legislatura nito tinhn 
•lit·oito do fixnl-o para si, ficll sem valor o argumeuto que 
d :bi pretendeu o nobre barão do Cotegipe Jlnra asseverar 
qno a legislatura actnnl tem faculdade de tnxar o subsídio, 
que dele receber. Esse nrgum~ntc foi, todavia, senão o 
unico, c mai~ primoroso do S. Ex. 
. O nobre .visconde do Caravellas argumen!ou de outra 

fornm. S. Ex. dís;c : " Se a legislatura actual não podo 
taxar o· subscdíc qno lho compete, o· que logicamente so 
segue ó que os deputados o sem1doros ficar;lo sem subsidio 
durante toda a'lcgislaiUI'n, excepto 11or um conchavo com 
o governo ·c all·a~ da porta • • .. 

l'rotosto contra semelhante n•·sumcnto. Quando dissol
l'e'-so a ca.mura nntcs dn {.a scssno; ou nesta. f\cssão, mns 
antes de promulgad:~ a lei do súbsidio, n nova lcgi,Jntura, 
qu·o de CCI'io nno pode· taxar o que devo receber, percebo" o 
pela ultima lei do subsillío, que existo promulgada. 

Assim, a ultima lei do· subsidio que temos é do 17 do 
Agosto do 1866 o JIOrquc dissolveu-se a camnra cm 1868 
o cm 1872, nno bouvo mais tempo tio prcmulgar~so nova 
lr.i a re,ppíto de tal assumplo. Entretanto, os deputadas c 
scn:ulorcs nllo deixaram de receber subsidio cm 1869, 1870 
1871 c 1872 e receberam, lli1o por meio dc.conchavo,n<lo 
atmz da poria, m:~s cm vil'!udc da ciludn lei clll t8GG, 
que onl<lo prevaleceu e devia observar-se na· p•·eúinto le
gislatura. 

Nem ti a primeira vez qut isto snccctlc: sempre que ha 
tlissc;tlu~ild, n lui u1timnmcnlo promulg:ula rego o ~mhsidio 
na lcRisln!ura ttuo so segue iL dissolu~ão. A>Sim acontccr~i 
lambem po1· occasi;lo tia dissoluçno de 1812, 18H, 181\l. 
ll 1863. 

O nobre sonll't!OI·, a quem neste momento estou rcferintlo
rno nCCI·csccntou : " Com a dissolu,ilo que 1101. lermo it 
legislnturn, dci.~a do existir lei de subsidio o se os th•puln
dos o senadores o recebem é porljUO na lei elo orça menta 
bn runtlos. Orn so a lei do OI'Çnmento, t)UO 6 rcit'l pelas 
cnmnrns cm todas -a:-\ scs~iics o nlio llí\ quartn. cxelu~iva
lll!!nlc, p61le a.utol'i~m· o rcccbimcmt~ do suh~i,Jio, cntiio as 
f.nmarns potlmn lamhcm taxar o ~uh~idio rtira dn. quarta 
c ultima scssuo. • 

Relevo o nobre viscontlo tlc Cnrtl\'ellns •1uo lhe não nceilc 
o argumento. A lei tio orçamento nuo taxa o subsittio dos 
•loputndos o sen~dorc~~ comn não taxa n 1lotu~;io tio Impu· 
rndor: CRSfL ICJ llJICilUS COil!'ignn rundo:-J Jllll'll tnl tlt!M 

pozn, que ti O<ntln nn lei tio suhsitlio 11n ulii'u'" sc.,,io 
dn logislntul'll llntcccdonte. 

Qunndo, pois, n ld do orçnmcnto consigna fmttlos JIIU'A 
o suh~ídlo 1lo~ mcmln·o~ dn~ dua~ camam~, n~o laxa-lhcs 

subsídio, mas prosuppao uma lei em vigor, cujá taxa~~o 
(e~poita. • . · . · . 

Observa, porém, S. Ex. amda: « Se com n dissolu~no 
extingue-se a lo~islntura, · extingue-se lambem a lei do 
fuhsídio que no fim dolla devia cessar de existir. " . 

I~' nova essa intolligoncia do 'nobre viscontle de Cm·a.: 
vellils. A lei do subsidio rege durante uma le~i~latura, 
.ma; se esta se cxtinguo .por meio da moditla conslitucinnal 
dn dissolu~üo, 11 lei do subsidio ultima applica-se iL .flovn 
legislatura, porque, so por um lado as luncçiles legislativas 
-devem ser.•·clribuidas, o, por outro lado, nJegislaturn nao 
pó de votnr o seu subsidio' cm face do ar!. 39 ~a constitui~ 
çno, O unico IDOÍO legal do lerem subsidio ,OS m·ell)b'ros da 
legislntu•·a que seguo-so iÍ dissolução dll cnmara 11 preva-
lecer a ultima lei do·subsídio. ' · 

E' essa a nossa pratica de mais de U annos : sempio 
as le;íslnturns tiveram cscrupulo de violar o art. 39 da 
co,n~tituir-iio taxando o seu subsidio, ,praxe constantemente 
c·onfinnada pelo voto tias duas camnrns _tod~s. ns vezes que; 
depois da dissoluçno, consignam nas lois do orçamento run·. 
dos parn o subsidio segundo a laxa~uo que devora preva
lecer na legislatura que a.cabou com a dissoluçao. '' · · 

Seguudo essa praxe, firmada em constantes precedentes, 
salva-se o principio do nilo votar· uma legislatura o seu 
subsídio ••• 

'o Sn. Sn.vmn> r.ouo .-Por suspeição no augmento 
quo haja. 

O .Sn. z.~c.,nrAs :-Sim, lembra muito bem o noliro se · 
nador 11or Minas-Gcraos: .t•or suspeiç4o no augmento quo 
IH1ja. E' muito .elevado o <:aractcr dos rcprcscntautos thL 
naçne ; mn.s, emfim, sno homens c a tcntn~no do dí'nhciro 6 
terrível, e, pois, a conslituiçfio, querendo pOr ao abrigo do 
suspeitas a dignidade c pureza dos legisladores, adoptou a 
discreta o bem pensada t•rovidencia que restringe n ultima 
sessão da lcgidalttra anlccedcnlc n t:ixaçno do subsídio; 

O legislador constituiu to, com essa. clausula tio nrt, ao, 
veio cm soccor1·o tia fragilidntlo da homem cm presenca do 
ouro,· do luzente mctnl. · , . . ' 

E note-FC, s.·. PI'CSitlcnto, __ t)Ue ti do luzente metal quo 
se tmtlt '"' rcsoluç<10 sobre quo vci'Sa o debate. A com
mi~~iio de fa1.cnd1L lln. camnra· tcrnpornrin contontava-so 
motlcstamcn!('. com a 11ratu, m~s venceu o ouro n .final: 

O JH'Ccutlenlo, que CS\11 legislatura' abro, pode ·ter clToiloR · 
funestos: as ttissoluçõcs são do gosto do partido' conserva
dor. Em 181i8 usou dcsm medida contrn os libcrhcs, em 
18i2 contra os seus JH'DJlrios co-I·ctigionarios o na sonda 
·J!c dt•pul'll~ljcs cm IJUO cnh't\. ntó ~ncontrur o~ scnuinos con·· 
t<Cl'mdores, que su:otcntcm o throno sem n mininln 'ohsCI'·· 
vaçiio, m~tl poderemos sabe•· onde cllc irá parar! 

Pois bem: tio 01'11 cm diantu, cnd11 legíslaturÍt. que vier 
depois tlc um:c dissotuç<lo, potle avalinr o proprio trnl1nlbo 
c decretar a rcmuncrnçiio tJUO clle merece: o exemplo est~ 
tla,)o. 

O nobre barão do Cotcgipc levou n mal quo ou tli~~csse 
~ct• uma notloa \'Olnr unul lc~-;islntum o seu subsidio. Dc
clnra quo nfio ó miuhn. intcn~ilo olfondct• pc~soa. alguma, 
ma~, se é ce•·lo t)UO consitk•·açt1cs do Jlllt!or o do >lignitlado 
leva•·am o autor dn constituição ~ vrtlnr que M tntnsso o· 
!Hihf;it!io cm oulrn l'IJlOCI~ IJUC ni1o flflja. a ultima p,cs8i!O tl.a 
legislnlum nntcccdcuto, todo o dosvio tlossn re~rn snudnvcl 
~ nrrrro muito lllll'll roprchl'lulcr. 

.t 
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'· Mas,· cm .todo o c~so, 'clis>c S. Ex., o sonndo urro tom 
IJUO ver ncss~ desvio, se dç,<Vio lia, porque como vitnlicio 
sempre tem de l'Otitr. o seu subsidio. . 

Ei~ uma propos1~~o que combato nbsolutamcnto. A 
lei do subsidio ó, como toda fui, obrn da camara tempom-
na, do senado, e daCuróa por meio da sanc~ilo. . 

Ora se a camnra .temporariiL trata do subsidio cm 
época IJUO a constitui~ilo probibo, o certo IJUO o senado, 
do~~ando de rcpcllir a pro1tosi~ilo vinda cela out111 camara, 
incorre na mosma censura , c nilo · menos a CorOa , 
mediulito u. rcsp0nsabiliclndo dos ·ministros 1 pódo ser 
censurada .pela iudovidu aquiesconcia a um projecto votado 

-fóra do tempo' legal. . · · " • 
AiudilSo o subsidio do scnado1· nilo estivesse ligado por 

indissoluvcis ln~os ao do dCJIUtndo, poderia dizcl'-so IJUO n 
aquiosconcia · do ·senado 11 um· projecto irregular sob1·o 
subsidio n:Io importa-lho censura; !las nilo ó as>im : ·vo
tando O ~sUbôid)ll do deputado, O senado vota implicita'monto 
o ·sou proprio subsidio, o qunl, conformo 'o nrt. 'J3 da 
constitui~il<~, ó outro tanto c mnis mctndo do do deputado. 

Por.tanto não ·ba censurn· que se fa~a à camam olocliva 
a p,roposito do ,projecto cm discussl1o que .tambemuão caiba 
ao senado c ainda mui:; ao scmulor que ao deputado, por
·qu~.esto pódc nllegal' a altonuanlo da mocidade, 11110 aosim 
o senado, composto do homens velhos c ji• com os pés 
para a cova, _o qual; _}lOl' isso me:1mo, deve medir o t~l_canco 
dos seus actos com mais cahmL c rcOoxão. 
. Uin alvitre scmelhan c ao da proposiçno, qu.• or;• se 

discntô, disso cu 1111 precédcnto discussão, que havia vindo 
da outra camara cm 18il7 e que cnhirn no senado csmit
gado pelo mais signilicativo· silr,ncio. S. •:x., o Sr~ visconde 
de Caravellas, respondendo-me, observou quo não . havia 
paridade entre as ·duas idóus: a do 1857 c n de 1873. 

!'eco 'liccnca ao nobre senador pam dize1·-lbo que se 
onga1ia negando a pnridndo dos d~us alvi Ires. Eu vou lê r o 
de 181i7, contido em um artigo addit,ivo ao or~amenlo 
daquello anno. 

Eis o artigo (lendo}: 
·« Art. 3.i. -(,ldditivo). Os Ol'dcnados o subsidias c~ta

hclecidos desde n indeiJOndencia c que 11110 Icem s.ido IJito
rados, .com quanto autorisados periodicamcnlo, quer por 
orçamento~,~ lfUCr por leis prÍ\'!tlims, scrilO du lwjc cm 
dhmto satisfeitos na razão do valor da prata naf(lldlo 
to1ripo. 11 

Do artigo additivo, a que me l'oli•·o, ,·ê-so •1uo o pen•n
monto da cnmarn cm 18tl-7 era como o da prr.santo, inter
pretar ,IL Jci existou!<J sobro subsidio- rcmonlnlldO,SC llO 

padrão monc'tario d11 õpoca .4•• indcpcndcnci;! ou, o quo 
vem a ser o. me;mo, clevnr o oubsidio som parol'or que o 
~~ . . 

· Convenho, onh·otnnto, em 'I"" nlcumas ditTcron~n• so 
notam entrO os dons nh·iü·c8. A tn diiTorcn~a ó f!UO o ulv·i
ll·o de 18li7 snlisfnzia-so com 11 )ll'ntlL o o do 187:1 c~igo 
ouro. A 211 clilfcrcn~n, c mui digna do reparo, é IJUI.l o nlllli
livo·do 18li7 cm um lauto meticuloso, occultam e;tulln
dnmcntl.l ns palavras •• scnndor c doJIUlndo ,, para IJUO 
não ~i~~o~scm: sJlo procur·n.ilo1'i!S IJUO proc11r111U·paru si. 

Exnminndo acnt'llllnmonlo o adtlil.ivo, cnnhnt~o-so tJIIC 
ollo SÓ 1L dOJIUlados O senadOI'l'~ rcft~ria-sc, pol'IJUanlo, Cl'1llll 

o:-~. unico~ tJUo so aeh:n·am ua h~·polheso figut'iHIII do tcrum 

nu~ilios p~cuninrios som nllol'll~~il desde 11 indcpcn.ionci11' 
mas õ certo que no IIJ'tigo ndditivo se nllo dosignnva dopu
tndo nem senador.· No projecto, IJUO se diicuto, trntn-so 
dosotnbarngadumento do intOI'IIfC!ar o ~ubsidio cm f;Lvor 
do deputado c oxprcsoamonto do sCJ\ador, IJunndo om 
todas as leis do subsidio que tomos nunca se '1110nciona 
sonno. o deputado, porque o subsidio do J;enador, está eu
tendido que e outro tanto c mnis metade do deJIUtado : 
nfio 1111 necessidade do CoJJoçificnl-o. 

·· Disso o nobrc·viscondo do Caravellas: " N~o 6 do admi
rar que .se pague cm mocdn forte 'ao semtdor c à o dcputa•lo 
o ;ubsidio quando certas classes do funccion'arios (alludiu 
no corpo diplomatico) slio Jmsas om ouro. • ·A resposta· ó 
facil: os diplomatas devem ser pa~os cm paizcs estran
geiros cm moeda forte, mas o subsidio do deputado o 
senador devo ser satisfeito cm moeda do paiz como silo ·no 
lmpcrio pagos lodos os emju·cgados publicos o nll~ ó deco~ 
roso que siga-5o para os do'mais umii regra c. Jmra os 
deputados c senadores outra. . . 

lnoisti•·am muito os defensores do projecto na considora
~ilo do sua utilid:t1lc. E', ou nno ntil, perguntava o nobre 
baJ'<lO do Cotegipo, IL disposi~ão do projecto? .E continuavn: 
pódo nlgucm suslent;u· que nfio seja mesquinho o subsidio 
dos repmentantcs da nn~ão? 

Util, dizia 'fhemistocles, ó inccndia1·-sc· cm plena paz a 
esquadm de Laccdcmoui;L que se achava no po1·tÓ, nsscgu
rnndo as•im a superiol'idudo dn. Athcnns; mas o seu rival 
respondia-lho victoriosamento ' será util, JIOrém ó injusto 
fazei-o. E foi rojeitndoco alvitre. 

E' como cu Jlenso, Sr. Jll'csidcntc, a respeito do projecto. 
o augménto do subsidi~ será util, será convcnicntQ, mas 
mio ó votado no tempo. IJUO a r.onstitui~ão marca, e, pois, 
11110 ·o julgo digno de npprovaç;lo. · 

O nob1·c senador pela provinch1 de' ~linàs-Gcraes, que. 
ncnb11. de ornr, mo!!ltrou detocjo do ouvir a.OJliniiio do nobre 
presidente do conoclho sobro n Ílmtcria que se discuto; 
mas o nobre presidénto do conselho não se moyo. Talvez 
S. Ex., se lhe cu ,lzCI' igual J>Odido, I.!JC uttondn ; JIOrquo 
cnll·o os dous bouva lm dias um incidente que produziu fc
ridas ainda mal cicntriznrla:~ hoje, ao passo que entro 
mim c o· nobre prcsi!lcntc do conselho nunca houve inci-
dente. · 
.. S. Ex. devo da~ snu opiuh1o sobre o p'rojecto; o nobre , 
presidente do conselho, dando o seu voto ao projecto,. dá 
um voto -11 si mesmo, como ha de votnr para :;i no':" nug- · 
monto dos oJ·dcnados dos miniotros .. c do conselho do Es
tado. · 

O Sn. SiLVI~IIIA Lono ; - Vem tumbom augmcnto JIUI'à 
os ministros de Est~do? · 

O Sn. Z.IC.IflJ.IS : - Ycm, o mais ontl'os projectos do 
nugmcuto do vencimento••·. · 

O Sn. Su.m111.1 Lo no : -!las cllo ó o culpado. 

O Sn. Z.IC.\IIIAS :- Eu pouso que o nobre presidente do 
conselho devo cnJ·rognJ' com n rcspous~bilidndo do llllltos 
nugmcnto; do venf:imontos, porqunuto o prlll'ido ·!IC molho
mr vencimentos unsec dn doclnraç11o do ministcl'io da fll

zendll : ha cxcm·o da receita .10b1'e a ,clcspe:a. · 
A palavra nutorisada do nohro minito~l.ro da ruzumla tal

Vi.!l lllll romova tio c~pil'ilo os. CML'I'IIf'Uios IJIH.l tenho contra 
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o projoclo, ao tJual.àté agora estou dispo:lo 11 ·negar o 
.meu voto. 

o Na•, Jl', oétR\'iano souto prorundamouto nno 
Jtodor concordar com os procodon[cs oradoro~, •Jno no seu 
tuPdo tio aprociat· Hquostao a tem dcslocndo do !Ot'l'ono tl11 lo

. g;tlitfado, ·ospot:ia]JllOn(O O illnstt'ltt]O Ollttlur IJUO faliOU C~ll 
ultimo logat·. l'utlu lkcnca 11 S. Jix. Jlat'a antos.do tudo dt· 
zcr-lh11 tJUO não· o ~ómént.o S. Ex. IJIICIII. t'osisto ao motnl 
lnzoulo lambem cllo orador IHIIH!i\ :;o 1lnixou movor ltm 
lo•la a ~0:1 vida pnhliciÍ jw1· consídor:t~OOs do mola! luzente· 
( OJIOÍOtfOS ), 

O Sn. ZAC.IIIIAS :-Ao monos a Jtalavm ti oonom. 

O Su. J1. Ot;1'AVI1NO lembra ao scmulo 'I?" consta.nto
meuto tem chnmatlo a nllont:ão tliis.caumrns pam ns tnstcs. 
con~-oquonc!as qUe mL dirccçi\o do nos:m politica' o no oxcr
dcio das rUncr.õcii l~gi:;laLivns· tem ''Íntlo tlil Jncsquinha~ÍiL 
tio·~ subsidias C d;~ misct·irl das casa~ do Jlill'lamnuto,, o quo 
ôC torna. nmis · Scnsivd culll(lilrílnfl.o-so com os vencim cntos 
tios lcgitõludorcs rcpulJiicano:; nos Estatlos v_isínhos roliLLiva
mcntc mnb pobt·c; do 'I"" u lira; ii o com o osplotulot· c eon
rorto tios pillncic; lcYILUllltlo; no capitolio de Washiu~tou 
(ara as camarari da fctlcrar.ito i.llliCI'ÍCann. · 

O orudor apremJcu a )uJ;Jentar iL JIObl·eza do senado niio 
e nns · palavras do 'dit~linctos :;cuadorc=-l ~1uo outr'ora 
honraram o JHtl'lamcn~o brasileiro (tor suas luzes c fl'iHIIJUCza 
do sentimento~, _como ai111ln nas cou~itlorn~lics_ eloquentes 
ditas oulr1orn. pelo nobre scn;ulor tln. Uuhia, a quem res
pondo, o •ínallcntbJ'OU um dia atti·mcsu!o •Juo o ':"'.'crnntlo 
presidente llo sonado trahalhnva rHHi anL1gns coc5cmts .do 
conde d'Arcos .•• 

O Sn. Z.\l:,\nt.\~ :.:_Eú ni\o tiis:;e cochcil·aê: chamei a casa 
·do pardich·o .. 

O &. F. Ot:T.\VI.\1\0·:-N";itl mc.rcliro a esta ~ala das 
SCSSÕUS C sim à CilSIL tia S(!CI'Oliii'Íil. 

O Sn. F. OcTAVt.l~u :-l'ois é ahi IJUO tmballm o nosso 
presidente. 

O Sn. ZACAI\I.IS :-Adto a· casa mui!o intlcccnto o muito 
IJUtllltC. 

O Sn.·J1. ·Ocr,i~1.1~11 reconhece mnis ten•lcncias •lcmo
crnticas na constiluíeão, que no:; rog-o, do IJUO cm cea·las 
doutrintts Jibcrao~ nJ;t·cgoada5 ngora. A constitui~liO mlo I'C
conhoccu, nem ticu a8o a~ lll'istocmcias, nem tio nascimento, 
nem inilitnr, nem tcnítorial : só .ndmitLe os scrvi~os JH'Cs~ 
trufos u.o Hstndo com uma villa honrathl ou lJOI' ou(m 8Ü 
l'cconlleco ;1 !niJJremrtcilt tio mcrito pcsSonl. 

Assim organisou n~ tinas camants tio modo n cxduir os 
privilcgilt~os dn so•·to. No scnntio não ~e pcnclra por di
toilo de rnmilin, nem pelo nuribulo tia rittuczn. 

No8t~O~ brazõe:~ Rr10 purn o simph.!SDJCnto »!o~ nos~as luzo8 
'"' os nossog llcrvi~os á cnmm. publica : esta 6 a 1.ho5c con-
~litucionrd. Orn. cm um pniz em que os grnntlus IILVI'ill,orcs 
t: OR rormnca·cianlc~ rico~ nno !!C detlicntn lt!! earrcirns pu-
1,\ieu~ o HJICIUI.II auxiliam o 1uovimcmto gtJraltla politi,·n ~~1o 
mn gcrul J!Ohrc~ o:; hunHlll:i tlo iellra:; o lhts (lt'Uii:i~õc:; lilJC
J'iHl:-i tJHC clicgarn au pal'!alucnto. 

' ls~o nno 'ó um mal para o pniz, ;o um falso pudor nu 
'li~r impu~ h· que os runccionu•·ios oloitos pela. n~çllo sejnm 
os unico~ que se conservem mal rótribuidos. (Apoiados): 
Mas, so routiuunt' osso upiii'O oxigitiÔ ató'.l10jo dos eleitos 
tln nnrt1o, IJUIJ na ph1·nso mesmo ·do illu~lrndo· sôúudor t•eit.l 
Uullia sno lllllt't)'rc~, ualurnhncuto as runuçoos h::;islaLivas· 
>ct·ào . cxclush·nmonlo couf11ulus n quem tiver riquo~n, n 
tum1 oclocruci;l p"cl'isosn e inconslilucionill, ou. cntno us 
IH'OViucin"s pàdirilp nos empregados dil C6rlo em nmior os.-. 
cala-do que. itoj~ quli· se dignem de ropres.otltal~as/ · ;;,. 

O Sr. ZACA"IH:;_ Esse abuso uno ó :provénien.to ·da sua 
rcll'ihui~fio pocuninriu;- V. Ex. toca. ctn ·uma chaga viva 
Mas ti todo tio ~ovcmo que se estende a!~ GoJ·a~, ftlilllO 
Gros:o, Ainn1.onas o outros pontos. - '" · · 

o sr·. F. O.:T.I\'IANO"ni\o "contc;tn.cm nbsolulo ossa pro-. 
posiciLO tloillu;tmtlo scnndol', 1•orúm acrodita quo o. dedo 
1J0 g"oVCI'nO ôO OSlondet'ÍI COJII IIIUiô fuciJidmdo, IJUKIIti~ OS 

(H'ovinciauos t·ccoube~llm 'I"" ·pnru set·cm · depub1dos toem do. 
ubundonar · US industrias ·do IJUO "l'iVom, sem· COIUJionsa~Uu 
cquivaleutc;·c t]UO tlurante os 11uatro 11 cinco. níczos .do sos
s;lo mlo (IOdem ler ao sou lado a Cnmilia, 'lUC: lica ubandu-. 
nadiL ou .encantou da p11rn não a~ravar n. Uc~gfn9.1L· do 
cllcfc. . 

Tud11 a at•gumcntnç~o dos honrado$ iffitmgnatlorcs do ;,ro
jocto a:O~onta mn urua tiJIJilka·~~ilo irnpos~ivol do arl. ~!I da! 

· con:3litüiçào, tJUO ttwn cm vi:.;tus a~ l'.ircurnstnnêinsordinnrias 
dil oxistoncia das logislnluras. JiLO nofiro har;lo do Colcgipe' 
dcmon~tl'ou· a insubsistcncia dc:<sa nrgurne_nta~ão •. .O nrligo 
constitucional considerou a ·yida. normal do tmrlamonlo ; 
contantlo com um IJUatrieimio 'lcgislntivo ni1o interrom11i, . 
tio, mntulou IJIIC no ·ultimo armo da logislalum 80 mnrca~liO 

·o 3ubsidio thl legislatura seguinte. · Ot•a esto nilo .ó. o ca,o.
N;lo houve .ultimo anuo do lcttislatura, cl portanto, . n_l\o so 
rcz a lei do suhsid_io, A. novit camnrn Su 'encÕfllra .scm.·o~slt 

.Jci cm JH'eScnçn.da. disposiç~o · cm\StiLucional dcm~~riLt,ic;L, 
IJUC IIIILIIIi<L rcll'ibuil· OS. SCI'Vico S ]cgisJaliVOS. 0 IJUO -h a, de. 
fazer? Cru:mr os bmços 1 N;1o, JiDri{UO sõri;L f;iltaL' _;l fó.'thi 
tn·ornc:Osit constitucional e deixar na JICunrin. ~embnraçosa a 
IJUasi lodo O jta!'laniCU(O composto do· cidadii05. ·sem fOJ"IUna 
t'ccuniaria. ., . , 

A comttoltlncia· da actual le~-islntura pitra' mimar o seu 
~ubsitlio lhll ycm, · portanto, da .. gnrantín. con:3tituCional. d~ 
uma rctJ·ibni~ãO ·c,uai!Juer c da ·for~a: da:; circunu;tan~ms,1 por ter havitlo uma dissolu~ão antes do allcndor .a cumnra 
tlissnlvitla ao pt•cccito dn a1"l. 39 .. nlas·o nobre s·emttlor, a 
l]ucm r""JIOndo, querendo salvaHo desta difficultlntlo;·tlisso 
que, no t:aso ilclunl, "igoravn n lei elo !:iubsidiÓ feita 1111ra 
a legislatura dis8uh•icln c CJUC bastava \'Otarmos 11 Ycrba. 
na lei tio "'''nmcnto. O nohre scmulor exprimiu-se. pouco 
mai~ ou mcnog nssim: 

" A comtituic1Lo havia datlo o direito do· tÍissolucào; 
log.o ·o raeto· tio· uma diri80lut~ií.o não ó ci~cumsta;Jcia 
cxtmoniinarin, ó umn circtt~H~Luncia JlrlWÍ:;~n. ~ . 

(l alvilt·o lcmhrntlo c a rnzi1o cm tJno é mólivatln coa; 
tluzc1n IL tltlli\ roncluMi.o pcrigo~lt. 'ra1.nhcm a rnn~titui~:;lo 
pl'e\'ÍH o-easo de disriolucno Cllll matcl'ia de OI'C~amcnlo: 
logo, tlada uma clis~o u~.11Ó 1 ruio ha nneet~sit1ado liO.(tcclh·-sn 
!'t nova cnmnm uma lei do OI'Çllmcnlo com ptcb:m: tlcvc 
cutcndcr-~o IJUc eonlinúa a lei /llllcl'iol' ••. 
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. O Sa. · Z•cuus:- NAo so pó do conlundir uma ioi cem 
a ~ulra. · ,. · , , , · ,. _ : , · 

os;. F:. ~cr•.VI~~ii:- Desejaria sabor. porque 140 se 
pólio conlund1r,, quando ,ao razoos o as circulilslancias sao 
llS IOD1mnsl (Apcnarltis) , , . 

O Sa.:.z•c>nl~s:;-Quel' q~e pe_~àa pnlavrn 'I 

O s~:f O~r:mA~~:'.2.. {. Et.•!ab~ que sem~r~ tonh~ 
prazor em oavll-o. - · : _, · · 
. !lu ~S c.a"!ara~.l~em dé (azor ~sle anno Unli!.loi de sub

SidiO oa o s_overno .Iom do ordonar quo se su~ponda 0 seu 
Jmsa_alcnlo. 0; procodonlos ullogados, isto é, o mandar 0 
govorno, depois do'd.issolu~O~s; yai;nr_subsidio ~!llloi quo 
o votnsso, é .o quo !01 ebamndo do conchavo pelo digno so
n~dor de -5. Pnúlo ·sem inlengilo do otronsa. Ello quiz dizer. 
<Jue;_ no' nperlo das, circumslancia~, governo' e ciunaras 58 
onlendoram lacitamimle, o governe pagando e as ca1riaras 
recebendo. Mas loi isso re~ular? ·Nao; loi um oiTeito do 
lolorancia reciproca: esses precedentes só provam que houve 
falso pudor,em. nilo se votar a lei, quando o pudor fechava 
os olhos.no,aclo de ·rocébcr o quo nilo se vo~,ra. , 

O orador,',londo ouvido o nobre senador pela Babia dizer 
P?'' vez.cs, 'com• toda n razilO e cloquenlemenlQ, que o subsi
diO até· ·agora· vencido era ·miseravel, não esperava que ·elle 

·fizesse as·tonsidera~oe~;menos justos sobre· a cxorbilllneia 
de que ae·.vao, marcar. Disse:S, Ex.· 'q!Ío n cnmarn dos 
deputados nao so· edntcntou com a prata: do projecto do.' 
18H?•. o q~iz I oRo i) m~lnl.luzoJI!O', .e) ovando a 150 •;, ·o 
subs1d1o.' ·Fóra· convomente· lazer-se um estudo relros
JICCiivo, ··a ·partir de ;1823; de' lodos os ordenados •. V~r-se
hin· I(UO to_dos -Icem· tidO ncerescimos por diversas vezos, do 
.sorte <Jnc no. momento actual esta~ ·elevados n 200 "/. OJI 
mais: O subsidio logis!alivo é augmenlado pela primeira· vez 
de)Jois do li O ·annos -: • nüo so )Jódo razonvelmonto exigir quo 
o seja em·.uma propo1gão de 10 ou 20 •f,. Ainda agora n 
ordenados jll· augmentados ~o manda accrescenlar mais 
no rio; -,_. ·. : ·:·· .- . . ,. : 

Obs~rv~ ~· s~i,iido que o subsidio do il:ooo crnzaaos roi' 
laxnd~ pelo ,governo, cm. '1822, pilrll a coristiluinlo. que so 
reuniu no nnno 'seguintc. Nessa épOCil o Imperador, reco
nhocendo.rriticnS as no~5as circtimstnncias fin'àncoiras· con
tentou-se, com'receber uma pensiio igual nos ródilos d~ casa 
de .Brng~n~n,''cerca 'do 9:000;1 po~ niez ;·e os. ri1inistros 
reduzira'!~ ~s seus .ord~nados n 3:60~$,qu~,éonlimiaram a 
J••rcebcl' nos annos seguintes. l'ortnnlo, os primeiros. sena
dores tiveram um, subsi<lie igual ao ,orde<!ado do:i:'ministres~ 
Compare-se o que. vencom bojo os ministros cOm· o.' subsidio 
fJilC OS scnado~~S 1 .VI10 rcecbcr, SQ plissai- ·o nugmcnto1 c' rÕ~ .. 
conhocor-sc-h.n iju&

1
osllinno ti' cxccssivp, conlo se 'pódr.riíL 

concluir das expressões do nobre sonndor. llntrclnnlo m1o 
ó sobro o guan(<Ún <JUO n questl1o tom versado, nem sobre 
•llo o orado•· so' occupnri:i de fnllnr: ú solu·e a lcgitimidndo 
do neto da cnn,1~ra dos doputndos, logitimidndo que o ora
dor nl1o )I.ÓUO ver contestndn, sob pena de passar-se esta 
lcgisl<ttunt Jom. subsidio algum ou do se reco1'1'er ao lavo•· 
ministcl'inl do mandar J<ng•u· n<plillo qno n11o '' 1lo lei 
(Apoiado.<). · 
'fa~hem se 11i;se com emphnse: " Vódo bem: " pri

muirn JogiHIIII.UI'II. 110~ dm1 um exemplo docoro~o: mlo rcz 
lei Jlill'iL t!it fct. t~ónwnlo para a lcgi~latum scBuinlc. 

Porque n4o a lez?, Porque. o ministorio .lbo.Jirou u~e 
lrabalboi marcando .nas lnslruécoes ·.de 18if õ subsidie 
quo o .!besouro devia p11gar; e no~se lempo cômo obser
vou .o· proprio autor dósse · arí;uinentó, o 'executivo pela 
·r?rga da; c!rc~msla~~ias a_ccumulavii a·s · Cunoo.oos ·legislá,; 
IIVnH. A prnne1ra legislatura, pois, encontrou .o subsidio. 
marcado o marcado com, corta nobreza. pnr11 a ópoéa; pôr 
que OS senadores I'Occbiam Janto COmo' OS 'minÍslros:· Se' O 
executivo 1140 hovessoprovidenciado : iÚâmaia seria obri..: ' 
gada'a razol-o, co"!o o disse. con: tod~'o ,lundaqiento ·o: 
Sr. bnrllo, de. Cotegtpo .. Mas estuva já .providonciado, E' 
embora o subsidio então fosse grande p·ara a época; tie~ve. 
deputados e senndores que aebarnm sa'crificlo deixar' às 
suas indu~lrias o Iam i !ias e as .camaras tiveram de engen
drar '!le~1d~s coe~cilivns I Se há Íllgu1i111 Ji~ao a' tomar' 
desRa pr1,m01rn Jeg<slnlurn, é Ioda no sentido de abonar a ' 
acl~nl .cnmnrn . do_s depulndos; quando . entendeu ·que, ~ma: 
relr1bu1~~o mesqumba nnnullava o preceito consliluciorial ; 
porqunn~o •. · na-lei ~ue. ~o lez nat[Uelle tempo,.marcoú':'se. 
um subs1d10 quo equtvaha. ronlmenle no .augmenlo que eslll. 
proposto. · 

· O orador nno se reputa. aulorisado,- com~ o''nobre· ie
nador pela Bahiil, a oxaminnr se ·loi delicado ou nilo o: 
procedimento d11 ou ira camara·, riem pensa que o senado· 
tenha o ditoito de ensinar delicndeznS' ácamara'·lentporafia•.: 
Na o -tem que perscru~u intencõos : tem do cxáminar se o 
projecto da outra camnra é lcgal.'e justo (ApoiadOI).,Vir-: 
tunlmente . examinou em sua. consciencia. se era decoroso, 
nilo para lazer ·exprobrn~Oes á outra· camara, mas ·para' nno 
perder ~ estima de seus, cencidad~os o· a do nobre senador, 
s~u nlhado e amigo, cujo b?m 'conceito preza, ,estando 
msso lambem do . accordo COI!l ,o seu outro amigo,, o . 
Sr. _barilo_de Coteg<pe. Niio lhe parece necessario, nem con
vcmentc fJUC as cnmaras se intromcttam no exame ·dali 
conscicncins uma da outra (Apoiados). · · 

. . ' 

Conclue declarando que v.ota ·pela resolu~do sem :rehur.o 
o com a persuasão de cumprir um dever ·de liberal.. • -

. ' . . . ... . ,, .. . .. 
O Sn: ZACARIAS tomando de nove a: paTnvra sustentou 

as suas op_iniOcs, · " · 

O lliii•, F. OctaTinnoi'-E' ·lambem parauma
explica~ilo sémenl,e, que do novo me levanto. O qao ou 
disse nllo loi precisnmenle o que notou o nobre senador. 
Eu me rcfirirll' a· um argumento do nobre bar•to' do Cote~ 
gipe. Dizia S. Ex. "·Deu-se a ·dissolu~illl, ·ha um·· lacto , 
anormal. Não ha lei anterior : ou. se h a do lazer a Joi ou a 
cnmn;a .hn de <leixnr do receber subsidio, o que é ·contra a 
consllllnção. » Eslo loi ·o. argumento do nobre bnrilo dé 
Cotegipe. · A ·isto respondeu o nobre senador. dizendo: 
" A <fissolu~i\o ó case· preyisto pela conslituic•1o,. porque 
olla dá este direito ao poder executivo ; .JÓgo, quando 
houver dis~olu~il1l, ficli prevalecendo 11 lei anterior do sub
sidio .. • Ohjeetci eu ao nobre senador: " Jlslo.principiO, 
ú 1111io, pOriJue·, tendo o Jegisladol" previsto a dissolug11o e 
lendo lambem marcado que a lei do orcamcnto seria 
nnnUI~, (!llílndo so dósRu o caso do dis.sohlçii.Ó, cnlito a lei 
fio or~.runento 1fovin conlinunr fiCm nmiil ncccssidndo do 
lav.or onlrn lei. » Eis IIIJUi IJUal loi o mm! argumento. 

O Sn. Z,\GAIIIAS.-)In! o OI'ÇIImonlo ó !oito com unte
curlencia, 

'· 
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·O Sa. F. OchVIA~o . ..;....O óioantonlo ó feito com nnlc
cedencin, quando ô !oito I Mn~ nem s?mpro ns ch·cu!n
~tnncias sno normaes. e tanto que >O· tiVCiscmos IJ.Ucndo 
embaraenr a passagem · da rosolu~no prorogativa, talvez 
que nin'da bojo so cobrassem imposto~ som permi»ilo dns 
cam·aras. , 

O argun1ento do nobre l!llnador, portanlt,.l>ódo nutori
sar a ·conclasao do quo t poder. executivo,. nos te cnso, nao 
teria nocossidade do pedir nut,;risa~no p1·orogntiva ;\s ca
Diaras, nem do lazer com ellas a lei do or~amonto, jl~r•1uo 

. consideraria em vigor pelo fucto da di:10olu~~o n le1 do 
orçamento anterior, 'Como pretende o nobro >cnudor q~e 
se considera e 11 lei do suboidio. 

Foi esta a minha obs~rvnçao. 
Findo o debato o submoltida·í• votaMo, foi n 11ro· 

posição approvada. para ser dirigida tr s<inc~~o ilnr•orial. 

~UGXENTO DOS ORDtNADOS DOS LEll'fES D.IS . 1·'.\CULDADES DE 
lliBDICIZ\.1. E DE DlhlUTO, 

· .Entr.ou em 2• discussão, com a· emenda olfcrccida no 
patccer ,da mesa n. H5, o art. 1 • da proposi~r.o da mcsmn 
cámara, iobro o augmento dos ordonados dos directores o 
lcutcs.das faculdades de medicimt'o do direito. 

O I!IJ.:. Zaca11•inN pronundou um discurso que pu
blicaremos no «A1•1•cndico,, 

Foi lida, apoiada e posta conjuntari1cnlo cm discussão a. 
sogilinto · 

Emenda additi1•a 

·Os ordonádos e gratifiCil~Gcs ordin:trias dos professores 
do imporia! collegío do l'cdro 11 ficam elevados na razão 
do líO •;, 

S. n . ...:zacarias de Gucr e Vasconccllos .-Paranagud.
Thomaz Pompeu.-Nuncs Gonçalves. 

O Hr, Figueira ele llello s-Sinto divergir 
da opiníào que emittiu o nobre senador, que acaba de !al
Iar, quando _pretende que os vencimentos dos prolcosores. 
do collegio de J). l'edro 2.• sojam elevados a mais liO •; •. 

Entendo, Sr. presidcnto que quando so trnta de marcar 
o snlario dos empregados do ordem ndrnini;trativa deve
se ter om vista as diversas gradua~aes ou gerarchias, om 
qao elles se acham, as habilitações, que·dellcs so exigem, 
c ao me~mo ·tempo o trnbalbo que ••lo chamudos a Jll'e;tar. 
Ora, pela artual legisla~ão, os proresoo1·cs do collogio do 
D. Pedro 2.• já rec~bom a importancia de 3:200~000 rs., 
isto 6, 2:000~000 rs. do ordenado o 1:200$000 rs. de 
gratificação. l'or consequericia, so ucaso e"es ordenados 
fossem el.ovados n mais UO •;., como !>retende o nobre se
nador .quo acaba de ra!Jar, o todos os senhores que ns;ig
nnram a emenda, claro fica que os professores !lo collcgio 

.. do D. l'edro 2.•. vinham n ter os mesmos venciuwnlos que 
tem os ,lentes das far.nl.dades do direito o do znodicinn, c 
bom nseim da c~cóln míliLar. Ora, ufio parécc justo que 
prorcssorcs, que marcham o1n umn ortlcm mni~ inrcl'ior, 
tenham igune8 v~ncímentos n oulrod IJIH! cslnrn cm ordou1 
muiLo superior. l•arceo que a ~crarehin iHlmiuitill'alivn, om 
flUO t-~n aclmm C!'lc:; dh·c1·sos omJlrcgado~, c ntó lL nntm·csr~ 
dos til"US 8crví,~og, tlcvo exigir umn dilfcrcn~.n na romuncra
,~~lo. 

Com ol!eito, senhores, um prolossor das laculd~des do 
medicina, ou do direito, ou d11 escola mililnr tom obriga
ção, não só do >llbOI' po_rfeitzln!enlo a sêioncin q~o ensina, 
como do razo1· todos os d1as novos estudos a 'fim de acom-
11aubar os progrepsos •1uc ossus >cicneins. vno tendo, o' que 
sno por ussiiu di~er indclinidon. Mas quarido se trata :do es
tudõs proparatorios, ~ue apenas silo cnrsudos por. moniuos; 
11 uando se u·ata de ensino secundnrio, cujo dc'scnvolvhnonto 
ó limitado, porque ellcs pno podom ensinarmais do que está 
detorminndo no program11a, o o programmn é fcit~ se:Sun
do a joven intelligoncia dos menino~,. a. q~on1. ao nno pó_do 
da1· conhecimentos transcedentos, ahmonto ma1s sabstancml 
do .que 1111Ue!lo quo comportam seus lrncos e~lom~sos intol
lectuiíes, >e assim posso exprimir-mo, .p~rer.C:.me que nno 
tem o monoz· fundumento o qucror que .t.ucs professores, 
limitados a repetir sompró asnío8m~s m.1tcrius do ensino 
som t1·abalbo OSJJecial; scja1il: igualados aos professore• de 
ensino supel'ior, IJUe tom do desepvolvor perante· discipulos 
adiantado>, todos os grandes princípios. das· scioncias o .os 
progressos que fazem, etc.. · · .·• • 

Devo aindzL ·acrescentar ·que, se a o monda do nol11·o 
senador, igualando os ·vcncimootos dos proreosoros do 
instruc~o secundaria· nos dos lentes de instrucção su1•e-. 
ri01·, dcsnrrunja o systoma que dovo bnvcr na.· cousig
nacão do sulurio dos professores do ensino publico, li 
ellá ainda desnecessaria , porque os . professores do col- . , 
legio do D. l'ed1·o . II jlí estilo suflleientcment!l. romuuo-. 
rados, por quanto· tendo. apenas 1: 600~ .. entre orde
nado o· gratifica~ijo, não somente llolo ;regulumento do 
17 de Fevereiro de 18~i, tempo 11m quo. er1r ministro do 
impcrio o Sr. l'cdreira, bojo-visconde •dpDom,lletiro, como 
lambem pelo decreto do 20 do llar~o do 18li8 era-lhes 
licito ensinar nos co!legios particulares, nao PÓ as materias 
que tinham obrigação de leccionar, como IJUacsqucr· ou
trus; o e!lcs tiz·avam de seu saber, ou instrucção littem
ria meios >ufficiontes do ·subsistoocia. Como; porom, om 
virrudo do decreto n. ~036 do t do Dezembro do 1867, 

.prohibiu-so-lbes que podcssem cosinal' as mesmas maiorias 
do 11uo eram mestres, ofi.,ou alterado o rendimento, quo ti
ravam do ensino particular, determinou o decreto n. HG8 
do 1• de Fevereiro do 1870, no intuito ile ·augmc'ntár-lbcs 
os rendimentos, quo os proressores · existentes · ~Ílrvis•em 
ndo só no internato como no externato, . do collegio do 
D. Pmlro II. do pwdo qno om ''07. do 1 :GOO~; vierlim ellcs 
a ter 3:200.$, este servíco >o razia sem hiconvenicnto 
nenhum . nem para os prÔfessores ncni par.~ os 'a!umnos,. 
por mnquanto como os estudos admilthlos ·no r.ollcgio 1lo 
D. Pedro U. tanto no internato como no externato eram 
os ~uosmoS quanto ns nmtcrias o sua. distriblli!:;lo, o o en
sino dns materias so podia fazer om dias diiTercntes dtt se
mana, mllrêou-sc ttuc no intc1·nato se fiic:;sem ti\os o tàc~ 
csludos cm certos dias, u cm outros dias se fizcssom o> 
mesznos estudos no externato, do maneira •1no os professo
res alternavam as suas liçllcs. O professor que, por oxom
plo onsinavli gcogrnphi11 o historia no internato •lu 
D. l'erh·o 11. n!Í scgnnrln-fcirn, vinha en;innr colas mos
ma~ matrrins na tm·r-n-feim no externato. Por csto "''tltc:. 
ma os profet~HOI'Cl'l \•icram n. tc.r ordcnndo du]no do .. IJUO 
tinham. E tlovo clizor no !'cnada ~uc nflt~t'O Cumpo, ·convm· ... 
snndo cu com ni~IIIIS JII'Ofc"<OI'CS de collcgin do ll. l'o•h·o li 
clle" mn 1li;soram que julgavam o ordenado '1110 tiuhnm 
tmnlciento JHI.ra sntl t\Ubni:oloncia. 
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O Sn. Z.l.cAnrAs:~Quando lei isso? . 

o Sn. FIOUGIRA DE n!ELLO:.;:...Em 1868. Em 1870 lom
lu·o-mti _ter conversado com alguns professores que medis
seram 1sto. Outros poderfio dizer O' contrario; mas o que 
posso aftnnçar _é que alguns prolcssorcs tiveram ·a lnnquoza 
de m? declararem· que os vencimentos qpe tinham oram 
snffic1ontes para· a sua l)lodesta, mas' commodn subsistencia. 

·~h\m ,disto, c~mpre observar tJne os proressores do col
lcglc de D. ·Pedro 11 teem uma gratincaç_fio pa1·n o seu 
lransporto·oo Engenho Velho. !Ma asserçfio se compro''l1 
pelo IJUe pas~o. 11 ler no ,or~nmenlo da despezn do. imperio 
rmra.o·exerc1c1o do 1873 a 187[ .\hi so Jrcdo a tJuantia 
do ·I :!100$ par~ _pagar as ajudns do custo para transporte 
de 1 ~ prolcssores, a 2,8 por dia do li cão, cnlcnlando-so 
pnra li n rnzno de 20 JicOos por mez, é para os mais na 
r·nzilo do 1 O licOes. : ' 

Ora cste,s 4:.000,8 repartidos por cndn prorcssor, dá a 
c~da um ? ~cn;unt•nlo de 266$666, _que unidos nos vcn
ctme!llos JtlmdiCndos de 3:200$, elevnn1 estes n 3:ã00,!, 
potwo mni~ ou menos p:ira Mlnr om numeres redondos. 

Accrc:qco 11 isto, Sr .. presidente, que os l>rolessores do 
cqllcgio de D. 1'edro I! tem vantagens Jmrliculal·es que nilo 
Icem os prolessores das !acuidades do direito o de medi-
cina. · 

0 Sn. DARlO DR COTEGII'R: -Ao contrÍuio, PI'Qhibo-so 
que elies ensinem lóra do collegio do D. i'odro 11. ' 

I . 
· O Sn. Z;.c;.n1u: - Quaei siio 1 di'~a. 

. O Sn: P;<nANAau.i. :-E afóra o magisterio ellc• cu1am e 
advogam. ·. · · · ·.. · " .. · · • · 

0 Sr. F1aUEIR~ DB !!mo :-Diz:,~ 'à~t. i9: ÚIJ;; :0 . 
professbr que contar iii annON!e 1eruico effeclieo poderá· 
· •_er i,ubiladQ com o OTdenado par i11leiro. • . 

• Ora, p~rece-me que ~on) estes favores, os ·prclcs~orcs 
do _co!lcg•o. t!e D. 1'cdro 11 estno _devidanicnlo ·remu-
nerados. · • 

J.eroi ,ainda o nrt: 88 quo · diz.(MJ : Sdo dispen•adôi do 
pagamt11lo da taxa (do malliculn) os (!lhos do1 fl1'0fmores 
publicas nas condicaes do arl. 27. · ·. , 
. . Em vista destÜs di~~osiçOcs, que lolizmenle vigoram 
: nmdn, pa1·e~e-me que ·os prolessores do co!legio do D. Pe
dro II, tem Jâ vantagens, que nno tem outros prole~sores
que ~stã~ ~m umn o1·d~m muitO' superior nos· ·professores 
do sc1enc1as prcpnratoms. · · 

O nobro senador principiando o seu discurso deu a en
: tende~ qno esto projecto _I Ora extemporànmim,cnte apresen
tado nn camara dos deputados e do .mesmo modo entrado 
UIJUi cm discussno, portJUe, tendo o Sr. ministro do Jm
pcrio o 11lano de a~resc~tur a rclorma do ensino superior, 
e de crear uma umversulade nestll Côrte, cumpria aguar-· 
dar n sua propo~ta. !las que obstnculo póUo hilvor em 
marcar· li?~ desde JIÍ o ordcnndo nos prolcasoros de direito· 
e •)e methcma, so acaso clles sdo dignos de· o receberem 
se lutn_m com necessidades e a_té se lhes tem faltado com~ 
clle! pretendem, a promessa de. serem os seus vencimentos· 
igualados aos dos desembargadores. . 

Pela minha parte julgo que podemos multo heni marcar 
estes vencimentos nos lentes das lnculdndcs de -direito · e 
de medicina, sem que fique inhibido o Sr. ministro do Im
perio de vir ~presenta~ aqui o seu grande projecto de re~ 

O Sn~ F16UP.!U n !IEr.Lo; -Vou lêr. Pelo art.JiO" do lorma do cosmo superiOr ou da creac~o do uma universi
·rcgulamcnto n. 2006 do 2{ de O'utubro de 18U7 tem' os dado nesta' C<lrtc. Se acaso, qunndo discutirmos o projecto 
prolessores do internato e externato do coll~io D.l'odro I! reconhecermos quo estes ordenados ainda devem ser, nus
as mesmas vnntngens m~rcadas nos arts:2f 26 a :12 88· gmcatados, nad~ obsta que o ·ln~nmos •. 1'or omqun~to 
9U o 97 do regulammlto· de 17 do Fevereiro ·de ÚuH: cumpre que snt1slnçamos a uma· nor.ess1dndo palpitante 
Vejamos o que dizem al~:uns destennts. )'elo art. 26 se qual a ·de que trata este projecto. · · · · ·· 

1 

determina, que os professores, logo que forem considerar/os Disso mais o nobre senador que este projecto era tam
llilaUcios, lerdo direito, se o requererem, ao adiantamento bem obrn loita sobre a p•rna, ou denotava uma incuria.in- .; 
tias quantias nccessarias para enl!·aren1 para 0 monte-pio dcscuiJravel. Alas porrJUC o nobre .senador ·apontou no pro-· 
llc.çcontand()o se-lhe mensalnontc no lhesou ro nacional; ti jocto semelhantes deleites? . · 
quinl11 pã~ie do ordenado. ald o pagamwlo in!e'gral dos • l'orque ·o Jrrejecto decla,ra que os professores-voncll!ilo 
rofres publlcos. Julgo que ISto é um favor es11erial 110 que ordenado mnrcndo "!L lnhella, o·na tubo !la a que se relllro 
niio gMam ouli'OS empregados publicas. Di7. 0 nrl. 27 (M.) o art 1." se lnlla lambem .em gralificar.õc~. Ora tendendo 
Os professores pnblicos,' que tivol'em serviria bem por de: o projecto n pr~vidonciar sobre nssumpio dri util,idado p11- · 
annos, lerdo preferencia ~ara seus filhos enlrare111 no m•- hhca, pode-~e diZer, quo f.e laz obra mnl pensada, só porquo 
mera dos professores adJUntos, • , ou para serem ad-- lhe lalta. a palavra-grallficaçao. · 
mittid~s gratuitamente· !10. collegio de Pedrn_ II. Ninguem ' ·O Sn. ZAc.<nus :-l'crdoó-n1~ ; podia ter substiluido 8 · 
n~gara, quc_por este ar11go se concedo ÍL. 'N!lcs professores 1•nlnvra-ordenado-pela palavra-vencimento. 
uma vantagem, de que n_llo participam os lentes das facul- o s F li '! ·. ' · clades do cnsi'no superior. ._ n .. •rGumnA lm l KU.O :-" ns urnn vez ttue e lasts,. 

. . lndor !JUIZ que os prolossores dos .laculdndes de dlí'ei\o o 
D1~ o art. 2rr: O governQ J>otlerá conceder. sob proposta do medicina tivessem os seus vencimentos divididos mn or

do i•"Pe~tor geral, con1 .a"'l~encia do co1iselho ~irec.lor, ~cnado o grntificaçno, n ~nll.n dwa palnvrn no projecto nno 
wna grahficaç~o extroord.naTia que ndo exceda 11 qlllala nnportava quebra do thrmlo que Iom todo o prolossor a. 
parte rins vencimentos marcado.! no art. 2U aos professores gratificaMo. 
que . .c Irou verem distinguido no. en.1ino por mais do lõannos o Sn • ZACAnl M • • · 1 1 · · de ser·uiço cffectit·o. · · ' ":- ' as o. proJecto Icem 1 e ve ln~ n 

. cnmnra por cnusn deste descUido. • 
l'crgnnto cu: alguns dos prolessorc.< d.ts acatlenuas teom 

tliroilo a ostn gratificação no llu1 dos, III nnno~? i'i~o. 

O Sn. ZACAIIIH :-Oh I Pois nilo. 

O Sn. F10ur.rnA DR illNLLO': • ..::. Noccssnrinwonte 1oom óe 
vollnr n camnrn lodo~ os projectos emondndos. E tlemnis a 
l•iln do lllllR flDiaHa lfUe nà& dcslréo O pensnntenlo do 1e-

I'' 

I. 
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lislador não era motivo bastante para so 'qualificar o pro
··· jecto de obra leila sobro a J•crna, e lructo de uma incuria 

indosculpavol. Podia ter. escapado a c~mmissno do roda~~no 
ou· podia niesmo ter sido erro 1!o cop1stn. · 

O Sn. ZACAmA·s : -'Nilo loi erro do reduc~no. O prc• 
jecto loiaprosontado nssinl o n commissile du. rodac~fio 
deixou-o tal e qual o quando nilo hou~csse outm razno, só 
per"isto o projecto teom do voltar a camara. 

Q S~. }11<WBIII.I· DE !lcr.r.o:-0 nobre senador apresen
tou c01no ultimo argumento uma especio de inventario do. 
IJUO susta na Côrte um J•rolossor. d.o collogio do D .. Podi·o,JJ, 
J•ara demonstrar que, com olfoito, 'elles não JIOdiào viver 
decontemonlo. lllas, sonbores, se cstn-raz,1o pa·ocede, cotno 
os.tn·oressores de primeiras letras cst:to n:ts mesmas cir
cumstancias, o devemos augmontar os seus ordonudos ~
ponto do igualai-os lambem com os vencimentos dos pro~ 
fessoros do collegio do J) •. Pedro 11, o mesmo com ·os dos; 
professores das faculd~des do direito do medicina. Portanto 
entendendo eu. qu.e . os prorossoros do pril)tciras letras devem 
ler ordenados inloriores Aquollc> que se dcdicilo :i instru-. 
~ão. scc'undnrla, t1lmbom estes aos dos que se .dedicão á 
inslrucrn1o superior, ja pela ordem· da gcrarclna que oc
cupão,.jtl pelos estudos superiores. a que so devem con~
luntomenle, entregar, 1•ara qno esiOJãO sempre iL par da sCI
cncia, entendo que deve ser roseitada a emenda do nobre 
senador. 

Cons~guin\Omonte voto contra a emenda. 

O.lill•.Vleb•a da S1l~a1-Volo, Sr.' presi
dente,. pela emenda do nobre ·senado~ .pela .Babia,-que 
eleva os vencimentos dos prolossores do unpcraal collogio 
de l'odro 11, M.o mo parecendo procedentes as razoes do 
illuslre Sr.' 2• soc1·eL1rio, quando procurou cstabolucor uma 
dill'eronca entro professores do ensino socundnrio o · os de 
cursos áuporioros, pois enlon~o que, o ons1no sccundario 
oi lumbcnl scienliüco. . 

!las meu fl1n pedindo a palavra é outro. · , · · 
O decreto n. 2163 do 1 do Maio do 18fi8, como V. Ex. 

sabe,.· ra·or&anisoll a academia de marinha dando-lho-e 
nome de escola do marinha; cBto decreto estabeleceu quo 
os professores e substitutos da .escola fossem equiparados 
em categoria, vencimentos e direitos aos. da escola ·cent•·al, 
cujos vencimentos loram marcados pelo decreto n. 211 G de 
1 de .lllarco do mesmo anna do 1858. l'oslcriormenlo o de
creto do ia de :.\bril.de 1863 dist•oz que os lentes o 'substi
tutos úas. esceias.!niiHares superiores d9lmperio tivessem os 
mesmos vencimentos dos lentes e substitutos ,das fnculdades 
de dircilo c medicina. () regulamento do 1863 vlgo(n, é 
lei. Assini a ler do· pnssar este augmonto deve abranger 
uiio só os-lentes da escola contrai o da· escola militar, cm 
virtu.do do citado regulamento, como lambem os lentes da 
oacola de marinha, que foram equiparados aos.das escolas 
mililnrcs ~o lmpcrio. 

Pódo poróm, npparocor alguma duvitla, principnlmonto 
-11111 rcla~iiO A CBCOia do marinha que para mim, s.·. Jli'O~i
dculo, não ba duvida; a quostao • do orçamento, isto ó, 
cumpro que o ministro .no respectivo orçamento coutem
pio o~ici uugmcntodlslou persundido de quu o nobre presi
donlo do conselho ndo fez apresentar emcauht JIOI' confiar 
como ou nas di~posiçllcs da "lei ·vigca1to, o nccrc~co ainda 
IJUC S. l~x. ~ membro da escola, .cn1hora hojo 1enlo hono•·n
rio, o som1•ro lento e por este motivo levado por um senti-

. . 
menlo do delicadeza, proprio de ·S: E1., nlio quiz ler a 
mínima pu,rte em uma medida que aproveita llinlo .A sua 
clnase como, a S. Ex •. Creio ,que, a uno ser isto,. s .. Ex: nilo 
deixaria em esquocJmcnte· os jiJus. collegas:. ,·da esoota· cen
lrl•l. ~lns, ou JIOI'IJUe o,tobro J•resillealto do conselbo· é Ionlo 
1l.n escola o ti 'por•1uo' julga 11uo o nugmeuto está consigna do 
cm loí, entendi dever tirar a .limpo oslo negocio. . · 
· l'aroco-mo que seri.a convcnientb tornar, bom claro o 

preceito da lei om roln~no a c!los funccionariils, embora 
rcprodu'tindo-s~ a disposieilo da legislaciio. cm vigor 110· 

mesmo projecto cm tJlJO só rrinrca o. túJgnmnto ~B .vcn_ci..:· 
mantos t•arn os lentos das faculdades do direito o do me-
dicina. ' · . · · . · . 

· So o nobre Jlrosidonto do conoelbo entender que :i emen
.J.1 que vou ·mandar á mesa coino nd4ilivo ao J•rojoclo· .11 
supor flua, cu a relimroi ; no caso conta·ario insisto eni an.ln
dal-a á mcoa, porque assim ficnri• bcna. claro"o .direito que 
to~m estes funcciona•·ios ao favor du au~lllonto,•cônfil'lllan~ 
do-so ·o qu~ j;i se acha.,jl~ovidonciado cm lei. . ·. 
· Foi lida, apoiad~ o posta ·conjilnlamonlo cm discussão 

a seguinte · .. · 

Emenda addítiva· 

Arl. 2• Os lonies. c ~J;positorcs das escolas milílares 
suporiorj)s o do marinha IOI'iíO os voncímentos.marcados 
na tabelfn de que trata~ art. 1", correspondendo. os prjnlei
ros nos lentos propraotarios e os segundos aos substitutos 
das lnculdados do direito. 

O art. 2.• J•as;a a ser 3.•-S. R:-Vieira d.a· Silv~: 

O Iii'; J»ont(JCIII-Sr. presidente, lovnn_t~~.;.no, iHTo 
pam combater o projecto em si, mas para fazer ur~ rcplll'o 
e umn. reclamnção contra uma ~missão _,JUO me. P!ir~c~· umn 
injuslica clamorosa. . . , · ::- ... · 

Traia-s~ de augmcntar os vencimentos do uriia;··classo 
do lunccionários, que,. como ioilas .as do Brn~il, o~l~.' mal 
remunerada. Desde que a moeda depreciou-se, es .g~noros, · 
principalmente alilncnticíos, suj.irnm do. pre~o, os ·vonci
mcnlos do$ diversos lunccionarios são mesquinhos, iusidllri
ontcs 1•arn sua sustcnta~ão. Nilo vejo razilo para que, ~m
Iando-se do elevar os vencimentos dos lentes catbedrnucos 
.das (acuidades ·do direità o medicina, &o oanillísso n classe 
dos prolessores • dos collegios do prepara to rios nnn~xos a 
essas faculdades, que · se acl1am nas mesmas condi~Ges 
ou poiorcs. do que os lentes d11s faculdades. -

Sr. presidente, dcsdõ JIUO (oram croadas essas faculdades 
o loram lnmbcm os collegios .de prcparatorios annoxos ás 
mesmas; à sorlu d11 classe dos lentes calbedrnlicos, Iom 
acompanhado n dos loutes do preparalol'ios, cor:n a di[cron~~ 
do 'lUC osles !cem percebido scm11re· metade dos vencimentos 
dnquel!cs. ·Em 18'27, quando so crenram as faculdndes ju
ridicus, cre!l'ram...:so lambem os collegios do artes, nsslm . 
chamados então; tinl1.1m os lente• cnthcdrnticos' dns facul
dades 1:200,$ e os do propnrnlorios G00;5. Em 181H, pelo 
decreto n. 16{6 do '28 do Abril o o do n. 1780 do So
ICIIIbro, os lentes calbcdJaticos passm·am a toa· do ordenado 
2:000$· o do· gratificnr~o 1:200.,'! e os professores do 
proparnlorios passaram a ter 1: 000~ o GOO.,'l do Bl'lllifira
~fio: scmpa·o melado. Nno aprecio agora 11 razfio dessa dc.•
igunldado, que pódo ser ruauln1ln; quero sómonlo cou
•iguur o lacto da reln~no. 

Orn, tratando-se ngorn do elevar n mais tiO "/• os von
chneatos dos lenta. das fuciald~dcs, rjuc f'nssa., a ler 
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S:200~ do· orilcnndo o 1:1l00$ 110 gratiflcn~~o, ó justo 
11u·n os profcs~orcs dos· t•ollo;;ios annoxo:l a ossus lu
I'Uiilados lambem lenham vencimentos cot•t•ospondoutos, 
isto .-., molndo do I(IID po1·~ohom ou vfio pct•cllbe~··os lentos 
l:nflwdrutieoS1 (l!lrll gunrdill'-S!3 a IUO:mm pl'UjiOr~ilO aló 
l10jo obse1·v:ulu. 

lli,O•SO ha pOUCO I(UO OS lentoS das faculdades p01; SUa 
nlln cntcg(H'in, JH .. 1o ensino l'illflCI'ÍOI' a quo ~u dod ic:un, fie
'' iam ter mni~ o}o\'lldos vun,~imcnlo~·. Eu tll10 Pontc:"lo mn 
tliüsu usta pl'OjiOsi~<io, isto ó, ouloutlo quo o h•nl~ do tima 
sdoud1L como il me,Jieinu, como o direito sup{Hiu-so tm· 
muita capa'Cidatlc, nntilo estudo i mns ucm JIOI' isso o lunlc 
1ln p1·opa1·utorios, do philo;ophin, do I'Oihodea ou 1lo linguus 
d1JVO h!r monos eonhcdmentu:;, c~tudo·as.siauo o ílflJllica~ 
~tio na materin uo. seu ensino, I(UC lho rouha'loilo o tempo 
e ilt-liV~diHlCj se quer tlcsemponhar ho~n·.o seu magistcl'io. 

Ál'crcsco, Sr, pr~sillcnlc, t(UO os lentos calhodt·alieos du 
medocina o do direito toem YiHitngêns SUJlel'ioi'US IJUC m1o 
teem os Jcntoil ·tlc JH'Oflnl'atol'io.5, quer dos collegio:; UIIIH'XO~ 
a c~sas raculllíltllls, quer do cqllcgio de Pcrlro H, JlOI'qur, 

.. ,Jllanto mnis credito gusar um lente dl' me11icina, lnnto mnis 
(!X:lcmm clinica· ellc terá o, por conscqucncin, mnis. van
tagcni j)CCuninria. pct•ccbcrá. O mc.5mo àcontccc com o lento 
tio tlii·oito, lfUO SU(lpóo-so SOI"iiOillCill JII'OVCCto na scicncta 
juridicn i qunnto mni::~ cr·edito tiver, nlais scn cscl'iptorio 
do n1l\'ogndo lho ronilcrà. Agol'a o conlr:u:io aeonltJcc com 
os lll'ofessot;os do prçpu•·atorios; já o nol11·o ~onutlo1· pda 
llahi11 tlomon,lt·ou que os do collegio tio Potlro li não (IOtlum 
cnsiu:1r, rwm ns matcrias IJUO tu•ofcssiun, nem nquellas de 
lJUo tccril conliCcimento o do que podem se!' nxnminadores. 
O mesmo succcdo com os pi'Ofcs~oi'C~ dos collcgios nnnoxos 
/1~ faculdades do direito, que sii.o· !Jrohihidos do cn~ilhlJ 
pa1·ticul:mncnlo as matcrias que III'Ofess:un. 

Assim. mu pat·orc justo que os vencimentos tios profcs
~ot·cs dos collcgi~s de· proparatorios an"ncxos :is faculd:ulcs 
dcvmt_t ser proporciona~amcntc igualados :~:o..s que vila fHÚ'
cobt\r os lentos cnlhcdralicos. Nem era decente quo·sn di;
fC:;so q·~c esses lentes d~ prcpaJ·ntorios, JIO.J" Ui10 t~I'Cill no 
lllll'lamcnto algum rc(lrC,onlnntc, foram esquecidos (~poia
rlos), o quo o' de <lircilo c medicina, por lerem rcpl·csoulan
lil'S no pnrlamcnto foram immcdiutnmcntc alle~uJi,Jo5-.' En não 
direi i;to; quer.o snpp01· <fUO o pensamento do angmento de 
ortlonatlos foi ditado sob·o sontimcnto·do uma justa rolribui
~~o !lo que são mcr·ocodorcB ·cs::=cs runccionario.s ;. mns para 
•;vilnr quo so possa ver neste procctlimcnlo uma dcsigunl
úndc, nm sot.tlimcnlo cgoistico,n que o s~ado insciontc
rncnlo 80 poderia associar, ó juslo estou dor o favor ·nos 
professores dos ditos collogios, bom como aos mais empre
gados das respectivas socrclnrins. 

l'ot·lanlo, pam I(UO dcsnppnre~o qualquer idóa do menos 
justir.a dn pnrto do COI'IW Jcgisli~livo, assodanilo-:;o n csl.o 
pon~ãmonto, oll'orc~o uma emenda para augmcntiU' os Yon
cimcntos dos profu::.Horcs dos eollcgios nnncxos ús far.nltla
clo~, nn mr.~nHt Jli'OIJOI'~liO do iifl 0/u cm que ·silo nugmcn
lntlos os \'oncimcntos dos rc:opoctivos lcutcs C'nthctiJ'Hiicos 
!las facultlntlcri do dil'l1iiO O llllldil'iua, lJCill t'Oill01 O~ tfOS 
om(II'Dgndos das secretarias tias farnltltulcs do tlil·ciioo mc
llicinn. O Hcnntlo em sua srihctlnria I'Csoh'or~ ,.,,mo cntlw
dor. A emenda t\ n sc,;uinlo (!.<!) : 

· Emenda adrlitiva 

" Oa vencimentos dos 'profcsso1·ca das nulas propnrnto
l'ias nnncxas it~ ·faculdlulcs juritlicns do S, i'aulo o do 
Rocifo sct•;õo olovndos un. mesma propor~ilo <JIIO os do> 
lcutoo das fncultl:ulcs. . 

Na 1ncsma rclal!li.o EOI'ilO tnmbcm clcvntlos os Yoncimon
tos dos soct·otn•·ios o mais OUIIII'tl~ados das diln>Jaculdndcs 
o de mctliciun. " . 

S. II. -:- T. PompCII. - Cr111.oansilo de Sinimbli.- Sa
raiva.-Nune.<t Gun!:ult!CS, 

lloi litln, apoinda o posta om tliscuss:io conjunctnmoulo 
a scguiuto 

Eme111la addiliva. 

" Os vencimento; tios pt·ofcssoro• dns nul~s do propnrnto
rio; anncxas i" facultl:idcs juritlieas do S. l'aulo o do'lle
ciTo ~erúo ofcvntlos mL mesma. propor~no ·,Juo os dos·lenlt~t~ 
tias fneulda11cC 

Na 1Í10snm l'cl:wão ~crlio tambum clevudos os vencimen
tos 1lo.5 scca·utal'ios ~e mais cmpl'cgntlo~ das ditns facultlndOs 
o tio medicina. ' ' · , . 

S· 11.-T. Pompw.-Cansanstiorle Sii1im~ú •. 7 Saraiva ... 
O Na·.luU'ÜO llt~ Co~egiJie:- Sr. prcsidoutc, 

hiL\'ia pcc.lhlu n pftlnvm unto:; que fall11sso o illustro ~c.na1Jua· 
pela pi'OYiuda do ~lal'llnhão, quonolou com rnzii.o uma lacuna 
neste IH'ujcclo a l'c~pcito dos Juulcs da cseoln do marinha ; 
(H'i!(Hll'ava uma cmcntliL Jtara cu,·i:u· à mesa, afim do supJII'ir 
essa lacunn. 
·Os .lentos da cscoi;L militar looni ordnnados o gralifita

~,;us iguacs ·aos das racttldaiiC:l -do !,lÍI'CilO e-IOCI)h!ina C 
cscoliL ccutrnl. 1\ugmcntnndo-so· os· vcn'r.imcnLmi' de~tos, 
ncam i]JSO faclQ. uug"i'ncnt;uJos OS dos Jcutc~ ·tia CiCOitl mi
litar, por nlll<l disposiÇ:To do regulamento d<l escola que 
diz quo os vcncin111nlos dos !coles sonio iguMs nos dos 
da; fncultl:ule8 tlo tlit·cilo o medicina. l'or- conscqucncia, 
pa8~antlo o pi'Ojocto, ip.oo facto osl~o nugmcnlndos ossos 
''cncimontot:. 

Stiu, portanto, súmcnlc cxclui1los os .lentos da escola d0"
1 

marinha i c lltlr isso levnntoi-mc Jmra dizer que votó JH!Ia 
cmendu, achando tlcs-noccsstu·ia. a parlo CID que o nohro 
scn:ulor, comprchoudo o; ·tontos tia escola militar, port(no 
csto, compt·chondidos cst•io. • 
. Quanto lts outras cmontlns mo <lisponho a votat· sobro 

cllas conformo cm minha cónscicucia entender t(Uo c justo. 
O Sr. Znrarius'!uutlameutou c otfcrccou o soguiulo 

Requerimento. 
1r Requeiro que, som projuizo d:~ _so~undn diricu;~ão, so 

rcmotln o projecto á commi~sfio do instruc~ilo publica. 
S, 1\ -Zacarias de Góes e Yasconce/los •. , . 

floi lido, npointlo, posto cm discussão o npprorndo. 
Continuou a discussão do projecto coni ~s.~mendns. 

O §r. IFigueh•a aDte lllello:- Sr. prositlento, 
ronlinnn a in~~istir na opinião 1lc lfllO os profc:~sorcs do col~ 
legio 1lo n. l'edt·o 11 uilo podem jnmais ser igunln•lo• aoo 
lentes O sobsiiilllOS dn; far.uldadllS do lllCiticina O do flireilu 
encarregados tio ensino de estudos superioi·os, port(UC olln; 
011l;io cm 01'1lcm inful'ior 1ln prorc~~omto, o pOrque c ·os ~fH'I'i
fil'iM lfUC ltws l-Ião exigidot4 pnrn darem in:-otru?~~;io nos nlnm
nos do~sc eollc~io ni'lo Roi o os metHno!'l IJIIO ~o po1lcm :i !'I pe~
sôa~; quo ~~'~ IIN\icno no crr.~ino ~uprdor: por ron~NJUflncin, 
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lendo el!es feito muito menos despeza para se hnb11itarem ouh·os. Mesmo nfio JlOdem deixar de ~or menores na gerar-· 
plLra css6 professo ralo do uma ordem secundaria, nno podem chia dn inslrucçl'ío JOUblica os ordonad?s dos professore~ de 
ser C<JUiparados nos premies e salarios l&quellcs quo fizot·am instruc~no socU!Hhu·ia dos do inslr~c~~o superior, o os do 
muito maiores despozas para se tornawn babeis para o instruc~1iD primaria menores qu_c os &los do instruc~no so-· 
magistcrio •uperior. · cun&larin. , 

O que pe~o, o ~ue. desejo, n~o é uma novidade, sonbó- Se o nobre senndor entendo que pó1lc •lcfcn&lor a !ua 
res;: foi sempre isto .estabelecido no t&osso puiz. Assim na I!)& onda súmcntc pol11 igu11l capaci.dndc dos ostomagos dos 
cidade de Rio· 4c Janeiro o professor do IH'imoiras letras lH'Ofessoros o lentes, mundo cntno cmond11 i\ mesa, para·IJUD 
nno tem c .meimo orden~do c grutificaç;io quo vencem os IOdos 'os proressores. do prjmeirns letras vençam ordena&)o 
professores de instrucçfio secundaria, entiin pouco este' lambem igual no dos lentos 1las faculdades de ensino supe
oo vencimentos dos lentos das academias c facul1lades de rior, porque os cstomagos siio os n1esmos; n~o deve bnver 
ensino superior do Impcrio. O bom senso dos nossos maio- dilTerençn; os professores do p1·imeiras letras não podem 
res e n pratica de toda! ns nn~Oes que nós temos acampa- apresentar-se esfarrapados e. nús, mu.to p!lacillnhncnto 
nhado nttl hoje, gralificeu sempre com sularios diversos. depois quo o governo; .nos interesses da instruc~iio pH
esscs di1fercntes empregados. l'crtanto, n ·emenda que tem blicn, assentou do mandar fnzer ·cosas mais commodas, 
si&Jo defendida pelo nobre senador que acaba dofallur, nilo qunsi Jlillacics, para· nhi de;;lribuir ensino. aos aluumcs de 
•ómente niio se baseia em razão· fundnmental, com o ú primeiras letras. Nestas circumstancins é conveniente Iam
contraria ao c1ue se1n1•re se tem observado. Nllo lm rutilo bem que os professores se apresentem muito bem vestidos, 
de convcniencia, ou· ilc utilidade publica, que no~ leve n tenhammesn lauta para potlerem r.onvhlar seus discípulos, 
igualar os vencimentos dos professores do collegio de em occasi~ilo cm que tcnlinm de irem. nhno~ar.ou j~»lnr. 
l•cdro II nos dos lentes de estudos superiores. Senhores. eu entendo, que os ordenado~ dos: lentes· das 

O nob&·e soaadur que bus,a combat.r "eus advcroarios, faculdades nile podem ser igu3lados aos dos professores 
procuc nodo uma express;1o em virtude da qual redicularise secundarias; seria destruir todcL a base cm gu~ assentei n 
seus argumentos.,. distribui~ão do salario. En niio me opponhoa que fa~nmos 

0 SR. ZACARIU :-Nilo é minha intcJÍ~ijo, 

0 SR. FIGUEIR! DE.MELLo':- •• , di~~e que ·811 tinha 
llcclarado nesta casa quo, o estomugo .. dos prorcssorta de 
instruc~ão primaril& tlovin ler ll)cnos sustento que o de 
instt·uc~ão superior. Não ·~ isto o· que eu disse, u no• .o 
po.tia dizer relizmento, mas sim que ellos .tinham certa 
orclem de conheci111entos s•cundnr!os, c quJ não se exigia 
dellcs grandes sacr&Gcios para cxel'cerem com vantagem as 
fuuc~Oes· de seu 11a~isterio, porquaniu t1•ham apenas de 
lcccionll'l' crian~as, e o cstomngo inlellectunl dc~sns crinn
~as ni'lo podia receber instroc~iio sup~rior o rrorunda sem 
•1ue talver. ficassem dosaprcveilados. 

O nobre 5ilnador tlisso que o le~islador j;\ linha igualado 
••ses voncimoutos, porquanto em 1870 equipar;\ra os dos 
l•roressores do collegio ,de D. l'edro 11 nos dos lentos das 
faculdade~ de direito.· flovemos, porém, notar quem re1 
i~lo n4o foi o legislador brasileiro; roi. c llinistro de lmperio 
de lnlllo, que, JIOr uma med1da toda administrativa, ordnnou 
IJ88 o mesmo profe~~>or ganhasse os vencimentos de dous 
pnressores, por isso quo, lendo elles maior ordenado e 
groliAi:a~~o 11110 pe~nam mais •obre o thcsouro, uma lDZ 
que •e diminuíam pela . metade o numero doa profeisorcs, 
ao pa!So qat elloM satisfuúam comlclctnmt•nle ~s ncccssi'
dadcos, d.o ensino leccion•ndo em ambos os estuhclcrimcntos 
do collegio, internato e externato. N;lo hlllia rAr.ilo com 

·Cifei!o para.que exigin~o-Re delloa duplo trabalho, qual o·do 
e1 ainnr em ambos e:~se~ estabeleciinento,, nao se lhes desse 
um ordenlldo tombem duplo, muito principulmcntc quando 
esie ordeliado, e•tando mareado JH&ra dous professores o 
regendo as cadeiras um só, não \'inlia sob!'Qcurre'gnr o 
li e ouro. 

Os ve,u:imentcs dos lentes tlns faculdatles do direito o 
medicina foram mnrcndo• c1n 18tii. Ora, de 1H5-í Jlnra 
ei1, ,·no n~o menos do dezoito n1mos ; o preço 1los objectos 
noce~snrios I• 1·ida nugmentou IIIÍ&to ; n moeda tornou-se 
tão rrncn, quo necc~snrinmente nós dovomcs to1·na1· maiores, 
som destruir as propcc·ções prer.i•n•, os ortlenntlc~ 1lo uns e 

algo m bem i& esses J•rofcsscres, depois de uma discussão 
mais lucidn e profunda. Mtis,·aproveitar-se usta di&cussilo 
par~ mandarem cmentlas. atrapalhnr-ee a adopção da pro
posl~fto que nos \'cio da cnmnrn dos Srs.deputados fazer com 
que os ta nno -produza logo o bum que deve produzir,·.parc~ 
ce-me ser muito inconvgníente, faca mos o bem que pudor• 
mos, proporcionadamente ; ao. depois farcmoe o -res1~,, .. · 

o s~. ZAI!.<iii,IS :,-:-Esw se pode' lar.eJ'. 

O Sn. JI1GUE1RA os Mac,to :-0 melhor na minha _opi• 
nião ~ sempre inimigo do bom. Portanto, adoptemos a pro
posição da camara .o as emendas fiquem separadas J•ara 
serem tQrn&dliS .em considern~no, simplifiquemos assim a 
questno e sancc10no-sc a resolu~ilo, . · . . 
· Sr; presidente, se mo fosso licito, eu pediria ao Sr, pro
sillento do .conselho que tratasse de nomear um11 commissão 
para estudar ii materin de salarios, de modo que os em
pl·egados publicus tivessem sómento aquelle salnrio, que 
justamente lhes cocnpetissc J•elo seu sacrilleio, pela rcspon
subilidado, quo d?vessem ter, etc., porquo sem i;tci nl•s. 
vemos que um officml do !besouro do or1lem suhonlinatla 
tem muito mais ordenado do que um juiz municipal', cu 
um juiz de direito, quo gasta annos no otUcio, c que acaba 
velho •cm podei' sc1· dese&nbar~ndor. E' nccessnrio quo se 
fu~a alguma eousn nesto sentido. · 

Ago1·a quo já lemos marca <lo Di crtlcnadoa dos ministros 
do supremo tribunal de jUBtiça, dos desembargadores o dos 
juizes do direito, o qn1 nu ordem adminl>tralivn talvez 
Ta.mos fazer o mesmo Jlara os mini~tro~ de cstndo, Ód)cca
si~o de, tomando po&' base os voncimcntos desss gr~ndes 
mi1prcga~os, irmos .desccn lo até mnrenr os Dl'llmndos do 
todos empregos cm escala descendente. No meu entender 
os Sr~. se!Hulores fJUC nJJrcscntaram cmcn~ns ao projecto 
ou proposi~ilo da cnmnrn dos deputados fariam mu ~rnndo 
scni~o publico ~c l\S l'BlirtLsscm pn1·a que indo cHsns cmcn
llas a commis~ão de instrucc;1o, publica trntnsso csln com .. 
mis~1\o do vm· tJuaeH ernm Õs nugmcntos do ordcnndot~ tJUO 
~O deviam ra7.CI' para 08 lHnprcgntfOH da IUCSIUn ÍnSll'UC~fio, 
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O Sr. !enndor Pompeu podo, por exemplo, augmonto 
par;• os prolos!ores do cÕIIegio ·das artes, mas· nno sc.i 
ponJUB elle tnmbem· nno ped1u nugmenlo Jlnr!L os prolosso
ros do sominario, que es~1o no mo,;mo c.'so. 

Tomog, port!Lnlo,· necessidade do pensar melbor na m.a
tcrin, nno comJ•Iicnr i; rosoloçno quo eo diicute. Fiquem as 
emendas em. separado, o nbs discutiremos maij Jivromoute, 
com màis desembaraço o projecto IJUO apresentar. a com-
missao de ins!ruc~1o publicar . · , 
. Entretanto IJUO se o Sr. presidente do conselho quizor 

!atender á minha •roclamacno, podor:l nomear uma com
missno para regular os orÍionados. 

Voto por eonscquoncia contra todns as cmenda·s. 

N4o.bavondo quem pedisse n palava o nem quorum pnm 
votar-se ficou oncorrnda a discusino. 

Seguiu .. so a discussão do ar!. 2° (addilivo) olfurocido 
no ·parecer da mos~ o fi•:ou pelo me•mo motivo encerrada 
a discussno do nrt. 2° da proposiçrto. 

Tondo dado a bor~, o Sr. 1•rcsidcnte deu para ordem 
do·dia 28 : · · 

Votaçao sobro os arlicos do projecto de quo ficou 
bonlom encerrad11 a discussão . 

.2• discussno das. proposir.Oes da camnra do; Srs. deputa
dos mencionadas nos IJareceres dá mos1• ns·. H 6, H 7 o i-1.8 
sobre pensoos. 

3• discus•fio da .proposi~iie da inosma cnmura soLrt 
anti~:uidado dos magistrados, com e parecer diL romn1i<SfiO 
do lcgislu~ao, contendo um projecto substituti~o. 

t• dita das proposicoos da mesma canmra : 
· Sobr_o~ ison~no do· ·~irei tos a cm pro~" dn canalisaçao 

do agua 11otàvel nas citlados ~o Rio-Grande c l'elota~, eom 
o parecer da commisMo de lazenda. 

Sobro di•ponsa do prescripçao do dircfto ao meio soifl., 
a D. Vicenchr MariiL" (lcrrcr o outra, com o pai'C"er da 
mosma commis,iio contendo um projecto substitutivo. · 

Levantou-so a sossao ás .[ borns da tarde. 

E!l 28 DE JANEIRO DE 1873. 
' 

lllluaunnrto.- ExrEDIES'n. -l'areccrcs da mosa 
ns. H9 o óiiO.-Parcccl' •la cormrii>s;lo de conslilui
r.ão.-Observacu~s do Sr. Dias do Curvalho.-OnuB• no 
j,JA,-Augmcnlo dos vonf'imonlos dos lonlcs dns laculda
~os dn di1·oite e do mcdiciu•.-l'ensõos.-Anliguidado 
!los mngistrndos.- Jliseursot<o do~ Sr:~. Nuuc~ Gon~nl\'l:l:O, 
Nabuco e Figueira de Mcllo.-Emcnfia do Sr. Nunes 
Gonl~nlvus.-hHHII~<lo do 1limitos.-Ohsorvnr,õcs o emen-
das ;lo Sr. l'ompcu.-Dispcnsa do prescl'ip!)õc>. · 

Ao meio ~lia fez-se. n chamnda, o nchill'lllll-:.'0 ru·cscntc! 
tl'inta .c se to scnhoJ•cs "cnndorc:t, H :-~ahcr : 

Visconde, dO Ah:whl, nius dt! CaJ'\'a]ho, Figueira rltl 
~1cllo, Han\o du Cnnm1·g-os, Marquez ll1~ Sapucnhy, Chi
dono. Yiscondu dn Cnr·n,·nliiL:i, Vi:oeolulc rlc Mudlihu; 
Pal'nnnguil, Ant;lo, Yioi1~11. rlít Sihn 1 Pcl'llnnrhl.~ llrag-a, l~u
qtUl elo Ca~da~, Ual'i'ul dn' Cutcgipe, lla1·~n da Laguna. lli11it., 
Octaviallo, .lagunl'iho, Viticomlo 1111 CamarugiiJIJ, Visconde 

do Rio Branco, Candidc Mondes, Paes do·.Hendonça, Cunha 
~iguoirodo, Firmino, Visconde de lnbomerim; Visconde do 
Jngunry, Sinimbu,.Fornandos da Cunhn, Nunes.Gonçalvos, 
Nnbuco, Loilfio da Cunha, Vi;cende do Dom llelíro, Zaca
rias, Pompeu, Álmoida o Albuquerque,· MarquÍ1 do S. Vi
cento, 1 Saraiva. 

Deixnram de comparecer cem cnu;a participa.la c; Srs. 
bnrno do !laroim, barao de·Pirapama, conde de Baepondy, 
Puula.Pessoa, Barros llnrrato, M_endos dos Sanlo1, Jchim, 
RiLéiro da da f,uz • Silveira da Moita. .•. ,·· • 

Deixaram do compareéor som causa participada os Srs. 
Uclula Cavalcnnto,.b.•r4o do Antonina, ~ilvoira-Lobo, bar4~ 
do !lnmansuapo, barao do Rio Grando, Souza Queiroz, 
1·iscõndo do Nitberohy, visconde . de Sou•a Franco o vis
·condo do Sunssuna, 

O Sr. presidente abriu a seS>Oo. 

Leu-se a acta dn. se;sao i.~tocedente, e, nao biJ,~endo 
quem sohro ella fizesse observa~Ocs,.loi approvada. 

O Sr. 1 o secretario deu conta do seguinte : 

EXPEDIENTE 

Rcquerimehto de c:ipilao Aristides Arminio Guaramí, 
pedindo pcrmis•:io ao· ~o nado pariL junlar á ,proposiçao. a,.
camnra· dos deputados sobro u1na pensão concedida ao 
supplican(o, alguns documentos. · ·- .' . 

!landim-•e juntar á proposi~no a que se relere. 
O Sn. 2° sucnETAR!O leu os se~uinles parecere• da 

mc5a; 
N. H!t de 28 do Jancir•l, expondo a maioria de uma 

1•roposiçao da camam dos deputados, n11provando as pon
;Qcs concedidas nó cabo do osqua~ra ·reformado Belarmino 
Antonio Alves o outro. :. -

.N; ~üO do 28 do Janeiro do 1873,· expondo a 1natcria 
de um~ p1·opo.i~ao •ln cnmara. dos deputados, d04)1arando 
que a pcnsno do aOO rs. diarios, concodid~ ppr docroto de'.· 
10 do.Novembro do 1866 ao r.nbode osqlindrn do 21• corpo 
ri~ ~oluntarios da patria Jono Lins Poreira, e npprovnda 
polo decreto logislalivo n. 1,~37 de 28·do.Agoslo do 1867 
deve onlen•lcr-se ·conlorid,\ no cabo do osqundra do mesmo 
co1·po Joao Lino Porcira. 

Concluindo umbos : 
1·. • Qao a proposi~ão da camnra dos Srs. doputados. 

deve cnt1·ar cm disr.ussno e sor approvadn. · 
·2, o Que o parecer >rja imprcs;o e distribuido na lórma. 

do cstyl~. · 

Ficaram sobre a mc!\a JHira entnr orn discut~silo com as 
III'Oposi~Ocs a que se rolorem. -

PAIIKCER D.l tJO~UIIt>:iÃO IJE CONSTITUirolo. 

Dispdt.sa ao Sr. senador Silveira da Afolla: 

O Sr. senador Silvcim da Molla um corla do ~m do 
t'OJ't"cnto dirigida ao Sr. 1° 8ccrotario assim so exprimo: 

" A gravo enlcrmidndo, IJUOHoiTI'i no mct de No~ombro, 
c_:dgintlo, :;cgunclo o parocm· do modico~, uma convalcs
l'tm~.ll JlOI' al~um tempo flu·a dn CÔI'to, tl'rtii noêe:~sidndo 
do 1-ill/liJ' Jllll'il rtil'a tlclla, O para C:!~O filll pc~O 110 Senado 
tJIIll JllO tfit'pi!U~e tlc eOinJI!U'OCCI' (IS SUII!\ tiC!!SÔt!!l ·dlll'lllilO lt 

miuha couvnlc~ccnça, que ou CSJlct·o ru1o SllriL longn. Rogo, 
11oi:;1 ·a Y. Ex. lwja do r.ommuniear ao scuado c~to muu 
impctlitncnlo, c do pctlir-Jhc n di:o.JIIllt~a. I) 

I ' 
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. O. 1!4lllado: l'~l&lott.cu 11 carta ~ commissno do conolitui~1lo. · Approvnda .11 ,Jll'opo>tn com ao omçt,ldns IIRSS..,ou 11nra ã 
ord~nandO"'Iho.cJUO ,d&l pnrocor .. sobre ell11. 3• &liscnss&lo o om virtude elo roquer·imonto Jtontom llllllro-

);; a commiosão sentindo .os inconuno&loo do illustrn .se- vudo foi remettilln n <:onnnis>nQ de instr·ucgno·I&Ublicn. , 
nador, o Jem.onlundo acauoa.quo o,obriga a-privur o scnu- i· · · 
do da prcsllmW cooJ•cra~no.&le, um dos sous mni> co11spicucs ' I'ENsOus. 
membroi; roconhncondo poróm n nocossilln&lo &Jo'-sna nn
soncia tCillJlOi'UI'ÍU; Ó 110 ~IIS'CCOS' IJUO ~O COIICO<Ja a diSilOIISIL 

lintl'lll'lllll om ~· discussão C ·passaram ·pnrll n 3° IIS 
J&ropuoi~üos 1111 çnaimrn dós dcpntn&los, moncionnd1i -~os pil
rocci'OS da ~loz&lns~ H6,. H 7 o HN, ·sobro pensoos con" na !os·ma·· pedida , . · . . · . 

· Puco do· ScniLdo .28 de· .Jancis·o do .187:1.-J/arquc: de 
Sapuéahy~-Ba"tio de Cotrgipe. · 

co&lidns: , · · 

Ficou· sobre a. mosa.'pur&l outras· n1i ordem do$ lra.halhos. 
. . . 

1.• Ao. ~•u·gonto· Justiniano Rodrigues · ih1 Silvoim:o 
outros, sondo igÚnlmcnto nppi'OVIIdn a conclusao 2•· do J•a;.. 
rocor n. H4 IJUo lhes ó }tortincnto. _ · · ·· 

-2.• Ao. sold11do Antonio Zoforino <li< 'frindnílo ooulro,, · 
3• no soldndo ll<lllrieio Luiz Francisco Fím·ilirn do OJi~, 

'l'cir,l: c outros. 

. 0 l!lr, .DI!\ 111. de Cl\1'\'AIIlOI-A mCSIL adminis
trativa ·do hospital d11 Ca•a do Mi>erico&·llil•.•h• citla<ln do 
Snbará incumbio-mo do nprosonlnr um1i rcprosonta~iio 11110 
e lia dirige no sonado pedindo :u·ovi<loncias IÍiu·;i sahit· · do 
esllldO cmhara~oso· cm que so acha, p~la falta do mcioo ANTIGVrDA.lJE' DOS ·~CA.GIS'lRAOOS. ·. 
para manter o hospital a sou cargo. 

. Doviaf.llo ser mantido com o IH'oduclo •h• l'Ondll das • 
· b · Soguiu-so.cm :l• discuss;To .a pro(lOsi;•io dncamara dos apolicos a .. divula pu hcn; rosnltnnto da vonda do vinculo d 1 ·' b t' 'd 1 1 · 1 1 ' · epu uuo:; so ro a 1111 '~'" IH o 1 os· .. snnPss rn< os,·com o do Juguar;í, nn·tJJll'to IJUO liso ·conhc;so, segundo a divblio • • 

f!lita pela lei. Os bens deste vinculo mlo .roram todos von- parecer dn r.ommissno ·do logisln~;io, conlon&lo um pro-. 
didoR ;\ vista ; UlllilJWrto o foi a pr;1zos. Destas vond;IS a jacto snbstitutivo. : · · · ' · · · . ·. i 
prazo alguns ;o teom j;i rcn!isado, o o dinheiro urroc;ula&lo · O s,:, Nunes. Gonçnh·cli :. ~Sr." prc~idout ·0 

. exislo na thcsourariu respectiva. .. n;lo .. vcuho ir tribum• impugunr a doutl'ina consignn'ilJL 110 

Po11e portanto <liJUclln corporagiTo &(uo· a asscni~léa geral, Jl~ojccto quo n ill••~tro commiss&lo. do lcsislnç;io. o!fcroc~u 
tomando cm coosi~lirn~•1o o estudo de pcnuria cm 'l".l' ~~~ i< con>i1lcração do sonndo, cm suh~tituiçfto à ··JlrO[JOoi~110 
a•:ba 0 bospitul, baja• do .prcvidencia1· .. aliln do quo 0 go- 'vinda ~" <'anutrn <los deputados. Ucm divorsnmcnto.dist

0
• 

vcruo lho pague um juro da G ~~;~, cnHJIIiiHlo nilo r~_aH$n, a <!Stou do }ICrfcito acCOI't{u com n nobre cOmmi~stlo em· todas 
co1npra das apoliccs (&trra o· patrimonio do bO>J&illll 0 v;io ns idéns JIOI' c lia ex pendidas, quer quanlo á r•Jmrn~iÍo da 
sê j)xccuiaa· o ·,li,;posto m1 lei. Como o 1iogocio· tem do· sei'· injustiça quo ttJm sido pmti<:adn ató bojo contra. os. autimcs 

· rcmcllido, 1111 (ó1·ma do rcgimcuto, a 1:ummi>s;io de Ja•cu- jui1.o~ do &tirei to, por qmwto à compctcncin oxclus.iva":lluo 
·dn, peço i• illu;lro commissilo CJUO so ;irva do iutcqnlr co&n &tiL ao snpprcmo tribuual do ju;tiça pum rcgulnr a'nnt igui-
urgcnciu 0· ~cu JHircccr a csto I'CSJJCito. · dn1fo dos lnnsútrado~ pam totfn~ ns offcito:; crn f(IIO clln ó 

. · cxigitfa, o qucl". !imalmcntti, .truauto uo motfo JIOrfiiiD tio luijo o Stt;..l'm:SILIE='TE:-Vili retitcllilia. ll c'onlmiStH1o llu ra- om tliantu devo ~Cl' fcila a llmll'icula·dos I')CSIUOS mngi:s-
. zondn.· _. • · 1 1 · · . ~~- . .. 

O Sn. DtAS tu~ G.\RYAI.J.to:_:.Dcpois du.hll''cr tlcclanulo ScmJlrO mo JHlfcccu·uma in)u~ti~n, digo mni•, umuvt'l'-
-quo··ru'io IHLYia CX(IC!IiciJtc, rocu!Ji num i'ill'licipn~.:iin '"tio Sr. :d1ulcit·u ÍnÍIJUÍdntlc, it pcnn: do IJCrthl do ii!IIÍt;uidndo _iuni·· 
t"Cnador Unrro~ U!trrelo" dcclnrnlHio CJUC por t:on~clho doB ~ida nos mugislrnclo~, ,tjllc, 'dentro do ccrloti J•ra7.ot~, ruiu 
mo&lil:os tem IICcussid;ule <lo rcti&'Ul"SQ (IQI' nlgun~ <lias (llll'il lizc~scm rhcgar ao su1•remo u·ibunal 1ie justi~a as ccrtíliücs 
ftira da ci'dndo, a fim tlc tratat·-t~o, c {JOI'lanlo niio JIOtlorà tlu HIIIHI IIOSfõcs c e~·.tm;it'in::;, c i~lo }Jc1ns mct=ma~ ruzfics~ 
co~nparocor durnnto al~um tempo, que 11 commi~>uo .<'XJICIIIIo cm fcis Lcm lunlinntcnlado . . 

O Sn. PnÉ>~DBNT&I-~'ica o senado inleinulo. 

· ORDEM DO DL\. 

AUG\I&iiTO lll~ VtNCiliEN'rOS DÓS I.I~NTES 11.\!! I1ACUI.hAllRS lll~ 
DJIU~ITO I~ DE l!GJHr.INA. 

Votou~so. o roi lll•l'rovnda n omon<ln11ITorccidiL uo (ms·o
ccr da •ucsn n. 4 ~1i 11 !ll'oposição lln'camam &lo; 'S1·s. dcpu
ta&lõs que augmcnta os vcncimontcs dos di•·cctorcs c loutcs 
dns (aculdndcs do '<iiroito o medicina. 

J1oi •suahncnto ll(IIII'OVillln ncmomla do S&·.'Zitca&·ias. 

Posta n votos a cmclula do Sr. l'omtioo foi nppi'Ol'illla. 
Foi igualmunto npprova<ln a ommula do Sr. Yieh·a d11 

Silvn. 
Vn:oln n \'O tO~ a OllHJil!l:t· ntldiliva omwor.ida. no !'dCI'irlo 

JlllffJerJr ria. hiOt'n1 foi ltpJII'OVII!fn. 

Foi lamhcm ap{lt'O\'arla a cuwutln do uumcra~ito COini

~aulo do lllChiHO JHH'Cl'CJ', 

JHIIOCOI'. . • . 
.O lacto occorri&lo com o juiz do direito Viconlc -Forrois·a 

Gomes, cuja rc&:lllmn~ilo sc1·viu do motivo i• !H'opo_si~ão 11110 
discutimos, <l uma lli'Ovn ovidoutn d11 injusti~n c0111 qué tem 
si<lo cntcn&lido o. decreto do ~O 1lo llezcmbro do· 18:10. 
]~ssc nwÃ·i~lmtlo · nchn.vn-sc na provincití ~o llc1·nnmbuco 
qnanuo · rcr.cheu n communicn~•lo official uc scti despacho 
pnrn n. cnmnJ•cn. d:\, l,almn nn. pro\·incin do Goynz. Som 
pc&·dn do tempo tratou de lraniportar->o no lognr do seu 
destino, fcguilulo pn1·a esta C<il'tc, dn&(ui plil'll a provinci11 
do S. !'nulo, o, liunlmculc, pnm a provinci11 1lc Goyn1., em 
I'Hjo l.t·njecto ilc:'JlC!Idou creio que cerca do, l.i. UIOi'.cs, 11àÕ 
ob~tauto o l(tic, con~cgniu cnl&·ns· no cxm·ci&:io donll'O .do 
111'111.0 que a lei mnrcn. Mn~ por cil·cumstnneins i&ulopcu- • 
d~nlos de :oun \'OIItnrlc, como gcrnlrncnto nt•ontocn1 os 1ln .. · 
enmento~ r:om IJllO cllr. provm·rt n. Flll\ po:i:IC o cxcrr:idô 
chC~nrnm no HIIJ>I'l'lllO Lrihnnnl elo ju!\tiçn dnpois.do Jll'nzo 

.c:-<l.nluhlo fllll'n tt IIJirt!:-<CIII.n\~iiO tlcll•~~"~, rr•sultnntlo di~lo IJUO _. 
(ll!ln Sllfll'omo lrihunnl do ju>lir<t lho foi dc;cnulnilo tollo 
tempo decorrido ntó ·a <lntn <ln ÍqH·o;cntntno do> IIIO>IIIO~ 

. ' 
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documontos, i!IO ó, 1 nono e 3 meze~, quando' .JIOr parlo 
dosso, mngiilrado nenhuma culpa houve e ollo cum11riu pon-
tu!llment~ o dever !JUO a lei i h~' iAlpunha. - · · 

No ·mosmo caso ·sei que .se acham ·outros muitos magis
'tl·ados, entre os quàr~ ·nilo posso.d,ixar do mencionar. um 

tio IJUe, tenho mais· pnrth:ulnr conhecimento:. é o nctunl 
jui~ do. direito di'i • coniarra de· S". Dento na pro1•inci11> do 
~lnranbno Ad1·ianó Mnnool· Soaros. Este juir.· do direito, -no
meado· pnriL longinqutL comarca do· l'nstos-BonP, nprcssqu
Pe ã to1nar rontâ do sliu lognr. Romeltou logo seus doeu-

. mçntns e se me uuo cugnno n1ó' por inlcrmedio da secreta~ 
· ria 'do. governo, mas exlrnviarnm-so. Fc~ remessa do novos 

documonlos, quo uuncn·chcgnram no ~cu destino, e o certo 
ó <JIIO só p6dc ser matricnilido depois de quntro aunos 1le 
cxoruicõo,: quo lhe !oraÓ1 dcscoutndos, perdendo ássim uma 
grnndo Jinrtc dtL sua antiguidade. 

E uao ó pnrn admirar· isto, Sr. J•rcsidontc, qUiiudo nós 
·consi1lcramos nas innu.met·as difficnldades com que tem.do 
lucta'r .e magistrado pnrtdazcr .cbog11r n COrto e no supro-· 
1110 tribunal do justi~a odocumcnlos a que cstao obrigados; 
Um ·paiz do tnu vnslâ extcnsno, comnrea !;lo distnntcs umas 
das outrns; a irrcgulal'itlado do correio, .extravio da corres~ 
pondcncin, tudo i;to Jlóde motivar n falta <ili'nprcscntnçilo 
dos· documentos,· c portanto · Mo se ln~ scnüo jus.ti>'' 
mandando-se· ·contar · n estes magistrndos quo·som ·culpa 
proprin tclin1 sid~ prcjudirados,.todo o .tempo quo ntó agora 
.lbos Iom sido deduzido, por u111 inteligonciil do decreto de 
~O do·Dezombro do 18:)0, poriJUo divirjo da opinitlo <JUO 
ntó boje tem prevaleCido no SIIJlromn tribunal .a r.stq rcs-
JICilo: ; · · ·. -
· Posto q,uo esteja do per!eito nccnrdo 'com a doutrina do 

projecto, Plço, cntretnnto, iicon~n a .nobre commisSiio do 
Jegislaç;itt pura razor algumas observações quanto ao modo 

JtortJUe esta ollo retligido: 
. A 11rimcirn duvida que mo occorro ó sobrõ. o § · 2• do 

;artigo uuico· (lendo} :' cc . Será contado ua antiguidndo dos 
actunes juizes-de direito o tempo do cll'ectil•o oxcrricio 
<Jne. cm virtude do· art. 3··do decreto do 1830 · 111lo lhes 
tiver sido contado. " :A commiss11o mnn1la contar só o 

·tempo do· cffectivo oxorcicio ; mas· ó !óra de duvida que 
alem dc;sc tempo cllcs tem direito á mais alguma' cousli, 

. por isto que pela lci'lle 26 de .lun):o.dc 18ii0 c por outtas 
leis antcriore~, os magi;Lrudos que dentro dos JH'nsos 11uo 
lhes sno marcados entram no cxercicio do seu; Jogares, 
vencem nnliguidudc nao só dn dnta do cxercicio, como da 
dnt11 da nomear.ilo ou do tlccrcto. 

Assim dispilÕo tlccrclo· n. iiii7 tio 26 do Junho <lo 1~~0, 
• <Junndo diz : ",Para a antignitlndo do. juiz do direito só 

se. llltondcrlÍ o tempo tio olfoctivo cxorcicio uos. sons lugal'lls, 
dctluzidus t(UIICSIJUOr intcrt•up~ilcs. 

1\ du,idn Jmra 'o oft'eito do oxcluir-se o· tempo anterior ao: 
oxorcicio, mad posterior a data da, noiril!llç~il.: E''.verdade 
que se .Pódc entender que 'clfactiro e~orclclojá:abran·go 
tum bom esSJl tempo de con!oriniilade · com ii' niêsma lei; 
ma~ 1iunr.a. ser<\· por dcmnis •u~lquer esclareci me~ lo sobre 
isto ; o, quando outro il)cance· •nno· tenba · li:''o~servacftt 
IJUil !nço;scr.virà vnrn dar ·occlisino a quo·.a'illustrida 
co1nmis.ao c~J•Iiquo o seu pen~nmento de nílineira ·a .evitar 
uma má .npJllic·içno da. lei, por parto do tribu1ial supremo. 
de jusliea. · · · • . · , · ·, .. ·· , ......... '· • 

A liegunda .rcOexn~ 6 nindn co"nelaçnci ao mes[n(S 1.~ 
combinado éom o § .t~ quando ·di%: • FicA rovogado'o· art. 
3;• do decreto ~do 30 do ·Dezembro de 1830 o. outras diSIIOSi
~ilcs om contrario.,· Das dispo~i~ile~ destes doi; paragrapbos 
IJUO 'nada ·mais sno que. n consequcncia loi;icu'dos cori6lde
rando- do parecer vil-se que n · illnstrada commissno. enténde 
que não cabe n inter11etruçuo do de'cr•l9 de 1830,, e shn··a 
derognçuo, como ella diz expressamente no me~mo·.varecer; · 
po1· consequencia, ó UIJl .direito novo· quo se'Vae'.estaluir. 
Mas, se ·ó assim, tenho d(\Vitln na adoJJÇão deste paragra.:. 
pho, com~ está redigido, 11orquc, vamos então infringir. um 
alto principio de juri;prudencia.qoe t01n assento'· expressso 
no§ 3." do nrt. 179 da co'nstituiçuo do Estado,' qual o· da 
não rolrontividndo das· lei~. Se como simples.interprelllcão, 
comprchcndo bom que o projecto vá ·reger os:casos anteri
ores;· mas como.direito'novo,.colno pareci! ser:o pensa
mento da commissiio, nuo ; nuo podemos ntribuir-'lbe· a 
retronlividadc. Parece quo c direito nnvo, porque•à cem
~liSSilO _diz : .- . _ . ~ 

" No sentido destas ligeiras observações; o que convém 
não ó inlerpr0tnr, mas derognr a disposiçao do· art. 3• do 
derreio de 1830, substituindo-se por outro .ó melo actual 
da matricula"· So, pois, Tanios·trgtar de dcrogur·o decreto, 
nno· pó de n lei que o dcroga nulllficnr os etrcitos que, por 
ror~n dcllc, se ppcrarnm ; simplcsmenlc lhe podemo~.~ attri-. 
hui r estn virtude como 'lei da intcrpreta~no .. Neste,. caso 
'prc!éririu n proposi~Uo tul .<iunl ''eiu.dn .cninara d~s dêpu
tndos, porquo·mantcm o earnc1~r )nte1·pr~tnlii'O c•se. não a 
adopto absolutamente, ó ,porque · clla parle _de ·um prin
cipio !nlso quando empresta no· decreto do 20 de Dezembro· 
·de 1830 uma· disposi~no que·ncllc nfiHo contém. · .. ·: 

Excoptun:sc : 
§ 1.• ,O tempo cm quo estiverem <:om 1111rtc ou liccn~a 

''" !loçnto r.om tnnto <JUC n:lo cxcc!la de 8cis n\czcs cm 
cncln. Jlci'iod~,,Jo lroz nnnot~. 

§ 2.• O tem.po a.pra:ado ao Jni: o·emooiflo rio se trans-
JlOrfnr Jlnra antro lognl", se nfio fllr e.~rt<liclo. · 

'Diz a proposi~ão da camara·'dos ·depu lados:. •, Notem-· 
JIO da .'emorn, de IJOO trata O final do art. 3•·do docroto 

. do 20 do Dezembro do 1830, nno esta comprebondido o 
prazo que o mesmo dncreto contedc nos magistrados para. 
awmntnrcm no supremo tribuna ~o justi~n, documentos 
comprobalorios dos seus exercidos e posses,., O•·n, tal cousa 
nno existo no 1lccrr.to; cllo· marca o 11rar.o ·para n rcmÍSia 
do documentos, c não par11 apresentação de d~cumentos. 
Portanto, 11 proJ•osi~ilo dn cnmarn ljuntúlo. se t•c!ero no 
Jtrnr.o desse decreto, cilmmcllc uma inexactidão. 

Se ns;im IHiO russo, nlio sei o quo irinmu; inlerJlrelat'. 
·Se elfoctivamcnto o decreto tio 1830 se reforis;o .ti aprc
scntu~•lo do documentos a intorprclllÇiiO seria (or~ada,·.sem . 
rnz;lo do 'SOr, importando unm vortlndoit•a violoncill' nilo só 
no . scnlitlo, . como no texto du lei. V. Ex. o o,scnado. v no 
VCI' ém tJUO seu tido cst1\ concebido o '<lccreto do '1830: 

~~ Os mngi~trndo~ quo do nOvo entrarem no· serviço nos 
ar.I!Hll" <JUC lol'lllll dc;pnchntlos pura onlt'O logar podorno 
l'lCl' mnlrieulailos logo quo nprct;cntnn~ sun cnrtn, Hcnnd~ 
oiu·igndos n J'muétlcl' (nào diz apresentar) no :suprcmo'tri
hunal <lo jusli~n ccrlidtlo de ~un pos~o dentro dos prasos · 
tuo8 o tacH, olc. " 

l'ortanto, oi lilVUl' do qno cllcs gozam jit poJa Jcgisln~;io 
c~m viRo r lf!IC JhC~ mnnda r_rmtnr pnrn ~na nntiguicllulo ,, 
témpo nntcl'im· no seu cxcrl'Ít~io. o JIOl'llr.rior n clnln do 
Hllll nomon~llo i clltrei.Jlnlo n eornmi~~llo quorcntlo I'O(Inrnl' 
n inju!'ti~n- ~olTrida pm• <'~~c~ nwgi.>~l.r·ndo:-~, m•a dn:o oxprcs! 
tit\c~,-ctfoclivn O\&l'cieio-oxpro;soos IJIIO podom dur Josar 

\. 
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Port~~lt, a proposiçno ·da cnmnra qiln~do diz o p1·nso muito 'toni11o, pqr cil'cumstancias lndopendenles·· da vim~ 

para : apresontaçno do .documentonll'nsLa-so do _de.croto. Indo do magistrado quo j1\ lornm aqui votada~; o-portanto 
- ·Mais curial seria a emenda. do nobro bnrno do l'u·npnmn hnp6r a lef..!io magistrado a perda dos serv1çoa, quo · ello 
·quando s_e nrero il remessa;· JÍlns a. maneira succinta ~or oll'octivamentn.prostou .e cpm o. que: a nnçno lucrou, só por
que ,roi redigida nno ·evita as-duvldns que tom occum~o que uma ceÍiidno deixou de ser aproieutadiL no ton1po .mnr- . 
ató. agora, porque na omon~a apenas S. f:_x. roproduzJo cadt por lei, -mo pnroco pena; demnsindaiJlento severa. ou 

• qua~i tc:dualmente a diSJIOSiçiío do·.docreto d<i 1830. nnt proporcionnda,a lnlUl, que so lbOJIÓdO Imputar.~· •.. 
A emendltdó nobre senador ó esta : .• N110 soriío con- p projecto 11a Cllfllara: dos Srs. deputados. atto~deu cm 

. ·s·i~eradÓi :eni,morn os I)IRSistradoi que ~o .-""'tricularcr~.o t1arle a oda considerucao,. po1· quanto determinou que_'+ 
remotterem certid~o do posse dos respectivos ·lug~ros ao .autiguidado dos magiitr;rdo~. não · ficane pordida. du~Mto 
prllsidonto do BUllromo trillunal do ju!tica, dentro dos pra~os 0 tempo que a lei .lho ·concedo pnra 1nandar ;a certidão. 
marcados,polo nrt, 3• do decreto 1lo 2o do Dezembro' do I' ola lci- de 20 de· Dozomb'ro . do· 1830 · se concede ao ;ma-
1830, neste, caso· sor-lbos-lla. 'contada a nntiguidado. do 'sist1·ado ·o tempo do Jl a 18 mo~us 1•ara npre:!lllltnr ;1 co~
·todo tompo do effoctivo oxorélcio. Quando, porém,.-o fi~o- lid•lo do sua posse, _conformo as JII'Ovincias em .. quo 'serv1~ 
.rem lora dos rolorid~s 'prà.zos, só dahi cm dinnto como~n- l'lun, ostivo1·on1 mais ou menos. distantes da. córte; o por-
rno a ·vencer antiguidade•. ta 11 to soollos tom o dil·eito de apresentarem a certidão do 

E' exactamente '11 'quo dispGo ·o. decreto do 20 de Doe. ;ua posso dentro do corto. tomiJO, .com .. razn~ .rosol_veu: a· 
zembro /til' 1830; mlo ·ba. aqui inteq1retil~•lo nonbumn, 1 esolueão vindn dn cnmnrn dos detlutddos, que .o lompo·.guo 

·nem ha disposicdo no I' I\ pela qual se .l'ossa evitar IL mi• in" lbcs é· concodidó para· a apre~ontn~ao .da cer.litl".~· oao.jl1)do 
tclligoncia desté decrcto;.como iító fiDJD se tem feito, o 'luo' ser-lho descontada on1 sua antiguidade, como:_,oc,lem·pra-
alills, rue parccÓ, cumpre SO dOlO (OTIIIIC bem clara. · · ticado O SUJirCmO tribunal ·do justÍ~II,· .sem: fundame,qto,. a. .· 

. · · !)iiou 'tivosso de redigir .nlguni 1•rojocto com o IIm de r.e- mou ve1·• • l'orém; ai,ldn. tjunnd9 outra !osso a pratica do 
·guiar csta:matorin, · o.fnrin dcsto mo·do ~ " O; llfiiSo.• fixa- tribunal, ou nós ndopta;son1os -agora· a proposiçii~a·~ca- · 
dos pelo ·ar!. ·s· do 'decreto do. 20. do DozOIUhro. do 1830 mar a dos deputados, entendo ·que olla núo é sumc,ento o. 
só se. rerercni· IÍ. obrigação imposta aos magistrado;. do justn. Se. nlgUJDa pena se devo impóf.ao. magistrado 
ra,era·romossa das certidoes.dos seus cxõrcicios o posses que Mo npresenlar a ·cerlitlão do sua posso du~ante corto 
nilo coinprobendend~ 'por lórma-alguma Q tempo decorrido ·tom pu. eu quizera antes que cllo .soffrosse a JIDrllll da ·nn- · 
depois da_•rompssn até a elf0ctiva at~resoutação do !aos do· tiguidade, sómonlo'.pelo tempo da demora legal; qu~·lho 
·Comento~ no supromõ fribuual do jlislicà.» Como conso-· fosso marcada, como_ meio cooretivo para tJUO a 111atr~c,~la 
quencia .. dast.a· intorprotn~iio npJIIicarhÍ a doutrina · aos doií. magistrados 'llcnsso bem rogulntisada ; do · quo~ ello 
actuaos· juizes dó direito, accroseontando : ~ por;losso to~ a a antiguidade- que decorresse depois de findo 

. •. Ao•.actuaosjui~es de direito será lovatlo em conta 0 tempo que á lei dá pnrn nprosonlnr essa cenid4o-at6. o 
' todo o tempo que' lhog compelir, o-do· que intlovidame!ILe loii•r•o em quo elfecLivameuto à·aprosenta: . •,. .. 

tiverem sido privados, em virludo'do ,citado decreto.• D!go -:..Nesto· caso a. perda· da antiguidade durante ·o. lempo 
todo tempo que lhe• competir para abrangm· ncro su o ~ogaJ,·,oria simplesmente um incontiyo pnra que.elles ~pre- · 
lom{•O do oll'ectivo oxorcido, como o-ulterior á data data da sentassem as .corlidoes em. tempo .. dando, ~ 11 mnt~lcula .• 
nomoacllo, conforme a lei do 20 do Julho do 18:í0.. dos magistrados fosse feita com toda a regularidade • 
.' Assim interpretado e nppJica•lo o docrolo do 1830 aos l'orém, quer se adopte uma, quer outra._, penalidade, con-:. 
casos até,agura occorridos, passaria a. consignar a• outras formo as id•n• aproson~,das, parece-me ttue liAo .póde-sub
idóas da commissllo, tfuando estabelece a competcncil\ oxclu- sistir a lei do . !0, de flezembro do 1830, ·cptendida ti 

' siva do :tmprCJIIO tribunal do jusli~n p~m regular a: antigui- executada como tem sido ; porque o magistrado . devo_ 
dado o quando contem. outras providencia•. contur ~ua anti'{;uidade conrormo os sorviços •1ue roai-

Sno estas as objocçoes que •mo occorrom, ' o fJUD to !'lo a molllo presta ao pniz," o . so olle pódo demonstrar IJUD 
libcràado. do olferoco~ ao critorio da illustrad:' commrssilo prestou esses servi~o$1 a antiguidade nilo l.he. póde. sor 
do sonad'o para. quo s~jnm _tomados n_a cons1dcrnçilo que tirada som injustiça fiugrnnte, e o que cum11ro fazer~ doro
morocoro_m, paroco.ntlo-~c quo silo do algum poso, para que I gar 0 n1t. :l" da lei do 1.830, que ordena o conLrarJo. ·· 
ao mo?o" SOJDm dJsculldns. • l'assnndo agora 11 discutir. 0 nrti~o unico tfo projecto, 
· O Nr. Nalnaeo pronunciou u1n discurso quo pu- pu roce-mo tíuo n roclucç~o do § t• não .cstil coulormo com? o 
blicaromos'no •Appcndicon. . · quojft cstlt ostab~locido. porquanto pela resolu~;l,O logislnt\VI' 

O !!la•. F'lgltéira de Jlello 1-Souhol'os np- 1 do I 6 do Novombro de J8;lt, til se acha •letormwnclo-~o sr.u 
t~rovo .intairamento.as idcns aprosootnd11s .pelo illustr? se- t artigo unico, q~c julaamento da a1~1iguidaclo ,<los ,magl~.r~~ 
nador'quo ncabn do sontar-so reh1tivnmonto 11 uocessul~tlo 'dos ~ea compehndo·ao suprem~ tr1bunal.do J.ushr-a. ' 
do revogarmos 0 art 3• do d~crolo do <tO do llc;:ombro do 'i tal jul~nmenlo fi,:n•lhe compolmdo.ao clnt·o .ó fJUO ,fic~-lho 

.. • •. · · d l ' I O § t• lo JlrOJDcLo 1830, na Jmrlo cm que im110z. nos mngi>tmdos ~ pC!rrln de compclln o ea:c u.rr?a1nen o. r• •. o . t • 
sua untiguidado por tlemol'lL qnn livos;cm cm se mnlricu- n)wosr.nlado .pol!' Jllus!J'o comm~>~.ao d11. qne a.o suprema 
lorem no ~upromo trihunnl de justi,a, , jtr:bnal de Jll.lllça compele r.mcltc.n•mmenlc o J.ulgamon~o 

Com olfoito, paroco-njo llCnil 1hu·Í~sima que o magistrado I ria antiguidade do., mogislratlos. 01'11 1 o arlvm·luo exelu~1-, 
perca os nnno:; do s~rvi 1~0~~ fJUO JU'C~tuu a uad\o, !'!~ Jlclo 

1 
Wllntonlc. não nccre~t:cnln .i'lt~a nl~m~n . .no,·n, t•or.quo. so 

facto tlc uno ter npro•mÍtatlo 110 snp1·omo trihtÍnal do ju;-lpcla loi tio 18:10 o JUlgamento. tlll.lllltlgnuhulo fica colllJIO~ 
tic:a ccrlitino JIOhL t)UIIJ so JlrOVO fL tinta clll <JUO eutr•U Clll I lindo 00 HUpL'CIIlO ll'lhllliiLJ ao Jt"tl~ll, ,>0!'110-HO f(IIC! 11:10, h<L 
oxerc:icio·o fnen, outro;im, innLrieulnr 'a Stlll carta tio 110- unlori<lntlo alguma IJU~ po·~a lct• O d!rotLO do couhocCI dn 
IUciLÇfJO, A u1iprcscntnçno 'dcs!n certhh1n pó•lo tlomornr-sc nnli~uulntlu do~ mag~>tl·tlos. . 
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Parectt-me que a nobre _commie·sao teve por, fin1.declarar necusilriaa para regular a ramma d111 p~rllcipafaer .e:ri--~ 
~oinente que o juigiUllonto dá antiguidailo dóiÍ mpgistrados gidor por ellillei para a malricu/a do inagillrador' .·:Em 
nilo ·devia ·ter lugar somerito pnrá. o .·seu acce96o aos lua-ares vistn do~ ta ~isposiçnõ· parececmo IJUO. a· ·".l·atricul~,no ali • ·• · 
da' desembargadores; mas lambem ·par~ a . promoçilo e re~ premo tr1bunul so.fu1-pcln projecto; sómenlnm:vi~lude da . 
1uo~no, das •. · entranclns: · Se tal .ó. o pensamento da nobre. da . remem da.s parliclpacoos, 'ijue lho .fizer·.;· coverilo~. e 
comniissnfi' póde mudaf:.se· a. rcdaccno do § 1~ e entno nn~ · pela que. fizer o magisirado'.dlrÓIIIIÍJiente aojnbunal;·· •· 
dir-se-:-bia :' O julaamenlo da atitig11iÍlade dos mágillradór conlormo . actuahnonte se pratica. Com· olleito riojirinclpio . 

• -compdle"tio · rupremó lrilrllnal :de jurliça, · " · edtntllrd do artigo so diz: • A .matricula dor magirlradoüerá·dei '· 
lambem:' a rémoçaó ou_ promoçdt dnr enlrancias dofjuiier ddra ·feita d viilta. dai parliclpafaes dirigida•. ao rupreino. 
4• dire{lo. • ·Se ·a··comnu~sno.de .redacçno póde fazer esta. tribunal d• justiça pela secretaria· de jiulifa; e pilai. preii- · 
alteracno, que·me pnrece mais conforme á lei vignnte, e ao .dentes dasprovillcia,,pelo_lllc:ol•roilUl>l!cnllle:ourarlau •. -
pensnlÍlQnto da nobre :commlssno. cu nilo mandarei emenda O projecto oxl'.lue deatn. obiigncno· no magistrado. :- ·· · 
nlgumn; Mn~.sc o_· nobre senador que loi .o relnlor :da· · 0 s· N ' E · · ' · ·. · · · ·' ... · • · • · d d n. ADU1:o : - .slá claro. · . comm1ssão entender ·que não· se ·deve mo nr a · re acçno, · · · · · ' · 
tambillq.nnquo. 'porque concordo com as idéas ~ue. ellc • O':Sn .. FmulmA. DR MEI.LO :~Julgo quo nllo deYia" ·ser 
omittió '11 este. respeito, e•a mudança ·por !Dim proposta, nssinq que ·o magistrado de.vin continuar a, ter o· direitO!~ O 
embor4 mnis adequada iL legisla"gno, ~no 11 altern por ror• 11, obrign.çno de envinr no sn~romo· tribunnl'de. justiça, as.·_ 

.··ma alguma,· ··· . · _·' .commumcnçoes. actunlmonte ordenadas.para prova·do ·ecu· 
Agorn; lambem poço a atlcnçlloldo l10brli sonador)nra a. exercicio, som .que p~r isso .o· supremo .tribÚnaf Ocasse: '-' 

seguinte,' reOex~o;, Incumbindo o projecte do'.suprrmo. tri-. ·inhibido de' receber .as pnrticipaeacs que as outras auio-
hnniíl de justiça' o julgmricnto·da ·antiguidndQ. dos magis- ridadcs lhe· inandnssc, na fórma: da do11trina _do projecto, o · 
Irados,' tam~em lhe "h•cumbo o dO: nntiguidnde que po~snm cons"gnintementc:· do' JIOder ns;im rec.tiOear· umas·: pôlas -
ter pnrn.a sua rcmocilo do uma para. outra entrnncia :' isto outras inlormnçocs. Na minha· opininó ·não àe-deve:· retirar 
é, d~ primeira Jmrn á secunda, e da •egunda 1,ar~L-a ter~éi- nos magistrados o dever ··e o· ·direito de se co·mmunicarem: 

• ra; 0 que pelos leis só devo.ter l~~gar r,o t• caso quando. dirccllimento _com o .si~pr~mo tr!b]lnal de j~iti~ll ·sobre .o· 
na primeira entrnncia se tem exercido durante quatro tomp~ do sou exorc.ICIO e d~ -c~1darem um.pol!co·.·. de~ s.ua 
nnnos o l9gar dd juiz d~ direito, e no go IJU.ondo se tem :Propr1n causa, que p~la Ao~tr1~a do nrt. y fica no . todo 
exercido por tros · nnno1 o Jogar do juiz de direito.· Ora, d?p~ndonte da secrotana d~. JJISII~n,~mb.o~a .o/los te~ll~m o . 
uno bilnriL algum inconveniente CJ!I se dar no supremo, <hr01to de recta"!.a~!io COI)S1g11ndo !D"!' ad1anto. ·no pro1ecto. . ~ . 
tribunal de justiça a interven~ão neste negocio? Nuo póde. Estas _s;1o as obscrvaçoc~ qne.Oiqulgo dever .r!'ae~ ... ~e · · • , 
.o i;overno ter· 1\s nzes necosshlnde 1le lazer immediatn- o ·meu nobre collega.e a1mgo, :relator da; .com~ussno, en::' 
mente a remoçilo do. magistrado, pai motivo de interesses ten~~r que ellas v.alcm alguma_,cnus~, e .quim modift~r .. o. 
de ord~m publica; c csscs,.lnteresses de ordcm publi.ca· nilo PI'OJocto . no sen!Jdo d~/lns.~sllmnre1. mm to; senilo,_ v~tar1a. 
flcnrilo por assini diier protelados, so acaso ello tiver .do polo t•roJecto,_ !ai qual se: acha, v1st_o. m~lho.rar l)lUIIO_ -~. 
recorrer no supremo tribunal do justiça? . , . . sorte ,do; magl.st,ra<Jos quanto .a. sua, anugu1dad~, qu~ ô 
· l'arece-me que ha aquí· algum hmonvenicnte, e que as tno bem o_ seu futuro. · · 
remococs ·ou promocões dos magistrridos· de uma tmr.t O Sr. NnneM. Gom;alwc•.I·''-Sr. presi~e~ie;. · 
outra' ciJtrancia, e 'que · deviam ·continuar· do mesmo prestei· toda attcnç•lo ~s observa90es com que· o, .i!lustrado 1 
modir _IÍctualmente 'pi:nticndo 'porque elle é propriamente relator da commi;sno, dignou-se _tomanm éonsideruciiO'ns 
doordem·admistrativn, e 1ião'.intluo muito na sorte do ma- reflexões por mim !citas, nccr.ca 'do· proíecfo''que··d1scutí~ ' 
gistrndo. S~pponbamo;, quo o magistrado llóll<i ~er remo- mo~_; e npezar do·prolundo respeito e da ndmirnçno mesmo· 
vida Jlara uma 2•; entrancin, porque tem_ exorc1dn o seu que estou costumado n tribut~r nos talentos e a vastá cru-:, 

. logár na 1• cntri•ncia durante o estmço marcado pela jei, dicç;1o do nobre rolator da commi:isilo; sinto;achar.mo em· 
n que o· governo o quer remover conformo n contngom I cita divergencin com S.· Ex., quanto ao modo. porque ·eUo en: 

· com eill.ctiildo na secretaria dos negocias da justiça, atten- t_ende o § · 2.• do art. unir.o do projecto. '• · : · ., .. : ·· .. '· ' · 
dorido a mõtivos do órdein publica, porque ras;lo lm do . Diz S. Ex, que a •ruestiio da retroactividade dàs leis 
ser nuvido o supremo tribunal para dizer que a romo~ão é muito compl~xa·.e.tem sido objecto de' ·multas duvidas n 
do magistrado·. póde ser legalmente lcitn t•urque elle tem contosta~ões; eu o sei. As considora~gcs porém· com que 
para e lia o temt•o marcado ''de -quat~o anno~ de. exerci cio ? S. Ex. pretendeu lnzer prevalecer a doutrina .do parasrapho 
·n governo póde obter· da secretaria 1la Justiça t.odns as tal como est•i concebhla posto quo revclen1 muita crut!icçao 
!nlorma~ões ncces~arins tnu·a <JUO a remo~ilo se rtahse; ·~- da.pnrte do S. Ex. e ate certo pónto sejnm attendivcis, n~o. 
gue-.se que, tr~tando~so do nssumptos ma1s de or!le.m adm1,- me pnrcce que sejam intéiramente npplicavois' no cnso. Eu 

.-·nistrntiva do quo judiciaria, o goTerno do1•e decuhr P.Dr s1, nilo·posso me coavenccr,de •1oe sii o Jlrojccto consngrn um. 
indepenJIOJite do outra qualqucl"' .autoridade. So so trnt~sse direito n~.Tn, c nilo uma simples interpclltaç~o do. decreto 
do ncccs~ó pura um .trihuanl SIIJ1Driol'1 de 2• entra~CJa, o de iO do Dezembro de 1830, possa ello· ir regor os ca~os 
conhecimento tlu untiguidudo ·caberia ao supremo tnbunnl occorrido~ nté agora, e dos .quncs jà tom nnscido direito~ 
dcjustiçn; mas .. tratando-se do fJrOnlo~clo, de umn ~ara ndquiridos. Esse,dccrcto tem sido fniqnamente'entendido, 
outra entrancia, me parece que u governo deve dewhr, ou cllc mos mo por si é iniquo: o· que' nos cumpre !nzor? 
~egundo ns inlormnoaes · exi•tontes nn src1·etaria do 1\s- revogar? nlns rovognndo. nós não podemos ir destruir os 
tudo. · · • ' efi'citos que se· tum operado em virtutles do snas, dis
. l'Úer.c-mc tamhoro, que ha alguma coustl a dizer sobro posi~ilcs. 
a doutrina do ~ a.• .. lliz o§ 3,•: ( lcn.do) " o ~ovcr.no 
11 clo ministcrJD da justiça c (a:oncla dara as provulcne1as_ O Sn: NAnuao;-Etreitos consummados. 
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o s~. Nu~ES GoNr,".VBS:-Etroitoo cpnsummados, sJm'; 
iJOrquo na·ordem biornrchica da magislrnlnrn, sem duvida 
que os bil de antiguidade pum as, p~omo~lles, Ora, se o 
docroto do J830-displlo quo c magistrado que dentro de 
certós lnazos, nno fiz~r a remessa dos·documenlos·comjlro-

. Latorios de su~ pos>c, no suJ•remo tribunal de• justi~a, sor:\ 
r•rejudicndo em sua auliguitlnde por .todo o tempo con·os
JlOndenle a móra cm que tiver iucorrido; o que V1imos fazer 
agora'? Remediar este mal, dizendo: " N•lo, o magisll•ndo 
uno deve· ser prejudicado om sua nnliguidndo por o> la 1·àzno.;. 
Ma~, Jllira fazei-o iJUnl ó o moi o unico· que nos .cubo ? Mos~ 
Irar a intolligoncia <JUO do~o ter este .decreto; mostrar qu~ 
ollo tom· sido crrononmcnto entendido pelo su11rcmo t1·ibuunl 
do jusli~a; Alas ·i&to o •1uo ó senil o uma intorpreln~r.o? · 
_ E só como· inlorpretaç•lo cll(l, pódo •·o!i· tar-so nos casos 

anteriores. Fóra disto· ou coutinúo a duvidar, l•grquli como 
•lircilo novo cllo só pódo reger os casos postorioi'Cs ti sut1 

· promulga~no. . 
Nno posso. c01nprehender con1o nós conhecendo n cm r a

c ia do decreto do 1830 até bojo, conhecendo quo ello 
fulmina esta pena aos magisl..ados quo cr~m reputados omis
~os, vamos do·hOJO em diante, para fazer •lcsnpparoccr esta 

' JICun, -ferir direi tos adquiridos. E' o cuso do •lir.cr-so : 
Dura lcz, sed'lcz. _Entretanto uão fa~o •Juostilo·disto. São
duvidas quo me occorroram pcb'lcitura do projecto. l'ódo 
ser mesmo .que não sejam procedentes estas minhas duvi-. 

- das, e qúe da parto de S. Ex. exista 1 toda a razão pnm 
.insistir em ~ua Pllinião. · 

·Quanto a outra ohjcêgilo, feiRo de tér ouvi1lo o Úlus
trado relator da commissão reconhecer alguma lli'OCedcncia 
nella. · 
• Do facto as oxp•·cssõcs-cO'cctivo · oxcrcicio4uo so cou

tem no § 2•, pódcm dar Jogar n más iul~lligcncias, pórtJUO 
como já mostrei pela lei do 18a0, o magistrado goza não 

·só do favor do etrcctivo exercício para li sua ·antiguidade, 
co•no ·do tempo anterior a este e!Tcctivo cxcrcicio, o. que ó 
cousa. muito de!Teronte. ' 

Po.rtanto 'como S. Ex. mostra condesccndoncia cm acei
ta-r unia emenda neslo sentido, Jledirci a S. Ex. licencn 
J>nra o!Torccer· n que a~ora mando ·à mesa uma vez qÜo 
S. Ex . .n~o a quer I•or si mesmo formular, _-· . 

O lilr.· Nabuco pronunciou um di~curso que puhli-
c~rcmos uo «Appcndiceu, · 

Foi Íida, nptovnda e'posL1 om discussno conjunctnmento· 
a seguinte. · 

Emcn<la. 

No § 2• cm ve~ dns oxprcssllos-o!Toctivo oxcrcicio-di
gn-so-o tempo quo lhes competir pelulcgisln~no cm vigor. 
-S. R. NtJIIDl GonÇ.alvcl • . 

Sou dnquelles que· pensam quo so devo facultar lodos os 
meios para ns elllll(CZns ut<iis ao pniz, ou adoptar uma di!
posi~ão. SCI'al "quo dispensasse ilos direitos de impot•tn~tlo 
dos mutcriaos e mur:hinas ucce>snrias· n to•h1s ns emprezns. 
•1uo procurttsse•~ .Jli'Omover os bonoflcjos nllllel·ines . rio os
Iradas de fom, ennlilisn<;ilo, etc , ~lus uma vez. ~uo. ·jiaia_ 
cada uma <las empi'ezns se nprosontn 110 1mrlnmento Uln:l 
rcsolu~:lo espodnl, . UJli'OVoito osln occasino pura o!Torecer 
um tll'ligo nd,Jitivo afluí' do 11uri so. estenda essa ison~•lo i1 
cmprczn do ostrndri Uc [mo de Dntul'itó, na minha provio~ 
cia. Elia. osti1. no mesmo caso, lm um anno ost•\ cm~hrn, 
1•~te do 'malu1·inl jil está. na ntrmulcga dooCoa1'1\ e· outra 
parto está cncommondada na Inglaterra o deve chegar 
muito bi·ovcmenlc, . 

Como iodas .. as omprozas desl:t,ordom tem gozado de~lo 
Lenoficio, é justo <JIIC a do Coará lambem o goze, pois IJUC 
a esta província nuo se ·cm feito favor nenhum .. 

~lando a emenda t(IIO. Mil assignndn pclps I rés són:ulo
rcs da minlm província, 1•cla quiílso •levem ontondc'r.iscntus · · 
do qualquer direito os nmtorincs para nquelln cstrn•líí;,qu~r 
os despachados ou existentes na· alfandega,. quer::.o~~;i1uc 
tiverem ainda do vir. · · · ·--. 

Foi li1ln apoiada ií post:1 cm discussão 'conjuncln.ll!crítc· 
a seguinte .,.,.,. 

-~'. 
.· Enlc>ula adrlitiva. 

Igual ison~ão ó .concc•lidn li companhia de via-lorrca tle 
Daturiló na III'OVincin do Ccni'ÍI para lodo o material ne 
cossarío a construcçiio daquolln esll·n•la. ,S. R.,-;:T. l'ompc-. · 
-D. J. Nog11eíra .Taguoriba.-J: Ar, Fíg11cira 1lc fl/cllu • 

Ficou cnr:e,·rnda n discussão do art. 1.• Entrou õm d~o •. 
· cussno. o nrt. 2• .c ficou igualmente cncel'l'ndn. -'. _ . . 

Seguiu-se n discusão. do nrl. ~3, o ficou .lambem• cn-
ccl'l'ndn. · 

FicÓn igunhnento oncerrailn n discussno da cmcridn. 
' . 

Seguiu .;c cm 2• discussão, a. qunl ficou pelo mc.•mo 
motivo cnccrJ'ada, o lll'l, t• da p1·oposição d11 mcsmn ca
mnrn, com o rmrecer da commisStio· de fnr.cndn, r.ontondo 
um projcclo substitutivo, sobre li dispensa do p1·cscrip~Ao 
do direito ao meio soldo a ll. Viccncia Alaria. Fcner o 
outra. 

Entrou , cm discussão o n1·t. 2• o ficou igualmcnl~ cn
ce'rratlll. . . . 
: Esgotada a mnteria ·.du ordem· do dia, o Sr: presjdcnle 

dou Jlill'a n do 29,: 
Vota~ão sobro as proposi§Oes o emendas cuj11. discus~iio 

ficou oncorrndn. • Findo o debato e posta n votos n pro1•osi~•lo ficou cnccr- · 
ra•lo por não haver quorum Jmra votar-lo, o bem assim 

· a emenda. 
I!'RN~ÃO bE l)lnt-!IT08. 

3.• discussão das p1·npo~i>iles dn 'ca{nara dos dcpu.tn~o~ 
moncionndns nos pareceres d:1 mesa ns. HG, H7 o HS 
sobro pensões. 

, ::. Entrou oni 2• dbcus;no, com o pnroccr rln commissno 
do fawnda o nrl. l".rlit propo;i~no riu CUllllll'n dos Si•;, do
)IUtniiOS sobro iscmp~liO do rliroit.us, i• cmp••nza do cannlisn
~ilo do n~un pntnvcln~s citlnrlo; rio lllo Grn1lllc c l'clotus. 

O Iiii'• I•cnua,eu:-Sr. lli'Osirlonto, J•cdi a IHtluvm 
para o!Tm·cccr um a~ligo arlrlitivo a osto projecto. · 

2.n dita das propo~içties 1tn moflm:i camnrl\ menciona· 
dns 110s pa1'cccros da me~n n~. ~~9 o 4iia ~obrtl tJr.nstW!<. 

Havendo ·tampo ll'nhnlhos rlc com missões: 

l.ovnalou-sc a scs;no ~ 1 lim·n o !iO minutos rln tHI'llo. 

I l 
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ÂcÚ EM. 20 DE JANEIRO IiE ms. 
PRESIDENCIA DO· SR. VISCONDE PB 

. •, .. , . 
Ao mcio-dta rcz-so li chamada. c aclmram-so. pre~en

tcs · tB. Srs .. senadores, a sabor: . viscnndc-dc Abnctó, !)ias 
de .Carvalho, barn.o do Cam•Lrgos, Chichorro, visconde. de 
MIITiliba, P)lranaguá, · Finpino, · Diniz, Candido Mendes,· 

· Jobim;bar ilo da Laguna, visconde de Camaragibe, mnrqucz 
no Sarucnhy, Pompeu, barão de lllaroim, visconde. do Rio 
Branco, visconde do Bom Retiro, .Zacarias o visconde do Ja-
guary. . · 

Deixaram do comparecer com. causa participada os Srs. : 
bárilo•de Piràpama,· conde do Baopondy, Paula Pessoa, nn·r
ros Bntre!o:· Mendes dos Santos, Ribeiro da Luz, Figueira 
de !lello, Silvcir11, da !lolla e visconde de ·caravell'ns. . · 
. Deixaram do'comparcccr sem causa participada os Srs.: 
Uctióa Cnvnlcante, Leitiio da Cunbn, Nunes Goncalvos, 
Fernan'des Jlraga, barilo de Antonina; bnrilo de Ceiegipo,· 
barão de !laranguapc, bariio do Rio Grande, Jagimribe, 
duque de Caxias, Souza Queiroz, Octaviano, Silveira Lobo, 
Almeida e Albuquerque, !'aos de !lcndon~a, Sinimhli. Antilo, 
Fcrnnn!lo da Cunha, Vieira da·. Silva, Nnbuco, Cunha Fi
gueiredo,' marqucz 'de. S. Vicente; visconde de lnbomerim, 
viscoQde de Nitbcroby, visconde de Souza Franco, Saraiva 
o visconde de. Suassunn. 

o sr;·prcsidcnte declarou que nilo podia lia ver sessiio 
por (alta de quorum, ·mas que ia ler-se o expediente que 
se achava sobre a mosu. 

0 Sn; 1° SECRETARIO ]CU O seguinte 

· EXPEDI.ENTE 

Oficio do 28 do coreonto, do Sr. sertadoniscondo do 
Caravellns, participando que por decreto da 'mQsma data 
Su;, 1\lagcstadc o Imperador' dignou-se Mmcnl-o minist!o c 
secretario ·ao estado dos negocio~ estrangciros.-Ficou o 
senado inteirado. 

Vinte c um oficio,~ daiados do 28 do corrente, do 1° so
c'rctnrio da camara dos Srs. de]lUtndos, · rcmcttende as 
seguintos_proposiçfics: . _ · 

A' nsscmblca geral resolve : 
'Art. t,o São approvadas as penoões concedidas ponto-

." crcto dcCG do Novembro do 1872 :,.de 81,!! mcnsacs, equi
valente ao soldo da patente do major a D; Francisca Ja.:. 
cintila Cesar l-oureiro, viuva do major do voluntal'ios da 
patria Bernardo ~!unir. Ferreira Cesnr Loureiro; do l8!l 
mensaes, scin prejuizo do meio soldo que lho competir, ao 
tenente-coronel · rcloJ•mado ·do oxcrcito nlanocl Josó do 
l\lcnczcs, ~ qual, cm conscqucncin do rorimonto J'cccbido 
cm combate, ficou impossibilitado do PI'OCUl'ar os meios do 
sua sub'sistcncia. · 

1 
• 

Art. 2.• Estas pensões serão· pngns da data dos mCSlpOS 
decretos. ~ · ' 

Art. 3.° Ficam ro,·ogadns as di~posi(õcs em contrario. 
l'nço 'da cnmnrn dos olr.putndos, cm':!7 do .Tnnciro de 

1873.-Jcronymo Josd Teixeira Juni01·, prcsidcntc.-Dl·. 
.Toaqllint Josd tlc CamJIOS tia 'Costa tle Nctleiros o'Aibuque1' 
que, 1.• sccrctnrio.-ftlarlinlw tlc Freitas l'ir.ira tlc Mrllo, 
~.o ·Rcr.rolal'iO, 

· A ·all8cmbléa geral resoh'c : 
Art. to Siiõ 'approvadas as ponsoes, ;concedidas · p~r 

decratos de 2& de Novembro. de. 1872 :.:de J:OOII& an
nuaes a D. Francisca Tbcroza do Oliveira, .,viuv_a· .• do. Dr. 
Joaquim Jj)só de· Oliveira, cm atten~l!o aos _relevantes aer
vi~os por este pr~stados; _do 600 n. diarios. ao. éabo, 'de 
cs~uadra rcrormado do cxlmcto 46° corpo de voluntario~ da • 
patria ·Fr;mcisco José Roillndo, o ·qual, em oonsequenCia 
de rcrimonlo recebido em combate; Ocou imposaibilitado da 
procurar os meios do subsistencia. ' · · · · 
· Art. 2.o Estas ponsl!es milo pagas da . data· 'doi rés-

pé ctivos decretos. . . · · . . . .. , . 
Art. 3.0_ Ficam revogadas as disposiçl!es om ·.contrario; 
Pa~o da camara dos deputados; em 17 . de Janeiro 'da 

1873.-Jeronymo 'Jor~ Teixeira Junlor, presidente;....:.Dr. 
Joaquim Josd de Campo• da Cosia' de Medelior e 'Aibuquer- · 
que, 1~ secretiÍTJo,..:Marlinho de Freilu Virira de M1llo, 
2° secretario. / · 

A asscmblóa gcràl rosolv.C: 
'Art. 1.• Sllo appro~adn;as se~:Uintcs'pensGes, concedidas 

por docretos do 19 do Junb~ do 1872: do (00 n: diarióa 
nos soldados do 11.• batalhDo do iaranlaria Josó dá Silva 
Car4oso c . do t7. o corpo de voluntarios da patr1a' Jeronj~ · 
dis' da Silva, os quncs, cm' consequcncia· de !erhnentoa· 
recebidos em combato, acbnm-so impossibilitados de procurar 
os meios do subsistcncia. . . .. . . 

Art. 2.• Estna pensões serão pagas da data dos rospocii-
vos decretos. · · .. · · ' · · · ·: · 

Art. 3.° Ficam revognclas as disposiçlles 'ém cõntrario;, 
Paco· da camara dos deputados, em 27 dc'Janoiro·dli 

1873:-Jeronymo José Teixeira Junior, presidente,::..; 
Dr . . Joaquim José de Campos da Coifa de Medcir6i' e Albu •. 
querque, 1.0 socrctario,,;.,.Jlarlinlto de Freita1 Vieira. de 
,nfello, 2.0 secretario. ' 

. . ~ . .. . .. 
A asscmbléa geral rcsólve : . ,' ·. 
Art. 1.• E' approvada a pensão de 21&700 mimsàll8 

concedido, por decreto do. 28 . do Agosto de. 187!, a · 
D. Carolina J,copoldina do Araujo Neves, viuva do i• to•' 
ncntc da armada Atrrcdo Pcr.cira do' Araujo_ Neves; !alio~ 
cido cm conscquoncia do moles tia adquirida em .. tnril-
panlla... · • • • 

Art. 2.0 Esta pcnsüo será paga da data do mesmo 
deereto. . . · . . . · 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposiçilés em cDRtrario. 
Par.o da. camara dos. deputados, Ílm 2~ do Janeiro do 

187f-Jeronymo Josd Teixeira Junior, presidonte,
Dr. Joaquim Josd· de Campos da Costa de Medelror .e Al
buquerque,_ 1 o sccrctario.--'ll'árlinho de-Freilar Vieira 
tlc M ello, 2° secretario. 

A nssmbléa scrnl1 csolvc : 
, Art. 1•. E' npprovada a pensiio de llO~ mcnsnes,·éonco. 
!lillct por decreto de 3 de .Julho de 1872, ·a D. Anna Alc
xnndrinn de Jesus, mnc do cirurgiiío.'mór de. brilfndn Dr. 
Francisco Jonquim do Souza Pnraiso, o qunl fnllocou cm 
· consoquoncin do molcs1ia adquirida cm cnmpnnha:· · 

Art. 2•. llsta pcnsno d<~·m·ll Mr pagn da data do rcs .. 
poctiVO dCCI'CIO. 

Art. n•. Ficnm revogadas ns disposi~õcs cm contrario • 
Paco da cnmnra dos deputados, cm 27 do .Janeiro· do 

1 R7a:-Jcronymo Jo.od Tcitrcil'a Jiinior, vre!'Í>]CiitO.-Dr. 

• 
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J'.a1uim Josd de êampo& da 'Cwta de Medeiros·~ Albu- , Leito Pereira. i, c de _400 réiY_ diaric~ ao 1• cadete ci.o n•· 
q~~rque, I• semtario.- Martin/ao de Freitas l'ceira de bntnibno de cnlnntnruc'Rufl~o PorOrco, o qual, em co~se-

. Afello,··i.• secrolnrio. · · qu~ncia do molesti~ adquirida em cnm11anbn, flcou impos • · 
· A nsseinbléa geral rcsoho: sihilitndo de. procurar os inei_es do subsistencia.. • . . 
· · · Ar I .. ~ .. • Estns pensões serão pngns da data. dos mesmos 

.' ArJ. ·V Sno. npprovadna ns scg~intes pensões ~ncnsno~, decretos, • . · · , . . .. ·. .. · 
concc~idns por decretos de I ti de Jlaio de 1872, n saber: Art.· 3.• Ficam rovogaelas as ~isposi~õcs cm centraiio • 
. do ,84~, cquivnlcnt• no soldo. de sua pntento, no major ho". l'aço da camnra dos deputados, cm ~7 de Janeiro de'1873 •. 
nora rio do exercito Herculano llartins dll Roclcll, o qual, · -Jeronymo . Jõsd Teixeira Junior, ·presidente;-Dr. Joti
cm co.nsequencill dei. fcrimentos.recebidos om ccimb'nio, ficou quim Josd de Campos da. Corta de AtcdciroS. •·Albuquerque; 
im1cossibilit~do do procurar oR. meios · de sull. subsistenciil i. 1• seoretario.-Marlinlco de Freilal' Vieira de Mell~, i• 
de. :JG~, eql6ivulento.ao soldo dn patente do nlrerós, aZul- secretario · · · 
mira Amelia do !l!lllos, filbll rceonboeida do alferes do 
li• batalbüo de infantaria Sicuplicio Luiz elo !I altos, morto A asqemblén .~oral resolve : . . 

.om combate i de 21~, sem prejuízo . do meio ·soldo que · Arl; t.• E;- npprovada a ponsüo do 12Jmeilsn~s, con~ 
lbe .. compete, a D. Laura· Avelma d!l Fonsêcll Alcoforado, ccdidll por decreto de t de Setembro de 1872; no tenente 

.· 1iuva do-tenente 'do-exercito Manuel Gcc·mano Guedes AI- bonorario do .. exercito Joüo Deoclcicio. da.Silv~ l'nula,·o 
colorado, lallécido em çonsequencia de ferimentos recebidos qual, cm consequeneill de' forimento recebido . cm combate, 
cm combate. . ficou impossibilitado de (lrOIJIIrar meios de subsiotencin; 

Art. 2.• Estas pensões serão pagas da dnla dos mesmos . sçndo a mesma pensüo·cquivalente ao soldo da rcspeeliva 
clc~rclos.. . • · pntcinle. , · - · · . .. 

Art. ·a.• Ficam·reTogndns as.disposiçôes cr~ contrario.. Arl. 2.• Esta pensiio será .I!Dflll da data do'·ci(ael_o ~e-
l'ulo da r'amara dos ·dcputàdo;, cm 27 do J:cneiro de creto. · · · · 

18i3 . ...;. Jcronymo José Tei:reira Jnnior, presidente.~ Arl, 3.• Ficam ro1·ogadas as disposiciies.em.ccl),lrarlÔ, 
Dr; Joàquim José do Campos tia .Costa de Medeiros c· Paço. da camara dos dcpútados, cm:_ll7. de,J;ineiró~do 

·Albuquerque 1.• secretario.- Alarlinlco de Freitas l'ieira" 1873.- Jeronymo iosd Teixeira Junior. · prosidcnl~--
d.e Jllcllo, 2.• secretario: ·Dr. Joaquim Jo.so de Campos da Cosl_g de Me1leirw. ê Albu

A asscmbMa· gcrnl rcsalvo : 
Ai't:' 1." .E' ap1crovàda a· pensno de CO~ mcnmcs, cqui

'l'olen_le ·_ao s9ldo.da palénlc ele copitüc; e-concedida. 110r 
decreto· de U do Agosto de 1872, a menor Gcrlrijdos; 
fiU1a legitima do capit~o de volunlaric.s ela palria Luiz 

, ·Gomes RilJeiro de Avellar WcrDcck. 
' _Ark ':l.• ~sta pcnsào scra paga da data do mesmo. 
decreto; ·. · · , · · 

Al't. 3.• Ficam revogadas as dispcsicacs cm contrario. 
. l'a~o . da camartL elos deputados,. crn '27 de Janeiro de 
1S'l3.~·Jcronymo Josd Teixeira l11nior, prcsidente.,...
llr. Joaguim José de Campos da Co!!a de Medeiros c Albu-· 
querquc. 1• sccrctario.-.1/artinhe 1lc Fl'cilas l'icira de 
~leito, 2• secretario. 

À "as$embléa geral ·I'CSolvo : 
. Ar I.: 1. • E' approvad~ a )leilsiio ele .tOO réis, cÔncodidn 

por decreto tle '23 de Setembro ilc 18i2, no soldado re
(ormado Firmino. Soares de Moracs,, o qunl, cm conse
qucnda do rerimcnto recebido em combate, ficou iinpossi-
b:litado de .procurar os meios do sub;istcncin. • 

· Art. 2." Esla pensão será paga_ d;c data do mesmo 
tienclo. . . · · . . 

Art. 9.• Ficam revolfndns as di~posiçncs. cm contc•ario. 
Pnço ela camam. dos deputados, em 2i ele .Janeiro elo 

1R73.-Joronymo Josd Teixeira Ju11ior, prcsidcutc.-Dr. 
.1oaquicn José de Catn)JOsda Co'sta llc'Mcdciros c Albuqucr
r,ue, 1• sccrctario.-.lfarlill/10 de Freitas l'idra de Jilcllo, 
2.0 :::ccfclnrio. 
· ,\ nssembléa geral resolve : , 

MI. 1,0 Sfio nPJirovadns as seguintes pcnsOc• con.cedidns 
per decretos de 18 de Setembro do 1872, n snhcc·: de 
2: ~~~O~ nnnuncs a D. llrancisca Lopes I.cilo l'crcirn, 
\'Íll\'0 do ''ico-consui portugun rm A!sump~no JoF4 nlnria 

querque, t• ·secrctnrio.-Afar,tinho de Freiras l'ieir.ti de · 
M ello, 2• secc·ctnrio. ' 
. Â assemblca geral resolve': 

Art. V A pensno de -u,s mensaos , concedida ·por 
decreto de 27 ele Fclereiro do 1869, ao lcncnlc do :J.{• · 
corpo do voluntnrios da palria Carlos Snlíino do· !lalbeiros, 
fica elevada, conforme o decreto de ç· de Setembro de 
187); a quantia de GO~ mensacs, equh·alonte ao soldo da 
patente do capilao, cujas lconras lhe !oram· conrcridas por. 

·decreto de 11i de·Julbo de 187 I. · 
Art.-2.• Esta pcnsno ecrà. paga da ,data do citado 

decreto de G de Setembro. . . . 
Arl. 3.~ Ficam rcvogadas'as dispo~içilos em contrario. 
l'a~o da ca!nar~ dÕs 'deputados, cm 27 de Janeiro 'de 

1873.-Jeronymo José Teixeira Junior, presidcnle,
D!·; Joaquim Josa de Campos da Cosia de Aledeir01 e Albu-
querque, 1• socrctaria..-Martinho de Freitas Vieira de .. 
Mello, 2• secretario. · 

A' comcÍlissilo do pensões e ordenados •. 
. A nsscmbléa geral resolve : 
Ac-t. t• E' rceonhccido o 'direito do D. Anna-llita Dres

sane,· filha do coronel reformado da cxtincta 2• linha An·- · 
tonio Ilressane Leite Pereira c D.'lzabel Maria Brcssano, 
~10 monte-pio quo competia. à sim· mni, e hem 'assim 
n melado do mesmo desde n dnta do laliccimcnto' do seu 
pui, na)órmn das leis cm vig6c·. 

Art. 2• 11icnm revogadas as disposições cm contrarJo. 
l'n~o da camara elos drpntndos, cni 2i do Janeiro de 

1873.-Joronymo José Teixeira Junior, prcsidontc.
Dr Jaaquim .To! é 1lo CamJIOS da Costa da. M cdolro~ e Al
buquorpuo, 1• sccretnrio.-Marlinlco de Freitas Vieira do 
Alei/o, 2• secretario. . 

A' commi"Pfio !lo ln7.cncla •. 



I 

I 

.\ a&~embtéa gorat ros ai,·o: 
Art. t• E' riutorizlido o gover;10 ·para éonccdcr ao de

sembargador da rolaçao do l'ernambuco Jcsó. Pereira da 
Costa' llolla; um anno do liccnra com O!\;mpeclives ven
cimentos para tratar de sua saneio onde lho conl'icr. 

Art. 2.• ~Ficam revogadas. ns 'diapclii;Oos cm conll·ario: 
.· l'aço da camara dos deputados, em·· 27· de Janeiro de-
1873. - :Tero~ym& Jo1d· Teizeira., Junior: presidente.

. Dr,· /oaqvim Jotd de Campo• da Co~ta de ~ledeiror e Albu
querque, · 1• secretario.-',1/arlinho _de· Freitas Vieira de 
Mello,· !!• secretario. · 

A' mesa •. · 
A apsembléa geral ·resolvo : 

~ Art.· t,.• E'.autorisado o governo para conêcdcr no juiz 
:de ·direito· prÔvedor do capollas o rcsi~uos da &\o marca do 

Rociré;. da provincia de l'ernambuco Dr. Jllanoel Clenien
tino Carnéiro. da Cunha, um anno do liccnca-com os res
pectivos vencimentos para iratar·do•sua saÜdo na Europa. 

Arl. t:• Ficam · ~evog;1das ils disposições em contrario • 
• Paço da camara dós.depulados, 0\!1 27 de Janeiro de 

1873.- Jerànymo Jost Teill:eira Junior, presidente.~ 
Dr; Joaquim Jold de Campos da Costa de Medeiros e Albu
querque, 1• socretario.-Marlinho-de Freitas Vieira, dt 

· .MeUo, 2• secrctario:-A' mesa. ii 
~ . . . 

17·7 

A ásseínblóa ·gerai ··i·osoi~e : 
~. . : .. 

Art. t.• n• autor·isado o snverno para· mandar ndmitlir 
á matricula do 2• <~nno da ruculdudo do medicina'do'llio 
do Janeiro o nlumno do 1• nnno: dó curso.:pharlitaceutico 
·F,·nncisco lgnacio do Moura !larcondcs, dà1\bls ·de .. l1a'ver 
obtido npprovaçi!o ·. nci exumo do imntomla desciipliva· e .sa-
lisreito todas qs exigonclnslegaes. . . · · . . : 
· Art. 3.• . Ficam rovogadas.aá disposiçõe~. ·em con~rlirio. 
' Paço da camnra. dos deputados, ·,enl 27· de Jane1ro de 
18.73.-:: J~ro~ymo Jose Tcizeira :tünior;. presidente:--:- . 
Dr. Joaq_Ullll· Josd. de Campos da Costa dé Mlll~iror. i, Al
'buquerquc, 1• 'socretario.-'-rMarlillho de Frdltar •VIeira 
de,Mello,-2• secretário. . .. ' . '' •" , ... : ·' -. 

A ãs~ombléa gorai r~•oh·e·: .. · . - -

Art. 1.• E' nutorisado o ~overno para u1andnr admitlir 
ui exame das materiás dei 1• anno daJaculdade do" medi
ena do Rio do Janeiro o cistudante'Oicar Ernesto1Caire;' 
depois· de mostrar-se devidamente bnbilitadct-em pbilo-
sophia. , . · · -

Art. 2.• Flca10 revogadas as disposicGes em· contrario. 
Paço da cnmara dos dopuladoR; em ~~7• de Janeiro do_ 

1873.~Jeronymo' Josd- TeizoiriL Junior, presidento.-:nr;~ 
Joaquim. Josd de :Campo• da.Colla.de-Medeiror::e-Albu'
querque, t• secretario.-.Varlinho de Freita•'Vi•'ira ·do · 
,llello, 2• socrctario. - · - 'A nàsembléa geral resolvo~· 

Arl. ·t.• E' a~torisado o governo para mandar ad- A assemblóa geral rosÓlvc: -
· mittir á matricula e acto ,do 3• ·nnno do curso pharma- Art: 1.• E' autorlsndo o governo para màiuiar admillir • 

cdutico da raculdade de medicina da côrte o nlumno Lam- .a exame das. maiorias dei 1.• nnno da raculdnde de !lireilo · 
bertq Cesar Andrcini,_depois do -~cito ~ neto do 2• nn~o~ -do Reciro: o ouvinto.Julin l'orclra do Carvalho, depois do". 

Art. ·lt• Ficam revogadas as d1spos1ç0cs om C0111rar10. habilitado em·nrilhmclica e. ~oomol.rin. , - . • · 
Pa~o da camara dos ~ep_u~•dos, .cm 27 ~e Jnneir,o d•· . Art. 2.• Ficam revog1uia< "' di•po<içO••~ o•m ·cÓntrnrio. 

1873.-Jemnymo·Jos~ To•zma Jumor. prc'u!cnte. Qr.-: Paço da cam~ra dos dopntndo<, ·.,m 27 do. Janeiro do 
.J~aquim Jo1( de Ca!"po• da ~osta de Afe~mos ~-~lbu· 18.73.-'Jeronymo Josd Tcir.eira Junior, pre;idento.-Dr. 
querquc, 1• sepretnr1o.-Mart111ho de Fre1tas Vwra de Joaquim Josd de Campos da Costa de -~ledeiror e Albu-
.Mello, 2• secretario, - · ·•· _ querque, t• secretario. -Jiartinho de Freila1. Vieira de 
~ as;mbléa g~ral.rosoh·c : , M~Uo, 2• sccrclari~. 

·_-Art. 1.•:E' ·autorizado o governo para mandar ndmil- A assemblêa geral .resolvo: •; 
ti r a exame 'de anatomia dcscripliva o alumno do curso Art. !.• E' o governo auloris~do. p.nra m~ndar admittir ~ 
pbarmacoulico da raculdado do medicina do Rio do Ja- a exame da' maiorias do 1• anno da raéuldndo do direito 
nelro Francisco José da Cruz Camarao, depois do mostrar- do Rociro o ouvinte Amanc1o Otynipio de Andrade Barros, 
so babilidado om·· philosopbill. . uma vez quo so mostre habilitado em historia~ . · · 
. Art. 2.• Ficam revogadas as disposições cm contrario. Art. 2.• Ficam revogadas as disposícGcs em contrario. 
Paco da camara dos deputados, cm 27 de. Janeiro do Paço da camnra Jlos deputados, 0111' 27 de .Janeiro de 

1373:- Jeronymo .Josd Teixeira Junior, pr~sidontc. ~ 1873.- Jeronymo Josd Teizeira Junior, pr_osidonte.-· 
Dr. Joaquim ·Josd de Cnmpos da Costa de. Medeiros o Albu- Dr. Joaquim Josd de Campo• da Costa de ~led.eir01 e Albu- • 
querquo, t" secretario. -.Martinho do Freilas l'ieira de querque, t• secretario.-Martinho de Freitas ·Vieira de . 
-Mollo., ~.· secretario. Mcllo; I!• secretario. 

A asscmblóa gorai resolvo : . A's cominissocs do instrucçao publica. 
- O mesmo Sr. t• secretario !ou o seguinte: 

' Art. t.•. E' autorisado o governo para mnn~ar àdmittir Parecer da mesa n. 451, expondo a maioria .do· uma 
á matricula no, curso· prepara to rio nnncxo a escola militar propos1~do da camnra ·dos Srs. deputados, apj>rovando ns. 

'o to'ncntc graduado do u• batalbi!o do inrantcria Artbur pensões concedidos no cabo do esquadra do' 8• corpo de CD
Oscar doAndrado Guimnri!cs, aOmdocomplotar osso'curoo vallnria da guarda nacional da provincia .do Rio-Grande 
o estudar o do sua arma. do Sul, !Janocl Antonio da Silva c outros. 

Art. 2.• Ficam rcv~gndas as. disposi~ilos cm contrario. Concluindo: · 
Paço da camara dos deputados, cm 27 de Jnnoiro do 1.• Quo a proposiono da camnra dos Srs. deputados 

1873.- Jeronymo. Josd Tci_xcira Junior, presidente.- devo cnlrnr em discussÃo o ser approvada. 
Dr. Joaquim Josd do Campos da Costa de Ncdciros o 2.• Quo so peça •no governo pelo ministcrio da guerra 
Albuquerque, 1• socrotnrio.-b/artinl!o do "Freitas 1'1cira cópia dos nsiontnmcntos do onde devo constar n naturnli-
dc .1/cllo, 2• 1ccrctnri~. rindo dn~ pra~,,~ incluiMs na. Jlropmi~no. 

.. 
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178 Sessão em 29 de ·Janeiro • 

3.0 Que O JlRrOCCl' da mêsa sejjl impresSO .O distribuído 
.. ·na forma do ostylo. · 

Ficou sobro a mesa 'pal'll. ser tomado cm considora~no 
com a proposi~lio a que ~o relere. 

O ntcsmo Sr. socrotario leu o sesuinlo 

· Ex:J166 a rnateria de uma pro;:osift'!o ·· da camat·a dos de
pulador, approvando a pons4o concedida ao 2• sar 
gcnto refornlado do eà:el·cilo Manoel Eusebio', concluindo 
com um requerimento, cm que se pedem in{ormaçaes ao 
. governo. .-

Proposiçlio approvando umá pcnslio. · Documentos juntos 
á proposi~Jo. 

Esf.ú. sobro a !lesa, afim do entrar .na· ordem do dia, 
uma proposi~lio que a camara dos Srs. deputados enviou 
ao senado na forma do art. 57 da constitui~lio. 

A proposi~lio tema data do 21 de Janeiro de 1873, e o 
sou objecto ó npproval' a ponsno do seiscentos róis diarios, 
concedida por decreto do 30 de Novembro· do187-t ao 
2• sargento reformado do exercito ~lanool Eusobio, do 
qual so diz que. cm consoqúoncia do ferimentos recebidos 

· en, combato ficou hnpossibilitndo de pt·ocurn~ maios ,de 
subsistcncin. 

Acompanham a proppsi~no : _ 
1• Umn copia do. decreto do concossno da ponsno: 
2.• A copia do um aviso do Sr. ministro da suorra com 

a data do 2i do Novembro do 1871, om que commúnicn 
ao Sr. ministro do Impori~: • 

" Que Sua Altcsa a Prin~osa ·· Impel'ial Rogante em 
nome do Imperador, por sua immodinta e imperial rosolu
clio do 21 do referido mez, tomada sobre consulta do con
selho supremo militar do 13 do mesmo mez, houve por 
jlem doclat·ar quo o 2• sarg~nto ~orormado do exercito 
~lanoer Eusobio, inutilisndo para o scrvi~o cm consequon
cia do forimon lo recebido om combate estava no cnso do 
obter uma· ponsao, rogando a S. Ex. que se sorvis•o ·apre
sentar o respectivo decreto á assignatura do. Sua Altosa a 
Princesa Imperial Rasante. » 

O quo acaba do _expor-se acha-se resumido no quadro 
demonstrniivo que se segue : 

,, 

~ 
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II 

·Doctrinn ndoptad11 pe~o senndo cm casos semelhante n este 

Além dos que se mencionam no antecedente pnrngrup~o, 
nomum outro. documento bn para l'odor .a llc>a mlUnCiar 
um 'juiso seguro· o aCCI'tado onussumpto, quo nliús nnm 
sta no caso do ser decidido por um voto do confinnçn; mus 
sim· do· sciencia o conscicncia, rcsultnnto do accumdo exa-
me o estudo da matoria. . . 
. E' esta a doctrina, quo a Dlesa tom sustcntnrlo, o f~ito 
opre,·alocor, cpmo so vu dos parccc1'?S n. 3!9 drr G do Junho 
tlo 1871, rolntivo h ·ponsao conced1du ao nlfcrcs do 3° ba-

. talhao do. infnnteria Joao Sonros Baptista ~lacbndo, o 
ns. 369 do. ao do Junho do mesmo nnno, o 42ii do ·1ü do 
~lnio de 1872,· relativos h 1mnsilo concedida ao alfu1·os 
refol'ruudo do exercito ~lolchiados ftlnl·inho do Queiroz. . 

Nestes dous casos, antes do ·interpu!' o sou Jlllrocor sobro 
as propo'si~Oos da ~amara dos S1·s. deputnrlos, quo tinham 
approvado as pcosilcs, a Mesa rcquCl·cu quo--o governo 11olo 
ministerio da guc,·~a prestasse diversas informa~oes, o o 
~enarlo assim resolveu. 

No caso do quo so trata, ri manifesta a nocossidado do 
serem presenlos á ~lesa nam' só a COI! ia da consulta do con
oelbosuprcmo militar do 13'do. Novembro do 1'871, a que 
se refere o decreto de concessão da pensfio, mas lambem a 
dos assentamentos do pensionista, ~os quaos devem const11.r 
a sua idade o naturalidndo, bem como os se1·vi~os quo 

, prestou, o ~s causas que o inbabilitnram 11ara o ·scrvi~o do 
exercito. 

·III 

Considera11da, o conclusão do parecei', 

• • l 

Assim quo, como resumo '!conclusão das obsei'Vn~ues 
_ que proclfdom, a !lesa : 

Considerando que lho ri indisponsavcl o conhecimento o 
exame dos documentos indicados no· antccedonto para-
gra.pbo : . 
· Considerando quo convem manter os prccodontcs estabe

lecidos pelo senado no processo da allprova~ilo das ponsOos, 
•1ue s~m concedidas )leio· poder executivo : 

nEQUER 

Quo se pe~nm no governo pelo miuistori_o_ d;t guorr~ co
pias da consulta do conselho supremo nul1tar do 13 do 
Novembro de 1871, o dos assentamentos do prn~a do pon-. 
sionista. 
· Paco do senado, cm 29 do Janeiro do 1873.- Visconde 
de .Abaetd, prosidcnto . .:....José Pedro Dias de ~arva.l/w, to sc-
crctnrio.-Bariio do Camargos, 3• socrotnl'lo. · 

llicou· sobro a mosnJmm entrar cm discussi•o o requeri" 
mcnlo-ncllo conlirlo. 

O Sr. prcsidcnlo deu pn1'a ordem rio dia _30: 
· Votação sobro as proposiçoos o omondns cuja discussão 
ficou encerrada na ultima sessão. · 

3• discussi•o das proposicOos da cumnrn dos Srs. dOilU
tados mencionadas nos pareceres da mesa ns. HG, H7 
o H8 sobro pcnsDo~. 

. 2• dita das proposicoos da mesma camnra mencionadas 
nos Jlnrocoros dn mesa' ns: U9, ·i 50 o· (51 sobro po.nsOes. 

2• dita da proposi~ao rla· mesma ca111nra; com o parecer 
da mesa·n. lii2, concluindo com requorimonto. · ... 
. .. Uavo~do tempo, trabalhos do commissoos. _ 
. Em so~uida convidou os Srs. senadores pnra se occu
purom com tmbnlhos das cómmissoos. . . ' 

/ 

EM 30 DE JANEIRO DE .~873. 

~RESID~~CI,\ DO sn. VISCO~DG DE ABAET~ •. 

'SiliU~I\rÍo.-Exi•EDIE~TE.-Récomposi~ilo ministo
. riai.-Discursos dos Srs. Pompeu, visconde do Rió 
Branco o Zacarias.-Ono&Y no ou.-Anliguidado dos 
IÍlngistrados.-Isoncão do dircilos.-Disponsa do pro-
scrip,~ilo.-l'onsoes-: · · 

Ao meio-dia fc~-se a chamada , o acharam-se presentes 
37- S1·s, senadores, a sabor: visconde do Abaoto, Dias de 
Carvalho, Figueira ,jo Mollo, barilo do Camnrgos, Cbichorro, 
Almeida o Albuquerque, visconde do Mul'itiba, Paos de 
Mendonça, duque do. Caxias, Diniz, mnrquez do Sapucaby, 
Antão, Cunha Figueiredrt, llirmino, Fernandes da Cunha, 
visconde de ·Camarngibe, ~obim, liarão do Rio · Grande, 
Nunes Gonr.alves, visconde rio. Bom Retiro,- visconde de 

-Nitboroby, "Lrilno da Cunha., Candido .nlcndcSJ Zacarias, 
Fernandes Draga, mãrquez ·do. S. Vi conte, Sinimbú, burilo 
do.Cotegipo, ~l'aranaguá·, Vieira da Silva,·F. Octaviano, 
barão do Pi!·ãpama, viscondo do Rio Branco, Pompeu, vis..: 
conde do Jnguary, visconde do In'bomirim o Sarniv:i. ; 

Deixaram do comparecer çom causa. participada os Srs. 
barão do niaroim, .conde do DaopelldY, I' aula Pessoa, Barros 
Dnn·oto, ~Iondos dos Santos, vis"!!&ndo do Caravollas, Ri-
beiro da Luz o Silvcira.da !lotta. · 

Deixaram do comparecer i!om cousa participada os Srs. 
Ucbda Cavalcanti, barão do Antonina; barno da Laguna, 
barão do ~lamanguapo, Sou~a Queiroz, Silveira Lobo, Na- · 
buco; Jaguaribc,-viscondo do Souza Franco o visconde do 
Suasauna. . · 

O Sr. prcsidonfo abriu a sessão. 

l.oram-sc as actas. do 28 o 2b do ~orrento, ndo bavon
do.quom'so~ro ollas fizosso obscrva~ilos, foram npprovadas_. 
. O Sr. 1° secretario lell o soguinto 

EXI'EDIENTE 
. . 

Officio, de 29 do torrente, do Sr. deputado José Fernan
des da Costa Poroirn, Jmrticipando quo por decreto do !l8 
do mesmo moz houve por bom Sua ningostado o Imperador 
nomeai-o ministro osocrotnrio do Est,;do dos negocies da 
agric'ultui'O, comn!Crcio o obras publicns.-Ficou o senado 
int~irndo. 

· Do1. oOicioi, sondo soi~ d·o 27 o quatro do 28 do cor
rente, do to socroturio da camllrn dos Srs. deputados, 
romcttondo ns soguintos proposições : ' 
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180 Sessão cm. ao de Janeiro 

A asscmblôa gcrul resolvo : A asscmblél gcrul resolvo : . , 
Art: 1.• E' o governo nutorisndo 11nrn mondar admillir - Arl, V E' nutorisndo o governo para mnndnr ndm.illir á 

o ouvin_to Viiolino Cordeiro Llns n exame dns maiorias do matricula do 2• anno da !acuidade do medicina do Rio de 
1 • nnno da lnculdndo do djroilo do Rccilo, do pois do hnbi- -Janeiro o nlumno do curso de pharmacin Rubem 1ulio Ta
litndo nn unica disciplina prcparatoria que lho !alta das vares, uína vez quo no proso legal' obtenha npprova~ao no 
IJUC silO •xigidas para a matricula. · , . . . - exame de anatomia dosct·iptivn c satislu~a: todos os requi-

Art .. 2.• Fic"m revogadas as di$pOsir.õcs cm contra- silos exigidos 11clos estatutos. · _ 
rio. • _ Art. 2• ficam rcvog~dns as disposi~Oos em contrario. 

Pn~o da camnra dos deputados, cm 27 do Janeiro de · Pa~ti da ·camara dos deputados, cm 27- do Janeiro 'de 
1873.-Jeronymo José Teixeira Junio1· presidente,- 1873.-Jeronymo José Teixeira Junior, 'prcsidente.
Dr. Joaquim Josd de .Campos da Costa de Medeiros e Dr. Joaqui1n José de Campos da Costa da Medeiros e Albu
Albuqucrque, 1•-socrerario.-.!larlinllo de Freitas Viéira querque, 1• scérêtario.-Martinlto de Freitas Vieira de 
da Mel/o, 2• socrota~io interino. Alrlla, 2• secretario interino. 

A as~mbléa geral rcEolvo : A assembléa geral resolve : _ 
Art. 1.• E' autori~ado o governo para mandar· admillir Art. 1-" E' nutorisado ~ govcr~o pára mandar âdmlllir 

a exame do 10'ànno da lácuhlade de medicin~ do Rio de a exame das matarias do 1• anno na !acuidade de direito-·· 
Jancirô o alumno do curso do pharmacia Joaquim Sonra do Recirõ o 'ouvinte_ Eduardo Gomes Ferreira· Velloso, 
de Oliveira, uma vez que se _mÕ!Itro habilitado cm algcbra. depois que se mostrar ba~ilitado com upprova~no do_ pre: 

Art: 2.• Ficam revogadas ns d!sposi~Gcs cm contt•a l'iO. paratorio que lho Infla. · : , 
Paco da cnmara dos do11utados, cm 27 de Janeiro de Art. 2.• Ficam rcvog~dns as disposições cm contrario. 

1873:-Jeronymo Josd Teixeira Junior, prcsidento.-Dr. Paço da cnmara dos deputados, em 28 do Janeiro do 
Joaquim Iord de Campo• da Costa da ,1/edeiros e Albu- 1873. -Jeronymo -Josd Teixeira Junior, presidente .. -

_ querquo, 1• socrctario.-Marlinllo da Freitas Vieira •de Dr. Joaquim Josó de Campos da Costa .lflcdeiror e AUiiAquer-
Mello, 2• secretario' interino. , - que, 1• secretario.-'-Martinho de Freitas Vicira:dc:'Mcllo, 

2• secretario interino. · . ,,,( · . 
-A aascmbléa geral r~solvc : -A' commissno de instrucçno publica. 

Art. t.• E' aulorisado o governo a mnn•lar admittira A as!ombléa geral resolve·: 
CX3111C do 1.• 'ànno da !acuidade de medicina do Rio do 
Janeiro o ouvinte António AJ.Yes Espinhoira, desde que .se 
moctre habilitado em ~oomctria. · · 

Art: 2.• Ficam rcvogndas as disposi~Gcs em· contr~rio. 
· Pa~Õ da camar~ dos deputados, cm 27 de Janeiro 1ic 

1873.- Jcronymo José Teixeira J1tnior, prosidcntc.-Dr. 
Joaquim José de Campos ·da Costa de flledeiros a Albu
querque, 1.• socrctario..-ftfarlinho de Freitas l'icO·a de 
Mcllo, 2.• secretario iptcrino.- ' 

~-\ assembléa geral resolvo·: 
Art. v- E' aulorisado o· governo para mandar admil!ir 

a oxamo das maiorias do 1• anno da faculdade de direito 
do llcclle o ouvinte llenriquo Hcrmotto ~lartins, uma voz 
que se mostro b~bilitado cm pbilosopbia. - . 

Arl. 2.• Ficam revogadas as di~posi~acs cm contrario. 
Pn~o dá cnmara dos deputados, om 27 do Janeiro do 

1873. - JerÕnymo José Teixeira Junior, Jlrosidontc.
Joa_q11in1 José de Campos da Corta da ftl edeiros a AlbuqJLcr
que, 1• secretario ...... Martinho t!c Freitas Vieira ·da A(ello, 
2• secretario interino. -

A nsscmll!Ca geral resolvo : 
A ri. 1.• É autorisado o governo JIDI'n mandar admittil: a 

exame do 1• nono da faculdade do medicina do Rio do 
.Tnnciro o ouvinte Jono Caetano -de Barros Abreu,. depois 
do mostrar-se habilitado cm algcbra. 

Art. 2." ricam rovogadns as disposi~Ocs cm contrnrio. 
.l'aço da cnmnrn dos deputados, om 27 de Jnncit·o de 

'1873.-Jeronymo ./o.ld Teixeira Jnniot, prcsi<loatc.- Dr. 
.Toaquim Josd de Campos da Costa de Medeiros c ,\lbuqncr
qnc, t• socrolario.- Ha1·linh~ tlc l'reita.1 1'icira de .llello, 
-:!." ;ccroiHrió interino. 

Art. t.• E' nutori~ndo o governo para· mandar contar· o 
lciupo de sorvi~o do escrevente do patrao-mór do· arsenal 
de marinha •la COrte, Carlos Jo>ó dos Saíitbs Borges, desde 
o dia 20 de Setembro de 1851. . 

Art. 2. • Ficam rovogada·s- as disposiçOcs cm contrario. 
_Paço da ·camara dos deputados, cm. 28 do Janeiro de 

1873.--,Jeronymo José Teixeira Junior, prosidente,-Dr. 
Joaquim José de Campos da Costa d~ ftlcdciros a Albuquer
que, 1.• s·ocrctnrio.-Martinllo de Freitas Vieira de Mcllo, 
2.• secretario interino. 
· A' commiss4o do Jlcdsoos e ordenados. 
A asscmblôn geral resolvo : 
Art. t .• E' approvada com- iodas as suas clnusullll! a 

conce~;ilo feita pelo decreto n. Ui7U·do 23 do Agosto do 
1870 a Felix Emilio Taunay, para, por meio do compn-
nbia, construir o custear uma estrada de l01·r~ entro o llOnto 
terminal da linha do carris de ·ferro da companhia «Rio 
do Janeiro Strect Railway•, no Andamhy Pea!tono ç Alto 
da Boa-Vista na Tijuca. • • 

Art. 2.• Ficam ·revogadas as disposiçOos em contrario •• 
Pa~o . da camara ·dos deputados, am 28 do Janeiro do 

1873.-Jeronymo Josd Teixeira Junior, prosi~cnto.-Dr. 
Joaquim José de Campos da Costa de ftlcdeitos o Albu
querque, t• sccrctal'io. -Martinho da Freitas Vieira de 
Alello, 2• secretario interino. 

A' commissfiõ ·de cmprozas privilcgiadliS-
A assomblóa geral ro_sclvo : _ 
·Art. 1.• E' aulorisado o governo Jlnrn conCildcr ao 

gunrdn-mór da nlrandogn da província da Bnhia JoRú Gon
Çalves ~lnrtius, um nuao do licen!in com os rc•pcl'tivos 
vencimentos para tratar da sua snudo o01lc lho convier. 

Art. ·2.• Fiéam rCI'OBiuln~ "' <fi;po;i(~O~ cm conlrario. 

- f 
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· Pa~o da cninnrn dos deputados, em 28 do Janeiro do 1873. 
--Je•·onymo· José Teixeira Ju11'ior, prcsidonlo.-Dr. Joa
quim José de Campur da Costa de Jledeiros o Albuquer
que. t• sccrolario,-Marliillló de Frei!as Vieira-do blcllo, 
ll• ~ecrotario interino. • . .. 

O Sa. ll• secaeumo leu os seguintes pnrcr~rcs da mesa: 

N. 4~3 d~ 30 do Janeiro de I 873, OXliOndo a matcria 
do úma pr~posicno da cnmnra dos Srs. deputados, declarando 
que a.ponsilo do !IOO·rd. diarios concedida ao 2• snrgenlo 
reformado do 20• corpo do voluntarios da patria Joat1uim 

. Goncalves da Resurroicilo, por decreto do 23 do Agosto 
do 1'871, .que• roctincÓu o de 17.de Novembro do 1861l, 
approvado pelo do n. H21 do 28 do ,\gosto do 1867, 
que lho conceder~ a ponsao do ~00 rs.,ficn elevada a GOO.rs. 
dinrios. - · · · · · 

. N. 4tí.f, -expondo a maioria ae uma propos!güo dn 
mosmn cainara approvnndo as (Jonsõ~s conceduJas do 
42Jl monoaos ao· lcnAnto bonorario do exercito Justiniano 
J.oié do Souza; do ~00 rs. dinrios no soldado r~lormndo 
do t• hatalbüo da guarda nacional da Côrte Lucns Fran
cisco Guedes. 
· Concluindo ambos : , 
v Que -~ proposi~no devo enirar em discussão c. ser 

approvadn. · · : 
· \l.• Que O parecer seja impr~~JO C diilribuido na (órmr. 

· do eslylo .. • · · · ·. 
Ficaram sobro a mesa pnra serem tomados om ccns•-

iJ, raçilo com ns proposi~Oos a qu~. so rolcr.~m. 

I 

muilanca operada no· pessoal do gabinete trouxe lambem 
mudanéa cm sua polllica. · . . ·, . 

Sr. • prósidont~, · tcm-so · dilo que '! gÍlbinolo do. 7 :de 
ftlnrco '(lara viver tem ido procurar no programmn Jib~ral 
as · Ídóas do quo carece o que as Iom estropiado; diz"se 
agem que . ollo nuo só ·~nu tom ntais idóns. como ·.nem 
mcsmo.possoal pnra continuar, o vao procurai-o ·nos 
arrniacs libcracs. Com ciTei to, um . dos· illustrcs inembros 
que recompocm bojo o gnbinoto do 7 do lllar~o .toi,·como 
V. Ex. ·sabe, ministro no gabinete do 31 de Agosto, que 
julgou tilo sovcrament~ o con1·enio do 20 de (leyeroiro e 
ainda mais· o sou negociador. Folgo do v6r que, nmda·quo· 
tarde o nobre presidente do ·conselho. t'em ta~cr 'justiÇa ao 
minisl~rio de 31 do Agosto que toi lilo.·apaixonadamente 
apreciado- per S. Ex. nqui,. neslo recinto, durante oito h~ras, 
quândo .tnvo do dcteudcr·o ·acto pelo qual .osso gabmele 
condomnou o negociador daquollo convenio. Tnmbem te
nho de congrutulur-:me com o pnrtido . liberal por vér. que 
seus homens eminentes, a~uellcs que . compczeram o gabi-_ 
neto do 31 do :Agosto, estilo -bojo sendo julgados com mais 
~cncvoloncia o justir.a. Suppondo qun o nobrb mlnlstro de 
cstransciroc, bomcin cerlamenlo muito illustrado o muito · 
d1gn,o' 1lo re~peilo, conse•·va ainda as 'iae!Ís llboraes com 
que figurou no gnbilwtc de 91 de .Agosto, por conscguin.te . 
devo RCI'edilnrqac a entrada do nobre visconde Caravcllas, .. 
•fUe crn·cnt•io rhnmndo Carneiro do· Campos, leva. ~anguc 
novo ao. ministrrio, isto é, principio» liberncs· c lambem 
prinr.iJ•ios de moJN"~~•1o c ju~tlçn, porque certamente dcllcs 
cnrecln e sabinoto d•J 7 dó Blarço. . . . 

Di~-sc, Sr. pros1,~cnlo, q•1o· o. nobre Sr. visconde llo- Bio. 
O Sa. PoliPBU :-Peco a ~al.avrn. . - - . . 
O. Sa PnE~IDBNTE :...:...Tom a palnvra o nob1·c 

Orê.nC9 .l . .,m r.it~· ~:J vacuo em torno de si, que nno·acba 
senador. ·mais nenbJII~ doo co~•crvndores eminentes, dc"quci assegu

rou na comara o npou1vam no senado, que o queira .. acom
pr.nbar. J::,; sinto que um homem de tanto mõrecimeõto, 

· n~ct.vrosJ(io in~ISTEnJAL. como o nobre presidente do consolbo, seja obrigndo a· nr-
• rastàr uma vida ministerial que certnmcnto n~o é dos.mais o l!lr. Dompcn I -As praticas do resimón parla- glorio>ns ; ó . o p•·optor vi/am vivendi ,perdere· causa1 que 

men!Ílr estão 'tdo ooquccidas entre nos q11e receio pn_s;nr (lO r, stigmntisa 0 pocln. . • ·' ·. · . . . . 
imprudcnto, dirigindo uma pergunta ao 110bre prcs)Jcule do o nobre presidente do conselho mo dir;l., portanto, qual 
conselho. · o motivo que obrigou a retirada do deus dós seus nnligos 

Acaba do dor-so um tacto· muito notnvcl na vitla do mi- companheiros, que ccrtnmcr.lo nilo eslavnm cansados, Re 
nistcrio; pela terceira ou qua la voz reconqule-so_o gnbi_n~le houve alternciio no programmn 'ministerial; em. sogumló 
do 7 de Blarco. E' s~mp.·o.um tacto gravo na VIda llli\IIS• lognr, so a entrada pnra os consDI~os da. Cbrclii ·de uni 

'terial uina récomposi~iio; 6 .ainda mais grave quando o ga. "nllgo membro do' pnrlido liberal allcra n 'politica do gn
hin~lo por diversas vezes tem passatlo JIO~ -~•tas Jlhnscs .. bincto, tornando. no monos a adminislrncno mnis justa o 
Jstó indica um mal cbrcnico quo lendo a v1ctmmr complo- moderada; · • · 
!amonto o minlstorio. ' . Talvez quo da rcspo;la do nobro· prcsidcnlo do conselho 

Antignmcnlo, Sr. pfcsidenlc, quando se rospoilnvn ma1s resulte a resolugno.quo dcsrjarn tc1· •lo ncompn11lmr o ga-
• 0 rcgimon- pnrlnmcntar,· o gove.-no cm prcsuros.o om nprc- binctc, J•rcstnudo-lho o meu voto, ~o porventura o clemonto 
sontnr-so 11cranto o p~rlamcnto para dar ~xphr.n.~Oes d!1s libm·nl que para ello entrou· modificou-o do tnl sorlo ·que 
mudnngas ou alteraçoos que-se dnm_m n~ mm•stcr10_. UoJc, cl!o se resolva n apresentar meditlas do pn1·tido · libcrnl o 
0 nobre presidente do conselho nno so 1mporln ma•• co1.n scguir uma politica rt.nis ~onscntnnen com a modurn~no o 
isto; nno lm sen'~o uma entidade _n •1uem .o sovcrno dovn a justi~n. · · .·.·- · 
dar 'contns de seus actos; essa cnlulado, cerlnmcnlc, niio.ó o Na•, .,,iNCOJDCle elo Rio Da•auco (prcsi
o parlamento. l'c~o, entrclnnto, liccn~n no nohm pro<~- !lente do conselho):- Sr. presitionto., so os cslylos pm·ln-

- dento do conselho pnrn razcr-lho duas pergunlns, 0 lfUC montares, a que so·reroriu o nohro senador pcln provlncia· 
nno mo tcnhn pu r impertinente indngnn•~o · por um ~~~~- do l.cn•·•l, ostno osquocitios entre-nós, uno o esliio seguramente . 
ti1·o que o governo entendo nno ser mms d:l COIIlJICioncm pelo nctunlprcsidcutc do consolho. · 

do parlamento. . · · 'N:1o mo nJiressci cm maniicslnr no senado o• motivos A primeira ti: qunl o motivo por9uo rellmrnm-sc deus 
illustres momhros do gnbinolo, se .ro; po~ dcsmo 1·cce 1·~m da que dclcrminnrnm n rotimdn do deus dos meus illuslrcs 
connnn~a uuica 11110 suslcntn 0 ml~ll<leno, ou pm· algumn collegas, porque o lnclo nno mo 1•nrcccu oxll'aOJ'dinitrio 
oulrn rnzno ~\lO n~o ó·hojo nprec1nvol; a scsnndn: se a como no nobre senador peln proyincin do Conrll. 
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Entro nÓs, como cm tod~ parto, os ministcrios cstno raÇcro o justi~a do gabinete o nos contesta que os _nosson 
sujeitos n estes nccidentcs ; o porque u111. ou ·oull·o minis- netos anteriores met·ccam este conccílo, a nossa convtc~cro é 
tro se retira, nem sempre o; ministorios se deycm dissolver. e1uc o gabinete de 7 dÓ nlnrco desde n sua origem tom so
Ndo njnntemos mais umtt causa ú instabilidade de que guido a-politica que o'nubt·Ó soria'dor aconselha o. npprol'n. 
muito se rcsonlo o governo do Brasil. A cnll·ndn, portanto, do illuslre visconde de Cttrnl'cllas nfio 

O uobt·o ex-ministro da ngl'icullurn, o Sr. senador traz no gnbiuelc scnUo o concurso ilc suns luzes, de sua 
Barros B'nrrcto, como todos os mcu·s honrados collcgas nno cxperiencin, do séu tnlcuto SU(lCriot· o snbor consummado. 
ignoram, adoeceu c adoeceu do moleslit• grave,. que exige O programma politico do gnbiuctc, repilo, continua n ser o 
longo tratamento Nestas circumstnn,;ins pediu a sua QXO~ mesmo. • · • · · 
nct·n~üo, c csln nlio lho podia ser recusada.. · ·O nobre senador notou, c, soja-me pormitlido dizer, com 
. O nobre ex-ministro dos negocies estrangeiros, o Sr. pouca generosidade;\ quu esteja hoje ao meu Indo um 
ronseljtoiro Corr~n, ba mczcs communicou-mo o desejo membro do Rabinetci do 31 do Ago;lo, quo npprovou o 
do retirar-se do minislerio, ullognndo solfrimcnlos, docla- convcnio do 20 de FoYérciro, mns exonerou o dip1omata 
r~ndo que o estado ao sua saudc era precnrio, além do que o tinha ncgocindo. l'rctcndo o 'nObre senador que ser 
outros motivos do' ordem particular.· . hoje collcga do nobre visconde de Cnrnvollns, no minislo
. A instancias minhas prestou-se cllo n acompanhar-me, rio do que fa~o parte, como era o fui sempre seu amigo 
pelo menos, até á apresentação do seu rclalot·io, c, se fóssc particular, importa no re·conhccimento do que ·o acto· do 
(lOssivcl,· ató que a camara, no voto do graça~ •• enunciasse gabinete do 3 t ·do Agosto foi conformo ás convenicncias 
seu juizó a respeito do pt·occdimcnto do gahincto.Occorrcndo do .Estado, c à justiça do' que era mercceaor o plenipolen" 
n retirada do Sr. cons,elhciro Barros Bamto pelos motil'os ciario brasilcil·o . 

. jl• expostos, b Sr. conselheiro Correu enl,cndcu que não de- Sr. presidcn~c, ó nccessario que haja tóleràncta ••• 
\'la lldlnt• para outra opportunidn•lc o pedido quo me lmvia o Sn. l'Olll'llU :-E' o ·que desejo eJUO o governo tenha. 
feito c instou· pela sua exoncra~ilo. Desde que o ministcno 
solfJ·ia uma modifica~ão, reconheci não sct· convcnicnlo que · O Sn. I'ISco~nr. Do R to BnA~co (Jlrcsiclcntc do conselho): 
a reth·acla do Sr. ex-ministro dos negocies c;trangciros, O procedimento do gabinete do 3 t do Agosto, eni'l'clar.ão 
retirada C(UO cu não podia e1·itar, ficasse reservada para · a·csso facto dipl~mnlico, nilo ·podia ser-mo agrádnYcl. Eu 
1~ni~ tarde: Cedi, portant'o, i1s su.n~ rcilcmdns inslan.cias. tinha tecla n mzão do' queixar-me o de. provar o sou 

O nobre senador (l~la· província do Ceará ~ilo fez desacerto o inju~liça, como creio· .ter provado, llojc, 
reparo algum sobre a nomca~ão do Sr. deputado Costa porém, que. esse facto está julgado,· c creio 'qúo o juizo 
~crcirn (mrn a pasta da agricultura; notou ;ómcntc que da na~ilo não me ror dcsravoravcl (apoiado.!),' não posso 
''icsse fazer parlo do gabinete actual o nobre Vi!condc do nem devo suppór que o gabinete do 3 t elo Agosto .. crrasso 
Carnvellas. Yolunlariamrnto, só pclõ desejo da expór á ccnfurn "pu-

Sr."prcsiclcnte, ·o actual Sr._minisll·o dos ncgocios ~s- hlicn o negociador por cllo csco:hido pura uma misSão 
trangeit·cs foi cm todos os tempos consi1lerado como um diplomalicn da mniot· impo•·lancia. Dc\'o crer que o seu 
r.onscnndor-Jihcrnl: suas crcncas r aram sempre ns mcFmn!!. Cl'ro roi im·oluntario. ' 
Nno vem no caso (o cllc explicará quando seja oppor- · 1\nlendcu que bem consultava os intcrcFscs pulilicos, 
tnno) as razlle! quo·o determinaram n fazer pal'le do gabi- proccdcn1IÓ 'dnqnellc modo; era seu di•·cito, como era 
neto n que se referiu o nobro senador. . lnmhcm meu direito não estar por semclhnnlo proccdi-
·os nobres scnadnt·es, membros da opposi~tlo liberal, ln- mcnlo ·c censurai-o éomo ccn>utri. De1·ia ·ser esso facto 

l1orani s~mpro nesta -erro, ou a'ntcs empregam semPre umn cuUsn d•l inimizndc pr.rpctun entre mim o os mcmhl'OS 
como armn d~ guerra n yrc.su~ll!ção ;to I(UC os couscr- dcsso gabinete? Scgurumcuto não.· O nobre scuador .pela . 
vadorcs são mronsos nos prmc1p111! ltbcracs. Mns n ver- província elo Ceará nilo duvo ser quem procure· avivar o 
dndo c, Sr. prcsitlcntc, 'i"O no llmsil não podem haver perpetuar tacs rcscnlimcnlos. ' · 
partido; I(UO sejam, contrario; iL lihcrdadc. (•IJloiado.~.) 
Todos 'IJUorcro a obsrrvanr.in strkt:~ ·c o dcscnvull'imento O Sn. Ftaumnl Dr. Mr.tt:o :..:._Apoiado; 
Jogico ~ nccessn1·io do!ôi sahios principias consílgl'ados <!ln 
nossn conslituiç1io. (Apoiados.) '!'o do 1111 rtillo !'oustilucionotl, O Sn. mr.o~m; no 810 Dn.1~r.o (presidente elo conselho). 
(lOrtunlo, não pólio deixar de ser um parlillo conscn'IHIOr· -Sr. pt·csidcntc, niio deixei a minha causa correr c\ revelia; 
liberal . ou libcral-conscrvndor. (Apoiados.) • apresentei-mo conscio de minhn·diguidndc c do acerto com 

o s1-. visconclc do Cnr:~vcllas cstav:1 de nccordo com que havia procedido, para justificm·-roo perante_ o senado o 
n politica do gabinete, o bom n mauifestou, nssignando o perante a nnçlio. E, pois, se o nob•·o·viscondo do Cnravcllns 
projecto do rc>posla ii falia do llll'ono, ndigido pelo ilon- é hoje meu collcgn, não se segue dahi que cn rcconhcccsso 

. ·' • . os fun,lnmcntos, que tão rorlcmcnlo contestei, do neto do rndo Vlsconuo do NilllCI'ohy. · mini;tcrio do :J t de Agosto, nem que cllo rDuncinssc agora 
No mesmo raso se nchnva o illllslt·c 1lcpntndo pela pro- juizo cm contrario. Ni10 ilou1·0 cnt1'c nós, Sr. presidente, 

vincia do Espirita Santo, o Sr. Costa Pc•·cirn, 'I'IC tnmhcm discussão a c> to respeito ; nem ello so lembrnria mnh 
cm membro da commi"ilo do l'esposta ii rulla 1lo tilrono desse rncto occo1Tido cm 18Gii, nem isto podia conoliluir 
ua cnmara lcmporarin o 11ssignou um l'otu de confianca um impcdinll'ulo do bonrn Jlnra quo não ·fosscmos collcgas 
rutnmarncnte flnlli'OI'.O parn o .s-uhíuclc. • cm um minislcl'io, como conlinunmos a ·ser nmigos pi\l'li-

0 m<lu illu;tt·o rollcgn. mini>tro dos uegol'in$ c>tl'llll- culnl'c,, FCill que o illu~tt·c vi>ecnde 50 rt•trnctasso do juizo 
geii'OHI!fio Ycio mud111' a politil'n d11 gnhinctc : r>la ó hoje que então rormn>><l; se por ncnso foi soli>lario, não só 110 
o IJUC N·a no ~eu comcco, como so tr.m maulfctillulo cm rncto, mns tnruht·m por lom•icrno, ncsso neto dos f'CUS cot-
lodo; os seu; acto;. Se o' nohro scnndor bojo e!>prt•n mo1lc- legas do gabinete do n 1 do AgÔsto. ' 
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O· nobre senador pola pa·ovincia :do Coará havia ler no
tado que una. dos· primeiros actos do gnbinoto do 1 G do. 
Julho, n c1uo 'lambem tive a· bonra do pertencer, loi nomear 
par.1 cargo importnnto ao . mesmo minisll·o. dos negocies 
estrangeiros, mombro. do gabinete do 31 da Agosto. Já 
~é, portanto, quo ·uno sou homem do odios. e do odios 
!avotcrados. 

·,' .. 

vivo o tom vivido. nilo só pela confiança . d11 Co.r6a, como 
tambom pola,.confiançil_ do parlamento; o omqúanlo tiver 
estes dous olomonlos do vida conslitucioMI ba· do maalor-se 
·no Jlodor, so nilo lho lnltarom as loa·ças, pnra prutar algum· 
servi~o util ao pniz. · · · · .. ·. · · 
. O gabinete tom procurado apropa·inr-so das idéas do 
partido liberal, loi. outra nssorçilo do nobro senador . inter
pollnnte. E: nccusaçilo velha o já· muito . respondida; ci 

· o· Sr. VJEaR., D~ SaL\',,:'-Nao era logaa· tio confiança. som pro a mesma illusno do nobre senador, do que ns ideas 
.Ubcraos são o exclusivo do seu partido. Quando so:.tralou. 

G.Sr. VISCONDE no.R1o' DnANCO (proside1alotlo conselho): 'd11lci do 28 do Setembro, da rolorma social, que loi vo
-llla·s se esse neto !osso uma quest4o:do dignidade, que eu tada em 1871, os nobres sonndorc,s. tain~om· protendéram 
jamais devesse esquecer cm rola~Uo aos ministros por i~so que osso projecto era idea libero I. Discutimos .muUo somc
responsavcís, ci claro que o gabinete; do que cu lazi;L parte,· :Jbante litígio, o croio ~uo ficou demonstrado que o. gabi
nho teria nonieado para o conselho naval. ao Sr. conselheiro· noto actual linha tanto direito,· como outro que· so .. organi: 
Dias V.ioirn; lôl-o, poróm, c lôl-o com o m~is voluntnrio as- ·sasse entro o partido libernl, Jlnra iniciar aquolla. reforma. 
sentimento do minha parto. · · · . N;lo sei que outras ideas libcmcs o gabin,!lte tem. usur-

pado; mas, se por ventura nos acharmos do ·nccôrdo com 
O Sn. n.LRXo PJi CorEon•r. :-Dou testemunho. os nobres senadores na a·calisacilo do nlgunm reforma·, nilo 

haverá 'usurpa~;io, sim convic~io sinc_crn, desempenho natu
ral o legitimo da missão que tom o partido conservador no 
Brasil. 

0 S'n, vasco~DE DO RIO BnA~CO (pl'Ceadcnla do conscl/Jo): 
-0 actual presidente do conselho_ tem leito cm torno. do 
si, disso o nobre senador, um vacuo ; . não . acha collcgas 
conservadores e por isto loi proeurar um novo ministro do 
negocies estrangeiros nas fileiras liboraos. Sr. presidente, 
osso vncuo não· existo senão na imagiimçilo do nobre sena
dor; cu me creio rodeado do amigos c do amigos cujo 
01poio muito me bonra. 

O Sn. li.IRQUEZ PE S. VccE~Tc :-.\poiado. 

0 Sn. VISCONDE DO R.IO BRANCO (presidente do conselho) : 
.:... Se nem todos se Jlro.stam a· lazer parto do gabinete 
actual ó por motivos e~pcciacs, razões obvias. Os nobres 
senadores, homens praticos,. conhecedores do ·estado. do 
nossos partidos o do nossas circnmstancias politicas, devem 
recordar-se do que nem sr.mprc podoram em. seus gabinetes 
reunir todns as summidades do seu )Jaa tido ••• 

O i!ia•. ZIUllll'iiUII-Acródito Sr. presidente, quocom 
os duns vogas, <IUO se abriram o Jlrccnchoram no gabinete, 
nilo houve mudun~a na politico, uma vez que permanece 
na direcção dos negocies o nobre presidente do conselho 
com a maioria do sou col!cgas. . . 

. Crció lambem que ~ nobre presidente do ~onsclho não se· 
. esquiva a cxplicaçoos; ncsto momento as deu· n:tó cm de-
masia. · 

O Sn. ~escoNDE no .R ao BnANCO (pre.<idenle do canse
l/ao) : - O culpado ó o nobre senador pelo C9arâ, 

o Sn. ZACAIIUS : -o nobre senador. pelo Céará per
guntou apenns so a nomoa~ão para a pasta dos negocies 

,estrangeiros, de um cidadão que figurara nno ba muito 
cm ministorios lib.craos, importava modificn~ao da politica 

O Sn. ZACARI.'s : - Ent~o seriam sómcntc sole summi- ministerial ; o nobre prcsidontc .do" conselho, cm .Jogar .de 
dados. ' uma resposta abreviada, cn.trou om considerações largas 

sobro o programma do seu gabinete, sobro a possibilidade 
o Sn. VISCONDE no lho Bn.I~CO (presidente do canse- do toa· como collosa um cx .. ministro liberal, o de querer 

lho);_;_, •• sete dns primeiras a:otabilidndcs <lo seu partido · rcnlisar idóas libcrncs porque todo o conservador é tam-
(nllc peque o meu raciocínio pela arithmcticn) ; o. a ox~c- bem liberal, etc. -. · , 
ricnciascmpro tem demonst~ado que, ·quando osma~istcraos Pc~o ficon~a, entretanto, ao nobre prosidcnto·do consci
!'C constituem nessas cond•~õcs, não silo dos maas dura- lho para não aceitar como satislntorins as razões, que aca• 
doures. ba do cxpcnder, da mod!ficnção occorrida no gabinete. .. 

Portanto, po~o ao nobre scnndoa· pela ~rova~c~n do Disso S. Ex. que o Sr. Barros Barreto, ex-ministro da 
Ceará que nno exija que conservadores maas da~tmctos agriculturn, rotirou-so por cnl~~mo. Supp~nha-so que seja 
lacam Jlarte deste g~bincte ; contente-se .com o a )I CIO t)UO assim o que· nenhum outro motiVO .dotormanou a sua de
doÍ los recebem os actuacs ministros : julgue o nobre so- miss1lo. Mas ontno como lo i nomeado ministro dos negocies 
na dor o gabinete, nfio poln importnncia·, posso~ I do . s.ous c~!rangeiros 0 Sr. viscondo do Caravollas ? So o Sr. llnrros 
mcmhroA, j~ que S. Ex. tanto nttondo ;\ luca·nrclun pohll~n, Barreto csta'doontc, o Sr. visconde do Carai'CIIns está 
mas pelos seus actos o pela sun consasrn.~ão no _sorva~o doontissimo. Ainda hn poucos dins o nobre titular, tendo 
publico. Quando nós, ou por !alta do zelo, ou por mcapa- do justificar, como membro da commissiio do fazenda, o 
cidade, erremO$ nos nossos d~vcrcs, estará o nobre projecto do subsidio, doclnrou que .diria algumas pal~vras 
senador no sou direito censurando-nos. por so acharem ausentes os .outros membros dn commassão 

E' gratuita n nsscr~üo do que o .gnbincte actual vii'O o essas poucas pnhiVras cxpondcl'ia nJacsnr das proscrip
sómcnto do uma confinnrn : som duvuln o nobre •condoa· ~ilM do seu medico quo lho acomclhou não subisse 11 tri
alludiu á confiança da Corda. Sr. presidente, o gabinete bunn por estar lançando sangue poln boca. 

I i, 1 I 
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Ora, .. Sr. presidente, estar nlgucm nas circumstnncias 
e!D que da tribuna o nobre visconde de Cnrnvellns declarou 
achar-se,,· tenho parn mim quo é estar nbsolulamente im
possibilitado 11nra aceitar qualquer pasta, quanto mais a 
importanti~simn pasta dos negocios estrangeiros · · 

A4millindo que esteja doente.o Sr. Barros Barreto, será 
tao gr11VO a sua molestla que, deixando a pnsta por nlgum 
tempo; nilo podesse restabelecer-se e voltar nos trabalhos ? 
A plstn da agricultura preocr.upa-se de um problema da 

· mui$ el~vnda importancia : a immiurarào. 
Era de presumir que o Sr. Barros Barreto; pensando 

sobre · tno grave maioria, cstives.sc hnbilitndo a olforor.er 
algumn soluç~o; mns eil-o que ·se retira e vne. o problema 
~er estudado pelo novo colono ·que lho tomou o lognr. 
Tempo verdido. . . 

Se o. Sr. Barros' Barreto esta1·a nas clrcumstnncias de 
ser ministro, e eu creio que sim, se linha feito estudo dos 

· negocies de sua pasta e. conhecia jil a rrpnrtlç4o, não. ora 
motivo bastante para relirar~so uma cnformidndo de. que 
podcsse, en1 pouco tempo de descarrso, l'Ostabc!occr-se. E 
fobrotudo nao podia o nobre presidente do conselho julgar 
cs~a molestia rrioth·o do demissdo químdo foi cbamnr para 
ajudai-o n carregar a .cruz do poder um homem conheci-
da monto cnrérmo, um invalido conro~so: · · 

O nobre visconde do Caravollas é precisamente o autor 
do mctbodo do orar sem fadiga: poucas palat-ras e voz 
bai:a. E S Ex. falia pouco o em \'OZ baixa, n~o tanto 
Feio éalor tlil quadra, que atravessamos con1o p1 incipal
mcnto porque os seus Jladecimentos o exigem. - . 

Dciu-mo 11rcssa cm reconhecer que· o. nobre visconde de 
Caravcllas reune os predicados que indicou o nobre presi
dente do conselho ; é homem do talento, moderado, pra-
tico ; mas é lambem doente, muito doente. · 

As circumslancias, nlém disso, não eram propicias á sua 
clevaçno á pasta ~os nogocios estrangeiros. Refiro-me no 
conOict'o brasileiro-argentino que terminou com o accórdo 
do 19 do Novembro ultimo. · . 

O ex-ministro dos negocias estrangeiros foi quem nssig
nou a nota e memorandum, doscommunal na oxton~ão e. 
na phrasc, com que se respondeu á nota Tejodor do 27 do 
,\bril. Essa nota e _u.mcmorandum rc>piravam só gucrrá : 
u1n rompimento entro as duns naçilcs. parecia immincnto e 
o conta dessas disposições bcllicosas cumpro lançar-se o 
despenllio do cerca de 16,0.00;000~ que o governo do 
Brasil fez sem detonçn. 

Ultimamente, porém, Sr. pr~sidentc, o conOicto dcsva~. 
neccu-s~: as duas nações dcrnm-sc n:1 mãos, n arrognncia 
das notns de Abril c d,c .lanho cedeu o Ioga; nos brindes o 
reciprocas felicitações. Foz-so o acordo de 19 de Novem
bro c lá se foi o plcni1•otenciario nrge111íno pnra o sou 
paiz, onde o acolheram como. um lriumphador t 

Era agora occnsião do dar lts camarns c no paiz CXJili
ca ~ílcs de todos esses fnctos, de mostrar como o desenlace 
se operou, se o accor~to ti ou não um recuo da posi~ão 
nntoriormcnto assumida. E quem as devia dar, Sr. presi
tlcnle, era o Sr. conselheiro Corrôn, ellc que nssignou a 
nota do .Junho o o IICcortlo tio Novembro. 

lln' o Sr. Corróa retirou-se c tliz o· nobre presidente do 
con,elho <JUC o foz por enfermo. llaformo o Sr. Corrõa t 

. . . 

S, Ex; ostenta apparencias de· um homem em~plena:saude, 
de proporcoes qua'i athleticas. Talve1. tenha alguns acha
ques i mas o .certo é que' em relaçno ao seu successor 
pode-se dizer que esll\ no c~so·de vender saud~. . ... . 

· · Não' devemos esquecer .que S. Es. o Sr. presidente' do 
conselho, oxplicandn a sabida do.Sr. conselh-eiro Ccirrea por 
'enrermidaile, alludiu a motivos de outra ordem que ·deixou 
.envoltos em segredo. A minha curicisillad_e inquire_e,quer 
saber quacs sno es·ses outros· ·moth·os. · 

Segundo ~~ proprias drclaraçaes do nobre presidente do 
conselho, o nobre cx-minislro . de estrangelroi só _.de1111java 
·la1gar a pasta depois de haver passndonas·duas eamaras -
o voto de groças e de ser conhecido o juizo do parlamento 
subro o conOicto brasileiro-argentino. . . · . · . · 

Porquc.nilo se rez ao Sr. Corréa. essâ''vóntadé' que era' 
tão sensata ? Queria S. Ex. retirar-se depois de julgado e 
·nilo antes do julgamento, o na minha OJIIniilo linha lodo o 
direito de 0xigil-o. O voto de grnças está sendo. discutido 
na cnmnra c brevemente scl-o-ba nesta casa. ·a, reti
rada do Sr. Corróa nilo teria grande demora. 

N;lo, Sr. vrcsillonle, o motivo de saildo .niio inOuiu na 
dcmissiio do Sr. conselheiro Cornla : eliminemos esse mo
tivo e ·procuremos outro. . .,. .. 

' . 

Consta que o ex-ministro dos negocies estrangeiros era, . 
durante o ministerio, sujeito a insomnins e a pozadellos. 
Um~ noulo sonhava elle que um penedo enorme esniagava~ 
lhe o peito o fazendo os maioros ~srorços por arremeçar . 
de sobre si o rochedo que opprimla-o, o resultado roi arre- · 
.mcça.r nno o rochedo, mas a pastá : pôde, no ~onbo, cor
tar as correias quo o vrendia~ li, pastn, mas o penedo ••• 
manct. 
· Eis o fJUD se conta o lambem li sabi~o qua.o lo~:ar de 

ministro plenipolcnciario d~ Brasil en1 Londres ainda.estt\ 
vago, constando que o Sr. conselheiro Comia dizja aber
tamente (honra' lho soja Ceita) que sua niil9 não ·rercren
' daria dccr<•to que nomeasse certo. candidato. -

· Tal é o motivo a que se attribuo a retirada do Sr. ·Cor
rêa- e osso motivo cm meu conceito raz-Jho honra ;. mas 
voidadciramonto o nobre e~-mini~lro devera ter deixado o 
poder desde o momento em que não foi S. Ex:, segundo' se 
diz e é minha convic~M, quem redigiu as notas em res
posta ás do Sr .. Tojodor, mas ·o nobre presidente· dó con- · 
~clho, cujo estylo niio deixava a este rospeilo duvida 
alguma. · 

Se o nobre . ex-ministro dos. nego cios ostrangoiros nno 
redigiu Ines rlor.umcn~o•. se a paternillade dcllcs pertenciá 
ao 99hro presidente do conselho, como. poderia S. Ex •. 
m~trar-se em posiçno vantnjom do entondor-so com o 
.rt!cnipolencinrio argentino o .discutir com cllc tno importan" 
tos matcrias? l~stn1'a en.tondido que S. Ex. Caria om todo 
esse negocio uma Ogurn secunrla1·ia : o ministro dos no;o-:: 
cios estrangeiros niio ora S. llx.; mas o Sr. vrcsidcnte do 
conselho. 

Julgo, portanto, que ne.ssa occnsÍilo é 'JUO o nobre ex
ministro dos ne~ocios oslrnngcil·os devera rclirnr"B.c, n,ns 
ja que ficou o prestou-se a as~isnar as amca~ns. das not/18 
do .Junho o ns comtllnccncins do nccordo do Novembro, cum
vria permanecer no seu posto ntri dnr conta no paiz do seus 

·• 

"' ... 
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·actos, alé a dil~eussao e \'Oto da resposta li falia do tbrono, 
·como ora desejo•do nobre el·mlnislro. . . ; . . . · 
. Sr.· presidente,.-o qÚe tudo· isto revela, o que se deduz 
das tombos que o nobre !•residente' do conselbo estA con" 
linuam.ente a p6r no seu ~abinete, é que_ o minist~rio,naó 
1o1n ra1zes _onde deve!a tel-as. O sabin~to vegeta, ma~~·~ue.r 
v~~tnr contra .as _lftiS · naturaes da vegota~fto, tendo · a~· 
rai1es ao alio, em nz ·de prendei-as· li terra. . Desengane
se S. Ex., nlo pbde ler vida longa o SC)I minislcrio. , 

Sabemos que 8. Ex. allega · o apÓio . do partido eonser" 
vador i mas a .. verdade é que o nobre presidente do con
selho nlo 1em o apoio dos conservadores. Estes o 'repellem 
como o autor-do fraccionamento _do seu.partido e da· deca
llencia dos principio& politicas em nosso paiz. S. Ex. torá 
adeptos, ·terá -amigos, .mas nao se firma om um grande 
partido, de quo realmente é adversnrio desde que pede a 
outro partido idóas.para manter-se ao poder •. 

O nobre presidente do conselho, Sr. prooitloato, [lf!nsa 
que ·porque· tez pnssnr a lei sobre o elemento. servil é 
capaz do. lazer adoptar todas as ·rolormàs que pretenda 
realisar. Mas S. Ex. se illudo porquanto a ~dop~no da 
lei do t8 de lunho de 1871 tornou bem pnlonte a. moln 
que dirige as cousas do. paiz. Essa ·mola, Sr. prosidento,· 
é o segredo da lor~a. apparonle e lraquozn real' do minjs-

·' lerio i do lor~a applirente, porquo_ alcança a adbesao dos 
que pretendem mercês e despachos ~o executivo i do fra
quozà real, porque a opinido publica retira naturalmente 
s· seu apoio áquelles quo dolla luzem ,pouco ou nenhum 
cabedal, inspirando-se em cima o nno embaixo. 

Com o .sÍIIIfOIDO eslur~o·-IJUO custnu-lbe a pns~agem .da 
-lei sobro o estado servil, o nobre presidente do conselho 
exauriu os seus ·recursos .• Dissolveu 'cm 187~ a eama1a 
para consultar a opinino e ·a consÚI!n. ros~tbeleeeu a camarn 
·mi mesma;- our antu. em muito peior situacilo do que 
antes; de ser dissolvida .. Autos da dissolu~i!Õ o nobre 
t•rosiclente do--consolbo tinha contra si a dcssidcaciu, depois. 
da dissolu~o tem contra si n dcssiclencia c um -grupo de 
!iberncs. " 

· . " Falhou,- pois, •o Óxpodielite clli cànsulla o bojo o nobro 
presidente do cor.solbo appareco nnto a camar.t mais !raro 
do que nunca. lia ccrter.n de que S. Ex. niio será .capaz 
de propor nova dissolu~-ilo ·ftnl'a dêpurar ainda mais o 
partido. conservador. Assim os dissillentes .npresentam-rc 
•·ada vez mais fortes c os amigos do gabinete bilo do aban
donai-o brevemente. 

- ~O nobre presidente do conselbo jtóde, pol'tanto, modi
ficar, quantas vozes qui>.er, o seu gnhinctc, póde alterai-o 
•lo 15 eni Hi dias, que eu jamaiS lhc·perguiltnrei se !touvc· 
m~dan~a. na politica do s~Ycrno. Emqunnto S. Ex. [•erma-. 
ucc'f nG poder n politica ba do ser o que tem sido : má 
politica, polil.ica som apoio nos verdadeiros partidos cons-
titucionnes do paiz. - . 

Escolhendo 11nra n posta dos negocies estrangeiros o 
Sr. visconde de Curnvclln~, mostra-se o nobre presidente 
do conselho ooquecido 'de quo o novo minislro dos negocies 
estrangeiros lo! nesta casa inrnnso á loi do elcinculo ;m·ll, 
CSSl fci 11110 fót•ma O padrao de Sloria do nohro prcsidcnln 
do conselho. • 

Além de que jll o nobre senador ,pelo Ceara -lembrou 
que.o nobre visconde de Caravellas.conc'orreu com. o ·eeu 
vo!JJ P!ra n def!~issno nchito1a do · Sr. presidente do coo
selbo por occns1Ao do convealo de !!O .. do_ ~·evereiro .. , .. 

E' niuita. generosidade" O· esquecimento i' miÍii" s:' Es. 
permilliril uma observn~Bo: o_nobre-presldentedo conaellto, 
razondo tal escolhn, mostra-se baldo ao·naipe e·no·apuro.·· 
das circumstnncias . convida, nno a quom devia· cÓnJidar, · 
man ~uem está disposto a a.ceilar . uma pasta, embora 
·onlcrmo, embora nosl~s ultimos oito anaos-lenhá eeivido 
a.ministerios de cllres as ntais oppostas. . . · . 

Resumindo-:. as oi:plicaçoes do nobre preidente .. do 
r.onselhà niló. sfto salislalorias c. 8 politica a. seu gablnrte 
continua inaltora\·eJmonle a ser ·ta o m~ como era. 

· Teabe concfuido. -

O llr. wl•contle do Mio Bra11co (presi
dente do coRSelho):-Sr •. presidento, o nobre senador pela 
Bahin censurou~ mo por ter dilo· de mttio' cm 'resposta na 
seu illuslro collega fenador pela provincia do Cc:irá. Creio--·· 
que esta censura serviu 'apenas para quo o uobro sena~or 
dissc~se agora uma 'grande parte do. que tencionava. mani
loslar na discuss_ilo da resposta ,;- lnlla. do tlu·~no. O. senado 
é testemunha do. que e~ não lui além do de1·er que me_ im
punham u observa~ilcs feitas Jtflo nobre ~cnador qu~ 
lnllou cm primeiro legar. · · 

. Não'posso agom empenhar-mó cm · ióngo' debttto; ·devo: 
limitar-mo ao essencial, ·porque logo, soo senado ilt'o per
millir, deV> cstnr p_rcsente â discus;ilo do voto do' gratas . 
na camara temperaria.·. 

O nobre'scnador co~e~ou por nol~rqne sahisso'o'ilhist;ado 
Sr. ex-ministro dos ncgocios eslrnngciros, allegando motivos 

. de moleslin, o que I osso substitui do pelo. itobro visconde de 
Cara vcllns, que · S. Ex.· ronsídera como um homem in· 
valido. St·. ·presidente, Ós motivos· quo cxpnz, com ·rclo~no 
á retirado do nobre ex-ministro dos nogocins-estrangeiro!. 
s1lo'os u_nicos vord,,dciros. Não houve cn.tre nós queslilli 
nlgumn-i estivemos scm1tro· an maior harmonia i cons.en·o
lbc n .maior eslima c si~ coro recoaber.imonto pela ccoltcra
c•io que prestou-me : esses pezadõlos silo historias que 
contaram ao nobre senador e q'uo. cflc fucilmoatC. 1'eio ro~ 
rerir ao senado. 

O Sn •. Z.ICAnus : - Facilmonlo niio, poasallnmcnto, A 

os ·ractos mostrarão. 

- O Sn. 1'1SCoNnE uo Rro BRANCO. (presidenta do consc- . 
lho) : - O nohro ex-ministro dos negocias eslrnngeiros· 
uilo podia dizer, o scg~rnmentc n ninguem disso, quo nilu 
ruriu esta ou uquclla nomonçilo, quando es•n nomen~ao 
llllO fOra iovnd11 00. COnselho do governo, para quo nhi 
tivcsso urna soluçno qualqum·. . · 

O nobre ox-mini~tro d_os negocies ostrangcil-os ora in
-capaz do commetter. uma indiscrição, do anLceipar juizo, 
do mnnilcstnr uma intcnçno decidido sobro nrgocio 11111• 

niiO dcpendrs•o 8Óitlento do seu Jlnrcccr, n t·c•poito do 
cqunl ello devcSHo prol'edct• do accordo com •cus rollrgno, 
mnximtl a rc,pcito do uma noméa~no que dclteOIIill tum
bem da a>>i~nnllll'a do <'Itero rio Eolnllo (aJ>oiado.v) : rllo 

.11110 o 1H~~c, eu n~~csuro 110 ~cnndo. 
·, \' 

' d i ,I 
! 'i 
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FeHzmenlc, Sr. protsiolenlc; o nobrii ,·is~onolo de Cara'
I'Cllas na~ csl;\ in,·alido o incapaz do scrvi~o do' Estudo, 
r.omo o sentenciou o nobre senndur pnla provinci11 da Bahio. 
'rem uma conHiluieno rra~n, 6 certo, mas, o seu e•t•irilo 
con>ervn•sc vigoro;o, A su11 rraqucza Jlb)'sica, . os seus 
soffrimcnlos, que silo nntigos, mlo o Icem (lrivndo de con
tinuar aclivamenlo no serviço toublico, I(UCI'. na qualidade .. 
de senador, quer como membro do conselho do E>liado. 

' 
A ·pasta dos negocies estrangeiros niio o n de rna.io'r 

lrabalbo dinrio, uao ó 11 quo lem mais nvultnolo cxpcdiontc. 
Esta pasla exige sobre ludo, as condi~Ges intcllcclunes que 
80 dilo no il!uotc·o l'iscondo do C;u·avcllns : um oápirilo lu
cido, juizo prudencial cminenlo, conhecimento dos roegocios 
publkus c cspecialmnnlo dos negucios exteriores. O nobre 
l'iscondc m·n, ainda ha pouco, mumlu·o da secção de justiça 
e dos negocies eslrangcil·os do coa>olho olc E> lado. Espt!l'D, 
porlanlo, IJUO o meu illus~·o collcg11 podori1, se nuo por 
lauto lcU.l(IO itunnlo cu dosojo, por algum tempo pl'o>lill' os 
reiCI'antcs :;c•·viços IJUO são. proJH'ios do >ua rara caJiaci-

. dado. (.lpoiados.) 

Sr. pre>idcnle, o nobro senador lnmenla que o meu 
honrado cx-collilga, mini>lro da ngricullum, · niio conli
liua~sc n':l exercido dt.!stiL Jlí\Sta; cu tumhcm o lamento. 
~~~~~. allculo c molii'O impcdoso que determinou a sua I'Cli
rada, creio quo a· nobre ~cmtdol' JICia JH'O\'incia da Dahia, 
r.ollocado na mesma posi~11o, JII'Occcl~l'ia do mc>mo modo. 
Por i>lo mesmo qu~ se ll·ala de uma pasta muito impor-

. taule,, t~om a 'lua1 se ·relacionam o:; intcrc~~ns Jnid:i netivo:i 
a ~ariildos da nos:'n societlade, é que c~:;o ramo da admi
nistração nii.o devia ficar Jior muito tempo sem minisii'O 
elfecli\'o. O actual minisll·o ola ngricultura reune en1 si o 
''igor e as hubilitn~õci ncccs::arins Jlal'a IJUO pos~a, dcnll·o 
•!o (lcn.~o lempo, do8CUlponhal' lo elos os dt•.vcrc> que inc1imbo 
no mini;lerio da agl'icullura, commercio o ohras publicas . 

A rolimda olo nob1·e ex-ministro dos negocias estrangei
ros niio deixa o govc,·no 8cm org11o hn bilil· do para respon
der pelas IJUcsliies exloJ'iorr.s qne foram clccicliclas sob n 
diroe~110 do meu illustro nmiAo. 'NegociO do tanta monln, 
r.omo esse n. IJUC se referiu· o nobra·s~muloi' p~rn provinda. 
•la Bahia, nilo JIOclia $Cr da clelibeJ'II~ilO cxc:lusiv;t do mi-. 
nislcrio tios negocias estrangeiros; du,·ia ser muito rno!li
laclo c clisculido nas conrcrcndns elos ministros c nos con
selhos chL CorOa; c, Jlois, o nobre senado1· hn do cneontra1' 
no minislCJ'iO quem poss~ 1lar-lhc as eXJilicn~6es que cllc 
cxij11 a l'C>pcilo ele l;lo importantes as.nmplos, o quem do
fenda os neles do nobre ex-ministro doó. ncgocios c>tran
gciros. 

Sr. (Jrcsidcnle, ainda· quando fosse ccrlo o que disse o 
.nobro senador. 11110 n nota de ~O de Junho cru obm cx
·dusiva do )lrcsidenlo olo conselho, não hnYeria ni>so elcznr 
algum pam o nohro ex-ministro dos ncgocios C>lrnngciros 
(apoiados} : ó um homem de niio vnlga1' talento, um mo~o 
do muito merito (apoinclo.•), o ~c por vcnllll'll livosso cllo 
confindo inlcinuncnto. no Jll'csidenle do con,clhc, seu coi
Ioga,, seu amigo, conhcccclor olos negocies elo llio ela 1'1·ntn, 
mais cxporionlc do IJIIC cllo nestcH negocio,, o fol'lnnlnl' 
uma re>posla ,·, no ln argcnlinn, nu o lnda. Si'. ·pl'e>idcnto 
dado (II'OI'fi ele incnpadolaclo, lcdn sõmo1ile 1hulo pl'OI'n elo 
sua. rnotle:-;lia c JH'Udrnrin. 

· Senhores, nilo ú assim que entendo ns a·olaçoe·s do presi- • 
dollle do conselho com seus colle~ns o dos miniilros cnta·o si. 
Entendo .que os solo ministros são lodos 11or um o um · 
por ·todos; quo so devem au~ilinr rotiiprocamcnlQ, que,. 
portanto, nilo· fica mal u. nonbuni · dcllcs que, para 1111gocios 
de .sua 1msla, ·l'oça o 'concurso. do algum do seus collegns. 
quo por qualcJucr ,molívo lho p,ossa prcslár emcazmonl~: · · 

Nilo õ occasiiio opportuna para discutirmos se· a no lo de 
20 do Junho, dirigida pelo governo imperial ao da Repu
blica A'rgontinn, merece o epilhelo que lbo deu o -nobre 
senador pela (lrovincia, da Bahin! é uma questão comtlloxa 
e g'J•avo, que nno póde ser'lralnda por mero incidente, que 
póde lei' logar prO(lrio na llisCUSSi!O 1la I'CSJlOSlo• Ú ruthL do 
tbrono, ou quancfo se discutir 'nesta casa: o orçamento do· 
minislerio dos negocias ostrangcil'Os.. Promcllo no nobre 
sonnclor que hei de ·acompanhai-o nesse·dcbalo, c·e;pcro 
mc>lrar que n nota do 20 de Junho nao· incorro na severa 
rJ·itica do nobJ·c senador, que,· pelo contrario, o 'governo 
imperial procedeu com p1·udoncia c acerto, rc~guarclando, a 
sua dignjclado e bem conciliando os direi los c interesses das 
duns na~~cs. , . 

NãÓ mo incommodam, Sr. prcsidcnlc, ns ovaçGos Jeitas 
ao negociador nrgcrolino ; cu lan·bcm as oppluudo,. porqu~ 
entendo que o a c cor do ó honroso pnra ambas as. ·parto!, 
Devo ser para nós motivo de rcgos1jo CJUO o ncgocindor,ar
genlino cnconll·nssc cnlro·seus compalJ•iolns esse bom senso, . 
essa abncgacão, esse amor I• verdade c á juslicn que ligou 
nas civnç6os ·que lho foram fcihas não só os amigos !IDlilico~: 
jo general Mitro, mas lambem seus adversarias. ' 

{ 
O Sn. ·M.InQu&z D& S. V1cEÚE : -:Uuilo bem: 

O Sn. VJsco~DE DO R1o Bn~Nco ( prqridcnle do. cooas~:
IIJo} : -0 nobre senador pensa que o gabinete aclual nãq 
t~m o apoio do partido' conservador. Senhores, eslo qucs~ 
liio compele no partido conservador; ellc tem aqui' rcprc- · 
senlanlcs muito dislinclos e os tem na oulm camam. Se o·' 
minislcrio actual il o que diz o nobre senador, so vive in" · 
cocislitucionalmcnle, so apenas ,se npoia na confinnçn d11. 
Corôa, cabe aos nosso H amigos conservadores •fecfarar issu • 
mcomo, IJUC não lhos merecemos seu npoio, que por direito 
lhos compele esta 1•osi~ão; estou promplo a resignai-a. 
F.llcs que d'gam quo o ministerio actual niio deve' conti
nuar, que o J•odcr lhes devo ser confiado, porque siio clles 
os que representam c Icem o npo10 da grande maioria do 
partido consc!'VIulor. ...., 

ftlns, senhores, como insistir-se cm negar 'o facto do que. 
o minislc1·io tem vivido pelo apoio do conscrvaclorcs; é 
conservadores di;linclos? que leve cm 1871 maioria nesta' 
onRn enlevo no outra? O nobre senador devia pOU(lnr-mo 
esse juizo liio i•:jus'lo, porque S. Ex., quando presidente 
do conselho, solfJ·cu igunl censura; ontilo lambem se dida 
IJUC cl\o representava um partido oficial, que nnó linha 
r;dzcs no pniz, ron rn c qunl protestava o grando partido _ 
liberal; c o nobre scnndor, não accedcndo o essas vozes, 
illl'"r diante, dizendo: sou npcindo pelo pnrlido libcrnl, 
essns vozes parlem de uma illssidcncin, que não consliluc 
a mniorin do pnrlido. l'orqno o nobre senador nos .lm do 
ncgnr "mos1nn convic~•lo, l(llo oshi justificada peles factos 'I 
por•1no ha olo dizer-nos que estamos no poder unicnmonlo 
pela cenllnn,a ela Coroo~ qunn•lo tenho dcclarnc!o que, no 
momento 0111 ctuo nos fnllo n confian~a do pnrlnmcnlo, ano 
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.. ' oél(upa~nios: i11~ :ió: in~tíirit~, 'estjl 'pÓsi9lt0'? quàndo ~Do 11ostá a Votos 'a) ~iJÍenda i súbstitutifil; olfereeida· 'pela 
est~l(ag~i seoao:}iara cumprar um'dever, dnr provn·de que commissao de legislacao roi approvada e remellida•á com· 

. o·Jí·~mem:··politico deve ser ·dedicado'·á causa" publica e li~ missao de redacçao;' :' •' . ' · · • ''''. '··· · 1
'"' ",,., .. • · 

seil~artldo?" , .. ·::,, ..... •-: ' . ,. '·"''· '·' ' .. · .Nao roi.ap"rovàdà a'emenda do sr·.·Nuoes.""nealm 
·:·~·i··'t ···· •·:~r I·~.-.,.,···~ .. 11 .. :, .• , •· ; r uv. 
,,;, 9i.,iniiÍI81e~i~~clissofveu,a.càmara,e'.o ministerio que;ili~· .: · · .. · , .~ ··!·•' · i: ·, · 
s~ve,uma· camara; disse-no! o .. nobre senador, ~eve retirar- ., ,: au.~slo DR .vaà&a~os;_ . 1, .,.:, .. ,.: ;· .. 
se.iwrqulinaopóderazérsegundà'dissolucao ininiédinta~ ·· . , , ·i.: , . ··' : .. _· . . ;._ .. ·,y 

.. ~~nte. E,' ),rinc!pio 1 n~vo,)nte.iramenle no v~ I , Pelo co.ulra-: Votou-se em 'i• ~iscussao ·e passou para à· .9•, a propo-
r ao, .o mamslo.r!O ,que. dasso!vo, u_ma. cama~a, que appella: .. siçao :. da mesma camara sobre iseuçao. de direilos á,em· 
~.ra ,a oaçao, deve, e,spera,r .. o· J.~azo da nova,.camara, ,,e.se, .preza . de. canalisaçao, .da agua, potaveLna. cidade,"do Rio 

·este lhe. (clr ravoravel, devo conhnuar no podor. s.ao .ostes, _Grande e'Pelolá&.· :·. . . , . , . .. : ' ,,.:: " .,, .. ·,., .•. ,~ 
.os exemplos que nos dá a nação mestra do systema repre~ .. · · · , · · , 
sentalivo•(A'p~lll); .. , .,, , ·.• , , · · ··, ' · ·. · .' ·~·Posta' a votos•aemtinila• do Sd Po~p~~';·fo,i·~.~~~~· 

'·""~o'annii1 di,.187t-'dizia· o polire'Íenadór: loíiiea· diier ·a : · : :·. ·oJRPiNsA·· 01 PRBsciaPr.Io;:· ,, .. ···.,,.,i · 
· camarai·!dos'•depuladoÍ'Ijue a nao podieis dissolver; estaes ·, · ·: ·. . ; · : · · • · ,,. · :' ~·.· .. ;.,, ' 
\lesàrm~do.' .~oje ·~·:· n~bresenador ce~surli~nos P,orque 4ic · Foi submellido ií volàçao em t•'· 'diac~aaao, lilia':'a 
elfe·gue·:nao podemos dassolver·a cnmara. Mas; se·nao posso . emenda, e roi approvado o artigo da proposiçlo ·d&' iu8iaia. 

· alssolver''a,r<imara, .se' o ministerio· que•óao está' armado camaril. sobre a dispeqsa da prescripçao. do'direlto:ào:meio · 
de!'la:''!'c.ufdade-nao póde cónliriúar ·no poder, 9ualquer qu~ soldo· a D. Vicencia Maria Ferrer e outra. ·· :, . · :> , ;. : :: 

·seJ& 'o JDIZO da,camara ·a •seu· respeito,- s·egue-se que nenhum 
· ·miriisterio ·deve< dissolver a camam ·dos ·deputados;· ou," disc 

. solvendo-a,. deve retirar-se.· ' · · 
.. f; ....... ~ f •.' .. ·' 

· T O Sa; 'ZAcuus :-Peco a' palmá p!ira UJ!la expli-· 
caclio.•' · · : :. · • - · · · 

P~stà a· vóto~. a. enienda · da , i:om~i.ssao ror· ~p~r~f~~·· 
Posto a vol~s. o a.-1. 'i? da proposi91to. roi.lljlpr~yado. ~· 

bem a•sim a.emenda ·additiva da ,commisaao •. < ,,. ,, . 
Jlassou a". proposição com·as emendas1para à: 3• dia-. 

cussno. . • · .. -· •'•· · ·· ~:·• I :•. . 

· () Sa. yJscorioi'no .lho.Ba~Nco (~residerite do conselho)'· •e~sues. · :.,,. · ·,. . .. 
~sr. ·prosidente, o . mioislerio tem a . convic9ilo de que · . . . 
represen,ta as idéas d.o partido conservador, que. nao · t1 um Entraram cm 3• · discussão e foram· approvadas ·para 

. partido estaciooario 'li regreuista; o ministerio tem v.ivido mem dirigidas â sancçao imperial as .propoaiçaea da éa· 
nao só pela confianca da Coroa, mas lambem pela con..; mara dos Sra. deputados menl!ionadas nos·. pareceres .. da. 

· fianf~.'de .. seias amigos'.póllticos, que 'toam ,â_~seiMnesta casa mesa "~· UG,U7 e us. sobro ponsi!es. . . · ,,, ... 
e o.o ou. !nl·r~~-.o}.a,;.legi•la.tura. (Apoiado&.}. . · · .Seg~aram-~e cm i• das~ussao,e p~saram. para a 3• .as 

proposJci!cs'da. mesma camara menéaonadu nos· pareceres . 
· ' ··o .• .,.; zaearlail:.;..:.sr. presilíenie.: pcidi a palavra · d~ milsã ais. Uu_.. 460 'o :~~_!sobre' jienàiltis ~onçe~i~u: · ·. 
para uma explicação. O nobre presidente do •:onselbo nilo:. , . 1.' A Bola.rma~o Anto.m!' ,Al~e.s~~: outros.. .. . .,, ..... 

· c~mprebendeu-me, ou nilo quiz comprebendercme. . .' . _ i.; A,.Joüo .Luaz Per~ara. ·: . , . . .. , .. . : ., ..... ., ,., • 
'Em · 1871 'dizia 'eu qu~ S. Ex: se: mostrára fraco dando; . 3: ~ Manoel .. Antomo ~a. Silva. ~ ,ou!~os. ,... . .•. · ·,,~ ,.· 

a .cnleoder á camara·que·;nao·a dissolveria: essa declara-:. Entrou em i• discussao a propoaiçao da mesma camara 
~ao'''eafraquocia li''gabinete que se propunha arrancar da. com o parecer d11 mesa n. i6i sobre.a pen811o'· concedida· 
maioria coose~1·adora a lei do clcminito servil:· Agora su!lenlo ao i• sargento Manilel Eusebio, para pedir-se: iaforma~Ges . 
que .. S.•Ex:'estâ·•rraco'pórquil;llinda querendo, nilo poder111. ao govorno.: ~· · · · · 
diBll9lv~r a ,cam~ra;.' oxcepto''se prelçndo árrasla~ o paiz .ao .. Posto a votos o. requ~r!mento ofrerecido 'no parecer foi . 
abysmo;_ po~gue tendo usado· em .1872 da medad~ ,~a da~7" approvado. . · : , · · ·. ·· · ·· · ' ' 
solucüo sahau-se mal do recurso mlerposlo : a d1ssadencaa · . · . · :. · ··· ·· ..... ,, · 
sÚrgÍu'tfto'forlo se·nao mais Corto doquo 'era: :. Esgotada a materaa· da ordem do dia, o,Sr. preildeale, 

·· ..,-, ., .. ,,,. • . deuparaado31:. .. ... ·,., .... 
Nilo me entrou no espirita a idóa do que o mmistro· que · · · · · · · · · · 

dissolvo., deve·nocessariamenle retirar-se dionle da camara 3• discussão das pro~osiçi!es da camara dos Srs:depula·· .· · 
.que vem .da" consulta': IÍ .llrna'. Não disse inl: heresia. O que dos, sobre pensões DICnCIOnadns nos pareceres da mesa os, 

· - H9, too o mr. · · · · · digo •. e.sustcnlo .é. que. o gabinete que dissolvo. uma camara 
.. e aÚio. tl-rcliz na ".consulta, nno tom mais .. que fazer: dev? 
largar as pastas. S. Ex. o Sr. presidente do conselho eslu 
gasto, ainda que se jplguo mui Corto. 

Est~ dáali. a explicáçno. . 

ORDEai DO J DIA. 

ANTIGUIDADG DE ftiAOISTn~DOS. 

Votou-se o não f••i approvndn, om 3• discus;no, ·a pro· 
Jlosiçno da cnmard dos Sr~. doputudos Mobro anli~uidndo 
do~ magistrado<, 

2• discússno das proposiçilo~ da mesma camara com os 
paréceres ns . .U3 e lU i sobro pon"silos. . .. 

' . . \ . 
I• discussão do parecer da commissao dÓ conslituiclo, 

concedendo a dispensa pedida pelo Sr. senador Silvoirá da 
!Iotta. . · 

~.· dita do parecer ~a mesa n. 4H, sobre a aposenla
dorm com·todos os venCimentos, roquorlda pelo Sr. Can-
dido Josó do Araujo Vianna, · 

I.evnnlou-so a sessno ds 2 horas da tarde. 

I . 
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, ACTA EM 31 . DE .JANEIRO DE 1873. 

PRESib!NCI~ bO -SR. VISCONDE. ,DE AIA,ETÉ., 

;Ao ·meio-dia foz-se a chamada, e acharam-se presen
tes vinte c sole Srs. senadores, a saber: 

Visconde do Abaeté; ·Dias de Carvalho, Fi;ueira do 
llello, barBo do Camargos, Jobim, Chicharro visconde do 
·JIIuriliba;·:mniz,· Joguaribe, Firmino, liscondo de Jaguary, 
Pompeu, barao da Laguna, Paos do Mendon~a, duque do 

. · Caxiu, 'l'arsnaguli,·· barão do Rio-Grande, marquez de 
Sapucaby, visconde de Camaragibe, visconde do: Rio Branco, 
.QciAvJano,, Zacarias, harno: do Pirapam~, Candido Mendes 
e Ribeiro da Luz. 

Deixaram do comparecer com causa parlicipada os Srs. 
barno de Maroim, .conde de Baependy, Paula Pessoa, Barros 
Barreto, Mendes Santos, vi~conde de. Caravellas e Silveira 

-dáM'ciúa. · 
"i' 

· · Deixaram de compa_recer sem causa participada os Srs. 
Ucbõa Cavalcanli, Leitão da Cunha, 'Nunes Gonr.alves, Fer
nandes Braga, barllo. de Antonina, Souza Queiro·z, barilo de 
lJánlanguape; Silveira ·Lobo, SininM, Antilo, Almeida e 
Allruquerquo, Fernandes da Cunb~, Saraiva, Cunha Figuei· 
redo, Nàbuco, Vieira da Silva, visconde do Jnbomorim, vis
conde .. de .S. Vic.enle, liscondo de Nilberoby, visconde de 
Souza Franco e VISconde. do Suassuna. . 

. O Sr. presidente_ declarou que nilo podia barer scssilo 
pot falta de quorum, mas que ia ler-se o expediente que se 
achava .sobre a mesa. : ' • 

O Sr: 1• seérclarie leu o Eeguinte 
&XPEDIENTE 

Officios: 
'Uni de t9 'do corrente do' minis'terio 'do Imporio, do ela

. rândo· que ficara inteirado das nomeai;iles feitas pela Mesa 
do senado em consequencili. d~ demissão que pediu o om~ 
cial maior 'da secretaria do mesmo senado Angelo Thomaz 
do Amaral.o preveniu quo-naquclla data expedira aviso &o 
ministerio da fazenda afim de serem abonados nos cmpre
.gados que foram promovidos ou nomeados os voncimentot 
a contAr do dia 1li do corrente. . 
.:-Finda a leitura· deste officio, o Sr. 1• secretario disso 

unilo podia deixar passar sem algumas observa coes o· 
õmcio que acaba .de ser lido, porquanto ,delle se podia infc- · 
1 ; 1 que a socrotaria communicitra ao governo, que lóra a 
mesa quem ucceilàra a demissao e fizera as nomoacilcs ·dos 
officines··da me1ma secretaria, quando da minuta do omcic 
que pa!sará a ler, se cenhocia que tanto a acceitacffo da· 
dita. dcmissilo' .como a nomoaçno dos oOiciacs da sêcreta
ria tinham sido actos do senado.· 

Foi la a leitura da minuta, concluiu dcclnrnndo IJUC fazia 
ostns obscrvn~iles, não coino censura, mas sómealc para 
salvar a responsabilidade que lhe cabe como 1 • secretario. 

i'rcseguindo _n leitura ·do expediente leu mais tJUnlro 
omcios do 29 do corrente do mesmo minislerie romcltendo 
os autbogrnpbos s:lacioandos das reRolu~ocs da nssemblóa, 
gorai: , · 

1.• approvnndo na pensoes eonccJidns ao nllores rclormn
do do exercito ntolchindcs nlarinho do Queiroz, D. Dlnrin 
Clam de Assumpriio c outros. 

2.• declarando dever entender-se a penslio concedida ao 
.alferes em commisiino .Jono Zeferino de Bollanda CávalclUI· 
te, com a. clausula de sohrevivtincia a: mne_ do .ai!f.alleres. 

3.• Declarando que a perisno de 1100 rs. ',di~~~~~ çon· 
cedidos por decreto de tG de Marco de 1870, se'relere 
ao cabri de esquadra ·do 8• corpo de'cavallrirla da'·suarda 
nacional d~ S. Pedro 'do 1\io'·Grande dó Súl. Airoôs'o'Es-
toves de Oliveira. . · · • '' · .: ''! 

V Determinando os limites da. provini:hi de. Sersipe 
·com a dns Alagoas pelo Rio·de S. Francisco.··' . 

inrchivo os àutographos communiclin.do-se · t outra 
camara. · · · · · 

o Sr. 2• secretario léu OB parecorct da mesa.: . ,.: 
N. 'tn de 31 de ·Janeiro, expo~do a maleria .. de . uma 

proposi~o da camara dos deputado&, declarando. que a 
penslo de 400.ss. diarios concedida. por deereto:de. 31 de 
Agosto do 187.0 ao soldàdo do 13•.balalhilo ·de .. inlan
taria ]lanoel Antonio Rodrigues e approva® peiO. · deCflllo 
seguinte, n. 1899 de 17. de Outubro ·do metmo &Imo, 
fica elevada a 500 rs. por ser elle cabo de eaquadra. do 
13• batalbilo como declars o decreto de 28 .. de .lulb·o · 
de 1872. 

N. 156 do 31 de Janeiro de 1873, expoe a·materia de 
uma proposi~Ao da carnara dos 'deputados declar~do ·. que 
a pensilo de 400 rs. diarios concedida por decreto. de 
'!6 de Julbo do 1871 ao soldado do 1• regimento de éaval
laria ligeira Jeronymo Francisco Gomes · da JIIQrlllls, e 
approvadn pelo docrélo n. '!0.31 do 20 de Setembro do · 
mesmo anne, devo entender -so c-onferida . ao soldado do 
mesmo regimento Jeronymo Francisco 'Borges de lllo-
raos •. · · . . . 

N. IU7 de 31 de Janeiro de 1871, expoe a materi~ de 
uma proposiçilo dil camara dos deputados, .' approV.ando · as 
pensões concedidas ao cabo de esquadr~ · relorniado do 
lO• corpo de. velunlarios da palria lucundino. Jo,6:' Zaca-
rias Maia e eutro. ;. 

Conciuindo lodos : " 
1. • Q uc as proposições da camara dos . de_putados .• 

entrem em discussão e sejam approvadoe. . . ... 
i.• Que os pareceres da mesa sejam impressos e. dislri-

buidos na Córma do eslylo. · . . . · 
Ficaram sobr.e a mesa,. para. serem l.omadoa em ·eoaside-

raçao com as proposições a que se relerem. · 
O Sr. presidente deu para ordem do: dia t• de •·ne-

reiro: . . · .,. 
3• di~cussilo das proposiçGet da camara. iloi depli'-doa 

sobre pensões mencionadas nos pareceres ns. U9, l~O e m. . ..... . 
i' discussilo das propos(çDos da mesma camara com os 

pareceres ns. 453, 461 4611, i3G o' Uli sobre penaDos. 
t• discussl!o do pnrecer da coinmissilo de cons\ituiçao 

concedendo a dispensa pcdída pelo Sr. sónador Silveira da 
Moun. 

2• dila do parecer da mesa n. lU sobre a aposenta
doria com todos os vencimentos requerida poJo Sr. Candldo 
Josó de Araujo Vianna. 

ReiJUcrimonlos adindos. 
Em seguida convidou os Srs. senadores para se occu- ·· 

parem com trabalhes dns commiSl!Ges. 

"· 

:~ 
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DA, OO~fMISSÃO DE lvIARINHA E 'GUERRA 
DISTRIBUIDO E.M SESSÃO DE 1 DE FEVEREIRO \ . 

, 
" 

A conimisslio de marinba e guerra tem a honra de o~ere-, 
cer á sahedoria do senado o resultauo do estudo que pOde 
fa'zer sobre o projecto de'lei das promoçÕes da armada 
como foi emendado e approvado na 2.' discussão. 

Adoptando em geral o systemá do projecto, que n1l0, so 
'afasta muito do actualmente em vigor, a comm:sslio o julga 
digno do "oto do senado; mas pensa' que algumas de s.uas 
diôposições 'conlportam as emendas ~e que ella vae occu-
par-se.. , 

O art. 1° contém um preceito tao raci9nal e çonveniente 
;i. boa orga~isação do corpo e omciaes da armada,. que nITo 
sofTreu na discuss,io o menor reparo dos iIIustrados sena-, 
dores que concorreram lio debate. 
, Entretanto, a commissão não :e dispensa de lembrar a 
exislencia de uma lei em vigor que, por ser especial, póde 
parecer uma excepção ao sobredito preceito, E' o decreto 
n. t 11 de 25' de Maio de 18í 7, autorisando o governo a 
admittir no quadro da armada, nos postos que tiverem nas 
marinhas estra!lgeira5, os olticiiles e guardas-marinha que, 
cóm licença do governo, nellas houverem servido, ' 

A commissão pensa que, apesar da, sua especialidade, o 
decreto citado deve entender-se de rogado pelo art. 1 ° do 
projecto; e não ojrore~e' emen?a neste sentido por lhe 
parecer hastante consignar neste logar a veruadeira intel-
ligencia daquolle artig9. " • \ 

Afim de removcr a duvida que talvez se suscitasse sobre 
o tempo de -embarqu~ necessa,rio aos guardas-marinha na 
prómoção a 2°' tenentes, a com missão propõe-outra re
dacção ao. § 1° do mesmo 'artigo, pp.la qual os dous annos 
exigidos comprehendem o to anno de estudos feitos pelos 
guardas-marinha em viagem de inlótrucção.. . 

O paragrapho, como se acha, dá logara pen~ar-se que 
os dous annos de embarque, accrescem a esse de ensino~ 

Convém igualmente determinar até certo ponto a ex
,tensão da palavra "deficiencia. 'que póde referir-se ao 
preenchimento do toda ou da maxima parte da classe dos 
2°& tenentes fixada n'o quadro, quando, parec,e á commissão, 
dever ella limitar-se ;\. promoção dos ingispeDsaveis ao 
serviço em tempo do 'paz ou de guerra, visto como se reco
nhece geralmente ser nesta parte ellicessivo o dito quadro. 

Por este motivo a commissllO forllÍúla emcnda ao § 2°, 
considerando tambem a inconveniencia de adtnillir em larga 
escala na qualidad~ de olllciaes individuos baldos ás habi-

.:e' 

lilaciles scien!ifiras, necessarias ao 'bom desempenho da!> 
funéciles de semelhantes omciaes. 

S6mente: uma necessidade indecJinavel póde justificar 
essa 'admiss1l0. ' , 

O n. t do mencionado pal'aRrapho parece;i. comniissão 
nno achar-se' de accordo com o que dispõe o regulamento 
da escolji de marinha de 22 de Abril de 1871 no art. a, 
Por este arligo nào são os alunJOos da escola sómente, 'mas 
lambem os ouvintes, que pod~m habilitar-se a entrar na ar
mada na 'qualidade de' pilotos com a nota de aptos, 

Para abranger ambas as classes, a commissão propõe 
emenda que desfaz o equivoco e não oiTende o pensamento do 
projecto, antes é conforme com' o manifestadó no projecto 
primiti,o, ' 

Na verdade, difficilmente se concebe 'Iue os alumnos da 
escola de: marinha" \I não· serem do numpro daqueBes 
autorisados por lei a enttar na qualidade 'de guardas-ma
rinha. sinam tres annos em ~ayios de guerra por outro 
titulo, que não s'cja o de piloto, , " 

E: pois, neste caracter que devem ser considerados para 
a 'promoção a 2°' tenentes, se exhibirem as pfo,'as reque
ridas,' as quaes a emenda não dispensa, como não as dis
pensava o projecto do illustre Sr. bal'50 de' Cotegipe. 

Depois do D. 2 desse I!lesmo paragrapho entendo a com
missão necessario, addicionar uma disposiçãO que sujeite os 
omciaes, tirados de semelhantes Classes, a exames, em que 
se mostrem capazes de merecer aecesso aos postos superio
res, como succede no exerçilo em relaçiio aos subalternos, 
aliás habilitadós com os convenientes estudos. 

N,lo pa~ece harmonico com as exigencias do serviço 
naval que possam ser commandanles de navios-de guerra 
omciaes que-são alheios a certos conhecimentos indispen-
saveis na màrinha'niilitar. • ' " 

Se a necessidade obriga a lançar mITo desses para os 
postos subalternos, esta necessidade cessa inteiramente nos 
grãos impeHores. 

. Tal exigencia, bem longe de cerrar-lhes as portas do 
accesso; ha de ser um ~slimulo para que se habilitem devi:' 
damente cQm os estudos necessarios, emhora menos, com
pletos ilo que os possui dos pelos que estudaram regular
mente na escola. 

'Send~ opiniUo da commissüo que os §§ 3;° to ,e 5° po
dem s~r refundidos em' uni só por conterem identico pre-
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'coito de embarque para a promoção dos oficiaes rios' O equil'oco dá-se tambem no dito 'artigo, a respeito do 
postos abi mencion!ldos, rcdigiu outra emenda nesta con- ,lo caso do § 2°; porquanto a's regras dispensaveis então li
fprmidade passando a tomar a numer!!sãO de 4,0 o' § 6,° do mitam-se ás do tempo do art. 1.0 e não ás ~o modo d" 

'qual eliminou, as palavras cc IlCffl este ao c/e r.here de es- promocão do art. '2,0, que dellas' não traia, ' 
qu.adra" para sálvar a contradicç.io em que estam: ,~om " Parecendo 'completamente eslranbó á lei de promocão 
o § 7,0 onde não se exige certo tempo, de' sel'l'.iço na, rro~, regill"r. o tempo de serl'iço dos' lentes para jubilaç(;o' ,e 
moção. entre 05 omciaes generaes-; c 110 mesmo paragra- refurma, quo tem assento proprio em outro logar" e foi 
pho substituiu as pal:ll'l'as " como' commandante» pelas altendido n~ regulamento da escola, a com missão 'propõe 
"de cníbar[lueem, nàvio.' rlogue~ra," ' .. .' " • que, 'a. partq relatil'a .seja supprimidll do § 3.° do ,arl. 8." 

A razão de'sta subsLituicão consiste em' que na;afmaila o Í'c'rsu:idid~ a co~mlissão qu'c a lei ,dc' prol~oçãO deve 
embànlue dÓ capitão de imir e b"uerra dillieilmente póde prol'irlenciar sobro os casos em (Iue por certos motil'os não 
dar-se em outra categoria, que não seja na de comman- 'podem concorrer à promoçã~ os guardas mari'nba, pilotos 
dante, ou de chef9 de estado-maior, que equii'alo úquclla, e 'offieiaes da armada, apesa'r de terelll as habilitacõc& 
se não é ainda mais importante. N.'io,s~ria, pois. justo dos: exigidas: entende Ilcvçr'" consjgnar esses ~asos, çonstantes 
allemler esta ultima ao passo,que no' § .5.~ do arL,'2ó.se d I' 'I . ' d d . a- egls ação em vlgOl: e ~olJsagra a~ nas sposições quo. 
reconhece como notavel condição de -merecimento em grilo regem o accesso no exercltd. 
proximo ao de eommandante. ' , 

Pelo q'ue pertence ao ar\. '2", a commissão, considerando Para 'este fim ·oITerece' o additivo quo será inserido 'no 
a jmpodancia do posto de capitilo-tenente, chamado 11 projecto com a numeraçilo do art. 1 '2, passando a ~er 13 o 
exercer cuncções semelhantes ús do capil<'io. de 'fragala;,:i, t~ 40 mesmo .projeclo ; e propõe 'Iambem,a 5uppressão do 
tomar a responsabilidade de commandanle' ou de immediato' actllal ar!. 13, que não tem raz;io de ser" desde que no 
nosnarios de guerra,. c1).nl'enceu-se da' necessidade de regula(llento do go\'erno não :h~u"er materia da alçada do 
prol'er-se o dito posto 'do mesmo.modo, qlle os dos outros, poder legislatil'o; se, porém, é,possivel suppôr quee~se re, 

,Qffieiaes superiores, tanto mais porque é .tal, o.' 'systemll: glllamento providen~ie 50b~e materia do tal or~em, o artigo 
dils promoções no exercito, embora ne.sta as do subaltern'os ó aindil, inútil porquo apenas aulorisa o gOl'erno a propor o 
se Caça por án[iguidade rigorosa. 1 que 'convier, mas não delegài o poder de fazer vigorar como 

Assim (Iue, a commissão propõe emenda'aos §§ '20 e 3°, lei antes da;,pprol'ação legislativa. 
eliminando daquelle os capitães-tenentes, para incluil-os: O que revela o ai t. 13 é a supposição do legislador 1I0 
no ultimo. , '. " ser o projecto falho nas disposições que conlém'; mns 

Por' este modo as classes superiores podem contar Pensando 'a commissão diversamenle; não lhe é licito acei
maior numeroide officiaes aptos paí-a exercer as, ilclica~as tal,' tal supposiç;iO, nem cont.ribuir para que o desenvol
e arduas com missões que lhes Corem irycumbidas, se hotll'er' vimen'to regulamentar da lei, qu~ ó da alçada do poder 
o necessario Grilerio para 'promover os mais dignos, comq' ex~cutivo, seja passado ao poder 'legislativo. 
'sompre dtn',e suppor-se. A experiencia na lei das proino
",ões do exercilo mo.stra que,a commissão não se engana. 

No art. 5° parece ter çscapado uma causa que, á seme
lhança, dus enumeradas,. .del'e prejudicai' a antiguidade, o 
com eITcito aclualmente a prejudica en1' virtude do ar\. 4° 
da lei n, 1100 de 18 de, Setembro de 1860, a saber: 
quando o oficial pcnnanece na '2.' classe por .mais do um 
aono por motivo de molestia que não é incurul'el. 

Persuade-se a commissão que, conl'ém declarar isto 
mesmo para, que não se' entenda ,:el'ogada aquella disposi
ç.iO legal, aliás fundada em justiça, "isto como a antigui· 
dade suppõe serviço elrDetivo, ou pçlo menos que: o oflieial 
está prompto. para elle." Tambem parcce á commissão nITo 
dever concordar quo seja,c'ontado para antiguidade o tem
po em que o oficial exerce as funcções do menlbro da. 

, assembléa prol'incial e nem o ,de ,outros empregos não de
fiilidos na [i" excepção do artigo. 

A gCrieralidade em que eslil redigida a '2', parte da 
mesma excepção daria occasiào, a' muitos abusos, e ató 
certo ponto contrarial'la '0 disposto no n. 3 da 1 a parte; 
c', pois, entende' a 'commissao admissil'el emenda de sup
pressão, conforme o pensamento que ácaba.de e'nunciar. 
- ,Quanto ao ar\. ;7.° opina a commissão que seja' redigido 

pelo modo'consignado na emenda respectiva, para rectificar 
o engano manifesto que attribue ao art. 2.° a condicão dó 
tempo, a 'qual só 'póde referir-se ao ar!. 1.0; sendó aliás 
i,ncontestal'el que por actos de ,bravura e serviços de 'supe
fior e distincta 'iillelligencia na guerra não só é dispensa· 
I'el o conjuncto das r:cgras do ar!. 1.0 quanto ao tempo, 
m~s as do ar!. '20 sobi'e o modo da. promoção. 

Par/l tornar ainda 'mais inutil o referido ar!. 13, a com
missão oITerece enlcnda a~ ar!. H, e apresenta o additil'o 
15: aql1elle no sentido de firmar o direito de reclamacão 
dos oficiaes contra a injustiça ~as pnilenções,' por Ibe pa~ 
récer que é isto essencialmente materia legisl;ttiva" o addi
til'o no intuito de acautelar que nas proximas proillcçilCS 
mio fiquem I."ndos em ,eus direitos os· oficiaes mais anti
gos que ainda não t,enham o' tempo de embarque exigido 
no ar\. 1.0' , 

Pondo termo a _este pequeno trabalho a comníi;são está' 
longe de julgai' prefeilo o projécto emendado como propoo, 

,porém acredita quo clle a\lende convenientemente aos 
principaes interesses da corporação da armada e da m'ai-i
nba militar. 

A 'difficuldade de realisar est~ 'dcsideralltffl' fica ;ómente 
consistindo no que se póde chamar 'adrÍlinistração das pro': 

,moções, a saber: na judiciosa e imparcial applicação dos 
preceitos estabelecidos para o acces;o, mórmente no tocante 
ao merecimento e {l escolha em qual(IUer tempo. ' 

No de paz esta admini~tração importa muilo: exige a 
par do mais acurado exame, das verdadeiras condições de, 
merecimento, a ponderacão dos interesses difficeis de .. con-
,ciliar pelas paixÕes 'que ·exc~tam.· " 

Ei , como alguom disse, um grande problema governa
mental, porque o estado moral ela forca armada prende-so 
directamente á inUuencia que os áetos rellluneratorios' 
'exercem'sobre o seu espiritó, e ao juizo que delles fazem, 
o, (lua os recebem e, os que delles s:io privados. 

. ./ 

/' 
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Em conclusã~' parece á commis5ão que o projocto deve na '2." classe Ilormotivo do enCermidade, salvo o de Icsões 
entrar em :3' discuss.l0 com as nOTaS emendas otl'crccidas,' cru combate. Supp.rimam-se no n. '2 da '2' parte-as pala
para que o sonado approve o quo rOr melhor: 'Vrâs "O pro"incial »; e' no n.;j «e outros empregos" 

Paco do senado, em 31 de Janeiro de 18iS.-lIItlritiba. at6 o fim. I . 
• ART. 7.· 

-D!lq'ue de Ca:das.----"D. l .. Nogueira laguaribe. 

lEmcndauI 

ART. L° 

o § 1.° seja substituido pclo seguiote : 

§ 1.0 Os guardas-marinba approyados oas materias do 
A." aono da escola de marinha serão pr'omovidos a.':!o. te
lIentes logo quo tiverem completado Jnais outro. anno do 
embarque em navios de guerra. 

J 
O § '2.0 redija-se assim: 

§ 2.° Na deücioncia do guardas-marinha, e se. as ne~ 
cessidados do serviço exigilcm, poderão ser promovidos a 
2.°' tenentes: -

1.° Os pilotos da armada habiliiados n~ fóníla do a'rtigo 
14 do regulamento n. 47'20 de 2'2 do Abril do' 1871, se 
. contarem ,nesta qualidade tres annos ·de embarque em na
vios ·de guerra, o exbibirem· proyas praticas de obsen'ações 
astronoRlicas, manobras do artilheria ,e tiyerem bom com
portamento civil e militar. 

Acc.rescento-so depois d.o n 2 a disposição· seguinto 

Os' l°' tonentes procedentes das classes do § '20 não 
I,oderão ter aceesso ao posto de capitão-tenente sem que 
se mostrem habilitados por exames das mate rias que Corcm 
exigidas n·o regulamento do governo. . 

Os §§ 3·, ~o, [i0 e 6° sejam reCundidos nos seguintcs : 
§ 3." Os omciàes subalternos e ,superiores. da armada 

até o pOóto do capitão de mar e guerra não poderão ser 
prom~vidos aos postos immediatos seni quo tonham ser~ 
vido naquolleô, em que se acharem, por tres annos a bordo 
de navio' de guerra. 

§ 4.° Nenhum capitão de mar e I:uerra subir{L ao posto 
,le cuoCe de divisão sem ter serYid2 no posto de (lue· teill 
accesso tres annos, dos quaes um, pelo. nemos, de em-
barque em navio do guerra. .-

Corrija~so a nnmeração de conformidade com as emen
das. 

ART. 2.° 

O § 2.° substitua-se pelo seguinte: 

§ 2.° As vagas de lOS, tenentes 'serão providas tres 
fluartos por antiguidade o um quarto por n:erecimento. 

No' §·3.0 antes de capitães de Cragata, Ílccrescente-:ie 
«de capitães-lenenles." 

O mais como no paragrapbo. 

Accrescente-se o seguinte numero na '1." parle :. 
4.° O tempo' exc·erlonte a um anno que o omcial passar 

Em logar do· periodo que ctmeça: " Das regras ", 
adopte-so' o seguinte': 

,.As condições estabelecidas no § 1° e seguintes do ar!. 1° 
. quanto ao tempo «;.-as do art, '20 poder~o ser dispensadas 
sómcnte por acções, etc., como no' paragrapho, supprimida 
a numeração o' a.do § '20, que ficará como se segue: 

Tambem poderJo ser dispensadas as rondições do art. 1" 
quanto ao tcmpo, quando fôr urgente, etc.: o mais como 
no paragrapho. . 

ART. 8.° 

No § 3° supprima-se o seguintQ :"aposentadoria rC7 
forma .e-

ART. l':l. 

Seja o seguinte additi'vo : 

Aft. 1 ':l'. N.l0 entrarão em ~·rOmoçilo . 
,1.0 Os guardas-marinha, pilotos e o!1iciaes que estive

rem em processo no conselho de guerra, .00 filro commum,. 
om consolho de inquirição por má cO,nducta 'habitual, e os I 

irregularmente ausentos, hell] como os que estiverem lia ':l' 
classe; mas 50 foreni ahsolvidos, ou regressarem para' a l' 
'elasse o'tiverem sido preteridos'na promoção publicada du
rante o tempo do processo ou inclusão na '2 a classe, serão 
logo promovi tios com antiguidade. daquella promoção, fi
cando como aggrcgadus ellHjUanto não'houver vagas. 

'2.0 Os que estiverem cumprindo sentença: 
3.° 05 prisionciros de guerra, salvo o disposto no 

art. '6.° 
O art. 1'2 passa a ser 13. 

. O art. 13 do projecto seja supprimido. 

ART. H. 

,Seja substituido pelo seguinte: 

Art. 1 <i .. Nos rcgulamentos que o goye,rno expedir par" 
execução desta lei, marcar-se-hão os prasos o condiçõos 
das reelam.ações que fizerem os ofiiciacs que se julgarem 
injustamente preteridos, em promo'ção por antiguidade, e a. 
escala dos embarques em tempo de paz, segundo as eon- . 
I'cniencias do serviço. 

AnT. 15. 

Seja o seguinte additivo: 

Ar!. As condições do tempo de embar(IUe do art. ·1" 
não serão exigidas para os postos de los tenentes ~ ofliciaes 
§uporiores, emquanto não decorrerem tres annos depois da 

'publicação da presente lei.-l1/ul·iliba.-Duque de Caxias. 
-D. J. Nogueira laf}!laribe . .' ' 
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S. Ex., que foi acompanbadoue ~m amigo.seu e.meu, 
pns~ou a.manifestal·-ine a inteÍlção', que' aili o' con,lüzia .. ' 

. "".; " . ~ . ,.' , P,!)diu~me 'Iue nã,o toma'sse .como procedente de seu pae 
. BnOf8gaCa(i)'-doc orcam'ento .0. artigo hoje publicado," pois que séu"pae nenhuliJaparte 

-..; .. ,- -~. I~ I . . ,." ,.. '. ~. .~:-'~. l1rcra 110 lIú!smo. Disse-me que'o artigo oi'a pr6dLicto scü 
;. i::.l ". '.;". .... . .. ",', " e sómentc se'u, c que' era l dle Sr:' ,DI:. Paranhos ó unic·o 

. 'OS.'. SiI,'ei~'~",I~obo:~Hil.viaopedido.a palavriI" /'espon~avel pel9 /'ef"-rido artigo.' . 
SI'. presidente, sómente para referir ao senado'um incidente': : J)i>'.5(j~me qu'o seu pac'sú 'soulietllo àl'ti"o ·taJ'de~.Segundo 

'.quc se prendc a um dos episodios dirivados do presente depl'ehcn~lidas'IJ<,~,\vr,rs'do ~1>·Dr.I~·'lr:i~lhós,'pOUr;!l·el:ili:. 
debate; ma" o nobre scnador'quc me pfeée'deu llõl tí';hllllól cllas a esle respeito, S. Ex': quiz"dizer que' seu' pae só 
o Sr. mal'que/de S. Vicente" constlluiu-me na precisão d~, "soube do artigo, qualiilo'n~ro podia' mais evitar'siJ::i publi~ 
dizilr R1ais>1 Igúnúi:colls,i: a'16m d.o ró'férihlc;;to' :dessó: " inci~; ·éaçã.o. '..., , <: o· . 
de'n'lc':.';', . ., ,,,' , ..... .'" ",. .... ./" :';'" D"se-me maisrjúe élle Se. DI:- Paran!los~' algumas 

Entretanto, pcço licença ào nobrc Êemidor para cOli1ecú'r' . hora. :ilc~ois 'de:"lcr" m<iíHlado o"artigo 'pa'r'a:' a 'i,i1pi'en'sa, ' 
peto incidell tc, que me parece','e"nle IFlrQ~e . dei'el~' . trazcr' ,(arrepen[hd?:< penso e~, ?1~IJOra S.'·E\· n;ioíi1~0'!lccl,iras8c), 
ao conhe.cimcnto dp senado, principalmCljtc porquc clle' S?' thflj;II'a a. Iypograpll/a tio. JO/·nal:., do .Commefcw para' 
vcio modificar a linba,tle 1'Il'ocedCl',dlne meohavia imposto retl/'ar o .'~rllg'o; obs~ar il sua 'pllblicação:mas que,'~âpesa'r 
no ·proseg-uimclllo desla di,cu"iio. " ',': ',do~ ÚS[OI'ÇOS 'Iue 'clllpr'egoll,'nã.o foi isso:m,iis possi\~él.'-' 

Depols.das respostils, '(Iue' n<lo qualiflc,írei, dnfjas a' mili!:!' '.Eis;: CI;l .subsÚlnéia: o '(IUe,' levou o' SI'. Di'. I'àranhos ít' 
pelo nobre presidcnte 'do conselho'e pelo· nobre' sena'tlor,! ml~I!Hl'casa: .• '."', . ~" ' • 

. ~Iue,lem .sido· e,é o 'leadq· e' pri'ncipnl sustcíltado'J" dcste' 111'e de responder-lhe c ao meu amigo que o acompá-
gabi.llete, 5011;10 desta .sitEaç!10; .depois :ainda de uma pu~: .Iih?u:.' com :as ·seg'uintcs·p~llavr,as·.' : elll vi,tu 'di'Sfo'o !'IUO 
,hlicaç<lo ,(del'o fall.i1l' com llIodcJ'açã9), da qlial liohoje no'· 1.lcl de fazc~? . '. ~. .u o' , . '·'c·:.'" ~ 
JOTlIahlpen:ls ,o começo c .algulls:'trechos' ilitérilol:ülos,' .' .. Ne,lu mlll,l1a rc,post~ '·e-se. bein'c!ilramente"a '~és'istCh
'luantQs 'ba~tarilm para formal' o meu jui7.0 .sollJ:e esse. Cla, [.I~:allurll[lp' p.roposll? em que. eu cstav,l,' e"{iue não 
escripto, quó' não:jJUdiJ 'Ccr ;1 'pacborrà ·e· a 'Ion<>anlfnidade, Julgllel. dcllcado 'ni'anifeôtar' ef1tiio, 'c veém-só" tambem':oô 

'de Iri- _iiiíe~r:ll,illenléo; . [onici,' ~cons'ultalidõ sl a 'minhá;' nl~li,vos,. dma /\Iillha ·de.sistencia.. ..~, ~ 
uignidade'''c j'nuilo' cal ill:l"ô , ré'nectiil~lmC;;'tor;l \esolucãÓ:, "Co'/\I[lrclie'nde o' scni,dd 'filie; cavalheiro; como/me preso 
do dar 't~SiJÔSl<i:,de\'idae' condigllil' a . iilcl;S. orr611sofés .: ilo 'ser, [[uc, nifo' rej'eita o repto,' 'Iuandq 'deviilamenle lalí-. 
m;ls,'nilo i't '1',l'e,h r.sci:iIÚurol(e liiaiidol!'plÍlílic(lr (, a·;·ii"'~ r çado por queni o POss,l'-'fazer,'lião niécra iI~dOodêixaro(!e 
alluditlo', flue' 't<illlbhii1 fujo d~' [jtialirtêA7·: k Illi ,di á.' l'I;siJOs~i\ desi~t!r 'do proposilO tonHfdo.'em facuede, ~m tal incidclltc ... 
linhA de ,ser dada ao nobre presidente 'do 'coliselb·o. "", "'0' S" Z· ,.,. .' " ......... : " !."".' i" 
, ',' . ,... . . . .' ".: n. AColHIAS :-Apolado, ruylto, bem, mUIto bem. 

O Su. Z.\CAIlI!S : - Esta .dl/·clto : 'ao pac, sim ;. ao filho,' . • - .. , " ' 
não.' .... ',' Ü,Sll. S;J.'vE,,(/L~nó ~~:: ...... e ror isso "dcixo"iH)' 

O· s'" '-, ," , ' -- ~ ',,', (..... . í I • dar :ao lIohre prcsi,dclllC do conselho~ . a !I'Cspo'sla - éIeviúil'·C 
' .... R: .. S"..~,E"l.~ .. k9D.O , -. Nç!'te: prqposjtp, i~r.,. presi-

dente, acháv,Hlle eu, firlllo em cumprfr esse del'ei' de di,," ·colllpctenle, nos lerlllQs e/ll.que tcnciona\:a_fazel~o. . ' 
nidade".iluando fui sOI:prendil!o pé\a o~currencia, 'Iué.·pas~~ . "E, scuborcs,.: se não rura o.diS'curso' do, nobro marquei 
a relalar e.que fez-IÍ1e.desistirtlã .minha delibcracão. . 'de, S. Vicente, tc'rminal'a aflui o ·'Iue.linlia<a··dizcr lIa .. w'c~ 

Quen'l jlêlisaria'f Sr. pre'~idcnte,' (ICI;oi~ :.jê tcro.lido ore'::', s~ntc occasiüo/,arb a dcf9renciadel'ida, <L.S.olix. Il)e 
fcri~lo'~rtlgq;;·.flue, PO};C'lS !!.or~s)~po)s de p~blicailo o: 'o nga a respon er- c .. '· 
m?sl)lO. e Ilo,uc.~,~ 1~9~i,.S ,a'1t~s.'.dg:llle :,dirigir a ~sie ,r,qsinlp, . O Sr. )1~"QUlt;' im S.'vICENl'Il :"':'Ohri~'ado., 
Illll~lla,casase.':ljl.YJ.sI~ada.o!! f\1;t)oc.ur,ada:pe.lo all.tor .do me,~mo" '. '. ,' .. - . L b •.. _ .. 

'artlgo" 9 ,~~;.p~,:J)aponhos,.;.fi!!lo dp nobrl\ presidente do . '0:5n. SII.\'EI/IA. Lono :~Mais dO'quQ.:mll orador: poli
couselho ?'! . ',. I o tico, eu a,cabo de enxergar 'no nol)re manluez ·um mi,sio-

COI!lP!~M,n.q~ .:y. f;~., ~iüc,!la ~';er~;!~e" me.;lóvia·.,·éflu>ar nario. (Jlp,Oiados). S.' Ex. outra COU~;1 n,;o fez sénão pregar 
sor~rcza ,e:,s~p~cla,ªão u.p,Hí.· lal )isita -,ou cp,rocur;1 !'.. P<lz e eoncor ia, a par' de .algu·I)las liçtics' ile 'civilidade e 

N:io obstante, reccbi ao SI'. .Dr: .1'aranl1os· com o .c<ll'à- ,prudencia, .... • ./ o . 
Ihllir!~.i".~·,;.'[íyó~n).~Ú~:acbjiselh~d,?' e:,i~li9st~" p~lil:~i!',cu;lI- ,l'rincipiou. por elprobrarcllos não'o ,ibusô, que liiio COIll

sta'1C.liL : de)lroc~rar;;1l1e,: e, !Lcla do,.urhar:-se em, minba illetteJJlü~,' /lias o uso meS/lIo parcó;: [lU e a" opposic;ítt no 
. asa.' • '. ., - senado tem rei,lO da palil'\'ra, .uisc~tiildo~ui~5·C S'f Ex:: ullla 

.' 
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medida inagn e momentosa, de que taMo C3recc o'gOYerno, Antes Je proseguir, direi ao nobre senàd~r que !eria o 
uma medida vital. ,primeiro a, abundar nas, considerações feitas por S, Ex." 

.l)e~o licença para redoarguir-I~e q!le ,pre~isamente por, ',tendentes; a"gar3ntir o,segreM tias cartas, se S. Ex. se 
ser importante e' indispensaveI a medida é que 'o gôverno ,ref~riF.s~ sÓlU'ente às que rc;am de iLssumptos da vida par
se torn,l mais merecedor, de censura senão d~-,selérà:puni:" 'liCular é:['nti'ma, "ãssumptoS""que' êscape'm Q, esplíimi da 
.ção, por se 'ler conduíid'o"'de nianeira Iluo'. 'e8Ü":elfdétivã::< 'jUs!i.çã pen~ni, 'CiTii;Ouquê:nilO sejam politicos. 
mente dando ,o singular e cri[ninosQ eSPQctaculo de cohrur Soure a )ncnnl'eniencia da divulgação de segredos taes, 
i!llpostos e pagar despezas sem ,lei que o autori~e. estamos de I'r.rfeito aecordo. Mnitas .sã9 as frlllilidados 

Senhores, o que'se remeilea\'a, o que so a,liantava, c9m h'umanas; e o' cavalheirismo e n 'caridade' o o amor do 
.11. ,acceÍemção;· com a' preei'pil,aç;;o na pp.ssag'éil'! da medid~ proximo manda re~peitil.l-a5. Mas liil9 li disao que SI! 

" ' 

que se di~cute? )'iada absolutamente: Quando Teio ella di;;... trata.
cutir-se no se!lado, já havia f1nalisado a IlrOrQgação,legal 
que o governo tinha obtillo para a cobran~a'uos impostos. O SR. ZACAn'-'s:---,~poiadQ. 

O altentado contra a constituicào estava commetlido, o cs
candalo estava dado. As repa;ticOcs' fiscaes e eCUS elllpre
gados, ,cobrando impostos .em 'lei, 'por ordem c autorisa
~ãO illegal do roverr.o, achavam-se já o acham-so incursos 
em delicto.s definidos e punidos I1cveramente pelas nOS$as 
leis ériminaes. " 
_ E.pergunlo ao nobre nlarque~ de S. Yicente: qual é 

melhQr, lju'e éstigma~isemos, que 'profligu.emos, como nos, 
· cumpre, essa altenIa toda ralta do' gorcmo de tão graTes 
cODsequencias, para que' se niio reprodu,za no futuro, ou 
l(ue, silenciosos, a deixemos passar ilicolunie com o injus
,tiijcavel rQceio de (lrolongarmlls por mais alguns dias uma 
disr.ussdo' necC;!isuria e jndeclinaTcl;e sem )lodermo~ evitar 

· de modo algum o escandalo que j?t está commeuido Ó 
mais que muito consummado? ~Ie parece, Sr. presidente, 
que,deTc;uoB cúmprir' o nosso devér,' até porque nao temos 
outro 'meio de razer CODl qUQ o go,erno. no f títul'O se,co
"iba. O bom senS9 <!.?s brasjleiros dará, por muito bení 
despendido o tempo que gastarmos para morali,lr o go-
verno.. ' 
, Pe~d()e-Ille o nobre senador, o. séu reclamo .contra a dis
, iS!fio rue 'pare,ce de ,difficil justificação;' me parece filh9: 

.0 ,S,,-. SII,YEIIÜ,LoRo:-Fa~i! Ó proY<lf, Sr. I;residcnte" 
'que a<léitura des>~ e<lrta, por mim feita antes do hontem 
ao, scnado, nada tem de. censuravel; ç que, pelo contrario, 
roi e é UIU acto digno. de clogio. o .' _" '. 

N,lIla te~l de censurarei, porquo essa documento nào 
encerra nem uma palavrá sequer; qú"e 'diga1respeito fi re-
lações particulare~. lo' ,-

Ó SR. ZAf.UIH :-}poiado, nada. 

o Sft. SII.VEIR.~ LODO :- E' '~ma 
primeira ató a u\li~na' palavra s4' 50 

politico.' o 

O SR. ZACUI18 :-Apoiade. 

carta, que de~~c a 
'occupa de assumpto 

o SR. SlIolilRA 1,0110: -Nada' tem ainda' de censuravel, 
porque, conforllle o declarei' na occasião c,'m <Iue a li" mo 
foi entregue por tluem tinha 'O direito de:conflar-in'a e' do 
a utorisar-me, como de fac(oníe nutolisou, o 'seu destinatat'iô, 
,o Sr, Ih: Henrique AJTes de Carvalbo, pãra da mesma.' 
fazer o uso que eu julga~se conycniente .. 

'0 Sft. ZACARIAS: -.::: .Apoiado. • 'lIlimio iuieresse pela ,ida 'de um miuistério., que disserve 
"lIlai~ possivel á. causa pubíica, de um· ministe,rio' que .me
reco e soO're de todo i paiz as mais' acerbas censúras e', .o Sft. SILrKIR.I. 1,010 :-E' quanto, basta para que seja 
a maior repulsão.' ' ,. 'ante o bom' ~enso do 'paiz,' con,idera9a como licita, legi-" 

, Pelo 'I(ue re~peita 00 co.n~ull1o inutil du teÍllp'o, tenho tima e irreprehen,il'el a sua leitura pera,nlo o senado. 
ditó, Sr. presidenta, qu~nto basta para servir de protesto Accresce, porém, ainda (já o disse ·ta'mbem noste r6-
contrll 11 opigião. do nourt marquez. cio to)' que', o 'Sr. ,DI'. Henrique foi tanibe.1l1 Ilutorisado ,.po( -
" Nlio me occuparia mui!, ·Sr. presidente, da carta que li quer .. a escreveu, perante testemunbas {óra de .toda a e1-
a primeira vez 'que fallei na pre;;ente disCII,siÍO, se o nohre cepção, pará publicai-a: ... , 
senad.or a quem tenho a honra de reEpon,der 'n~o houve5~e, 
na censura .que me dirigiu por essa Icitura, elllittido prin

O Sn, SABú"A:-Ainda mais 

cipios que nlio del'em' ficar sem contestaç!l0' O S~. ,SlpnlftA LOBO :-,.,.,. segundo m'o assegurou, 
Segundo a doutrina do nobre senador, 'o 8e~l'cdo dás circum,standh aliás inteiramente di;(lcnsarel para a 'sua Pll-

'cartas ,é 'cousa tão' in~iola.el; quê em caso algum Ilodein blicacão. . ' . , . ',l, .• '. : 
~lIas ser lidas em publico, sell) o conscntimCllto não 8Ó, de o io'o'i depois de ter pesado bem' ludo quanlóO,énlio ·de 
quem- ns rocebe, como Lambem. de, quem as e~crne. expender, 'Iue entendi, cm mili'ha' conscie~ci3, e entendo, 
, ,l'eco liéénca ao not,re senador .para ponderar-lhe' que, que.nilo 8Ó' era perreitamente licita a 'leitura' dessa'carta, 
não ~ão esses o.s principios consagrndõs "-lU no,sa legislaçno.' 'como ainda clltendi e entendo q'ue e'ra um dever.ineu, lnde
i Em" rac'e desta o' que ~e requer (in~a uso jud'iciario" é c-linavel, ,dar do ECU conteúdOc'onheeiru.énto· aO~'pàiz, 
s'ómenlo .8conseiltimento.do dQno da carla" que' é, seQ11 dever de utilidade para este' e' de' re'aldaíle minha, ivi

,aavida: o destiaalano. ' , sãndo-o' da' o maneira ,pela' qual o' actuaf governo rab_ica' 
opinião. ralsa. ' , • 

'O SR. Z!~Anl.\S: :,-, Apoiado.~ E, senhores;- não é certo, ",que o' governo' tem feito e 
. . , . faz o maiõimmoral' o revoltal1.te jóglr, oi todos' os r~s-

O SR. SILvEm.~ LOBO:'- Nun'ca "i exigillo,' 'senão: 'pcitos,' com essa 'ralsa opinião',~'publica, autorisandó' cm 
pelo noure senador 01- quem r65pO\ldo, o con~ehtinlento, nome' della,' ora elp~dientçs despendiosiss,ililOs, 'ora'atten-
lonj!llltamente, do/quem a escreve, _ tadó',; contra "a liberdade e o direito'dl? 'cidadãtt, ,ei~e-' 
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dientes; C àUeniados' nróveitosoJi, ~em- du~idá á 511il' I'er- s,10 ;iluellcs qlia desejam vêrreslabclecida a'liberdade do 
lllanenCia,Do poder,: nias aÍtamente' prejúdlc{ae~ á caúsa 1'010 e ,o pãi~ chamado' a' deliberar' c decidir sobre seus:, 
puhlica? ' , , " (Jroprio~ negocios, , , ,'" 

,Com que, direito, p~i5, e, em nome ~'o' que convenien,cias São l;OnSe'luentemcnte aquelles que sabem; eoinpreben- ' 
ignOla3, e, sup'eriores á :moralidatle publicar ~e~'me' exprobr,a dtir'c impor-se essll grandemissao; 'que iDvidam esCorços, 
'oempre'go: li,cito e'!egitimo djl minlias'rracas rOJça~ para' p'(lra quebrar; UIUIl a' uma, todas as armas e pernicio~09 
que)Jrar ,nas miios do glÍverÍ1o,e~~a arma pertida' o Catai? ,recurdOS, conl'que o gover.no se suste'ntu; que, propugnam 

Sr, presidente, 8ejalÍ1'quaés 'rorem as din1culnades ~ 'O~ esforçàdamente para que' ~~' fa~um'reCormas tào amplas li 

de~gostos,. que eu tenh'l de arrostar para cumpdr o meu cOlllpleta'~, (não myotificaçiles 'fomo es!a intitulada re- , 
dover, reteinperàr-mé-hei na ,Iembranç'a de que Cui allui forilia judiCi!lfia,) e tanta~ quu~tas rorem precisas pàra se 
collocado, embora menos' dibnanient~, (não apoiadoB) , pel~ c~'egar 11 es!!O gr'antle lim. S<10, em uma palavra, os qúe 
brio~a 'provincia de, Miil3S' pa~a defender 'a cau~a do. povo desejam que' o. llrasil' Sllja dos brasileiros, 

, bra,ileiro e vingar' 'as"a8'ronta~ f~itas á moralidade pu~ 
Llica.' "O SR, PU~PEu:-Apoiado, 

Ha por=ventnra' quem n~o saiba, 'quI ahi se mantem, ás' , 
',expensas dos cófres publicos ,e ,sob a direcção 'do ,governo, O SB, SILVSjR.l LOBO :-Em nlateria de vigilancia nada 
ilm~ t)'pographia ,destinada a defendel.,.o e il _ggredir seus ha 'cumpata'l'el ao olh~ do dono" ~asla de tuteIJad~sas
contr,!rios? Nã,o posso, é verdlde, apresentar'pl'ora provada trada soh>a qual·lemos vivido, ' , " 
dessa immuralidade o, escandalo; mas, se estou 'en) erro, E, senhores,' estarei aenso' preg.ínrlu doutrina, que não 
estou 'com toda esta'ciilade'e com o 'paiz intei,:o ..• ;: • 'seja,muit~ o'rlhodoxa, muito: consiitucional.? " " 

O ~r. ZA'CARIH: --- Apoiado, 

O SII. SILnlu LOJO :' - , , , ,. que H.'10 Se compoem, 
íJOr c'erto, ne.iQlbeci~ e, c!edulo~ selll crrterro, 

Sr, prcsidente, em vez do nobre ?ellador, era eu 'IJUOIR 

tinha o direito de, estninbar-lhe que vies_o elle censurar-
nie, pelo ,uso q,ue fiz dessa' cúta, '-,' .. 

Eu 'pCnfaTa ,que, inTestido como SI acba o nobre-scilol
dor, pela con~til.ui~ào do Estado, dos ,niesmó. direitos 

,e deveres qUI, :eu', deveria srr igmiln\ente intereSsaM'em 
destruir todos e~sc8 manejos e,me.io~ ignobei., pelos quaes 

: fogra: manter-se e ~ustentHr-sc, entre' nó~ it tyra!Jllia ou 
disjJOtismo, "isto'como Olllr,l cousa',não ,é o false'llllcnt,o 
11'0 syst~lÍla que tanto:; male~ _a~arreta ao Br,\siL' 

Ignorará o nobre senador, qlle a pos~crgaç.io das lei" o. 
meno.rabo. dos, direitos' individuaes;o ~balljamcnto O' má 
applicação' dos diuhcirus ,publi,co~, õI falta dc,llloralid,úle na, 
admiilistraçãoí rctárdando tudo' isto o, prol;reôso dçstc gi
gantcôco paiz,. suo os maios ordinarios de q\1C sincrvellJ ,os 
instrumentos ,maiores da tyrá~lIia para chegar'a ,seus fins? 

, Tudo', isto, senhores, é pr.9ciõo, para gOl'érnar sem rcs
ponsabilidade: para frúir as vantagens do governo scnl,'dar 
contas a ,ninguem, ' 

,Nem ~e diga que declamo, ou exagero: De que IIIOdo, 
~Clll tácli meios, de "ida; .podcrit~. Ó, gorer'no· irazel: av·a~sa
I'ldas ,ís prõvínciaô o' sujei,tas, a: ,extorsões é'imposições as 
mais vergonhosas 1, " ' 
, Se' o nobro pr~8idente' do' con,elho rôo' bOI, duvida csta 
minha ,,'sscr'ção, .. Ihc indico' já duas provillcihs, l:ma em 
que se, 1Ichaal!inhado ço,?o .d~putádoum fi[bo,-o outra um 
futuro genr.o' deu 111 grande dC(Josit!lrio do podcr puhlico,' 

Vemos estes desembaraços e esc!1ndalos,' vemos os i'ca
lis",dus plall<Ís de, interesse 'pé550al c. de' Cacção, vemos os' 
dcsperdiciós; os esbanjalllcnt'os e desmandos, quo o goi'crno 
illlpun,errwnte _ pnítica;, graças ao r~lsel\(llento do,s)'stema; 
0, guardando silencio. ei'imilioso,' h:":0Il10S (le deixar, \êm 
reeClO de - censuras IIllpcnsad,as c 1I1.lUstas,·'qlle co'rra ulle 
cada vez, ,mais precjpitado,'sem clllha;'gos', "cni estorvos, 
,lia senda dos malefi(;ios '? 

" 'SI'. presidente" os verdadeiros amigoô do Jlail são a!luel-
los que de cora~ào desejalll ver rlcrroca~a essa reCal"ada 
Iyrilllnia, que vive' acobertQ do, fals'camelllo' do. sl'.stcllJa; 

, Consagra a nossa cun~ti~ui~ãO, e n;!o podia deixar do COR

,sagrar, o direito que le.m !odo e" qualquer pove, direito,alills 
reco,nheci4o du ha muito pela civilisaç~o o' luzes dos paizos 
mais cultos dú niundo, de S6 ;o'l'ernar por si 'mesmo, d. 
escolbcr 11 ~orma de goveano que, melbor lhe parece, 'ue' 
rundar as instituições qUE julgam mais' ~onvenientes; de as 
irem reformando mais ou meno! 'radicalmenle; conforme 'o' ' 
exigirein as necessidadcs rio~as,' e lhe Cor ácon~elliado pelo 
seu ~ese,nro!vimento e progre~so, A no~sll'Con,~tituiçáD, rodi- ' 
gida por talentos supenorc's, 'não podia recusar homenagem 
a estas Ier,dades axiomatica~, fundamel>to e base de lodas as 
instituições politica~, livres e ,le;itimas, ,-

-Me relelem' o sen1l.do" e o nobre senador;' não" tinbà 
leução de' chegar 1<10 longe, de tratar deste 8ssumpto; , 
mas', 'já' qué nelle toqu,ei, me permittam que, lhe dê. mais 
algum deseuvolvilllento" , ' 

nlinha missão em politicà, Sr, pr~sidento, tem ~ido, sem
pre 'pugnar pelas garantias: dos direitos políticos e civis do 
cirladáo brasileiro; afim de Ilue ~ste, Os,p05sa exercer livre, 
e desassombradamento: E porllue, senhoreo? Porque en
te'lI.do qu'c, sClilcstas, lec-itimas libe~dade8, 'nao ,se, s~ti:;
fazem os 'fins 'da Olssociacão politica e'fiçamsem motivo,' 
sem raião de ser, 05, sal'~rilicios quo com clla e por amor 
dellá se Cazem" ",' ' 

IJuantos problema::, cuja soluçáO' esÜ a c:ir::o dos di'trc
renlj!s' ranlo, d9 po'der publicõ, 'nào 50' prendem a este 
~rande tronco!, Mas tratemos só ,dos direitos pôliti,cos;:, , 

Combatendo. COIll to'das as Illlnhas forças, e pronlgan~o 
os abusoi d..os gover'nos o scus motivos sempre injustos o 
illlllloraes, bem como promovendo, 'no p'ouco que [1,05'30, ás 
refõrmas prÓCunrlas do quc carece '<l legislaçáo' compres
EOi'a, qu'e nos amig~, não tenho',tido ~em,leoho em'vista 
scn~o concorrer para que mcus /;oncidad.los entrem na pos,:e 
e IIÕ 'goso de,seus direitos po!iticós, dos Iluaes so acham 
tyi'aHoica e dcsiJOticamclltli desfl5'jados; n.l0 ten!Jo óutr.? filil 
scpão"cuntribuir para qlle' ello's, !;ovcrllando-se pelo' seu 

,llrol,I'io entendlmcl\lo c' critério, possam ,Cazer o mais lii'ro 
uso das suas Caculdades o dos grandes rec'ursos com que a 
lIatureza aditou oste abencoild'o 'solo, ' 

:Eu daria; com sOltisCaciio, minha lIlissfió por, concluida, 
se· a maioria dos brasileiros, 0'0 uso legitimo ne seu l1ireito, 
podesse dizói", cstamos conrormos com ,a Córma, do g'o~ 



" 

-, 

ycrnol.110narcliiço i'ella DÔS' dá a Eomma de.liberdade, que a..solllllpto rlQ ~u~ ~Ievada predilocçàO~: 1Jelll P.ouco curaram, 
· IjUeremosj:o 5001,05' ,:om ~lIa felizes. , '" do be!lo .physico em,torla la s.ig~jfIcaçHo rlilpala~ra,.e n!lll: 
· Mas lambem quoria eu rí"o, com o mesmo dircjl,o,. raras yezes, Eenão habilualmento, infringianí 'sua~ m~is 
.. p~dessem. :!Iizi)r. :e contrario e qbraçar a .. fórma rcpubli- ~omcainhas,._jei,. ..,' .1 .: .:" ,'c, .- . .' -•• d, :",., 

···cana· ou'-Olltr.a IJllalquer SC entendc.ssc\l1 ''<I"e c0I\1.a)6rma:1 : SÇI perrell,lInente .. ql)o.~ 1\\\Qi;l12s.sp,tQr·"!e.dlf9tenção.!lo. 
JIlonarchica'iam mal·, .que ella não; Ihe.s .Jleixa)'a ,a .. Iil~c~: . 'quere: i.r\li~ar essos.,padr.õ.e.s 4g v,cr!)adeirq IUefi~.o·e.~la:y.ef
dado 'psccisat e.-os embaraçava.na.demanda \!a.:sll;~ rellcl- dadell'il' gloria; i'e,llla~ ,!lCm, . P.oh 1.,.50, me .:d.G\·,o ser vodarlo 
dado" TI.I\lo.·islo.,.co1Il consciencia do 1Iemalillejadoe.sem·l!uscar.n<\:r.eGordaç.ão.d~!les.sqnfllr~0.Jlar(l •• as.;~lÍnbas 
emharaco'ou inler.venç;io.dleEpotica.. , grundes fraquyas." 'j 1,,' ,' ... ,~., .; ,. "':J . " 

.Nem 'se.arreceipm '.05 'amigos da .monarchia. do· que esta Enlre.lanto, o: ~ohrlr Ill(!rqu.ez de ;S .. VjcenJee~lende Ijue. 
polilica. 'lhe seja prejudicial'·oua.o'paiz. A ~umanidal)e, o ·emprego. da lingu;lgem.apr~pria.da"mesmó:.ndQ.l.ió .. vebç:
Sr. presidente, s~gue, atraz .do Eeu destinq, ·do mc,mo .modo llIenl~ "il!r1a, con1.0 o, :liçd9 :? .peSf!~l~ casºem (I~e;n.os: 
(IUe'o'rio oherle.ce ao decli\'io., que Ihc loca as llglJus; os achamos Jluc,:a falta'de cUI.datlo·.na, pll~!lseologia e na
povos lendeni, de .modo. irresistivel, a Ijh,ertar,se dos .ohi-· escolh;t rios lern~os, o ahando,no á idéa do bem publicQ,.e 
ces, que lhes embamçam:o. dese·lI'\'ol\'imcnto. 'no :5cnlime]lto ,.da I!la[s jusJa indignaç~.o, E,flo falt~5,c·de. 

,ESSi\ 'tondencia,. tanto Ilwis ferreada,. 9~'!"\0 .~lai,; e~I!- Iiclos. que, rebaixam ~ d~g~idade_,:o, ~en~do... ' .. 
dai SQ tOfll,!. Nilo lia .força. de .ob>tlllaç'lo.,. 'I"e possa Ora,. eu poaso IIlUI 1,1\'ersam,ell!e,; e"COl!lÇÇO por con-

-annál conter-lhe a impel.uo.Eida~!e enj"lue Jiroroll,lpe: 'C,ulilpre' fessilr-Ihe que a,prilllcir.~ çou.sa .IJue n;io ·len!lQ·a f.órl~na. 
eneaminbal-a, nflD illlldil-a. n.clIl·conlrarial-.I .. Ex·pa,;din·do" de .. poder discriminar é il,dil[erença, lJue ,Y~<l", pois que, .. 
~c aos po.ucos;: progressi\·"ü;,cnle,.seguei'lacid.,·,c·~ ~allii- S. Ex .. a.marca.pntrc o senli.mento, o, dever ~e,dignirl;lde . 
nho e chega a seu tel'l)lp seln pCl'\urbaçijes, nem. eSll,:ag'os. ,de um senador e o de'qualquel' oul.ro cidadãO': Me parece 

Â,Iii ,está,' Sr. III·esi~cl.,te, o, r.epü:di? conlra os. p,çrigos', fiu.e l,iD longe 11;;0. vão as preruga.livas escriptas na lei.em 
ahi est;"';L raz,'o.; pela. qual, .avesso· como sou a I:Dmll1o.'cries favor do cargo. , . 
c!\'i~, 11)9, eSrorç?,l!clo J!l'i'.grqEso dd ;~o.u paii., er~'abZIiI)o O Ú 11.1nQUEZ UI': :s.,'VIr.'B~~E·:;-Nó~ \01:105' obi:ig~'coes 
para Ilu.e, .p~r nlelO de rerOl'l,ilaS fra,nca e l,calmont? IIbcra~,s., eõpeciaes. • . '.'. ': .... ' ,._ : • 
o, .llrasll .. seja.e.plregue .a seus dDIIOS, os hrasliell·0.5, qlle " . . . , "'. " . 
sem, a'me'lIór .duvlda s;io'DS mclho'res arbitros e .. proIl1O-. ~ Sn ... SII.vIW!A LOllo:-Mas note V, ll.x,. que as'oIJn-
lores da propria felicidade. . ... '. g·açoc? moraes·sao commulIs a todos os homensJ;]; todos 
. . ,t ~ . , obrigam igualmenle. -;~. ~ .' "1.! .-

Ô 'Sn: 'POllrEU :' .:...,. Apoiarlo. O .esscl1cial, SI'. marquez, 'não é a doçura das palavras, 
• ,,',. ,. ;'. ' a' amenidade· das phrase>,. o contorno e.eleg-ancia d.os po-

O' SR. S·II.vEin.' LDBO': - 'Me pài-écé que t~nlJ'o . pl'O- riodDs; o eSEc'lcial é que se' !;,eja homem. de bem, aqui··e •. 
vallo que so.u e.u 'j1!em'tem .0 'direito. :Ie eslranhar 'ao ell1loda'a parle,'ljue se·falle com 'conviccão, que' se seja· 
nobresonaoo,r,qlle me hajil- S. Ex .. censul'iÍtlo . por bsse Icai c dcdicairo.ú causa, de cuja derezasc eitá en-carregarJo, 
cs[orç.o:·c:,trnIJalho, a qU9 Ye~ho' de alludir, que me ú o esscneial, ein suinma, é quo, ~e' cumpm :.todo"o dever.dê 

• imposto', por' meu 'palriotismo, o appro\'ado; Sel]l dlll'i(la bàmcm honl'ádo. '. " . . 
polo. paiz: '. , ,Som duvida, .. que·me faltam os.predicados da tr.ibuna o 

Tocarei ,agora,' Sr. preEident~; em, uma o.utra parto do que .Iuto com grandes embaraços quando.a. oCCUPO'i mas, 
papcl·de,missionario,.,quo desempenho}l. o nol)re se/!arlor; sc nwu pa.lriotismo me ordena rlu'Q'a oecupe, embora'para 
C'Ú.ITiI que,diz ~espç,ito fi. aspercza dc H"I'II'1'ilS, de p,hrases e .,conseguir muito pouco' ou nada" é .. min.ha obrigação oceu-' 
modos., qll()';S·. Ex.,· julgou inipropl'!o~,do.senado,. ~'em du- pa'I-,~ e arrostar todos cs~cs embaraço,; e.qnaesquer·outros 

· ,ida na inlenc;;o de alcancal"me com a sua censura., . .quc surjam.' E' isto para mim, .Sr.marljuez, o essenciill ;,' 
E' esta, :S,::;presideilte::um\L questão. qjlC 'ao meu espi-' tudo o'mais, pouco ou nenhum.yalo.r lem .•. " " ... ' .:>1' . 

rito se afigura ~,io. peqllenina o ·tão in~ignificante; que, de- O Sn. r·nESIDF.~TF.: -,- V. Ex. de\'6 dil'igir"so ámlesa· .. ·· 
claro a V. Ex., rãço>sacrificio.para della o.ccup~r-mo. O Sn.,SíI.YEI':;\ LODO :-V.Ex.··sabe"(IUe,',sou cav.-

. Facil,me e!a responder ao nobre ·senador. e: baElil1'a. in- IheirD com quem é comigo; . costumo .sim pagar ,na ,moeda. 
,"ocãl·. a grande lei SOCiill da rer,ir.rocidade'; mas' é.pÍ'cti~a-. : qlle recebo. Ao Sr. marquez e' a-to.dos os que.lÍle tratam' 
mente dessa raciula que;;liio que n,io me occuparei, po.rljue ,hem, sei. traIa r como 'estou tratando a'. S •. Ex:"O.quo, 
della de~isli .. no começo.dD meu ~i,c-ur"o. . porém, . rlesejo é 'Iue fique bem firmado que," se·, esto' se-
. Direi; porém,. em geral, ao no.bre. senador: '1ue, som nado. rosso c íilpOStO de impe.radores· c' me tr,ilásscm mar; 

·nada ter de o.rgulhoso; .quando. me occupo.· da ·causa pu- cu os hav-ia de .tratar. Illuito"-poiori porque, .perdôe-mo o 
blica, me il!~nlifi('o Imito· co.m. seus intel:c.~scE, diz-I.11e. a . ~enado a descahida, não assignei, nem .assigno.jám'lii lermo 
consiencia, .e [aço [;io' pOlico caberia I dos SCIIS i'nimigos, do rom'or isso que, em. linguagem': yulgar, 'se .chama 
que, insensivelmente, sein 'o qilerer, considero-me um (IUasi desaroro. (Riso.) . ." , 
1)1'e,[or,0 os pre!ores de millimü non enTant. Di~s'e, finalmente, o nobre se.narlor que' me prececu:u, 

~eja-:-,mc ,Iicit.o. ponderil'r-JiJe que. o,; espiritos I)"il'ile- flUO O minislro 'da justiça' de ·18Gt. é. criminoso, 'po'rrplC 
ll'iadDs',que ,fiZeram· grandcs estudos sDI)I:e a clo'luenei/l, ·~lI'e~llc.iJeu as vagas dos .desembal'Jf.1dDrese membros do. 
seus .. torneios c reeUfSOS,. o os pozeram cm pralica; COiIEé~ ,"premo Lriljunal de justiça in'conslilucionalmenle ilP05ell-
guirani, ' é verdade, atra'\'cssar os. s~culog, cal.lando sua la dós. .' , , 
admiraçao j mas é benl cedo quo, 05 que' leem COIIlIUi~- Foram, sem ,Iuvirla, essas aposentadorias um dos 'innu-

· tadoa.Yeneraç~o,do. mundo são os cultores rio bello moral meros grandes golpes,' que' o podér publico tem desfech,lilo' 
propriamente .oito. E~tcs . venerandos . modelos, n,l oroeni . na cOlls1it,uiçãO. do Estado. Foi a niaiir alta questão em lJue 

1JOlilica'e na asccptica, p,reocçul!ados e embevecidoô com o tive a'bonra de tomar pa'rtclia camara dos·deputados.· 
, .. , . .., -



,. 

o SR'·lI.I'~QUJlZ ~E:S .• VIC~N~Íl :~Coni um bello parecer. nador •. é. summamento.injusta.:Aioda!ne~hu.m .. mi~istro ideul 
>~:v :"'.' c' • '".,:.!,., . J' ·Ii. c ': ,~.: ).' • "' •.•.•. ,,' .:. proras; ilo·. que. ,Yiessc:.dis.cuLir,.pr..ojecto's,:a .. quc,ro.ssetcba~ . 
. 0 - Sn· SII:YRIRA, ,LpBO ::",=,-.!];;~ um" longo" rlisc.lÍr~o~,dç,: I;wdo. I'cla::lJalur.eza,;do.~assumpto.;' Sem ,que'I se: :mo,str~ss'e 

m,\I.il~s., hora~~1 M,i~p~s~ opi~iõe~: são ' :c~nbecid~~, :.~ n~!l~, p'reparado!p,tra~cumprir çsteJ de):ü,,' ',;;"c'" .if"{!If!~ ~, ~ I;: 1 ' . 

ten!W",qu,c .rr:Uri\r"um:.I,Jirgulh.,scqllr,r,·!II?, que, 'e~t;iq,dissc.~ ; ! (Com~ eITeit;',. Sr,; (l.residente" ni\'o.nle!é;'dillÍci!.-ne~ta:!occa",. 
, ·,M~~ ',!Íle, (l;lrece~ q.ue.,nãocé:i~· ;Ei .. ,jque ali.i\s ,rQi um.dos. siiio .vollür .ra;ccnsura:. conlra.o·,~ilobre~ s~n'àdo.rJpela)pro.; . 
mãiores 1·lrqpugna·~oresllpelos.Tflirj)Lip§,·dos:pa·çieri!es .~essa ,~incia·daJJahia, A· .queora ',cstou: respondendo: .0. ,nobro.> 
po~ter~a.çãº·la lçi ,.e~n1tLtúc.io.n.al" 10 :Il1)a!~ yjop.FJ<!;.p.ara, "ir Jenador,é' õ' qúe'não .. esludoü s~nicientemenle:!a:mate(ia do.,;. 
hOJe, acpusaS_O§,Se1'5,.col\egas .rI,!, p~~t'l,!la ·lusl!ç~,.( .1.li/. I ~rójeclo,.c .nem os, glemenlos' . que".scrviraDI :deJlaso a\estu" 
)l: -.l~x. [eSíe\'ç,!:d~pois'dis~;o,:nessa ,p<lslà j <1!ipgeuli,~r P~~{l_, dei o legislalivo.: da·: O.titl:;t,calllara; ,se não,jo!l;.,nobre:.s!lna~or ~ 

pt;.o:"irl~lIci\l,r,.sobm :!l, easo;.,e: nenhunia medid.plomou,,·nem ieria .. (IUe .,0, ministcrio ,não:,foi,,;impre,v.idente;.,o.u1 anlcs':qiie. 
rei,!te~r9~ .,os;.apQ~entados:;~l1elo ... ~onlrario" alç me cqnsta. Ó gorérno Icom muila,iantece,déncia'.consideroo es!a,mall!ria; .• ·. 
que .rcFe,beucom,.p.!IuCi~ s;ilisfa~ão •. 11m' dçsses:!lIi'l>i,lr,a.dos. ~ujcilando,a aOlcxallle~d~ uma·.commissão,de;;pr.ofjssionàes'h1 
quo lhe fOI: .. rcquerqr [ellllograçiio.. 'I ~O lrabalho .desla "colllmissão corre'jlllpre;;so, e,já,foi:dis-,. 

! ' " ..... :. , f:.":""'~ r";:,'. , .• -. {I' ,'.' triuuido em amuas 'as camaras; logo, o projeéloiniciüdo ná 
q SR;·.MAR;QPEZ,DE S:},IC~~TF-::-,E.n~ .te.mpo ~on1P.et.~nl~, ca'l~àr~ ~dos 'Srs~;diiJÍtÚ 1110'5 '~,10' cS!:L . no" êisó"d:é1se~::{I~O 

terei n honra de re,ponrlenl,::·.J;:,~, , '.' " ::" d'; !.; se rcdigé'ii sobre a perna, sem esludo pféTl'ó't'sé'iú:"pérfeiio' 
·OcSn.'·S·IÚEiIÍA· LODO:-,E"{jlló'S" Éx~: 'iàéleanrló rie ~on!lecilllenlo..dc".catisaó, • ~"".r- O:)'~I ""n,,· :' ~' ... 

rcrió'as 'dimc'~lda1cs'::líiYe por.mellJ:or'pQr Ílli' parte su'a~ 'O' a'ugti\c,í'io'~q~e~o "ii;'ojeáo· r.o'1t'éedc"aó~ ni'IHlares,Assc~ 
opi\iiõcs~' rcó'm"taillit' sêgura'i1cá' e' aêérlo'J11a'nifé~làdds>" nos o nobre senàilor, é insunlcienle;'c'Aho' é' heni' pr'õpõr-

Anlçvíúii,:,Sr; ilresirlcntc, <que aquélles ~lIé''i:oí,;;id~riiin:'a cionido;' S': Ex. descFra' ~iaiôrl'fá{'àr i; 'chsse ;nilitar. Se
soliüá'rietÍade"iiiillistefiill por ihtuieii,i -rlilTcriúito daIJuella ~Ií'õre~', cú {Jllif:eritacó'rnjÍ'alih~'r 'õ'<;,õ~rh;'sêiiaito"r ""O's ·scu~ , 
peli! qíüW'1enj'pr{: a çóhijirebéíllli:'ó 'Qhsb~,'~i;' po~erjo . it~~' des:e)o'~·;1 úlà(éi'scinpr-epr~;lipto ·p·;;'a.\lIQ1i,:ó'rhia' :~ol~diç;l~' . 
guir'-i11e<'dc igual p'eccãdo,' n'iio":l'hlim' lieé:40alliJc'nte,' 'riia's'! da· tlaõse mililar,'lodas as vezes 'Iue à"n-éc'essidade:'se" de
ao minislerio a que tile a honndc pCÍ'tencer. . ._: '." ino~i(rC:"c"'ó 'Uie~outo'pÕ~5a occ'orrc? a.:' nOTos".·aü:g:irtéiito; 

~iiis.sreriliÕi'cs;'ja;'o· 'tlinho' ditó nesta ·c'as:i;·';"'solidarie. de' dcijled: Si,be; 'iibi'élll,ól nohrc"s'enlúió'i;'"c", so,Íl: duviJ,i'é' . 
. dad,lcntrc' o?flííinislros ,ó'os'lorna·'co,ijtilÍtiil~·enre';fcsijOIÍ::- por i~so quê'nrio' tOlh~l 'in'icln'tiva àigJiil~l nesla.n\1úari~,q\Je, 
, ~av'ci'f péla' alfa' .rlireecii:o"p·olilir:a' til nao 'il~los aúos' pé'é~l' 'pór 'i1 i m'i II'U 1'0 .quê scj~:6' :íúí;líicnio, qlro1 ~'é' cóh'ctÍilà'aos Ini-" 
- jilfré1s"ã c~nia 'pâsla':..'éônio n'u'llca""Cui 'nliilistro'! da'~ju'5Iiéa;. Jitdrcs: â~ldcsJlez~l.a'''úÚâ~:·pohIUQ; o" Clc'tdüFé' \~u'~f~r~1ô:;' °e' 
seí'ei' db's'oli'iilo '"rlê~' 'clln\'plici[híd~" coni 'õ' 'liohrô 'síihádÓf, ' :i nossa 'esqu~dra lambclli por ~ua'Jp1{Fib"l:bntà~ êil(éircum~' 
tan'to ~,liais'! qua ;;lO fiz:' ~cmp.rc os )iia'Cs: si~cê'rà.S·· ';'Ol'05 e' ftalicias o~dinari,!lsj~nãO 'nlenos .. de, lrez mil. jJr~ças: do,prcl. 
diligcnl'i,,s·. ao mcü' álcanl'c, 'pira"sáíiar e:,sa§' c·'outras fe-' Os profi~;;iollaes,. que csturlaram ,·esla·:material.lconsidce . 
. Tidas f"it~ii" nac·ô·p~fi(u:iç.ãO, . por nlplhórcsqtib' fôssenl' as' ran,do,.a.s.ncccssi.jla~,es do: p~rcjto, e, ~,a::.~rlll~{!~, . t.odo; .0 
illlolíções ilos' ~lIé 'as fiieram. . ' .. ": .. .' " .. '., ':." ia y~r ~e qu.e ~ão" mcreted9res, rçcollhe.cecr~~ .IlDr ,9u.t.~0·lad9 

Em todo 'o,caso, o ·nobre .enarlor. fel ·uso·do nrila:arma (Iue nii~ ,era. possil'el d,e uma, rez .c!!~cedcr"tJ!~to.q4allto,.' 
de dôus.guníe." .que, se fere·.aquelle,c,olllia quein G;Tibrada, o .nobre, scn,!dor ~?sej~ra.,. oll.,~04oS n6~, desej'lDl0s.',.O pro" 
tiilubem fc':C)I,qu~in,a I'ibj''':, ,'.' ;.;... jedo, pois,;olrer~~c"o.augmenlo que foi aceilo cOp!o;~ulll~ 

_ .. J)ou~m.e por·sati5feito cQm-as. jlalavr.a~ que dcixo profe-' çi.çnte nàs, çil'cu!l!s~al1~.ias ad!la.~s,. o.;,dç ,dous.~erç!ls d,?~ 
rida5:.eíll·,rc~posta aonobre, seniúlor,,·.rt\fui./o\bcní.) .. , ,.- ~ol<los ,rios om.çlaes SC1lcra~~ O .~as oulras.tJlrr?reQtç~.gr~c 

.'" .'. : '; " .;.' ó" ".,' ,,, .... ; .. ,"" .• '.' , . illlaçõc>, benr como um Ulals hnlltarlo beneficIO as praça! 
ile. prel,;cujo'nurncro :no e:xerc.ilo.é considerank',' ."' •. 
i .Enlende o n'obre. !enndo.r que a· esclÍla :ou 'a' proporçüó 
do' augn:cnlo entre as rliversall c1ass'es rio estado-maior 
general' rlcvêra' ser .óiltra; . qú!i 'Ó' ma'recha)" '·do'" exeréilô, 
por:e'xemplo.; 'devera: \'ci-'um";iuginehIÓ 'próporcionhlolc'l(e 

, .. ;. . ínàiór do flue' ó éo'n~cédiHo' aó .brigí\rleir'cr!~·' ~o már'echal ~o . 
Sei 1 do dos: orfie; ~es dd eyercí 'td "e"a:nriJ â" C,iti1llÓ' e mês Íl,i o ao tcncnle-gciieral.' ~Senbore~; o' projcéto 
. • .' , •. ' ". ".. .'':'.~ '" mâril~l;ii' a 'prÔporç"O'qíJ(j>j';:'.~existe'ciú·'.nósS~' fe'gislaçilo 

'da! e vencünento'S' de'temoTe'gadós~d'e entre' 'os' soldoi das' dilTereni.es· é1assês l'de Ôm(;ia!'''':con~ 
" Tiz~~:da.~C.'.: ~ .. ~ :'.-~ .. ~ .. : .. :;": ~.:: ,':.:,~'r,:~ ""."" cedendO-50 ónugnJc~tó na r;,zão 'de: rlous' tcrcos;'IIl;(nlem1.. 

. . ~ .. _ . , . ,~6'~á 1 grildilçãÔ a~llIil'l; nao 1 ha,'ér~ ~-itfai'9r. )de'sfgir'áTda,dé .' do, 
'. -", c' ,;1.,' .' "':11.,' .. qu'e-a cxislentc', ClJue n"o podeedcixar' d'lÍ' exislir cindrela-

_ . O S~;.: ·~·i'8COI)~~é.'41ó' ,0 iô R.'ri:Vc'O, .'(pr~~i~, çitj ils .. diversas.categorias .rlos, omciaes _ gcneraes,.olllciaes 
dC1!lc do ·cQlIsçlho).- O.'nobre senador que cn.celóu·ô drhaie. superiores e suba Ilemos. Ser deixassemos rle ,. to:mari,p.or., 
,'-:10: rel:a·r!. (Iili!l' que e'u' ';;omcce 111 ill h,(' resposll!':' jlêlo il~C' bn,c a ICf!iôlaç'io I'igenle, se Ijuizessemõs estabrlcc.cr quo
acab'~1 ':,dqi' pónrlcfar o. noss·~:., illuslre collcg.a peIa :~lC'.1Í1:i tas dc' augniclllo" desigl~"es,. }nt,c[rail1,C!~le a~brifari~s, o 

'(II'OVII!C(;t, 'quo fall9u em ultl}M logar. ": , '\. ,'. ' nol)re. senarlor achar-se-hlil. em grand!J clI!baraço r~ra es
. S. Ex.' accusoú·me rle pouéa "allcllcão aos pi·ojCI;lOS. taheletel' a slIajllsla proporcão. ' . . . 

,ub,;icnidos . ao':, ilehate . das ca,i;úa~: .Sr: IlI'esidci'le. C~lIvinha 'augmclllal',' rli~~e'-nos /lilld:l.' o .nqb~e sc;,adrir, 
sc'm ':lcr~ .. c lI;l'eon~a rlo's mai~. C:l~dioso~,. 6'I~ICÍI.os:~'r os :~Irlos das praças de pl;Cl,sob.Cllldo os.'r!os ':ol~ntario.s, . 
lIuha d,l{IUC\I~s lJ~r. (I0,~an.l,I!)IÇ,r,1'Ir ('om.~~als, prOn(~'?I.I~Ia., lUa,? do Ij~C ~~. f:l7. p,e.l,o p~oJeclo. Sr .. Jlrc?'~,clIlC, o I!o.bl'e._ 
em ~ossas ,INUSSOCS, . creio 'que a aceusaçao ~o. !'9b~'e pl': sCllad~f' nao :conslderou bem flue o .au~mc,'to: 'I~C .,da o 

-' 

.. 
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proje~tõ ~á';'é.:importanto,' e:quo o"úu~is~diíniOlílo oXCC'ssO' l~olimta\,io;' tite 'ao nuniero, 'doTque(carece assim'o'e;terCito 
la'ria'umaigh:ndo.dilTeronçul:no"computo da despc7.u' total: COluoa armáda, Aqui n;io tr~tamos somento rio Tolllnt.uio!, ' 

'O" projecto<concede' vlIntagcn's, eSl1eciaes'aos~Yolu'ntarios t!,Í!aIMs 'tambem 'do' .rccrula\lo5,'do prilças:ilé' todas àS pfo- ' 
em sua' primeira praça e' depois que; teAdo; completailo Beu' ,~edeficiiis; 'aqui Iróta-se' da venc' meritôs:' que' ,se' deleni" 
tempo tde.:'so'rviço, ,coiltinualilona~ tilúrJ:sem viri'udo, de 'éonsiil~rár I fomo" pérniiiiiehtcs, .Sobro 'êstÍl ,lin~e o"'nótire'\ 
BOyo.c.titrato ',ou: iade'péndentemcnte d" COl/trato, 'Cha'lUo 'a, 'sen'adoÍ'," quan'do qu'êirn" :re;ili~ar sou proj'ecto, 'podelaz'er 
attenç~' ,do nobre;,setiador"parn ,a;; observaçõce':qüo'acom- 'o:;' âcC'rescimos 'que julguô'cóh:veniclites 'e 'p,ó~iiiÍ'ói5:,':, ' : "':.' 
ptn~'am a tabolla annexa aoprlijectó ;0. YolulÍtarioslpcr-' 'Não IOhi'Í'úcla'v,el, 'Sr:' presiMntc';qu6"C:itê áuj;mento'd'o~': 
ceber;\o, emquanto1rorem 'I'ra'~as de' pret,' 'ma iõ 'uma ,g-rati"' milita'ros ficasse' clep'endente' cio '1UO pó'ssan'l ,re'solVer ~s· cà'~'" 

,ficaçao"igual",i4' mola'de 'do, s8Ido,"da
' 

primeira" prôlça '(do ,m~rii5\ ii 'rc'spoito do pi'ojecto 'de recruliúií'ento,' lirójecth énl 
soldarlo)V'Feg:undol<:a arma"que~ervirOln; ,Os' T8luntarios e, qlle'riinifo sc 'ralla:, nia5 que ba muito tcriip'o espera' pela suá· 
recrutado8,'qucp,find'õ'oseu tenipo dOlserTiço, ,continuarem' approvaçiió', Se' hoilTessll.mo's seguido ás 'con'selhoK iló nob're" 
RaB', filoiras,~,com~;ou,scm"cClntrato,' perccborào uma gralifi-' senador" não tcriam'os ba'se pa'rá este aú'gmento, pó'rijüb 'a' 
cação' iguall aOJnesmo soldo' dil primeira' pra~a, " , ,: ba;e seria o desconhecido, a soluÇãÓ rutura,a' respeito,do 're-

" 'O 'S' P , '" ,.,', - ,,:, ",," crutaillen'lo, o"portanlo, adiariamos 'p'or muito tempo a, 
" B, ARlNAOUA; -.E o que se acbl\ estabelemlo ; n.lo '( 'r "'''''0' 't "o,' I" "d d 'd ""1 ' , 'na'''' " 

ba iÓÀolacao '~rgúlRa, ",', - ' ", 'Ia IS açao ~5 a lIec~8sl a e a 'c asse la,l I r, que por 
, ", ,', ", ", ' ' I,": " , certo a conSidera mais ur,ente, 
'O SB, ,YISCO~DE De RIO BRHCO (preridente do conselho) :' E' ~c.céssari.o a~~lil' o, castigo :co~poral, acwiscentou ,o 
-l'çr ,conscquen,ci,a",o"pl'ojecto rst~helece .raTo~cs ç~p,~,ciue3 noh~~, sen~(!or, n1~;; S, Ex" ,quo acc~sou-me d,~,pouca' appli~ 
a respelto,dos, vo!u~,tart?s . .;, '. -' ' ,cação ne~ta mat~l;in, isnora lIu9',e.~s~ projécto ihiciado pela 
_ ~as" diZ ,o" nobro. ~e,n~d~r, pela ~tallh)' : el~, .e'l!,,~parte,: ca,m;\fa,Jo~, Sr~, !1epút,ad65~ c, que esp~ra Dma,~ dcciô;lo, . do 

« E. ~ ,q~e se acba e~ta~elecldo,. ,Sc~hoXC:.,.-~ ,c?nttnua~ilo ,se,n~d~".llrescreye i\'a~ohçao ~o ~asllgo corporaL? .L~so, 
dessess f!lvor6s ',lI relaç;lo' aos: soldos ;illgfll~ntatlos Ó se:~- onde, está a !1lI,prcvitlencii\ ? on~e, está qualquc,r _,falt?> ' !IR 
ramont!!, um.nO,TO ra,,~r, , , " "_ pa~f~, tio miniôterio no .eutido das,,:' cells~ra:! dO nobre se-

Tra.lando~s. ~c: melhorar, o ~syst,etna ~. r~crlltament!'", na~or ?" " '. ,,' , " 
,ebservou:~os.o R8hre, s,e~ador,: .,~~' p'r~çiso iah\rc\o,e,stacl~ SI', Pl'ilsidelite. 8U :,ti.ic il:ho"ra de ,lazor,parte ilR cetn-, 

act!l,al ;0, p,artid?, r.'ouscr~atlor pa,rece opina r pelo ,_ ~o~leio, mis;i;io, que el"b9'.'ou o p~ojecto, do rccrutamento; lui o 
segund!,-, o,proj,octo qu~ loi, reine\ttido, pela' call1ara dos rel~tor d(l~s,cparecer" Está il,upresso o 'no~50't[abalb9.; 
S,rs, deputa~l~s ~l,ll 1.8,69 '"e, o partido libe~a,) ,'l'uer,~'!I cxer; creio. que, elle .d,e~lonstr,a qu.eprotlCUrei, c~tuclar, tanto 
CitO compo~~9,,~~, Toluntarro.s:" ,- : ~,,":, qúantl! l1Ie era pos,si,el, e8ia materia" se~do, qnl<,todos,o,s 

O Sft",SA~!I~J.,: - E' h,i'emos du'c~nseguir isto ainda,: n05sQ~preccd~nt~5 rur'lIn abi recorillldos" Não rui ~'enc,ido 
c'aste o dinheiro quo custar, ' .;, quan~o a}.lhohçno do c.astlllo corporal;' prIo contrario, ,u!l-, 

t~n,rCI qu~ uma novai Im de recrutan)ent,o, ,collocando o 
Olct'dlO nas suas vcrdadeira~ condit:õ~s, devia acaliar com O'Sn,meoiDH 'no nlO, BRA~co (pre;ideÍlte itó'ctnse

lho)': -~ão, duvido que 'o nolmi sepador tenhá'à v'irtu"dh'ê a' 
força 'do rea!isar todas as 'suas' idéns ; mas, ha de' permitiir 
que ,eu duvide da exequibilidade desse seu 'iirojccto, Ellc lI;io 
li novo'; era a idóa do Sr, Yisconilc" de AI~u'qtierclue; 'ha', 
muitos 'aimos''.que este" illusire éid;id,io Hizi,,' " contratéiílos' 
l'oluntarias ;,:nàâa 'de' rcerütamento, cle levá 'ro'rciúlí,': • 

c , ," 1 \ I ' - . ~ 'SI I ~. _" .. , . ! ó-

O SR, SH!IV.J.: ,- Está 'qllasi realisada,'.tlll ma'rinha 
COI1l ali, çompanhias, de ;ipreAdizes marinbe,iros, ' 

êsta p' ratica, " • ,,' 
, . ~ . 

, 'O SR, 'DUQUB, DI! CurAS :-;-A poiaclõ~ 
_ O SR, VISr.U~DB no 1110 aRA~r.O (presiden1letlotólIselho): 

- Em' con'ch"ao'; ~ão"',e' impugna O uugmento cle .oldo aos 
oflkiaes ~ praças' 'de:'l'rct, flnl'~s os>nobres' senad9res ,prõ
ÚlCtl.CIll que a seu tempo COlfccdcr:lo maiores ,·anfi'lgell~. 

, O Sn, S::nAIH :-Aos voluntarios', ' 

'o' SR:;~I;ç~'~nF. D~ ',lllo ItÍl-:"~G.o (presi!l;nte, 40 "conse/~)!:, O Sft, m~o~nB DI) RIO JlnA~GO (presidellle tio c,ónsellwA: 
-~Ia~,~sta op,ini;io ,não ,foi}exacla 11 pratica; :n~o,: foi \ice!" ~E,' pois; o que' nos clll1lhro i,,};or;\?' Sad:;faZú~tÍOd éOIll o 
ta; a razào.ó, olivia~.é p,orquo ,nflo, h;~ "fJlunl,ar!05,om t;in roto actual do nobre senador, e dar os I~"r"b~ns 'ao exer
grande. , rUI~:ro , co~o,'.o ,exige o, sC,n)ço ,09,:Ç:.crrito, o cito e a mari1,hà pola promessa ~C(ue S, Ex. acaba ele 
do,lIrmada;: nao e pq,~ô,IV,ql g~~duar,t.nto as v.~9ta!)el!s, 'Iu,c 'fazer-lhes: . ,', 

"a defi~iellcia,~e ~oluntario~ sé,torqe, ~III ,abund"ncia,~,Ou o, ,_ç,on.!~"p.<!!'é.m, .o:n}ll!i;l.tc!~o 1!,á.!l.p'6~1!..!n~~~~er dos nobre;' 
Ilobre seD1~d~, h\i dç, r,ocluzir o· el:e~cito CiL, .c,;(ltiadra a pro-, senadores uma cont:eôs;io :'em que' ella traga em si 'algum 
porcõc5 mtnul1Í1s, ou ba de renunciar';i liua idéa de exercito absin,thio (permillalll-me a oxpressói,v), os nobres '$cnadores 
e egqu;i4xa' u~iic!lmQlltecolllpostos com "ól~ntar.ios,:' " ,10 mcsmo telllpo 't,1C ,'otam pelo projcclo, ao IIIcsmo,t~mpo 

O S
" S " C'd' ' , Ilue o acham' pOIlCO genero~o, dizem :, a responsabilidade 

. • R. An.'IV.-\:'=-- a a,,\"cz me convenco 1111115' da C:<-' '. ~ ,'f,!~ ,_. I, ,'O' " '. • I. ;:1'" ',I ',' .; ~ ~":.-. 
C<luibilidáde' da, idlÍa, Se. V:' Ex, ,olha . ir,l ,'r ',',,' dç"le, ? do:outro"lUgmento::\ d~}le,poza c~rre, por con '\" 

t ' o 1,1 ICI 0, n,IO ,I do I1Il1l1stCI'lO ; esle c outro:; auolllen.los lI"e estilo em pro-
execu Cc jecto I!"o"i!m da anillla~,;io Ilue o 'ministerio tem d;~do, 

O Sr,~VI5CO~DÉ DO' RIO UR:'~r.Õ (lmisitlenle do conselhof inculcando saldos qlle o nohre senador pela ,Bahia," o 
- Eni .todo' c,,'so, Sr, pre~idel\te, ô certo qllC, a, id~a do' SI', Z~ca!:ias, ilão ,pOde aillll;i .tlescohrir:' ,SI'. pn'sidcnte, 'se', 
nobro senador ,!J;iO ficaprejudiea,da por e';Ir. I'l'ojocto; o o,nobre sqnador, à' :'(IÍlcm aqlbiJ dc I:cfcrir":me: mc collo- . ' 
que ora n~o ~e raz, pOlle"o. razer pOI:,ljnalqi!cl' lei ""lIua; <:as;;c ao monos, iJl!;~;i cerisuril, ao lad(l do falleCido ,'isçonde 

, :05 Yencimcn~os tla~, p,.aças~de prét iecm sido mais tle UIII;~' de ltaborahy, de saudosa IIIciuoria, que foi o prilneiro que 
"oz alt'!rados;, se o ,n.qbrc senador (Iui'zer, elll Ullla lei annll",' annllnciou' nlll saldo' ,de t'O:.O09~'O:OO~ n,o, oereil'io' tio. 
consii;ne 'O~ rUlldo~ fiocessarios, para Ijuc só' possa cOlltratar 11liO a lln I , , , 

" " 
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.' G.,Sn.,;Z.KtR/!! I::~.JE· não oxcesso., de o receita. so~rc il ;Iei.do i!1q' de Julho;-de.1n1 àu!ori,sou" q!le· so::conser.Ta~i;c 
de~peza" que' é cousa,diversa .. C.;. . ..... , ' .. , .. :',':1\" ; ,na', 'circulaçl!O',até :20;QOO:·OOOIi dos bilhetes que. deviam 

. '. . " '. . ".. .."'. 'c .. ~ .8er 'resgatados ;com[ o·.producto dos rlous·êmprestimos·.con-
O SB.VI8C'O~~B:J~!l R.i~ B~·~l'c~,,:Cp,re&idellle •. (l<!,~.~se-) :Irahido~ l.em ~1;870.: Quell\,.i~noraest~i; r~cto, ! .. Elles 'c!'tão 

·Iho)-: - ...• l!4' me Idelx;I~8e. aq .!ll~MS, o consolo .des.s.a 'no: dommlo .. do publIco. OSlrelator.lOs da' fazenda desto'o .do 
.coIÍlp~llbia, .eu fic'lr,ia,.&unsl~ito.; maf ollo ,dj5S0: ~., .N,in-, anhO passado s~o muito cxplicitos .. a<esle respeito. Mas'acaso 
iuelU 8Rles· do ac~ual. miDlstró .~a lazçnda lin.ha lallad!> elll estes laclosrlestroem' n. )'crdado :de (11\e ·osullimos cler<;,i-
·slllde .. " ' .' '. '.' . -' '. . cios deixaram saliJó,;. de quo o· th'esouro' (n~o:llOrquo lenha 

'.: :. , .• , , sóbre' ií pagododas as. su.as ;.ilivid~s, nàó·.po~q~e tenha, ,resgalado 
'0:S8: ZléulÚ : ....:.:,. ~nl eXcesso da receila ale, O' ullimo,JJilhet.e, da divida,flucluilnle) ~cllcha em. cir,..' 

'dcgpeza, qué, repilo, ó cousa-d(versa.' 
,." '. _ ", cumslancias lolgadas? , I, " ': ' ',,: .'. 

O Sa. VISCONDR DO ',UI.O ·Dn.dco: (presiÚnle 'do. con- . o eSlado dO'lhcsouro "ilo é paraautçtisar lodo e.,qual-
"Selho) '·.-'-:Sr: Vresidente"., não, .llucro rmpenhnr-me. já' qucr'augl)lenlo de·despcza.· O.' mini,troila la}enda' ba 
lIe~ta;quest;io,com O. nobre,sénador, mas que'dillerença .ido· a',e~sc respeilo lJIui,to prudentr.; .p.or~uril,lad!> ·.tem 
absoluta quor·,o· nobrç sénador ,esl;lbelccer· enlro"saltloo moslrado •. quacsos meios·de que dispõr.·o Ihesouro act~al-
'excesso :de receita sobre a,ilespeza? '" . menle:;'lior outro li,rlo,ltim nianilestarlo,.todos,Qs encargos e 

. ,r . " ,.' ,;: '" 'ponderado a co,"vcnitillcia de que na:denetação ,d!ls' despezas 
<LSn, ~~~!R,I,A8 :"Tpd\';,a.,~!!for~nç~ .. que Ta.o d!l·.~gu,a ,se,proceda com muilo tenlo .. '" .. 

ao. vinho. " '! - " A. iniçialiva' dealsuns ,dos.álludidós ,augDlclltos ;pariiu 
• - . .' . . '. 'espontaneamentll:dos .reprc~eQtanle~:da. na·Ç[lo.,· olió, porquo 

.... O SIÍ: :l'l5co~'Dil Dó uiri DR!~CO (p'rúfdd~'te do ron$elJio). o minislro da' lazenda procurasse pinlar'as finanças: do;Es" 
--'-A "queslàôé'l~ê'hâ'viã ou' n";io' uin 'sdldo'ElIn' ~'aila' ;' Ré; lei, lado sob UlJl' aspeclo. ill~oorio;, lião. porque o ministro da 
'tas"ío'u':iià~"cic~IJCzi,~'dii 'únl'.'cx~r~i~ío, ell~ ~lpreseillOu ·~u lazenda nüo dissesse to~a a''\"crilade iás;:camaras, .mas: por 
nt.6um sald~.·15tÓ·'loi'o' quo l~Ií'I\:ú'n;:iou-no~' o' Sr'~ ~i,;~o'iúj~ qU6lestasviram affi."dc'1ll6Iistrado;: quetna;realitlaile há'um 
de Ililúorah{ roi o"<j'ue' cOI;lésló'u"ó"nob~o "'scnado'r;' ilizendó saldo;.no' Ihesouro" do, exerci cio de .187 O a1 Ri 1;, que a pro-
"~n~,?,?': . . .... '" '. " '. "::'" ,:~., '", '.' . . '., .' posta do exercicio,corrente apresentava também' um! saldo 

, '. .... ., . ,,' • que, porlant,ó"b'avia;ina'rgem .para.altender-se a algulllas " O SR. ·Z.\C11ÍIr~::-'-~unc;a·. , ;' 
.' .' , .,.,.. ri.ecessidades,' como"as· de que t~<ita'm esle prejeclo" e outros 

-.. O. S~, nô.co~DH DO I~IO' 1J~~~~o :(pxesidellle,do conselho): :da· mesma natl!roza,mas nlio ·par.a'lodos ,os.augmeotos que 
-:-j~hi OJ!jlO,os,AII1I.a8S~éJI8t:;~.e:1870. 1.', . '.' :' _ ,. se prelendamao lllesrnQ {CUlpO:' .. ","'" 

Sr. presidente, o aclual 'lllini,lró da' lazé'rillil' nlô lêm O'nobre senador •. 5c'n:'\0·p~eciga das Illinh~s inlormações, 
. sido 'imJlrudenic'; tem' procuradO 'mostl'ar' o 'e'litildo'dol~el porque Las .. ·tem· !'ufficienles' nos' {documentos presentes. ás 

sDuro' il as,e!nbléa"'gúal ;:, pelos; relaiorios',' 'ó' lielosdocu::' camaras, I e· se lórnia um juizo :muilo"divcrso; do ,estado ,do 
., I' , thesouro, enÚo rUDlprc-lhc e.sclnrccer "o genauo', nã:o ,deve. menlos,que os:inot'ruirulII; esse eslado ó·lreíu·p~te·nIÍl.'" " 

", j,. . . "'". ""''', ' .• ';' vola'r :por\lcgpczas'que julsus':!uperiores';\! lorças ilo' Es-
q"SR. ZASARI~s:':;7'l1avemo.s. de .1'81" isto. .,': t~lt!O;" embora:rcconhcçál a 'utilidri~e dellas~ 

O SR. '~;iSC~~riB' DO RI~ 'Biú~co " lprdsidente "d~ . ~i)ll:;~ . O .'SR. Z!C~RI1S : ~Ja estou\)e~~~d~~' para ,a'di~.cu~s~o 
l/w):'-:E' :ilOr:is~o'(lte'O ~ob'rC'senaiiôi; se íir~'põo' rIém~,~s~ da ro~posla il f",lIa dO',lhrollo" - : .: 
I,:ar 'que' nito"lh~ rlalJo, b'lI qu'a riiiÓ''lía' élc~:;56"do 're'cci'th . . .., . 
sobre a despez:l: . ".' '.,' :'" ... : " -,,6 .S~,::v,s~o~nÊD~)i"~.1lnl~co (presidd!lÚ. dl)~coflselho): 
.. ,. ,., !l.'. "I-;'Se,poré')1.;coip,o,.çs.t.~m~~.rçn~o, .!l n,ob~e,.~cpauor,.co-

O Silo' ~ ... ~!íus:~Nào ha.. . I', '- nbcccdor. de.st,a~~~nat~r\~8"11 ~~.n.4~ ,bem. ~~l}ld~.dp~.QS;9.0CU-
... ', .. ', , .' , ." .' . "l~nt.o~ do t~csqu,ro,,·?ta ,pel!is,accrcscil!lO~ !)e ~e~cim~ntos, 
,:.0 ·SD; nSGO~DB DO HIO nIlAIIGO.:(p~esidel1te do conselhó): é. tior.que e§t~ ',cpinq, (\U, 'cO!'VCi'Si~o d:o <I,ue,. c'om:,e~ciló,: ha 
-E' por i~so. que se propõe dc!nQJI~t rar'que tudo "qua nto sillu~~,. não, fa.ldqs·(iue.auloris~1l]. q,u_alqu~r cre~ção. ~e :dIlS-. 
nffirmo no relatorio é illexàclo; q·ue .. sómcllle S. Ex, .. pôde' d' . 1.1' I ,I ' . t I 

' '," , • ' ." • r. •. • • ' pe. za,. 9U,C,' ISpç!l,enli :l; as~cl~~ ... ~;a ~era "U,e s.u~. ço.~ ,uma( 11 
ullUrar a yerdàde wbre'''o's !argarisíuo~ do theiburo.' Se o d I·' h d I b d d 

I ., I Isenção qU;!1I ~o. ,\~I! .. a .c:;res.o,ver- 50. ,~~.,m.!l .I,as"que 
'lliinistro" ua!'-râzcild<i não' bo.uvcsse si dó -\,10 CI,p' liciÚ ! na~ b Id lI'" J~a:~aln .. I~~~R~. OIl,V!5 lal~ ,l, ~.~~U~9 . .' ,P~~S,,,, .~'~ ~s .. }~~. lCIe:ntes· i,írohllàc.Oc_·s·'·!pregl'ada8:-á~"cn, m . .iras,' ~ei?iJi'alllentc': o:, nohre '11 t' I ' '1 d 

u par~ .!I~~ o . lC~O~.r.~ p'o~~a, s~ ;I~ a~~r ,a eS,t,\. ~,cce~s" a e 
scn3!lór ,iüo teria Ô~ eleniénlós:com'.'juê proméllc 'r,ollv~n'- UD: .mç!\lO_~ar 11. çmlijlç~o~9.9~, ))11)11are5:: e' do" a,lg.uHs .,oulr9.~ 
f-cr-me ,oü (Iue· estou cin erro; i1equc'sólilclitc 'cllo' coin- doccI011~r!o,~' puLII~!o,~" .' : .. " _,,',' ., ,;' . ..•. ' 
lireiicn~e.o 'fe~~n?ei,~ii~~"slado· .. u6.t1i~~.?ulr? : .'::':, ."; i,:, . ..-O n~bre seuad~r dl~se-nos: .Nunca se "lU lanto~Hro-
'~r. pie~i~eJ!I~,.é . .Hç?~{ adiaI)\ar.,Aetu~ij+ Umi\ ligejra jeçlo~;alig.i~entaD~O a. de,sp.Ma:,;.do~~t.a,dó ;, ~ r.~~~S;t • d~ste 

~~E,crv~~1i?~ .. p'~ra, qp,?, s_q,,~?;?l~r~IW,I!!Ii\, ,!l, :queil,q~s.Çr~:~ o p~epoDlen.o., é C!n sa!~?, ap.n~~~'!l~<!_,p'~19 r.!,I,I1I.slrp, d~ .• lil, 
nobr~,~.s~n~·llo.~.,c}anl~.;p.r.Çl\l~!lcd~.~e,lI:r,~.Iy~r ~1)!;.oHa~'àº ~en,da.,. , '-', .. ""; 
oj,porluna .. 8,e., a .. ~as~:'l,_gR . .1',crn9., ,UI~.ÇS~~;q~~· n. r~n.I1{Lç!º " "O . . .' •. 
F I ( iI I UI" O Sn. Z.i.ci.'lÍl.\s:'-;' exccsso "da receila 'sobre' a des-. ,_s,t,u,p" a,p~~~e?I,ent~, .~~~\IDp'0sy ,a,!!s ~u~~'lS!npIOS,!lr- 'peza'." .' ,!' _.) .,,' " . .,' 

~. ~i~.ar.\?s) l,e.Il,l,. ~!u.o. ~,~fficlCnté, ~ara 109~S, 1\8 :Ae,SP!~la.s".;<\ ., 
.go,·erno .Ien~, en~,ncIad? ullll1 l!ropO~lçãe." m!1~~na.lI!!~!lte ··.Ó, SR. !ISCO.~~\I.iI?O'"II..;,~. nR . .i1jço,.(p;esid~nle.do cO;8~lfw): 
r~lsa.,,' , ' ... " " ,,'_,', ',1 7.~en)J_ore~,lla,mll.i.to J.emp,o q!l~.e~s,ás.c1a.8~e~"de lunccio
. ::.N:1~. ha,.,iI~,:il!i! .. qu~..nest~!, lIlt!mo!' a,lllloS_,Go~.~r~b,i!!l.~~. na.tios'ldo Es~ad9!e~per,am, ,l!,lgum b~n.~fi~io '~o legislad!)r. 
e,n.)~re8~iIll9S, :.i,~~ern8~· 'e1! ç.x.I,e~1l0S.; Ta'l)~~1D ê'Jfcr1o ~PM:A llu~rtaj;l!q; I!w~m9 l~mp_o;q,UO,i!llgt!!~Q,'1;á1.çirçu"lstª~~i.a~ 

., " 



, '~,8,:'-

,dé, todos:.pellL' dep,recia~o!do me'ib', cii:cula'ôté e~ põt outra's: ,viço. tantpJudo :thesouro" e rc·celiêdori~s. ,comodla c~iÍà de, 
cau~ds,tque:ó;cs'êilsadó réferir, irilíiossibilitou:q~el:a)'asse'ru;-; alllorlisação, a olhos vislo terullcrescido extraordinaria-
'hléa'gcral'po,dcsse:atlender a,;tão'r~conhecida~nece.isi,dalre, i mcnlc, 1ll!'Xir\le ,de 1861 pu r'\.cil. , ' ,,' , ' , 
1I0jcquo'las' 'cirotinisluncias :sãO"Oultasp~liój~ ,que .'0 ,thc"- ~ ~'QiJcni' nãõ' s',lbo 'o 'tra01dli'ô' quc"lroúxc. à 'créáçii~ de 

, souro;tem ,1ÍI~rgein, não pah1'ludó\ masl.pa,ra!. algum .. aug~ 'nol"05 illlposlo;n'ul 186'7- ci, j 86'S' 'i Todo 'ó proccsso, lódo 
mento :de despeza) não admira, erU' ílatural quó"cssas mpic ,o'sêr."i~o dl'SÚ~ iniposloS\ riGo .rtigriiCn!OU'consid.eravCIr1í'cnto' 
rações apparec8ssem"e com 'taHorça"'lue'ooliv,~;sclll o ilS- o.lrao\llho das~ recebcdorlas- e' cO!l!eguintc'menle lainbcm' o, 
smiliruento 'da,ass'cmlJléa'befal., " ," d~, 'thcsouro? Qucm n[lo ,abe' que a emisslio du 'Jlaljel~ 

,E' o 'qu'c esta'glos vendo ;, c isfo niio 'quer dizer quc vo, rnoe,da, que antç:i d,L"'gucr:ra pouco~xceflia,t1e,,30,QOO: 900~, 
: temos todo e qualquer. accreseimo, ou que ° UlCs0l!ro' tellha hoje astil e1eyuda a 1 tiO,OOo.': 900$? ,Quem nã~ saue 'que"a 

margem, pam deferir-se simultancaulCnte' a todas, as pre- divida inlerll<L fundada subiu tam~em il ayultada qUJlntiíl de 
'tenções '<!a,'mesma ' natureza" Os augm'cntos tIellue IraÚl 281, flOO: UOO:$,? ,Não resulta daqui uril serviço',,'ariado, con- , 
este ,'projeclo não s[lo superiores ús,forças 'do thesouro,' e stanle e urduo' para 05 empregados da caixa do amor, . 
ainda ,mesmo a~dicionando, algumas das verbas '"quo' o lisaçiio ''I Ora, a~caixil,dÍl amórtisac;io, além ',das emissões 
'noÍlre senador' indico,u,', ném lior iSlo,lIeixarit"dehaver ou sulJstilui~õe,; do papGI-moeda, dó pagamenlo"de ... juros,e 
equilibrio' enlre a' roceita o a despcza' do ,exercicio f ol'rente,', , transfercncias ' de5Se g,'ando, numerJ,,' de ,apoliceNlue n11õ 

, ante,s';cspcro~ql!e'h-,ijaalgulll:saldoi incluido o supprimentp, 'lelll prr.so Íixo' para s~u resgate, tem (l seu cargo a 
do exerci cio anterior;' sal<lo com !)UelenlI lodü; cüso re,leva '!tmortisaç,ló" anríual, a;; )rtralisfer~liü,fS e" o' p,ig!uneiit&' de', 

,contar,"'para,occorrel:.,a algunia e~entualidadd,qtie'itinua juros do emprestimo ,naeiollal de 1868" ... , ,', 
desfavoraYelme~tei ,diminuindo a': receita "OU' augm~nta!ldo; " l~arece'llIe, porlalll9., fúra Ilc,duv;da que es~a e as 'deJllais 
os, gastos, dº Estªdó',' , (' ;., :',' , rel!ürli(õ~s;':dc' <fJCialla' o:p'rójÇê't~,':I\r'é're~é(nu'«((a'vcir ~'(IUe 

O: excesso' dO",de;;peza annual;, que re~ullaril' desle pro~ I Ires' conccác' o ni'es'r'riõ.-projeclo:' Uúe~YI'fea-;'c'Ciô"dó'p~ssoal;, 
: jacto, ,é, approximadamelíie, o scguinte': soldos' üo, exercilil Ir'Ao~iIii' tõdo: o pe§s'o,al 'êr~,aflb po'r Ici,-~nh{.i\c· i.~í10 "o '. pc's~· 
,,1i~!74:999$225 ;'Ihl'lnariílba', 36;):':23.1$200; lhcsouro'e soar ri!Té~tivo, 'luC ha nlliilo'~'an'n'6s 'é'corisefl'àdo' ilessas' rc~ 

thesoura'ria.; 462: 17G~';reccbedorias, ti9: 4.04.$ ; SOIlÚTra: 'p'artidúes:'J;:;jJero ;Iue n;lo '~o:lle;jle coi{~~guiremos'meitibr1{i-
",2,1:6 I: 850iíH5~1 ' , , .. as co'ndições dos 'empregados, mas ainda 'lJue o au'gmé'lito ' 

, ,A ,despeza excede; poi~, ,de 2',OOO:OO:O,il, comor disqeo tle dc>peza nào'clcederú, 'se não [i,car ilflu,e,m, "dfl' ,~uQj ha 
'nobre :senador,;' mas S, .. E:I,' exagerou-a' um ',Po'UC9 nas, pouco orcei., ' 
considerações;que;fe'z" ,não, só a respeil'o deslé ,aelo,: mas li 'caixa' dc amortisaeào' pode'rcceliér esle 'beneficio' sem 
a rcspcitode oUlros, que julga, provayeis:, "." augmcnlo da tlcsp.éza ::'C'iri~ll;,,'tco~id'crando"s,e 'a "dúpeza 

, S"Ex" notou .que se decreta' unia c,o'nsidcravel' inelhoria (Iíl~ elfcdiyau!enle ,se ,faz ~c ,anllos,a .. eSla' p~rle con] os e~lI' ~ 
de ,'encimentos, sem a' ela usula' 1;.10 preconisada em 1 !l68i: P,fegados '~~,lr;lnulllerari,<!s ,Ioc,lJue fa!luu, o nobre ",senador'!, o 
a, 'le : 'reduzir~ie;o pessoal. .. Sr, presidente," c"t,~ clausula, cuJa nec~s~i.j;lllado teIu sido, s9!i'llre r~econhecirIa" . "", , 
IÍ expressa'no,art.'!!" do projóclo, (U) :'" , " " ' l'e1o'que respeila aO,llhesouro,~0"rchl\6rio nW,nifesla"o' 

'. ,E' 'o governo'aLitor,isado 'par'f augmcntar'desd~ já os [irmo proposilo de reduziro pe;;soal, supprimindo os em
vencimenios dos emprega'dos:do,lhesoúro, 'lheso'urarias de' pregos de chefo de secclio é 'osq'de 4,0 escrililiirh:rio, 
fazenda, reccbodorias e caixa de amortiôaç;10, e para silll- que já nflo cxi,;têm lias lhcsoura/'ias, l'odelJavc'r ncccssi', 
plificar 'o serviço déssàs 'repartiçõe~, crca lido e su ppri nlindo, d:àdc' ilc crliãr~se, como 'digo ',Ip i'el~lÓ~io;o lo;;ar de ~oí~la~ 
empregos corno o julgar corH'eniênlej com -lalllo lJue ,de dor ein 'algiJma's tlresourarias de '2,· 'ordéilí, ,ma~ d:lI'-se-lia 
taes altcraeões resulte reducc110 do pessóal , ora exislenle. na 'tóblidade reilucedo~I(Í' pesõoill.' " ." ,I,'" L" 

e q'uõ"o au'gmc'rit'o' 'n;lo excé;Hl' de '50"°/" 'ila 'rIcspc:i.a \ 'da, ''\bllllllo inteirame;lle 1I;ls idcas rIo nobre seria,iÓ'r, fluandó 
actuaés"t~BeIi'\a's' 4ballto';\s pfitÍieH';i~ re'plj'rtiçOes C ào 'totál enlende que o serviço bem retrilJujd,o,é sçn)pr~~!nais ,)11'0- • 
dil 'despez'à:'iJo1riicr-Cii;io fi,','d(;(IUãMô'~I'ulliflÍa:» ",', ductivo, o 'IUO;- portanlo, COIÍI menor pessoal, porém melhor 

As iégrag 'd:e êdínoÚliàéslllo a4úi'p're:i ... ii'la~:' devo li,~ver retríIJuiuo, .pouc~se cons~gui," mão sól o mesmo,> lUas: 'até 
_ ,fedu'êç,ãd.ld(j;péssoaf, :0 a'CrIcspc'ia 'tcrá'uiú' li)u'ilO": 'cslíi, ítio '~naiorl e mais perfeito,serviço, , I ' 

•d'o.e "'cxtedcr, "n'6 'tlilis'our'o", tIlosourarias "'ç r,ccebe,dor,i'as',! 'lo"" ,,' r" , \ "O SR', F: OCTAV(ANO' :~:\Iioiado,' , , " 1iO: õj/das"lhlléIlA',j"a'ctiJ:fés;'n,i cuixa':rIa ,iínorlis,içii'o,'h _,',", , ," , ,',',' ,; 
,50 ·io~dà::\í'esp'c·iá"feita',no"Ílltim'o 'c'x'crcicib:' " , p S,n, Y\SCONDE!,O RIO IlnANc.oJpr~si<l.eA!.~ (1(1, ,conselho:) 

Mãs olJ'serí'bii oriiibre sel,arIo'1<'" uh :"'lui.üllI'sophiún1I'! -;-;;-:?,e, a caixa de al\lorlisas,~o é ulI!a ~x<;.r,esc!\nCia .. n,L adrni~ 
faIla.!sê. "'li1 rgdúccào do p'e5siJlI I'éiisíc'(\te; niàs 0<10 ,do 'pés~ n,isír:iç;io p,ublicil, 'n;iq, é 'o, J1iini,~t~l!' dii .fazenda a~tual qllçn\ 
JoaI'crcádo : 'p'o r Ih1.' l~ 'o 'pe'súiaf'c'itraôi-Ui,',';r'rio dos 'c'ulfúüo:" póde, scr, I;CI\~urado pcla sua cOlls~rYaç~,o, " , 
radores cÍJamado~ para a cúiia rIe anio'rlisáciio e as' rc~iJ:: O nobre senador, '1ue a~3ilÍl p~n,?jl,',Pºl'(luo nll0 a e"~tinguiu '! 
bêdori:,s?-,; '/.1""" ~:' ".If ~ ........ , ... ~I.I '(/':",,-, ."~'~' t~ Somcnla.pclas circulIlslantias da suerra? Mas, se no tGc~.: 
, i'ór 'inih'hlL ~Tez'pcrgJni~'eu;'ilo'ilOlJre selíà'Jor"Yc"porq'rie souro' enconlral:a tO'dosos' elemenlos h~céssariô,s~par,a 'óq
Icem'sido ;Cb'alliádos'êssf;;"1:'olldtioradó're~; porrjue 'e'ssos '.oin"- te,r o ,'mcsmoscl'I'iço, (Iue WL titnl9s a n/ios' lí,re,sta' dó 'róõiJo. '
'prel!ados extrªordinarios teem sitio admillidos ao' sc'rviço maiS: loul'av'el a'bai~a de amorlis'acüi{; pbrcju'c o"üobre' se': 
publil':o;."!'ll.o,,p,c,lo, mi!~is[eri~ ,aclu~l, ruª~llW t?,dos OSj !lli, lIirdor/i;io áCábóu cOIÍl"Cssa rcp,\rliçüo i'nu'li!'?' ,< .',,' 
lIislerios ?' PO~(IU'e razão elles 'se tcem lornado dú fa.clq , 'Sr: presidenle, ning'ucrli,póde'cO:nleSl~r qUol ú' pos§i,:cl 
cmpregados, o,rdinarios, bem !Iue ,. em corlllrçu,os s~n'lrrc ,transforir:'p'ara o Jhesouro 'todo o ser,\ic'o quií'lr'oje dMcni
prccaTia'~' é!'serr{ vêliêimenlos"pr'o'por:cioiiàdos -'ào' 'seNiço ; p'óriha 'a caixá' de aillor:tisa'çüo, Mas~ q~e' "alílalclIs"\i';ibi 
q~c des'omperilirihiy·'ipôrq'uc' so,l'elil ilado'estc facto,'per; Ir.~~ull,ariam: ?s,ellll,:r,egl~d,os :ú;tu~es :do ,t?~.:o~r~ P?r1c,r},ilJi" 

" bu!do' , 'eü:? ',\ÍE"':jJôr(iü~ sê"t~m reéonhéCiiliPquJ o'pes~b'al r accumular' todoc8se l!upO,rlanle,' melindroso e"con'sldéral'el 
'creado;'pêlipqegisla§M,'lêm~:v'igoi;.ó' in5uffiêiéfile~;"ó se,r~ lsêrvi~o; I/úe prci;la' aquclla 'repariiçào 'rC'érlaUlenle"r'i!:ô: 

-' .. ' 

" 



,; T~;-se:hia ,do' c~eâr "ilhH/ n6vareparÜ'ção,'en1borá,_como 
,nome de secçl'io do 'tbésourp,pára substituir a, caixa' de 

, am'ortisação''proprianiente' dita, 'e :i. ,secçUo 'de sulistitui'ÇàO 
'do pápel-moeda , A 'eco,nomia' seria' nu 1.1'\ , ou (IUnsi nulla:; 
'1'3ntágens pOoit,ivas de:Qutr.'l orde'm tlimb,êm contesto que 
se obtivessem" " ,,' ~" " 

Senbores, entendeu-se em'182i, em c~nsequencia,de 
factos que nao' SO, repródlÍzirari1 o 'que ,espero janl,ais se 
reproduzjrãO;. que 'convinlHI collocar este serviço da (li.vid,\ 
'fundada, (lo' Impei'io niio sómente 'soli as vistas dd ministro 
da 'fi)!eridil'e de emprega'tlos de, 'sua,escolba; como thmbein 
sob a inspecçiio de 'capjtalistas,' 'de representantes do com
I}iercio,' independentes do 'governo c (lignos 'do maior res
peito e, confiança do publico, Dabi vçio a junta inspectora 
da, caix,\ de' amoriisàçào" e' esses ciuadãos~,teemicorrcs
pondido,' do modo ,mais meritorio, ào peQ§amento do legislà~ 
dpr de 18'27, teen]' servido' conizeló e~colll inteira dedica" 
ção, 'Cómquanto, Sr::presidente, cu Creia qu~ <> credito dos 

'fundos publiéos ou titulosKdo:Estaâo~ii:'io~som~riá, se fosse 
eitinctà a ,caixa 'de amortisação 'e disp,ensados:os serviços 
vol,untari~s e~gratuito:irdesses disti~dos ~idridãosi tó~~via', 

-n:Lo vejo razão bastante [l~lI'il,que U~la instituicã:o, quo' hoje, 
como desde ,o 'pril)cilljo, cori'e~llOnde a 'seus flri,~, que é tão 
hem 'aceita do publico, de,apimreça, creindo-se oUra em 
sel! logarjconlo secçi'to do lhesouro, portahto senr desa'p:
parecor a despoza que clla custa> Cr~io, polo contrario', ,que 
essa instituição não mere~e';), eoridemnaçdo,quc lhe fulmi
nóu o nobre senador; é um scryico que está organisado, e 
'ten! sido bem ,dcsempenlrado,.'clue insilira toM cOI;fianca, ao 
nadoiral, o ao úirangciro, Nào soi pôrque desorgani'sal-o, 
dar-lhe fo,rm;t diversa,e ~ovo~ ageflte$:a razilo de eco no
mi~ n,~o explicari,l' o racto,~e osJbons ,scfI'içõs ~Ia caixa do 
arrrorlisaçào olen9s podiam autorisal-o: ' 

E,capava~mc, Sr, pre,idente, ainda uma ,consi\leração da 
maior ,monta: ,6 quo a junta inspectora da caixa de amol'
,tisaSno não interl'em sómente'lÍo que é conce'rnente iL trans-

','foroncia d;!s apolices:é pagaménto dO',seus juros',slÍnies· 
trilos-; ella'tambo~l vigia o Eo"viço da emissilo do papel
moeda, O,lc~,isíadorquiz por: ,esse meio não só inspirar 
coilfiança 'aos capitalistas que eollocassem ,scus rundos em 
titulos, do 'Estado, 'mas tambem da,' 'a garantia tle' que o 
papcl-moed<i, esse recurso. extremo, não ficaria unicamen'te 
sob a,s l'isÍas do 'go\;erno/ que capitalistas,bomendnde-

.'pendentes do gOyernoi.'sel:iam 'Chamados a constituir unja 
, junta que i'nspeçcionasse essa cmiss'ão, (Jlpoiarlos) , , 

Quándo em, '1869 o ministcrio llaborabl' teve necessi
dade da medida discricionaria, do auloris'ú a 'clllissiio de 
<l.O,O?O:O,OOil, nrlO, o pôde fazer 'sem demonstrar a essos 

, honrados, negociant.cs que, asnecQssidades do',paiz exigião 
,imperiosll1nénte t<io gra~e medi't1a, porque sem o concurso 
c res,ponsabili,t1ade dolles o ministerjo ,niio',poderia leyal-a a 
,clfeito, : I'i~to !lue a lci lhes comlllinava pena, severa, Eis 
aquias vantagens du,creacão ao legislador de, .1821, !_ 

'Disse-DOS o nobre senarior qUe os relatorios (nJó,sei se 
" }odos em"geral, 9u;',oníe~te os qo ministerio da,}uzcndil 

actual) :são uma m~nta ~lLretalbos" " ... ' :,', ' ,', 

o SR, Zk'RI.\S,: ~ Fall.ei dé to'dos, 

O ,S'ii,VISCO~DE DO RIO nn;l1"é~ (presidente do C'01l8,el/!o) : 
- Eu f~ço a,jl!sliça de çrêrque ó nobre, se_nador procedeu 
como eu proc,edo,nada se imprime qu~ eu n~o .veja, e raro 

, será o artigo (lo ,rolatorio .ijuo' ou ~[O fosse, da lavra do 
. , ... , 

" 

I, 

'ministro'ou, não .'fosse emendaM p~r', Qlle, ''Seguranleóte 
n~,o ha tempo, pura'escrever,tànlos u-rtigos, nem'os dridgs 

.são presentes ao ininistro com a'untecedencia necessarla ; 
mas creio que,' S, Ex, 'procederia, como eu':; "os artigos 
'enviados pelo theso~ro são revistos, enrerida'dos e muitas 
vezes recebem outra'rórma no,gabjneto do mini!lro,' O nobre 
e illuslrado, 'inopector 'da ,éaixu do 'umorl1saçrto' pódo do ' 

'teslemunho, disto; ó seU: 'trabalbo' não está .Iranscptoa 
ipsis, t'erbis" ' ,','-

O Sn: VISCONDE DO ,nO)1 RETino ,-Foi alterado, 
, , , ' , "',', ",'" ',,' ~ 

'O Sn, VISCOlmf; DO Illo DnÁ,co (presiden'te do con'se/lio): 
-Aproprici-IÍie do 'seu trabalbo; e não :lI1e custou niulio ~ 

'porque sutis demonstracões eram' concludentes; o O"sel(.rb
'Iatorio ' abundava' em, ~ iiléas práíicas; que d,eveni' ter co'n
vencido da necessidado: ,dessa àutorisação à quem o lesse', 
',O nobrç senador Toz essa' observação a propositode, ter, -

o'relatorio 'de Maio,dito' que un,l ilugmento de 01:0 % paí'a 
os en)ptegados de 'fazenda seria sufliciente, 'entre,tulitô quo' 

,o projccto concede tiO 0/0" O' no~ro Eenador n~o 'devIa' 6 

r1eUuzir' da simPles, dilfúença' ,desses dous,algarismos, quo: 
o primeiro foi estripto sem reflexão ou, q-ue,ambos' foralJl' 
,adoptados sem rer;eito corihecimcntõ de causa, quandó é -
certo que em,D1aio do allnô-' 'passadg não liayia nas ca-' 
màras,a mesma disposiçlio liara, augmentos de ordenado. . .' \ 

, O SIl,Z~CAnL\_S, :-;Eu me referi ao de Dezembro, 

'-q.Sn, 'YISc~,riE DO Illo BnAi'iCO (présidenle rlO'tÓlis~/ho): 
-::-Os empregados do thesouro solrriam essa' :necessidade 
urgente'; dar (udo íjuanto fósse justo' seria' dar muito;, 
.' I· --

prop,ôz-se 4.0 %, Desde, porém, que a camara dos 81'S, 'de-
putados mo"trou-se disposta' a ser mâis generosa,a favo' 
i'ecer melhor e~ses e outros funcciirnarios, não havia razilo: 
para que: os' do lhcsouro ficas5elÍi em condicão' menos 'van
tajo'sa, -Ainda assim, não ha 'exageraÇão, põrque adopt.ir à, 
base de riO % nào,é o meslrio qu~dizer:-.~ despeza bàdo ' 
dilfci'ir muito da que 'se :dariá :COIÚ.oS '<l.O %," ,Adoptou~, 
se co mó limite uma quota geral e, com clTeito, se, compa
rarmos a: elevação 'q~~ ,os preços'de t<Ídas' ás' sut!sislénciils 
tcem tido, de algu,m tempo a esta parte, veremos q'ue o 

'augmento' de 50 % não é demasiado, ' 
, Creio; pois, SI': presidellte; quo 'o n'obre sénado'r 'pela 
flabia não teve,razão, qnando úos disse que o seu pensa':' c -
menlo na rerorma de,l868 fôra' inleiramevio 'esquecido 
por este projecte, 'Pelo contrario, as ijlrormaciles com 'quó' 
conlribui, para a,resolução 'que' se discute, deram en1 ro- ' 
sn~tado q'ué o pr ricip:o da reducç,ii.o do pessoal, ao mesmo' 
lempo qne ,se tl'ala de 'n,lelhoral: o's,'cnGimentos;' fôsso: 
aceilo como um pl'incipio sal~:ar, Esle P(ojccto _ n;lo' 

,augmentá' 0,5 yencimenlos sem diminuir o' peospal LO re-
commenda, a reducçào do pessoal eiistentií, ' :' , ' 
': A sil,nplcs ~educçii.o dos quadros actuaes,' ou do p_essoal 
cre,ado por':'I,ei, :c'om,o queria' o nobre senador, nao' seria' 
remedio ao ',mal 'que §e trat,a de prover; oe o existente 
em, algumris repartições é insumcierite, ,como p'oderiamos
Irala'" de sua reducçào ?,' E' c1ar.o quo alglli)]a~ tel:ão auge' 
menJQ,_mas outras !erão dirninuic1io;o, o'resultado' final 
e'.pJro qUQ' sçja reducção do nU'I)lerO, operando-5eassima 
-1Í1elboria de vencii]léntos sem considerayel de>peza,' 
, 8cnhor95, 'quem conbeee o' zelo, lionradez e"pericia doe 
empregados ,do tbcsouroe, tbeso4rarias em geral, -nITo' pMe,' 
doi:.:.al' de lal)lc~tal' :~S condiçoc~ difllceis cmlftue a maiór , .. ..~'. ..;, . ... 

" 
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p~1rte delles . 50' achain pela' escassez tio "encimentos.E' 'do thesouro avultassem muit~ para que elle pudesse iambe~ 
facto sabido e declarado oficialmente que llluitos cmpre- amortisar <l divida int~rna fU'ndada, . . 
gados de, fazenda te em preferido as industrias parliculares, E. quando, senho~es, os recurso} do thesouro Cósseln tão 
e outras profissões, ao serviço publico, que Da annos des 'consideravéis comq ~e afigurou o nobre ~enador,:antes da 
ompenhavam, por ,não ser mais supportavel Sl!<l penosa amortisacão da divida interna Cundada baveria, a meu ver, 
,posição. ús einpregados Ije, quem de'pende 'a fiscalisação da uiná neéessidade mais' impel:ióia, o 'I:esgate' de todo ou 
'avultada 'receita e despeza do Estado, .e que, como já parte do papel;-moeda: . . , . ' ,', . 
'disse, cumprem este dever com religião digna dos maioms E aqui devo responder a outra especie dê censura que o 
louvores, são certamente merecedores da equidade da as:,- nobre senador dirigiu-me: « 'Desde 1370 atitorisou-se,_o~ 
semblea 'geral, senão da sua justiça, ' , a .lei dete~lIlinou que o excesso da receita sobre a despeza 

O nobre senador pela Ballia referiu o zelo e, vigilal!ciafosse applicado, ao resgate do papel fiduciario do Estado j 

com quê era feito na .thesouraria geral do tltesouro o· ser- mas isto' não se tem feito, e, por9ue nào se tçm feito, con
vico da divida f1uctuante durante, a guerra, S, Ex, poderia I cluiu o nobre sénador, não houve ainda excessó de receita 
ainda dar outros testemunhos 'de que não sómenle a .the· sobre, a despeza. l)' '. • 

souraria geral, mas quasi todas as repartições do tltesouro., ',' A disposiç~o da lei não, é tão absoluta, não se refere 
. ,a· tod~ o' momento dão provas de que a dedicaç}10 ao ser-; I a to.do e qualquer saldo j a lei autorisou, não det~rminou 

vico e a honradez são as normas da grande maioria de que qualquer excesso da receita sobre a despeza tivesse 
sóus enípregados, Certo o Cacto referido pelo ~obre sena- es::a applicacão, IIla::, ainda quando o houvesse de~ermi~ 
dor era digno 'de tão bonrosa menção: quando' a emissão nado em scíitido tão' absoluto, o nobre senador' sabé 'qué . 
rio bilheres avultava j quando ,a tbesouraria geral mal esscssaldo~ não provêm só mente do rendimento ordina- . 
podia acudir a .tão urgenta e consideravel ~erviço, é notavo! rio do E.stado, provem tarilbem dos meios extraordin'arios 
que tudo corresse por modo que 110 momento omque um para os qU,aes: o governo foi autorisado, e de que)ançou 
inoedeirõ Calso se .Iembrou de falsificar alguns desses bilhe- mãô j por outro lado, sabo tambem o nobre sen-ador que, 
tes, encontrasse, nessa reparti cão quem lur.· descobl'isse a .continuando em parte as despezas' da gillirra, 'porque ainda 
fraude, e offerecesse á autoridade judici~ria as provas conclu- temos ,urna torça na vai o de terra lio Pani:guaj', não era 
dentes do crime, E note-se' que isto.ti tanto mais pal'a ser possivel que o governo 'deixasse o thesourodesprevinido 
louvado,quanto é sabido que os bilhetes são 'emittidos ao para es\as e outras eyentualidades, . 
po~t~dor, e a tltesouraria geral não eslá obrigada por lei a 
tomar nota daquelles que ·alti levam seus depositos, e rece: 

. Iiem em troco ésses bilhetes, E' talo zelo e pericia daquelles' 
emPregados que elles, não obstante ter subido a emissU.o 
da divida fluctuante a mais 'de 80,00:000$, po.deram 
sempre dar ra·z~o,.do quaesquer circumstaneias que occor-
ressem no serviço ~ seu .cargo, ' \ 

.0 senado, pois, se bem attendeu a.o discurso do nobre 
senador pela.Bahia, ha de reconhecer 'quo ninguem 'defen'
deu mel,hor. do que S, Ex" o. projecto, pelo que respeita aos 
empregados do thesou·ro.e thesourarias, 

Ponderou o ~obre senador qu~ a caixa de am~rtisacão 
não pr,erinehé o \eu fim, porque nào amor\isa. a divida r;n
dali,a, ·de. cujo movimento está encarregada, filas, senho'res 
essa.rcpahigão não foi crc~da somento par'a amortisação 
di.l'ida do Est'ldo, e sim tambem para dirigir· todo o serviço 
cO,nccm'ent.e á divida naçional, serviç,o .que. comprelulllda 
resgate, .quando -este podo realisar-se, a transferencia dos 
titulo. e o pagamento de seus juros: . Esta segunda pal:te 
do~ [rabalhos da caixa de amortisação é' indispcnsavel.e 
Illllito importante, 

. Queria o nohre sen'auor, ~omo prova ou conlr a'prova 
de que b" saldos, que amortisasscmos. a divida interna 
Cnndada, Senhores, qua,ndo tanlos encarg'os pesam sobro o 
thesouro,' quando' a guerra nos lego.u um 'passi\'o tão con-

,sideravel; como queria o nobre' srnado!- que esles' saldos, 
. que vão tendo. oulras applicações, Cossem empregados, no 

re,gate da divida publica fundada? Cuidou;:.se primeiro do 
resgate da divida f1uetuante, e a reduzimos até áo limite 'que 

,a assembléa,gepll entendeu que não podia oO'erecer perigo 
ao thesouro, Telllos' s~tisfeito muitos outro.s empenhos, 
Vamos amortisando a.di vida externa em conformidade dos 
cóntrato~': esta des'peza é consideravel, como sabe o 
nobre senador, Estamos nmortisando o einprestimo n:t
cional de 18G8, Seria preciso que os ,m~ios 'disponinis 

.' 

O SR, Z.K-Yll.\S ': ....: Não havia ~xcesso de receita sobre 
a despeza: . 

, O SR, .\'ISCO~DF. DO 'RlO DnANco '(presidente 'do conse
lho) : - SI': p .. esidente, o nobrc senador. conveio comig?' 
cm'adiar e~ta questão, mas confe~so que, 'sempre que lua 
ouço repelir que não' houvc excesso de receila sobre a des
peza .. '.' 

O Sn, Z.~CARI,is :-Digó a verd'ade. 

o SR. VISCO~DIl DO nlo IiR,,~Nco(presidel!te do conse
lho) : - " .. ,não sei como ir para diallt~ sem contestar 
scmelhan~c.- proposição, ' 

O' SR, ZACiRL\S: - Mas digo a verdade'; 

o SR, VISCONDE DO, nl'o BR'ANCO (prú'idelll( do' conse
lho') : ~ De sorte que os saldos de ca,ixa que apparecem, 
no tbesouro são ficticios 1 ' :' ~ 

,i .. . "J> 
O SR, ZACARl.\S ::--'- Saldo de caixa não é exr.e.so de 

reêeita sõbre a dóspeza j é muito diITcrento, ' 

O SR .. VISCO:\'DE DO nlo DI1ANCO (preside:nlé do COllle
lho) : - SI', presidente, o nobrc senador est{r confundindo 
idéas diversas, ou Cazendo uma quest<io de nome, Desde. 

,«ue todo.s os meios de que di5pOe Q. thesóuro, durànte um 
~xercicio,-' excedem as despezas deste exercicio, temos Ulll , . 

·excesso da receita sobre' á depcza, e, port(\n,to 'apparece 
um uld~ . 

O SR, ZAC.UIl.\S : -Não ha tal. 

. O, ·Sr. VISCONDE DO RIO DRA·NCo. (lJl'esidellle'do conselho): 
-Ora, qúe estes saldos' teem c.xis,tido e existem em ,caixa, 
islo é incontestave\.. . 

, 
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o ,SII. ~AcAnB5: ~Existem sáldos, p.orqÍle 'contrnhiram-5o 
emprestimos; mas a receitaé !nferi9'r á'dçspeza., 

4 ~'. • , 

O ,Sr, VISCONDE'DO' RIO, BRA~co.(presidente do conselho): 
-Sr, 'presidente já cqncordei com o' nobro senador em 
que se contrabiram çmpres'tiiJios, e quem "poria, em duvida 
um Cãcto desta natureza? Mas os eillprestimos trouxeram 
recursos ao th'esouro,.. ' 

O SR, ZAc,ilÍlAs:- Rcc~rsos não é receità. 
, -" ~ 

O SR:, ;ISCONDE DO nlo BR,INCÓ (presidente do conselho): 
'- a nobre senàdor, seja dito já de,uma vé~ para sempre, 
conJunde receita c<!m' renda ordinaria. 

- a SR, ZAÇ~R1AS:- NilO, não cu.nfuodo. 

a SR; ~ISC'OIlDE DO nlO BnA:iCO (presid~nie ,cio co~selho): 
-=- !\ renda qrdinada do Estado é aquella que provêm dos 
impostos, rendimento dos bens na,cionaes e tle outras vel'Bas 
eventuaes 'quo se, cõntemplam sempre nos orcamentos, 
Isto é que renda. • ' 

O SR. ZACARIAS:- E' recêita. 

.- Ó SR. ,ViSCONDE DO IlIO :ÚR,U-iCO (pr'esidénte dó conselho):' 
, -A receita é não só o preducto ~Qs impostos e das outras 

vtlrbas constantes do orçamento,,' illas ainda o'producto ,de' 
quaesquer operações de Credito, de quaeSqucr mcios extra~' 
or~inaÍ'ios de que ti governo possa lançar mão. Por con-

, sequencia, o, nobre, senador 'confünde 'receita com 'renda 
ordinaria, e diz:' não houvo exce5§0 da, receita sobre a 
despeza. Nega o facto material de saldos existentes no 
,tbesouro, quo teem passado de, um exer.cicio para outro, 
nega, o facto, que todos, sabem, de que 'o thesouro, sem 
estar muito' rico, porque deve Ilíuito, todavia, ostá em cir-
cumstàncias folgadas. ',,' , 

Ora, senhores, co.mo sustentar estas proposições? Quando 
,vier á discussão esta Dlateri.a; então provarei <\0 nobre 
senlldor que, mesmo comparando a, renda' ordinaria com 
!l despeza ordin;i'ria, j}- recei!a: foi algum tanto superior. 

a iR. ZAcAnlAs dá um apã!te. 

a SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do c.on
sélho ):....:. Quo,às reêeitas; que iüio sito sómen'le !lS rendas 
provenientes dos impostos e dos outros meios ordinarios, 
excederam á despeza, é ,um facto incontestavtiJ, é uma,ver
dade arithmetica, sobre a qual pódem depô r todos os em-
pregados do lbesouro. " " , 

souro não ,são apel'tadas,so: as Dossas renda~ mostram',um ' 
p,rogressa annual, com tudo, é necessario sempre o'maior 
cuidado na d,ecl'c.tação, de despezas, comparando-se bem os' , 
recursos annuaes com os seus onus: ' • 

,Eu, Sr. presidente, entendo que o merito de 'um minis,tro 
da fazenda não. é exagerar as circ!lnlstjlOCias' do thesouro" 
no intuito de' oppor-se,'a toda e qU,alquer despeza, ,embora· 
seja uma renúmeração justa, quo não deva ser lfor' mais. 
tcmpo adiada, em,bora se tr'!te do uma despeza ,productiva. 
Eu tonho algumil_exp,eriencia, Sr. 'presitlel!te, e algumas' 
vezes vi ,figurar-se !1 thesouro em circumstancias criticaS'<iu 

,diillceis, ameaçado de deficits successivos, impugnar-se com~ 
taes argumentos aspirações muito opportunas e' uteis, 'pará 
mais tarde demonstru!-,se quo o result~do desse pessimismo: 
foi ficar um saldo cónsid,eravel nas caixas 'do tbesouro. 
~ão;, diga-so a verdade; devemos mui lo, são sran~es os 
encargos. que nos legou a guerra do l'araguay, mas, graças 
á sabedoria das cmuaras.e á prudencia !lo governo, nos, ' 
temos dirigido por modo que, o tbesouro se 'acha em 'cir':· 
cumstancias favoraveIs; As despezas' de que trata ô pi'o
jecto, uma ou autra, ',que a assembléa gerál julgue, ainda 
indispensávei e urgente, ,dentro de certos limites, o'thesciuro 
as 'póde comp.artar sem perturbar-se o equilibrio entre a 
receita.e a' despcza publica; peJo menos, até-onde chegar o 
meu. conC'lrso ,e o meu voto,' eu gão receiarei, 50 for mÍlíis
tro da fazenda, que ,a caixa me fique v'asia, ou ,que, em vez 
do saldo que tenho 'calculado, appar~çàm ,esses phantasmas 
do nobro senador. (Muito bem): 

Soldo dosofflci'aes do exercito e arma- -
da'e vencim'entos deeinpregados de 
fazenda. ' , , 

,; 

o SI". "isconíle do, Rio' Bran'co (pre
sidente elo conselho). :..-. Sr. presidimte, devo' uma res
posto ,aos nobres senadores, que censuraram o projccto', 
comquanto não' rec!lsassem' o seu. voto afiol d, que esta 
providencia seja' convertida 'mil lei. ' 

O nobre ~enador pela provinci~ do 'Piauby insistiu nas 
prscrvaçaes que o Sr. Saraiva sujeitára ao juizo:M sena~o, 
P intuito, do mostrar quo esta providencia rlevêra ter siao 

'I oecedida de outras. a nobre senador pela provi~cia do 
exauhy,. abundando Das mesmas idéas,' qos disse que o 
fO'ercito carece de uma reorganisação, inclusivemente a re-
mrlllâ do ,recrutamento, e que antes de, adoptar-se o quo 
diais convonha para"melborar o pessoal e o serviço das 
m[erClltes arma s do exercito, não se devia tratar do aug-

ento do soldo. 
algDiscorren~o nes'te sentido, O· nobre sen!ldor nos apontou, 
exeumàs ,reformas de: que depende a boa organisacão do 
merrclto. S. Ex. D&S disse:' « Ó corpo de .engenheiros' ~ nu
Cbemoso, seu pessoal excede ás 'necessidades do serviço, e 
oram o demonstrou a,guerra do Paraguay. onde apenas 12 
se não empregados. a 'corpo do estado maior de 2' classe, 

Sr. pl'esidente, creio' ter dit!> quantó é suillciente para: 
justiGcar o projectfl e para convencer o nobre senador pela 
Bahia, que já não,está presente (o Sr. conselbeiro Saraiva), 
de que o ministro da fazenda nito veio para este debato 
sem ter prestado attenção ao sau importante ass~mpto. 
'Creio lambem que bei sido assAs explicito p~ra não ,!ceitar, 
nos termos em qu~ a estabeleceu 'o outro nobre senador 
pela' Bahi,a; a responsabilidade' do que S" Ex, nos fall!!u. 
Não é (, ministerio que tem ilnimado estes augmentos de 
despeza; não lhes tem sido apposto, mas dahi ,não se 
segue que tenha IlIudido as camaras sobre o estado do the" 
souro, não se segue, que o ténhãmos' figurado' em condi
roes taes que esses augmentos de, despeza possam correr 
sem conta' Demmedida. Ao, cóntr'ario; nos, discursos e nos 
relatiTrios ponderamos que, se as çircumstancias do the'i , senado deve ser oxtincto, pó de e devó ser reduzido .• a no~re .. 

-' 
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senador pode;ia ir adianto, e diz~~-n,os tambem' que a arma, 
de artiibaria "arece ,d~ alguma providenCia; que, por exem
plo: tClJlOS necessidatie do mais alguns corpos de, artilharia 
ligeira. ' 

Mas, Sr. presidente, q'uálquer quo' seja a reforma' que 

o Sn. PAR.IHOÜ,,' : - Seguramente. ' 
O SR. V;SCONDE DO RIO 'Br.·AlI'CO (presidcnie do' con'" 

selhu) :-Mas o nobre, senador 'mesmo reconbeceu' que não 
ha ;'1ui se~ào, uni defeitu 'de rédacçilo. 'A, restriCção é' sem 
duvida applicavel tanto aos officiaos do exercito como - aós 
da mal'inua. O 'projecto primitiVO traLava sómente dos' pri.: 
m'eil'os ; por .l!l1la ome'nda [ez~'se essa di'SIlOSlçiio êxtçnsivà 
aos da marinua, ,mas a redacção da camara collocou á 
'emenda antes tia '2,' disposicãO a que ella lambem é appli! 
caveI. . '. - . 

O Sn. PARA)(AGU,~ :-A fallà IlrOyeio de copiar-se litt~- -
ra]mcnte o projeeto da commissào de, examo da .Iegislação' 
militar. ' 

'~e faça _no sentid'o das' iJéas do nobre, senador pelo 
Piaubya, o pessoal existente na 1" classe, ,ainda que em 
parte, 'fic3soe fóra dos novos quadro",' nào seria por 
isso' expeUido do, exercito, continuariam esses officiaes 'com 
direito,aos seus soldos, Logo, se o noure eenador, quizesso 
tornar'!) augmento, que elle julga necessaria e até consi
dera pagamento de uma divida de bonra, dcpel\denle, de 
um pano geral de reformas, '!.arde cbegaria o" sou 'be"efi~' 
cio; e a razão do' adiamento não seria procedente, porque 
as reformas nao poderiam' desde logo elimin~r' parto do 
pessoal existerite" ainda que algl!ns ficassem excedendo dos 
nov,os quadros, que fossem adoptados corno niais apropriã- O' Sn. VISCONDE DO !tIO BnANco (lll'esidêiltc do'coliselho): 
dos para o servico militar.' :"""Ueconbeç? que ua' esse defeitó,de forma,; mas tátvez, 

, Pel!> que ,to,ca • á lei do, recrutamento, menos 'fundado corno pareceu ao nobre senador, que isso possa 'ser sanado 
~eria o adiamento: que 05 nobres senadores parecem acoií-' pela cornmissào de, redacção do senado. Em (0(10 caso o' 
sel~ar, porque, como já disse, a lei do alistamento~ das espirito do projecto Ó quo a restriç,ção seja extensivà,tantó 
'praças de pret nada teem cóm o soldo dos ornciaes. aos officiaes do exCl cito como aos da ármada. ' 

Sem duvida alguina o nobre senador pela provincia do N;lo teve, porém, razãó 'alguma, a· meu v'er, o nobre 
,Piauby indicou 'necessidades' do exercito; e outms; (en- Bellador, em notar que o art. 2° use daspalavras-qesde' 
d.enres á melhor' organisação militar, poderiam ser indi~ ja - em relação aos'vencimentos, dos empregados, da fa
cadas por S: Ex. O corpo de engenbeiros 'não carece zenda, quando no JÍara'gr~pbo, unico do mesmo artigo se 
sómente de reducção do seu pessoal, carece sobretudo- de' marcam os prasos ou as datas a partir das quaes essa 
màis instrucção pratica :"a guérra dô Paraguay benl o disposiçãO se de\'e tOI'nar ,effectiva. 
demonstrou. ' '1'01' 'o\ltros termos,' a objecçào do nob.re senador ú a 

Passando a exami'nar o projecto, õ nobre senador'nótou~ seguinte.: se pelo ,paragrapbo. unico a melboria dos venci
mentos, . concedidos em vlltudo desta resoluç;lo, vigorará, 

lbe alguus defeitos de forma'o tambem na applicácãO de para o exercito e. armada, ,desde o 1o.'àé Janeiro de 1873, 
seus princípios.' " • , ' ' . e, para os empregados do tbesouro" o thesourariasde fa~ 

,O nobre, senador 'disse-nos que, tradando-se da inal'Í- zenda, desde o 1° de Julho de '187'2, o que signific'am as 
nha, o ar!. '2° comprehe'nde no pencficio dó au"rnento do palavras-,-desde já-quo se leem,no'1° memuro do arI.2°.'1 
sO,ldo,o:s omci.aes da 'armada, os do .corpo de,saude, do ' b nobró senador não attendeu a quo O paragrapuo un'ico 
culto e de fazendá, li que cntret~oto o projecto, quando se refere-se ilOS empregados, do- tbesouro e thesourarias, e aos 
refere ao rxercito, usa desta expressào-ofliciaes do exer- omciaes da armada e do exercito, não comprebendendo .os" , 
cito. Perguntou S. Ex. se os capellàes e os omciaes do empI'egados das recebedorias e da caixa de amortisacão. 
corpo 'de saude do exercito não participarãó do mesmo be-' }'or ~an'to, relativalilente a estes, part' que o benefi'cio póssa 
neficio. Em aparte. e com sua annuencia, respondi ao no- 'ser percebido desde a data da' promúlgação da lei, aquellas 
'bre, senador que os r.irurgiõcs e capell"es do exercito 'não palavras eram e são nêcessarias ... 
estão .excluidos do augmento'do' soldo. A, 'differenca de O Sn, PAnA~AGU,i :-Em todo' caso é inutil ; se não ba 
pbrase prové~l da differença de pbraseólogia adopta"da no antinomia, ua uma super,fluidade. , 
cxçrcito o armada. Quando 8e i1iz-officiaes da armada"":' 
~o .excluidas as classes ann'exas; mas'ilo exercito, (IUando O' So.' l'OESIDEN1'E : -AtlençàO ! 
se dlz-orncjaes" em geral, comprehendem-se t'ldos. , O S8. \'ISGONIlE DO nio-BoAl'iGO (JJre.\idcnte do cOlIse~ 

Hpuve ainda uma razão para' a dilfcrença de termos em lho): - S. Ex., considerando uma observaçao que ,dirig-i .. 
relação aos militare,s dall1urinba: o pr'ojecto nil;o .éon~ ,ao, nobre senador pela provincia da Rauia, o Sr. Saraiva, 
templou' os oficiaes de nautica (os pilotos),'nem os macbi_ponde)'ou-nos que este projecto fOra. com meU ido á commis 
nistas. , }'ortanto, bOUl'e necessidade de especificaçãO. O são de exa\l1e da legislaçào do exercito desde 1 !l66 pelo 
augmento de, soldo' proposto foi para os officiaes', da ar- finado barilo de Uruguayana. EU,havia observado que'a 

,mada, os de fazenda' e do culto, excluidos 9s pilotos e os' materia do projecto mereceullleditado estudo, que o gover~ 
ofliciaes macbinistas.' no não, foi, neste, assumpto tomado dé improviso;, nesie 
, Esta' observacào, do nobrQ senador, portanto, não 'me sentido referi-me aos trabalbos da" referida commissào. 

:pareceu fundada: Como, porém, o nobre senador pelo Piauby quiz derivar 
Acbe,i alguma razão em S. Ex.; quando notou que a ~es- tudo do acto do 1866, devo, por minba vez, ponderar-Ibe 

ti icÇão 'do § 10, que 'veda este augrnento ás reformás que ~ commissão, éomquanto [osso creada naquella época, 
,dadas por irregularidades de conducta ou por faltas-.graves nl'io cootinuou ã trabalbar unicamente sob o iillpulso pri-

• 'contrarias á: disciplina militar, como está collocada-a'ntes' mitivo do seu cre~dor: . 
do, paragrajibo ,que se, refere, ao~pessoal da armada, póde O Sn: PARANAGU,i:- Recebeu a incumbeilcia, foi, o que 
dar.logará ,duvida se lhe ó ou estensivo. ' cu disse. 

" / 

.J 

"~ 
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O. SR. VISCO~~E DoRJO!~RA~CO (presidenledo ~onielM): 
. -:- Os ministros, que succederam ao bar[o, de Uruayannti, 

não ficaram estranhos aos· trabalhos da comnllssão. E, pelo 
que, respei(a ao caso ,vCI'lenl~, ,ó noul:e se!lUdor,liavia de 
V~!" no folhe~o áqui' dislribl!i'do" que o projeclo da c~mar~ 
dos Srs. deputados, iniciado,Çffi 1871, foi cQnsiderailp pela 
commissão; qur. sobro ,esta base oITereceu um novo projecto;' 

, elil\:ando 'o áugmcnto do sol dó a dous terços, Logo" o Dobre 
',,'senador ha de conyir comnosco em' que'lodos os fruetos da 

commissão ge éxame da legislação do exercito não teem 'por 
unico 'motor o aeto de 18'G8 ; .que S, Ex, c seus successores' 
não deixaram de dar a, ess'a comn.li8são toda a anima
çãO que r~clamava a complexa e importante t<trefa que 
lhe foi commettida e .de· qüe clla por sua parto se 
tornara, muito digna, visto o zelo com, 'Iue se tem üesem
penhado 'de, tão trabalhom. missão, Sem dúvida alguma 
que a·dedicacão de, todos ós membros desla eommissão e a 
inéa~savel sõ!icitude dó' seu 'illustru'r1o presidente, Sua Al
teza o, Sr. conde d'Eu, 'da\'alÜuo governo a ~egürança de, 
que, ella elll suas iniciati~as,.e no empenho' de levar a 

:etreito suas idéas" seria ,movida pelos melhores' principios e 
llOlos maiores desejos,de bem sen'ir .. Mas nã,o era possivel' 
que, o governo deixasse de ~c~olllpanbar esses Irabalh:Os e 
de recomm~ndar ;t, commi.são o que Ibe parecesse. mais 
conveniente. E o facto, é,que Q pl:ojeclo de 18il, inicia'do 
na Call1al:a, dos Srs. deputados, foi cODsidCJ'adci pela com
missão de exame da legislação'do exercito; de sorte que, 
qlmo eu disse, o projecto' ae~uai, lere lambem por base o 
,luminoso pàrocér dessa commi>süo. . " " 

A:-'oulra omissão, 1}00ada pelo. nobre senador diz respeito' 
'aos' olfIciaes hon6riirios, ,qu~ tambem 'forem reformad'o~;' 
Mas, Sr. presidente, Ó' facil reconbecer que, o omcial liono-' 

,rarlo"ou perceba um soldo'dereforma, ou o correspopdente, 
á sua graduação bonor~ria, está no 'caso do reformado; se, 
porém, ~ omeial lionorari!) pãO .perc~ber .,soldO, é claro .que, 
sendó cbamado, a serviço milit_ar, terá.o soldo que çom-
p'etir aos de sua graduaç~o mil~ar.' ", .'.' , 

Em. circumslancias extraordinarias;, ainda, ponderou" o 
'!lobo e 'scnador,' os o01ciaes bon'orarios reforma dós podem 
ser· cball1ados' ao serviço dos da l' cl,!sse, de exercito, e 
neste, caso seria injusto que não percebessem tôdás as van

,tagens inhercntcf, concedidas a'03 demais ,o'ficiaes 'que 'C~IU • 

elles se!virem~ Sr. presidente, como regra géral, os.reforma
dos nãO' podem 'ser julga'dos aptos para o selvico:'activo, e ' 
lúen'o,s para.o de 'càmpanba ; as 'cxcep'çoes', poróni, que, po,s
sam dar-se; em circumstancias extr'aordinarias, serão regu- . 
ladas por' disp~siç~es especiaes, proprias de taes ~asos; 
querer converter a excepção, que deve ser muito rara, em . 
'prin~ipio' geràl; querer que em rircumstancias ordinarjas, 
em ,tempo_de pa'l, se' adoptem dispo:ições excepci~naes, 0\1. 
proprias de circumslilncias extraordinarias, nno me parece 
neni jm,to, nem de, hôa 'administração. ", 
( Agora, pássarei 'a dirigir algumas palav'ras no nobre se
nador pela llabi1l:' Ser?i ,níuito. brev~ e creio 'tue' S. Ex. 
nilo me levará a mal esta' brevidade.' , " 

AlIudindo'á questãO par'a que me tem aprasado; ~obre a, 
existencia ou não de saldos ou de excessos 'das receitas 
sobre a, ,despezas, S. Ex. ~isse que eu nao tire presente a 
lei,.quando affirinei que ella não obrigava .o governo ao 

- '0 no)lre seriador notou ainda r'missOcs lio projectos_ Na resgate,do papel moeda, d~da a existen.cia de um saldo,; 
opinião de' S, Ex. os oficiacs - rérormadi», qua'nao Rejam então o nobre senador convidou-me li que com. elle' dis

·chamados a prestar servicos,' derelü goza'r . do novo soldo. cuta aperto' libro, e le"do-nos o texto da lei do orca
Esta emenda foi aliresentáda na camara e cabio. E antes 'mento de 1870 a,1871 e da do anno financeiro' de 
havia sido proposta peranlQ a dita commiss,10 de examo da '18i t a 187'2, achou S. Ex. qU!l, verificado al~um excesso 
legislação do exerciio. ondo tambem não obteve maioria da rocei ta sobre a despeza"devia ser este applieado ao rcs
devotos. Vou ler o parecer muito .competente de um dos gate do papel'moe:~a;, conscquelllemclúe S. E,x. ac'uso'u-me' 

.genef'acs· que fazem 'pàrte dessa commis'são, o Sr. \'i~conde de ,uma inexactidiio. . '. ' 
de Santa Tbereza, - Sr. J~esidentc, seja dilo do uma ve~ para semprà que 

Disse'o Sr,' viscondo de' Sànta Tbcreza a' respeiio . da eu não terei ,o.-menor vexame em rectificar qualquer propo
emenda9ue o nobre senador, lIuizera 'ver adoptada (U) ':' siçaó ,qu~ me escape na discussão, mesmo cin' discussllo 

" Assim como cnténdo ,que dGVO ser suppri[uido o final para a' qual ~utenba vindo preparado, quanto mais, etll 
d'o ar,t. ,3., na 'parte que compreh,ende as, palavras:' caku- ,debates que. aqui se suscitam a, todo momentó de omni re 
lado pela tabolla n. 1 ; porque, SO' os officiaes r.eformados,' 'Scibili, O nobre 'senador, PJl reni , não me con.1prébendcu ;' a 

,
qu'an'do' chamaoos a ,serviço, apro\;eilarem o soldo de sua I,ei de orçamento suppoz um estado. de. cousas que nrro se 

dá actualment ; a guerra ·estava terminada; as le,is' su,,:
patente, calculado pelo augmente Ilrojectado, será, mais r, puzer~1ll o, EstaJlo vivendo unicamente ae seus'meios ordi,
uma nnimaçiló áo patronato; h,10 do so,d1lr empregos a' .. d I narios, ,e, todavia, a receita excedendo ';\ dc.peza; em 
~~:f~,tJ~del:e~o~m!,dos ,eni- prejulzo os que',se:ac iam em taes' circulllstalÍcias, deleníiinaraiu ellas ,qüe o excesso da 

, ' ' ., recei.La fo~s!l applicado a,o resgato ~do ,papel liduciario do, 
- , FOI ~5tO o parecer que prc\~aleceu, e, com errelto, crClO Estado. ' ',. ,. 

quc'a regra geral é 'que o rpformado não possa ter, a tilulo : Mas ~stas n:to s,lo as circumstancias actuaes do Imperio; 
dC'~oldo,sen~? o ,quç' p,erccbo ~el~ sua ,reforma.' O JIO~~C I' das es'pezas extraordinarias, mesmo as pre~inientes da guér- ' , 
s~nad.Qr pelo I Jauhy tem á sua dlrOlta quem Icva,este.prlll- ,Ta, não ,cessaram, porque ainda conservamos forcas no 
ci,pio. na 9rdem civil ao maior rigor. possive]'. O nobre 6C- ' Paraguay, c' porque sobrevieram outras eventualidadês quo 
nador' pela llabia,s'quc ba pouco foi' mini~tro da fazenda, o,bl'igllram o governo a despezas imprevistas li consideraveis. 
estabeleceu, rlà sua reforma de'18G8, que o,aposentado Decl'etou-se a consolidaciiO'da divida fluctuante autorisou
desse mlnistcrio não poderá' desampenhai-' nenhum outro se, o prolongamonto da, "estrada de ferro de' D.' Pedro 11, e 
emprego ou e~JIlmis,sào retribuida' do mesmn ministe~io; a. para' 'estes 'uns, bem' Gomo para despesas extraordinarias 
raZ[lO que levou o nobre senador pela Bahia a estabelecer da guerra, a lei 'all.tor,is·ou operaçOes ,dê creditó, O ~aldo>. 
esse prjncj]li~ tão rigoroso é a mesl)la que justifica a suP-. pois, quc exi::te, ou para, se.rTir,m,e da' expressflo que li 
pressllO' da emenda a fav9r da qual o nobrç senador pelo aceita- pelo nobre senador, o excesso_ ,da reeeita ~obre.a 
Piallby ~e manifestou na ~essào, de hontem. " < , .. ,i desp~za não provem someftte~ ~(! augm~nto da renda ,do, Es-

..; 



, , 

,- 14, 

~ , , 

tado, provém, tamb'em; o principalmente, ,desses recursos 
,extraordinarios. 

'O Sn: Z,\CARIAS ,:-Apoiado; é i:;to õ que eu. f!izia. 

O Sito VISCONDE DÓ RIO DR.\NCO (presidente lia co'nselho): 
-Mas n~o concordo com' o nobr~ senador, quando des
conheco o facto muito favoravol aopaiz,' de que nossas 
rendas teem ,crescido, .. '. ' , 

O SR. ZACARIAS diÍ, um aparte .. 

O SR, VISCONDE 00 Hlo DnA~Co (presidente'do cOllselho): 
'-Aléni da ·condicào de termos os livro~ abertts, quando 
discutirm'os, 'ou me animarci ,a estabelecer ouira':, é que 
o nobro senador me interromp,\ tnntas vczes quantas cu o 
interrompo quandQ falia. 

O' SR, ZACARIAS ':~V, Ex. me interrompe ús veze's. 

O Sn. V;SCONDE JiO' RIO DRAl'iCO (presidente do COllse, 
lho) : - Ha ,inlerrupções muito opportu!)as, mas V. Ex, 
às vezes não me deixa proseguir. .. Dizia cu qne este 
fact.o muito prosp~ro'não era, reconbecido expressa-meu te, 
polo nobré senador, que allribue o estado uo' thesóuro 
unicamente à algumas operàções de' credito .. , 

• 
O Sn: Z,\CA!lIAS' - Não, se~bor, 

O Sn. VISCONDE DO RIO DRA1iCO (preside/lfe do conse
lho) : _.'. ~e, não 'fUra esso estado prospero do paiz, e 
que reOecte favora,'elmentc s,obre a renda pJblica, o 
saldo ou seria de todo abs~rvido ou muito diminuido. 

O Sn. Z,~CAaIAs: - Isto ti outra, cousa. 

nobre senador, tinha motivo ,bas,tante :para dirigir-me 'a sua 
pergunt(l, mas, q'uizera, que 'S, Ex:, que é ,homen de pro
gresso e dos mais illustrados, não condcl!inasse, 'por ~ssas 
ironias de palacios, eons'lruceões que são do utilidade pu.., 
hlica,e, tendem' a dar um melhor aspecto, á nossa 'capital. 
Todos doplorao quanto estam9s atra<ados ,na arte arcbitec
tonica; os nossos' arcbitoctos, por via 'de regra, são, os antigos 
lI:e~tres perlréiros e carpinteiros; não sÓ os edificios nãp 
teem no exterior aspecto algum de arcliitectura, propria
'mente dita, mas até no plano interior não.satisfaiem ás, ne-
cessidades de nossa popúlação. ' 

A Praca do Commercio do Rio de Janeir,o resoh'cu 
construir "um novo 'edifido para, suris reunloes. NãO 
creio _que incorra' por isto na censura de uma dcspeia 
de' luxg i. havia necessidade de alargar a.s proporções 
do edificio, em que actualmente, se reune,' Procurou 
adoptar o 'alinhamento que ,fo~se mais conveniente para o 
futuro das edifi,'ações nessa parte da' cidade; mas, ailida 
assim, resultava que, entro"'a caixa de amórlisaç;10,o o 
nOl'o edificiQ,da Praça fica'ria um becco sem sahida, Propoz 

'ella ao governo que lhe fosse pen'nittido'toni~r o alinha
mento da Tua, da alfaridega, obrigando-se a deixar uma 
sabida para a rua do vi~conde de Itaboráhy, onde tem sua 

,fren.te a alfandega; evitava -se o beco sem ~ahida,mas' ficava' 
uma"'iella. Depois occorreu que o vellJo edificio da eaixa 
de 'amorti~açào, que não póde,ser conse~vaao por ,niuito 
tempo, porque não tem tedas as condições precisas para 
aquélle estabelecimento, ficaria como' um aleijãO ao lado 
do, novo edificio da Praça. Então propoz-so ao !t0verno 
fazer uma con,trucÇ.ão geral desde a rua do Rosario 
óltõ á do General Camara, sendo levantados neste alinha
'mento dous novos edificios para a 'caixa de amortisacão e 
para o correio geral. • " 

, • '. O correio geral, como sabe 9 nobre senador, está em 
O 'SR. VISCONDE DO RIO-DRAXCO (presidente do cOllsel'!:.o);' , casa de aluguel, pela qual se pagam 12:000$ por anno, 

-Vem a péllo responder aqui a outra observacão do" nobre E: verdàde que se está I'onstruindo um novo edificio para 
senador, ~orque el!e gosta de apurar muito a: verdade le~ o correio na praca 'de D, )'edro 11, mas a' secretaria da 
gal. S. ~x. nos disse: « ~e houves~e o saldo quo~figuraes, agricultura não ·pód9 continuar onde se ac.ha , porqlJe a 
cu ~everel enc.ontrar a prova no re,gate d,o p~pel-moe?a,,, ! casa carece do consideraveis reparos, que não pódam 
Esta observaçao do nobre senador ,nãO (J Fundada. A~nda i ser feitos, visto ,que esse ediflcio'cilm os outros con
q~ando h~uvesse ,:m saldo nas condições qu~ prosumlo'a i tiguos estão condemnados a ser demolidos para construir-se 
101 de.1810 a 1811" como a de 1871 a 1812, es~e saldo, abi um'thealro' nacional ' 
não po'dcria ter logo applicação, porque o nobre sena,lor :,;' ,'. . 'a 
sabo que o saldo de um exercicio não pôde verificar-se ao A I~lea, portanto, d1\ Praça do COlllme~cl~ con5ulta~a 
certo senão depois do balançoL e não temos ainda balanço necessldade',que tem o, ,g?v~r!lo de un~ cdlficlO aprop~ladO 
de '18iO a 18i1;, telilos apenas,a synopso, e de 1871 a par~ a caixa de a~ortlsaçao ~ de ou,ro para o correio. A. 
18i2 nem synopse existo. Logo', dado que livessemos UIU colloca~üo desta ultllna ,re~ar!l,çã.O no logar. onde se está, 
saldo nos termos das leis do orcamento de 18iO a 18i2.' construindo o novo edlficlO, SUSCitOU' representaçõ,es d,o 
as provas que o nobre senador· quizera ~hcontrar não po~ , commel'cio; .e podendo o mesmo, ~dificio servir para secre-:
dião ,ter ja apparecido, porque esm operação de\'êra ser tana da agncultura, que, como Ja ~ISse, tem d~ mudar de 
feita com toda a 'segurança, depois de ve~ificado o saJdo casa, o governo entendeu que deVia acolber a Idéa, pro-, 
verifica cão que não pó de ter lugar senão depoi;; do balanco. metlendo concorrer com e Custo das nO\'a9 c~n~trucçOe8 

" " : ", • , '" •. feitas: sobre plano por elle approvado, e sob as condicçOes 
A re~pClte da caixa ~e amort!zação n<l:da, maiS .dlrel, de bem corresponder as necessidades assim .da caixa de 

reportando-me, como addlta~ento, ao qUi se lo em dlscur- amortisacITo como' do correiõ, 'contando que a despeza 'se 
se do nobre senado~, ~rofendo em 1867; subscre,vo o que poderá fãzer dentro das consignações, do orç,u'mento, ainda 

, a nobre senador ahl dl,sse, c' s~bscrevo se~ restncção al-, ' que um pouco augin'entadas para esse fim. , 
g,uma, colloeando a mlllb;t ~sslgnatur,a abmx,o do nomo do' Eis aqui a proposta,da commisSIT9 da Praça do Commercio / 

,nob~e senador como autor~dade,mUlto mais competente do 'Rio de Janeiro, e a resposta do governo. O ministerio 'da 
P,erguntou-me o mesmo nobre senador, a quem estou faze.nda o o da agricultura não duvidãrão concorrer para 

respondendo, o que havia sobre um projectado edificio pu':' a construceilo dos dois edificios sob plano approvado polo 
blico, que denominou palacio,assim como tambem deu este governo, contripuindo com o custo des5e~ edifidos e dos, 
nameao que seprojecta. para a Praça 'do Commercio. O' terrenos que devam ser desâpropriados por conta do Est'ado 

.. ' 
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Esta obra n'it~ poder& ser,ievada,a' effeito sem qu~'n 'a550- :Toda\'ia, se o nobre senador. ~ão esh~ satisfeito, "ê ,que 
ciaçáÓ da P'ruça obtenb'a do pode~ legislati 1'0 (IJorque ·s.ó este.:a redaéçilo .do (lrojer.lo p~de ter UIII sentido contrario' á, 
lhe poderá conceder) a isensão de decima u~bana para os intenç~o da, commissão, mlo m.e· opponho a' uma omendà, 
novos edifi,cios particúlares, e a a'pplicaçào d'l lei especial A segunda objecção do nobre scnad<lr é' de maio'r", im_o 
das estradas do ferro' quanto á desapropriação, Se a as-;: . portanc.ia., O nolJr.c senador entendo ,!l.ue o proj~cto; man-, 
sembléa geral'entender que esse plano de edilicação não ó dando ,contar ao magistrado o tempo de elfectivo exer-' 
de utilidade pública, ·que não lhé liJeroce animação... . cicio que so .lhe deixou 'de contar;'conrorme, ó decreto' do. 

O SR. ZACARlAS:'·-;Já lia orçamento? 

O· SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidellte, do conse-
Ihu):-lla., '.,,:' ',' . " 

O SI': Z.~cAnus:-':" Quanto pertencerá a éaixa de anior-
tisacfio ? - ' . -

O S!I. V'SCONDE DO RIO' BRANCO (presidente. do conse
lho) :-0 orçamento e a planta n,io rora'Dl.aiuda remellidos 
.officialmente ao ·gol'crno. Consta-mo que a despeza por 
conta do goverllo é'orçada em,1,500:000;il, repar,tida pelos 
dous ministerios. ' . " , 

N,10 ·se trata, ro;ia'nt~, Sr. presidente, de uri;a obri de 
luxo; trata'::se de u'ma olJra do reconhecida utilidade. Se 
o edificio do largo do Paço fOr d,éstinado pãra o correio, 
Ô ministerio da a'g'ricultura terá de alugar ,um prorlio para 
o seniço desta rapartição. A 'caixa' de 'amorlisa'ção, o 
nobre senador'saba ;que ti um edific(o yelho, sem as con
dições n,ecessarias para o serYiço a que é destinado: 

O ,SR: Z.\CARIAS :~E·o cor~ei,o para .o"de ;aa ? 

. O SR. YISCOi'iDE DO RIO BR.liXco (presidente'de ~onselho): 
-O correio terá um novo cdifici,o, se essa idéa fOr aceila; 
e esse. que se está construindo no largo do Paço servirá 
par.:l a secretaria da 'agricultura. ~las nada dislo se 'P.o
derá, fazer sem o ,concurso da "assempléa geral, porque 
o governo carece dos meios que lhe dovem ser, concedidos 
no orçamento, e a associação commerçial não pode rea
lisar o ~çu plano sçm que obtenha os favores legaes que 
já mencionei.' , .. ' 

Creio ter satisfeito ',á interpeÍlaçao do nobro senador,' e 
respondillo', tanto quanto me e~a possil'el, 4s objecções que 

, se opozeram ao projecto em discussão.' . 

,SESSÃO EM' 28 'DE JANEíiw' 
, " 

A,n t,iguidade de, ~1.agistrados ' 

,1830,.viola a conslituiçãO do E;;taao,' porque ip.lpOrla .isto; 
,retroactividade da lei. 

'0 SR. NUliES GONÇALVES :-Como di~eito.nó,'o. 
:0 Sn. NABuco :-Sr. prc,idente,é muito complexa ,o 

diffieil a questão da retroactividade das leis. O que se póde 
entender como rctroactividade da lei? . . 
, . Senho,res, o § 2° impugnado' pelo nobre senador. não 
,6 senão a consolluencia ;necessaria do principio reconhecido 
pela comlllisôão n~s.motivos dcsté projecto. "Na v~('(Jªd~, se • 
censideramos o regimen actual pelo qual se liquida 5. 'anti
guid,(de dos magistrados como i,icon\'eniente, excepciónal 
e iniquo, porque deixar de derogar 06 effeitos desse regi-
JlIenj Ilue ainda 'não são factos consumados? . , , 

A nossa constituiçãO consagra o principio,~a não retroac
til'ifladc das leis, principio já consagrado pelá legislacão 
roniana nas palayras 1l0n ad. raela prrelerita revoearc': ~s~ 
sim que a lei é·retroactiva quando 'se refere ou é applicada" 
a ractos preteritos .. Muito bem: todos a'ceilamos este prin-' 
cipio .~. mas o, que 'São factos pr'eteritos? Eis' aqui n 
Ijuestão.' ". 

Depois de l.onga contro"Úsia ~ maior parte dos autores 
entende como ractos preteritos, .fúra da aeção d9 legisla
dor, porque' constituçm J direito's adllUir,dos, sómente os 
raçlos Já consumados antes da nOl'a lei; aco,ntrarió e por 
conseq,ueucia estão ào alcance,. da nova lei, como meras 
espectativas, os factos que ao ,tempo della não estanm 
cOlllpletos. Não constitue. senão uma especlativa a arlti-' 
gu dade, p.orque apenas 6 uma habilitação, uma capacidade 
,para o accç~so, .e não ha pois facto consumado, direito 
adquirido.sCuflO qU;lIldo seI'ealisa o accesso que é o objecto 
da antiguiilade.' . ' 
, Se a antiguidade é u'ma habilitação, uma capacidadé, 

a lei bem p.óqe lcgislar sobre ella em quan!o b accessoso 
pão dá. . ' 

Um individuo, i:erbi grafia, tem o tempo de residencia 
qlle a lei exige para naturilli5acão; mas uma'lei sobrevêm' 
antes de conferida a n'aturaliiacào. e-esta 1ei éxige mais 
tempo do 'residenc1a que a lei a;;terior'; dir-se:ha que '0 

.. O SI';- NnDulco:-Sr. prosidente, a primeira' objec- facto da· nat4r~lisação .ainl!a IIão Corlllileto está fóra dó 
ção oPÍlOsta pelo nobre senador pelo Maranbão ao projecto alcance da IIo\'a lei; e é um direito adquirido? Certo 
substitutivo, offcrecido pela commissão de legislacão, [11'.0- . que nuo. 
ject§, cuja di,posição' principal o' nO,bre senador alr" adop- Uma' lei para os ,inlcrsticios dos postos mililares, exige' 
ta, é que o § 2° do inemlO projocto ,manda contar na' an- ccrto tcmpo; sohfcI'ém, porém, nova lei aute;;: de h~ver pro- . 
tiguidade sómenle o, cffectivo exercicio 'dós juizes de uireito,' moção, e determina ma,s tempo. Dir,se-ha que o official 

. excluindo assim o tempo que ~hàs o de"reto 55i de 26 de (Iue tinha', ao tempo da nova .lei, a' antiguidade exigida 
Julho de 181)0 manda por excop(c·.o e equitlade, attende~. pela lei anterior, tem U/ll direito auquirido ? 
O nobre scnador se' encarregou elle mesmo de' desfazer 'a Entendo que nfLo: ,nesses 'dous casos· só' havia uma 

, objecção quo Olipoz quando (jj,se: "E' verdade liue so póde 'e:,pec}ativa, .. que a lei por ,ilOtivos d~ o!'dem 'publi'ca creou 
éntcndc'r que o clrectivo"'exercicio' jil abrange tÍlmbem esse c por motivos de ordem pu~lica derogou.sSem a naturali
tempo de 'conrormidade éom essa lei." E' este o sentido sação, seni a promo~ão, ,não lia racto con. umado n,IS llmo-
b . ", theses referidas .. " ., . o \'10 da disposi~àO do paragrapho, e assim .o entendo a 

COli)/nissao. • Portanto, Sr. presidente, não ha' no § '2° violacllQ da. 
'. Portanto, , o § 2° do projecto quer dizer o tempo de :constiluiçãO. A lei nova· EÓ comprclícnde e ,a[ccta ós ma

e[ecti,'O exercicio contado cQnfõrme 11 legislação actual gistrad9s quo não foram promo\'irlós é ppr consequencia· 
que estalei nãô derogn. . , náoJeem ainda direito adquirido. . ' 
/' ' , 

I 
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Ora, dizei-"me, se' occor"rr.sse',uÍ11:\ 'nova lei e' Iletermi- ", verno nOJo tem que mandar consultar ao ~upre~1O trihunal, 
liasse que ~ lista de jUiIC~ 'de Iliroito, da qual é e;,eolllido quando por ventura queira f;lzer uma remoção, mas deve 

','odtisemharAailor, ros~e co"mp9!'ta rle"'2I) o n.l0 ,Ie 15 coino recorrer a 'revisàoannaal."(Apoiados) 
m"anda 11 lei 'àctual, pódcriam invocar di,"eilO arlquirirlo os, Assiill que a ohjecç<1o do noure senador n<1o tem '"cabi-' , 
jllizes'"de aireit~ que' hoje compoem, a lista dos 1 iS? Se' mento algum ;.0 ,governo continúa no' exercicio do seu 
assim fora a lei, que só tem por fim a felicidade publica direito de romover o magistrado, mas é obrigado a reillo~ 

, lodos,os dias 'seria ·embaraç1).da em sua ac'ç<1o 'pólo' inte-" vel-o para0 logar que lhe competir conrórino a antiguidade 
tesse privado, na~ relações do direito ,p~blico', d:leIlI os que tiver na re\'is<1o annual do supremo'tribunal. 
aut6res,',o legislador concede, mas não se obriga," ,O" nobre senad.or pelo Ce,ará duvida se pelo § 3.0 do pro-

Não fizemos por esta lei seQão o quo tem 'feito "todos' os jecto os magistrados continuam ou não a apresentai' suas 
legisladores; isto, é, reconhecendo iniquo (e na" yerrlade, ó cartas ao supremo' tribunal de justiça,.e disse' que .con": 
-iniquo )," o "regi'men: actual, reparamos 'os eITeitos delle ain- vinha que continuasse este costume embora sem. a penali-_ 
da não consumados. O,mais seria illcoherencia, As outras dnde que o decreto de 1830 estabelece, Digo ao nobre se- , 
objecções., do nobre senador refe"rem-se á interpretação do nador que pelo-regimen do projecto os magistrados não são 
decreto de 1830, ,Ma,s.so a commissão entende, e o n,obre Imti,,, obrigados a, apresentar suas cartas aO",supl:emo trio " 
senadur" tanl,bem, que esse decreto ,deve ser derôgado, p,ira bunal e" tal.ilprcsentação além de inutir có'ntimuatia a scr . 
que; IIlterpretal-o? Entendo:em çonclúsão que o projecto um ,()n~s p'!nL os magistrados. Se o supremo tribunal de 
substitutivo da~."c"olllmissão merece approvação ~o sena,do. justiça, conrorme o projecto de,Ye : razer,a.matricula Ms 

magistrados, á vista. da participações officiaes, para' que !1lI
por, aos magistrados o trabalho de vir á çórte ou manda'r' 

O ~I'. Nnbnc,~ I _ Vou tomar" em consideracão as por meio de procuradores estipendiados fazer a mQtricúla ? 
objecçõcs do nobre senador pela nrovincia do Cear,!; pelo' Conti,nuaria o costume,. nias inutilmpnte desde que não Im 

muito respeito que elle me merece"" " pena. . 
, S, ,Ex, entende que a disposição do § lodo iirojecto Sr. p'residente, o que se quer por este projeclo ó que o 

substitutivo é "il)Úlil, por quanto an supremo tribulI~1 de quadro dos magistrildos sgja, C'omo é o de lodos os empre
justiça, pela resolução de 16 de Novembro de 1831 já gados publicos, reito sem dependencia da' apresentar.ão"de 
compete o julgamento da,antiguidade 'dos. m>lgislrados," e • titulos de nomeaç<1o," ma? á vista das ilárlicipaçOes ou' inror- r 

.entre a di:;posiç.iO âa lei" vigente e, a do projecto n.'o li .. 'mações constantes das diversas repartições. Assim, raça-se 
diITerença., Em um. aparté, quanda S. Ex. fallúya,as5iglla- 'o' lluadro dos m'!f;istrados á \'ista das particijJaçôes om 
lei para lo'go a diITerença que bil\'ia ent~e essa resolução e o ciaes, e o magistrado qlIe" reclame se não estivcr'deyitla-
prgjecto; a rcsóluçãO de 183 t diz que compete ao, supremo ,mente rollocado lia revi~ào a'nnual. ' 
tribunal de j~stiça "Qjulga.ménto da antigui.tlade dos ma- Eu continúo, Sr. presidente, não obsté.nte' a insistencia 

'gistrados,"m:ls.o projeéto diz que .compete cxclusivamcntc: ,do nobre ·sel,lador pelo Maranhào, a pensar que o § 2' 
a"resolucão para mim é clara, màs, entretanto, e não ob- lIão tem eITeito retroactivo, porque não, aITccta senão es
stante' elia; ô gqverno se.tem arrogado o direito de contai' pectactivas, que nascem d'l."lei, e que, por consequeneia, a 
a antiguidade do magistrado, quando ella importa para a' lei póde derogar. ~ãO ha, que 'se mostre, um direito ild
remoçãO e para a promoção das entrancias. (Apoiados)" E quil'itlo, um racto consummado,. porque a'antiguidade é um' 
temos assim, o si'1llul'cssc el"11011" essc'que a commi:ssão' elemento, uma capacidade dá promocão "ou accesso,- e sem· 
mostrou. " ". , ,', ,"""'" "il promoçào "~u accesso, n;o ha di,:eito adquirido, ou :racto 

O julgamento da antiguidade competo ao supremo !ribu- consummado,quo obste"á acçà() do legislarlor. Repito, se-" 
nal de justiça c devo compelir, em todas ~s relações dá 'nhorcs; que o' § '2" do projecto ,6 Ulfl dever nosso, é uma 

, vida"'do magistrado porque assim convem á inrlependeneia cohcrenci'l: com efreito o decreto de 1830 é iniquo· por 
do magistrado' para que não fiquo""pOI' mais esta ra,zão (( que impQe ao nwgistrarlo 'sem processo, sem interpellaçio, 
mercê, do governo, de quem elle já depende a sua '110-' pela mora inwlpata ou .não a perrla da antiguidade, isto é, ' 
meaçãO, fcmoção e access~; se a allliguillallo ti um' ete- a perda de serYiços:' pOI' iíliquo derogaíno3 este decreto, "e 
mento do accesso, 'se é Ullla ,garantiJ'l cont" a as remoções lois' como"' bayemos deixar' sub5iôtir os eO'citos des,c dc
\;iolentas; rião pó de a apreciaçãO della competir ao governo. creto ainda não consumados? ' 

I\las o nobre senador ponllerou 05 graves inconvenientês·. SI', presidente, O mcio qlleosj~risconsu1tosaéharalllpara 
q\ui poderialÍl occorrer de competirao ~upremotribunal de resolyer a,grande'dimctÍldade"'do~ ractos p~s5ados cpnsiste 
fustiça o"julgamcrÍto d:i antiguidadc cmrclaç:(o ,á remoção' 'no direiio, adquirido; muitos esforços' teem reito 'cJles para 
das entrancias, llorque 'o poder 'executi~o "s~ veria muitas reduzir a idCa do direito adquirido a uma. syntbeôo; mas" 

:vezes embaraçado, tendo "do consultar ao ,su'prerno tribunal não o teem podido razer; e pois recorreram·fI analy5e ; e 
q4a~do houvesse 'de (azer uma rellloçà5" reclam"ada por cstabdecendo infinita"s distincções a respeito, das.diversas" 
imperioso motivo" de ordem publica, O nobre senadqr está relacõC5 juridicas: como as que procedera dos "cónfr<itos, " 
enganado quanto. aosenlido da disposiçãO ,do projoc'to. O "das 'succcssões, das penas etc. Quando se trata, ,porém, uas' 
que é qué. diz 'o projectQ ? Que o julgamento da" antiglii- relações do"dil'cito publico 'cómo. é a de que tratamos, n:tQ 
dade do magi"strado prevalecerá' para todos ós actos' que IHi" questãn,' o legislador não re"cua senão per:lIlte" o racto 
"exigem este requi::ito. Que' julgamento? E' a revisüo an- consumado, porque só o racto consummado constitue o direi,to 
nual <Íl,Ie ,o supl'emo "tribunal de justiça cQstuma razer ~em adquirido. A lei, como dizia Portalis, marcha, dcstróe o 

, virtude do, decreto de 1853 e que regula a' ailtiguillal!e'l ue existe; crôa o que não .existe, e não 'póde, encontrá r ' 
para todos" ,os, ca50S oecorrentes, emquanto essa revisão 'embaraço nos interesses privados, nuo "ainda não constituem 
nITo, é substituilb pela do ~nrio >eS"l~intc. portanto, 'o g~'- direito perreito,ou adquiri'lo:' ' 

-' 



, J 

. \ 
/ 

I . 17 

, ' 

., 

( 

'. 

':ci '...:, ~ . 

, Ássi'ffi hasrêlações do dire'Üo publico, direito: adquirido; Por mais, que' ~e esforçasse o"nobJe seDadõr" niloconse-
o fáctó' cOlfsumádo~ ê pois a'espettativa" fundada na,lei,'a guiu,iconvencer ,o ,semido~ de que", ao ,tempo em ,que Coi 
lei póde:destruil-a: ':' "', ", redigida,a,Calla do tbronoj,já, bavia,'sob ,caracter epidemico 

'...r' N~ste caso cstav.a a antiguidade, a qual até a promoçãO: e' com, a ,intensidade 'que actualmenlofapresenta,> a ,moles tia. 
oiegislador,!'póile legislar'cO'nforme as sonvenie'Ílcias'pu~' qUo"in\'ádiu esta 'capilal:' ,Hay!a' no portado,Rio, de Ja-, 

'blicas, ' - , ' ,', ' , '., " ,neiro;,:'iltalvez ,(mesmo. no, interior' da, cidade, , um,'ou 
, O SR, :NU~ES: GO!\~.lT.vÉs :-E quem estiver na 'lista.' "o~tro;' caso ,tl,o'1Cebr,e: 1l,.marella.; : mas ' íaes',c,\sosf,eram, COR,-.' 

dos 15?, ': -, .)' '",. . , ,',siderad,os ,sporadicos,,' não apre,~,entavam, ainda o ,caracter 
" O Sii .. ' N.\DUCO' :.:.!.:'.'Aindi!., /l]Iesmo 'Ila:lista dos1li, rião i ',de uma i epi[!émia, ;A variola ,gra~saya eDtITO,: ~as nÍío, com 

b~'(üireito adquirido'j"por;' quej: como .. démorist r~i" sq; a Jl'roc: 'tal. :gravida de'"que ,d~vessé s!lt>m!lncionada "tu o :explicita- , 
moçiio 'c(;nsuma 'o'dir.eito,' ou cómpI,età o' direito. " ,.~ : .men~o quanto, o nobre ,senador quizera 'rm, documento, desta 
"Ó Sii, N~~Ê~ ·GO~r.AL'YES d~"ünl apa'ri';:" ' , ,,' J ' l, ", I -natu,reza', ':':'. ,""" : l,~.', ',:" :" , 

.. , :i:'!',:,', ",;;",\I',r." .',.", ':",,, ,:-, ", i, ,,' '",,', ,"':',. Cltou,o'honrado membro um;avlso,do,;mmlsteno ,do -1111-

I.~".o,:$r;, ~ NABUr.9 t:...:..... Jõt,? ' seria,' ,c,~bªraçi\" ~,Oll)~ f ,perio á adininistraçao, da' 'Saotac.:Cap ,da,'Dlisericordia, , 
ple.tamcn\,c: ra acç~o'"dQ,,,Icgl,sl(trlof.!;\a: lçl;:t~n1, ,po,r, fim'.,a: -tecommcndando,lhe;o,compr,omisso:el]l qU'clella ·se: ,acbava, 
feliGidade:n p,ubJiça., ,,;indicad.a ': pplo :'pr.ogres~,ol;:!l ,sQ!Il,Gnto; e ,solicitando que, "attentas ,as ciréumstancias; ,tratasse, de" 
déve 'Í'!lsPQitar,,05 factos consum~dos", e~Vi\~,OS qllÇ'-.,dcpcn?c,m; .. fú~dá r, as enfermarias" a'; que,jilst'Lva'l; obrigada:' Sr" P,fesi
amda do contaclo :do acon,teclmento ;ultenorque s~ ycnfica:donte; "este aviso de 6 de, Dezembr,o;.não,:pro,va :em Cavor 
dçpo,i,s qpl\~: " ."...:, -.: I, ' '" ' " ":' ' ,~; ( _ : do que, pretende, o' no~re:senadôr.l'Be, aqu'ello, ,pio est<)bele-, 

Ora, sonüores, recuaremos p.!l~ant~ C5,\a,. pequçn.a 'ques,tl~p: cimento: tihba :obrigacão 'deiestabelecer·'.enCermarias espe
de antiguidade; cntrelalllo, n)io tivemos' duvida"eh\' desírujr: _ciaes, .),eas ,não",tillhi .. ainda ,esúibelecido,' eia1 ,porque o 

, os direitos relativos ao~ mo~giàdós que aboli.mos?· ~:'p,órclue: ,ilObro,lsenador,' que 'esiay~,perCeitamente inleirado' ilo que 
entelldem9,~ ,.que: 9~ ,S,4CCC5$qre,s, dos, mOJgaqos~ao,;tmbaml "occorria.'; , "', ,;,.' " , ," :,' " " . , , 
s:não e?pcc\atiya ?,:que:e~siusp'çclati~~ co?cedida p,ela,lei" ,', O iSn, ZAbÍliÀs";;-'NITo"se éslabeleceh1 sem' ordeni do, 

,nao podia' Impedi!' ~m~.sranp~ pl'ovldenela d? ~rdell)\Pu-\ ~ô\'ér'nó, ' . ~," " , .-
blica;' não haVia direito adqUirido, porqno [lirello atlqUl-; ", ,.... ",,:1',:, ,', '"" ',' 
,rido, só ha veriá', pela abertura d:L'5llccssão", ' ," , ': \I i" Q, ~R: ~ISCO~DE '?O RIO,' DRy"C~ (presi,d8nte ~o conselho) : 

Portanto, Sr, presidente; eu continuo ainda' ,a insistir 'no! -,.,' .não h,avla ~ all!da 'reconbeqdo,qu,e a caplt,al soO'resse 
necessidade da ~pprovaçii,o do projccto, que eOlr .tcmc.riclalje: 'dé u~a ,epide,ln,ia .. e epi~em,i~ intensá, S. E;r., ;leode' agora, 
a commissão ofl'creceu á c?nsid,eração (lo' senil~o, (Muito' ,em aparfe,. c9,m, a, observação: do,que não podla.; .. estab~lecel-
b~m.) r, ;,1 \"" as se'.ll au!orisaçil,O '(\0 g,overno; l1]asquei!1, con~ece, o ',7.e~O 

, J J' '''" _,_,_. .. '. do nobrJl ~enadjJr, qu~m" comJlre~en?e,quanto, elle deVia 
, ",,, , ,i,.' , "!',' , .. ;: estar apprebensivo pela sórte desta população;,:vé, que 

',SESSÃO EMl PDE 'F EVEREIRO- , i, ,s. Ex, DitO esperariasuggestão, do ministerio do: Imperio, 
" ."" ' , " "': "'," " ',- ' '. l,ma~ se'iia:,s?ti.~\to' e~' re?l~ni~r 'i!. ,a,utori'~açã?,;~e ,Q.no ,po· 

," , y-" t~i:' " , " " ' 'I, deSSe, pr~s,~!ndlr desta,prevla Corn,l!l:lid~de; ',', 
;' Jota", ue, gr~ças, " ' ,Sr;presidc~te; qua~do 'se redigia a Calla,.ilô ,lbrono,'bavia' 

,; d' ':' ' , , ~' .: , "; ,;' ' " r, apenas, receiô ou suspeita' de que~:epidemia, 'qué l hoje 
"d 8)1'.' "ili~onde' do, n'lo Drq,nco (presh 'reinainestacidade;,se;desényolvcsse,; omal'est~va,em'prin
'MlltB dó' 'conselho) :c'!!!l.Sr;' presidenlei bem quó 'fos!;~ cipio; não tinha áp'reseot<i,do 'o caracter e' a intensidadé que' , 
previriido) pclo':meuJ,illustl'c amigô quê' :acaba'M' Calla'r) depois tomou, ' ",~, ' ' 
dévô' 'àCóm'panliar o nobre' senadiir pela pro,'ilicià da' Dàliiá o' , , 

, Si:'Zacarias," q'úé-'encétoii <> jhs'ente débate I{as ce'nsuráJ .?,S~',ZA'fÂRIÀS :~, ~ variola' íinba toda: intensidade, 
q'~ri"fcâ'ssiln' aó-'discurso da CorOa 'C<Hnoao pi'lijeéto: rlJ , , :Q,S,~,'ISCON,IjE, DO., ,RIO DRANr.O, (presidente do'. con-
respostà1,' "'i" : ',', ' , ,". 'I s~lh,o),:,;-~fioera prudente que' a Calla do throno, que tem' 

L:uue'nto,' ,Sr~ 'jir~sidentc,' que; S, Ex,; notando: oIÍ1issIT~,' eco"dentro e Córa"do paizj le,:asse uma noHeia que podilL 
'ou· imprÓprié'dade (lo 'ternio~i"IJO segundo periódo 'da f~lld ;ser ,~xageia~a, ou' Celizmente desmentida pelos Cacto~, pos
',d,o thr,olio; ,não; c~colltras~e p)Lra,.,justi6~,!r a, ".u<I, 'e,m.qnda) terio~e~. {I.. falia do thrón9 ,nã,o, é um boletim d a junta ,de 

motivada pelo conhecimenio que elle tinha, d~ ,e~ladO', s,aJ ,hygiene, publica:: não é,'pelo discursO'<!,à C,or6a, que' a po-
~ niJario d,e.sta.: capilal, s~~não ,ipterpretaçua~.o,d,!o~a~,: S,' ~xl ,p'ulaçãO,!Jra~ileira,prQcuraria, inCol''!Iar-se ,do estado sanita:" 

COgitou, e affirmou ao sena'do que neste penodo ,do lli~-' t,io, O"Jno_brel,sena!1,or. !len1' le~ectiiJ quo 'seria até um cQn-
; c.urs<1 .. Aa, çor.Oa,qouv!l rtQposilo" :~e. Qccl!ltg.r",a',,)',er,dade! ;tras,~n.so ,suppor que, o gove[n~, 'com <)9 palanas discretas, 
d~:illl!~!,r",\ls, ça,maras ~,:o d!2y.0 ,br,as~leir~,', qe,.te,~anta'~ .-À!>: discurso ,da C.or~a, pre\e!ld,csse ,occultar',aos olhos do, 
~,~a, .f!!rCil\ ça,\\d(na ~ob ' \l-q,u,~,l pa~s,asse,1]I ,,os ,repres.~p,t'!01 pov9" ,a ~nrermi~M~. du que ,~st~ :!lstivesse soffrendo.. Por'
,tes"da' ~~ç{io,[! '. ,', ,,' ,', i" :, " \)_:., ',: j! :.ql!6 'veio o.lnobr~.,s~nadoria_ttribuir-nos .. p proposito de, dis
" J'lreio, te~ r~pr!lduz.ido, _~!lo:~9:l! ,p.eu,sam,eulo; '!las,até a~ ,s,rmu)ar f'}c,tos"notorios ?};, ,Ex: ,de,via aotes,em,Seu illus
'p~a.v~a8 do' nobrç .. sena~or, Entfetan!o,,; ,Sf"pr~sidente, s~ ;tr<i~o :'cri,terjo; ',rccoohl\cer que" não sendo? disc!lrs;o da 
comp~\'~rmo~ a Cal,l~id9' ~!Jr,ono,.'com a eme,nda de .S.: Ex,; "Cqr,õa rpl boll\tu'l do pr,ovedoc,. d\l sau~epu~hca,' ~lludmdCl, 

, vF"se,-b~zJJue ,não, ,h~via:mo!h:o, ipo,ra ,ii!nt,o ;o~caxc!éo: 9, npT, ÇOll1?, alludi~j a esse, :cstado: M ,co usas,' nITo"faltou á, ,'er
,:bre ~~,~,ad9r:;re~Qllb.ç,ç~ que.~ ç~tado,,~anltarl!!,+,e:n'g~r.al' dade, com quanto deixasse, de tocar a ,re~at,e, ~e.Jeva.r o 
• saii~~,a!o.rio,~:e''lRq~~c~}),ta,:,,,~:.~~pe,ro'fQ1 o.~u,s, gU,a, c,~s.sil~~1" s,u~to.,~}o~as,:I~ povo1aç.Q,~s ,,dõ; Impel;io; de' p~ejl,ldiéar.-nos , ,. 
, brev,ew~,n,te:~s. mole~,t\a~ ,que~!Jç~m,,,<1P)lar~ç!.d!>,,pa,lgp,ma~ ,n? extepor, qU\l~~q,,~~ CaJ:.\o.s;,alll!!al:nàoe~,távam ~e.l'!1 aV6_ , 

com .baSlante ,1~tensl~a~e",en1',dlversi'S, p.ovoa~õe~. ": ' : ngl)ilrloS"C,:a-,epldemw, não .s~ )1al'llI mamre~t,arlo franc,a.. 
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'menlo, o nobre senador podia 'notar nesle periodo da falia, TO,cem ao ,inai. leve,loque ()e uma, Crilic\1 impnrci,al. ,P!Íúc,-se ' 
"dóthrono'- dis,érição'; nun'ça'o prop'osilO que lhe allribuiu: di~er quo"ó nobro senador .~esle caso fez"de"',m :argueir\l , 

,<;': E"~OIIi que Jnteresse; "Sr,,: pr.esiden~e',: o ,glivérno' cO,!Ílet- um cavalheiro, tendo aliás matena maisimpor.tante ,pilra 
'tc'ria: ,semelhante fdlta'? ,SeM'para' eVitar despc'zas'extraor:- o .seu di~curso,' .. ':,' l' , _ '\ .' ". '-""I' 
Mnarias é~m~os·\oc.corros"pu~I'ic05? ·~~o: é· esta 'a ce~ur.a: ,Dev~,:porém; sobro esto lwnto ,dirigir ai~da ~ma. ob-. 
que 'os' nobres 'ilenador~s 'costumam dirigir-nos: elles' .;up~ servaçao ao senado. Se ,per acaso houvc uma omlssilo na 
'põenl-n'os'sempre com ·tendencia p·ara. gjlsiiir c'gasLar muito.! ,fàlla do, thro~o, o~ 8.e suas ~ala'(r1\Si .0' que ·e .. exacto, :nà.o 
':Seria'pára 'p·oupar-'-nos.ao traballío das 'providencias que a: correspondem'ás clrculllslanctaS actuaes, o meio de sU.pprlr 
'epideinia'. reclamasse da parte' ai adlÍlinistração,' publica? ,esta .lacuna O:u discordancia .inv,olulllarin ,é o,ofTerecirlo 

,"Qú:irqu'er'qíio seja'a i~justiça com que os Ilo~res,senadóre's! pel~ no.bre relator do p,rojeclo Aa re,spo~tü.e pão a:.~men,d;l 
',io's'jlllguem; não' podem:, .imputar-no~" um' sentim.entir tão do nobre .. sen.ador. t.:Ju~ndó) ,)a .gJensage!ll. ;l."CorÔ.a s.e 

. reprebenslve.l; temos daqo sohejas provas de que,' se nos procura insinuar ~W~ .ce~~:ur~,é~~7 ,~9,~~ IJ.s!yI9s ~\\e esla. 
, fnlta·:a iéapa:cida:de 'superior 'de ouúos, nao nos: falta; zelo'e seja concebida com a' maior' delicadeza, porque, cómquanto, 
· . dêrlicacão ;00 :éumprilnento de nossos' .deveres., . . , '. ",: rccáia sobre o'ministerio, refere-se aodiscur~o' proferido 
;:'0 nobre senador quiz)' explicàr, essaomissiio;.quC en-pelo: cbefe do Estado. o nobre: s~nador qúer :na sua e'.".enda 
xergoú.nó segundo' peri'orló 'do discú'rso· da· CorOa: e" que af1!rmar redóndamento o que a falia do .tbrOrio,,nao negàra 

· sU,PP.oz:volulÍtaria!. pelo 'interesse'- de .evitarem-so as' :quá- 'inas' évit.àrá, afinia/'; porque não 'craainda 'i! ex,pressão 
:rcn'tenas rigorpsa-s: que :,vexa'vam' ô .,comnie'rcio bra,sileiro oxacta do estatlo sanitario de'sta capital. . , .' _.: 

"" nos ',portosj'do 'Rio: d~ ~r.a:~l .• O facto .ref~~ido".p,~r. ~::,E:x'. ';) P ~R, ZÀ,9A,~I~~ , -: Effi ;.a ,epi.den~ia d,a Y\lÍ'i~,la .c~~Ya 
· d~ que ,se pretendeu ;su'p~rJmlr a pU,\lh~a.~ao, dos obltuarlOs, n.9,,seu a,ug~.n.<\q"',ell;J. o,CcasiãQ,... _" . 
, como"costumam' ser dados pela:nossa Imprensa'; 'não .tem· a' d".. "'.' ,." .. ,.) " '. ,. 

significaç1i.o'o'diosa qye' o no)Jre' senador. lhe'· cm'prestou'.. o. SR. PRES.lVENTE , -:- Atte.nçào " . ' 
As'qua~entenas a que' eram sujQ,itos os. navios procedentes '0 Silo ZAC.\RIA5' -:-:-\ .. esta Ó a'verdade do faclo; era, 
dos portos do JI~p.çri9,.ass!m e.m Mo.nle.v.id~o. ',COgIQ em . portanio,i'ne'xacià !l àsseverà~iÍ.o da fallfl do' ihro!lO. :'. 
Bue~os-Ayres, foram ,ordcnadas, quando não. baxia epi- ., .. Ó"'Sn. PR~s;h~'~~E ': . .:...., Alieri~ãà'i • . . 
t1emta de rebre amarella no po~to do RIO de Janeiro, quando . . " . I .'. , .. ,,, 

" ,;'iesÍrió'ilO'S'I'dll nàhiá':e Pernahlbtic6\diivaJtf\~~~"apetlils 'casos 'O Sr. ZACARIAS :.- N,10 censuro a Corôa, . mas .~tiem 
'spótáHicbs~ 'Os jlroptios' àrgeiitinosr~sidénies i1~sta CO(t~ redigiu a falia.' ,': 
,reconbeciam'ijuc"ariiZã'ó'daq'uellas' çàuíélas pi'oviiiha' de "'O,SR, PRESIDENTF.: ..:.....:Attcncão! 

',um.1p·aíiiçó; osl navios' sahi'dcis ·d.op· odo"do'Rio:dc' Jállelro' , ' ." , -. ' , . , ° SR. VISCONDE DO RIo' BriANO:O (pl'esidenle do c.o,11,se .. -"fevavám' carta de"saúile limp1r,' visadâ' 'p'Clo -constilàrg'en- . 
. " tino, '6 ;se!l11 éinhargó"disso"a:s'qtiai-~Wtena:s"nào ':er~in di's-' 'lho): - Passo á segunda parte do meu .dilicurso.,O nobre 
'. pensádas': ""i' ,., ,. .' '! ' •• '>:::' ,. '. senador aceita, approva, louva o qu~ diz a falia do throno 
." O,s'l gover~os àe ~Iontevidéo e' Buen'os-Al;ros que não rel.\1t.ir~"1j),nt~ aoa~~or:d~}~.t ~ ,de, l'I9v~'PPf!> ~)!ill1?, e 

.. '·"d .. ·' ,. , ... , - 'd" "I' 'I" ' " aLe tomou-se de. entbuslasmo p'elo governo, argentino; 
eram movI os ~I\~ ~~l's~ll,II~ent~ ,,,o .Imae~? enciã, pa~~ reconbece-que o··accordo' fundou-se no ,direito e bem, 'con-
comnosco,. m~s pelo'mteresso' rle'preça,'era 'saude\publica. . , .. .. ' . , 
em. suas capi~aes, jústificavam .0, ,J'Igo~. da's iúedid.as: COII] sulteu a bonra ,d~s, duas' nacões, .mas não se contenta 

• com o proJ' ecto' de resposta, qúer accenluar em SU!l emenda os: reclamos dá i!l1prens~, -o os r~c1nnio8 da sua imprersà 
· ·fundllvam.,se em que os obituarios, publiéados ,n'os 'j.trtiae& . p'çq~~n!~n.tl.l;div~r~o.~~(! -'er,~s.~, p.9r~!!l> .il.,~!1le,pd!l~.~~ fu Ex., 
.!Iesfa 'cidade davam alguns',casos do-fçbre amarcll!l,.Q'la; vê-se qu.c çlla na.QAi~m~i~ nçl]l me~os, ~,I! q\jç Q pr~j!lF.tó, 
V, }lx. sabo que por csse lempo ninguelU temia,qua' fo.sse~da. qo'mlhiS?<\~;. sÓ,!1.en!e n,~Q ~.!~,9,ÇXp'~~~iv,~,. nem(~9 .~l~
ll1.ós !f1ra,~idos por essa peste, que talJs wso~ çl:am,po\lcos;g'!'!!o. ~a fÓfln a ; ~/q~o, Ji~se O. nlllw( s9n,!q~r: ç~~~ 9~~n4a 

· rinô cónstiluiâm' epidiiiúia ti que i;lgum:ls' ~cies'os' inodicos ser."iu apç~a.?par;l' q1!\l S.' J,<:x. tir~~s~, dabi tb.~ma p.i\.r\,-. o 
erram'· nós s'eus'dias'nósticos, dal{lIo"coni'õ' fclir'c a,n,írhila 6 ,~eu, ·inq~W,~9.1 c!i~cur~9; ~{\.: o hOf\ra~o vis~'9nA~ d,e !'Iit~e
qué'·não·~,~].:ntãó pá'raceu, v.iSto "q'ue"â iiii'pr'e'nsa do; Brásii roby ~'otou que o nobre senador; ao passo Que ap'p'r~v~. !I 

'lambeu} reCl:amává à 'iritervcnçÜo' dó' governo p:i!'fl";'evitaf ,a<;cox4o., qll~ I~uva~o, tal n,l!l, aJ ·s~l>,çd.l1~ia. ~" o. p.a\r.i.9.~smo 
~ o's!vexàmesqu'à éstàva sofTrenilo o 'nlÍs'sõ"c~I~lli'lirc'i,ó niari+ ;~~I,n q~,e 8\l,h~0~v~ o, !llu~tra:~o '!'1\rqu,~,1 de: ~'. '''y'j,~çn!e, , • 
, timó;'que' conviriâ não autorisar ji~êcauçúc'sl't<lbrigorosas ,. "O'. SR'.· SARAIVA.':'~.N[o era preciso nada d!st'O para. fazer' • 

u'nicam'ente:pelilfiublicaçao' de~m . oú 'tl\iti'~' fà:do' de feb'ré o',acéordo.·.. ..."..' ". 'I' ' • . 

, a'nlárella, factJs que não 'eram' áveriguarlós pelos"áge'ntes "0'8R: 'ZAGARIAS ,'--':Srro palavras que ,está: mo enipre&-
dó g'~~rno e 'que·podiiin. D~sçe,"'de"'a'prêciaçõés'inEi:bctas; tahdo,'i' .... ." ,.1.·, .. '· ,.,: • 

, , I· l\~as o 'nobro'senador; que' veio Í'efetit,êsfa'lcirclimstan~ '.: O· Sn/v,~co·Nn~. DO ,RIO BRANCO Ip'rcsigcllle do ç9nf.~.zhõ) : 
r cia"a'ó senado'; sabe que nao:bouvet'ent~tivá ';offieial para '-Estas"palâvr'às não agradam a' S:· Ex., porqúe sàó 'a 
.. esse 'fim/foi' U1Íla idé'à 'ape,flas"süggeridil; 'ê· âêio'quô/só~tradiicção livre d!i seu pcnsámenlo ; mas i;sõtíãO 'deve sor-

nient'e érneoriversaÇãO parti,culãr"sc .. pe~g:ü'iítÓu" a', 'álgüe~ prendel-o, ~.'natural que, rep!oduzind~ o lõüvôr de' ~: Ex" 
. , se ·era ounãó PQssivel;'.modificánd~';a;rórma "dá'estalislic4 ,aó Iiicu distinct(i;'e partiêular aniigo, ·i;enadôr· pqr S', Pàulo, 

'mórfli'arià, remover o 'tinicó 'inótivô; 'então tiàê)"fLiíida'do eni 'eu \'á,aleí1.r'e 'te'nha/expressõ'es mais'·expánsiv.ás' dó' qJe as, 
'(a'ét'os;'Qu{j, s'uJeitav~'o'nosso éótÜiiieféio 'ábs·i cohs'trangi~ do nobre sen'ador, que ~ nosso' l!:dvhsari(). rianquillise~se, 
Jilentos'dVqtiê .. -clle;se quéiíavâ','pór êaüsa dá's!~ilhrc'iit~ria~ porém', o nobro' senador qúe"ess;Ís expressões"correrãO' p!'r' . 

'd'Ó'Rio:·dil'Prá~à.:' '.L·f<) "~Co '"~IV;;, '~:' t., ,-' . 'Ihitihil·'contÍl:··O fácto càrdeal~'ó'que S.Ex. 'não pôde 
, ;~' Crêio;';ptiis;'.Sr; 'pr,é3ille.rito, 'qué 'p-o'ssó 'pils's'itr'ádiante';' á "deixar' dé'lriuva~ o pfÍlcedimentó 'dó Sr, riiilrqõézdé"S!'~i. 

fórca' cáudinâ"qile 'ói'nobréi'sé'na'd'o'rifua'ginôii; a-s àêfés .ce-n~cerito',:·quà!lein· comprehenMu'a qúe~tàoe negó'ciàu c'oro' o 
· 'síii'ãs' q.U8'PO-r motivo: 'Ino peq'Í1'eiio"rlôl;:"dirigil!;' désfippá':' plenipolelÍciiiHii'àrgentirio'i!m acc'()rdo jlislo 'e"honroso: " 
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' .. S~preSid~ntej o"/Io}jre seiiádor' attribliiu' todo. o me/'it~ aecordo pi;~yi?' celebrado/~ntr~ o.s ... alliados .. do D·ezembro:.d~ 
do 'accÔrdo, em priineiró,logà}';' ao·négociador·. argentino;, ~870 a Jalleir~ de 1871. ReClamava ainda contra ases\j.., 
em segundidogar:a·o:.nobre· oiarquez .de S~; Vjcente .e, em pJilaç"es;dos.,tratad9S li.rasile,i,r.os:!Iull dizem:resp~ito.,~';ga-

. '. terceifo"logar (S,. Ex,. ·h~o:,.o. disse, eu ,'completo .0 sou .oI'antia,;. d,ada. ~:jnd~pen~ell~il),. )§Qber~ni~:·e i?tegrida4~,An, 
.j.Jp'ensamento)' a alguns artIgos' que appareCeraI)L." .: . lI.~puL.h.ca do .. l~ar!lguay.: .. ;ás In~Ç!DllISl\ções,.,íle ~guerra e;:á 

'. {)S'a. ZAcARús:'-:':Estó ê'fupresÚm'ó é' grátuitõ\' C'eil~;~ permaoencia/las rorças:br~~i)e}r,as.~o\ P~r~guay:!,~ " ::, ; 
re'pilio~' . ~ . .!t, '. p;or"p!l:rte do. g9:verno .1I)lPllDal P9,odQ,f:0u-se, se~do,.,!sSo. 

' ..... '. í' '" ,:,. lc.vado·á evidencia)· queo tratado do allianca: oão impedia 
. O,.8R:', VISCO~DE DO RIO Bn~~c? (preSident~ .dó ,co,!,re- anig;tcjaç~~s~pilr~dª, Qu.c:~a:p~go.ci,ação. ':conju~~.ta;,era 

!ho) :-, : ,.«o,~tra.~ . n,O.l,a , braSileira de 20 de Juhho, na um lI}eio:.convenie~te, .p~er~r\yçl,!D,e?~o.s~: I fosse,possivol; 
Imprensa '1:I.beral desta {'(da de, '" ~ , .. '1I1US não era Q:. unico; e '.muito ,.mânos, uma, conrll'cilo ,Cor,.' 

O 'SR'.' Z·,\ÚRIAS,.:..:.;:Ora pelo·,,a.mof MDeus I ç~da, ,," ' ", ' .... '., " .: ' ' .. "', .... ' ... i I.~; ~: .. ; ., 
.. O' S~: vi~doNÓE .Do' nÍ'órBh:\NCO" (p?csiden'Ú do"con~e!. .' :Sus\~n~a!1do 9uc:!lrap,ossi,,?ll,tl'iltar s~p.ara,damentJ!, :sell1 

UiO}:-,Pcfdbe~nj(i'V: Ex, ". . ,_ .. " ',';oi'" Ca.ltar a .nenhum do~ compro.mlsso~,,;q,a, illh40ç~·,.:mos\r~m~s " 
. '. , . ..;.". ".' .:. .... .que. :I! resp'el(o .de lOºell)nJSl!-.çõ.e.~, de gu,er,ra, . .!lnhalÍlps estl;'-

Q SR, ZACARIAs:-Nem suppunha que Cqssç-.n IId.os, .'.\~ . pulado, com.Q.Par!lguilYo _mçsmó. q\l.Q:.fo.ra'previsto,.e.:ailto;-
0'8i1. vlscoNDE'DI, RIO B1i.1NCO (présidelite do.con;elliO)ô: ·l'isado:.peJo.ªccor4o;pr~vio.d.9s_ alijados. ,em.Bueoos A,y~es; 

'..c..:, :,. óUlii<itonjectürà"ínuito' licifao 'Iu'e':hão óftendc", que'. o Brasil :não; r!lc.!ilmar~, preC~;e.nci<\. D9:,pagame.n1li; o,u 
(j' S ' . Z'" '. ~ " 'i",.;, :"'íi :., " qualqu~rQutr!l- cOl\dlÇ t19 !I,uEl. ni\i,,'!q~e~se ser :ex~ellslv,a:;a.9.s 
. R, ASABIA_. - eu repl o". . '.seus a]liàd:os:, o. pagamen,l!l .c!TQçti,v,9 !~.cQuc,~ep.eodént~.?e 

O 8R, VISCONDE' DO, R!o BRÂNCO (presidente. do conse-uma, :convençào." uIt'eriQf;;;.Il, ·por!~J1to,h.av.ia; :temp.o.,pa.l'a 
. lbri : '---é Bem,"'répilla :; ma~ eu tenho o·dircito\dc apreciar ·cojlcórr.e~em.todos os ,allia9os. ;q~a!)~o .. cQ~ga~s~. a :opportu

O' procedi.mento do·'nobrri sénadorassim comó elle aprecia ,nidade·dess.a cónvençã,O espe~i~\. 1 .. ;,,\ .• ,:.' • :.:~,;,..', ,,,,_, 

Iivremente':,'.o procedim~n.to dos'm~n~*o~, e d"q~elles que ' Eniq.Q!ióto.l p_crman~_nç.ia ~e, np§s,as fprçll.s ,00 P~r.ag~,ay, 
IHis bonram com. seu .' apolO,'''Ao [IIllIIslerlO nl10 'cabe: p~r.te .provou~se·que "~O ha~I<L.:Illn.Q,viIÇãO,. que"eUª,~,coptlOu<LY'!lD 
alguma' no mereciment~·des'se. açto:: :eis ~ pensamento,d~: .alli 'fonto :estavam .allt~s;n.a.s,(nJ.'eSl)1aS,çood.içõe~: ,Que P9S(~ 

. D?bre.· senallor ;;;eis 'a'razl1?'unica:da s~a .emend~·" O mi": ,tiv~ssemos, cel.eb.r.a,do.ls,.~o.sso.s:i1ju.~.tesl,d~ ,~~,z com:? .Pólra-' 
,msterlo. retractou~,e ; .fiFOItou:o que tlOha. :recusado'pe:, .guay, es,tes .aJus(e,s nM.· tl!th~.I1) a.lOdªWle~, ,prlOCIPtQl" Jl,e 
'remptor.ia.mente nos' . termos' mais' '. explicito~,.e" para .execuçáo"c·,as cirçilms.t.ançias,qup'no,s.crll.aY!lia,div.er.g~y.c(a 

aggravar a 'sua, censura,. o nóhre'~sohre senador, julgou .(;on"· qo. goverrio.arg~n,t.i,no.ain'd'a l)1ais.l<Lc9,oseIIJav,'!JTI il:.cfjnt.iriua..c 
'vcniim't'e distribuir tambem'algu'más expr'e,ssões :benevol.as ao' ça:o;dessas Corças P9r, nljlis. algulrJ .. t.empq:" Ql!e:e,ste procedi
nobre ·blrao:rhi'.Cote·gipé. S, Ex:.apresentóu igualmente o :,meniO.liriha t~mbem justifiçaçl1o"~o façto"d~ que ,o:governp 
illustre . oegÓ,cil\dor do.s· trátadbs' de .Assublpç:l.o ',como e~-' 'argentino continuava ,.a, usa'r· rle igual. dire,it,o ·conservando. 
ta'lÍdó pérCé.i'tamente de: /ac'r(\f~ó com· o nosso censqr, e,em' ·forças no .Paragúay,.: . '., .>:: '." "'.' ,', " ,,\ 
divergenci'f' proCtinda, ·com· o· goyerno. imperi.al. .. H~uve; . ·"A gar.antia.da,dapel'Q,:Brasil;á illdJlpeQ.r!eD~ia" ,s,obel:Jln!a 
rambem t:retractação da. parte' dQ i!ltistre barãO de Co le-; . c, integridólde 'da' 'Rep4b!,iC\l ,d,o ParaguilY, nilF;te~a, um,a . 
gipe;' mas' 'retrac.tação'que· não merece.' vHuperio ao lI.obre' . violação d.Q;.artigo. gUJl . ·1.heporrç~P9!1d~·, 1\0. P'.ác\o.'4o a,lIi
senad(w;,pela: Babia:," antes algum': elogio,.. 'calculado' nol ança dO:i1.? de Majo.;; ,que, .. p~lo,ço.nt~ãriq, a.ia.rªntia' ,~io- '. 
intuito.depreju~icar ao ministerio, .' , " .' " guiar,. do·.Jll)perio.confor~i!Yil;se.,pef:f!litaJ!lel)tç .. !<óm.es,se 

O" SRé,·ZkA'iú~s·;':':':':Se'a·rroii'6stà:.'ti~ess/;iiloncciitáeU; : t~atac!o,: . con~fmand~o _~ ',..r:<\tip.ç~Q!I.o. :.~xPI:.~~~all)eJ1~~:,~ e~t,i-
touipo"nãõ' terla"h'aVidl{confHCio,· . ' " ". ,~ ".,' "pulação ,-dos,calhados:, ,T~~Jando .. so. p.or, 5,1" º .l!m§l! olIo 

. , . . ,:' .. , ",'.,., "" ,podiap.r.omettef eo) l,Io.me ~-ºª:"s.~us.; "lIiados .. a ,g,~rao.tia 
O: SIi:' PRifslDENoTE : ..c...:AtteDcão.1 t;olIeetiv.a;.;·flsta ... vinha 'do. tr<!,t.a:d9'igº. alliança,: ,.e,p.Qis., I o 

.1, , ; ~ '., , _,,,, Brasil estava a ella ligado, desde,que ... o:,go,v,e.rno àrgentiôo 
O Sp: VISCONDE DO, RIO BRANCO (presidente dQ' consell!o): e; o oriental. a quiz.essmn' torllar .eITe.ctiva. 

-:-Sr, pre~iden!e,' é ad,mir.ayçl: o . e.,for~o quo" ~Il)prega ri : ".: Ná yerdMe, '. SI', pr~siH~iite, ',' pàose~ peide 'coiit~starpor 
nobre senador pela pro~lOcla rIa Bahia para, n~,ta}Jue,tl1o,· se'r cotisa'évi'dehlc, 'qlieesfá'gtúantia"dO Brasil'bârrniinisá-

' pOr a' jus,·tiça·_6 .. a. pruden.cia unic.àmcnte·· ao.'. lado. ~o _gov.erno, ,. . . "'" ~ .. 
'fa~se co'm' o. tiàta'do'~e alliança'róilO excluiiido, más re'por- ~ 

, argentino, a.Urihuindo. ao. gov.erno·impcrial' erro,. pre~ipi~ . '-ta"n. dó;se' explic. itâmeri.té á' gai'àritiâ colleCtiva alli'estipuliúla;' 
'taçá.o o~ violaC,1to: Oail'rante de' ,sells, com, pro'miss.o.s! . CO,ril , , 

vás's Im"éomo' '6 (á.iIibem . certo . que' dis.e"m'ós em. 11 nota de 
eITeito"S .. ~x:'procurou pôr çm,releyo e' relevo brilb~.~!e; : ~O d. e' Jüiitio;. que.'·á' gâ'iani.ia co.l\éêÍivilj.1 aô inb. mii a qual-

'todo ri procedimento do nosso alliado'; lancou nas-sombras' "I ., ,. 
. . . ,..., ...... ,'quei'dos'garaótes'o prestar sÓ'p'orsi, ói' pr~m.éltida' prri(ec-

da duyid~. ~,da' ~u~p,eit<\ a dign!.dade ~ ~~~dençIa(~CO!l!,qu6 'çl!'o'á ~~püblic'a do Paiàgííáy; quàililo, os" óutí'ós Í1~ii'quei-
o, gover?o,lmpe~lal. soube h~ ver~se ~l)ll.todo· esse ~O.l1..~!C~O~ ram' ou riao' JÍossâlÜ Caiél~ii:' . :. ~. 
pru4encla e··',hgmrla~6 "que ençaml,Oharam a. gra~e d"s" ._ ',;'., " ".':'.' .' .. ,.' l .. : •• '.. ., .. ,:. ':. "., ,. 

Cussfio"que. d!lbi originou"se,'a9 .desf~cho:9!le. flrl\ recla-, . ;\9te~.~e cQ"1p'arar, ~r, p~~sir!l\ptc" ~ r~fl~,m~~à,o;,do gp-" 
mado:.pel~ 'ami.sad~ e pelo direito,d.as duas .naç~es,. vero!!. argQn\ino. ~.' a respos~a .. !Io. ,B.o,ve/nc1,IIDpe~\9I, Sql)l o . 

Qual. c~~, Sr, presidente, a ~eclamaçao do g9verno argen-; acco,:d.o q\le.a,lj.n,aIJ9i ,~.ceito i1Qr.,.amb,as ~s.p.~~tes,,:dev,~ .. ob
tinq ? ,Vcrsa.ya. sobrl\ª negociação' s.eparada do" 8r.<J.!i1r se~v~r <ao. :.~~rª,~9 qile .9B,rasil_nU,o tra,to""s~p.i1r.àd.~lI!el)te 
EIle ,via ~est[lsepa~a.cãq:Í1ma,quebra: (lo tra.'tad~da. ilIli.a,~~<\ porque desejmeo.u: j,!!ga.ss~ ~!Iis"conv~nier\e ~~p.lf!~r,~se 
sustentava que,f)ào:era licjl.o a: nenhum dos~lI.ia.dq, t[at!lr ~es~[I, n,~go.!l.iaç~,~ A~ ~eY,L~IFad,os, .. DtÍran,te,.;!<!Rti~( j\nnos 
scparadamont.~ çomo; gover!IO,p.!!r.PguilYq" aindi! . .' d.e,pojs· dã t.odo~ .~,s.' 'l.Slorç~~:~~goyer.n9 ,iIi1P~Fi~1 ,t~9.4er~.m ,,\l.~~f~!, a 
conyen~l\o, pr,el.iminpr.de :ppz ,do.~O:' de·1.im~o '~e ,1870, o.'do nugocia~ào c9njhncta o a pôr termo a 8ju~tes que pareciam 
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adiados da dia om. dia" sem, pr~so y~l:l? a' quo, "podessem . para' a negO'cia~ão commuui 'f. Tralar"separadamenle; res- . 
chegar. " .' .' '.j , .; • peitanuo todos· 05 compromissos da alliança e, 'deixan'do 
: O "pleni(lOlen,ciario brasileiro, V'" Ex': o'sabe, 'Sr, 'presH o cilfninho aberto para" q!le, iguaes' ,ajusles p'odessem~ ser 

,dente, resolveu negociar' separadiímente porque' o da Ro~, 'celepl'ados. pelos 'nosso?·alliados', Essé's;íjustcs, ainda que 
pública Argentina pnitendiá, coino' cóndidio· do seu con1 negociados, separadamente, fic:rriam todos, uma vez que_., , 
curso, que os alliado~' s'e reconhecessém:o"brigados"à 'sus~ fo~sçm pautados, com.~ deyi,atp ser,.·sobre o trata~~. da· ..... 
tentar ,que a Republi~á' Argentina linha' direilo 'i>er~ lI11iaoca, debaixo da garantia collectiva estipula,da, tio' 
feilo ,aos limites que o' art, '16 do tralado lic',1 ode' Maio ar!. i 7 desse tratado, '\ -,' " '. 

, indicou como bases para os ajustes ultériores; ainda mais; ,Não, obstante, V:,Ex, sabe;, Si, preside,óte, quo a im-
qúe aceitassem esse compromisso ,prêvio, arites' de" ouvir. o prensa úkc'l.tiJ\a'; levada' pelai; primeiras' irripre,s~ôes;- tálve,z • 

. P;iragu"ay', ou quaesquer que fossem os' titulas e ai'gu~ não conhecendo bem os factos é"as I'azões jüstificativàs'do 
. mentos que o Paraguay apresentasse em sou favor, , n~5so procedimento, exaltou"~e ,contra o' Brasil. .,Mas o', 

rOs nobres senadores qnererão sustentar, ·cómo',álgucm o n9,~re barão, ~e Cotegipe foi p~r,:dill.nte" 95 tr1\t,ados,. fo~am 
fe~ pela imprensa do4 Rio dê Jaíieiro, que o Sr.' Dr,' Quin- celebrados, e quendo ,elle ,'o, tou a ~u~n~s.Al're~.it 'a !m
t;ina;' plenipotericiario argentino ... podia e)\ig'ii' que os re7 pressã~ não era tào viva: a verdade, r,omeçava a, apparecer 
presentantes brasileiro, e ori~ntal hiconheces~em: preyia- 'c.reivindicava o seu legitimo' dominio.' O'Sr~ niinist'ró 'rlos 
.mente, como"direit o iÍIcontestavel da: Repulilica' Argentina, negocias estrangeiros· da Rçpqp\ic1\ Argentina,\ev.o~ eotào 

,'os limites do 'ChacoassiglÍ<ilados·no' art. 16do trarado de a cODfer,e~cia qu.e consta dos ,4ocumentos, publicados e que 
alliança,' se' ell~, 'plenipotenciario 'ár'g'entinO', 'lIies'dicasse, roi mais" circumstanciadamente exposta na carta do illustre 
como ultima palavra do' seiI,gõvernii;que e,te não'áesistia barão de Cotegipe,- j '.'''.' ' ' .' ,\ .... , 

de uma pollegádá, se IÍuer, ' daquelles'limiies? OS" nobres O que propoz o Sr..' Tejador riessa, conrerencia ao'nego-, 
senadores' nllo 'p6dem sustentar,que' ,'fosse razoável e legitll ci<idor do,' trálados' de' ,'Assumpçno ?, Q'ue: o,Brá~il decta-

'. ma condiçil.o de direito assá' que poz o plenipotenciario rasso"manter., os coinprqmissos" da alliança c ,que est\lya 
,a,rgeDtinó para que se podesie verifiêâr', a Degociaça.o" éon- promp't'o a' dar as "garantia5 que· emanassem',neste, acto ; . 
jtincta, apartando'::'se a'ssim di) que fóraJ previsto?'e! aceor,., 'Hue, isto, feiro, podia' '0,' governo impe'rial rali6car, os' seus 

· dado . nós', pr'o,tocollos de Buenos-Ayres,1 'Os',hobres 'sena- ítratá~os' sem . maisobjec~ào da' parte do governo: argell
"dõré§ ',teem opirifOlíS cs2ript:),s)ios'ãnn'aes d'esta 'camara a' :tino:;' que": énlão",ulll plellipolellciario, argentino' iria.',ao 
:'respeito ,das qüestõé~"de l,imites ,dos' alliados 'com o',Pa,.. Paragual entenUc.f-se', 'com' 'aquelle' governo: sobre' os', res, 
, ra~uáy:' Aqui diss,~~a~ eríiI870 0,8 hoii.rados senadoreslibe-· pect~vosajust~s"de pa~,' ed,~pois ~iria o mesmo, plenipo-\ 
· raes oe &rs, Zacanas; 'Nabuco. e SaraIva, qUe o tratado'de 'tenclano"I,ou outro, ao BraSil' para, redUZir ,a ter-mos' de 
',10 'dà 'Maió' não' :tJiaçara, 'froiitei'ras,' que ,a.' 'gup-rr.a 'um prototollo, aquella declaração-,que '0'08 era solicitada, 
i da i 'a:llianca' não' foi" por. caus'a 'dli, terras;' 'expr'c,bsãO " Sr: pr~sidente;,'p,sta' propo,ta d~ Sr, ' :fejédor,' feita; ver
'~s(a eritaó iliúito ,usada; jjue a' ãlliança 'riao tivera' por, . balmento'a'o' nobre banl.o" de' Cotegipe, da,'qual, este nos 'déu 
fim, acquisiçãO de .lerritorios; 9ue":0 ',l'áraguay "niío "communicaÇiio, como ,'manifes!a a 'nola' de"20' de, Junbo, 

.. podia ser.' forcado' á, aceitar ,"Iimités i" quo: :rcpugnas3em 'está. pr'oposta ',nao résolvia a questãó,' 'lioS1 termos;, vagos 
'ao: seü"'diréito :õ',iÍ 'SU:l. conscientiil:, 'Os' 1I0üre'si'scna'dorcs 'eilJ' 'que f6m ini'cia:da e não, 'podia sus'pender'airespósta 
· (oram ao ponto' de' diZ'er," ( cu alongarià" muito est.ó:'dis-' 'qúe o· governo imperial devia,dar a.o 'protesto-escrip\ó_e 
· curso se 'lêSsé o 'q'üe' constâ':dos áhnaê~),. os' lÍ'óbrcissena-'soleliJne' do governonargentino,eni, que:: se neg~,ra idegi- \ 

d,ores'foram 'ao "ponto; Mdiier::qu<i, se~ os 'alliildo's preten-' ti midade do,que baviamoS'feito e se nosl' ,a'ccu,sura, de há
déssem','àblisandô,:de sua' siÍ~erioridaile,1 iliIiJôrum tnítado vermos violJ'do varias, disposicões,da ,a!liança, Fel[zmente, 

, de limités ao Parag~ial',' 'o'~ vÊlliéi'do;'entrincheirándo'-:s6em 'porÓm; a' nota de 2'2 de nl~rçi,; q~~ c,oútin!l:a', ar~?tSs~ refu-, 
':sua pr,opria fraqueza',,: ~oderia recus'Ir a ássignaturaeap- tação ao protesto, bavia previnido a declaração quo se ' 
, pellar p'nra lail':sympâthias' do' mun'do' Civilisado' có'ntra nos pro'punba como' base do' accordo pam,resolve.ro con
,tilmaliha pi'ep'otentia, : : ~,'.. ',:" ,., ", ',' , flicto su.icitado pelo mesmo governo ál'gclltlno, Lêa-se e'ssa 
., Sr, presidentc,',eü nllô' estóú";exagerando ~as PTo'pósiçõe~ nota; C ver~se-ba"qué ab~ 'déclarànlós .. 't!,ue o' Brasil' nã,o 
, dos Dobres senadores, aqui :cnunciadàs ,quando em t l:! iO 'dccli'óava llé'ribüiJi -'dos 'compromissos da:' a:llianca, que os 
'p;'om~viamos .a ~o.Iu~ão:de, tQda~ ,essas qu,ç~,iae,s 'que cón- 're'spéiÍou' e rcspeitarla,,:que; port'allto; o: nossó :b:iliado IÚIo 
s!ituê~ ,os ajust,es d,efi~itivos, de paz,:, .o:~u,~ ~capo de :re: a prétiava com justiça'?s ilctos' êontí'~ ',os '9ua.e:s :jJro~estàra, 
corda r e o .. transump~o fiel.de,qu9 SS,~.~~,; !I1~sera[U: nesta Que, tratando separadamente ,cO'm, o Para'gua)', 'o"governo 

"cas.a, "advogando, então, a Ci).usa ·do. ve,n,cidli" ,como boje, . i m'pe'ri ai o fei • pOl' 'fórça. das 'éirc'timstariéi.<Ls', :c' bem' con
"advogam,as pre~en~ões: do plç'n,ipo,tenciario arg9~tiiIo,,~m ve~l:ido de q~'e não ilflendiá assim n'em a: letii-a ·temo' es-
senti40 diªmetralmente 0pp'ostc .. Ora, s~ ess,cera., o, direito 'pirifó 'do paCtó' de lllliahça', ',' . ' , , 
convencional dos, allia,do~, no parece,r ,dos,nobres senadores, li. deel<iraç~'o', pois,' qlIe~e lnispto'pozera pela, fónha 
e:se de facto, para o governo il!lperial_ll.os. seu"alliados, as 'âi:ilÍla referida,' estávÍl 'feita 'pela ·nota.ne 2'2 'deIDlarço'; e, ' 
q'uestQes de li!Dites estavam coilocadas nesseil 'termos pelo se fosse só por si'h'astântc, "teria 'pr'o'dliiido o· e[eito do 
accordo preliminar de paz de' 1870 e pelàs iHitas''Qo go-, accord'O de t 9 dq Novémbro 'ultinIO';~ desoite' que, ratifi-

'verno argeniinó relativas ,á sua' occ~pação do Chilco; é cando os tratiÍdos '~ele~rados pelo nobre' bÚ,üo deCo'tegipe, 
claro ,qúe 9 plenipotenciario brasileiro' jlão ,podia suliscre- o 'góverno imperial 'procedeu não SÓ com: a ,firrii~" éonvicção 
ver aquella exig,encia do seà collega a:rgen~ino seni' que se llm' que estava,. de que esses· tratadOS'em' mida: quebranta- , 
húmilhasse e"humilhasse a sua nacao, ",,' . vam as rélaCõés da allianca, 'mas até persuadido de qüe 
'. 'R~tiràrido~s,e o· plenipoúriciarfo 'u'rgenlino;, ap'es'ai: das esse acto serráivisto sem desagl'ado pelo goyefno 'argentino, 
instanci,!-s dó illustre bario d,e 'Cotegipe,. o:'qúe'n'os cum' Nao ó~starité; porern,appareceu a nóta de 27.deAliril; que 
pria fàzer, depois' de tao'tas 'e 'tão jirOlóngadíis teiitativas 'c11usou 'do prófutid3 impressko' elitte' nós e não' pó~ia deixar 
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de piódiliif'-ésle effeito','.EnténaCI'aill 'eiltão nJliitós de nossos 'O, SR, vlsco;"IiÊ liO"RIO BII.\NCo-(presidente'do conselho):, 
.e~cri~t~.r~~ que" li r~pr,i'c~: Ido governo ·âr~cnHno:nào··d'cvia -Li lo'd6-ó arligó'j' llão ouviu·? .'.'.' '.. I • •. - ..... ":"1 • 

ser' cont~siada, 'mas' 'sim' devoh,j'da, Nilo 'jlensoú assim õ ~O Sil, Z~~ARL\S:~ Ó'~vi perfeitamente; IC,iao seg~ini~, 
gó~ernó 'injp~riàF<j)!é, b~ni' co'nsid~randii 'à's cousa's~ julgou .,. c" , ".' "-" 

pO'defres'güàrd<\r, como' n)sguill'dou a dignidada·.d'o Impe- OSn. VISCONDE DO RIO BRANco'(presidenle 'dv, con~1iho): 
rio' e mélbor consultar os seus direitó,r e"'intúesses, nilo -:-Espere V. Ex.; a ordem da analys'o,· fica' por' mirÍpa 
i"ecambiâildo a bota argen'lina, mas reclà~and~ contra o seu cónta:" - ' ,'., . , '. 
estrlo' e pondo em ,c~idoncia . à. som r~zilo' e a injustiçà' d,o O,que signiqca e'sfé art. 1,° ,do ,accórdo ~o t 9 de No-, 

\ nosso alliado, be!fl com6 á legitimidade do nosso pr~cedi~' vembro {Significa.S~. presidelito;,quo as duas .;'.Jtas p'a,rfés 
'lI'lEintb~' Por eS~Íl'procedér, 'deiDos'tempo e hónro,o Íllei\l 'contratantes reconhecem e declaram que continúa eiD ,;igór 
'pàra' quo 'a reUéxilo ,àconselhásse ao gover~o ,árgenlino"lüe ,o pacto. de'al!iariça;' e;l)u'e' eS~ilo dis'piJstás,'a, cumprir tódas 
lhe cabia' desvanecer',as'llnpres'sões qu'o 'naturillme'nió de\ii',i as obrigações': que: se', ,demem ,necessarlamonte, desse 
'prodtizir"e 'produ'zYr31 â. s"Ga:ines,eraaa nola do 27'~de!Abril) pacto',. . " ,l~, '. \. ' ; 

em cujos termos se podiam ver ótrensas 'intencionaes' li 'dig- tO nobre' senador :pela Bahia;: consjde,rando' o .a.cçl\f.do, 
'!lidade 'do Brasil.' "", não no seu 'verdadeil'o'):aracter .,}Iii act,o bi-Ia,eral , mas 
',: .' :"" ,I , • ' , " ' .. .'omó se füril'uni-lateral;:disse"iJOS ,: fi W"..:~ Bras,iI" quem 
, '.0 ,n'9bl'o 'se,nado~ pela Bahia, Sr. p~esident~" ncstà .~a,~te. ~jeclara estar dispo.to ,'l'c'umpril' o trat.a.do da:;!lIiaóç~ ; o 
di,v~rge de muitos ,de seu~ c~-religiollario" S, Ex;; co'nsi,: qJo pl'e>uppõe uma' fall'l da sua parto »" Mas, Sr. ,pro
derou ,a nota, de 20dri Junh9 como inspirada por uni, pon':" , sidcilte; CRl~ declaraçã'o é ,fcita assiól em nome'do' Brasil, 
.sam~nto be!licoso, como tendo 'igualado, ~on,ío cxce'dido, á' éonlocm riomeda ·'R'epublica Argentina '; 'são ambos, os 
,!le '}.) de, Abril" no que,e~t" t\.oba, dc mais,sensiveJ"~o p,i~, " . . , . gov~rnó5 que ded~'rà'Íl cón'sideí'ar' ç'nJ ,'igor: 'o'tratado! dil 
triolismo ~rasileiro-;A verda~e, poréllJ, é quçla 'resposta do ' , " 
,g~}\'êrRO impe~iàl, nilo ,foi dictad<\ por i,nípulsos, gue~rçir05" alliança e qu~ estào, di'spostos' a' cumpril.::o". 1;10 'lOtelra-" 

" .' mente como determinareln' sÍl~s estipulações: " 
m,.a;; SPQ16nte inspirada PQI' ,sontimentos 'do uma, ,vorda, deira , ' . Qua~do', '11ÓI' parté do' gov~rno'arge'ntino ':se dizia; não 
di"nidade, ~ém que esta uJtrapassa~so os li\nites da pru- , ', I o só na imprêniil, 'coino ,'á inda' 'na' cO'l'rosp?ndencia'officla , 

, .. depcia, ~~I'I!, mO,snosprezasso os gra,n~es interesses que I .13 , ' d ' . que o Bra5il havia violiido' "o~ páctó' de· 'illlÍi.nça; que csta 
lig:am ~ paz,e arilÍza o das duas nações; estava :dc facto rola, é'Clno' que, ,não,só o Brasil" mas 
,\ O govem'ti. impeiial tove; il' rortuna do quo,a sua, pruc 'tambem' a lIc'pupiicil ,Art:f~lltiila, ambos de'vi;) rir 'apressar-se 
'dente" 'digna altitude fosse bêm illterpl'eiaila o'eorrespon:- 'a dedara{ II esse documeílto tinto toíl08 ,c especialment,e 
'-dida' pel<h gôveriio argo!,tino: Nilo lêrei a05en;I~0, para ante ,o Paraguril', (IUO o';' vinc'ulós' 'dá ,aiiiança so' acbâvam 
'u30 abu'sar-, de sua pácienciá," mas ahi oslaó os "dQcu, iIlÚlI't05, (Iue o tri,tado' do tO'de Maio ,continuava cmfpleno 
IDelitos' annexos:,ao rebtorio;desío anno. 'en~rc s quaes, ~'gor: que' os d.Qus',alli,ados' estava in' 'dispostos a cumpfll-o 
a nota . "rge.ntin·a' diJ25'üo Setembro ultililO:: .0Sr, Tej.HI')r' ctrectivamollte, Á dôrht'racão>é"reclpl'oéa, e, pOIS; nãQ' sei, 
'éI~u' expli~açõils, condignas ,do seu governo edo: gllvern'o' 'como' o nobre senador' p;la' Bahia, pOde' cõnsideralca:sim
',tlo 'Unbil:. s~b~e, a justa ',reclamaçilo que lhe ',dirigimos, 'plrs txigencia 'do.govêi'.no ar~eriiino;Íl sujeiçáo por, parte 
'a"re~p'êitlf'do éstylo, e 'sclitido ,: riu, algum,,,,,, proposiçõe, da; rio Br;,siF:' :éssa' dédataé~o< era 'conveiiiimte e ,necessaria,' 
'éitada nota M,2,7 :do' Á:bl'il :Ninguem, quo té,nlia lid,o,: ',nas'fcha,'coirió' foi, 'eill'~lóme"iÍis' du'il's'iíltás partes con~ 
~e'lido,~,J~i pl'ilvençãiJ, 'u, 'n~ ta 'argentina, de 25 dó .~etolÜ'-, tnitnntes, ,,'" ", . ", ' "" " 
'bro, dci~á'rá ,de recenhecer.'ql'o o' proée~ mOlltb:do governo, Vamo's :~o ~rt.' 2;°: "Fica também declanido c"acéOr
imporial foi, o mais'/pl'úden'tee o 'máls 'feliz'eill scu"'l'osulta·, :aa'<i'o'luc' ,os tl:at,úlosdo 'AssumpéilO, éélélij'ados' po'i'parte 

·'dili;';', as'iníp'l'e's5~';s"üesagra'davois des'5a tlesintellig'iíncia dó Urasil em 9 0'18 de.Janeiro 'do 1872,:' cõittiÍliüiill'em 
:'~C~~~~l .com~,letamento' di~"ipilrlás,' e' os 'dous.~go,'ernos,; seu positivo e pleno \:igor, Depois,q\lõ~o,§: o~tros, (llliados 
. pO,r,~ mt~~nledl:l~' ~e : seus', .llIuyres, ',p,le, IpotenClilrlOS, 'po-: ti\'erem c?,ncluido. oSj sous ,~j,usles d~finiti~ºs, c~nl, ,9 P!l.ra-
, deram entend~r-se serena e" iI 1111 ga ~olmente ,sobre, as qucs-, 'guay, declarar-se-:-h,~,~Il1: p.roto~pllo. ou,' p9,r ,n;teI9 do)~otas/ 
;tõ~,s\,penderytes para dar ,lhos 'Ulll~ solução. conciliadora,e, reversaes, se o julgarem, pr~~iso" ,que, ~o:do,L~s§e§ ,ajúst~s 
bO)lrosa. '.1' , , ' ' , ' ,ficam sob a garantia l'ecipr.qca:,csJip.dlarj~"not art:; t 7, do 

Vej~mbs': a-g6r.i Ú' o nccilrilo'. (ié :19 de' NOI'cmbr06,', tratl1t1o; do 10 dó ~laio dç.'18G5::: >I', ,,' ,'\ 

co~o di,sso o n9brc son'aüor:liela llâhiá, à ne'gaç,ió de' ,tudo '" E>te,', art. '2~ rowilbeco, c, ~Onfirl)la,,<!- .Icgi.ti'lli~a,de do 
: :quan,ló áiíles,lll'avianlOs ,affii"mado o a' éoncc'ssáo 'de tudo procc!lllnento ,do ,g,o\'erno ,Impcnal c' (.lo,s.~u, n~gocl~~oriem 
::qua.~Íl:VbJ:\;i;; I'éclànú;ao poi':'sua párte 'o SOY~l'no argentino'. A,ssllmpçrlo: Declara que cont!nuam: çm .s~u, p'Q~i~ivo:o ,plcQo 

Vejaiiios'so eSse, ácéOrdó é' tinia retractacão', ou antes 'um ,vigOr os tr3tndos que celebra,mos com o",Paraguay em (I o 
, "'I "1,. ' ' ' , " " '" 18 I J ' d' .' I S' I f' d ·"j~ste'em q~e ambas as' partes ce'dodm.o procuraram ro- ':'" (e anolro o alio ,pa,~'l(o, ,,,,e ,pea orma a n~go-
. sól,vJr, o córi,Dicto ,por. nl.ódo satisfátúrio, ;150' 5ir para a· Cla9"O ~,oparada e, n1a,ls. alll,1~1, se .em.- al?umas de :suas 
Republica Argentina 0·0 fira-sil, mas. aiuda, para a propria AtlflUlnÇO~S ess?s ctrata~os' hoU\'eôs~m I'~mllld? o pac~~ ~e ' 

,Ropublica do Paraguay." ), '..... a,lhanç:a:, c,níamfesto que,.taesa!<.\o~ ~ãOI poderiam subSistir 
'.' "6 '. d' '10 d ""'0 d ? E' ' '.' " sem que fossem do'~lgumasorte fnodlficados, .nlas oaccordo 

" ", que,. IZO ,!lrt. , o' ace r o, , 'xpl'!-lne-se aS>lm, diz que' os. tfiit,ido's" já, ra'tificauos pelo Brb.,il, dos 
\F,ca aC,cordado' e, dcclil~a~o que o lral~d,o do.alhanç~, do quaes 'osto iíil0 podia dosistir; porque àssim 'o déclarou 
1 de,Malo,de 18Q5: contlOua em seu P.9 SII,lvo e pleno vigor, desde o principio, como côíiriiciío sine 'qua' '/Íon, subsisteui 

',e, con~equen,temen,te, 'l,ue,' o Brasil, está d,ISPOStO i~ ~ul,l~pnr, , som' altei'!lção;' p ilccOrdo ,diz "'qüo noss'os ~rata'dos podem, 
to~as,as,obn~ações.re?lprocas, qU,e elle" II!lp,õe a~,,~lhados I subsistir selii desagrado uo govenio arge~iino" ~Íl,in que 'o 
e a dar e ,aeel,tar toda, as ,g~rantras. (Iue cllo asslgl)aI-(L. >l' 1 nosso alli.ado COiltil~ue a vêr nesses ac~~. uma: otrêrisá aos 

O.SR, ZACARIAS:~Co!lhnue, , seus direitos ou' ulna ViolaçãO' do'pacto coiIlmum; lo~o, o '. . . 
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goveriJo,imperial :viu reconhecida, pela :reUexão.e sabed!l,ria ~ O SR. VlscorÚ'E IJO RIO BRANco'·(p,esil/entc ,do conselho): 
do Feu alliado, qu .• hayiàmos· procedido. legalmente, ,ou --':'.0 art:'·3.· es~ipu'la expressaménte.·o que jà n!ltei : qu~ 
q~e.tihbamos razllo q1!ando all~gav.amos que era licita a o gõverno' argentino pór sua vez irâ tratar com o Pnraguay, 
Ilégociação ~eparadà, se'ndo qúe' por esse meio se .podiam' separadamente ou de combinação com o sover~o. 'orientaL 
respeitar. todos os compromissos ·rla. allianca; como elToç- Eis o texto 'do artigo. (Lendu): "ArL 3'.° A Repu.blica Ar-' 
tivainente o bavia feito o negociador brasileiro. g~ntina negociárá por sua parte com o Par~suàl" os resi 

pectivos tratadós definitivos de paz,. commercio e navegação 
assim como, de li,mités, com' s ujeiçiiõ ao tratado de al~ 
iiilnça. ." .'. ,,' . ',', 
, O Estado Oriental !'erá convidado para ,ue, da mesma 

ACUilO' p,tlde-se vêr no. art~ 2° alguma ~ÓDC;SSáO que 
fique _'mal ao Brasil ou á Republica Argentina.? Segura-

-II)Ónt.e' não. ." '.' ' 

O ,SR.· SARA1,VA: -Não é .esta, a questão: ., rórma;conjuntamerite com' a Repubiica Arglmti~a, ou se-, 
O SR. VISCO~DE ~o ,RIO BÜNco (presjde~t~ do'cof\sellúl): 'parad'amente, 'cOl.no rOr do seu agràdo, celebre tamb~m 

_ O nobre se~ador, que me dá'o aparte, tenha paCiencia· com ,o l'úaguay os seus .aJustes de'. paz, commerció e 
e ou cá-me .: estou' respondendo ào illústre orador de ·hon-· 'navégaç~o .. IJ _ 

tem,: çuja tbese· foi': o governo, imperial" retractou ·se de' Accrese.entarei apenas, como conclusão da .analyse dos 
tudo" quanto ante. tinha dito,"o 'governoargentino obteve' arts. "lo e 3°, que o governo argentino, podendo tratar 
completo'triumpho. '. . ' conjuntamento cómo goye;no orieniál, todáviá:: reservou 

. . para si inteira'liberda.le; bem com'opata o Estádo Orient'aJ, 
Sr:;, pr.eside.nte, reeonbeço que p1l0 tenb~ no·prç;~nte· ~e-' 'de' ~es.ociar conjunta ou 'separadaménte·; ó' que nã()·.esti

bato'a, mesma llberd"de do nobre senador. Póde aos olhos: pularia"de certo, se'a negociaçi1o'commtim 'fosse,'êomo a 
· dos'argen'tinos parec~r I!JUit~ gene~oso que' um estadista bra-. "principio paree'eu, uma neée'ss~dadeq~e nascia ila 'naltireia 
, sileiro da impurtan~ia:do nobr.e se.nado,r julgue com ,tanta' das cousas. O principio da negociação sepMada foi' àceito 

vantagem da c'1opacidade dos ;negociado,res ·argentinos. sem' como exequivel, e provavelmente será.o preferido nos 'ajus
que·ten.ba para o gowrno. do seu 'paiz ou para o actuai, tes que teem.de celebrar com o·.Pàr'aguay-ôs 'gÓV6TI!ÓS' ar-
ministerio do.:Brasil paJavras ,que lIão sefam da mai':! gentino ·tiorientaJ. ' . '. ' 
acr.e censura. Eu, porém" não. ,posso, ,para redarguir á' ',. Piissemos ~o a'r~.' 4,'0 Aqui e~tá compr,elieódida .tacita'
parcialidado do n.obra s.e,nador, vir ólqu,i,. allçgar mereci~' mente a questão que oc~a>ioliou a s~pàra'ção' dó pIM.ipó'-
90s,trjul~pbos, ,da. dipl,omacia ,.~o Brasil, .o ,meu de.ver tenciario l.a'rg-entino na· A,ssumpção.Diz\<1.art. 40°: « O 
é i ou,tro ,; é 1lI0~!rar que nàda u~ ,deshonros.o nem: 'governo imperial coóperará efficàzme,nte 'com sua forçà. 
ao ,-Brasil nem,'á ;Repyblica, Argentina no accôrdo .de 19 do, moral, quando os alliados julguem opportuno, para' que 'a 
Novembro;, ,Aindª quand.o,. ,.Sr.: p~esidente, ~, . ~14estiio nào' Iiepublica Argentina e o Estado Oriental cbeguem', a' 'um 
bouv~s~e sido·com!llet.ti~a.a, dous .. ,n,egq~iadores .de igual', 'accordo 'amigavpl 'com o Parasual' a rc>peito ·405 tra'tados 
força;;·c9mo.s~o Q no~rp Il!arquez .do S. Vicentoe -o ilhi,s-. 'd~fiÍ1itivos, a que so refei'e o paCto,daalliança,\" . 
tro.g~neraL,M~re ;·,il,in.d'l.i,q.~ndo eu:.,ç~tjvess~ >.ç.o~ve,nci~o 1 ,,::Sr. presidente ·.·.a~, coope~açã,o ·:m'Oral do' Bra~[I:~ra ·um 
do:.que.: o .a,ccõ~!!Q ~r~"p:ç,v)9!h ,Px\~cipalpl,ent~ .á ,s.~periorij .dc,viir:,.lillO 'SÓ' pelo pado,de 'aUianç.a;"mas at~ pelos vinculas 
d.a.do dO:,.pl.on\pot~PQi!lr.io b,r!lsi)~iro,. eu' '1ão viria d.i~el o,l.de anmade e.interesses permanentes'quei fóra de' qualquer 
bem I(ue,. nillgllel.n.-, p.oúesso vtk nessa elogio .~o no~so: eslipulaçilo, nos ligam··á: HepubJica 'Arg~ntina e ao ~stado 
compatriota um juizo depo~ente contra a boa fé o justiça, Orient,,1:. 'A co:ope'raçào 'moral. não a poderi~mbs recusar 
que.,'presidilí.a '.,e~g nçgoCi\lÇãO, cujo resultado' t.odos: ás duas óacOes visinhas'e amigas, -'linda· que so Dão,tr.~,taso 
appl.aud~",'!.,e"cumpre a:a.m~.o.s os ·sovernosrespéitar.e f,!-.zer·' dO:'cumprinlento do,lratado do 1." do,MaiQ. " 
,exe.culit.r.:fielfne'lt,e.;; , . . . ." . DIas ,os ,dous alliados, espe'ciahpente o gover,no: a,rgeniino, 

&;'governo' ajgentino-se tinua cjueixado' ,da.., que nego-i pódcm. não' ebesar a um accordo com oParaguay s.óbro os , 
,cias'semos sepafâdaniente. com O' Paraguay" OaccOrdo: seus ajust~s p~ndentes, o 'neste. caso o qu~ fará a alhan~~? 
mantém esses ·ti·átados;· sem 'd,e' fÓrina. alguma alterai-os.:' Oq,ue,. esta estlpuladono art. 1>0 (lcndo): "So·a ~epubhca , 
Par!icia a ·principio·até incompativel.com os deveres :e,oIl1-; :do' l'ar.aguay niio' se. prestar a, um ~ccôrdo.amlgave.lj o 
muns da'àlliança: a liegociaçãó' separada, ,c, não' obstante" ~rasl~ com os dem.Uls all~arlos e.xammar,a0 a questa,o .6. 

nós vemos. que polo art. 20 'do' accõrdo, na. sua 2" parte, comblllar,iio entre SI'.O~ mel~s mal~ p~OpTlOS para garanhr 
'lIue se~combina com:a Idisposição dó art. 30, de que . logo a paz, superand~ ~s,dl!llculdades.~) .'.' .. 
fallarei;o:,govilrno argentino declara que irá tratar por sua .. 'Se. ~ãO fOr posm,el, o quo nào c ,de ~sperar, ~m ~,e~()rdo 

· vei,com o'sovern?·parasuàyo\' separ1idaou conjuntamente' 'defillltlvo entro o governo' arge~tlll~.c o . ~~rag~ay! ou 
· com 'o governo OrientaL '. .' entro o governo ,orleq.tal e o mesmo I aragu,'), os !Ilhados 
" ' ' ',terão de examinar o caso e procurar a soluçi1o que julguem 

R.eco,n,heceu.se, p·ortan.to, que ,os aj',ust,es separados desde . E' 5 ' mais conv,\niente para garant,,'· a paz. sto art ", r~pro-
quê, subordinem-se ás estipulaçOes' do facto commum, po· duz li estipulação dó art. tll·.do' tratado do to"de Máió' de 
'd~ni J~speitar inteira,mente' as cor.diçõcs da alliança e fi-, 1865.' , ' 
ca~em 'todos' sob: a garanti~ collectivajGomo ficariam se a Não: nos obrigamos a resolvepi difficulilade ·qu.e possa 
negOciação' fo~se conjunta •. Evidentemente, SI': presidente, dar-se 'nos.ajustes de' qualquer' dos outros alliad9s com a 
I.iiio.~a nà éstipu!ação que' acano d~ anali'~ar liada-que Republica do. Paraguay;' senão~no~ termos':prudeótes do 
sJlja prejudicial' emuito milllosqu~, seja des~iroso ao go-· . art.' 50~' Depois 'de conhecerlTIos o facto' éto~ªs aS'·suas cir
verno argentino, mas tambem,não ba,no, art. '.2.° idéa al-, c,um~fancias'ó que 'põdcrenios resolver' acoõjieràçãó que 
guma'que se possa cbamar retractacão por parte do go- nos cumpre' p'restar: de accordo . com' os' outrós'·'àlliados, 
v'errio' do'. Rrasi.1. , _.. ..' • ',"',' para vencer ·se a dimculdadil> 

O Sn·,,:UAIlQlI'EZ .1!1l: S. VICENTE.:,-:.-Ap·oiado. NITo se trata aqui de uma ccrla..e determinada ,b~po-
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,bese"1\ rc.peilo da qual;o tovorno imp'cl'ial, mallir~~a5sc: ·esle"ponlo .bem .palenle,. tendo :ew·.visla,'as ,~rro.n~as :in161:7 
. 'o seu juizo e se _ coniprometlesse i\. proceder deste . ou' 'pret<lções:que se .deram ao: n~sso'. a~lo : ;as \condl.ções,devem 

) daquclle' modo. Não; se .iM~li~me~\e der-s6 o ,ca~o rle~q~c I scr .'~S. ~esmas, .os .pagllment9.s:. de,ul)1.ser .-simultàneos"'.8 . 
'v' ·05 o.ulros allia.do~ n;lo pOSSam cb.egar-'a um aj~slc ,an).I.-: propofCIonaes a91crcdllq de.'cada\luru· do~ alh~dos:; ':. '.' 

,gavel com o l'<tri\g!lay,::suq;c ,uma gravo difl),,"ld~úe, .que. ,Logo, o' clamor gue: ,!eYantar~m: aquellas, esllpulações, 
.scráexamin~da ,~ r~59.lviú,i. enlr~ ,0S a!liados como sU,a' quando consagradas nos Iralad.os:de,Assumpçilo, não linbaOl 
Ibo~ ,fc, sabedoria, :pr.u1Iencia ·.e ,amizad.~ lhes aconsclh'lrem.; .fundamenlo .real,:eram mera desconfiailça,'desconfiança nas':' 
·Espero, porém, que .ess.o ca~o n.~,ose dará., .po~q~.e· conheço .cida de ,uma apreciação.inexacta,·do lim' juizo ,formado, á. 
.as:gen.erosa's disp:osi.çõ~~"~,ó,noss~.alliádQ.e creio que 9-:,1'11-; primeira vis~a, sob impressO.e.s, que não apresenlln'arn, em ~ 
,ragliay. se m08tr~~á rnzoavcl o prudente: " , \. "'., sua verdadelplluz'nem .0s,:aJusles,n~m o'pensamenlo do 

SI', presipenle,~ssa estip.ul,açãodo a,rl. 5°Q~0 ~em pa~i-/ ,governo imperial'que :osinspirou. "·n . ~ , ',': ' 
dade: alguma COI!!. '.9 que an(~s ,se, p~elendeu,'~o .. g9v~r.1l0 . No' art: GO"em que' S9 .-(rala' .de· re~iradá, das ,forças 

. i,nipedal e fo.i 'cal!~,~ de ,qlU)lo.g~a~~se a. negoci.ação c',!n- alliadas, declara-se ficar sub,enlendid~'lue, . O· Brasil' des,
jrrnla ;e julgo terden}9.~ttado "Iue .a19 esle ponl~_ n,ito ua: . o'cc?pa rá ao 'mesmo lempo a ilba do AJajo, ,:Sr. ,presi
~o accôrdo d~ 1,9 dc~.óv,el!.lbfo .. nada que .se pareça·ç~l!!. ~ denle, e8~~ declaração eSlava,feila ; em ?S notas', que. o 
que .0 nobre scn.iJdor ,c.ha rn,o.u. rctracl,ação.: ha.só .perre.lla governo.~lmperJaHr.ocou.~ respello: desia Ilha" se.dlss,e que 
intclligencia, c;:,piril9 v~rd(l,deiramcnlc cO,ri,ci,li!1.{19r, as~ini .a.IIDh.~mOS\OCCDpado ,duraiJle.ague[i'a c .. por. nc~essiilades 

'por par:lé· .do gove,rn!l i!11peri~I.;:coI))O po,r piu:1,e.,dtt Repu.., das opetações' mililares ;~ que nunpapretendéramos'; ,.firmar 
,blicil Argenlina, (!,', . , . I' .a~i P.os.sc. e quea' desoccupariamos,'tào depressa nós ,,fosse 

O·SR. SAnAi\-A:":"'Agora.v.oli cO~'pl:euéndendof'o tráiâdo.: pernlll,tlllo retlrar'do, Ilaragu,aylllossas"forças. '.'- "1':"-
, . .. , ·,·A desoccupação eslilva .as'segurada: pelo ;govérno .. 'impe-, 
O 'S~: VISÇOND& DO'til!) Dn.A~çq (pres:iderl,le':do cons~lhQ):i rial; nenl elle podia recu.~aJ~a,'porque.já se tcmdilo muitas 

'\ "7"'03 arts. 6° o 7?,' nãu é. preciso que .eu. os,,1eia ao ·senado. vezes que Dà'o só, pelos'principios de, nossa'.poliii:ca' j' mas 
Ir~lal)) 'fj~ 'p:ern~ane,n:cia *nQss,as. Jofç~s 'a:ind,\" poX. ãlgum ainda pelas eSlipulacõés. e:qif>;ssas do. l~atado de allianca, ,-
lempo no Par'lgu.!y ~ d.~~ irHle~lnjsaçóes dó guerra, 'não fizemos a guer~a para adquirir le~rilorio; ,&respéilo 

... 

.Pe,l,9 "ql!1l tora á :çonlinl!ação. de QOS,~S f9rçaspo"Para~ de limiles nos contenlamos com oS':!'Icsmos Que eni tempo 
guaj', ~s.léac~Ofdo fl'~!)' di~creJlo~' Ao,s ,tr~tados celebrados de pai haviamos propostor aO'governo 'do Rar'asuay,o~pro'- . \ 

'!rà, '!\~~u1),lPÇãO: :0 gOfe,rnll il)ll)eri~1 s~m~re manire~tou d~f vá,mo~ perlenceremcnos, por. inconleslaveis liIulos,' Pelos 
sejo. ~. de~ejp:.\Irdentc de .r~L!r,ar i}qu~I)'ls forças;, sóme~tc o Iratados. d~"AssuinpÇãÓ. pedimos/Dlenos do que baviamos 
8(!iamento indefinido dos ajusles difi/lili.vos d~ paz nos 'te'm dedarado no ar.\. ,16 do Iralàdó'de .1°.de,Maio do 1865_ 
obrigado a esse sacr,ificio; pprque Ó IsacriliCio a' cpn., 'Ó,~'Ujl o gover,no i~perial, na sua discu~São cO~:tl a~~QQ~
servaç,lo, daquelles cidadãos brasileiros fórn do'" Im~ . no, nao pôde cone.eder-Ibe era o reêonbeclmento do lemlono 

- perio 'por tanto tempo, c ,o 'lIugmcnto, de d,espeza quodabi" da iI.~.a do, Alujo como propriedadel argentiQa., .0. go\'er90 
,n'os pro.vêm,·Pelos íratados,d~, AssumPÇàp' o,os, ~eserYa.lI!os,imperÍ!tl;,nüo ,conteslai'a.Q: dominioquo:, o ,da: Repu.blicá' ,\ 
'a.f,\G1!ldade de ~oH.ierval~as alli" 50 <lssim nos. convicss,e,:, Argenlina julgava ler '''·sobr!lessa i.lba, :,mas Illmb.em: não ., 
deintelligenc a com' o 'governo paraguayo:_ cl!DJpria pre-~ ®lifreconheccIco .. '!lItes 'quo, ã·, queslão (ot"o 'yentiln4a' 
vi.nir'qualquer diffi"llldadc quo surgis~o na e~ecuçà,o Ó?S ,l"Íll.r-!t n;j.\p..!!iles' inleressadas, porque a ilba,se ,comprebendo 

,ajusles"de paz'que'acabavaDJos de c,ele~rar:, O, ar\. 6~ do 'nos limites .in.dc';isos. enrre"o·.nosso .. alliado·e n.Republica, 
. :'rç,éente 'accôrdo enlre o ImpériO e a Rep~bl,ica Argelltina es-, : do Para~ua.y, ,Não podia. recQnbel'el-o".pórque, :sa'bia o 

.,tipula que' as, forças alliada~, ,n<io só as, brasileiras, Q]as: sabem-Iodo o exer.cilo.e l()daJa,esquadra:~.rasil.eira, ql.le.anles 
, tambem .'s nrg'enlinas, serão reliradas Ires· l)1ezes. depois' 'da guerra, essa ilba, era: occilpada peles 'para~uayos, _ . 
que se ·tenbam complelado todos OS ,~justes, de' paz,. ou; , Conse,4"enlemenle' o~governo imperial, sem pOr:' em du
a'Ít.es ç~m p~évio. asselllimenloAe ambos o. alliado,s, Não;. vida o,direito do governo', argenlino: á ilha do :Atajo.; selU 
ha, porlanlo,' quê' nOl(lr aqui,em desabon9 dei govern'o im-i. !arnbem prejudi~ar. os klul,os que a respeilo. desse dominio, 
perial ; anles,ohserva-se que ° governo argenllOo deixou! possa allegar. a Rep;ubli,ca do P,arag.uaf,·,lirnitol!~se a' de,cl\l
de ~êr-.~ri:J' perigo: na. co"linu~9iló das lorça~ brasileiras no ra~ que era seu.,finne, propoSlto 'désoccupar a, il!,u; .Iogo: q,ue 

·temlono paraguayo, Preveniu-se tamb~m a. hYPolbese.llo: r:ellrasso, suas f.orças.:do: Paraguay, c, que fana: a. deso,c
e~pu~arem':s6 os'ajustes jror, mais,de sei~ me.zes, e no i/I"; .. CUP.i1ÇàO sem de fórma. algllma,.envolver~se ·cna. questAo·.do, 
teresse de: todos conveio-so em que so:marc.aria nesse. cas~ . d.ominio, enlreas duas. parles,inlru:essadas" '\' '. ' 
um pra,~~ Nra. a desócrllp.!Iç~o"tanto por' nossa par.to.comQ. Eis aqui., Sr. '. presidenl!}, 'a q~e se: reduz· 9 accOrdo 
~9 gl1,v,er,~9 ª~gqn.~in.Q, '.. ,.- '., . --., :, d,o 1 ~ '~!l No\'e!llbro, N,io bou,ve: nesse acto, I'\em por ,[lar.\o 
'., Qu!!lil.o:~.s ,ir~lJl:J.rr\S'fç\le:S ,de. guerra.,. ó~ Irat.ados de 4s~ ,da·República Argel,tina, nem. por·n'ossa, parle, relr-aclação 

:.sl!rnp,çãO, M~, fi~erani .. qJ~.!.3 ,do ,que .. revroduúr O. que, n,o senlido :odioso:;desta pala.vra; O go,verno imperi!llcon-
li~,~à, __ side,ajus,I,a@.,.eQI~e ()s a!lia~,Qs" p.elo.s proto,c.ollos M . tinuo.li a 'suste"-l~r' o, mesmo· 'qJle anl~s,suslenlara; as 

. ~_~nos7,~ y.~~s'. O, ,!~lo. q~ 1 ~·,·d.e, l'io\'embro desen I'olve.u. u.1I1 . cO!lreren'cias 'e as.correspondenl'ia.s,ullimas dos: dous governos 
'pouco essas eslipulaç!les, 'a~Begur,ando d.e,s,do \Ip!l',o mai,s .al~. ,permittiram rec.~nhecer ,que· lodo;,esse coõOiclo pro\'iera,Je 
guns f'!v'ores ;\ Republib do Pari\guay, ,fa'voÍ'lig ~co,~sel~a7 falsa, apreciaç~o; dedesêo~fianças·q.ue não linuam reali-
dos pela' equidade' e lendenles' a tornar· realisa vel' essa, dade no animo de um e ou 11'0 go\·erno.Logo; o, accOrdo' é, \ ' 
o,b~igàçito.,do, gQ,eçn'! par.agI!3y,Q" N<ío: e.sta:va: n,!,osp,irito; ,COIIIO~ disse a falia, do throno,.er conio, ma~Hestou'a'.coll1-

•. nelIl niesmq. n~:'I~!~a d!,-S,,~rala_d~~, d~,.A.sSU!lJPÇM; q.ue o missão do' se na dó". justo·~ bonroso pâra ambas as nações, 
, IJrosilJ (o~SQ (lagó,a.n~jls:.dogo.vernQ arge,n~i~o.,ou-(sob.con+ Resigno-me, Sr-, p'residellte, a"que-o,n,obre senador pela 

d,içÕ!ls lI!a,is:v.l!l1t.ai.~s,\ª,; iSI?~ n!ln,c<!-.. e.s!~v~; e~, ~,!S~.O (le.n~í :,provin.c!a., da, Ilahia·. n.o~. ~egpe, a, mal~!singel~cpalaml'.de 
'renlº, 0., act\Ôr~o,.de< 19 dJl;. ~o:ve.J'!IbrQ,·. nOrar!. ,7°, ~ornol1.1ouY.orc por.'terJ'!los' c~nduzldo. e~so"grave'·?egoClo'n .. um des-, 
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enlace' 'que" toáos', applaudelli; mas não poderei ouvir sem o gove'rn.o 'arge.ntin?'- não ti mesmo J~onr~s~ para.o govern9 
reclamar àltamentQ contra,o:juizo do nobre senador, sem- .do Brasil. ....'.. . , 
pre que"S. EX.'nos queir'a ligur"r como tendo.representado· "Sr .. ..:.pr$Sid~pte, cbeg~'ao ponto qU~O,~o,br,~,se~ador, 'a i 

· um. papel i~lIigno dos ·minist~os 'do Drasil. Leiam';"se ·~s 00- quem estou' ~espondendo, ·me annunclOo mUito ant~s· .de 
.tas .'de"uma e ·ou'tra: parte e vêr·se-ha que ol;overuo ·Impc· 'éntrarm'os .neste debate, 'fI' qü'estao ;' sóbie' ~ o . vérdadelro 
, rial,.;calmo c.ónscio de' súas puras' il!tençOesi .bem s . guro do estado do tbesouro. hacioiúrl .. Nesla par.te o' n!)bre senador, 
seu·direlto 10 contando 'sempre com o patrio.lismo,d05 brasi- não diréi' que roi inais soycro', póleiii'Joitão 5ey~~0"com~ 
leiros, ntirica 'vacill.out·uní· só momento c!se.mpre esperou. a respeito do estádó,sanitariô. Cóm toda a"llUtonilado, de • 

'qjie,"passádas a.s· primeiras impressOes, a: refi~x;lo trouxesse niiJilo 'iligniJ Ilrovêdor da Santa Casa ~ dh 'Misericordia, 
'os 'dous governos a ;uoo· resultado como. O' que:cjra. se ap-' S, Ex chamou-me a conta~' pelo qúe disse a falla. do 
plaude. Nunca I)lostramos' a-menor -tendericia ·para um'des- tbrolío "relativámente ao estado da saudo public,l'o procu-

, fecho que ooi!'levasse a guerra; pelo ,contrario; procurámos 'rou 'remontar '~s 'éircuinstanciàs actuaes a data' em' que 
por todos os meios quo. ,a . prtidéncia suggcre resguardar 'esse 'documento .roi redigido: 'Peló qüe' toéa~ás finanças, o 
nossadig"idade, sem .lr·ocar uma' provoc(lção por outra nobre senador 'com a 'sua 'aútoridâde"do 'óconomista/e 

· provocacão .. · ' .', I'" '-". - . . oi. ex ministro,dd'razendà; larilbem preténdetque não ha na. 
. A· rio ia de'20' de Junho,cuja extensão,escandalis9u,o no~re, ·ralia do throno uma' pr('posiCãiJ que seja 'exacta, Eu mo 

: simador pela'pr9Yincia 'da .!lahia, 'teve, Sr. prêsiilent.e,est~ propollho ·d,.monstra'f·ijue ,c,íÍlà'.uma "das' proposiçOes"desie 
bom':effeito, 'Não' sendo escripta para aquelJes ·que cosluc piirn{raptió da falia: do throno'c exactissima. (Lendo)':. ,{ O 
mam· ler os dO,cumelitos officia~s. unicamente por ·uma.cu~ cresdmenlo rias rellrla~ publicas li, racto comprovado:pel1iS 
riosidade,ou passa~tempo, ess.anotal não .SI(,.limituua enun~ .. labollas c estalisti"as do. lhe,ouro,. que yos, s,\rão pr9~çn~' 
ci;ir..prop05ições;cujo, funrl:tmcnto .podessr. ficar em' du vida, ies,' Estas' pruspe'ra~ condicõd da riq ueza naéion .. il tcem 
não enundou facto:! cyja ver/.lndu não'apparecesse bem attes-: púmittido fazer ra'ce aos g;·~rides· '~Iir:argàs, qu·e· rios...!ógou 
lada; 'elucidou a q~estão de direito e cada uma' !Ia!' alle~ "a' guerra (lo I'à'rn'guay. 'o acti('aroimpulsó dddo .aos' 'me
.gaçõ6s; du 'facto,' ,por mod,," que. assim os. nossos !llliados~ 'Ihoramen·tos. 1i19raes e" milteriaes;"sem perhfrbar' o' c'qui
como toaas' as na cOes cultas, vissem nos documr.ntos· alI! librio das fin'ancas do E;tádó, antes verificando-so excesso' 

, insetid'os ou' citados.que. a razão, o 'direito, a prudericia e '\ das \cceitas 'sobre ,is '!íespezas,'. O nobre s'éhad'ór' não 
moderacão nunca' r"ltaram'ao Brasil: E dou-me por muito COHtl'stOU ó 'p'rogre;iQ das' rendas publicás; apenas' ré[i,a-

· satMeito\, Sr, presidente" desdg.que,o nobre senado.r appro· l rôli em que "á' ralla' do 'ihrono' so ref~risse ás' tabellas 
"a'''o'~resulta:do, c embora' censure' os. miiiistros que, ,cúm 'estatisticas do tliesouro·. 'Não ;\lio achei rrluita razão IL 
qtiiúito:pese :ao' nolire senildor;'tamb'em tiveram sua parte ·S. Ex.' neste reparo',;' . ,'" ' 

. , nessa ,solucão. ,."," ..... ' ' " :' " ,. _'o •• 

, :. Não;det'enderei a 'nolá .de"~O· d'e Junho contrai a :princi .. : :. i O So. ,ZACARlAS: ..,- .rrontel)1,n~o rallm ,nisso. , 
. '. pal/censlira'qú'e lhe' foi reita,. até mesmo'porqun, ~;'.:pre-' , O Sn. VISCONDE DÔ 'RIO, Bn,\~co (presidente ·40 c0l!

;,siaente;: nã.o ,co.nheçorefra.',~I~um,(de· estyl~ di~~mati~o: }elho.:.~ ~las fall'ou em'outra o,ccasião;-cO. eu.to,~o,- nota 
.. que'lIiarqu'ohmltes' á extensão' Ms documeHt?S' de,:;sa e5': "de tudo quanto Y.' Ex. diz,. porque· sempre',. o ouço, r.~m 

pecie, Quando as'''qu~slões'são çomplexas e' o:exige@'l~! muita a'tenção.· '; ' .. ', - '.' ." . '.! 

crevem!se :resmaS-- de' ,papel, como' se 'fez 'CÓ'll ,i qfieSi'ão: '" Nao acho, Sr. presideílle,. razão' 'em··o nobre,,' senador, 
entre' a :Inglatêrr.r:c os· Estados" Unidos (Apoiados).. .' .qu;uidO.·'prctelllle que'a falia do tbrono nãQdeve réportar;.se 

· O govern'o.imperial; Sr. presidente, podia le ... errado; a doeúlilclitos õfficiaes',l sobre tud~''tratando de':um facto.'que 
.' c'neste" caso· segundo a d'outrina: .do!· nobre: senador· pela' erá por alguns contestado,' Depois 'do relatorio de: Maio, do. 

nahi~; oie~r~-:,(;(}mnietido';'riãO deveria 'ser:-reparadó· pelos; ;lIiifo pa's~ado, hóuve'i:,uem' pozesse . em" duvida' o, cresci-
mesmo's ministros, fôrá: preciso que bàuve,ssÍl. muilançà no; 'mento das' rendas publicas,.c~ '.i .' '; .. ," 
'~e"soal ida alt~ administraçãO c do. paiz. nIas;seli~ores: . nàs', :. 'O 'SM;,: ZACARWi: -, NãO' . me'. cortst~ q~'é ::~Iguen(~ o 
relaçoe:fde~~omnola 'governonilo, ~le~6; pre~Oll1ln~r 0 .. ca-fi~e5se: •. · . ..'~' . :' ",. ' . . . 

· .prfcbo: ou "oam:or .prop·rfo·,mal· entell!hdo';' os motores' dos, ': ',". .: ,- .', . ,. I.... 'l., " 

, cidadãos que '.teem· a' seu' cargo zelar oa il!teresses.de' duas' ~' O SR. v'SCO~OE 'DO ,. R '.0, BIlANCO .• ,(pres,~denle, d,o : con
'. riacues' de\'6,n ter" a' bOa,ré"'o'hàme c'onscieiicioso do·'di.! éelho) :~.: " logo,· conYlflua .. dec\arar,na· fall~,:Qo .. tprono 

_'o 'reiioe'dó~ factos.: Portanto::',desdr, que p'elo's meios 'regiJla~: quo essa proposlçã~. não .. era uma'm~ra ,.esti~ativa,· mas 
· res da discussão' tim'governo 'reconbece rj'u'e" siJa"opinião' ,funda·va-se em calculos dp t~esouro nac,.onal. .. '. : pC, 

não era a!"mais fU'nd;:da, qile·~à.o.'tin.Ila'be~l: apreciadol 
., Niio~ conle'sta' ó' 'nobro senaMr que 'às re·ridiJ.'s tenli'ain 

uma questão de direito, OUi ·de,·facto', nàij'.lb·~!fica, mal. ~edilr crescido,. mas, . par<1 'não p~rder o"babito do' ccnsti'ra'r,: me, 
6: é, de: sua lealdarle confessaI-o. NãO ,ficou: 'mal, 'S'r, >; pre.} 'n;10 'pOde' !ieixaÍ' 'de 'dizer;' . às rehHa{ tóem_crescid'o;' mas 
sidente; ao· governo' dos 'Estados,cUnidos ceder' da' recla; '0 aetual; 'ministro" da 'Citenda nei seu:rehílorio de·illaio 
·macão' dos' prejilizo~ i/ldire~tos ; emborá ti,:ésse' p'rocuriíd~, 'lIuércudo' conuécer, désse ~iôvi"'1ento' 'prÓgresúvo,

l 
não ,lev9u 

sustçntal"a ;com -tanto empenho;'elle cedeu ílerde rjúe, o enl'Cónta' o 'proilüçtó Ms 'noyos ifnpoit9S. O nôbre .senador 
tribunalile Genebra, sem que' tivesse missão especial para ',:lIalllou a i,tó um erro de'ap'reêiacão'.'· ~.- ~ , ", 
este fi:), dec\árou quel'não'se julgava óbri.gado ,a' conhe, :', O· S· .z' .'.. E"" ,. 't·:d'· ; fi '1 ';: 
cer .de taes rec1ainacões,' . .: .' :' .,. ,. , .' R.· CC ~CAnIAs,,-, m um SeD .1 o. .::., 

, ., Felizmente; SI', I;residente, o governo' imperial: ,iüo' tem. O'Sn";'15óO~DE"lÍó Rlo·DRANCOi (prerident~do' é01íÚlliO): 
de ron'ressar um' erro; 'de 'reparar :: úmal 'injustiça, d~ jus" -'::S~llhorés,' a'i'd~ã des~e' càlculiJõâsrie,ú~ dó· ministró,da 
·tilicar ;um'artó menos :refie6tido; o' govefno:imperial proce~ ,raien'da, mas" àtó ao- relarorio ~de Maio não 'houve tempo 
de'u 'cónrorm.c. ri 'direito e; segu~do<os dict'arÍies 'da 'prudli'lida: 'pari'. f<!.ze~ ar íliscrim,inaçãú:' qúei :sel.,ericõntra '~d' de:' De-
.' Es~e.'ac,to;·qiJe"·o nobre ~enarloi' julgn'Iàõ' 'hónro80' f1Íl~~ '7.émbro 6 n' qué' allüilio'o nobYe '~énnr\or: Totlavl~: Si';, pre-, 
• • oi ~" ( ..... _-~ 
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sidente, o relatório de Maio não apresentava um facto regra de a,'aliar a 'renda de um exercicio pela média dos 
que não fósse verdadeiro, Desde' que, iomado o ,periodo de ,tres, exercicios anteriores já- encerrados évisi~elineDte,de- , 
um decennio, - que comprebende, exercicios' em ,que não feituosa. FOra acertada em paizes quasi estacionarios ou I 

',)houve cre'ação de impostos e outros em que'deu-se esta de pouco'desenvohimento, mas nã~ é applicaveJ no Brasil 
' circumstància, se nota que as rendas c'resceram. não só nos onde a renda publica apresenta tamanha elastiCidade. " 

, ultimos annos, mas ainda 'nos anteriores, em que não bouve Ora, Sr. presidente, quando uma autoridade tão com-
augmento de taxas, é claro, que d~rante todo esse periodo petente, um espirfto tão reflectiilo e cau'teloso em màterias 

• actuou um~ causa natural,\ a qúe se deveu p,rincipalmente de finanças, como era 'o viscon~e de Itabora'by, se exprimia' 
a nOfado movimento, ,progressivo. Nãfl appar •• cia exactà- nesses termos, não., se póde vér uma in'for'inaçllO tendente 
menle o crescimento natural da,s ~endas, mas reconbe!;iacse a' iIIudir a a,ssembléa gêral e o paiz nas palavras de que" 
que ellas seguia~' progressão ascendente, assim antes dos' usou a" falia do tbrono e nas que se leem no' relato rio do 
,1I0VO$ impostos, como depois: , àcl'ual ministro da fazenda.' Ó que não diriá' o. jujbrti \ 
' ~o ultim.o relatorioseparou-se o 'efTeito dos novos im'f senàdor' contra mim, se eu tivésse usado das palavrás 
postosi,'reduziram~se todos os termos'do decepnio ás mesliJas tamanha ,elasticida'pe das rendas publicãs?! ' 
condições legaes, e as~iml apréciou-so qual -o progresso. O S,R, ZACÚÚS: _ O que di~sé, a respeit,o de qu;m • , 
annual, independente 'das nilvas'táxas. A- informação que eu escreveu estas palavras. _ 
!Juiz dar á assembléa geral em Maio, não podia ser dada , 
por OUlra' fórma,- porque' não b'ou\'e ,tempo para um cal- ,O SR. VISCONDE 110 Rfo BRANC~ (presidente 'diJ con
cuIa mais· desenvolvido; ,"completou-se, nO'relalorio de selho :-ruas, se 'o nobre senador censurou ,ao iII)Jstre 
Dezembro. , , ' , visconde de ,I!uborahy, "cuja ,autoridado S.Ex, hjlntem 

'Sr: ,presidente, 'se no primeiro' Cálculo ti,'ess'e havido invocou, como a do.bomem fnais"seguro em suas ass~rçõe's 
um erro da minha parte; como pretendeu o nobre senat)(lI:,' financeiras, ,o 'que _ nllo Ieria dito em relaçao ao aclual 

" erro igual teria éommetlidó 'uma'aulóridade; que S. Ex. ministro 'da fazenda'? ' , 
não recusa, o'Sr, visconde de Itaboraby; q'ue no relatorio O SR. ZACARI.\S :-~ras elle,q dis'se colno uma estimativa, 
de 18iO dissé a pag, 7 (lendo): « O que levo, dito emrela- ~ào asseverou a respeito de um facto; Y. Ex .assevera, 

"ção á receita, de. 1870,.18i1,',appli,ca-se igúalmente á'de" - / ' 
() SR, VISCO,IiDE' DÓ RIO ,BRAI'iCO (presid,ente do conselho): 

1871-1872, cO!p uma ,unica ditrerença, e vem a 'ser que -:-' A renda publica tem crescido, o,u se contemplem os'novos 
de' muitos an~o.s para cá as renda, publicas teem ido impostos óu sejam, estes' ill'iminados; eis a primeira as-, 
sempre em progressivo augIÍlento,\' sendo' o'termo, mediu ' , ' , 
dos'últimos no've exercicios de 3,liOO:000 .... annuaes:'. O serção da falia do tbrono,.que está deinonstrada e o nobre 

iP senador reconuece verdadeira_ • 
illu§trado vi~co~de ,doi 'Itab,9ra~y lambem, tinba" notadoÍl Devo aqui accrescentar um~ observaclio." O nobre se-
movimento .prljgressivo tias, rendas, sem ,discri!llinar o,: nádó'r q~anio falia em creação de impo'stps 'exprimé-sede 
etreito da creaçao de novos impostos., modo que ,faz suppor que a creação de illlP"ostos é sempre 

O Sn', ZACARHS,: ....:.. E. cu :~empr~ combati isso, uin mal. e, que as rendas do Estado devem crescer Ulíica-
O Su. Y1SCONDIl'np RIO BRANCO (presiden'Íe do'conselho): mente pelo ,incremento da riqueza publica, sem quo i)' the~ 

- Sr. presidente; -o nobre s~!Jiádor tem feito crêr que Ir souroaugmente,seus.meios, proporcionando-os ás suns DI;'

actual ministro ria fazenda ,anda: inéulcando maravilhas, a cessidades, que são "lIriaveis e quasi sempro crescentes.' 
respeito das finanças do Estado-; diz que exagero o ,estado Não, se,nu9res; , a creação de' impostos é o meio regul'ar dê 

( do tbesouro 'e tàlvez ,mesmo a prosperjdade n'a'cional; como 'equilibrar a receita com a despeza public~; I s Estados não 
, principio de defeza contra"cstes juizos do nobre senador, podeúl viver. d,e emprestimos para occorrer ,ás suas" dés-

'peço- Iic(jnçaao sónado para ler o -que disse, um, espirilo' pezas ordinarias. Uma vez lJue as despezas cresnem (e UOJ; 
muito 'cautelos'o; o nobre visco!lde de Itaborahy ; o iII~s- paiz no,:o como o Brasil,. não p-pde deixar ~e ,apresentar' 
Irado financeiro. de, saudos,l memôi'Ía, 'assim, se cxpr,imia este pbeno'meno) ti necessario -que o Estado recorra' ás 
DO seu citado relatorlO 'de Maio'de'18iO. (Lendo)':' • ( fontes do.iinposlO para augmentar seu redito c' faier' face 

« Os doze mezes decorridos, do',então até ago~a cqn- aos .seus empenbos sem 'recorrer frequentemen\e, ,ao, credito 
firmam de' um modo ainda mais 'satisfatorio' 'as ,iriduç.çõcs publico, 
que ,os anterior~s. li. receita do exercido' de 1868 a 1869 Os imp\lstos, Sr. presidente, em q'ue tanto ,tem fallado o 
elevou-se a quasi 85,OOO:OOOlll, isto é, 13,300:00'O;li mais !lobre senadçr, foram crea,!los durante ~ guerra, mas sua 

. que 11 de /1867 a 1868; e no 1,0 semestre do' corrente necessidado lil 'era sentida antes dessa época, Como ~j" sem
subiu a.'4 7,303: OOO~OOO,' As'sim no ffm de uma,' guerra pre olai's ou, menos impopular a creação' de impostos, s 
despendiosissima, que durou cinco longos annos 'e ceifou nobr,e senador aproveitou hem as necessidad~sl illljierio~as ' 
t~nlos milhares dó homeus "álidos, ostenta o Brasil m)ior daquelle periodo excepcional para dotar o tbesouro com os 
robustez, maior ,riqueza, maior' prosperidade do que ,antes, novos meios, de que 'ell~ muito carecia. Não diga, pois, o', 
'della; e,O que é mais, a despeza 'publica" ape~ar de aug- nobre ,senador que óS' impostos creados du~ante a guerrâ, 
Dlentada_ com os grandes encargos que a guerra nos-Ie~ou, ,I,ão só mente' pelas neces~idades qile dabi' provieram, lIlas 
não excederá á receita ordinaria do thesóu'ro no! exercicios lambem pelo natural incremento tias' despezas p'ubhcas, 
de 1870~18i1 e 1871-'1872,'" Estes fáctos attestaln de em'serJ'á abolidos O e 'fi "-d 
os' progre'sos que vi anlo' s fazendo," e quanto va' lem os re- v, . ~ ncargos mancclros a guerra 

, ,não,ces~aram ainda; ~ào de durar por muit~ iempo, e alérrí, 
eursos naturaes,' de que nos dotou a !punificencia divina,;' des'e,pesado onus'temos reclamos incessantes e successivos 

, Em outra parte, do mesmo, 'relatorio ba uma, eliJre~silo por melhór<tmentos moraes e materiaes. , 
,que- devo recordar,por,que muitas9~sel'Vaçõ~s p,rovocouda ':,' Não: que,ro com isto susientar que não devamos miti~" 

'. parte do n?bre ~enadorpéla: pr~vinCia da Babia (Le'I}'do)': _"Agar algumas dessas, imposições,; no ,meu relatorio de Mait),l_ 
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J:OIllO no ,de. Dezembro', indiquei algumas providimcias' nesse 
, 'sentido; mas 'daqui ,pifra deduzir, como pareceu affirmar o 

, nobre senador, com sua respeitãvel autoridade, que já 1l~0 ' 
carecemos dos nov0i> ,impostos, porque, foram creados 
~uranteas 'circumstanciàs de uma guerra,' a diITerença é 
notave!. " , 

O SR, -ZACARI.IS : ~Eu nunca disse isso, 

O ,SR, VISCONDE DO RIO BR'ANCO ,(presidente do conselho): 
-Não acoillpanbarei nesta occasião o' nobre senador em 
certas ob~ervações ~Iranceiras que lhe ouvi hontem, e .que 
cllé tocou muito de 'pàssagem, N<1o tratarei 'ugora de 
examinar se é possivel, nas, circumstancias actuaes, pensar, 
em conversõos da divida fundada ,externa ou intenia, Devo 
limitar-me aos pontos 'essenciaes de nossa cõiitrotel'sia 
1,0 presente debate, 

\soutras proposIções da falia do throno', censuradas 
por' S,. 'Ex,: são 'ai> seguintes' (lendo):' (( Estas prosperas 
cO,ndiçõesda riqüeza nacional teem permittido fazer face 
aos g'iandesen,cargos,lqllo nos legou a guerra do PÚilguay', 
sem perturbar o equilibrio das finanr,a's do Estado, antes 
verificando-se'. ex'cesso dils receitas s"obre !1s, despezas, ,; 
Ha,neste periodo duas idéas 'distinctas, e ambas são cxactils, 
como passo a demonstrar, ' ' .' " 

. O nobre sen;dor tem 'só P!~sciite 'e.:n sua critica que 'a 
administraçãq da·fazenda.contrabiu en1' 1870 'dous empres-

, ti mo., ,um de~trol ',(l·,outro rura ,do, paiz .. Quando os doéu
Illento~, offj.Ciaes Jbe faliam da, prosperi'lade puhlica em 
relaçãO ao estado ,do tbesouro , o nobre senador lembra-se 
logo desses emprestiníos e allribue as-Circulllstancias sdtis
fatorias_ do tbesouro ,unicamente "<lOS, meios'que obtil'eiillis 
por aquellas duas óp'er,açues de credito, ' 

Sr, presidente, ~stas operações 'fora~ fcitas' )lara oi:cor~ .. 
rera umã, necessidade qu~ so considerou urgente pal-a res~ 
gastar ou consolidar a divida n'u~tuante consistente eríl li i:..' 
lbetçs do (besouro, A assenlblea .geral, porem, entendeu 'em 
sna sa~ed6ria que podia applicar desses dous cmprestimos a 
somma de ,20,OOO;OOO,!) para o prolongamento da estrada 
de ferro D, Pedro 11 ; 'e como esta dcspeza faz-s'c gradual~ 
mente e nãO.,de uma .so VCl,' parto, daquelle credito con:" 
serva-se dis)lonil'el nos cofres do tbesouro" Masl as t1espe
zas extraordinarias que continuamos_a fazer com as forcas 
quç permanecem no Paraguay, as precauções que tiven;os 
de tomar na previ~ão de eventualidades de conflicto ex
terQo, (IUO b<!u\'e motil'o para receiar, ai' obias dã. estrada 
de ferro e outros melboran)entos ,que teem sido cncetados 

,ou recebido .mais forte impulso, tudo isto não se põderia' 
fazer unicamente com a sobra dos empres~lmos, Se as ren
das pubJicas não, tivessem elTcctivatllente' crescido, o saldo 
proveniente dos CIous emprestimos estaria em gra;de pal:te 
sunão interiormente absorvido, Não foram, portanto, os 'em
prestimos de' 18iO, aliás eITectil'amente applicados ao res:' 
gate dos bilhetes do tbesouro ale somma superior á pres
cripta pela lei, <itlenta a autorisada, deduccão de 
~O,OOO:OOOtíOOÔ .', , " " , ' 

O SIl, ~ACAIlUS : - A lei nITo pôz limitaç~o, 

O SR, I'ISCONUE DO RIO BRA~CO (preside·nte ,do conselho):' 
- o. ,. nao (oram estes emprestimos que só por si 
collocaram 'o thesouro nas condições ell1 que 10ra se acba ; 
outro seria o nosso 'estado, financeiro se não bouvesse o 
facto real e incontéfitavel do augmento .rlas,. rendas, 

augmento devido tambem ás circum,stanc ias prosperas 
do1paiz, 

'O SR, FIG'UE,IR.\. DE MEl.I.o .. -Apoiado, 

O SIl, VI!CONDE ,DO RIO llnANCO (presidente do conselho); 
-Creio" pois, Sr, presidente, ,ter demonstrado à priori, que 
é eX!lcta 'a ,segunda prop~siçãO dlo pnragrapho da falia do 
throno que se refere ás lina'nças, do Estado. 

COllsideremos a ultima asserção do mesmo paragrapbo" , 
e aqui está a, causa do repto que me oll'creceu o nobre se
nador :"':'tem,ou não tem tlavido, çxcesso de receita sobre 
a despeza? O .nobre senado,r nega a exactidão desta Ifbrase, 
pclll accepÇão que elle dá il palavra- receita, -
, Receita, segundo o nobre senador, é o:producto das con
tribuicões e dos 'outros reditos 'ordinariõs do' Estado: creio 
(Iue é"esta a definiçio, de S, .Ex, Os fundos que obtem o 
thesouro por uma operação, de credito, entende S, Ex" não 
fazçm parte da receiia; o nobre,senador a,s denomina pela, 
palavra-recursos, Segundo S, Ex" recurso é o genero; " 
receita é a espccie, 

,:0 nobre senador pretendeu autorisar esta suadistincção 
com os termos emiJregados em ccrta°.lahella do' meu rela
torio, de 1871, a tabella n, 8,.Sr. presidente, com eITeito 
nessa tabella está sob o titulo-reCursos- a renda ordi
naria e o producto da~ operaçiles .de Credito: desta','ez: o, 
nolire se,nador prestou fC:!lilplicita ás tabellas do tbes~uro, . : 

"0 Só: ZAC'IlIAS: - Para comlialer'V,Ex: c~in' ell~s. 
l' , .' ' i . I ' ~ , '. '. ' 

, 'O' Sn .. VIS,CONDE no RIO llRANCO {presidente do con
selho):-. ',' o que alii.s S, Ex, censurou á falia do tbrOlio, 
DIas ,no texto"do relatorio de nIaioJde 1-872 :'.'. 

• -,"-. . 'I . 

'O SIl .. Z,ICARIAS: - Veja o de 1871, 'que foi o quo 
CItei, 

O SR, VISCONDE, DO Rlõ llRH,co (1Jresidente'do con
selhu): - . , . e 'no de Dezembro,' acha-so'sob a .palavra: 
-:- receita - nUo' só o producto,das contJibuiçiles;,. 

O SIl, ZACAIlIAS': ,- Primeira vez que:. isso acontece"" 

O SIl, \'IECO!iDE' DO RIO BnAN~o (p~es~dente. do. CO?ISÇ-, 

. lho) :-Uma demonstração de,ta o~~elJl não pódo to~nar
se clara, se o nobre, senador interromper-me a todo ins .. , 
tante: Deixe. correr ,por minha conta o que digo, vá nolan'- I 

'do, se 'quizer, os meus erros e responda~me na occasiãq,. 
opp'ortuna, QualÍfI,o V, E!" tiver a palavra, cbame-me á 
palmatoria, entretanto perlllilta esta liberqade a um' disci
pulo; que 'nho dUl'fda faz~r' objecções a seu mestre" mos~ 
trando assim que estud,l c deseja' aprender com os que 
sabem mais\ ' 
- Nos artigos dos 'meus relalorios o nob~e. senador v~rá 
,que a palavra re~eita é ahi empregad'a ~àO para e~primir' 
'a renda ordinaria sQmente, mas tambem os fundos prove
,nientes de qualquer operaçào de c~edito, A tabella citada 
pelo nobre senador é trabalbo d,o tbesouro, qu~ nem sempre 
PQsso examina~ prel'iamente, ou com tanta minuciosidade.' 

. \ O.,S~.- ZACARIAS :-Mas a'falla do throno cilO~ as ta":' 
bellas, 

O SIl, vlsçormli DO 1110 BIlANCO (presidente do ~9nselho): 
~Citou outras tabellas, que demonstram o mOl'imento 
annual da renda, Ir nos documento,s solemnes, especial- " 
mente nos (lue teem formulas legaes e constituem o ,es
tylo of!icial, do tbesouro, como, os orç,!OIentos, as sYQopses 
6 balanços, que o nobre senador verá rejeitada a' sua 
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definiçãO 'de receita, A~ui está, a synopse d~_:t8'70~187t;; l'se~3dor>qssas ope~açôe~. nãO'seriam:- di cõmpeteJlci~ do 
, logo a pags. 2 Iê-se, sob o tltlllo-recClta~nào só 'a: trlbun;fl··do.thesouro.· "', , 

. renda ordinaria ' mas tambam o producto das operacões de' Nrio; senhores; receita, segundo expressão etymologica, 
. credito, O mesmeise vô nos bala~ços, . ',' .', ,: :.' _ 'segundô a' phraseolol!iá, da·.nossa legislação 'fin<incéir~" 

·0 illustrâdo ·visconde. do ltabol'ahy, no trecho que lia segundo o t~xto da cons·tituicã.o politica do Imp'llrio', 'toin 
pouco"li, no seu relato rio de 187Q, faliá: de"receilà: or-' um s'entido mais amplo do q~é lhe q~iz dar o. !Iob~e s~nador, 
g,inaria (\os exercicios de 1870-1871 e 187.1-,-187~, . A palavra-recursos-tambem ~e.usa, e applica:se es-

,no intuito ,do. mostra.r que não seria inferiol' á despeza,,' 'peciàlmente a'os meios, eventuaes . de 'receita,' porém não ,é 
apesar de ser esta considerave!: Se"a palavra-reçeita-'-, mais comphibensivado .quç a 'pal1)vr~ rec.eita,' e -te·fi· o 'dó
só comprehcodesse"a "relida que lirrech(Ja'm 'as estâ'çõesi feito de ser (lIh 'falliciJ;'ITlo, 'no' seillido r1ociipitaes"~lltradps 

·fiscaes,'o'abalisado' finaliêeirO"nào acérescentaria' ,á iúl- para0 thesouro, l,.·', , .. '~,'",,:. " .. '~, 
lavra-:-r'eceita o qualificativo~6rdinaria! ., NãO' p.9dendo a palavra receita'ter'a acepção restricia que 

. O nO,bre s~nador quiz: abonar' a', 'sUa' defiliição coÍli a t lhe témdado o nobre senador; c 'çUIi'ó:quc,dizelido ~ 'fal\a ' 
linguagem 'dn: constituiçã.o do Imrerio, Hécorl'erei' tambem; 'dõ tbrôno c(ue 'houve 'excesso'ôas 'recêitas' s:obre as d~spéZ'a's 
a esse texto legal, bem como 'a'õ sentido é'tymol~gico dai nos ultimos exercidos, 'coiisiderou ~ nào,'só o produ'cto~ das 
palavra receit~.'· ' , :.. .,' , ", : 'rendas ordinariás, do Estado, mastamb~m os fundo's' ob~\dos 
, .' ,Receit~, ·sl'gúndÍJ:aeti'illoIo~ia' deste 'teril~o;:rIUer iliier' ,por meio'do credito publJco, ':" '~, " '; . , .. '" """ 
tudo quanto so· recebe ou recolhe ao thesouro para ser' .. Eu dlise, SI', presHlente, que o estado do ·thesouro não 
appíicado' ás desjJezas publicas; seja; proiluctõ âe con-; er~ devidó 'sóm~nié ús duas operações !Iacreo'rto realis~~~s 
tribuicões, sej~1I1 donativos,' sejam .productos do' emlúes-, ém 1870, mas 0Ii1 'boa' parte- ao érescililento das rendas 
timos: O,thesouro não 'é mais ido que' um graiide estâ~ publicas.;" Voú m?strar que estas proposições 'são'ex~~ta's'; 
belecimenlo. financeiro;· ora, 'quiln·d.o um ban~o', ou 'qual- I: e no decurso de niióba demonstração V: Ex,' no!ará q~e 'em 
quer estabelecimento desta, ordimi fá' unia operaçiio de; alguns casos, excluindo~se as despezas da guerra 'e do pro
credito, e por ellá obtem capitaes, estes capitaes figuram'· longamento d~ estrada de Jerro' q'ue tem .credit.o especial, ,à 
como receita nos'seus balanços, ,~ssim como os ,empenhos.: ,receita exce(!eu a desp'eza; d~ sorte que, a nrlO serem os 
'que lhes ·correspondem são levados á co.lumna dos,.debitos,\ ,gilstos extraordinario's provenientes daquellas duas origens, 
Séria uma'demon.st~aç[o .. efl'?nea se os onu, ,de uma ope-'. :a desp~za ~eria coberta pela re,nd.l e. ficariam saldos 'da re· 
ração de credito fossem carreg;l(los a despeza, ,e os funuos ceita ordinal'ia, eomo', o ,presumira o iIIustrado,visconqe de 
obtido~ ,por .. essa operação não figuról.ssem na'receita, .: Itaborahy, '. " 
• O nobro senador quiz tirar do art. ti2 da conslituicão: .Excercicio' d~ 1870. a 1871. A renda' orÇ<1da' era de 
a d~finiç[o da' p~lavra,receita; pois este mesmo, artigó ó; ',9'4. 1'oo:000il, IlIas a elfectiva' su- ' , " 
que condemna por j'~e~acta, a .d,efilliçã,O ' de. S, ~x, (Lendo): biu a . 95.500: 607~00.f) 

.'" <c. Art.'ti'!!" O mlmst~·o de E;,tado' da razenda, ~Iavendo, Os depositoo,liquidos deram. 2.10L02.4$OOO 
recebido dos 'outros ministros os orcamentos.·T~la.tlvos ás' . ' :. ''. " , 

• despezas das suas repartiçoes, aprêscntará na camara do.! Renda tot~l. , , .;_ _ • .' 97 .~04: 63.UlOOO 
'deputadosan"ua!mell~e,!ogo que ~sta estlver.l:eu~lda, um A' despe~a, 'cxcluida's'as cxtraordina
~alanço gera.l de rec~lt~ e despe.a, do thesouro' nacIOnal, do: ',' rias da guerra e, as do, p~.oloJiga- ':, , 

3nll0 antecedente, .. ,:rgualm~nte ,o or~amento' geral de, mento da estrada de ferro., ..•.. 88, 41~; 093.$~90 
• todas as_despezas p~b,"cas do anno futuro, e da Importancla,' ".;"' 
.de todas as contribUições, e renda~ publicas. " , Comparad~ co~ a fliJl(i~, I119stra esta' \ .' : .... ~.; 

Um balanço geral da receit!! e dospeza, 1I0te 'bem o', o exCesso de , .. , ..• '., . 9 . .19·4:538~000 
senado Ora, se ,I r~c~ita,n~o comprehe~dess~ operaçlle:s ,~e " , " .' , , .' , . : ..... 
credito, seg!!ir-se:,bia que nesse. ba!a~ço,. ,qu,e a COIIStltlll-, ' As despezas' 'exlr;10rdinarias . da·.guerra·importà·rà·ln;'em 
ção,manda.. apresen~ar alll~ual.mente, e: IJ~~ ,deve dar, ç~nta, 9,,7 ~ 3 :291í';ll; somma quasi' igual aquelle" e:'fcesso'~dá'ré<
do estado do· th'osouro naCional, ,aquellils operações sel'lafl,i, ceita ordinaria, sobre atlesjJeza ordinaria, O prolongan'iefito 
elimi'nadas ~ntretanto que os'seus encargos seriam inClui~ da estrada de ferro custou'2',<\.03: 4'27$; 'quantia,inr(rior 
dos ;ia, lj~spil7.a, J\\ só vê' qu,o'. ~: dCliI;!Ç,'íO: dq 1I~~r~ s'cnador aó diloexoesso, V I\-so, pois,que,: a, não sere'mas despezas 
falha 'a vista do texto constitucIOnal. '), cxtraordinariasi que nãeit'podianlser' reitas pelos lúeios 'or~ 

,L" . ", '.' ,,: "'" ,,: , dillarios;, teriamos' um, salda de receita ordin'ariaé',siilq9.'" 
O mesmo se demonstra por outro artigo '.da. cOlIsti,tui·: 'avultado superior a 9,000:000~n90, ., ;:" 

cão, 'o,art. 17,0, (L~ndo) :,;':'4r.eéeita,edespezada fa(e.n·r1a·. ." 
nacional ,será encarregada a um tribunal, (Iebaixo do nom.e ,,O S8.' ZACA81,\S':, -'Deposito, 'lIãO-Ó renda, "".1 
de thesouro nacional;· onde, em .diversas . estações 'd.el'ida- 'O SR, VISC~NBE DO !tl~ B'~liSco' (p'reSidenÚ do con~elho)~ 
mente estabelecidas por lei, se, regulará. a sua a:~minj~tl'a~ --':'continúa .. ó nobre senador a interromper-Iue J' À ,ob-

• ção, aFrecadaçiio e corytabilidade,' e~ ',reciproca corre:p'on-: :~ervação' que ,acaba. de fazer é imvertinente, porque o 
.. , I dericià' c~.m as 'lhesourarias c autôTld~des' das prOY.l.nlcl~.~ I (~,iq~id~ .d9~ ~ep~si~.os ~az p'~rte da .. rcc"~i,ta .. ~I'dinaria;. Ó um 

do Impeno. :' , /' .. ." , \ ,meIO d~ que .s~ ~sa ,em. cada um dos exercl~19s. :, "'i,". I 

A receita e despeza 'da raienda será encarregada a um . 0'S8, ZACARÚS :'-E' reéul'so, , 
tribl,lIlal:' este' lhbunal,.o tbésoúro national,' não"- terá a' ",,' ..' ' ,,". ' . ". . '. ' . . 

" " ' .... ,.- .. ' ,. " ... "'''1'' 'd "",' .~ "'1' O SR. ·VISCONDE DO !tlo.BRAliCO (presidente cloconselho). seu 'c.argo ellectuar, 'processar' e" IqUl ar as operaçves [e .. '" d 
tÍ'edito,'to'das as divi,das'passivas. c'activas dô EstadO? Mas, '-,- Mas recu:so constan,te,esempre emp,reg~,~, . :,:"', 
com:o"ii: faria; sê' a'jJalav'ra U receita' iJão"c.ompreliendesse"· Ô "0 :'Sft:" Z~c.iRlAS : ,~'Por ~xée~sll_·.disp~siç!io.,~e LQj Ilão 
]lfolJiir.io!dé ó'pk'rari'(\es 'ile" áerlito.?'· Péla' dêfinir.~o"rlo nohre 0(,' recéiià' ~ \~jll o 'o'r~á'illerito rló 11!?i 1· .' . , . 

" '" .. . ... . '- .... -: .,. , 
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, o SR, 'VI~CONDE DO RIO .BRANCO (president~ do conselho) : para' termos uina idéa exacla desse 'exerciêio e o seu re- . 
-Niuguem ignora que déposito é, uma divida, más é di- sultado final" , 
vida. qu~ augmenta e diminue 'deixando todos os annos um A' receita ,deste; 1l:ierciéi6 ,accr'esceu : . 778: HO~, por 
liquido,' de quo o thesouro usa, mesmo para. suas despezas 'emissão de moeda de nickel,,; 28.780: 955$, saldo do exer-
ordinaria,s... I ' ,', ~" ' : cicio anterior, Sendo a niceila ordiDa,ria 'del03,730:~29~, 

o. 'Sn, ZACARIAS : -E' recurso, não é receita, ,s~gu~-se que a 
O·~R. VISCONDE )lo RIO ilR~Nr.O (presidente d~ consdl~o): Receita total foi de. 133,2~9: 324$000 

~. . portanto" não devo,eli"1inar do meu calculo esse re- A' despe~a ordin;;ria asimailldicada (93,025:220$) deve
curso, quo é ordinario. !lIas, f~ça depois o nobre se~ad,or ,e se,ajun,tar: 4,00,9:949$, gastos de guerra_; 6,332:465~. 
eliminação c verá que ha,margem, pôrque o notado excesso G'om o prolon'gamento da'es,trada de.Jerro; '21,619:3,OO,/), 
da receita ordinaria sobre a despeza da mesma denomi· resgate de bilbetes do thesouro, 
nação ~ superior a !I,OOO:OOO~, entreta,ito que"o liquido . Consideremos as ,duas primeiras destas parcellas: des
dos,depositos só entra. abi por 2,000:000~, l'crmitta que pezas,~xtra~,rdinarias da guerra,. e obr~s novas da estrad!l 
eu prosiga na f!linha' denlOnsiração àrithm~tiéa. , de ferro, Sommall) ellas 10,342: 414;5, Üra, sQn~o o saldo 

Esse exercicio teve mais as,' seguintes verbas 'de receita acillla achado, pela comparação da receita ordinaria com a 
extraordinar!a: 3,300: 994$, por ,emissão de apolice's despeza ordinaria, de 10,705: 009;5,;á evidenté que neste 

. da divida interna, para as despezas da guerra; emprestimo, .exercici,o areceitaordinarià excedeu~toda a despeza ordi
nterno de 22,875: 000$, externo de 26,5'21: 746$ o' naria e extraordinaria,except"ado o resgilte dos bilbet~s 
700,~00$,'emprestimo feiro por um particular, todos con- do thesouro, que tem fundos esp~ciae!', , 
tr'!hidos>,p'ara a consolidação da divida fluctuarite. Estas Sommadas' todas as pa'rcellas, a' '. 
quatro pa~cellas reúnidas á. receita ordinaria;' dão o se~ despeza total de exercicio foi dp, , 124,986: 9:i3;liOOO 
guiQt~' resultado: A receita constou .das seguintes 
Réc~ita.ordioatia .• ~ . .. ,.97,604:6~lr$O(QO iHldições'; 
~roducto dàs o'perações de creditp. 53,397: 740$000 Ürdinaria, 

Emissão de moeda 
151,002:371;li900, 'Sàldo do'exercício 

'. ~ . ~ ~ . 
de nick,eL 
anterior. 

103,730:229,;5000 J 

778: 1 (0$000 
'28,780: 955;5000 Receita' ,total " • ,""-. 

.' ~ .... 
A' despeza ordinaria, que, como vimos foi de , . , I ,l 

133,289:321$000 88,UO:092~, áccresceram: as extraordinarias da g,ueha 

e da esthda d.e ferro, ná importalÍcia de 12,146:723$ ;. Cónfrontadá esta receita com 'a despeza totril, acha-'se, 
• resgate de ,bIlhetes' do tbesouro, 18,929: 500$; e, 

• 2,7'23:074$, por supprimento ao exercido ante.rior. '. : como saldo presumiveLdo exercicio de '1871-187'2, a 
,quantia. de 8,302: 390;5. Digo ',saldo presumivel, porque 

',A despeia total subiu, por tanto; a 1,'22,221: Ú 6~,oOO' esso exercício 'não ,tem ainda balanco. " 
~oriip,a~:lda com a receita total; o 1 ' Não 'é preci~o, par~ o. fim 'que ine propui, calcular a. 
, excesso desta é.' , . " 28,780:955~00'(f receita 'e ,despeza do 'exercicio' ~orr6nte, Posso, porém" 

Está 4emonstradq" pela'~onta ,geral do exercicio dd affirmar que elle deixará uni saldo, incluido o do exercício 
1870-1871, que ficou 'um' saldo ou excesso de receita anterior, dependendo a SU\l, 'importànqia 'dos- accrescimos 
sobre'. a des~eza, na, imporlancia ~e 28,78.0: 955~, que; de despeza que tem sido votaúos 'na presente scssào e do
e~c1U1das as despezas extraordinarias, que' nitO ,estava no 'prógresso qne ti~erem 'as obras da estrada 'de ferro de 
pensan;iento do legislador fossem satisfeitas pelos m.eios O, ledro 11. 
ordinarios, a' renda pr,opria do Est'ado seria 'maIs' que' 
sufliciente,' deixando um saldo de 9,19í:538~; que as . As palavras do discurso da. Corôa estão jusíficadas. Se 
despezas da gU,erra ~ as da estrada de D. Pedro li. :';01- con\empliumos sómente as despezas ordinarias, as' rendas 
portando em 12,1'4'6: 723;5, a,diO'erença destas duas ,velbas do Estado as excedem; e no exerCieio' de 1871 a 1872 
para aquelle s,aldo do orçamento or!lin'ario n,10 é ,grande.' viu-se que a receita ordinaria excede a toda a de~pela, , 

Ua, pois,'.razãopara dizer~se quo o estado, do thesouro com excepção dó resgate dos bilhetes do ,tbesouro para o 
e' as circumstancias financeiras do paiz são favoraveis;: que se contrahiraDí' emprestill)os. Se compararmos a des
finalmen~e, que, no exerci CIO de 1870-1871 houve exêesso- pezeza ordinaria e extraordioaria' com a somma'tolal ' dos 
da' receita sobrá a despeza. 'fundos I do quo dispozcram os dous ultimos exerci cios, o 

.. resultado é, ainda um saldo ou excesso das receitas sohre 
, Passemos ',ao exerc,icio ,de 1871/187'2. A .receita foi as ,despetas, éntimdendo-se a palavra receita como deve' 

orçada em 95,800:000~OOO. A receita' arrecadada su-
'biu' ~ •. '.. 100,954:185~000 sér,e não no sentido restricto que Ibe attribuiu o nobre 

D' "t I' 'd '" senador,.' ' '" . eposl,os Iq~1 os . 2,776:0U~000 
S'r, presidente,' esta parte ria ininha missllô eslá preen-

"103,730,2291000 chida, ' ' , . 
·93,02fi:2'20:$000 o. SR, ZACARfAS:.::....~luilo lIlal preenchida. Despeza ordinaria . 

10,705: 009$000 
,A receita',ordioaria excedeu, a despeza ordinaria' em 

mais de .19,000:000~. C,ontclI)plelllOS agora as, de~pe
zas extraordioaras, e' bem assim os meios extraordinários, 
.. , ' , 

)' 

. ' 

Q SR, VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente, do con
selho): - Creio ter demonstrado ,cabalmente qué a 'falia 
do, tbrono, nao usou do cxprcssõe~' ,exagerad~s: o'''''no
bre senadqr, ,é "que ~ncareceu'o ,',qúe ,disse o governo 
e 50 ,empenhou por, apresellt~r o Ibesouro CI!l circtim.,~ 

.. 

/, 
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stancias menos favoraveis do que' as.. da realidade. E 
como' a hora está muito adiantada, peco licenca a V. Ex. 

I e ao senado para terminar aqui' o ';neu ,discurso: Em 
,outra occasião completarei a ,re,posta ,I)ue devo' ao ,nobre 
senador' pela, Bahia. 

, O SR. 'ZACARIAS ,: ,~ Não diz 'nada sobre eleicões ? . , 
,. O SR. VISCONDE DO RIO BR,\NCO (pr~sidente do ,conseiho): 

- Continuarei, a' fallar amanh1i, ,se o SI', prcsidento per
mittir.' " " , 

, O SR. PRESIDENTE :' - Á continuarão do discurso não é 
permittida pelo regimento, mas V:, Ex.' pódo -fallar as 

- vezes que quizer. : ' 

/ 

-' 
aconteceu com o senado, acredito que âconteceu com a 
camara dos,d~puttidos. Portanto, dizer e re'petir tenaz
mente>que ninguem pÓ,de vir ,ao ,parlahlento sel]l', a von-, 
'tado,'sem a an'nllencia do goyerno é tirar a força moral d,o 
parlamento, Ó f<li:er que se diminua a prop!ia força dos 
que emittem estas proposiçõcs.E!! respeito muito ao nobre 
sellador 'que ~as emiltiu e honro-lI)é com sua amizade, 'ma~ 
apesar disso entendo ser um dever protestar contra ellas: 
. Feitas estas ponderações. Sr.' presidente, julS9' neces

sario ainda fazer Ulil' outro ·pr.otesto contra óutras propo
sições do nobre sena'dor que tem sido demúitos outras 
e tambem de membros .da outra camara, e é quanto á pra
tica ou antes abuso de linguagem que se ,vae a~optando, 
para denominar golpes de Estado certos actos .. que não 
agradam a um partido. ' , .' , . , 

Àssim, p'or exemplo. muitas vezes'se tem dito que o ch!(,
mamento ~o poder do pártido cónserva~or em t 868 c logo 

, O SR. VIS(:ONDli DO RIO BRA:'iCO (presidente do cOllselho) :, 
.- Prometlo ao nobre sena.dor quo ho~de satisfazer ao seu 
desejo no correr desta d}scUSSãO do "óto lIe .~raças. 

- em seguida a dissóluÇãO da c3'.l1ara foi um' golpe de es
tado. Ultimamente a dissolução 'por decreto de 22 de 
D!aio do anno 'passado foi chamada golpe, de Estado: 1Ilas, 
senhores, COIU que direitu se emittem 'esta~ 'proposições? SESSÃO EMJ9;DE FEVEREIRO 

.V oto de graças 
Não é a Corôa, porventura, 'o unico Juiz cpnstituido pela 

con;tituição para o uso do' a~tribuições tão 'i!flPortantes 
.. quaes,as de ,nomear' e demittir 'millisterios, -dissolvera 

, .'0 Sr . .Jaguaribe: _ To~ei perante o'senado o camara temporaria, etc., etc .. ? Se pela constituição o' unico 
compr'o~lisso 'de, responder em, occasião 'op(lortuna a'o nobre juiz é a Corôa, 'como ,membros do' parlamento" aquelles 
senador por minha provincia por occasi;io de nm discurs(l 'que teem obrigacão mais restricta de respeitar e fazer·res- , 

- (lei ta r 11 constiLuic,'ãO, hão de éstar cO,lIsiantemente' a r,epe-que S. Ex. pronunciará na' discussão ao projcdo, qúe pro-
til' que, o uso livro dessas importantisslmas attribuições é rogou'o orçamento" \'isto que a urgencia que cntã'o recla-

mava aquella' 'medl'da t'lO 'mlJOrta t " c 'Lt' um.golpe de, Est.ado, é uma viol,encia, é uma in,fracção' da • , • i.1 n e lIao )J rml lU q~e eu 
podesse' responder immediatamente a S. Ex.: é a necessi~ propria consLituiçao, é ,uma inversào.lIô,systema' represe'!.-

'tativo? ' dade de satisfazer ,a' um compromisso tão ,solemne qqe ' 
traz-me fi .tribuna"c obriga-me a tomar a palavra em'hora ,Entendo, ,pois, que não posso deixar de, protestar contra 
tao adiantada,circúmstancia esta que muito me c(lnstrange, esse abuso de expressão, ao menQs pafa que o,povo, para 
lallto porqu' e tal\'ez f Ite e ob t b t t ' t que aquelles que não .co·lIhecem que isso é eITeito, ,de pài:-, a -m r us ez as an e para quan o 
preciso' dizer, como porque rer.eio cansar a atlencão dos- l;ões politicas e não da reflexao " meditação' detida, vejam 
meus illustres collegas, quer pelo adiantamento da Iro'ra, (Iuer' que estas (lroposições não passam desapen'ebidas e que 

b 'd I . m' eOlltra ellas se protesta energicamente, de modo'a man-, 50 retu o pe a In,SU lCle.ncia do orador, aU"lllelltando-<.e' . , 
~ ter-se o respeito devido 11 obJ'ectos tão veneraveis como dest'arte' cj sarrificio que' deveril 'fazer em 'oíJ\'ir-me. (Não . 

apoiados) ',' , silo a constituiçãO do Estado e a entidade politica a quem 
est~s proposições \'lio.igualmente,olTender. 

E~trétántó., Sr. presidente, 'já que tenlró de tomar parto Assim' diziã o nobre senador bontem, como tantos outros 
,em !lma discussão tão sol.emnc, como ,é a da resposia quó o tem pllícedido : ';: O acto da dissolUÇãO foi violento, 
a ,falia do, th~ono, peço permissão ao senado para co- foi golpe de Estado e maiô ,1Í:l0' ,ei que, porque a consti- . ' 
nieçar, toma'ndo em considera~ão ,dgumas dasjJroposiçõ,es ·tuiçãe muito clal~amente diz que s~ se, póde fazer uso, 
que hon tem trouxe a este debate o nobre 'senador pelo dessa attribuição quando o reclamar a, 'sahação do E~
Maranhào, seríão para' refutal-ils cabalmente, ao meno" tado." E a este propósito dizia o· nobre ,senador pela! 
(Iara qúe, minhas palavras sirvam de proteH:). á ')Jropo~ minha provint<ia estar· co'nvencido de que, se antes fosse 
sições que pareceram' dever desa~rarlar, até mesmo á djssolvido o ministerio actual' do Que a camara, 1) paiz não 
constituicão do senado. . ' iria,ao fundo; e como S. Ex" o dizen) muHos outros; de 

S. Ex: Jallou por tezes na inÓuencia ,directa' que o go, sorte que vão fazendo crê r (Iue eO'ectivamente o poder mo
verno ,exerc.ia, em todas as eleições, ·manifestando que dera dor não éumpriu seu 'd~ver, a~errou de, suas l attri
ningnem podia ser ,eleito sem que houve,se, a vontade ou', buições '; c assim vamos descon'ceituando todas 'as, insli,tui
a annuencia do governo; e,' como S. Ex. não precisou a éões, de modo que não sejam inais respeitadas' nesto' paiz. 
data da qual ~omeçaram a, ter Ioga i' esses actos de vio- ' D!ú, Sr. presidente, se o' poder ~loderadõr é quem Ó o 

'Iencia, julgo"necessario que por hOllra do senádo pro_o juiz: nestas questões, so é certo que élle 'na sua alta posiçãO 
testemos contra isso, ao menos Pilra ,alvar a, eleiçào se. acha mesmo mais habi'li!ado 'do quo qualquer' cidadiÍo I 

daquelles que aqui te em assento. ' para apreciar aquillo que_ jJódc ou não compromeUer a ' 
Pela minha'parte tenho intim,a convicção de que \'im ~ sorte do Estado, proxima ou remotamente, como nos fazer

çsta casa pelo voto livre e fxpontaneo dos m~us conr:ida- mos juizes' e decidirmos, "Errou; obrou mal, infringiu a 
dtlos e pela escolha da CorOa, sem que para isso concor- lei, infringiu as instituições o à:te o re~imeD constitucional , 
reôse a menor intervenção 'd~ governo, e :lcredito' q~e tã.o felizmente adn,littiílo' no Brilsil Z -
<!. mesmo aco]lteccu áos delbaiil n;embros destâ casa. O que Se, porém, reflectiru os !'lclhor, podemos ver ,CJue o que 
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se deu elu'Màio' do 'anno passado na camara dos deputados _ O SE, DL~S ,~~ CAnl'ALuo:-Como propuzeram, 

,e acarretou a necessidade de sua dissoluéàO; não foi outra 'O ,Sn, J <GuAnIBE:'_ Portanto tendo acontecido riaquella 
cousa mais do que repetição do que se tem dado a,nterior- época que um governo sem maioria real, que apen,as a 'tev~ 
mente em nosso paiz,' l!arece que foi em 186'2 .. " , em 'um 'dia, de'um, o,u dous votos, se constituisse seni 'ifo

der manter-se de modo que dous ou tres dias ~epoiS' esse go-, 
O SR"SmlliB'lj:~1863: rectifico a ,data: verno '~nha contra si maioria niuito mais numerosa do· que . 

,O SR. JAGUARlDs:-Agradeço ao meu illustre collega' aquella, que o tinb~ elevado. c via-se na 'necessid,ade de 
seu auxilio á minha memoria. , retirar-sc, s'eguindo-so outro govcrno, que, mais tarde tam-

Sim, o que deu-sé em-1863 na camara dos deputado~,; ,bem julgou ,não poder maDter~se éom essa illesma .camara, 
foi 'semelbante ao quc sc deu em 18i'2, senão quanto ~o .6' houve necessidade de ser clla dissolvida; digo cu, qúo 
motivo da,.votação adrede arranjada, 'nesta ultima data, ao (IUando ainda em -nossa historia recentc 'se deram factos 
menos em relação ao acro Iparlamenta,r que enlão tcv,C' ,desta ordem. que ali~s,não foram reputados como golpes 
l~gar,· Os membros qup en,tão. faziam parte do g(h'erno,' de Estado j quando I. essa expericncia deve inspirar a todos 
não sei porque ·casualidade co .. tando aliás coni, maioria na que acómpanbam nossos negocios publicos, m_ais que tudo 
camara, um dia dei~aram de têl-a cm,um~' certa volação; a ao principe a quem foi, confiado o poder moderaoor, ,como 
Qpposicão nesse dia, por falta de amigos do gov,erll(\' (Iue obter ouira soluCã010 que aconteceu a '21 de nlaio'do aono 
por, desc,uido; oUnlolestia .lItiO compareceram, teve m~iori,l passadó. senão pela dissolução? ." _ .' I 

de um ou dous' votos; e aquelles que tinham, dirigido es~~ Agora senbores, vou notar uma diffcrença entre 05 mo-' 
vi~toria': da, opposição immedi;lJamente s~ fizeram go-., tivos' dá 1863, e ~sAle 187'2, Sen~ querer aprofiar os, da-

,verno,... , (IUellas (:pocas maIs remetas que'Já.lá v(1o". ",' , 
"O ,SR. P(nIPÉu:~'O resultado ti contra V, Ex. O SR. ZAÚRIAS :- E qu; já for~m aqui ex'plicado.s ... 

to, .., .... 
O S/I. JAGUARIBE .•.• segundo consta, com a assevera

ção a~, eleitor dos mini~tros de contarem' '1l1aioria para 
governar. ,. 

O 'SR .. DIAS OE CARVALBO:-Não C exacto, 
I, , 

O SR, JAGUAnIDE:- Eu cito ó facto e, désejo ser apre-
ciado'pelos qu.e me 'ou rem ; não é tão. antigo.' -

~O SR. DIÁS~E CARVALIIO:-I'osso repetir ao nobre se, 
I' • .. ~.,,' 

nador; que nao c cxacta a sua proposIçãO. \ " , 
O SR. F. Ou VIANO : -'- E' inexacto que ao eleitor dos 

ministros asseverassem que tinhám·maioria. . ' 
"r r . .,' .' 

O SR: DIA~, 'Im CAnV,\~,80,: -;:- ~.Iles n~o s~ fizc~,am go-
vérno lieftl,a5Severa.ri\'!l Jl Cor~a: que tinbam .maioria. ;E' 
uma proposição que contesto ao nQb~e ,senador ~ eslou 110 

. direito de contestal~a porque pertencI a esse mlnIster~o. 
O Sn. JAOUARIBE: -' ~. Respeito muito o nohrc senador, 

mas permitta que eu explique o meu pensamento., , 
Eu não podia 'de modo algum âffirmar ao sr,nado (jue os 

, nobres mini'stros d~ então 'se fize,ral]1 ministros Jlor ,si, mes
mos.- Quan~o digo que 'se fizeràm governá ~ce,sàrialúen
,te, .foi porque o poder competente ôa chamou a es.a 
posição. . . • 

o SR, F, OCTAvIANo:~Está,claro ... 
O SR'. JAGUARIBE ': - Os meus nobres collegas silo 

dClilasiado .instruidos na's praticá, parlúnentares, e regl'as 
do systenui representativo par,i saJierem que do- outro 
modo era proceder revolucionariárnente. Sou incapaz de 
attrilÍuir-Ibes isso; ,o que eu disse foi em termos ba-
,beis. • , 

Tambem 'não po~so affirmar o que se passo~ entre os 
ministros de então e ~ corOa,. repito ri que entãq, ouvi mas 
o, que parece logico é que elles qão acceitassem o p'oder 
~em a jdéü de po'~,el-o o.ccupar .. S~ nãO. sou, porlanto exacto 
sou l,ogir.o açreditando que a,ssim os, .factos se deviam te~ 
passado, porque çm ~Ye~da~e aceilarem o~poder, certos d~ 
(Iue no (ia'seguinte não se podIam manter, não.era p:'u,: 
dcnte. 

O SR. F, OCTAVIANO :-Era,. porque ,tinham 'outro lado 
constitucional, proporem a dissolUÇãO da,'Càmara. 

O SR. JAGUARIDE :-•.. referir-me-hei apenas ao do 
annó passado. /"-

'. SabeTse que o goverilO. tinha grande' !llaioriaj maioria 
que o tinua' babilit'!,do a fazer uma das leis mais importan
tos deste paiz na scssiio anterior, a,. da e~la~eipação servil, 
sabe-'se que, abcrta a sessão do dnno passado o governo 
contou com essa maioria, cmbora não tão' numerosa '; sa
bo-se tambem (llle conchavos 'de amor demasiado ao poper' 
deram logar' 'a que alguns dáquelles que tinbam apoiado ao 
governo energicamcnte: e naqueÚa, mesma sessão do anno ' 
passado abandonaram-no inesperadamente e sem o me~or • 
fundamento que n;),o seja esse amor do poder j massenh(l
res, uma maioria assim I formada era capaz de governar 
este paiz, de 'suslentar !luãlquer goyerno'? l'arece-'me que 
não. . /,' ' . 

Estará no animo de alguem que hoinens que ,sao I a-I
,versarios entre si, que sómente interesses nao confessaveis 
uneli!, que distanciados uns dos outros, acuam-se em perfeito 
antagonismo, possam,no dia seg,uinte prestar-se ô. sustentar 
qualquer governo? Eu' poderia, citar nomes, ,ti creio quo, os 
que me ouvem uão de convir que muitós tios que consll
tui{am ,es.a maioria e,ventual eram perfeitamente antago
nis,tils' uns dos outros. _ " " . 

Cita~ei, supponhanlos, quanto a provincia'dei S. Paulo ó 
SI', 'João ~Iendes rle AhÍleida, 'aliás muito distincto e que 
tinba' prestado'ao governo importantissimo apoio na sessão 
anterior; mas que naquella occasião JlQr motivos momen
laneos e que respeito, porque naturalnientc foram. nobres, , 
julgou deyer negar ,eu ,apoio. nIas este 'senbor podia 
viver ao lado do Sr. Rodrigo, Silva e Costa P.into, eom-. os 
quacs vivia em luta na proviucia ? .. 

. ~ ~ 

O SR. FIR~mw :-Ac'JO que. podia" desde que Julgassem 
.isso conve~iente ao paiz, ' 

O SR. JAGUARIBE ;,-Cilarei :da minbá provincia. outros' 
nomes: os Srs, conselbeiros Alencar 6 Araujo Lima,' ca- c 

meteres que respeito" talentos muilo' distinctos; mas. que 
na provincia se bos\ilisavaiil 'manifestamente.' O. to tinlia 
sido opposicionista na sessão: a n~erior e 'coÍlllnuava 110 

mesmo pOS,lO; 'o '20 ba'via prestado ao gOTerno pode.roso 
apoio em 1871 e c.ontinuava a prestai-o eri('187~,'pas~ 
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samio ,inespáradamente, para a opp?siÇãO' ... Como as dos nador pelo. Mardnhão, :as', (l~aeS tanlbem,tem',sido, aven:"', 
apontados identicas eram as, circun'lsta.nctas· de ,alguns' ta,das pór oütros, e Sã? aquellas, (lue '1Iizem ,respeitó' a., 
outros, deP!ltados, que constituiram a maioria de um voto questãO', de que' ha pouco tratou o meu illustre collçga, e 
eni '21 de Maio, do anno pás'sado.' Taes roram os elementos amigo senador pela ininha provlncia, a quest;io',da eleiç<Í.o 

'que naquella. occasião se achavám unidos para 'apoiar o dil·eéta. " .. ' ,,' 
flU~ .vies.se," O ~~sc?nhei:ido; mas esse ,apoio podia:.ser, • N;10' entrarei Sr. presidente pa qupstão'd'a constitucionàli-
sincero, podia, ser duradouro, podiarazer obra? • dáde ou' nlio da adopção' de ~ualJiuér rerorma: no 'sentido ;' 

E' o que 'l.U contesto. ' ' , ,,' hoje t;io vangloriado I'ela opinião'opposicionista, isto é, 'nM' 
,Nessa posição o pO,der irresJlonsavel constituéional, hesitarei énl declarar (lne ,em geral' não poderemos razer 

chJlve dos ~utros poderes e além disso uma especie de fis-' alteração'. algulna 'no 'sentido de tornar a elei'ção directa 
,cal da regularidade do' systemn que' nos rege, cOlhencent sem a ~erorma da constituiçãO; ,não entro, quero dizer, 

~,do-se, de que ,não roram os verdadeiros' interesses do' paiz,' não trato de discutir essa questão, tanto porque lo~tros" 
mas in,teresses inconressaveis, que reuniam estes,homens, mais co'mpetentes o teem reito; como principalmente por me' 
vendo que 'UllJa ,tal' 'aglomel'acào não, póde, constituir um persuadii:llue não é a occasiiió, 110n es( hic locus, " 
partido regular, mas sim u~a ,cóusa qu" geralniente ,se Quando apparecer a rerolma,'e apresentar-se a emenda 
chama racção, não estaria 'em seu direito razendo' retirar no, sentido de fazer-'se essa alteração, será então :ocçasião ( 
essa !:amara para consultar o paiz o' vir outra,lIiais,bem oppoduna. Aprov,eito porém .0' ç~sejo'- para' declarar que 
inspiraila, que ·não Iróuxcsse essas paixões tão' incandes- me parece flue não se póde razer tal alteracão sem rerorma 
centes ? E, senil ores, evitar quo nosso. systenm poljtiCo se da êo'nsti luição; e apresso-lile a razer est~ de'cláração, porque 
desconceitue, 'ou marcbe em perigo, (e que nuiior perigo observo que,ha certo intelésse: em propala'r (júe a'opinião ' 
do que a frequente instabilidade 'dos gOI'Crnos)'nao é te,r do [Jaiz aceita a idéa da, eleição. dirr.cta, comó a:mai~ 
em visb à 8alvaçilo do t:stado ?, .. 'util. . Como raço parte da opinião ou ,daquellcs qu~,~ deyem 
, O ,SR'. VIsco/mE DO RIO 8R,;NC~ (presiclenle do'coilselhó);' rormar, consigno aqui meu;- parecer; ao \me~!>s",como um, 

-A poiado. ' protesto, "" , ' 

O' SI', 'JúÍ'iúRIIiE::'- Creio pois' que nãó podendo havei" Entretanto,' Sr. pI'esidc'nte, entendo' que' abstrabindrii;' 
~utra S91úçào 'seÍJãó essa; aquelles" que 'sé' razem juüenlo dest!l questão do ser 011 não neccssaria a rerorma da' consti
prodecimqnto da' Corôá, ~xagerando o'sentido' da phrase 'tuição para a :adopçoio desta medida," ella '9 gran'déinerÍte 
l:onstitucional, salvaçãO (\0 .Estado, esquecein mesmo que' \ inconveniente?'para as nossas circumstuncias: O paiz; no' , 
essà saJ'vac:lo roi Gomiultada, C .que" o elel'udocidad,io a ,estado em"que se acha 'não Í1Ólle admittir essa_'rerQrnJa'. ' 
quem ,a cónstituicão cometteu aquella delicada attribuicão, E' ~onvil'ção ,pror~nda '"linba: 'Primeii'amente, , se'nbores;' 
como se!l)pre atiéndeu m~i. quo, tudo a seu dever, e il ésm porque obseryo (iue toMs os 'raizes tcem rima 'certa; " , 

, sal,vação do Estado, ,ponlue salvar, o systemupurlilme!ltar, níarcllil de" accordo com 'os',costumes e . instit'úicúes,' o'ue ' 
evita~ ,ql!,e ,e!le se prCeipiJ~ é; cuidar no ruturo d,o'pai~, é receberam em' sua rundaçãQ ; ora, e'm um paiz 'hOVO, colno ' 
plantár para :um 'dia se poder colher, ê, fillalmen!e salvar o o nosso, desconhecooor 'Ms rórmas '(lo sj'stehla 'represeii:' 
Es~ado" porque ,~em a,lúanutençào de noss'as ilOrm<Í,s poli- tativo, que .m.ais cedo começaram na: Europa, e,só muito" 

"ticas'o Uiasil nao. poderiL-, ser o que tere em. ~ista nosso tardn para, aqui: roram \ra~sp'lantadas; as norma~, 'qUjl 
pacfo fundamental., , . ".. adoptamos, e, passaram â' fazer pa'fle de nossos'babitos, 

, . , ' " ' fora,m, ~s lÍa eleição de do~s grilos; portanto, 4a áui pri-
, O Sr. ~, OCTV/ANO:-l;:Il! que estado se acha,op~rtido meiro que,tudo ta,1 OU 'flu,al. lJabit?i' e eu nrrô ,vi qu.e. ~e, 

,con~~rl'ador. que é preciso qué a Corôa cogite de suas- demonstrasse. que esse modo de eleger, ou, a. respect\~a 
di~siden~ius 1" , ' ,legislação rosôo causá dos males que tailto se déseja llvitar; , 

O Sn.: JAcuARIBn:-':A Cor~a procura estudar:osa~ontc..; I!cmtã.o pouco vi que se de\llonstrasse que 'as -riírodiias ' 
ciment.os do paiz, partam elles ,donde partirem. , Se nessa promettiuas p,ossam arre,dal-os. de modo que não pos~am 

, o~casião. er,1 o partido conservador que se mostrava, de- 501' reproduzidos. ' I , 
, sunido, mais cedo' elll epoca não muito rçmota era o pár- ,Em '2.0 logar ob'serv~ que I pa~a i ado~:ç;Ó' da \I~(ç~~ .. " 

tido liberal 'que me parece-(iue soffria em seu seio' divisões directa os autores da, idéa .nã,! teein, declarado qual seja 
muito mais ÍJrorunuas, e ,que entretanto pôde por algum á norma d"e censo; que se Icem de tomar 'para podermos', 
tel~lío !!ovel'llar ,o pait até (lue 'esse mesmo poder irrespon-

v , , ,fazer uma idéa, da porçãomaiOJ'. ou !nenor dos nossos 
savel ilno elege'os' mil,li~ttos acho~ que não podi'a conti- concidadãos qu,c' teem ye, ser.,;arredados dos comi cios 
nuar: . " . '. . ~,. . ,.' , ' populares.> Mas, 'me' parece "pela, c,xperiencia· que tenho 

O SR. F"OCTAVIÁl"O:- Elle não, d,isse-nosisso; per~ do nosso paiz sobre, tudo pelo iJiteri'or, e'observo que os , 
gunlou no Sr. presiu,!;nte ,do ,conselho de então ,'"a quem nobres senadores tendo vivido nas grandes cidade,s; e nãti ~ 
propõe,!? " assim pelo interior, de que eu julgo ter mais exp~rienc.iã, 

O ~,~.'VISCONDE DO RIO nÍl,iNco (jJTCs~~Tlle do conselho: não podem avaliar o IJue alli acolilece. Cóm iJssaexpe
riel)cia digo que com o noyq., censo que se pretende lêvant;)r 

-;-:Mas teve d'é julgar d;í crise. 'creio que em algumas localidades, raros' serã,o os cidadãós 
O Sn. JAGUARIBE : - ... cbam;ndo, ao poder a opiniã,o nas condições de, serem eleitores' permanentes; porquê 

oppo.ta por 'occasi~o de soher a crise, 'sob a' responsa- ,senhores, devo,affirmar~ao, senado que tenho ,conuecimento, 
bilidade do ministerio, que, succedeu ao'que a suscitava: ,de ,algUluas creações de ,villa ditadas pelas 'grandes.dis' 

,'Deixando; Sr. p'resilJ'entc, 'esta.queSt,àO, qu~ já tcmsido tancias e me~n~o peta aécumulação da população. em lu-' 
discutida PO! autoridades m,uito mais, competentes; eu pre· gares longuiquos e (Jue reClamavam essa medida, succo' 
ciso occu,par:me eom algumas pOJlderações rio nobre se- dendo quê o governo em relaçao a ellas. tenha luctado 'coin 
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serias dil!lculdades em achar '. pessoal para meia duzia javel, o qual se lJa'de ,obter por meio tla instrucção publicá, 
de funcções publicas. por 'meio da i,lIustração e moral.idade de n~5so ,clero, 6i 

fazer, as ,pela propriá pratica de nosso systema eleitoral, que vae 
pouco e poúco civili~ando o povll': 

O SR: POllPEU : - E' porquií o .governo quer 
camaras,' deixe isso no povó. 

O Sn. JAGUiRIBl": ~ Quandofallo do governo entendg 
as aulol idades cuja nome~ç11o lhe pertençe, 5upplentes de, 

,juizes municipae~, delegados, subdelegados .etc.: ao povo 
pertence a nomeação dos vereadores, 

OnSR.F: OC~AVIANO : - Os libera~s nunca acbar~m' 
'essas' difficuldades, acbam os conservadores porque o, paiz 
todo é liberal.' " ' r I. ' 
• O SR. JAGUARIBt: : '- O' nobre senador" di~ isso' por 
gracejo" .. '. ...... , 

O SR. F, OCTAVIANO : - I<;' pura convicçãg. 

-O SR. JAGÚARIDE: - Mas, dizia eu,. quando tenho visto 
os presidentes d~ provil)cia, serian~erite' clII,baraça'dos CID 
achar pessoal.'. . ,'. ", 

.0 'SR. F" OCUViANO :'-:'SãÓ o; do seu 'I~do.' 
, O,SR. JAGU'ARlBE .-Ao menos na minha terra ambos' os' 
_partidos são a~mesma 'coüsa a e~se resp~itoj ,nenhum tem 

os escolhidos sÓ"para o ,seu lado, a ignol'ancia é partilha 
,. d~ 'ambos nas localidades a que IDe estou refirindo. 

nIa,s, pergunto, quaes seriam os eleitores :de dezenas e 
até centenas de legbas,?' ir,amos -condemnar este "aslo 
paiz a/ficar, .privado dessa luz que' elle viii 'de, pontal' d~sde 
a mirora, do systema represenlativo? seria o resultado, Jlor 
que ,em, verdade, a, não serelD.os novos eleitores sómenle os 

Diz-se muita cousa contra os abusos das eleicões e eu 
confe,sso que 'muitos teom lJavido, mas esta~ - eleiçõ,es, 
apesar fio lhes serem att~ihuidas tantas torpezas, 'teem con
corrido para nos'sa civilisação. O homem ponre, aquelle 
que 'vive nas selvas agarrado a ,eus trabalhos, 'grosseiros,' 
desde que tem nocessidade,de ,vir ií. freguozia ou á 'Villa 
fallar a' sêu. viga rio o aos hómons· notaveis, adquire alguma 
cousa de civilisaçàõ; este 'at(icto pule-o, volia melhor, leva 
esta ou a'(IUella noticia ao 'seio de, sua fa,milio\; recebe 
certo estimulo que póde tornal-o um cidadão importante. 

nlas, abolido o systema actual, retirados os homens po
bres das I\lzes ,beneficas prol'enielltes, desse atricto, iriamos 
á obscuridade, chegari!lmos'á resurreiçào dos ,pariás. 

O' SR. F. OCTAVIANO:-Estou"com uma' .pena da' Ingla
terra! 'paiz desgraçado I 

O SII. JAGUARlDE:-"-~leu nobre collega 'falia 'na Inglaterra, 
mas não conlpare 'a Inglaterra com,o Brasil. . 

O SR. F. OCT,\VIANÓ:--':E; bom dizer is~o, não tenuamos 
systema reprC'sentativo. , ' ./ 

O SR. JAOUARIDE: - Devemos .. chegar lá algum ·dia. Hã: 
cerca 'de 300 allllOS clamava.,se na Inglaterra, , por ca,usa, 
do.s privilegios de sua législaçrLO, pela necessidade ae refor
rilas, rilas nesse tempo já não havia naquelle pai1. mais civi
lisflÇãO. do que nó interior do Brasil ac~ual~ente? Acr(dU,o 
.que havia. I 

indil'iduos nas condicões do vigario, do delegado, do sub- " , ' 
delegado, 's'úpplentes ;do jui.".municipal e do delegadq não' >, O SR. F. OCTAVIANO : ---:-.E~ nãot ' 
sei que escolha se, iria faze'rr Portanto vejo que a eleição 'O 'SR:- JAGUAlIIBE :~ Aquella grande pop!llaçãO, aquello',' 

"direcia tenderia ,a leyar estç.paiz á obsI:uridade. estremecimento' geral, aq'uellas mesmas revoluções demons-
,O, SR: Z.CARIAS-:":"'Oh ! tnim' que ~ povo ylglez já. senti~ uma certa vi,vacidude, e 

,,' I , ,'. , ' , ' csta "Ivacldade não podIa deIxar" de ser anImada pelas 
. O SR .. J,\GUAR,IBE .:-Não ac.redlto ,5Iue. os. leglsladQros, luzes queelle já p'ossuia, de, modo a, pareccr-mé, q'ue 
Informados ?essa clrcumstanc~'l qu~ em mInha ~~ol'lncJa as Inassas caquelle povo estavam muito acima de nossa 
são I'erdadelras como outros hao de IlIformar rclali vamen le populacão em geral. '". 
ás slias provincias, queiram Icvar á ohscuridade granda I" , ", ,', • , 

parte da:populolCil0 que está no exercicio' de 'U1n direito N,lo, me. refiro ~IS cldalles do Urasll, porque as prlOclpaes 
consagrado em ~ossa constituicfLO. ' • . eu as .consldero. taQ clv~lIsada~ como as da Europa, menos 

• tJ, .uma 011 outra. T_emos Indu!;trta, commerclO, UI·tes, lottera-
O SR,,'POMPEU :-0 povo nàõ vota em pari~ algúilla, twa, etc. Se não temos tão grande numero 'de cultores 

como lá, é porque a população' é imme~sa,:nente superior 
O SR. JAGUARIDE :":"'Dir-se-hia, Sr. presidente, que nma 'naquellas paragens' ~I<is pelo interior do Brasil' ha um 

. tal' 'pretençãó e'rà a imagem daqueBa'.politica' de Tarqúino atrazo que' não póde ser comparado/com, o que era' ,a 
em 'H'oma;fazendo cortar as altas .[Japoulás para seus fins. Inglaterra nom ha 300 annos., I ,~ '" 

Arredar-se ,grande part'c da populac.ão doexcrcicio de ulii ' 
O So. F, OCTAY-lANO: ~Se V. Ex. conhecesse,a classe direitoconsaghd'o, direito tão importante como o de votar, , • • 

seria .uma n\iva ceifa de papoulas, ainda que desta vez as do~ opera rios mineiros na I~glaterra; . .' .' " , ' 
, ceifadas sejam as menos alta~: isto IIl1port'a em privai-o's O Sn. J~GUARIs'E : - A reforma na Inglaterra era,iIílla 

da es'perãnça ile poderem altingir a altura de.su.as irniãs: necessidade absoluta, tanto nos tempos antériores a que 
a operacão sera feita ao sabor do' ceifador da occasião.' lenbo aIJudido,. como a' do sy'ste,m'a eleitoral de 1'Sa2, 

I 'O S~: F.' OCTAVIANo.-Cortan,1:se as" papo~las' dó go- iJOrquc lá a'lcgislaç,io era úm monstro; os nobres senadores 
sabem' que cada localidade' daquellas tinha uma legislação 

vern~, isto ê verdadJl. .' - cspecial. eram rcstos do systellla feud~l; cúmpria que 
O So: JAGu'ARIBE:-Entretanto, senhores, a tendencia dos h'ouvesse 'uma tal ou qual ~nirOflllilJade'e áinda hoje a 

)el11pos modernos, em vez de fazer baixar as a Itas.c'abeças ' 'legislaCliO mio é uniforme.' ' .' -,' 
para ni\'ellal~as, é ao contrario levantar as (Iue' se acham O" ".,'.' . " , 
b So. F. OCTAVIAi'iO : - E' a beBeza do sntema. , aixas ••• ' /" 
I OSo. J, AGUARIDE: ~ Nós, felizmente, que tivemos outra , O SR. F. OCTAVIÀNO:- E' o'que queremos,' • 

educa~;lu, que não ,vienios, do systema feudal, _que não 
(>,So. 'JAGUARIDE :~. " .• para o ve;dadeiro nivel dese- viemos .di! conquista ou' incorporaçãO de nacion~lidades 
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diversas, precisamos ler, ,uma só lei que sirva tanto para 
as populaçGes disseminadas 'pelos campos, como p'um as' 
cidades, e,Jelizmente, a .I~gislaçào que temos lido p~esta;se 
perfeitu!"ento a esse e[eito, 

Dir-'se-ha: cc Teen; havido abusos, o,; nhs agora, per
gunto eu: com a: pretendida eleiçU'o directa aescobril:iam. 
os nobres senadores úm talisnian magico? ' 

deste ministerio, Quem, sabe se esse ,projeclo, apresentado, 
não mataria a opposiÇãO ? " 

O SR: J~GuAn'~E:-:-Eritrando agora, ~r,p're~i,d~nte, :,na 
respqsta que devo dar ao nobre ,senador pela, ml?ha pro
vincia, começarei pór notar que causou-nlli alguma sorpreza 
qúe o meu illustro "collega; em seu dis,curs,o,se mostrasse 
tão agastadiço, permitilJ.-me a expressã,o, . com, o Sr., presi
dente do coos~lho. achando-o, aspe~o n~s IIÍ;lDeiras e diO:e

,O SI!, F. OcunÀNo:~ Com esse argumento'se comba-, rente de ou\r9s tempos em que com o n,obre, senador mili-
tem todas ,as medidas, tara nas' mesnias fileiras. ' 

",: ,.i ,'" O SR. POMPEU:"-V, Ex. não o' conheceu como eu o co~ , . , O SR,,/J~qUARlDE : - Quaes são ,os viçios da legisla:;ào 
actual? Os principaes consistem na pouca estabilidade das nheci ha ,muito tempo. J: " " 
qúalificilções, 'Da Jacilioade com que são r~lsificadas, r?sul- O SR, JAGUARIBE':.:-Sorp'reódi-me,'senhores;priillo"por-
tado da in~i[erença Ide muitos, que autorisa' essa mesma l fa~ quo a gregos e troranos OUCO que todos que tratam '~om o' ' 
cilidade em falsificar a qualificação. Mas,' pergunto eu: Sr. 'presidente do conselho' pódem 'não 'applaudil-o';"por 
uma' vez estabelecida a vo'tação directa, não hil de ha,er causa da divergencla de idéas, mas se'mpré corifessiuD que 

",uni registro para os individuos que dévem votar, qualquer é, S: Ex .um perfeito ca'valheiro;" sobre.ludo ,delicado" nas 
" que seja o ceJlso? Este registro nã'o será tambení suscepti-' maneiras; e quando isto ac~ntece,com ,1~~~S em ;geralso~- i 

vél' de ser alterado? Parece-me que ba de ser. Assim como prendeu-me que S, Ex. o Sr., p,resident6 do, conselho 
pelo' systema actual Q. citlad.to. umã vez qualificado póde sempre' tão lháno, tão ameno em 'seu trato, tivesse occasHlo 
perder as qualidades de votante, tambem pelo novo systema de causar essEÍ desagrado ao nobre senadór' meu collegá, 
b~ de acontecer iss,o algulllilS ,vezes, e pergunto:. como a de.agrado que acredito S.'Ex, ine;mo nào póde ~iler 
fraude tem entrado ;no systema actual, não poderá entrar ,em que consistiu, visto que, quando profe'riu essas 'palavras, ' 
ness~ ,novo? Çreio que sim, Des1e que as 'paixões e os <! Sr, presidente do 'conseibo' de seu assento' perguntou ,: 
interesses continuam 'a êer os mesmos, ha probabilidade de "Quaes te'em sido as minhas asperezas para cl)m V, Ex,,?';) 
que :continuem taes' fraudes, taes 'abuso,." e S, Ex, não teve li 'que responder. " 

Ordinariamente' os" abusos e' sobretudo a alterado da • O SR. POMPEU:- V, Êx., nã~,"o~viu como começ~u esta, 
orilm:n diante'das u,rnas dão-se péio fa.:to muito repéti~lo do discussão entre' o nobro'présidente do conselho e o nobre se- , 
rcconhccin]ento'ou não reconhecirriento de votantes; póde-se nador meu amigll ?" ' 

, di~er/qúe: e~ta, ~' a questtlo' magna,"o ca,rd,o deste negocio; , 
e, port;wto, desde que a "nova refor,m~ projectada pelo go!. O SR,'PRESIDEIiTE:-Attenção 1'::. , 
.vern'o 'acaúielar, ascousas de maneir'a' que, essas fraudes O SR. JAGUAÍlIBE:- Essa foi' a primeira parto da mÚiha ' 
possam se~ 'evitadás ;' ((esde queestilbeleccr-se penalidade sorpréza, A seguilda foi vêrq~e'o nobre senador com'o'qu'e 
Corte, ,c,~n.tra, "o~ que faz,e,!, papel ,~e"phosphoro, contr,a I q~eria lançar em. face' do ,il~ustre I~resid~~te d~ coriselho a 
mes'1l0 as autondades que concorrem, para tal fraude, e I, Clrcumstancla ,de ter nllhtado em .outro parlldo nos seus 
di,rei mesmo (eu não ,sei quaes são as idéas,',do governo e " primeiros annos de vida publica e hoje ser um dos orgUos 
aeenjls ?, quc digq é pO,r min~a ~qnta) ; 'despe:quo se possa" do partido contrario'; qu"bdo o nobre senador devia lelll
acabar ,CO}!! ~;ssa "aspereza ou ess,e desagra'd~ de uecisões brar-se de que este fac~,o tiDha-:-sp ,dado c!l!ll ,~ua propria 
fiI~a~" d(~Il0ll!cnr(L; por exeni~I,~, a méza ,diz « V~ta 'I e' pessoa,' pois. começou por ser' conser"ador, tanto .. que te,oho,' 
esta decisão ,af.r~nca "!il brados'p;~.lainjustiça de ell~rilr a h,onra :de confessar que ,foi meu mestre nestamateria.' , .' 
paraa:~rna ,~m pbosph,o~?;.ou dO,")es")o modo dlz,a I,' 'O SR. POMPEu:-Em tempo de estudaóte.'" 
mesa "Não vota;" quand,o está ~a conSClCnCIa de todo~ que, _ " ", .. ; '", ,~ , 
" excluido A p ,e,;dadeiro, v?tante, re~ultand~ dahi quo uma . O SR., JAGUARIBE :-Mas era Ja um sacerdot~ e' exe~
tal injusliça muita~"vezes,e,xcita uin b'rado ta! qüe,1raz quasi , ela ,um ,Importante cargo publ~co,' ,e' de lente 'do seml-, 

" que instincli~ament~ ,9s"Circumstirntes aexcessos"e crimes;' nano, q~alidades que realçavllm segu,ramel\t!,,!! seu papel 
, dizia eu' ,que a refor~a pÍ'de proeúrar ,arredar e'sses perig'os, : muito distincto, c0l!l0. estudallte, ,\orn"ndo:-~ nolavel ep,tro, 
'stipponbamos mandando que nessas occasiões n.l0 se de-: a corpora~ão academlc,!, de sorte que o tmhamo. coll1o 
ciââ nada 'definiiivahle~tê, poroue em,taes condicões eu ell- chefe.' .. ' , 
tendtria 'que toda'i as' listas devia~ll 'scr rccebi~as em sepa O SR. POMPEU :-Em'Olinda, • I 
rado"para niai,s"t,.ardc se inslit",ir juizo,' averiguaI'-se ,qual ',' '", 

• O SR. lAGUARI SE : ~O facto é qúe 'o nobre, senádor, ' a v~rdadeira, qual, a .falsa'; um jur'y, ou tribunal qualquer, " 
d· " " , ' honrava ,mo então 'com a sua amizade c cu o 'segu,ia quasi a llllnistrativo que conbeça dDS vicios que houve,nesse jogo 

decid,irá quaL a lista "crdadçira, o que lIão se deve do)dir cégamente, 
nó' mem~nto incadeseente 'da,s ,pâixões; e qual a,falsu para Se, pois, o nobre !'enador, que foi conservador extre- , 
Ca'zcr,pro'cCssar" seú .. autor e aquelle, II ue, se Cez portador' de mado, achou motivos para a'lliar-sea outro partido, do ' Il 
tal falsificacão, E"mfim sobre l~tO uma discmsão esclarecida' qual é' lIoju um dos chefes, como le:ya a ,mal que um bo:, , .• 
ha de 'mos(~ar o que'mâis c'onYém, '0, que quero dizer só- niem!<io illustre .. , ,. 
mente ~ (Jue.lIa 'meios de rcm,ediar esses males éxistentes.', O Sn, POllPEU:-Não, levo a mal. 

O SR .. F, OCT:\YIAl\O:-Estou consolado: pensava quésó ' O SR, JAGUARIÍlE:'- .. ! proc~dess~ 'de' um, modq ideii~ 
eu não' coillIeciif o projecto do governo, mas o nobre sena~ tico, sem que em sua passagem nada lIeuvesse qúe o 
dor támb,em não conhece': lendo sido lÍlembro tão disti~cto I, possa macular ~ Nos saberil'ÓS que, se' seus' principios, 

I. 

. , 

',I ,~. 
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e seus escriptos 'ó levaram, cedo ao parlame!l,tocomo 
representante do. partido liberal, Coram seus, mereci
mentos qU!l- -'deriún logàr. a ., que um conservador dis
tincto, superior, a paixões politicàs, se lembrasse Le S, Ex. 
para 'uma dêssas mi'ssões' em que nlio se, pe'rgunta qual 
o part\do a que' se" pertence: uma missão no estran
geiro. Ora, aceitando essa co'm:uissão que era de natureza 
a' não poder':!ser recusada por nenhum brasileiro de 
merecimento por 'niotivos 'mesquinbos -tio partido, S. Ex. 
prestava a : eu paiz um serviço relevaQte ,que em minha 
opiniãO o. del'ia recommendar a todos os partidos, 

lUas o que' acontece entre nós senhores? Os partidos 
são t~o apaixonados que 'não admittem muitas ,vezes ,que 
ul1) hO~Bin. seja, :senhor' de sua conscienl'.Ía e pratique 
aq~il'0~q'ue I~e~consclha o. patriotismo, ainda que, assim
procedendo, se ~o~forme com a~, regras seguidas em outros 
paizes." Censuraram á S" Ex., segundo minha lembranca, 
por,q~e aéeit'aia de:ulÍl conserva~or um cargo. de coulÍança. 
E~tas inj~stiç~~ ~ão"P9d~1}1 deixat de I~var algum desgosto 
As almas, senSlvelS .. S .. Ex." "endo-se assim mal apre
ciaao ,'por' ,se~s 'co-religio~ariós, 'é natural qúe tenha tra
gádô :u~'I\al'desgósto.Entr·etailio, áchando-se S.' Ex. au
sente :~o 'Brasii; prestà.~do"'lhe se~viç9~ e!ll paiz estrangeiro, 
foi eleito depUl<idó. pelo partido' conservador, qU,e desta 
arté, riiclhor ~p~eciaild'o.,.o, soúbe Cazer,justiça '11. seu me':' 

. reciniento. Nestas condicúes S. Ex. naturalniente examinou 
se cahia em alguma :c~ntradicçao, àce'i'tando 'o logar de 
hónra, que'lhe 'deu 'o voto popular deste outro 'partido, e 
desde 'que viu que aquelles que elegeram' não queriam 
outra cousa m~is do (Iue aquillo que S. Ex, sempre quiz, 
a prosperidade do llrasil, a liberdade dos brasileiros, )lor
,que cm(jm é Cor~a confessar, 'pois nos ensina a expcriencia 
que po(inais tendencia que nlostre o partido liberal ao 
amor da,liberdade,: no 'Brasil o 'partido que reilde culto 
mais real.:á. esta divin~ade é o partido c,ollservador, cujo 
amor .. Ó. máis ~incero, por isso me~mo que ó mais pratico. 

i}S~. FIGUEIRA-, DE MELLO :-'-.~pLiado. 

trado, que prima jiéla sua 'força de vontade nó bem que 
deve' fazer a este paiz, não cedendó senão á (orçá da. 
,opinião publica. ",' , .. ' ~,' 

O SR, POMPEu:-Ent1io ,seja D,ismark .. 
O • SR. JAGUARIBE:-COinO, pois, quer o nobre, senador 

que ,um homem que serve junto a um principe tão i1iust,a
do, que se distingue por essas qualidades, seja o conde 
duque de Olivares, ministro de um Rei absoluto, em um 
paiz que começou a decilhir nes~e reinado, ao passo que 
entre ?ÓS nada de decadencia, tudo demonstra. nosso pro
gresso, prosperidade o esperança de um futuro gloriooo? 

Vejo, pois, que o nobre s,enador, Cazendo 'esia ~ompara
ção historica, attendeu mais ao sonoro das palavras do qUB" 
ao ponsamento que alias exprimem, "isto como, dando-se
lhes a vanladeira traducção, elllÍs teriam de alcançar tanto 
ao n'obre ministro a quem S" Ex. chamou de,conde duque de 
Olivares, como a uma entidade mais elevada e irrespon
savel. 

O SR. POMPEU :-J<:stá' entrando muito nás minhas 
intençoes. 

o SR. JAGUARIDE:- Agora, Sr. presidente, cortando" 
muito das porideracões que tinha de fazer; visto' que o 

, tempo urge, vou, entr'lr em 'uma que'stão' principaI"que; ~e 
trouxe á tribuna, vou occupar-me com os factos desagra

',daveis occorridos na eleiçào da minha provinriaé com' as' 
causas que em minha opinião 'deram logar"a elles:" .. 

O nobre senador Cez a descripcão da coalicão de dous 
, partidos no Ceará e a Cez de' um modo todo póetic'ó,' pare;- : 
ce"do ter sido isso umà nova éra; dous partidos; dando-se 
as maos; vinham regenerar o systema, dar eiD resultado' 
uma eleicao verdadeiramente livre: era uma nova idade 
de ouro.' . 

l'areceu-me vêr, segundo os calculas do nóbre senador, ' 
qu.e sob o dominio da liga, que S. Ex. agei'iou, renas tia' 

, para nós um paiz semelhante áquelle que a Biblia descreve 
,como correndo o leite e o ,mel, ' e' fui obrigado a dar um, 

O Sft: hOUÀRI8F. :-S. Ex" quo ainda é hoje liberal de 'aparte; E' o I( 'deus nobis hrec olia {ecil»,. porque, se o 
coração; cóino so.u tambem o comi> são' em geral todos os que o nobre senador descreveu da liga 'Cosse uma cousa r'eal; 
brasileiros, 'achou-so'" perfeitamente .collocado entre os eu diria que ella é que era a norma dó systema represen
DOVOS amigos e n[o vejo quo nisso possa haver lIota alguma tativo, Entretanto, eu acredito que !l nobre 'senador avan-
que o des~ire nem de .. longe. " çsu propo:,ições completamente erroneas. • 

O ~R. l"ô~~~u :--'-:Quem o ~aculou'? / ' , A belleza do systema repreientativo provém exacta-
'O' SR. J,uiUÁÍ1ISE':'-Torno saliente este Cacio, porque mente do choque -' dos dous partidos no terreno legal,' 

esforcando-se c.ada um por exceder aó outro em patrio~ 
.o nobre senadgr fez algiiiú remoque ne.ta expressão ,« O tismõ e 'cumprimento dos seus déveres; ,ao passo que isso 
noure presidente do conselbo que foi meu co-religiona- que o nobre senàdor descrevéu co'mo um deus .nobis hrec 
rio etc. .. . • otia {ecit, perdôe-me S. Ex" pareçe:'me' antes o 'effeito'da 

'E, sonhores" se isso pó de ser'censura, recahiria ella, não ' degeneraçao,o esquecimento do sentime'nto natu'ral dos 
só no meu nobre collega que a lançou, como nos n(!bres brios' da propria dignidade, porque, senhores,dous grupos 
senadores que ~entam junto a S,' Ex., os quaes Coram todos se hostili5a~am na ve'spera, seus cheCes quasi accómmet
de cá. ;pilra lá, não sei se por tão bons motivos. tcndó~se, visto como assim eram os partidos do Ceará, os 

Agora, ainda uma pondera~"-que sé, pren'de ás quo improperios, os in.ultos dirigidos rIti' parte a parte tocavam 
a~abo'defazer. li ,nobre, scnador,' 'fechando o periodo das o zenith·; dous grupos nessas circumstancfas esquecérem 
aspereza,s et~., do nobre viscondc uo _ Rio-jlranco, diiia: tudo isso, d\Vem-se as mãoS, fazerem-se aniiguinbcis como , 
«S. Ex. nada receia,_porque ti o conue duque de Oli.var!is se o fossem desde o berco, é uma' causa que não é 
de.ta' IIc.panha Americana ... Mas o nobre senanor, Sr. uatural, e não se póde dizer Ode modo algum que seja' esse 
presidente, abusa desLls citações. Esta personagem fui o desvio ua marcba natural das·cousas que venha regenerar 
ministro de u!ll Rei. a quem a bistoria noio faz gnnde o systema, quando aliás n;10 ha senão conchavo. 

, elogio,. P,~,ilip'~,~ ,IV, Rei. ail da.,menino" que. ~ujeitava.se E devo declarar q~e é isso o que o nobre senador tevo 
CO~lljle amente, a 'esse ministro, ao, pas,o qlJ~ entre nós I em ~ista';'tallto que depois disse que desse arranjo, devia 
este ~onde duque de Oli"ares 'serve com uin,principe,illus- resultar uma eleiçãO sem luta, sem nenhwn inconveniente. 

. , 
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S~guramenle o nobre· senador t~v~ em vista que .esse fo~se ,sidade entre dous ad"Versarios .conbecido,s para . .combater a 
o effeito 'do concbavo,istoé, que' O' verdadeiro partido,' úm adversario co'minum (orte '6 poderoso:.·: ;;;'. ::', I' '. 

conserv"Íi.dor,' aq1eÍle '''que' apoiava '0 gov~rnô, ~al;ia' ~e' lIIas,' diZia eu, forte como é o· partid.o. ron.servador).río 
· niédo dian,te dess'a jun.c~,ão, crusava os' br~go~ o, dizia': Ceará, o nobre senàdor: rec"nb~~.e~d.o I a.' impp~sikilidade 
· ·Ja.vrae as actas e fàzei, as olpiciles.' , ; . . de vencel-·o. de frente á frente, procurou um meio, estra

,M~s pergn.~ti:. esse systema' de lavra~ às ~ctas .pó':· mero tê'gi éi) .. 'cani' qU,e ,~eu, p'a~tido·Jp~diJ~s·e·.,i!.ii '~'~~~s>~iíil~~~;tar 
accordo não .e Q que o nob~e senadoOelH ,censurado 'e uma vlctOl'la, e o meIO escolhido' fOI o da coahcào entre o 

· ainda nesta' aiscussão censurou .apontando estas e aquellas gnÍpo 'dos dissidentes conservadoréS' e o dos "I;beiaek;~de 
provincias; onde nã'o lliouve lut~e óndc;portantQ; as eleições . que S .. Ex. é chefe, gr.çpo 'q~e. p'e.rílliit,~~~~. v,. }.x:· dizer-
se.~zeram por. accordo,?," ' l~e, a.c?and9-~e ,gra~demente. de~f1tlca~o.: .. ' :,., ~::~ ~> 

d sã: POlr~EU :--1 Q~em ,disse" a -V. Ex. que. queriamos: --o SR.,FIGI1Em~ DE nJEI.l.ol:';t\poia~o .•. ,~::.I ',::l!";' /. 

lavrar àctas?, , '.' '. ,. O JA(;UAnIBE:.::.... ..• ·iníagi·ir~d;quà(essa lifl'a.'pl,-dia'·a,i1g. 
O tln., JAGUARIBE :~. E' o que sC,deduz do discurs.o do' nHiÍltar-lbe' as p'roporgõ'es 'o fâzcr) frôr" fóra da· proviriéia 

nobre' senador. Sinto. não. poder. ler agora o t[echo a que quo dous partidos, a,.sim. unidOS, ~dize~,t!<!~sll.; c.\l.da. um 
me refiro de~se·discurso; comprehende o senado que eu abu.. delles.o mais fórte, ~ons\ituiam u.m.,collos~o inveqci~~}, por
saria Ile ,su.a paciimcia'lelldo grandes trechós do.d,iscurso que 'esta nova entidádé « ligá" d' babilità\;';i a Jancar'mão 
.do -nQ!Jre senado~.· '. . _', da ,iolenéia e da fraude.' senJl a: responsabilidade dEi :nem 

o', SR. POM~É'U:':'- Comtanto •. que· nao passe 'das 5 um 'dos grupos, de'que ella'se:compunbá: .:.',,,p L:,;'i.' ",',': 

horas.... '. Não quero culpar ao nobre.',senadorr,.cujas· intcnções 
respeito individualmenle.:.'e SOU" obfjgado~,a::·razel-o., pelo 
nosso 'regimento; mas o senado sabe' que' nesses' negocios 
muitasvezés as cousas;vão muito,além'do que nós peusamos. 
O nobre senador fez a sua, liga e "recommendou' os· nomes 
dos seus cand idatos,' seguramente-esperando, que .cada ,qual 

O SR. JMiU!RIBE :7·Se o Sr .. presidente ,promelte·dar-
!De a pal\lvra al)lanbil. •... ' 

O SR. PRESIDENTE :-'-Y. Ex. ·áinda pó'de fallar uma vez, 

O SR. ·~.o' SF.CREURIO :!-Ha. idos novos alliado's fize~se ·a necessaria 'diligencia·,'para 'o 
. , -bom êxito da eiliicão-; mas.S. Ex. não podia calcular com 

mas .nà~ sei :seha outro orador inscripto. 

O SR. PRESIDENTE :-Entilo só ,poderá. fallar quando '.' I ' , . _ os excessos com que. cada um desses a liartos devia entrar 
chegar a s,ua. ,vez. '" . ., 'na luta para danirrbas i1e sua adhes~o, "', I 

, O SR.: JJ,MlUAÍÚBÉ :~Já que se' pãe e~ dmida a citàcilO, ' .•. , ". . . ", .,' . ., , , E' cousa. muito. sabida que "mesmo os 'homens mais 
. que fago' de 'um[trech6 do discurso do nobre senado'I';' se'~ jJacifico~elD certas ,o~i~sifies, 'niudundo ,de' habit6s,'&O. po:-. 

ja-me permittido inseril-o·aqui: disse S. Ex. relativamente sição, de sociedade 'praticam ac.tos.'de 'que' ántes 'seriam 
á coalição o a seus effeitos: ... « Ambos' partilbaram ao incapazes. A este respeito 'lembro-me da bpiniãó de úm 
meio as canrlid<ituras e o servigo a prestar, certos de que escriptor muito' no'iavel, ;0 Sr:' S'o'ssi, em: sua "obfa de 

'não leriam diante de si, so não as uro.as, e de que .. a.s~im direito criminal;" faliando' êllii ílessa mudaIÍca ,de' 'q'oc' o 
evitariam a luta ~tfariam uma eleigão mais verdadeira ~ homem é susceptivel; 'diz, por exem)Íló('que~;üm cidádi10 
genuina que o systema actual podia permittir.· Diga agora pacifico, uma 'vez cOnl'ertido'eIiI . soldado;" debaixo desso 
o· senado, s~, nessas condicões a~ coalícilo feita' no ,.' Ceará calor que a fa rda militar ordinariamente dá, pratica aét6s 
nao tinba por fim rea:\isar • um 'grande p'rincipio de ordem, . de valentias ou 'de travessuras' deque . seria, incap!l~ como 
isto \é, evi'.ar a 'lutádos partidos; ,fazer uma eleição pa- simples cidadãO. 'E" exactàmenté o que' succedeú:: 'os' aI 
cifica,Se,IlI'disp.uta. por um mutuo accordo dós partidos mi- liadQs, de que o nobre senador constituiu-se chefe'suprertlo; " 

ditàntes?" .. '. " . . . ' querendo dar arrbas de si .• ; •. "":" .. !, .;",' '.' .,. 

f • Assim, 'comprovada minha assergão comas proprias pa:'.' ." ... ,., .; , ,.,. 
laüas do' hob.re senador, permitta-me S. Ex. que eu por O SR. POMPEU: --: Então a alliança . e.ra· uma 'fãrda? ' 
minba' vez descr"va'os 'n.ego.eios.do Ceara, como eu ~ntendo·. O 8R. JAGUA~dIE.-E~~ unia"hovacapá: :cblainyd~ riiys-
. Sr. presideÍlte, o partido conse~vador em minba' provin- teriosa, que não era.o uniforme' ordigado.de que: .usavam , 

ciá é forto';"6 para provár isto posso citar .; proprio discur- antes uiis o'outros. 't. .:' 

80 i10 nobre senadór, onde'em uma p'a'rte, fallando da allianca . Portanto" esse~ e, xcessos, q'ue 'eram o ,c·on.t, i;;ge~te,·\.oni q' ue 
e comparando-se com o ·Sr. presid~nte' do conselho, dizi;i: 
"Não sou tão feliz ~OrilO S. Ex. que sempre qúe faz 'allia~- 'entrava cada 'um; deram'lllga,r a essàs .viblcnci~s 'repellidas 

. por' toda provincia e'que 'trouxeram em resultado esse.s 
gas; gaÍllia; eu aO contrario. fago alliança, unindo-me' aos 
m;lÍs' fracos para lutár com .. uni"partido vigoroso e 'forte'." Crimes que se lamentam. O Dobre senador não póde con
Foi uma: confissão 'do nobre senador'e está em seu discurso; . testar'isto, principalmente desde que eu ~demonstrar que 

.. . ;, , .. " .. ; .... . . , ,,, da·parte do seu' partido eda:dos seus alliados' ,houve 
.0Sn ... ro~p,E.u.:;-;r;,ãO está: , ,. .,. ':'.' ) excessos nunca'vistos no Ceará. ',1",.' 
O SR. JAGUARlBE:-Se exige que cu leia, ,lerei. Não consta que nest~ Imperio em tempo algum' se ténha 
O ·SR. FIGUEIRA DE . IIIEU, o :-E' melhor .inserir dépois 

no diséurso ... 
.' .. O:S~: J~~ÚA~iBE':-~As pãl~vr~s textuaes' do: nobre se~ 
nador são a's 'següintes: :. ,': ". ,,". 'L' • 
"I' t J ~, í ,)!" \ ',' , '" ,. .•. : - , : I • Co • 

, CC', Mas:,' ~r: pr~sident~, '~r?, f!1at~~iâ dê. al.liangas . .ou ~oà:; 
lições Ílrefiro 'aqüellas qlle's~ .fazem no cam,p9' ,da adver~ 

. ';, 

empregado artilh~ria comiiarma de. eleigiÍo:' ." '. ". 
, ," ••.••. ,,) ': ,(to, • I (_,' • "" 

.O~n. ~O,MPEy: --! Nl!-nca"Ol!'vj diziir,.i§~~, s~nãQ. a_qu.i. 
"'0 :SR: JAGUÀR'IBE: '-'-'Estava reservado 'para o Ceal'á'o 

para a ·cidade do' Macat! a triste 'gloria' ,de ter. artilheria 
assestada na porta da matriz para fazer eleicão.·: ,,' , .: 
! 'O 'SR.POJlP~u: -issõnünÚ sé:di~se :Ú Cerri.c .

I
.
1 
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, o sR' 1.lGu!RIBE : - Eu garan~o'que este facto é ver-' 
dadei/o. 

, :0 SR, FJOUI!IRA DE MELLO :-Eu o li na impre'lsa, 

'O SR.'JAIIUÁRI~B:-O partido do nobre senador péd:u a 
navios mercantes, que frequentam aqueUe porto, dOlJs pe
quenos ra9h~es, de que os rfte~mos naviqs, usavam para, 
fazer signaesa bordo. e os col!oCQU na' porta da igr'eja, 
como árma de terror qúe devia produzir"seus elTeitos. 

Na mesma localidade, um.homem aliás notavel, o Sr. Dr, 
Almeida Castro, irmã!> de um dos 'candida'tos, constituiu-de 

, correspondellte das localidades visinhas e lhes, remetteu ar
mamento. Não, sei se o nob.re senador contesta este factó. 

O SiI POMPÉu:-Sei deste facto, 

O 'S~: JAGUARiBE:-Póis então iDe dispensa" de 'ler. 
.' " , . - .' 

O SR. ,PoMPEU: -;Se qui~er, mostre o "documento que. 
prova paril'quem eram ~ssas armas., " 

O SR'. JAGUARIBE :-=O'documento consisto nisto: 'esse 
I senhor 'respondeu a'uma carta éleitoral de, um chefe liberal 
do termo visinho .. di.endo: "Vão', tantas armas, 'custam 
tanto, e vão. mai~, 200 cartuxos, » O -nobro senador achará 
exp~icação para "as armas, ,dirá q~e eram para caçar (a 
'caça .em témpo de eleição 'não é senão a dos votantes ad
versarios) mas 'os cartuxos '! evidentemente pois; no Ceará 
'a ,liga'. déu logar a ,comias de que nunca, se foi 'teste
munha ... 

Trago aqui um jorna\', do Ceará,. donde transcreverei "eni 
meu discurso, o documento a que alludo:' , 

~.Àracaty, 16' do Agosto do 18i2. - íilm, amigo c 
Sr, tenente-coronel Aderbal. -Recebi hoje, polas 10 horas 
do dia, sua carta de 14, que respondo. 

« Remetto-lhe as 2,[ armas, que pede; não temos ·dis
poniveis e no morcado não ha de outra qualidade, Nilo 
tambem 200 cartuxos, como pede, estes lhe pude arrànjar. 
As espingar~as çustaram o que verá da conta junta, que 

~lhe 'remetto, 
• • • • • .' •.•.. • • I' • • "I 

« O Hyppolito anda pelas praias, pelo que nru> responde 
à sua carta. 

" Dispooba_ com rranqueza do seu amigo, obrigado e 
eriado.-AlIneida Castro. " 

CF Aracaty, 16 de Agostode.187'2. 

a' Ó Sr.' Dr. Miguelloaquim' de Almeida Castro
Comprou 

((. A C. A. Busson: 
• (f 1'0 espingardas lazarinas, !l- 6$600. 

" 14 ditas f~ancezas, a 7$6~O" . 
661ií000 

t06MOO 

172$100 
, Ag'o~~, Si: president~, uma outra 'ponderação que póde 
affiigir ao nobr9 senador, mas que elle ha de permittir-me 
que faça. _ . ' , I;. 

O partido de ê" Ex, espeeialmen!e tem o bab,ito muito 
inveterado de obter eleiçÕes baratas, isto C, sem gastar 
·dinbeiro. (Espero'que se me releve"esta allusão a uni meio, 
que' não é legal" 'visto que .na propria' Inglaterrá, paiz mo
delo do .systerila, representativo, as .eleições ,são muito dis" 
pendioias)~_' . : 

Quan40 o, partido do nobre senador está em,opposiÇão 
não pleiteia; quando eslá ,no poder a eleição é deUe, 

. , 
quaesquer que sejam os recursos dos adversarios, a'bayo
ne'ta! Ora, na. quadra actual,' não' estandó o Partido liberal 
no, poder, nã«, pódia o nobre sen;tdor pJeitllar a elêição s~ 
gundo ~eu babito inveterado; era preciso pois! inventar 
algum meio de obter ,eleiçãO barata e' .o meio foi a liga, 
porque com elTeito o nobre senador ~e persuadiu que' essa 
liga fosse um ta,li.man, diante do qual to,qos desapparece?
sem e as áctas fossem lavradas como descreveu S, Ex. 

, 't' , 

Nesse caso tinba elle a eleiçãO barata, quando aliás,é 
sabido que em minha provincia, Sr. presiden'te, a.eleicao 
\custa muito dinbeiro, como êm todo o Drasi'i. ...". 

Eu direi quo é habito inveterado do 'partido do nobre 
senador fazer eleições baratas e 'declarei :de ,antemão 'que 
minba demonstração bavi,a dé.afligir a S. Ex:: e' porque 
tenbo como prova disso o propri,o nobre senador. ;Em minha 
provincia os homens polilicos empobrecem, os que tinbam 
alg!Ima fortuna consumja,m-a na politica; entreta nto o 
nobre senador que era pobre quándo pertencia ao 'partido 
conêervador, é hoje capitalista. ' 

9 SR. PO!IPEU :,'-Não pela vida, politica, ' , 

O SR, JAG.UARlBE :-Nem eu digo isto, o que allirmo ó 
que o nobre senador 'não' dispende com a politica, ao cun
trario do' que fazem' os ourros: assim manteve-se- em seu 
antigo systema de fazer eleições 'sem despendio': por~anto 
aqui está a explicação da liga, era Ileccssario fazel-a para 

, ter eleicao barata. . 
. M;as' a ,verdade" Sr. presidente é soberana, ·appare~e. 

apesar 'de tudo. Havia um partido forte que 'ti9ha: idéas ; 
este, partido levantõu se e a liga não,pOde levar avante 
se~s planos, ' . . 

O SR. POMPEU:- Se 'não' foss~m as baionetas do go: 
,trerno, levaria. 

O SR. FIGUEIR.\ DE 'MELLO :- Se não fosse 'sua proprla 
fraqueza: , 

O, SR. JAGUARIDE :- Falia ,o nobre senador nas bàione
tas,'do governo; isto faz rir. Eu ,tenbo procurado mâ'nter: 
mo npsta di,cussào de modo a m10 emi!tir .' juizo_sobre o 
jJresidente, da provincia do Ceará; 'a. blstoria que o julgue; 
o que porém posso afiançar a V. 'Ex, e !lue á. liga fez-,se 
debaixo ~a confiança que o nobre senadur depositara.· no 
presidenle da pro:vinçill. O nobre senador dirigio circulares 
.a seus· amigos do interior declarando muitas vezes. " O pre
.sidente orrerece toda a jmparcialiflado confiemos nelle " O 
nobre senadôr e seus amigos viviam na intimidade do pre
sioente, ao passo que os conservadores viviam arredados o 
aesgostosos. Eu daqui lhes dizia' {( O presidente li delegá
do de um governo que nos inspiril toda ,confiapça, os se
nhores devem confiar nelle; mas ,meus amigos respondi.am" : 
« O presidento não nos aeo!he bem" e"eu rpplicava': "Re, 
c1a!llen, est~ no poder o partido de nos~as ideas, temos di
reito a ser atte'ldidos .• O partido conservador portanto, 
ouvindo meus conselhos e' de ,outros amigos que ddsta 
cOrte na turahnente escreviam no mesmo sentido ... , , 

O SR. FIGUEIRA DE 1I1ELLO :-Ápoiado .. 

O SR. JAGUARIBE :-.". não bostilisavà o présidente; 
limitava-se, a fazer suas queixa~ amigaveis, .suas" recJama
'ções e era muitas Vezes bem pouco ·atten'didos ';'. ,ao. passo 
que os amigos do nobre. senador e esse outro ~rupo que 

.S. Ex. cbama, boje s~ufo' ,ail!ados;' os dissidênt~s, er.am 
todos da. confianca do presidenl.e. . , 
'~.. "-

' . . 
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o SR. POMPBU :-Pela minha ,parte',nunc,nivc relaçõesp'elo nobre se~~dor, 'confiou no ,presidente até ó 'momento 
com elle. em que não vendo' espingardeamentos sobre aquelles que 

O SR. J .IGUARIBE : -Mas confess.u o facto quanto ao; tivessem a audada de pleitear a eleição contra a liga, 
?6US amig,os e, esse fac!o é realmente phenOluenal nessa chamou, a isso cspingardeamento nos seus amigos. ' 
época dc exaltacão em que os partidos tem' tanta suscep- 'Deve lembrar-se o nobre senador que muito de pro
'tiQilidade. Quando, nào se tem ,dado a senha da intim,; p,ositç procurei saber a data da' cbeIF)d, da jang!lda ; .eu 
COilfiallça, üm presidClíte é scn)pre ce'nsurado ; ao passo nao sabia bem do facto, mas a verdade é- esta; se o 
que' o do Ceará nunca foi censurado 'pelo orgilo do partido' fâcto, aliás muito commum no Ceará de ali chegar',de 
do nobre senador, antes era 'elogiado, prova esta muita. Pernambuco umá jangad~ podesso exercer alguma: inflnen-

" . cia~ sobre a conducta do presideriie contra' a lig'a, a im-significativa. ' • 
l'ortanio; essa liga 'foi feita debaixo' Ja,confiança qúe prensa dO,nobro senadol' e dos seus alliados, devia :aleitar

lbe inSI!irava O' presidente, assumindo' ares de ,um poder ,sc, e desde logo manifestar sua deseonfiança, mas assim 
constituido á sombra do qual.' seus agentcs trabalhavam nào aconteçeu. 1'01' tanlo fi,'a demonstrado qu~'até o dia 
cóni o ,desfaçamento de montar artilhcria e espalbar' arma:', da eleiçào à liga depositava no presidente plena con
mento, tOll)O, se fosse lima autoridade legal que o fizesse. fianca, ' 

~end9 pois, Sr. presidente, a liga a c,lUs'a unica dcssa:s " Vejam'os agora como o presidente faZia uso da força 
desordens, dess,es :l,ttcntados, náo posso nessa occasiã~ publica, e se' era possivel que esta Cosse empregada con-
deixar de cbamar a at encão do governo para que procure tra a gente da liga. ' 
p'elos meios, a ,!eu 'alcà;,ce, pelos, meios legues; aquelles r:' 'notorio, que o 'presidente a negava a todas as à~to~ 
unicamente em que confio desfazer esse cITei lo funesto, -fa- ridâdes que reclamavam forca 'para a manutenciÍo da or':' 
zeridó' com que a auto~idade tome scu '{mperi~,'que',a lei' riem publica 'por occasiãó da,eleição, e quand~ 'aconteclà 
sei~.,+:.unica a ser re~peiLada e não cssetalisman, r.h'lI!\ado, que por algum outlO molivo urg-ente tinba de mandar 

, lig.\, gue tem procurado tomar o posto da autori,düde em alguma força 'para o interior, o fa, ia, ordenando, ternlinan-
minba provincia, " .". / temente ao commandante ([ue não se prestasse de' modo 

Quan,do, Sr. presidente, as 'coilsas se lem pa,sado 'como algum' a r~quisiçàO de nem uma au.toridade por occasiào 
acabo dó' descrever co'mv,el'dade, o nobre sonador entre'- das eleições d'e 18 do Agosto e 7, do Setombro, recom
tanto diz aind,il, fazendo usotl~ 'sua' erudiçãO hi,~torica, que mendando ao contrario que nesses ~ias a força se retirasse _ 
seu,s alJ!igos ~omo os proscllptos da revoluçi1o franceza parã uma legoa de di~lancia das matrizes. ' 
encont~ando-se com outros ,proscriptos, nos deseflos de O omcio e' inôtrucções que 'aqui faço transe rev~r diri-' 

,.Sin,!mary, .e ~aviam'dado a,s màós para a t1e~esa comum, gidoi aquelle ao jniz de direito de Ipú, e estas ao com
M~s, senbores, (,IU,~ndoa posição ·dos amigos do nobr~ se? 'mandanto da for~a que f~z soguir no en~alço de cri~inosos , 
nador e a dos diSSidentes era, toda fundada na confiançil evadidos, da cadva do,lpu, pr:ovam a minha asserçao .. 
d\, presidente, ,póde o 'nobre senador chamar Ilroscript03 E' . fi ' , is aqUi as pecas a que me re 1'0: 
a'quell:eS,(IUe assim s~ ligavam q se julgavam habilitados á /' , ' 
fazer tudo debaixo de5~a confiança'! " 2" scccão.- l'rovincia do Ceara,~Palacio da pre.i"-

dencia, aos ~t de Julho de 1872.-0mcio n.ta.-Amanhã: 
O Sft, POMPEU :-, Esse go~erno tão amigo niandou espin- J d 

I deverá marcb~' para essa comarca uma fOl'ça comma~r a a 
gardeal-os, '. , " " pelo, álferes Sebastiào GOllçalyes di Costa, afim d~ perse-

O SR. JAauARlBE, : -Falia, o nobre' senador, em espin, gllir, e capturar os criminosos que se evadiram da villa do 
gardpar, inas on,le foi esse espingarrleamelltó '! o nobre Ipú, A osse omcial dou illstruccões para entcn'der-se e 
senador disse aqui;é cérto que opresirlente tinha inspirado marchar de inteiro ár.cor,lo com iis autorioade~ 'policiaes 6 

uma ,tal' ou qual confiança até que 'c,hegou unia mystcri'osa ,judiciaes dos 'districtos o termos por onde tiver de passar; 
jangada, E~ tivo o cuidado de pedir a S, Ex, qno decla- ',cndo sua, exclusiva missão aqu~lIa ile que f~ço 'menção, em 
rassea data da chégada dessa jangada, e S, ,Ex, respon- nada innuir~ ell" nas proximas eleições de 18 de Agosto e 
deu que foi G 'ou 8 dias antes da eleicão, " 7 de Seteníbro' vindouros, Confio que Vm, logo q\le o 
, , P SR. 1'01lP~:; :':"':"N,"as vcs~erils'l: mesmo om,!ial iI!ti c'hegar b instrua' 'da. diligencias qu~ 

devera pUI' em pratica para a captura dos ditos crimi-
O, SR. JAGUARIBE':,-Sr. presidente, a li§a! foi fcita nosos. Por motivo alg-um, a não ser do ordem publica, 

de,baixo' dos ,auspicios que tClibo descripto, foi Ceita por floderá esse omcial deter-so em qualquer dos'logares 'por 
essa confianca que o nobre senador taotas vezes manifestou onde passar, nem empregar-se' em outr<,J serviço fóra d~ 
em carlas, ~o ,'seu' 'J'ornal, etc., elc. ; entretanto, cheaóu . D d V O .~ J X' ~ ~'lJa commI5,i10, eu. gunr e a m.- prel'llIente, QuQ 
,esta,jangada, a quo o' nobre senador attribuo a retirada Wilkens de JI/attos:- Sr. DI', Leoeadio de' Andradé' Pessua; 
dessa confiança e intimidade em que tinham vivido, e não juiz de direito da comarca do Ipú.-ídenticos 'aos juizes, 
consta. Sr:" presid~nte,'quo seu' jor ai nem o da outra municipaes do [pú, Tamboril'e Santa Quiteria.' 
fracção alliad'à, lào susceptiveis como costumam ser com ' 

il." see-.'ão,,-l'rovincia do Ceará.-l'alaéio da presiden-, os goverílOs' que Ibo não d~o . a senha, levant.\ssem brado __ , 
algum', Foi necessario quo ehegasse a eleiç;1o e a !ieces'- cia' em to de Agosto !\ç t872,- MarcbaYm. r~mnian
sid,ide urgente que a a,utoridade teve de m'anter-so,' sob 'lando uma força eom destino ~,Tamb<\ril e Ipú. No' desem
pena de'ficar sepultada em, sangue e lamil ; foi necessario' penbp do~ seus deve~es se regulará, exclusivsmente pelas 
que o presidente para manter sua a~toridarle, desse' alguns ,eguintes IIlstrucções : ;'" 
passos ,rio dia mesmo da eleiçãO; foi só entilo que a im 1.0 Cbegando ao termo do Tamboril procurará Vmc." 
prensa do nobre .enador, e seus alliados romperam cn'lil informar'se~do IUl;ar ou lugares eiD.!lue, possam ,existir QS' 

'alie, Portanto" é ~isto que o partido da alliança presidido presos, que se evadiram da cadeia da Villa dp 'Ipú" e en-

.' 

,. 
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,tendendo-se com a autoridade. policial; . para0 que terá 
Vmc. recebido communicaçoes do Sr. DI'. cheCe de policia; 
'cnipregará todos os esCorços õ deligencias para perseguir e 
capturar os ditos criminosos. Se para isto Cur preciso dar' 
busca em alguma casa, Cazenda etc, tomadas as precauções, 
para evitar a fuga dos criminosos, ,deprecará Vmc., por 
,escripto, a autoridada competente, que so apresente no logar 
acompanhado 'do respectivo esçrivào, para os aetos depen
.dentes. de sua jllrisdi.cÇão. Ymc. não poderá entrar, ~m 
easa ou Ca~enda alguma, salvo ~e o dono o permittir, . 

2.° Sendo sua ,mis,ãl?a persegujção e captura dQs cri
minosos, nada tem que -e~tender com os ·actos eleitoraes, 
que deVe~1 ter I~gar rios dias 18 de Agosto e 7 de,Seten~
beo proxlmos . vmdouros. FH[Ue , portanto Vmc. na intelh
gencia de que lhe prohibo quo por (IUalquer modo, directa 
ou indirectameniej tome parte :nas r~Cerida.s eleições. N'a
quelJes dias; se acontecer Vmc. achar-se nas villas de Tam
borilou Ip'u. deverá retirar-se com tóda a Corca'sob seu 
commando, sem deixar praça aiguma. ainda mes~~ que a' 
autoridade local Ib'o requisito por escripto, para ,qualquer 
lugar á distancia de uma ou mais legoas. . 

3.' . Deverá Vm. dar-me parte' do progresso de .sua 
,marcha e das diligencias que Cur, pondo em execução para 

o fim unico e exclusivo de sua commi5são. 
40.' Leva V m. a correspondeneia, que ora Ibe ,entrego 

para as autoridades judiciarias~e collectoi'ias de rendas pro
"inciaes: aquellas tem por fim lazer conhecida a sua 
missào e a estas autorisantlo o paljamento dos prets das 

. praças' de que se compõem a: lorça. . 
ti.o Só em caso' de ser indispensauel para se evitar mal 

.' maior, poderá Vm. lazer Cogo sobre os criminosos se elles 
( resistirem. Deus'guarde a Ym,-O presidente, Joao lVilkells 

de llfattos.- Sr. alreres Sebastião Goncalves da Costa." 
Conhecido, como fica o pó dó relações da iiga com o 

presidente da pr9vincia ate 01 momento da eleição- d~ ,18 
de Agosto, vamos "OI' como se passaram as cousas desse 

- '!l0mento em diante. , 
O .juiz 4e paz presidente dó\ mesa parocbi.ll da capital, 

nestas condi~úes n~nhuma. esperança de trium~uo' podenoo 
ter a liga, preleriu o abandono do pleito á uma derrota 
vergonhosa. . 

Agora quaes são os outros factos de espingardeamento? 
o nobre selíador Callou em Mamanguape e Paeatuba e ou
tros pllliLos; mas, senhores, é simples á expljcilcão desses 
C;ictos. Em ~Iaranguapo o pó\'o em lI,assa' liii • espingar
deado pela. genle da allianç~. Dizendo eu ist~ em um aparte 
ao nobre' senador e citando ·Ibe a vistoria Ceita . na casa do 
coronel Sombra, juiz de paz, vis'toria da qual resultava que 
havia grandes luros ou buracos produzidos pór baila na.s 
paredes.e nas portas, S. Ex. respondeu qile esses estragos 
eram 'de tij'ollos. Tbgo aqui a vis'toria" pela qual' consta 
que a casa do coronel Sombra mai~ so assemelbava 
as' ruioas de um edificio escalado, á \'iva lorla do que a 
morada pacifica de um cidadóio, na 'phrase do 'Dr. chele de 
policia, que alU loi por ordem' do presidente da· pr~viiicia, 
omeio que tambem aqui tenho e que lerei, se Cor prcciw ; 
ao passo que a casa do . barão de Aquiraz, que sçrvia de 
quartel dos votantes da liga e fie~ em Crente da do coronel 
Sombra Coi tambem vi,toriada e não se encontrou vestieio 
algum de baila. . . 

Devo inlormar ao senado que a cidade de 1I1arànguape 
fica a tres leguas da :apital, e que o pre,idente' dO~lCear;\ 
50 mandou Corca para alli depoi~ que recebeu a commu
nicaçóio do esplnganleamento Ceilo ~obre os votantes, ' indo, 
élJa acompanhada do Dl'. chefe de policia lIIanoel da Silva 
nego; magistrado grave e digno a todo~ os resp'eitos, com 
cuja chegada úquella cirlade serc,naram os animos, e res-
tabeleceu· se o socego publico. ' . . , . 

Sem tempo' para occupar-me com oútràs' localidades; 
para não Catigar aos. que· me oU\'ell1, pergunto eu agora, 
em vista do quc tenho exposto de onde pode ter partido os 
aetos criminoso's, que mancharam a ,ultima eleição 'do 
Ceará? Seguramente dc'sa monstruosa liga que 'com o Cacto' 
de s~a exist~ncia quiz impor á um partido. . 

Farei transcrever 'aqui a vistoria a que tenho alludido : 

Auto' de' exame e vistoria o qual era alliado do nobre senador, requisitou ao presi
dente da' provincia' que puiesse.a sua disposiçãO algum:! « Aos 19 dias' do mez de Agosto do anno do nascimento 
Corça publica, e Coi promptamente attendido, mas apre;cn- de Nosso Senhor Jesus Cbristo de 18i2, as 3. horas da. 
tando-se.a. ,Iorça com a respo~ta do presidente, que dizia 'tarde, nesta cidade de' alaranguapé, em/casa. de morada .. do 
ficar à mesma Corca a disposicilo dá atltoridade policial coronel Joquim José de Souza Sombl'u, presente o subde
para manutenção dã ordem publica Córa da in'athz, e 'que legado de policja Justiniano de Oliveir1l; Conde, comigó 
quando o juiz dç paz e a mesa dalla precisassem para serem escrivão do seu cargo abaixo assignado, os peritos notifi
mantidas as respectivas decisões, 'ou para a policia Interna cados, capitão Leocadio José Nogueira. Jambrena e capitão' 
da mesma matriz, a requiSitassem aqilella autoridade uma Antonio Baptista Fer~cira Braga, proprietarios e agi'iculto
tal resposta desagradou terrivelmeilte a liga. que so queria. res, moradores na Tllbatinga desle municipio e as teste
a Corça,' se Cosse po,ta. exclusil'amente ;\ disposiç;10 de se.u munbas alarcolilio Rodrigues rla Silva, e Luiz de Freitas 
alliado, presidente da. mesa, para o fim de lançar Córa da. Brito, negociantes e .moradores nesta cidade, o ,subdelegado 
Igreja os conser"adores, mas as~im não tendo suceedido, I detlriu aos peritos o juramento aos S.antos Evangelhos de, 
dabi veio o primeiro brado de guerra contra o' presidente! bem e fielmente, desempenbarem sua mi9são, declarando 

Portanto, quando o nobre senador diz, .« se não hou.,. com,verdade o que descobrirem e encontrarem e o- que 
"esse as bayonetas e espingardas' para ma,tar-nos »,quer em suas consciencias entenderem, e- encarregou-lhes qUe 
dlz~r: «O presidente não se prestou a dar bayonetas e procedessem á exame em casa· da residencia do coronel 
espingardas para matarmos os nossos·a~v~rsari<is. " Joaquim Josó de Souza Sombra, e que '. respondes~eliJ aos 
. Pois então; Um presidenie de provincia;.ainda que par- quesitos seguintes: - 'to, se houve destruição ou damni-

, cial .fos·se" tendo ~m p'ouéo de honestidade,' póde dar Curça 1 ficação ; - 2°, em quo consistiu e~sa destruição ou dam
para, esping rdea!, ci~aélãos? a Corça loi para garantir a l nificaçllo ; - 3°, com que meios Coi. causado'; - i O, se 

,ordem; e desde que ella não se prestou aos planos do nobre houve incendio, arrombamento ou innundaçào ; 5', .se esses' 
s~nador' e seus alliados,. aband?narul,Il elles, a ~Ie.içllo~ I objectos ~es.truidos ou ~amnificados serviam ·de disllOguir e 
V.·I~to que a gente que segUIa a lilhança era ,pOUqUlSSIIU;l ; I separ~r' limites de predlO ; e, .finalmente, qual;o valor, do 
a.mesa, á 'oxcêpão do presidente,:era toda conservadora, () da~no causado ~ .', . 

• 
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, (( Em c~lÍseqúcnda, p5'ss'aram' os' pcriiós':L faier'oséX[t~, 
mcs;il ás necessarias: ilivestigaçÕes ordenadas e as - que 
entenderam' ilecessarias, co.ncluidas as quaes''declararam o 
s:guinte; , . 

\ 

partido liberál. do Cear,i, cujo. chefe é o nobre senador: 
dO,lado.opposlo. . .. t;. "i.. ' .' ~ • '. • ... 

Em ,relacão' aos dissidentes qu'e' S. "Ex. honra com 
o iittilo'"de hbtoril:.os e tradidonae~, nfló 'aébô rUI danjcnto' .' 
algum para isto. Acredito que \ um parti,lo bistorico e 

" Que encontrara171 as frentes da casa de morad.:L tio. tradieioilal é aquulle que se prende' por. ullla cadê<i de 
coronel Joaquim José de Souza Sombra, tanto no lado rias- acontecimentos á antepassados de longa ·data .. Os dissi~ 
cente; como do,lai.lo do Sul,' todas crivadas de chumbo e dentes c(jmpo~m.se de uma· familia numerosa c' estima~' 

/ bala,. e que'as paredes da frente do nascente se achavam vel, a dos ·Srs, Rern'l~rles Yicir;s, na q~dl' em todos oS 
i,;ualmente esburacadas por pancadas de tijolo; como· ,veri,- tempos tenbo' contado oplirnos àmig.,g; pelei que, llIuito 
ficaram dos vestigios ainda'alli emp~egados; encontrara'!l deploro, que ella ,,\al al'onselharla, por ja Ibe' faltarem 
mais o telha'do de toda a casa destrUido; er\,contraram maIS' seus antigos gúias, se tenha últimainente de~viado do trilbo 
quatro janellas,de rotulas, com vidraças completamente i que a'ntes seguia. Jila:; além :de 'que 'alguns' mellllirós della 
destruidas'; 'encontraram mais. uma porta 'de rotula dO .. ,' aliás .. muito distillctus mlo ,acô.mpanhárn' a dissiUencia,'" 
mcsmo lado do nascente, com diversas destruições;. cncOn-' occorre quo 'em um'a provincia de' 600,000 habitantes. 
traram mais duas portas, de· almofada, no mesmo lado do. 'por maior que seja uma fainilia, nito.' passa de uma dimi'-' 
nascente" completamente' destruidas; ,encontraram fiais: nutissinla" parte de"~ua' popula~ào, e" portanto não póde" , 
duas portas· de·varanda, no 'lado do Nort!i, completamente" por si co'ntlib.!)ir um partido, ' I ,: 

destruidas; 'encontrarám mais uma janella de rotulas co.m ,. : " , .,. '_ ' " , 
alguma destruição; ,encontraram mais 'as salas de "visita e ,Quando digo uma falllJlra, nao c~clu~ um o.u_ ~utro seGt~-. 
jantar to.das crivadas de pedra e 'tijolo" encontraram ma,is rro qU? a acompanba, mas a verdade c ~ue nao ba __ gruRo~, 
o asso.alho. das mesmas ,sala:~,.todc, coberto· de rragmen~os' de modo a poder fazer. um partido. A nao ser, a liga do, 

i de tijolo, p~dra e v dro; encontraram"mais na sala' de nobr~ ~enador, a não .. sel' essa confi~n~a ,quc,~em ou, ,"-lal 
jantar diversas'peças de" '!oúça, e· vidro .destruida's; ·encon-' Ibes rn,plra va o p,re~ldente com p.re~ull,Og d~ ~utros (on~, 
traram,inais 'doie ,cadeiras.,dc palhinha destruidas; e que ~~rva40res, em vez de procura~ 1Il.I!~ral-a á todos com 
porta'ntorespondem; '" Igualdade, cer~amente não h~\'er.ram~lssldentes, no ~cará,. 

, por,que a credito que não dcsoJavam sei-o, éror~a, que 
" Ao to ,q~esito, sim; ao. '20, no. quebrame'ntodos o.bjec-· por esta occasião eu lhes faça. esta justiça\. :,' " 

tos mencionados; ao 3° com chumbo, bala" pedra, tijolo e Exprimindo me d~ste modo não' é, aos. d(ssidentes do, 
páo;' ao 4°, ':;im, bouve arrombamento; ao !:i0 >; não; e, Ceará que responsabiliso-pelo passo impressado, que deram 
quanto ao damno caus,ado elles o arbitraram em, do,us 'em separarem-sc' dós' amigos de todos' os tempos, 'mas sim. 
contos de réis; o são estas as. declarações que, cm'suas aquelles' ,de ~eus representant~sL que apoiando o: governo 
conscjencias,e debaixo de juramento prestado;, teom do na camal'a temporaria.ainda nos poucos dias de ,sessão' do" 
fazer: ,', " , ' - nnno passado, de, rcp!)nte ~ por motivos inconfessaveis 

~, por nada mais haver, deu-se por concluido o cxame se dedaram em QPposiç(!o. , ' 
ordcnado, e de tuuo so la\'rou o 'presente 'a~to, que' vao '. AgoraquantoaopartidQ conservad.ór eu podiasc quizesse, 
por mim, ·esc.ripii>, rl!bricapo, e assignado pelo su~deleg~do, citar nomes que silo tradicioriaes. O scnado .Iembra,se 'ainda 
peritos e testemunbas, commigo alodesto do Alm~ida do Sr. senadar Macbadoquc ~àO ba muitosannos desa'pp,a
Brasil que o. fií e escrevi do q'ue tudo (lou fé.- Justini~no reCou do seio desta casa, era um nome muito conbecido;, e-, 
de Oliveira Conde, Leocadio Jose Nogueira Jambrena.~ sua familia qné tegl no,Cearábastanto iinportancla está ,toda 
Antorrio B(lptista ferrcirq Braga. =: Test~munbas :' Lui~, coino governo, O illustre pae do S~. Machado era um anciãQ , 
dé Freitas Brilo,-Marcolino ,Rodrigues dei Silva." re>peitavel que desde a institujç<1O dos v,ice, presidente de. 

provincia occupou um desses logilres no Ceará, e muita~ 
. Nho' posso Sr. preside~te,' deixar de entrar, ainda em vezes.<~dminisJrando, aql!cUa provincia, ~óo deixou por seu, 
uma consideracão. O nobre ;;enador fallou por vezes nos fallecime, to súcc~dido ba lres annos: isto demonstra que 

. partidos hi,s,torices da provincia par(l da~ ma,s força,a, e,s,sa era .respeitado, porque apcsar da oscilliaçilo dos partidos" 
allianca ou coaliccão, como, S. Ex. deno'mí'II:i,!ma~, senbo- n~l!nca houye governo nenbum,que o demJltisse.-Outro~seu' 
fj)S, ou eu n,\o chiendo o quo quer dizer partido' liisterico, mb!!, o Sr., commcntlador Mach~do, cemmandante sup_erior, 
trad~~io~al, ou S. ~x. permi~ti~~. ,~lie cu m,~stre. que esses 'da guarda nacional da capitªl, é dedicado amigo do' go
partidos que S. Ex. chama tradlcrnoaes ou blstorrcos teem verno ªctual;.e o, nome dessa,familia prc'ndendo-se a diver
bem 'i!oucos de I!istoricos: .. 50S acpnt~éimenios da bistol ia daquella ,provincia desde 

Principiando por S, Ex. ,que começou, por ser ·conserva· nossa 'emancipação politica ti incontestav}llmcllte um nome 
doric, que ,hoje é, chefe do partido liberal, csle partido é o historico para o Ceará. I _, . 
nobrc·,senador, S. Ex. o resume em si; ,os .. homens notavei~ Se eu quizér referir-me á 'familia 'dos Si-s. Gomes Pa
de seu partido como o Sr. tencute~coronel Tbeoporico; rentes, á qual- pertence o' Sr. coronel Joaquim Ribeiro, meu 
'Paiva e outros 'muitos da provincia separam-se do do nobre amigo' ,.Ie 16ilos os tempos, e que deploro hoje. se acha de 
senad,or, portanto o 'partido d,o S. Ex .. é :sua pessoa. Nào mim separado, li que foi apontado na 'outra cantara como 
sou exagerado, acrediiemme; quaudo, digo sua pessoa não: um dos esteios tia uissidcncia, po~so affirmar que membr,'s 
quero, dizer ,que,S. Ex. lJão tinbl! ainda ,alguns 'seclarios m,uito notaveis dessa 'familiil acham-se c,om o governo e o 
refiro-me a vontade terminante do-nobre senador, S. tX'apoiam. Des~a familia o membro .mais notável. 'talvcz, ó 
det~rrnin~; os q!le o segl!em obedecem cegamo~lte. ' uin que foi deputado geral, o do Sr. Alves Pontes, ha muito 

Or3; um partido que náo có'nta em se~ seio, pelo me~ós- já falletido 'e 'cujos descendelltes 530 conscrvadorcsgover-' 
uin éon.'éllio dclibórante não é partido, Eis a' hisl'oria' ,do nistas, é liambem ramo 'dessa mesma fámilia a doª S'rs. " 

,/ 

/ 
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Linhares. entre 'cujos .membros tem havido mais de um 
deputado geral, e-todos apolilffi' o !!overno. 

Nilo' quero. Sr. pre,idente, ~ançar O ·senado citando 
n.omes proprios, aponto c~te" por tero·l1.\ [cito parte do par
lamento e estar'.'m ligados á bistoria do Ceaiil; Msde 
porem que alludj> á ,succcssil0 rios acontecimentos .to'partido 
consermdor daqurlla provincia, não posso rleixar de COril
memorar o nome do finudo'tenent.e coronel A,ilonio Rodrigues 
Ferreira, qüe alli deix,ou a mais grata memorm de sua 
passagem sobre a terra, já como, um 'dos cbefes mais pr.!).s
tigiosos, que ,tem tido o partid,) consen'arlor rio Ceará, já 
por ter ligado ,iieu nome mdelevelmen'te aos melboramenlos 
mais,nola~eis,da capital dllquclla provincia, como pr.esi. 
dente da respectiva municipali,lade. 
, Fazendo est~ mensão, devo acrescenta I' que ,aquelle 

• illustr!}. cidadão não deixou descendencia, com cuja filiação 
á qualquer partido actual este pretendesôe enca~ear-se 
áquelle finado chere, mas o que é certo ê Ilue seus mais 
conjunctos amigos e companheiros ,de trabalbo nas lides 
politicas, ,alguns dos 'quaes ainda boje contir.uam.a ser 
mi,mbro~' da' mesmól ,I)lunicipalidade, que elle iIlustrou, são. 
todos conservadores aniigos di> governo. ' , , 

- Assi'm' Sr. pre~idellte, o partido conseryador do Ceai á é 
aqu'elle que adualmente a poia o governô, é ell~ o unico 
que se pode chamar historico,porque mantem em seu seio 
as tradições de todo seu passado até boje. Quanto aos dis
sidentes roram b,o'ns conservadores:c o poderào ser ,ainda" 
se voltare~, como desejo quando nao, es,lão pe'didos, )',1-' 

verão da nlliança e '~ob a bandeira do nobre senador. 

o Sn: POMrEu :-A ;,lllianç; não existe mais. 

\ 

Sr, presidente, 'feita a el .. icào no CearA comprcbende 
V, Ex. que os pa'rti,los nessa ós'dihçao resultante óa lucta 
e do clast,'rio' das duplil'alaS sempre se diz em vencedores' 
ma, a respeito do 1.0 distriel.o e~tava como cousa liquida 
que o partido con,ervador, tinha vencido irremissivelme,nte, 
e acho uma prova disto no procedimento 'do nobre 'sen'àdol', 
Msde que sendo o Sr. ~consr.lbeiro Libel'ato Barrote can"'" 
didato' ·muito natural de 1.°. districto, si seu partido' 
tivesse abi vencido. v:sto ser nelle que t·:m sua ramilia () 
amigo, mais conjuncto,;, e é por elle ,que já roi deputado; 
mas eonstando que desta Côrte seus co,..religionarios reco~ 
m .. ndaram com empenho sua eleição, ,o nobre senador 
julgando perdida por seu p'artido 11 eleição do- '1:° dis
tricto, transreriu a condidatura do Sr. Liberato Barrozo, 
para o 3,0 di,;tricto, não obstante para isso ser-lhe pre
ciso arredar 'a candidatura do Sr, Dr. Ratisbona, candi
dato egualmente liberal, Ilue ali tem .sua ramilia, exerce 
influencia 'e já ro~ deputado por aquelle .districto: R, pois, 
é manirel'to que si o nobre senador não ·tivesse a convicção 
de ter'a liga perdido completamente a eleiçào do -1.° dis
tricto, não teria reito aquella transrereucia, r~rindo o direito 
de" um 'correligionario distiryctoj como é o Sr. Ratisbona. 

Devo aqui declara r que em minha opinião
l 
a liga tambem 

ha\'ia perdido'a eleiç~o no 3°' districto, mas em todo' o 
caso a victoria con,ervallora não sendo ,ali i tão liquida, 
como no 1°, 6 no 3° districto que ella depo~itava mais 
es~erança, Hoje que a camara 'dos SI';., deputados recebe\! .. 
em ,seu' seio' um dos cóln'didatos, da'liga por aquelle 'dis
tricto, só me resta acatar sua decisão, acreditando que 
teve bons' razões púà assim proreril-a. " ',' " 
, Portanto se a eleição do' Ceará leu entrada na repre

O SR. hauARIDE: "':""'Agora, Sr. presidente,' ainda 'uma, seata~;lo nacional á doús adversarios do governo, o 'nobre 
ponderação relativamente a ,essa liga. O nobre senador na senador só tem motil'os 'para reconhecer que. a camara 
occasi,10 em qne dava 03 motivos dá 'ulliança e lamenta\'a- actual tem obrado, não só com justiça, mas ainda coní 
se de nilo ser tão [eliz co mó ó nobre preside'nte do con;'e- generosidade, e pàr,a dar par~bens ao paiz' por assi,,\ pro~ 
Ibo, conressou a derrota' da mesma allianç'l,' e suit"confis- cederem:se!ls representantes, não se pa'recendo com a ca~ 

. são roi r.onsagrada p\'las palavras do poeta: m~ra li,beral de 1 86i, onde um só ~os eleitos do partido, ,,' 
, .. ca~sa mtni placuit 'dii.L . . . . , con,erl'ador não ,esc.apou á degollação geral. ',' 

'Trago eRta consideração para mostrar que o nobre se- O nobre senador achou asilera e incabivel óII 'expres~ão 
nador, (aliando aqui por occa~ião de um rll'queriment~, do nobro presidente do conselho quando disse que não 
mostrou-se irão só cóntraditorio, mas ainda exagerado e ato: conhecia uma eleicão mais livre do que tirihíl sido' 
ioconveniente, 'permitta-me a expressão, notàndo' que a esta., ,'. " . ' 
camara' d03 deputados tinha excluido seis dos verdadeiros 'O SR. PO:llPEU : _ NãÓ me' rereri a isso quàndo rallei 
eleitos. Eu cbamo isso inconveniente, porque m,e parecei . 
nào 'sercabivel uma tal ex'pressão contra o vencid'o .• em' aspereza,. 'I ., , ' . 

Eu priocipieinõtando 'que iamos muito mal quando 'nos' O' SR, JAaUARlBE :-0 racto porém,ó' este: n'l situaçUo 
desr.oosidétamos 'uns' aos' outro,;; e. se nesta casa se' passada o·partido liberal; brii;a~o até a' medulla com os 
diz' que as decisões d:l outra ,camara não. exprimem a jus- 'I seus proprios comiligionarios, Yóio~ sempre na camara 
tiça; autorisamos q'ue lá tambem se diga' que não somos nentirlc, discrepantes c~ntra a eleição' dos c9nservado~es 
inspirados por ella; P.ortanto, roi incon\;enient~ essa ex- I quo por ventura pod,eram, apresentài-se alli com diploni?s. 
pressão. e-tanto mais IDconven enle quanto S. Ex:. mesmo Entretanto actualmente até 'dos logares onde o partido 
an~es' da. de«is~Q ,da c'amara tinh'a confe~sado quõ' sua 'I con~erva?or tinha' b,ons elJmentos P?ia vence~, Vier. ~m 
alhança tmba Sido venCida. ' 'adversarlOs do govçrno, e' estes tiveram entrada, aconte.: 

Se ainda ,ba pouco em um jornal que roi de propriedaop i cendoo mesmo a oun·oscuja· eleiçãO se, a.cbava nas' cOil'" , 
do nobre senador e, de que S. "Ex. tem sido digno re-l rliçóes de que já rallei, "," " 
dator, uma corresponrlencia mandada daqui e .que rererindo- ! Vê, pois,' o' nobre senador, que nenhuma razão tem pata 
se ao re;;últado presumivol dá verilicação dê poderes, dizia: ncr.usar O 'ministerio e !júe Cite tinha toda razão; Ifuando se ' 
cc Apenas se salvar!l um que é o Sr. Araujo Lima que tem l'isongeava de que na constal}cia do seu governopõdesse 
parecer a, rayor. ," A camàra dos 51'S. deputa10S porém, haver uma elciç;10 tão livre como essa roi. "Houve' inci
foi tão generosa que deu assento a outro candidato da. dentes inrelizes como ba em muitos' paizes civilisados, m'as 
liga, o (lua.! já agora reputo deputado, p,orque eitá reco- ,por tnotivos que muitas vezes não estão debaixo ,das' rorças' 
nhecido. ,E portanto quanto passo a expender é ,c9m .od~ 0:

1 
buma".as arredar. . :, .' 

acatamento devido á,!u.ella augusta cOl'pora~ào .. " , ',lIIas, Sr. presidente, não, posso dêixar de apr~~~ita~ 'o 

• I 
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ensejo, .. visto que poucas vezes occupoà tribu,na, para fes"'l para outra parte: é ,a, esta sua cautela que chamei 
ponder'logo a um outro discurso que S. Ex. fez postcrior'-'sangrar-se em saude. 
mente, porque consistiu em opposição ao i\ovor'no o pai'é- O commandante superior do Crato soubã ,na capital da 
ce-me que é occasião bem cabida de dar resposia prompta.- approvação pro.visoria da eleição, : e' l?go voltou a 'toda 

, . S. Ex" a titulo 'rie um ~e,querimento que mandou á" l!lesa, pre~sa, para' obstar á posse dos novos vereadores, fazendo 
pediu informações ,.ao governo sobre' a eleiçãO muni,cipal ostentação, segundo me consta, de que tal era o seu intuito, 
da cidade do Crato e sorprendeu-me pela aspereza (por- Elfectivamente cbegando ao Crato, uniu-se ao juiz de di
mitta-m'e que agora use !Ie sua expressào') com . que. reito e um o outro levaram os membros da camara a negar 
tratava.' a nossa propria proVincia e suas autoridade,. a posse ordenada, , . ' 
Logo parecell-me pelo afan com que o lIobre senador ]lro- Esta indobita int~rvenção do juiz de direito e comman
curava carregar o quadro, do estado cxcepCiallal, em qu~, dante superior nos aetos adnJinistrativos da ,municipàlidade 
segundo sua descripç~o, se acbava' nos.sa provincia, que tomava pru]lorç~es assustadoras, porquo aquelles dous 
S. Ji:x. sangrava-se em saude, eu qui~ dizer isto em aparté, funccionarios publicos, alem ·do abuso de ~uas autoridades 
mas. receiando que .V. Ex. me cbamasse {; 'atlenção, man- nas respectivas circumscripçO~s, concitavam as camaras 
live-me em silencio. dos termos visinbos a igualmente recusarem posse ás 

Ao chegar' e,m casa' recebi 'a correspOridenci1]- de minha ,camaras, suas successoras, ainda mesmo nas localidades, 
terra, e entào vi que o nobre senador, como pessoa que 'onl!~ a eleiçào n~o foi contestada. , ' 

• tem' estudado 'a arte' da eloqueneia. usou. 'de preporações J~~uellc juiz de' dil'eito,.que aliás já ba muito se tem 
oratorias, ,como costumam fazer os que advogam' más ·.con~~ituido verdugo do' seus adversarios politicos, fazia 
cau~as, preparando o auditorio em ordem a quo, qua!ldo jaét!lIlcia de sua resistencia ás ordens 'da presidencia, ,amr
emittirem' proposições menos justas, nào sejam ellas mal Ipando em car\as p~ra a capital que não consentiria na • 
recebidas; foi-o que fez S. Ex" procuto,u carregar' de derei- po~se dos' novos vereadores, ~'que já esia:va acostumado a 
tos e crimes aos adv,ersurios, para encobrir excessos e cri· desobedecer á prosidencia! , 
mes, praticados por seus co-roligion1\rios; excessos e cri- Ag9ra o facto em si. Não me faço Cár.go de dêCender 
mesl para ·os quaes chamo à attenção do go'verno, visto esta eleiçãO municipal do Crato; cOll,lprehende' o nbbre 
serem de ial natureza que,se n"o forem cohibidos em iempo, .enador que umiL eleição só pó'de ,ser defendida depois de' 

'podem alterar ,a ordem publica. Alludo. á desobediencia, estudada, e eu não ,:i as actas. A verdade porém, é esta: 
formal da camara do Crato ft portaria da presidencia', o IJr. Emerino Ennes Parente li um magistrado digno ..•• ' 
'm~ndando dar posse aos vereadores do presento qua- 'O S~. 'POMPEU ;-Eu nào disse nada ;'ontra elle, porqUe 
tnonoro. . . ' .. concorri par4 seu despacbo de juiz de direito. 

Sr ... presldcnte, um Cidadão mUlt~, respeltavel, o Sr. . ',. . ~ . 
. Dr. E'smerino Gomes Parente, vice-presidente' do Ceará, . O SR. JAGUARIDE:- D~ulto. me alegro de que o nobre, '7 

tel'e, de administrar a provi"cia ~inr~a ha pouco, e sendõ senad~r' rec?nbeça a probidade desse magistrado.. ." 
pouco duradouro o seu governo, nao teve tempo para O SR. FIGUEIRA DF. l\!EI.LO:- Eu tambem fiz alguma 
apurar ,a.s ultimas :eleições 'de camaras e juizes de paz, c cousa para seu despacho, que até se attribue, a mim. • 
apelias o podendo fazer quanto a uma ou outra localidade, ' O SR P ,.' E' '. t d h t " 

. approvou. provisoriamente a c1eição,'da camara do Crato: " OMPEU:- um magls ra o ones o. 
. ' " O SR .. T.lGu.~nrBE.:-Por conseguinte logicamente ba 'de 

O SR. POJIPEU: - V. Ex. defende assá' frande? Não chegar a este resultado: 'que ello era incapaz dos factos, 
faça isso. que o nobre senador quiz attribuir á administracão. 
. O SR. JAau"nIRE: -: Ouça-me. ,'- Li nos jornae.s da provincia a portaria da a·pprovaçao 

, ipprovando a leleição do Crato, de cuja acta constava pi'ovis,ori,a da eleiçãO e pareceram-me juridicos os seus 
que. tinha havido uma d,uplicata,. ria qual 'n,io havia na Jundamentos, aos quaes se addicionaYa a declaracão de não \ 
secretaria, r1o<:umentu algum, manrlou impossarosvereadores terem chegado á secretaria as nctas-daoutra eleiclio. Deyem 

.. d di' - d . ter subido ao governo todos' os pap,eis relcltivos á ·eleic.ão ap-os JUizes: o paz' a e elçao approva a. 
" 'provada: nellas so. ha de acbar a prova da, boa 'fó'o regu-

O nobre senador, a titulo ue pedir informações sobre essa 'laJ'idade, com que proceueu <> ,'ice-presirlen'te, em cujo 
duplic.ata a que alludo, duplicata que S. Ex. susLentou s o a anil)lO pouco devia pezar a public:,ação da imprensa a que 
verda'deira eloicào, e cuja acta affirrnou 'Ler "indo parara' 'alludiu o nobre senador, feita contra a eleição approvada; 
capital, c abi ier sido subtrahida, deu como consummuda .habituou-se por tal ,fórma a publicar falsidades, que mal 
uma grande fraude" sem declarar quem' fosse scu autor, não avi;ado andaria quem nellas confiasse. 
obstante eu Ih'o baVer pedido, e fez por isso graves accu: A este resp,eito, Sr. presigente, quem quizesse fazer o 
sações á administração ~m gc.ral ...• , descredito da imprensa jornalistica não tinba mais que 

Ora, qu~ndo nóste ne'gocio o que ha de mais notavel é a escrel'er a historia fiel da imprensa do Ceará, o,nde o' par
desobediencia formal ça camara do Crato do quatriennio tido de quê o nobre senu40r é cbefe entende que póde ser 
findo á ordem do vice-presidente, negando-se a dar aos 'orgão do verdades artificiaes,'realisando aquella maxiriJa de 
riO'VOS • vereadore, 'a· posse ordenada na portaritt, quo que a verdade é a mentirà reproduzida muitas vezes. A 
approval'a provisoriamcnte 11 respectiva elei,Ç;}o, desobc- imprensa dirigida pelo nobl'o senador tem primado a este 
dicncia para .a·qual concorreram muito directan.JCnte 'o jlliz respeito. Não quero de~ender a do outro lado, mas, se ha 
de di~eito' da comarca e o commandante superior da me5tre ahi, é a imprensa do n'abre senador, fnz verdades 
guarda nacional, amigos do' lIobre senador; ,me parece artificiaes com uma facilidade que admira. Trag<! aqui uma 
qu.e S. Ex. só teve em vista deSViar aaltenç50 do governo nó~a de muitas dessas verdades artificiaes, que dispenso-me 
de sobro o crime de ,eus' ami:;os, procurando ultraliil-o . de' a ler; integralmente, para não temar tempo UIJ,fp.narlo. 

,. 
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o jornal Cearense, que é propriedade do nobro senador ... , , " 

O Sr: POMPBU:-V. Ex. sabe que nã,o é meu, 

O SR. JAGUARIBE :-Sei que houve uma venda, mas 
disseram 'que esta se tinha,desfeito. Se já não é foi de sua 
propriedade e de sua redacção, jornal que' aliás faz honra 
ao nobre senador, quanto ao primor de muitos arligos, quo 
nelle tenho lido. 
·Ma~ esse jornal (para dar ao senado um specilllen das 

veruades. artificiaes) por occasião da eleição primaria. 
de 18 de Agosto dava em seu n .. 73 de 21i daquelle mez 
uma noticia n.este gosto: "Acabamos de receber nOlicias de 
nossos aniigos da Granja, que estavam concluindo a eleição 
com' to~a a regularidade ... Tal eleição nUI)ca existiu e por
tanto, é impossivel que aquello jornal della recebesse no
ticia : quer, porém, o senado saber o que isto quer dizer? 

O • .'amigos do nobre senador s;1biam que o seu partido 
. na Granja não podia pleitear a eleiçãO, mas insinuaram. da 

capital aos amigos de lá que fizessem clandestinamente 
aclas de uma' eleiçãO simularia, e contando que seriam obe
decidos, deram em occasião ppportuna aquella~ noticia. 
para que, quando fizessem uso da eleic.1o simulada, po
desiem provar a verdade della com aquélle pregão dá im
.pre~sa I A verdade real fui que os amigo,s da Granja ou 
por bonestidade ou por impotcncia não se prestaram" 
áqnella immoralidáde, ' 

Ora, quando tenho visto esse e outros Cac~os, pelos 
amigos du nobre senador, permitta-me S. Ex. que lhe diga 
que essas pessoas que lhe informaram que 11 eleição ap
provada n;;o' existiu, !ão da escola desses fabricantes de 

, verdades arlificiaes. Essa eleição ~end? do j!lizo do go
verno geral, qtre ~a de procurar IIlSplrar-~e.J]~. verdade, 
como costuma, e decidir com justiça; aguardo a decisão 
tranquilló. " 

O ~R. 1'0lIPEU' -Eu não receio Ilenl da parcialidade do 
governo. 

O SR. J,IOU,IRIBE :-'Assfm entendo que o nobre sena
dor n.1o podia vir aqui levalitar suspeitas contra pesssoas 
tão reputadas e accusar, como accusou, pessoa altamente 

< collocada, como o Sr. presidente da provincia" cuja pro
bidade já S. Ex. reconheceu, ,e seu secrçtario O' Sr. Dr. 
Jo'.é Bernardo Alcoforatlo Junior, moço de conducta'illibada. 

O SR. I'OJIVEU:- NIlo me reCeri iL pessoa 'alguma. 

O SR: FIGUEIRA DE ~IElI.o :- O tiro era certeiro. 

O SR. JAGUAnlBE:-O nobro senador Callou aqui em uma 
justificação dada para provar a subtrilcçãó das actas' da 
duplicata liberal entregues ;i secj:Sltaria da presidencia, 
mas não nos leu o depoimento das testemunhas e estou in
Curmado rle que estas aflirmam a entrega de um volume de 
papeis sem certeza de ser,o das actas alludidas, '. 

A secretaria da preside~cia do Ceará compôe~se e)11 sua 
maioria de a~Jigos do nobre senador, pelo menos dos seus 
alliados .; e esses.funccionarios não eram competentes para 
liscalisar a eiltrega dessas actas ou para dizer: " Foi 
fulano .ou sicrano quem as desencaminbou. .. Portanto, o 

i nubrc senador serviu de éco áqúelle~. Jlue o illudiram, 
áqueiles que são da escola dos Cabricantes de verdades 
artificiacs. O vice-presidente procedeu devidamente, nem 
,podia proceder. de outra fórma om lIomem que tem os 
precedentes que o nobre senador confes~a ter o Sr. 
Dr, Esmerino. A verdade é que amigos do nobre senador 

I -

estão aoarchisando a ,comarca do Cralo, resistindo ás 
ordens do governo. . 

, ti SR. POMPEu:- Não me consta isto. 

O· SR. JAGUARlBR : - Eu lbo garanto; tive. cattas de 
"muitas pessoag fidedignas e pe~o pro\'i!lenc.ias ao go
verno. 

O nobre' senador, Caflando aqui das cousas do Ceará, 
como as deixou a liga, descreveu-as Ile modo a.tirar-se a 
illacção de que o Ceará se aclIa em estado excepcional, 
descripção essa cOlltnf a qual protesto; o Ceará está lias 
condicães de Ilualquer provincia, é .tão ci\'ilisado e indus
trioso' COl1l0 qualquer o!!tra do Imperio. Agora, porém, 
com essa ultima noticia, é que vejo quc, se' o governo nuo 
tomar' providencias para desfazer. os e[e.ilos fataes deSSa 
liga monslruosa, a provincia pó de marchai- 'par!! um estado 
excepcional, o que todos nós devemos ter em vista então . 
A ,ordem publica deve merecer aúenção a todos os ~idadãos 
e sobretudo aó's que teem assento nesta casa. O que .Iá 
est,á s~ praticando é uma inversão da ordem natural das 
cousas. 
, O SR. PO~IPEU :'::"'Não me consta isso. 

O SR. VISCONDE no RIO BR,INCO (presidente elo conselho) : 
-Mas ri exacto. 

'O Sn. JAGUAR IDE : -Folgo ~Ie ouvir esta confirmação do 
nobre presidente. do conselho, que naturalmente recebeu 
commullicações officiaes' a esse respeito. . I 

O SR. 1'0llPEU :-0 que posso dizer é quatro ;los. ve
readores protestaram que nao aceitavam, porquo não foram 
eleitos. -

O SR. lAGUARIDE :-Agra,leço este aparte. Se 'a logica 
.vale alguma co usa, posso affirmar ao nobre sena?or que 
tenho razões para dizer que isso póde ser ·un~a das taes 
verdàdes artificiae~. 

O SR. POMPEU :-A declaração publicada,por efles? 

O SR. JAGUARIDE :-Ouça-me. 

Sr. presidente. o Crato é a sride. do 3° districto eleitoral 
por onde foi candidato, segundo eu disse ha pouco, o Sr. 
conselheiro Liberato Barroso, (cujos talentos aliás muito 
aprecio) fÓ em "irtude das rec.omOlendaçõos do nobre se
nador, ao passo Ifue a éandidatura fiberal, que por aquelll\ 
districto era natural, s6 podia ser a do Sr. Dr. Ratisbon1l, 
filho da localidade, liberal muito dislincto e que já tinha' 
sido deputado PQr ,aquelle districto; sei que' esse cava: 
Ibeiro era candidato, contando com o a~oio do nobre 'sena
dor e sobretndo com o apoio dos seus parentes; ora um 
dos signatarios dessa representação que foi lida pelo nobre 
senador é irmão do Sr. 'Hatisbona c' consta-me que esse 
senhor, chamado Leonardo Cbaves, suprestou apoio á liga, 
emquanlo confiou na aceitação da candidalur!l de seu 
irmâo, mas que, despeilado, quando soube que, este era ar
redado retirara scu apoio aos amigos- do nobre s~nador. 
Tenho, portanto, mais este bom fundamento para acreditar 
que o facto allegado por 8. Ex. é uma 'ferdade artificial. 

O Sn. POMPEU: - Nem no menos 'existe este Leonardo . 

O SR JAilUARlBE :-Foi engano meu; Leonardo era ou
tro irmão;, aliás muito êstimavel, ~ue infelizmente ja nib 
existe: Sécundo ,Cllaves é o cidadãO, a quem eu quiz re-
Cerir-me.· , 

r 

" 
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Sr. presi 1ente" é tempo de terminar o o farei, podi,ndo 
a V, Ex. permissão para ler' umas pantvras extrahidas 
da.primeira falia do tbrono quo, foi lida Iies,te paiz. a de 
1823, Nessa peca memoranda o fundador do Imporio 
estabelecia os pri~cipios qu~ fàzialiI as aspirações nacio
naes, isto é, que, deviam constituir as bases da almejada 
constituição do Imperio, o ao conc.lUIr, resumindo-a~, ComO 
em 'um só feixe, dizia (lendo) :, 

" Um~ constituição, que, pondo barreiras inaccessiveis 
ao despotismo, quer real, que~ democratico, afugente a 
anarcbia e plante a arvore da liberdade, á cuja sombra 
deve crescer a união, tranquillidade e indopendencia deste 
Imporio. " ' 

Sr. presidento, cito estas palavras" porque me parecem 
propbeticas. Os governos quo se tem succedido tcem com 
mais ou menos zelo procurado manter o penhor sagrado 
que lhes foi legado, a 'constituição do Imperio, e posto que 
refira'-me a uma falia do throno lida na assembléa consti
tuinte, da qual,não sahiu a constituição, comtudo ainda 
que outra fosse sua fonte, tendo sido approvada e jurada 
pela nação como se da constituinte houvesse emanad.o, nUo 
lhe são meDOS applica.veis aquellas palavras. • 

, Dizendo que todos os governos teem' procurado manter, 
com nfais ou menos zelo, nóssa cqnstituição, verdadeira 
arca da allianca d os brasileiros; deserivolvendo 115 tbeses 
constitucionaes, como permittem as circumstancias, chego 
até o governo actmil. E parece-IM que elle sem usurpar 
as gl~rias coibidas por seus predecessores nessa ardua 
tarefa, ,pó de ser,apontado entre aquelles quo para t,10 glo
riosa colheita mais tem contnbpido. . 

A tlitlse mais importante de nossa constituiçüo é 'sem du
vida alguma a da igualdade; esta tbese vevi!! manca, im: 
possivel de realisar-so emquanto nasciam escravos no 
Brasil; este governo prorhoveu e conseguiu a lei da emàn
cip~crLo ; conseguiu pois, que a primeira de todas as tbesos 
cOllsiitucionaes começasse a ter vigor. ' 

Fez além disso adoptar a lei da reforma judiciaria que 
apesar do que alguns descontentes teem dito contra ella, 
é uma lei garantidora das liberdadés publicas; incontes
ta volmente o' habeas-êorpus e outras providoncias que 
nella foram desenv.olvidas, constituem hoje um penbor do, 
cidadão bra,ileiro, penbor que não era possuido antes coni 
a mesma plenitude. ' 

Por conseguinte um governo que assim procura desenyol
, ver as tbeses constitucionaes, que tem dado impulso ás vias 
-de' commuuicação, já as do vapor, já as tehigrallhicas, que 
procura fazer outra's reformas, entro ellas a eleitoral, que 

) constitue 'uma das necessidades ,deste paiz, de modo a ga
rantir a liberdade do "oto e a fazer com ,quo as - eleiçõe~ 
sejam. aquillo que o systema ensina e quer, este governo., 
nild póde deixar de merecer applàiisos do {Jaiz. 

O Ss., FIGUEIRA DE MBL~o:- Apoiado. 

, 'o Sn. JAGUARIBE:-Eu: pois, prestando-lhe o meu apqio, 
concluo aqui minhas humildes consideraçõ,es, votan~ó pela 
resposta á falia do throno e contra as emendas; óÍ excepçiio 
daquella que surgiu da propria commisssão, ('!"1itO bem). 

__ A 

SESSÃO EM 13 DE FEVEREIRO 

Voto d~ graças 
o Sr. ,iisconde,do Rio Branco (presi

dente dO conselho) :-O nobre ~enador pela provincia. da 
n"bia, autor da cmenda ao projccto, de respostâ á falia do 
thrryl!o, notou que o presidente do_conselho extempor~nea
mente e com afan sabira a combater. o principio da eleiçilo 
directa. A emendà de\S, Ex., os discursos' aqui proferidos 
c, sobretudo, a br:lhqnte oraçilo <Ine acabamos de ouvir 
ao nobrc senador pela provincia do Rio Grande do Norte 
demonstràm que o presidente do conselho, como um d.os 
orgilos do gabinete, não f~z mais do.'que cumpri~ o dever 
de sua 'posição, acudindo ao debate a que, era chamado e 
manifestando com franquezl1 seu ,pensaIhento sobre tão 
grave assumpto. 

Sr. presidente, respeito muito a opinião que manifestam 
com tanto ardor os nobres senadores, sinto profundamente' 
acbar ·me nesta quest,lo 'em,desaccordo com o meu distincto 
e illu~trado amigo; senador pelo Rio Grande do Norte" mas 
11,10 posso deixar de pedir licenca a S. Ex" e a todos os 

• propugnadores da nova idéa, pa~a pensar de outro modo e 
ter tambem a coragem do minhas coDviccões. 

Como éonvir, senhores, em que uma questão tão grave,' 
tão complexa, de tanto alcance \lo presente e no futuro, 
seja de afogadilbo decidida pelo senado, corpo essencial-. 
mento conservador, êamara em que teRl assento os anciões 
da pa tr ia, e que seja resolvida, não por meio de uma dis
c)lssrro especial sobre projecto já submettido a seu "e~ame, 
mas ,por incidénte, por meio de umâ simples emenda ao 
voto de graças?, 

Fiquei maravilhado om'indo o eloquente orador que pre
cedeu-me I A demasiada cónfianca que elle tem na' idéa que 
sustenta, e que despertou~se com tanta vivacidáde em seu 
espirito, fez que' S. Ex. acreditasso ,'ir proferir a uI lima 
palavra da opinião publica sobre' o ,systema -electivo do, 
Brasil. Não lIa mais quo discutir! O senado deve, quanto 
antes, pronunciar-so, tomando a dianteira á camara tempo
raria', lIIuito embora não baja projecto submeti ido ao sel! 
juizo; de,'e resolver desde já essa transcenJente questilo, 
porque o nobre senador pela provincia do Rio Gfande do 
Norte enten~e, qu'e no principio da eleiçilo directa está, Ee 
não o unico, o principal remedi~ a nossos males, porq'!,e a 
estabilidade e a virtude de nossas instituições' dependem 
,inevitavelmente da reforma eleitoral que eJ.le préconisiL como' 
a melhor! ' 

- Infelizmente, o brilhante orador,não poudé diie -nos ao 
mesmo tempo çomo ba de ser operada esta reforma,radical, 
que encerra em si muitas e importantes questões politicas e 
sociaes.' . . 

, o ~R. ZACARIAS:.- Isto quando vier o· projecto. 

O SR. _VISCONDE DO RIO BRANCO (presidellte dI? con
selho) :- Mas os nobres senadores sabem, melhor do que 
eu, que não basta dizer« eleição directa », para que a 
natureza e· o alcance da reforma spjam conhecidos: 11 appli
cação u)ais ou menos extensa' desse principio e o seu descn~ 
volvimento pratico'é tudo em relação aos direitos politi~os, 
ã verdade da eleiçãO e á segurli'nça' e efficacia do nosSo 

,regimem constitucional. 

, ". ; .. OSo, FIGUEIRA 'DE MELLO:.~ Apoiãdo,' 

, 
,<> 

'I 
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O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO" (presidente' do (;011-

sclho)I:-lIluitas e graves questões envolve a applicaçilo do 
principio' da eleiçãO directa ..•• o 

O SR. 'ZACARIA~:- O principal é ser directa a eleiç~o. 

O SR .. VISCONDE DO RIO BRANCO (prcsidsnte dd conselho) : 
-Nilo; por esses termos apenas indides a 'Côrma e não a 
essencia ou a base do vosso systema elp-itoral. Se nos 're-

, metleis para as legislacões cstrangeiras; ahi não cncontra! 
remos senM differentes o principios accommodados a diversas 
condiçiies poliiicas, e graves divergencias entre os seus pu
blicistas 6 reCormadores. 

Senhor presidente, a soffreguidiio' é tanta, os oraculos 
qu'é inspiram o me~ illustre amigo, senador pela proviricia' 
do Rio Grande do 'Norte, cujos elevados 'mei'itos ninguem 
'respeita mais do que ep, são tão inCalliveis, que S. Ex. nifo 
hesitou em dizer-nos :' a questão constitucional pouco im-
porta! .'. . " 

" ~ 

O SR. VISCONDE iDE INHOMIRIM: - Eu não disse isto. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do conse-, 
lho): . . , E' preciso, observou-nos o apaixonado orador, que 
o respeito oí. constituicao não seja um culto supersticioso; 
ella não embaraç~u outras refol'mas, nãó pódo nem deve 
embaraçar a que se aconselha como necessaria, vital e ur
gentissima. Em materia de interpretação dos principios con
.stitucionaes, accrescentou S. Ex. com a sua autoridade de 
mestre inspirado .... 

O SR,. VISCONDE DE INIlOMIRIM:-Niio Cói isto, não. 

O SR. ZACARIAS:- Isto está cheirando a passaporte! 
(Riso)., 

., O SR. VISCONDE DE INDOMlRIM:- Não fui entendi~o. 

O SR. VISCONDE DO' RIO BRANCO (presidelite do éonse
lho) :-..• em questão' de ohservancia ou viol~çãO ,los 
principios constitucionaes, os precedeDles bastam para tran
quillisar o espirito de S. Ex. 

O SR. VISCONDE ,DE IN.OOMlRIlI:= Náo apoiado. 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do conselho): 
-'Isto, Sr. presidente, traduzido na linguagem commum, 
quer' dizer que, 'se a constituição foi uma vez vioJada .... 

O SR. V/SCOND~ DE INn03/ERIM :-Quem diz qu~ o· Coi? 

O SR: VISCONDE DO RIO :O~ANCO (presidente do conse~ 
lho) :-.•• ,pode ser segunda vez e tantas quantas sejam 
precisas para se realisarem as reformas que a opinião de 
momento julgue indispensáveis. ' " , 

<> SR. SARAIVA :-Não fdi esta aargumentàção. ' 

O SR. VISCOj'iDE .DO RIO BRANCO (presidente,do cons~
lho) :-Se,este ntIo foi o pensamento do no'bre senador, ~e. 
eu não o traduzo fielmente... . 

O SR. SARAI1'A :-Não traduz:' 

O SR. VISCONDE' DO RIO' BRANCO (presidente do conse
Iholo:.,- o .• elle devera ler-se dado ao trabalho de mos
trar-nos que a constituicão, não foi, violada, e .sim bem 
comprehendida nos casos anteriores a que se rep.ortou;' ou, 
pelo menos, devera esforçar-se por convencer-no.s· de que a 
reCorma ora apregoada está' ·nos term9s ,constitucionaes" 
isto é, dentro dos limites legaes das que se decretaram eio 
184.6 e 1855. . ' . i,.·. , • '. ' 

.; 

O SIi. MARQÍJEZ'DES.' VICENTE :-Apoiado. 

O' SR. F; OCTAVIANO ;--':Foi o que elle Cez. 

• O· SR, VISCON~E DO. RIO BRANCO rpre'sidente. do conse
lho) :-... lIlas S. Ex. não se encarregou dessa larefa, qUê 
é essencial; pelo contrario, citando exemplos. e declarando 
quo o' principio' de que um abuso não. autorisa outro, com' 
referencia a actos do ,poder legislativo, é uma maxima fu:.. 
nesta, subversiva, o nobre senador, ~mbora o não quizesso, 
reconheceu implicitamente que a actuallegislatura, sem au
torisação especial dos eleitores nacionóles, só .póde votar· a 
eleição directa por um ~buso, qu~ S. Ex. procurou descul-
par com os precedentes. ' --

Já o illustre, autor da emenda ap voto de graças, abun
dando nas mesmas ideas, nos havia lembrado que, não obs
tante fixar a constituição a maioridade do Imperador a~s 
18 annos, o aç.tual imperante assumiu o governo do Estado 
antes de attingir essa idade; que a lei d~ 19 de Agosto 
do 18~6, na parte relativa ás 'praças de pret, assim como 
a loi de 1855, que creou novas circumscripções eleitoraes, 
feriram a co~stituição' do' Imperio, na opinião do mesmo, 
nobre senador pela Bahia, que tanto combátera esta ultima 
.reforma. 

o SR. ZACARIAS :-Mas a maioria decidiu o .contrario. 

O SR. VI~GONDE DO RIO BRANCO (presidente do conselho): 
-Porque razão trazem-nos, os partid'arios da eleiç.l0 di
re.cta esses 'exemplos, inculcando que a lei fundamental joí. 
Coi violada por vozes, sentIo para es.tabelecer o estranho e 
perigoso prindpio de que' uma legislatura ordinaria póde, 
sem inconveiüente, usurpar poderes, exortlitar de suas 
attrihuições e decyetar uma reCorma quo SS·. EExs. não 
pódem persuadir-nos de' que seja constitucional? 

, Senhores, nenhum dós precedente" in\'ocados pód~ induzir 
o ~eÍ1ado a concorrer para que se' desrespeite e'viole a cons
tituição, quando ella propria marca os tralllites que devem 
ser seguidos sempre que se reconheça a necessidade de 
alguma innovaç~o ClIndame.ntal. A maioridad.e não é exem
plo que possa ser trazido: ella resolveu-se por uma revo
lucão pacifica, Ceita pelas curuaras. Os outros precedentes 
niÍo' teem applicação alguma. A lêi vulgarmente chamada 
dos cÍrclllos não ófTendeu o espirito nem a letra da consti
tuiÇãO, pórque esla não diz expressamente que a eleição 
de deputados deva ser feita (leio c'oncurso de todos os 
eleitores de cada provincia, e no seu art., 96, quando trata 
da elegibilidade dos cidadãos brasileiros em todo o Im'pe, 
rio, usa dos' termos-districto eleit9r~1. Com effeito, se
nhores não'Joi por transgressão da lei fundamental. mas 
com sujeição aos seus preceitos quo iniciou-se' e passou a 
reCorma de 1855, que, tod~via, suscitou renhido debate sob 
esse ponto de vista. O que se dispoz pela lei de 19 de 
A_osto de 184.6, a respeito das pmças de pret, n[o apro
veita ~o caso actual, ponlue então -tratou-se de verificar se· 
as praças de pret tinham os requisitos que a cànstituiçiló e 
as leis, regulamentares marcam para que o cidadão seja 
qualificado activo o possa exercer o direito de voto nas 
assembléas primarias. . ' 

O que, se pretende hoje esti porventura em alguJl1a 
dessas bypothases, tem analogia com alguma dellas ? 
Procura-se observar a constituição no seu espirito e n'l sua 
letra? NUo, Sr. preSidente; mil vezes nilo I Se a eleicão 
direcla não é a víola~1io do lexlo constitucional, não oba 
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mais constituição no Brasil; , as 'Iegislaturas ordinari:ls são 
omnipotentes! "i . 

O SRS. YISCONDE DE NITAERolIV E BARROS BARRETÓ 
'Apoiado. 

O SR. Visco/mE DO RIO 'IlRANco (presidente do conselho): 
-,:Diz á constitui~,ào, no sou art. 178, tjUO não so 'pMe al
tOl'ar por uma .lei or~inarta o que diz respeito aos limites o 
attribuições dos poderes politieos, aos direitus.indi\'iduaes 
e politicos ,dos ddarhlos. O direito' de votar e' o de ~pr 
votado, pergunto, nito são direitos politicos 'I Sem du~iua 
que o 'SãO, e constituem os-direitos politicos por oxcellencia. 
A eleiçãO directa o que faz? Amplia e restringe o 'direito 
de eleger e de ser ,eleito. 

O SR. SAIlAIYA :-A·mplia. 

O SR. YlSCÓND~ 00, RIO Bnúc; (preside tI te do cOl)selho) : 
- E' expresso na consti.tuição\ que os eleitorns devem ,-ser 

, nomeados 'pela massa geral dos cidadãos :leti\'os: reu
nidos em assembléas paroehiaes; desde que uma lei designar 
os eleitores, priva es.a grande massa' de cidarl,los aetivos 
do exercer o direito qlle hQje exercemôdesde que a lei designar 
um eleitol' e lhe ,conferir um lilandato polilico' indepen
dentenlente da confiança popular, confere direitos de eleitor 
a quem hoje os não pódo ter, e nega-,os a outros que o~ 
podem obter por escolha do povo. Se uma lei que assini 
dispozer, não restringe e ampli,1 direitos politicos, e, por
tanto,. não fere a constiluição em' ,alguns de seus preceitos 
fundamentaes, eu ficarei sabe'ndo que os nobres senadores 
teem o pod~r da Tazer da constituiç:io do Bras)1 ~ que lhes 
approuver. • • . 

Bem o sentiu o nobre senauor pelo Rio.Grande do Norte 
quanrlq appellou para,osexemp'los da Inglaterra; foi em 
aperto de cau'sa que S. Ex, t;lo versadO como ó eill di
r~ito publico, nos trouxe o exemplo de 'uma nàção que 

. nUa póde ser equiparada á nossa, no ,que diz respeito a 
uireito constitucional. O parlamento britannico Ó omni
potente ; o do Brasil não o é. 

O SR. YISCONDE'DO INflOMIR.!;1 :,.-NãO e>perei que V Ex. 
o ejissesse, eu tambem disse isto. . , 

O Sn. ViSCONDE 00 RIO BRANCO (presidente do cons61ho): 
-'- A eleição directa, I,enhores, (para mim é evidente), 
nUo pó de ser decretada sem reforma da constituição PO" 
litica dodmperio. QU:Jlquer grave altcr:lção .dà lei funda
mental deve ter, segundo esta, emquanto valer para os 
bl'asileiros, sua origem na' r"lmara temporaria ô mas os 
nobres senadores pretenúem que o senado, deôconhecendo a 
competencia da outra camara,' resolva por ~i só està 
questã'o preliminar no sentido de :lccelerar a projectada re
forma, para levar quanto antes um \'oto a Coroa ,em fa'vor 
dQ principio etectivo dirccto ! 

,reforinar o sy~tema eleitoral, bas~ ~Ia nossa fórma de "O . 
verno de alterar radicalmente ti modo pelo qual são 
eleitos' os representantes da naçãO, ainda quando não bou
yesse de permeio a questão constitucional, a sabedoria (l 

a circumspeéção do senado,. e todos os seus' precedentes 
lhe aconselharam que esperasse a iniciativa da camara 
temporaria, que entretanto não -antecipasse' juizo, que' não 
o fórmulasse sen;;o drpois dessa lIliciativa e ap~z maduro 
exame, it \'ista de um projccto; cujos principios e cujo 
desenvoh;,imento putle'sse bem apreciar e definir. 
I Eis aqui, senbores, 'porque. o presidente do conselho não 
se conservou, em silencio e mostrou o que, pareceu ao 
nobre senador pela Bahi,i at"iI e afa,n elitemporaneo. 

Já na outra cainúa haviamos sido interpellados sobre; 
esta ponderosa quest,lo ; a emenda do nobre senador pela ' \ 
Bahia ou tinha por fim provocar o gahinete a que mani
festasse ,ua opini:io, ou, pelo 1111'nos. pretendia arrancar do 

'senado um.voto. antel'ipado a re,peito ela eleiçãO dircsta. 
O discur,o rio nobre senarlor 'pelo 'Rio Grande rio Norte 
veiu ~onfirmal' minbas apl'rc':en'sõe" porquê não se trata 
sómentt da tilcieão directa iniciaria e discutida pelos ·meios' 
regulares, c.o'm ioda calma, toda reflexão, com o desényol
vimento que mate ria tão important~ exige N'lo; B, 
preciso que antes mesmo de iniciativa f~rmal e' de um 
examé especial sobre a matoria, antes mesmo, rle resolver-
so' a gravissima qllest~o da 'sua constitucionalidade: o se
nado se adiante á outra camara e diga iL Corôa: " A 
eleiçãO direct,; é a salvação do paiz ! " 

O SR, ZACARIAS :-Os velhos toom o direito de dizer 
a verdade. 

O Sn. SINIM'nú :-0 senado diz á Corôa o que ello 
pensa em materia desta ordem. 
I' , ~ 

O SR. ZACAIÚAS ::-E votar a emenda nã~ Ó votar 11 

reforma. 

O SR. \'lSCO~DE I!0 RIO BRANCO (presidente dd conselhO): 
-O açodamento, como se vê, nqo está da 'parte do ga
binete ; está do lado dos illustres partida rios da eleição 
directa. N,10pOS50 compartir o seu entbusiasmo, hei de, 
porem, acompcnhal-os na- diseussão, esperando em Deus 
não ficar só ; mas, Hinda quando tenha de ficar em uni
nidarle, mostrarei ao pa}z lJuo minha convicção é sincera 
e pr'ofunda. . 

O ,S~.' ZACARIAS :,..-15to ninguem põe em duvida. 
O SR. SARAIVA ,-Todos a respeitam. 

c 

O Sn. SINI~fBÚ :-0 senado tem o direito de r~ani-. 
festar, ~as opiniões e seu'voto em qualquer situação e em 
qualquer caso. 

o SR. YISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do clJllse~ 
lhõ) : - E' admiraval, SI'. presidente, Il"e s6 agora, depois 
de (It!asi meio seculo de i'ystema representativq, ,fossem 
repentinamente desc'obertos em nOS50 mechani.mo el'eitoral 
defeitos t;lo g'randes, qne tornem essenci'nl e urgente~. uma 
alteração completa e profunda, uma 'reforma radical ô é 
admiravel que só agora padesse o nODre senador pelo Rio 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do conselho): Grande do Norte. descobrir e assignalar não só abusos de 
- Senhores,' quando se tr~t~ de um.a quest,10 êle5ta ,lIa- execuçào, mas tantas enoq,nidades, abysmos tremendos, 
tureza, que envolve uma gr,wissimá controversia sobro ma perigos I"O ameaçadores em nossa forma de eleiçUo ! 
constitu,cionalidade ô quqndo se trata de um ,projecto ,I.e- Não ó neste. momento opportuno acompanhar o nobre 
gislativo, cuja importaneia os nobres senadores não cessam I senador na descripção, exagerada; que alie nos' f,ez d,o regimen 
de encarecer e eu reconheço que influiria profundamente eleitoral do Brasil. Demos que o qu,ídro não fosse. ,adrede 
em nossa ordem constitucional,. o ,senado brasi.leiro não carreg~do pelas tintas da uma imag,inação fertil, como é a 
póde tomar'a ,dianteira' á outra. canúira. Pretendendo-Im do nobre senador, imagiotiçãO que aliás tanto me ~ncarita ; 

:~ \ 

\-
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pergunto eu ao meu illustrc amigo, à 'elei~ão dlrectà, a 
vossa eleicao, cujo alcance ainda não conhecemos bem, , , 

O SR, ZACARIAS : - Ob I' quem não sabe o que é uma 
eleicão, directa '? .,' , . 

O Sn. VISCONDE .DO RIO llRANCO (presidente do con
selho) :- ',' por ventura nos levará it terra da promis

. são?, Dlediante essa reforma teremos eloiciles efi'ectivameilte 
, livres; pacificas, expressão genuina da ;ontade nacional? 

O nobre senador, apezar fio seu talento prophetico, apezar 
da f"culdade que possue de' descortinaI' longe, muito longe, 

'DOS borisontes do futuro, porque não' tem, como os mi
nistros actuaes, os olbos cerrados, -o n ,bre sel!ador n;10 
pó de, sem faltar a' se'!s profundos conbecilllentos de 
.~istoria politica, dizer-nos que com a eleição direcla 

,· .. consegue-se tudo, evitam-50 101105 _o~ ab!lsos que temos 
experimentado com à eleiçãO de dou,? grilos. 

,O SR, VISCONDE DO RI,O DnANco (presidente. ,do con
selho) :-Só a bi.toria dos o.utros paizes"que admiUiram a' 
elciçfio de um só grito, nog ensina que esse systema te m 
dado logar aos mosmos inconveniontes e males que lamen
tamos, havondo produzido até verdade:ros catastropbes, 
eu não posso acreditar, como os nobres senadores" que 
ontr,e nós, e pOI si só, ello venha prolluzir os milagres que 
SS.' EEx. anteveem, opcrrlr os prodigios que SS. EEx. 
annunciam. No estado actual dos nossos lostumes poli
tle05, cu prefiro a eleição indirecta com o censo baixo, (IUal 
nós temos, á ~Iei~ão direda', ~ujas c,ondições pratica:; os 
nobres senadores dimcilmente precisariam o talvez fossem 
éntro olles ca'usa de irreconciliavel dive!gencia. . 

Senhores, não contesto em theoria que a eleição directa 
seja um. processo mais simples e mesmo, , , , 

O SR. SARAIVA: - nr;iis raçionaJJ 

O SR. \'ISCO~DE DO 1\10 BRA~CO (presidentc do conse
lho) :-. , .. , o ultirilO termo no progresso das instituições 
electivas. 

o 'SR, ZAC,\BIAS : - Ah ! 

A França tinba eleiçãO directa em 1830; e porque cahiu 
a restaura~ão ? Entre outras c1Iusas,. porque os bOlllens 
polilicos desse paiz não estavam contentes com O.i produc
tos da eleiç;lo directa, que alli vigorava desde 1814; quo

'riam modifical-p,. uns em sentido mais liberal,' outros 
restringindo o sulfragio. A monarchia democratiéa de Luiz O .SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do cCinseiho): 
Fctippe cahiu em 18~8'; e ponl'lC, Sr. presidente? Ainda -Mas, nós não vamos crear o systema electivo no Drasil. 
pela questão eleitoral, porque os reformadores da França nao vamos escrever sobre ullla tauoa 'rasa; temós ja: mui
prelendiam novo abaixamento do censo e mais incompali- tos annos de existeucia polilica, costumes arreigados,' di
bilidades, e os amigos do governo resisliam a essa tenden- rei tos adquiridos pelo povo, direitos a cujo exerci cio elle 
cia, que lbes parecia perigosa. está babitüado e que Ibe são garantidos pela constituiçao 

Dos, excessos d;L luta nasceu a liga dos opposicionistas 'do Imperio .. (A1Joiados). • . 
constitucionaes .com os radicaos, que deu ení resultado l~ É', verdado quo o nobro senador pela provincia .do 'Rio 
revolução, que a todos abysmou. Grande do Norte, revestindo-se de uma caridade verda-

Se a eleiçao direcla em França não ass 'gurou as van- deiramento evangelica para com a massa geral dos -ida
tagens politicas que o nobre senador espera, como nos dãos activos, nos disse :-não, os que querem manter a 
vem elle dizer que a salvação 'do Drasil está e,!l passar eleicão indirecta zomham do povo brasileiro;' os cidadãos 
quanto antes do seu systema conslitucionnl para o que, que-teem boje o direito d~ voto nas assembléas parochiaes 
assim tem sido oxperimentado em outros paizes? são em geral ignorantes e necessitados, nada ganham com 

N,lo vemos nos Estados U~lÍdos, onde h~ elei~ão directa, I isso, nao teem em, nenhum apreço esse direito; é favor 
sçenas de fraude, de corrupçao e turbulencla, e nos casos' isentai-os de tão pesado onus, uma vez que CUIdemos de 

, em "uo a eleição deve merecer muito mais penhores de I sua educação, 'Ibes proporcionemos os incentivos do traba
acerto, na eleiçào de seus pl'csidenles e senal!.ores, adO(llar-1 lho util, os eDcaminbemós' 'para o seu progresso mOlal e 
so a eleiçãO de dous gráos? . economico. A. massa geral Ms cidadãos a~tivos ba de con~ 

'- tentar-se com esses desvelos dos podere,; publicos, com 
O SR. ZAC.~RIAs :-Qual é ó prinieiro griÍo ? essa perspectiva que, segundo os nobres senadores, 06 livra 

_ O-SR. VISCONDE no RIO BR'\NC~ (pl:esident~ do. con- de vexames no presente e Ibes promelte no futuro uma 
sel/IO): - Não presenciaulOs nos estados visiphos,' nas melhor condi~ão social e politica I 
republicas que nos cercam, com a eleição directa a Receio, porém muito, Sr. pr~sid_ente, que li cidadão' bra
fraude, a violencia e muitas vezes o "cwolver decidindo os sileiro a quem se quer.despojar,de um direito que ,elle ha 
pteitos eleitoraes? Ainda ha pouco noticiou a nossa im- tantos annos exerce, não aceite essa senten.ça de incapa
pr.ensa que uma eleiçao feita pelo sl'stcm<t directo, na pro- cidade. 
VInda argentina do Paraná, causou 0101 tes e ferimentos. O SR. B.\~llos BARRETO :-Apo~ado, 

Ha mais de um seculo que a 1nglatel ra luta contra a I ' 
corrupção, a fraude e o pugilato nos seus comicios elei- O SR. VISCONDE DE IN"~I~IM :-E. ~ lei 'que a dá, 
toraes.; e ellaa~optou desde. o prin.cipio ~ eleição directa, O SR. VISCO~DE Do.RlOllRANCO (presidente do consclho): 
conferindo o dIreIto de voto a propl'ledade. I -Duvido mUIto que se contente com essas promessas, 

Logo, Sr. presidente, a elei~ão directa nao é um sllva-, .tanto mais quando é certo que ellas lhe estão ha muito 
terio. (Apoiados).', 'I garantidas pela constitui~ãO do Imperio, cumprindo a todos 

O sJ. ÚCARIAs : - Ninguem diz isto. os governos, qaalquer que seja o systema eleitoral" difi'un-
-, .' .. . ' . dir a instrucção publica, prot'eger o trabalho, os babitos 

O SR. ~ ISCONDE DO RIO .D.'ANCO (presldC/lte qo con-' de ordem e sobriedade, que conduzem o homem á .riqueza, 
selho) : - , ,. não nos p,Pna ao. abngo desses IDconve- ás conunodidades da vida e .ao seu aperfeieoamento 
Ilientes, excessos e abusos que sem duvida alguma se teem', moral.' r. • • . 

dado em nossas eleições, \ I Nao faltal'ao agitadores que digam' ao povo' ,desherdado 
O SR. BARROS BARRETO': -:-: Apoiado, do seu dir.eito eleitoral que· os beneficios spciaes, a que 



", 

, .. 

alluuiu º nobre senador pelo Rio GrandJ do Norte,-não 
podem provir da eleição directa, ne~lI esta os pode asse
gurar; (lue o povo já tem direito aos favores quo ora lhe 
são olTerecidos em rroca do seu direito de votar. ' 

O SR, 'VISCO~DE DF. T~nO)IERIM :..2..Esta_não roi a minha 
argumenta cão. ~, '-

" " 
O SP. vlscb~DE DO RIO BRANCO (presidente do conselho): 

-Recqrda-mç bem de que o nobre ~enado'r niio se limi-', 
tou a essas consideracões, mas' procurou demonstrar que 
os cidadãos que constituem a grande maioria da.s a~sem
bléas parochiaes não gosam elTeclivamente do direito qne 
a constituição e 'su~s leis'regu!amentares lhes olTerecem; 
(Iue elles são aui victimas da violencia, da fraude e da cor-
rupÇào, Reconheço; Sr. pl'esidente, que na verdade essas· 

,especies de abusos ,~e praticam em nossas elei~õe~; mas, 
porque exagerar tanto o que se passa entre nós, porque 
dizer que ai eleição 110 Brasil n;1o ti em sua generalidade 
senão o resultado do crime, da turbuleneia, da torpeza e da 
immoralidade? So assim fosse, senuores, nada representa
riamo" aqui, nossos mandatos seriam illegitimos; não sei 
com que 'direito continu~riamos a deliberar e aprojectar 
reforroas politicas'. Felizmente, 'todo o pu.iz sabe que o 
quadro" sombrio que nos desenhou o nobre senador não li 
verdadeiro.,Apesar des,as violencias, dessas .fraudes e cor
rupcões, que podem existir tanto com a eleição, de um grito' 
co:m·o· com a eleiçãO indiracta. , . 

O SR. VISCONDE DE NITIIEROilY :-~poiado, 

, O SR. VISCONDE DO RIO BrÍA~CO (presidente do conselho):, 
- .. : o rasult.ado de nossas eleições' é em geral a expres
são verdadeira da opinião dominante. Podemos, pois, Sr. 
presi.1ente, nós os men)bros desta "casa, assim como o§ da 

',camara temporaria, considerar-nos manclatarios legitimos 
da na cão. NilO o seriamos,~>e a descripcão que aqui tem 
'sido féita, não pecasse pop/hyperbolica e i;lCxacta. Não se 
conrundam os incidentes com os factos ,essenciaes da elei
ciio ; nUIi! se ilttribua á eleição indirccta o que é vicio d~ 
qualificaçãO, vicio que pó de tambem' inquinar a eleição 
directa. , 

. , 

'o ,SR. VISCONDE DE INUOMIRI!I: - Referia-me itJei. 

O SR. VISCONDK DO RIO BRANCO (presidehte do conselho): 
:::- .•. mas tambem as que, segundo o seu systema, devenj 
formar o corpo eleitoral, ahi todos concorrem, Sr. presi
dente; e qualquer cidadão obscuro bombreia com os bomens 
mais notaveis e mais altamente eollocados do seu paiz. 

Entre nós, Sr. presidente, como em Franç~, os cidadãos 
prezam mais a igualdad~ do -que a liberdade, ou tanto a 
esta como {\quélla. E',"'portanto, um erro, .é'erro gravé e 
capital do nobre senador, suppor que podemos com um 
silllples rasgo !Ie pellna, e mediánte as suas pronJessas de 
desvelos paternaes pelas classes pobres e ignorantes, pri-
var ~ma grand~ niassa dp ,ridi),dãOS do direito 'eleitoral, e 
por este m!ldo alTasJal-os inteiramento da vida politicv, a 
que teem sido chamadot quasi durante meio seculo., " 

O .ystema actual realisa na sua maior extensão o prin- ~ 
cipio (La soberania popular, eyitando os inconvenieíltes do 
que o nobre senador chamou soberania, do numero, Como 
nem todos os cidad'iios, que compoem as assembltias, pri
mari'i1s, estão sumcienteme'nte babili,tados para conhecer dos 
homens publicos e dóiS questões do dia, escolhem entre os 
seus municipes cidadãos mais aptos' para escolherem, os 
rep~esentantes da prgvincia e da nação, DesCarte se obteem 
as vantagens de chamar aos comicios eleitoraes quasi ,todos 
os cidadl10s adultõs, que assim' se instruem e tomam inte
resse pela causa publica, sem os inconvenientes que a falta 
de discernimento em muitos poderia cl)usar,se elIes tiVessem 
de escolher immediatamente os mandatarios da nacão. 

Não se póde negar, sem perigo, esse direito, a qualquer 
cidadão qU!J tenha os'~equisitos que a constituição exigo 
para fazer, parte Jlas assembléas primarias: elles em geni! 
possuem o bom senso ou o grito de inteIligencia preciso 
para escolherem entre os cidadãos seus visinhos e compa
roch(anos os. que, pela sua posiÇão, luzes e patriotismo, me
lhor possam eleg~r entre, os candidatos á rep·res'eotaçuo 
nacional. 

Perguntam os nobres senadores porqu~' razão deVem 
existil' esses intermediarios ou procuradores dos votantes 
do primeiro grito. A razão esÚ dada, a' não querer-se o 
sulTragio ulllversal e direoto. Demais,.não reOectem SS EEx. 
que, pelo sl'stem'a cle 'eleição directu censitaria, qs eleitores 
não são" lambem senão verdadeiros mandatarios, tutores 
legaes da outra parte da na Ção a que se nega o direito .de 
voto. . \ 

O SR. ZACARIAS: ~ O' cl~itol: directo li mandata; io? 

Acaso, Sr. presidente, o systéma actual, quo -o ,nobre 
senador pela provincia da Bahia chamou gothico, foi 
invento do legislad~r constituinte do Brasil? Não, Sr. pre
sidente; os ~utores da s~hia constituição que nos rege não 
descobriram, 'nem adoptaram este systema, porque fosse 
menos del1)ocratico; clles copiararu-n'o'da lei rleitoral feita, 
pela asS'C'mbléa rranceza de 1 i8!!, que preferio a eleição de 
dous grAos e o quasi suO'ragio universal no 10 grão; co
piaram-n'o da constituiçàO de p91, ,da mesma origem 
e da que suecedeu a esta com a data de ti de FI'uctidor" 
anno m. E portjue adopiaram a eleição indlrecta os libe
~aes da França; os homens de 1i8!!, que se haviam'inspi-

- ra'do nos sentimentos e nas idéas da revolucão americana? 

O SR, \'ISCONDE no RIO IlRA'NCO (Wtsi,lente do conselho): 
-Sin:t.senl!or; o eleitor, como quel~ que V.Ex.o considere, 
nao ve'm 11 ser seniio um mandatano;cxcrce o direi to eleitorat 
por si e em nome daquelles que ficam privados dessa func
ç~o social, que tanto cleva o cidadi~ e é por tod03 muito 
apreciada entre os povos livres. 

Foi porque entendelàm que' é mais conforme "ao principio da 
soheránia popular que a massa geral dos cidadãos, seja 
chamada a participar, até certo ponto, do governo do Estado. 

O 'Sr., VISCONDE DE INIIOMInI!1 : - Não apoiado. 

'o' O Sn. VISCO~DE -no RIO nRANC~ (presidente do conselhq): 
-Assim, na eleição primaria a universalidade dos cidadilos 

,activos,'que comprehende não sómente ess~s classes que o 
nobre seoador, p'elo Rio Grande do ,Norte tanto desconsi-
derou. " -

, O SR. SARAIVA: - O'eleitor falia cm so2u proprio nome. .. \.' . 
O SR, VI5CONDF. DO P.IO 'BRA/,CO (presidente do conselho): 

....:.. Eu reconheco que o direito, de votar li uma funcc;10 
publica', e que," portanto, a lei póde eSlabelecer condiçÕes 
pa ra 8 seu exercido. Os nubres sena dores, 'porém, sallem 
perfeitamente (Iue sobre esta matoria ha auas dOutrinas 
,diversas: uns sustentam, 'Iue o di'reito de votar-é direi'lo 
natural,inprescriptivcl que pertence a todos os cidadãos, " _ 

O SR, ZAC'ARIAS : - Isto é o sulTragio uni~ersal.l 

, 
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6 SIi. VISCONDE DO RIO BRANep (presidente do conselho): 
_.'. este~ pugnam pelo sulfragi'o universal; ou~ros querem 
o 'sulTràgio restricto ; mas ainda entre os da segunda escola 
'ba notavel divergencla, porque uns qucrcm fundar ô 'censo 

r unicamente sobre a basc. da fortuna, e outros, tambem 
sobre. a vase da capacidade moral e intellectual'., 

" . O So. Z.lC.\OIAS :-1st? sempre. 

O So. VISCONDE DO Rio nnÀNco (presidente do cónselho) : 
_ O nobre senador pela provincia do Rio Grando do Norte 
.DOS disse:. '! não tcmaes que, 'adoptada' a ,cleição direcla 
ceositaria, sejamos iljlpellidos para o sufTragio·universal.." 
Não posso parti~.ipar ~le5\a _co~fianç~ ein. q"u~ repou.sa o 
meu IlIustre amigo. A' elelçao ibrecta censltana\segmr-se
hia em breve praso, e inevitavelmente, a sufTragio universal, 
sem.·que os nobres 'scnadores tivessem força para impedir 
ou' demorar essa conquista popular. ' 

O· So: VISCONPE lJE NlTnEOOIIY :-Apoiado. 

O Sr. ViSCONDE DO RIO' nO,INCO (presidente do couselho: 
-=- O principio do suffragio universal não póde deixar de 
mover e asitar as multidões. Os Iiberaes mais adiantados da 
Eurppa consideram-n,o um' direito natural Um estadista 
muito notavel, o Sr'. Gladstono,' cbegou a sustentar, em 
"1864, no parlamento britannico quê o dire.itõ de voto é um 
direito natural; lórd I'almerston contestou essa prop8siçàO, 
ponderando que o eleitorado é uma funcção publica, Ulil. 
mandato publico (é SUil essa expressão de que me servi ba 
pouco, e que causou o reparo do nobre s.enador pela Bab!a), 
funccilo que não podia ser desempenbada senão sob con
diçõés ,que a lei esbelecesse. Gladstone, combatido pelo 

"\ seu illustre rival, e publicando lrnais tarde o seu discurso, 
de'186~, addicionou-Ihe um prefacio em que de alguma 
sorte punba restri.cções á opinião muito adiantada. que 

, , 
enunciara. . 
. Esta opinião, porém, é a qe muitos outros liberaes 'dis
tinctos da Europa; o sulfragio universal é principio hoje 
invocado geralmente e que tem em si uma força ,immcnsa. 
Eu creio que teria entre nós a. impetuusidade dessa tor
rente irrcsi,ti,'el a que alludiu o nobre senador pela. nahia, 
se recuassemos do quasi sulfragio universal, (Iue boje temos 
nA eleiçà.o primaria, para estabelecer a eleiçãO direcla, com, 
censo maiô ou mcnos elevado. N"o [altaria quell! di;ôes>c que 
o povo brasileirq cst.,";1 dividitlo em dUlIs classes: a dos 
cidatlüos COlllpletos, dos mandatarioslegaés, dcsôc quEiunieos 
gosariam do direito de "otar, e'a c1asôe dos de~herdados, 
dos mareados com o ,ignal da incapacidlule, a classe dos 
pariás, emfim: '- .' 

O SR. SINIlIBÚ: - Hoje é que 'ha patilis. 

O SR. VISCONOE DO RIO BRANCO (jJresidcllte do congálllo) : 
_ Eu pergunto: hastqada esôa bandeira, os 'nobres sena
dores teriam força bastante para rnsislir á consequencia 10-
gica de sua reforma? ('\IJoiados). 

O nobre ·scn.1dor pelo Ilia Grande do Norte nos citou a 
opini,lo abalisada do duque de Uroglic. Pois bem, é este 
mesmo estadista quem diz que o sulfragio uniyersàl tem' a 
vantagem decollocar a eleição nolimile que separa o direito· 
puro e simples da força pura e sim~les ~ Ullp vez adoptado, 
além delle nnda mais se póde reclamar em 'nome dos ~rin
cipios liberaes, e, porlanlo;'toda a 'resistencia será acto de 
forca, ,'ontra o qual será tambem permittido o, emprego da 

. força. Ernrluanto 'se não' chega a esse limile, di? o mp.snio 

- \ 

illustre publicista, o sulTragio universal ti uma bandeira 
sempre perigosa, é um idolo que il ttrabe e reun'e iilUitos 
sectarios. E' a maioria real do povo !]clamando cOlltr;~ a , 
sua exrlusão do aeto que .com razão se cbama o exerqclo 
da soberania popular. " 

Não se deixcm levar os nobres senadores' por um pessi
mismo extremo, confiando demasiado na I:cforma qne pro
jectam. Reflictam que temos na elei~ão primaria o suf
fragia universal, pó de-se assim dizer, e que o seu projecto 
acabaria com esta ordem' de causas, a que o povo brasi
leiro está habituado, para substituil-o p'or uma eleição cujo 
censo ha de ser mais ou ,mcnos elevad.o, se a reforma é 
sinceramente desejada, como creio, no sentido do voto 
restrict~. / 

O' S·n. ZACARIAS dá um ~parle. 

O SII. VISCONDE DO HIO nRANCO (presidellte.'do cOllselho): 
_, O nobre senador pergunta se temos sufTragio. universal 
por lei. Sr. presidente, á viôta das condições que a nossa 

'lei fundament'al exige para o exercicio do ,"OLO na. eleição 
primaria. eu cntendo que alia estabelece o sufTragio'
uniycr'sal, porque nessas condições ficam comprebcndidos 

. I!uasi todos os cidadãos adultos. Decrelando-se a eleicào 
directa, os nobres senadorcs difiÍcilmente poderiam entim
der-se para fixar o censo, e 50 conseguissem um accórdo 
sobro a sua lei censitaria, dentro de pouco tcmpo a idéa 
liberal reclalilaria a ampliação do voto c, iriamo's directa,. 
mente ao $ufTragio universal. , , 

'0 SR. FIGUEIRA DE MELLO: - Apoiado; como se fez em 
França. . \ . \ . 

O SR: VISCONDE DO RIO BÍlA!SCO (presidente do conselho): 
_ Por essa razão é que·o duque de nroglie,· cpnsiderando 
que o sufTragio universal ~,tilva adaptado em llrança, não 
pretendia destruil-o, mas sim regula-lo por mod;, que se 
córrigiôsem os seus inconvpnientes." 

Disseram os nobres senadores, e cspecialmente insistiu 
neste 'argumenlo o nobre orailor que me precedeu: E' uma 
,'antagcm OI existencia de um corpo eleitoral permanente; 
côtc corpo eleitoral, cxistindo cm virtude de lei, mio de
.pendendo' do go,"erno c de uma cleição pdpular, póde me
Ibur acompanhar a marcha dos negocias publicos, conhccer 
das iI::.pirações nadollaes c I achar-se habilitado com indc
pendcncia e illustrado cri teria pàra responder a qualquer 
consult;, que Ibe rór feita, - dado um conflicto entre o poder 
exetutil'o, e as camaras .. ou para a renovação dos ,seus 
representantes temporarios nos periodos ordinarios. 

S.r. presidente, os nobns senadores n!io consideram a 
(Jueslão 8enüo pela face que é [avoravel il. opini,'o que ora 
os domina, \'or ventura ,csse corpo eleitoral !liiO sahiria das 
mesmas c\a;scs que boje compoem o corpo eleitoral do 
Ilrasil? Certo que sim; . com a uníca diOerença ~e ser mais 
numeroso .. Pois bem, senbores,' se o corpo eleitoral do 
Brasil é, como dizeis, tão a~cessivel á corrupção e á influen
cia do poder, ús manobras c intrig;is dºs partidos, 1'01: que 
prcservativo esse novo ,corpo eleitoral,perman'ente não esta-
ria exposto il. lUe~m~ .acção maletica 'I \ . 

, O Sn. SINIMDU' :_Se a corrupção chegasse a esse ponto, 
não haveria governo possi vel. .. . . . . 

O SR. "ISCONDE DO l\1O nnA~co (presidente (/0 conselho): 
-Por que arté essa acção malefica deixaria de actuar por 
'Iodos os meios ao seI! alcance sobre o corpo eleiloral per- \ 

, . 
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manente ? A· permanencia do co~po el~itoral não o p;eserva, acçüa do tempo,. á educilÇão popú!arjá pratica do systema 
'antes o expõe por mais tempo ás influenei~s' IlIegilimas .ou representativo, a influencia que naturalll)e_nte .devem exercer 
perigosas' " . . par~ que .<:ts ,o!eições sejam tão livres· é tão puras quantó 

,O nobre sennqor p~lo Rio'Grande do ·Norte apf~sen!ou d~sejalllos, O pensamento da. emenda do nobre'. semidor 
outro argumeltto, que pareceu-lhe ,muito, forl.e: "o n.umero nesta parte e~tá inteirament~ de accordo com a. falia. do , 
do~ eleitor,es é .Iimitado, disse S. Ex., ,não c'omprehende throno; ,a dilferença, consiste em querer que demos um ' 
touos quantos cidadãos tcem os refluisit.os legaespara o salto mo~lal passando desde já da eleição, indirecta·.para a ' 

.• exercicio ~o eleitorado. nIa~, ',Sr. prcsiden,te" a limitação.do . eleição (Iirecta, e o governo ~nt~nderque o s)'stema .acttlal 
numel:odos 'eleitores (J materia da lei ordinaria, que o póde pode SCr melhorado, e. melhorado efficazmente, ,sem tocar
elevàr; ·só até certo ponto é consequencia necessa~ia d.o mos na ,constituição do Imperio e sem adoptarn\os uma 
systema,.indirecto.' Não. h~veria escolha popular, se o corpo. forma ~e eleição que em outros paizes não tem ,evitado os 
eleitoral se compuzesse 'd~ todos os .que t,il'csse,1J os,re.,.. !llale~ a'qu,e: procuramos remedio. " , 
quisitos legaes. O principio, a base do sl'stemll indirecto Ó ~ E' rios ,'icios, dos defeitos da qualificação que provêm 
que a massa geral dos cidadãos activos, sem disti~cção'de principa,lmeote as. fraudes o, \'iolencias que actualmeilte se 
classes, nell'! de, condiçiJel' soçiaes 'ou. il}flividua~s, seja cha-, prati~'am, J Apoiados.) Todá t reforma' eleitoral, directa ou 
mada a influir na dirccção, do governo do pai.z,~~colhendo i indirecta, deve ter'por ponto capital a maior garantia no re-
os representantes da. naçãQ por meio· de eleitores ,de sua: gistro el.~itoral ou cadastro dos votantes. O gov,erno em' seu )' 
cO!lfiança. A limitação,. ,Plois, 'do numero, dos eleitores é proj~cto procura .dar garantias e,mcazes, que, se não podem 
nec,essari~, mas ,não é absol\lta; a lei ordinaria póde aug~ evitar inteir~mente, pelo menos previnirilo em grande. par
mental' ou' dimin,uir \ essS' Ilumero .. seg~ndo o censo da' te ,os àbusos que .!Joje se commettem na . qualificação dos 

: população eleitoral. ". ", vo~antes, d,ando, e tjrando direitos, falseandó as maiorias e 
Os aetos deviolencia que os' nossos annaes registrál'!1 não minoria's dasparoc~ias. , '. • 

os podemos com justiça, Sr. ,presidente, .. attribyir á, llIaioria ',D,em garantida a qualific~~,ão, Sr, presidente, entende
das assembléas parochiaes; e só a. historia.' apaixo~ada. e:·mos. que cOD~inha ~doptar "principio da representacão 
par,ciaLdos partidos pQderá dizer que é a autOridade !jue!ll proporcional das ,millOrias., Deste principio, que é, hoje a 
perr~itte e fomenta as violencias g~e s~ dito ness\ls a~sem:- ,'a>pir,~ç~o de l)Iuilos,p~n~ador~s libera,fs da Europa"deste 
bléas .. Taes abusos são ,permlttldos, alllmados e pratIcados; prmclplO tão forte que a Ivslaterra, apesar dos seus es-. 
pelos pal·tidos .militantes; não os imputemós fÓ ,i auto-' cru pulos em ma'teria de reforma eleitoral, adoptou-o, par
'cidade, que pode abusar e tem~busado, mas leY~1(La p.or eialmente em 18'67;' deste principio; Sr, presidente; podewõs 
essa força aque obedecem tOdo, ~os interesses em luta, " colher resulta,dos henefico's; eJlo"previniria emgrallde,parte 

O SR. JOBIM:- Isto é que é I'erdade, ,.; " ~xces~~s p~ra os quaes os .n,obre~ senadores não encontran,r/ 
, . I correcllvo' seniio na elercào dlrecta. "O SR'. VISCONDE DO RIO 'Un,\NC'O (presidente do·conselho): : .. : , ,~', .,' . ',' '" . .. 

-,-E', Sr.·p'resldentejquem SãÓ"os directores das faccões e Y ". ~egu~doo :systell]a actual, .um dos partIdos mlIrtantes 
dos partidos 'militante:;? Nilo são' as innuenci~s locaes; nào v.ençe sup,P!antando inteiramente '0 outro, Basta uma maio-

-são os proprios candidátos1. Se estas influencias, se a,for- na ~elalll'a de 'qualquer numero de votos p.ara' q~e uma 
ca moral dos candidatos se",sua intcrvencão benefiea não: parCialidade se ,proclame'vencedora, e o venCido seja com
pÓde evitar, a luta que' nasce' do' ardor "das. paixões, do- ' plelanlcnte eliminado' SupjÍonhamos que a questão eléitoral 
conflicto dos iuteres's6j; politicos, como pretendem os nobres ., depende dos votos de 3,000'eleitores' bastam 1,501 para 
senadores que, passando-se da eleicào indirecta' para 'a de' ! a~null~rem. completamente a 1, 4 ~9;' a dllferença 'de ~m voto 
um 'só gráo, não se darão laes süenas nos collegios elei-' ; da a."lctorra e condemna o venCido. a não ter um só orgão 
oraes ? . . \ na representação local e geraL, 

. Supprill;i ~eleição primaria,' e vereis .conro .~ lebre poJi~. Deste ~listema, que' envolve em s! uma grande injustiça 
tica,' 'flÚe b'oje ahi produz eSsas scenas ·de, tUl)iulto, e' ,c', que {,!bea"o systema r~prese~tallvo, resulta o encarni-

, de violencia; irá manifeôtar-se' no m,esmo·. 'grão entre os : çalpento que s~ not~, na ,lr~e eleitoraL A ~xpressllO ":"'Iuta 
membros dos collegios' ·eleitoraes. E' ,porque 'o grandeelelt?r~l-:-,~erla mal applrc~da, se. a e.lelção fosse o que 
pleito' se decido nàs asscmbléas primarias, que as pai- ,deve. ser, se !lella não resultasse a vlctorra absolu~a .de um 
xões abi se expandelll. e, desabafam',; mas eliminae'a .el.ei- .lado, a. derrota e, exclusao do outro lado, por mais Impor-
Çào primària, e .essa onda, que tanto' ~e encapella 'nas as- tant~ qu~ este, seja. , '. " . '. 
serubléas parochi.aes; ba' de estelider-se' e invadir os cblfe- O pleIto eleltQ!'al !or.na-se assIm ~D I re os partidos mllr-
gios eleitoraes, (;)poiados.) , .' " 't.a~tes uma questao de.vlda oU,de m?rte, porque quem vence~ 
, Ouvi, Sr., pr~sidense, e ouvi com~sorpreza ao nobre se-, vence comple~a~ente, quem ;perde, perd.e tudo, .fica com-,. 
n'ador que acaba~de fallar, que o ministcrio,não quer alfe". pletamenl~ elrmrn.ado, I~ão,pode ter orgilo no seIO ·da re
forma eleitoral. senão pela ·acção lenta' :do tempo; ~que' :pr.e5e~taç<tO. ?aclJoaJ. Assegurel\lo~. ~ representação das 
nada',pi'omette senão paliativos; que nii,o podem ser re.mediÓ', ,mrnorras. nas justas proporções de, ~!Ias forças, e ~ós ~ere
emc'az aos males que sentimos. O nobre sen'ador pela provin-' imcos que ~àO haverá ,l~ta, ou; qu~' a campanha eleItoral, 
cia da Bahia,. aulor da. eme-nda ,ao' projecto de resposta da! ,n.ao será ta.o renhIda, P~IS os que nã9,poderem e eger il malO-. 
faUa do throno,' tamb~m' nos,dis.seque. o governo parecia, ,rH~ dos eleitores, poderao fazer-~e r~pr~sentar e ~andar. ~o 
tudo.·,corifiar da' melhora dos costumes·politicos .. '- , : ,seIO do parlamen}O,.orgãosde suas Idéas, de Seus sentl-, 

- . . , mentos, ,de seus rnteresses. Haverá necessariamente menos 
" , Q S,R.}ACARLlS; :.- Prrn~lpa!!llente. . ..... ~ ., " 'ealo,r, Fessar~ 'esse encilrniçjlmeoto 'q~e gera tantos odios 

' O SR. VISCO~DE DO RIO. BnANco(presidente;do ç911"elhq),: le .. vipl~l\ci8.s, ~m uqra palavril, ha,verá tole~ancia, A,parcia
- -Senhor,es, a :emenda: do ,nobre senador tamb,~1Jl: ~á ,.~, !lid,\d~:que,estlver ~m minoria não fica excl.uida 4a repre .. , , 

\ 
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sen!ação nacional, 'que por esse modo' será a imagem fiel 
do estado politico da' sociedade. . 
" A Inglaterra,. reconhecendo a virtude e a forçc deste 
principio, tão apregoado' por Stuart Dlill e outros l dispoz 
que,. nos districtos de tres deputados, os eleitores, só VO': 
tassem em dous nomes, :afim de que as minorias podesseni 
ter ao menos um' terço da deputaçao. O principio é sus-

'ccptivel ,ile mais exten'sa e perfeita applicação, á seme
lhança do que se pratica na Dinamarca e tem sido pro
pôsto em outros paizes. Basta-me, porém, nesta occasião 
invocar, aquelle exemplo danaçao mestra do sy~lema' re
presentativo, já seguido por alguns' das estados da União 
Norte-Americana" ' , I, 

Sobre as bases indicadas c'com ti princioio das incom
patillilidades, creio que conseguiremos attingir o nosso 
alvo .de eleicões livres e sinceras. sem: abrir brecha na 
consiituição' do ,Imperio, sem 'experimentar uma nova 

, ordem d,e cousas; que pódil conduzir':oos ás mais,'pencHis 
decepções. , " 
. Perfeição absoluta os nobres senadores não a pódem es
perar de nenhum systema, A lei nao,póde ôperar o mi-' 
lagre de destruir todas.essa~ causas que'actuam sobre' os' 
bomens:e, produzem- suas ambições ti.odios; à 'lei nrlO pôde 
destruir os,i~teressesque servem 'de' incentivo a todos os' 
exéessos e ábusos. !\Ias a lei pó de 'crear taes garantias; 
'tomar taes providencias, que em grande parte se remova 
o mal que a experiencia tem revelado. " 

, Em' conélusão, Sr, prçside'nte, o ministerio, ~mbora dahi 
Ibe remlte o juizo desravoravel' que delia faz o nobre se
nador pelo Itio Grande do Norte. não adopta a eleição di
recta; está convencido de que por este meio n40 Ii,vitaremos 
os males que se trata de remediar, e podere,uos'crear serios 
f.erigos para a 'nos,sa ordem social; está convencido de que 
a :cleição directa,· não pôde ser decretada sem reforma da-

,constituiçãO do Imperio ... '. ' 
'O' SR,MARQUEi DE S, VlcE~TE:-;-Apoiado, 
, " ' \ ",', " ' 

, O SR, VJSCONDE' DO ItIO llRANCO, (presidente do conse.,. 
lho) ;-Doeu-me, Sr, presidente, ouvir ao nobre senador 

\ 

'enunciada' no parlamento brasileiro? O nóbre s'enudor pela 
provincia da Dahia, o Sr, conselheiro Zacarias, disse-me 
ba dias: cc Nao podeis, fitar-me c 'dizer seriamente que 
rejeitaes a' eleição directa, porque ella é' 'inconstilueiona:J.u, 
Peço licença ao senado para citar palavds de S, Ex. pro
feridas nesta casa em .outra occasião, O, nobre senador 
póde ter mudado de opiniao, sapientis est mtitare con
süium, não levo a mal que hoje pense diversamente; mas, 
quando o iIIustre senador a quem hoje iivenios a fortuna' 
de ouvir diz que o ministerio soccorre-se á questão, con
stitucional em desespero de causa, quail~o o nobre, senador 
pela provincia?da Bahia me' dirige 'uma'aposti'ophe naquelles 
terolos, eu não posso' deixar do invocar a opinião de S, Ex. 
solemnemente ,manifestada nesla casa, . 

Em sessão do senado de 22 de Junho de 1867, o Sr, con
selheiro . Zacarias, então president~ do ,conselho, 'disse (Lé): 

(( O nobre' senador, qu e destacou-se de todos os partidos 
~o Drasil, porque não me consta que nenbum" insista na 
eleiçãO direcla" inscreve na sua bandeira, que é a do bom 
senso, a eleiçao directa, Dias, senhores, a elei~ão directa 
presuppõe a reforma de uns poucos de artigos da cODstitui
ção. Demais, a eleiçãO direeta tem apresentado resultado 
contrario ao que prevê. o nobre sena(\or; a eleiçao direcla 
dá maisinOuencia ás summidades da sodedade sobre a 
massa dos votantes, ao P,!lsso qu~ a eleição indirecta ,quebra 
a respectiva rorça, E para nos mostrar quão cautelosos 
devemos ser ,a este respeito, ahi está li exemplo das nossas 
eleições municipaes, que n[lo são ,as mais veslaes, as mais 

'puras que se possam' fazer, Este specimen da eleiçãO dire'cta 
persuade a todo homem prud'ente que nao convem fazer 
da eleição directa um programma'~., "" 

• pelo Rio Grande do Norte dizer (IUO, ,o' ministerio EC agar.,. 
rava á questão constitucional como ia uma taboa ,de sal
vação. Aqui descónbeci a inle~ção que me pa.eceu ter 
inspirado a primeira' parte' 'do discurso do nobre seoad,or. 
Nãq, senhores, nós não procura mós uI)la taçoa de ~~lvação, 
sustentamos a incoiistitut:ionali,dad~ ,d,\, eleição di~ecta, 
porque é esta a nossa con..vicÇã,O;': conviççãq; t~o, profunda, 
que teDho para mim por evidente a 'pro'p~siçaôque aillrmei' 
-a'eleicão 'directa encontra' com a 'collstitiJicão do Im-' 
perio, Sé,acaso as opiniões do nobr~ senádor • pela pro-' 
vincia do Itio Graode do Noite,' s'e o seu 'projecto' de elei
Ção directa, que eu ainda 'nã'o' co,nbê'ço' 'senao por este 

Autorisado por 'estas palavras do honrado senador pela 
provincia da Bahia,,' que é I,ara mim um dos homens 
que mais 'attenção prestam 'aos negocios publicos e que 
melhor conhece o nosso tlireito publico, creio que, se não 
posso acarear hoje o apoio 'do nobre senador, posso ao 
m'enos ter direito a que S, Ex, seja tolerante, permittindo
me aillrmar, Que a eleicão directa offende a conslituicão do 
Im~erio, ~que a eleiçuo· directa nao nos assegura os ben~

.ficios que se antolhum aos seus sustentatlores, que a elei
çãO directa, nos conduziria necessariamente 'ao suffragio 
universal, dircC'to, e '1ue do suffragio universal directo nós 
lemos UIIJ spaGimen bem edificante nas eleicões municipaes 
e de juizes de pai .. (A1JOlados.) , • 

O SR. J.I.OUAI\IBE : - Cujos defeitos são bem conhe-
cidos, ' 
''"0 SR, FERNANDES ~~ CUNrr~ : -.E' verdade.' , , 

O SR .• VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do conse-

, principio ahstracto,--eleiçao directa; se o' seu project,o me
recesse o assentimento d~s camaras, 'o ministerio nao pro
curaria taboas 'de salvação, dar-s,~-h,ia 'ror vencido, en
tregando ri poder áquelles que são mais. previdentes e' 
podem divis,ar tão' longe no futuro como o nobre senador, 
pelo Rio' Grande do Norte. ' 

:. O ~R, t~C~RI,!S : -;-:E'"Q que naí~~almeote ha de,a~on-: 
~~~ , 

lho):-Eu,' Sr, presidente. pode'ria proseguir neste mesmo 
tbeina, mas a bora está adiantada e 'nós não estamos dis
cutindo um projpcto de reforma eléitoral ; esta' discussão, 
no desen:volvimento que. tomou, é: extemporanea; não 
abusarei; pois, da pa,ciellêiado sellado. Tenho' manifestado 
rrancamente a opinião do gabinete,;, as razões produzidas 
bastam. a meu ver, para, nlostrar que nossa convicção ti 
sincera, NãO posso, porém, deixar de, reclamar contra o 
dilemma extremo em que os nobre,s senadores cO,lIocaram . 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO '(presidente' do con,. 
selho) :-Mas, Sr. presidente, acaso: essa opiniãô do gabi
nete é 'uu,a opiniao nova, uma opiniãO pela primeira vez 

esta queslao. . _ 
Os dous nobres senadores pela Bahia, que tomaram 

parte neste debate, os qu.aes ambos devem pesar muito as 
suas palavras, pelo grande' valor que ellas teem, nos disse-
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ram: cc O? passa a eleição dire'cJ, ou teremos um .cQn- . ante uma ref~rma desse alcance, são &s. mais genuinos 
flicto entre a Coróa e o povo, E', contra este argumento orgãos do" seu partido I , 
ad terrorem, ó contra esta formula inconstituci,onal, que ,eu ,O S~: SARAlvA:-Pela' mfnb'a ; jiarie sempre 's 't (.: 
reclamo; Os nobres senadores. devem permlttlr. que a dlS- ué os cohservadoreserám' a' t '.. ."", us en e~, 
cussão spja franca, lirre ,e serena; não nos ,aterre~1 com q. " t,O~ para fazer a refo~ma. 

,as farpas do seu tridente; não nos digam que, se a assem-I' O SR. VISCONDE DO RIO.BRANCO (presidente,do CO'1sel!w):" 
bléa geral não votar a pr.'Ojectada reforma,.haverá grave -:-'~ verd.ade ~, Sr· ,presid~nte, que n.ós procedemos segun-" 
perigo de ordem publica." I "', do nossas crenças e'criterio; que o part,ido co~servador 

Porque trazem a Corôa para o debate? Os nobres sena- 'não preciJ'a do ben~pl<icitó. de seus ad~vers,a;ios pa~a rea
dores teem diante de si" um "ministerio que ,dizem fraco \ )Ii§nr ,~s idéas que o progresso' socjal. recl~mii.,., quer seja 
que não se compõe de, bomens pmtigiosos,:inas um m{nis~r no sentido liberal, 'quer" s,eja 'nQ.' sentido, de ,dar mais 
terio que sabe 'dize o quo pensa, que não' foge ao debate força 11 auto~idade. " " ' " . , " , 
e que,bem ou mal, dár os fundamentos de suas cnvicções.',, 1'ass,o 11 questão externa, O nobre,senador pela provincia 
A questão eleitoral não está estabelecida entre a CorOa e 'da Bapla.; o S~, ~onsp.lhe!ro·Sar~,iva, pergunt~,u,me ,p~~~ue 
as 'camaras, menos entre a Corôa e o povo; a questão,. o accôrdo ultimo entre o 'Impeno' e a Repubhca Argentina 
,eleitoral está estabelecida, Sr, presidente, se o quereis,! Dil0 teve -lima data muito, anterior, não foi cefebrado na 
entre o gabinete e as camaras, (Apoiados), , Ass~mpçj1o; isto é, S, Ex. quiz diz,er que 'feZ-5e,nesta 

9 nobre senador pelo Rio Grande do Norte nos disse .córte a 19 de NOl'embro do anno, passado o que'se. pudera -
que é vezo antigo dos refractarios ás reformas poliÜcas ou' ter, feito. muito antes,na ,Assumpçao, " .. ' 
soci~es invocarem os seus perigos, 'pbantàsiarem 'm<\les que A primeira vez, que tiv,e a bonr,a de fallar,' expuz ao 
ellas estão longe de produzir, Responderei a S Ex. que é senado as cau~as ~a divergencia ~ntre o ,plenipotenciario, 
vezo e vezo 'muito antigo d9S reformadores precipitados, e .brasileiro e O· argentino, O nobre senador não contestou 
ardentes não tolerarem as opiniões contrarias, e quererem sue bouvessem motivos"e motivos nn\ito fundados para que 
levar seus projectos de foz em fôra, Quem não pensa coJiJo o plen~potenciario brasile!ro não an~uisssc ~ ,exigencia do 
elles, pensa: mal, sacrifica o, presente e o futuro do paiz; os argentmo: 
males que elles procur<\m remediar pelas suas inDovações, 
avolumam-se e crescem de intensidade da noute para o dia, • O SR, ZACARUS :-Desconhe'ce e .se não nega" nego eu. 
Por um modó ~spantoso, 'S " O R, VISCONDE, DO RIO BRAl\.CO (p~esiden'te do conselho): E' o que acabamos de ver, O nobre senador formava -Aceitando·a declaração que faz o nobre, senador, procu-
,do nosso systema'electivo ,o juizo mais desfavoravel, julgava rar~i ;linda, sem l)1e demorar muito ,sobre .esíe assumpto, 
a ,população brasileira, depois da quasi meio seculo de vida mostrar 11 SS, EEx. que o plenipoten~iario 'argentino não ~ 
politica, incapaz de exercer o, direito que o legislador ,tinbà, direito ao que pretendia dos, seus alliados" 
constituinte não duvidou conferir-Ibe"desde a. iníaneia do O I ' t ., t' t d' " II P eDlpo enClarlO argen 100 pre en 13 que seus ao egas 
governo r~presentativo entre nós;, e, todavia, ,só hoje ,o se reconhécessemobrigadós previamente 'a suJténtar os 
nobre senador nos ~eio ,correr o vão a. esse quadro tristis-, " .limites da Republica Argentina,. taes quaes foram desig-
simo e bumilbante, pedindo em altos bra,dos eleição directa, nados no art. 16 do tratado de allianca. , 
eleicão directa quanto antes I. . . . Os nobres senadores'não pO,deni"dêixar de reconbecer 

, PÓde ser,' Sr. presidente, ,que sejamos 'estació,na,rios, que ,o, tratado dó'1° de DIaio, não resolveu as questões de 
adversarios imprevidentes, dessa reforma; mas nós 11 consi- limites; esta~eleceu unicamente bases para os ajustes de paz. 
dcramos de sangue frio, com madura reflexão, e o resul-. 'Cada tim dos alliados limitrojibes declarou ,qual o maximo 
tádo de nossos estudos, nossa convicção proíun~a é que a das s,tias preteoções; estes riJaximos não foram,examinados, 
reforma, que ora se protende com: tánto afàn"'seria um, nem discutid~s ; 'res ulta, pois, qpe os alliados não podem 
presente ,funeHo feito ao Brasil. (Apoiados e não apoiados). uppór-se a que os limites assignalados no' art. 16 sejam 

O SR. SARAIVA :-0 que balé muita coragem em uns; exigidos do Paraguay; devem reconbecer como ligitimo e 
e muita timidez em olltros .. V. 'Ex. nITo teve essa timidez posto sob a garantia collectiva Q, accordo amigavel. que 
quando sustentou a reforma do estado servil. seja celebrado .sobre e!sas' bases, , 

, , 

O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidellle do canse-, 
'lho) : -Sr. presidente: este aparte do nobre senador obri-' 
ga-me à accre,centar algumas' observações. , .. 
, Nilo o nobre senador, que realmente parece mais em
p~nha~o pel.as, idéas do que pelo poder, plas 1I1guDs de, 
seus co-religioDarios, em 1871, levaram muito a mal ao 
gabinete, que promovesse a reforma do estado servil: era 
uma idéa liberal, que usurpavamos, da ,qual nito podiam os' 
ser fieis interpretes,nem bons executores. Hoje, essos 
mesmos nobres senadores entendem qua o gabinete actual, 
porque não adopta a: reform~ eleitoral no. sentido em que 
a'.conceberam SS. EEx." porque não adbere ao principio 
da eleiçãO directaj li retrogrado; e o "nobre senador"pela 
Bahia, a :quem hà pouco refelieme, não só CXillta seus' 
co-religionarios, po~ue mostram essa, aspiraçãO, senão 
ainda entende 'quo os conserYa~,ores que não' recuam 

-, 

,Mas isto, senhores; é muito difl'erente de pretender;-sc que ' 
os a!liados reconhecessem e se obrigassem a sustentar 
limites, até pelos meios coercitivos; sem ouvir a outráparte 
interessada, sem confroótar'os titul9s de um e outro estado, 
sem perfeiro conhecjmento de causa, unicamente em virtude, 
daquella estipulação do tratado' de alliança, que,' como,. 
acabo de di,zer, nlLo contém senão bases para os ajustes ,.. 
ulteriores. ' 

(Dã(}-se alguns apartes). 

Os n~bres simadores me óbri~am a uma leitura, ,que ,eu 
não quizera fazer. Em 1870'VV. EEx. sustentaram: nesta 

. . . I- , • casa... , " 

O Sft, SÁ8ArV~' :-,Que ,~e ,'devia- ~~~i~ ;0 Paragliay.': 
, I ,,' \,.' " ,. . t, " • 

O Sa. ,VISC,O/iDE DO. RloBlWlco (presidente do conselho) : 
- VV. EEx. sU,stenlaram ,que a, gu~rra da alliança não,leve 
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por causl!, Dem por tim uma questão de territorios ; qu~ os al
liados nao podiam, e.m;nome da victoria, impOr limites á He
publica do. Paraguay; quee3ta tinbaentrado no goso de sua 
plena soberania, que a respeito delimites podia e devia tratar 
como antes da guerra. Estas proposicões que. acabo, de 
enunciar, SI' presidente, estão, ex~radas nos ànnàes, 
mas, á vista das denegações dos nobres senadores, nã~ 
posso deixar de as citar textualmente. 

Em 7, de Julho de 18iO dizia o Sr. conselbeiro Zacarias. 
(U) :-« Que doutrinas professa o nobre ministro dos ne
gocios estrangeiros? Primeiramente o nobre ministro diz' 
da tribuna que a guerra, que t~rmino\l-se fiO 1° de',Março,' 
foi por questões de limites. . " " 

.0 SR. MINISTRO DÀ MARINDA:-On,de está isto?, 

.V:~x. disse ao parlamento, ao paiz, ao mundo (no 
Paraguay-e em todo o Rio dI! Prata hilo de ser lidas a! 
suas palavras) que o Brasil Cez a guerra por questões de 
limites. Nilo ba tal, senhores .. ~ . 

"Não fomo~ ao Paraguay brigar .por motivos de. limites, 
de pollegadas de terreno: Comos,layar no sangue do o[on-. 
sor a injuria' que nos·Cez. DIas, uma vez vencedor, aproveita' 

'o Brasil o ensejo para Cazer um tratado que o tranquillise 
~ara o futuro no que toca a limites. 

"A grandeza da nossa luta Coi toda- moral, Coi vingar 
um ins'ulto atroz' àos nossos brios de nado soberana e 
independente, nao Coi questão de terras. O linperio D.M se, 
abalou para possuir por aquelle làdo mais ou menos pol-
legadas de terra. ~ ~ 

, . 

convenientes.- a respeitõ das bases' sobre'limites que se 
contêm' no tratado 'da triplice' alliança e pedir a sua alte
racão,.Essas Iíases estão' em um tratado que obriga os 
aliiados, mas a que por ora 'ó estranho' o pamguaj', que 
ainda nada conl1ratou. ' ',' , 

'« O SR. MINISTRO DE ESTRANGeIROS :--Neste ponto não 
vale liada? 

« O SR. ZACARIAS:-Não 'vale o tratado da triplice al
Iiança em relação ao Paraguay; porque fOra só combinado 
eo'tre os alliados, com bases a respeit~ de limites que em o,c
casião opportuua reclamariam- do governo do Paragu<Lj', 
A opiniãO do nobre ministro 'é 'qúe os alliados podem al
erar essas bàses, até 'DO interesse do Paraguay. 'porém que' 
o Paraguay não lem soberania bastante para reclamar 
contra ellas. As bases de lim"ites não são definitivas para 
os alliados,; mas são sagrad~s, inviolaveis p~ra os para
guayos: os alliados estão no'pleno goso de soberania, a 
soberania dos paraguayos é incompleta. 

~ De sorte que o direito de soberalJla do Brasil, de 
Buenos-Ayres e de Montevidéo é de maior extensão' que o 
do Paraguay, cuja integridade, independencia e soberania 
aliás afiancam sólemnemente.l I 

« O g~~erno do Ilrasil promette alguma cousa ao Pa- _ 
raguay, de accordo com os ali ia dos, mas como esmola ,ao 
Paraguay: não como direito dessa Republica. Isto importa 
esquecimento ou violação do tratado da alliança" que man-, 
da os alliados respeitarem "a soberania do P'araguay emi 
,toda a sua integridade. , " 

• Sr. presidente, em quanto o nobre ministro de estran
geiros '.pretende Cazel' acreditar que as bases de limites, • 
lançadas no tratado da triplice alliança" sào immutuveis' 
com respeito áo Paraliuay, se os alliados lhe nàó quizerem 
Cazer a esmola de as modificarem, é curioso vêr como tão 

,c( Mas "supponha V. Ex,., S~. p;esidente, qu~ ~ g'uerr~ foi diversamente ,do nobre ministro _de estrangeiros discorre o 
e[eito de questões de limites (para argumentar s~mente e governo da Republica Ar'gentina! (S, Ex. cita 'aqui as 
mostrar o engano do nobre senador, ministro da mari nha notas relativas á occupação da Villa Occidental). -
e[ectivo e interino dos estrangeiros), supporiha que HÓS C( Lembre-se o nobro ministro de estrangeiros que ao 
tinbamos empunhado as armas contr~ ,Lopez em. razào de' governo do Paraguay, se quizerem' abusar da victoria, 
questões de limites; ainUa 'nessa hypothese é Calsa a dou~ exigindo concessões inadmissiveis, resta, o recurso de dizer: 
triLa do nobre, ministro de que o Paraguay, como ,nacão «não assigno o' tratado, extingam Ee quizerem a nacionali
vencida, nada pódo objedar contra as bases de limites -do, da de paraguaya,nns,., imposições nào preHo assentimento,,;, 
tratado da tripliêo, alliançá, quando se bouver de celebrar O' V. Ex .. Sr. ministro dos negocios estran'geiros, teria de 
o tratado de páz definitivo. ' recuar diante dessa fraqueza matorial de um governo ven

C( .0 Paraguay, ao celebrar o tratado definitivo de pa?,,; c,ioo, de unia nacionalidade exhausta, m,as que teria 'JÍor si, 
acha-se no goso de s,ua plena 'soberania, porque o trata,do a Corça moral do direito e d'as sympathias de todo o mundo 
da alliança Cormalmente pstipula no art. 80: ,C( Os alliados civilisado. V. Ex. recuaria ante a imagem' desvendada da 

b 
conquista e da ab~orpc,·àO." . ~. ,,' 

se o rigam a respeitar a indep,endencia, soberania e inte-
gridade, territorial da Republica do Paraguay. Segundo' ConCrontae, senh9res, as palavras que acabo de citar 
o tratado de alliaoça, fez-se a guerral a Lopez e nào -á com as que o nobre senador proferiu pela imprensa,' e com 
Republica do Paraguay: e, p,ois, derribado o governo' de ' as censuras que outro dia lhe ouvimos por não termos pra-
Lopez O governo quo resultar da' ele'c"o a ' ticado,o 'que S. Ex, condemnava tãq altamente,'em '1870:, , 'I_a ,quo vao 
pro,ceder-se,acba-se DO gos,o de plena soberania para tratar Ouçamos agora as opiniões não menos auto isadas, nem 
cQm 'OS alliados. menos explicitas do Sr. conselheiro Nabuco. Eu as extracto, 
• de um discurso-pronunciado clil2- de Agosto de 1871 :' 

" Engana-se, o nobre ministro, suppondo que por ,termos 
empunhado ,as iumas contra Lopez ~ ~onseiuilldo vençe.Ioo" 
estamos na plenitude da nossa soberania e não assim, o 
Paraguay, pois a sorte das armas lhe Coi adversa. : ' 

_" Portãnto. DO dia 'em que, vencido Lopez; quizér~~s 
tratar com o governo que succéder-Ibe; deve-se entender 
que, essegóveino póde fazer ,'as ponderaçõe~ que julgár 

n O nobre ministro de estrangeiros, poré,!!, insistiu' 
ainda em I'm ponto de que tratei no meu primeiro discurso: 
'é que o I'ilraguay não podia recusar os limites estabele-, 
cidos p:elo tratado da triplice alliança, o' S. Ex., concluiu, 
que' a' que>tão entro nós e ello era uma questão de pala-', 
vras. Senhores, a questào nao é do palavras: ba entre; 
aquillo que quer o nobre ministro e o ,que nós queremos, 
um' abysmo, o abysmoque ha entre o direito e a violencia. ' 

\ 
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" Nós dissemos'e dizemos que o Paraguay pó'de recusar' O SR. ZACARIAS :-Leia agora' o quo respondelam V.·Ex. 
esses liniites: 10, pórque a guérra do Paraguay acabou, e o Sr. barão de Cotegi~e., ' 
não pela submissa o (deditie),m~~ por um tratado de paz." O SR. VlsCOi'i'OE DO RIO. BRANCO ~residente do coli
Ora, tratado de paz qu~r dizer par}es eontratantes, e yar- selho):'~ O,; nobres ~enndores. tomarão' a si esse tra-
tes contratantes quer dizer 'partes legitimas com Irber- balbo., ." , . ,. 
dade, com sciencia, (apoiados); 20, porque o Paraguay, \ . . ' .. 
conforr'na. o' tratado da triplice alliança, é uma, soberania . Tal.era a doutrIna, Sr. p,re~!,dente, que ~s. n~bres sena-
indepen'dente e no.i compromettemos . perante o. mundo a 'dores .apreg.oavam quando ~ssa questão pendia entre? go-· 
refpeitar essa soberania. Não bà meio termo: não pó de verno ImperIal e.~s,seus allrádosJ'e entre todos os aI Irados, 
haver soberania desde que se di,pile do territorio de outro e o Paraguay. HOJe que c~egamos a um ~ccOrdo, os_nob~es 

• estado contra sua vantade, sem seu accoido; 30, porque senado~e§ le\'anta?, rloutr~n~ opposta,.e dizem: a Republr?a 
<-'ainda o tratade da triplice alliança foi um tratado entre Argentrna tem dltelto a eXigir d? BraSIl. ,como ~~StlS r(J)de:~s, 

as' potencias 'alliadas, n~ qual não intc'rveio' o Para~ :que sustente até pel.a fO,rça, se tanto for precl'~, os Irmltes. 
suay; é um tratado que na 'Iinguagem do direita se do Cbaco até á, Bahia Negra, quaesquer que s~jam .os tltu
chama inter alios, e que náo. pó'de, porta~to" obri- los q.ue apf.ese?to· o P,Hag.uay, qualquer que sCJ3o' JUIZO do, 
gar uma p'oten(:ia'q\J~ não foi parte nelle; 40, 'porque o ,Brasil iI: respeito desses tltulos I' , 
art: 17 do tratado da triplice alliança, pelas expressMs de. J<:is a nová doutri.na dos noures senadore's. ~Ias, Sr. pre
que usa, suppõe o direito que tem o l'araguay de rccu,ar 'sidente, 'esta nova doutrina 'riã'o é verdadeira:' o' proprio 
esses limites, : gOverno argentino não ã admlttiu quando justificou a oc-

unJas" disse o nobre ministro: - QU\lcs seriam as 'cupaçãó da Villa OccirlentaL EntITo declarou elle qne não'. 
conseqlúmcias da politica dns' Srs. senadores? k retirada 'queria traçar limites pelo direito da victOI'ia; mas só á vista'· 
das nossas forças, deixando' iodeci,a esta quesUiopara .dos titulos de uma e outra par1e. 

, de novo tomarmos as armas! - Si-: presidente, a dimcnl~ O S S Q ó"? 
dade em que se ve o ~obre ministro é porque entende que R, ARAIVA:- uem o JUIZ. -.,/ 
esta questãO 'de limites só póde ser bem resolvida pela O.SR. TISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do cOIIselho): 
fôrça, ou por meio da guerra; para elle hão ha 'meio ~A questão de limites dos alliados com o Paraguay·estavat 
terlno entre a guerra e a consecução de limites proscriptos ,posta nesses termos. 'Se os nobres senadol'es diziam entilo. 
DO tratado de allianca. Não, póde haver mediaeão, arbi- '(Iue o tratado COIllIllUID de paz não dependia dos. limites, 
tramento e mesmo renuncia por nos,a parte?· que não havia direito para impor pela força ao Paraguay 

u O pensameneo da oppo,;icao é este:' O l'araguay 9 reconh~cimentl! de limites, como podem boje dizer que o' 
pó de recusar os limites', porque é um direito da sua so- plenipotenciario ·brasileiro desconbeceu, um direito do nosso, 
berania, soberania -que reconhecemos e ~promettemos alliadu argentino, quando se lhe exigiu um compromisso. 
manter; se, porém, usando d11 força, usando da lei do prévio e ~em condições a respeito .dos limites deSignados,. 
vencedor, que~ o nobre ministro invoca,' impur,ermos, . ao como bases, no art. 1 G do tratado do ·allianca? Não era, 
Paraguay, cujo territorio ainda occupamos, limites que 'Sr. presidente, \ omprometterem'-se os alliados ,a impor 
elle não aceita, aopposição não approvará esse proceder, pela força limites que não haviam sido objecto de discas
mas ba de'considerar ,o tratado nullo, porque não ba maior, ,são entre elle.s, antes de ouvirem a outra, parte interessada, ~ 
nullidade nos eontratos que a falta de liberdade dos con- sem confrontarem os titulos.desta com os do governo ar
tratantçs; ba de ,ver nesse proceder, não um direito, mas gentino? Se em 1870 allégavam os nobres senadores que 
um facto consummado pela Mture~a das co usas, porquo a '0 Paraguay tinha o direito de ser ouvido, que nào foi por 
nação fraca não tem remedio, contra, a nação forte. " esmola. que i,!o 'se estipulou na convenção preliminar de 

Resulta," Sr, presidente, qestas opiniõos dos nobres se7 ,paz, porque teria o vencido perrlido esse direito e. estavã 
'nadores'pela Bahia que os alliados não podiam impôr ao ~no êasn Qe uma esmola em 187:!? Se em 187.0 os limites 
Paraguay um tratado ,de limites.' do Brasil não podiam e não deviam ser impostos pela' 

, força, por,que"razão estariam os alliados obrig~dos em 
O Sn. Z~c'\nl!s: - Sem'ouvll-o. 1872 a (orçar ° Paraguuy a aceitar, não os limites que a' 

O S' ., n' ° Ou "O ()r 'dente do co'n todos os·alliados parecessem fundados, mas os 'que fossem· 
R. VtSCO~DE DO I nA~C 1 es' - I .. R bl' (A' 'I 

,.selho) : ~ Os nobres senadores dissernm que 11;'0 fomos e~lglr1os .e~ nome da epu Ica ~gen~lna, .sem ter o p e-
conquistar telTitorio, que oS'alliarlospelo ar!. 80 do seu nlpotencl~11O desta em conta nem admlttlr JUIZO algum dos 
pacto se obrigaram a respeitar a independcnc"ia, soberania outros ali lados ? 
e jntegri,dade, terriíorial do l'araguay. 'A' exigencia do plenipôtenciario argentino era evidente-

O SR.' SARAiVA.: -:- A independenéia não consi,te em 
tarritorio nosso. 

·0 SR. VISCONDE DO RI·O."B'RANCO (pl'esidente do con
selho) i - Que os a.lliarlos, abusariam da victoria e da sua 
força, se,quiz~ssem constranger o Paraguãy a·reconbecer os 
seus lin),te~; :cbe,garam até a. aconselhar ao ,Paraguay, qu e 
não subscrFesse',a supposta imposiçãO dos ~lJiados, .que se. 
mostrasse. forte pela sua propria fraqueza e appellasse para 

'a forca rilôral' 'dó direito e das sympathiasde todo o' 
!1iundó, civilisado,' .': .' \ -; . 

Diente illegitima·e até Ql\'ensiva 

O SR. ZACARIA.: -Ora, era muito j.lsta .. 

O SR. ~IARQUEZ llE S. VICENTE,-~ra ind.ecõroso para o· 
Brasil. 

, " 1 • 
O SR. VISCONIlE DO Rio BRANCO (pre:.idtintti do conselho) : 

-:Ni1O era :aMnissi':eln"r.mem face da doutrina que aquelle,' 
governo su>lentava em f870, ,nem em yirtude do quo. os. 
nobres senadores sustentaram então nesta tribuna,' 

OSR.,ZAC;RI'AS :~O I que é .que V, Ex. dizilL' 'nessa 
occasião'? Ncja'io memorandum dot\r, Quintana.' 

--

.. 
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O, SR. VISCONDE ,DO RIO BR.\NCO· (presidente' do conselho): 
-Responderei jã. ao nobre senador .. EIi sustentava, assim 
como o nobre harão de Cotegipe, que os alliados não po-' 
diam dar à guerra por 'termin'ada 'sem resolverem as ques
tões' de limites; pprque niio podiamos comprebcnrler que se 
fizesse umll guerra do cinco annos, que tanto sangue e 
tantos cabedaes cu'stou; para:,deixar indecisa as questões 
de limites e de navegação, questlfes que forilm a causa pri
mordial da mesma guerra. Mas, Sr, presidente. uma coúsa 
é dizer que essas questões deviam ser 'resolvidas nos termós 
do bonesto e do justo, ou que cada' ulil dos alliados tinba 
o direito de exigir do Paragua y o' reconheCimento de sous 
legitimos,limites, e outra' causa é invocar a responsahili~, 
qad'ê e' a' força collectiva dos alliados parai uma exigencia 
que não fôra examinada nem discutida entre elles, ,sobre a 
qual a outra parte interessada não tinha ôido ouvida. Não' 

,negavainos que, O' goveroo argentino podesse assentar os 
seus limites mesmo DO extremo que assignalou pelo art. 16 
do -tratado de alliança; o que diziamos era que os alliado~ 
não. estavam obrigados, assim em relação á Hepublica Ar
ge~tina, éomo em' relação ao BrasiL a sustentar os limites 

'alli ~ssignalados sem prévio accôrdo entre si, sem que 
pudessem conhecer da justica desse direito, antes de ou-
vi;em ,a' outra parte, o venéido. " 

, Logo, a garantia I'révi,\ o' absoluta que se 'exigil do 
Brasil,· assim como da Republica Oriental do Uruguay, 
não se fundava no tratado; erá contraria ao direito 
'convenéional, á razão, á i ustiça 'e ao, decoro dos outros 
alliados'. Consequentemente, o plenipotenciario brasileiro 
não podia deixar de apartar-se do ;eu coll~ga, e, não 
lhe restava mais esperança' de negociaçãO conjunta, de
pois que dous annos de tenta.tivas amigaveis e pacientes' 
deram em resultado tão inesperada decepçãO, 

, O nolire' harão de Cotegipfl ja referiu algumas circum
stancias que turnavam nao s6 uma questUo de direito, mas 
até uma questão de dignidade para o Brasil,' não retirar-se 

, S. 'Ex. da Assumpcão sem tratar, com o' Paraguay. Creio, 
pois, que está bem' claro 'e provado o porque nno' se fez 
em Assumpção o que 'se conseguiu nesta CO'rte pelo accordo 
de 19 de Novembro ultimo. ' 
.' Quando 'on,obre 'barão de Cõtegipe chegou, a Buenos'

Ayres houve uma proposta feita em conferencia pelo minis-' 
tro das relações exteriores da Republica Argentina, proposta' 
de que-c! senado,·tem conl]ecimento; ma~, já o disse a -pri-, 
meira vez que fallei, essa' preposta tinha por fim que o 
Brasil declaràsse que man\inba os compromissos dil allian
ça. era, o Brasil. havia sempre declarado, e reiterou esta 
declaração pe'la 'sua 'nota de 2~ de l\Iarço, em 'resposta 
ao protesto argentino, que não se desligava da alliança, 
que estava convencido de que o seu procedimentQ era in-' 
leiramente autorisado por esse paCto. Donde se vê que a 
declaracão proposta pelo Sr. ,Tejedor, ,em conferencia ver
bal com o Sr.' liarão;. de Gotegipe, estava preve~ida pela 
Dota de 22 de Março. 

'offendiam o pacto de alliança. Todavia, foi esta,nota de 22 
de ,Março, prudente em 'suas as,erções, car.tez e amigal'nl 
na sua fórma, que motivou a de 27 de AbrIl, cujas coose-
q4encias o senado conhece. '. "" , 

, Poderiamos ter antecipado o accôrdo de 19 de Novem
bro? De~de que, contestando o solemne protesto do governo 

'argentino, recebemos a réplica de ,27 do Abril, nossas 
declara'ções não podiam ser outra~ seoão as de 20 de 
Junbo. Não podiamos mandar de novo um plenipotenciario 
a Buenos-Ayres para solicitar do, governo argentino qUQ 
desGzesse a impre5s1io produzida aqui o ,lá pela sua nota 
de '27' de Abr'il. Deviamos sim, S~. presidente, ttomar a 
altitude, que effectivamente'· tomou o governo impl\rial, 
altitude prudente" mas cheia de dignidade. A' nota de 27 
de Abril respondemos com a de 20 de Junho, e esporamos 
que o governo argentino reconbecess~ que nos devia uma 
reparação, que nol-a désse e fosse elle o primeiro a pro
mover a soluç~o amigavel do coofiicto a.que não baviamos 
dado 'justa causa; conOieto que contrastava com os tesle": 
muuhos de mutuo respeito o sincera amizade que os 
alliados se deram durante a suá longa e custosa campanha 
de cinco ao nos. ' 

Assim, pois,' o que decorreu da negociação no Paraguay 
até ao regresso do nosso ple.nip'ltenciario, e o que seguiu-se 
ao protesto argentino, tudo está patente e, assás explicado. 
Omundo ciyilisado, ba rle conhecer que :nao'dependeu 'do' go
verno,imperial o ,ínteeipar-so o accordo do 19 de Novem
hro, a tempo de ovitar-so o que h1uve de desagradavel e 
inquietante em cónsequencia da resolu~ao que tomamos de 
tratar separ~daménte com o Paraguay. Na' posiçao de 
oífendidos c ameacados, cabia-nos manifestar, como_ mani. 
festamos, nossas fntenções, e aguardar que estas f((3Sem 
justamente apreciadas; pois, se nunca pretendemos sepa-
rar-nos uma linha dos compromissos da alliança, lambem 
não podiamos mantel-a' com dcsar em nossa honra e 
direitos. . , 

Foi isto, Sr. presidente, o que conseguimos logo que o 
governo argentino não fez questão dos tratados negociados 
pelo Brasil separadamente. logo que ,"io viu nesses tra
tados, violação do pile to de alliança; emfim, logo que apro
ximou-se de nos com amizade e con6anca, tudo tornou-se 
facil e honroso, terminando pelo acto de' 19 de Novembro. 

O, SR. ZACARIAS : - Que é a negaçao do tratado em 
separado. ' 

O SR. ':lsCONDE DO RIO BRAl"icO (presidente do c0!lse
lho):~ Sr. presidente, estou fatigado, mas devo ainda, 
algumas observações aos nobres senadores sohre o que dis
seram retrospectiva!"ente da nossa politica interna," S. 'Ex. 
censuraram a diss'olução de 22 do lIIaio,' como um atten
t~do. o maior attentado, na opiniao do Sr. Zacarias, que 
se tem commettido em perturbaçao do nosso regimen con-
st tucional. ' 

Esta questãO já tem sido muito ventilada, e eU,DaO abri-
go a pretenção de convencer os nossos adversarios, assim 

• como tambem ainda não pude ser convencido por SS. EEx. 
, O SR. VlsCONpE DO RIO BR,\NCO (presidente do conselho)' Sr. presidente, se adissoluÇàO fosse o>que disse o Dobre 
-:-.0' S~)ar!i.? de. Cotegipe hem s,abia que o ,governo imp~-. s~riador Sr. Zacarias, se' por ella se consuItasse 40 paiz 
r~<I:~ na~ podia deIxar, de. r~spondeç ,ao protest?, ,~ue nos dl- ,se devia cÓntinuar o, gabinete Paranhos, 'ou' se' devia: go-
flglra o gov~~no argen,lIno por c~usa d<l neg9cl~çliO sepa::: vernar' o Sr. PaiJlino...' " "" , ' 

"6'sft. SARAlu:'-Questão de palavras. 

rada do BraSIl. A nota de 22 de Marco teve este fim' : ,- , • 
contestar, o protesto do nosso <llliado, inosirar que a-negocia- I, O SR. ZACARIAS : ....... Os 'aulicos' ou' os degenerado,s. 
çao do Brasil' e 'os ajustes' que dellaresultaram, em'nada' O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do'conIe-
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lho) :...:.... ... segur~nlente teÍ'iamosdecaltido da respecta- màiorias de um vo'to'; mesmo 'quando ellas veem' suas idéas 
bilidade que sempre caràcterisou o ~overno' do Brasil. triumphante's, quanto mais _sendor~presen~alltes de opiniões 

, ' " " vencidas, c vell~i\Jas com gr,ande appHlUs~ do paiz. O SR. ZACÀRlAS: -Mas; a' questgo -é es~a, dos nome's; 
propri.os. ' O SR. ZACARIAS :-0 vencido da vespera é o vencedor 

do, dia'sfKuinte, isto é da nature~a e indqle do ~ystema 
O Sn: VISCONDE' DO. 1\10 BRA~co, (presidente dO'conselho):, que no~ -rege. I, 

-A questão, \ porém, é ,outra, questão grave", digna: da /j 

consideração do paiz. A caniara dos' deputados, dividin- O SR. YISC01\DE DO RIO llUA1\CO (presidente do con-
do-se como sp dividiu em dous campos 'quasi iguaes, tor- ,'selho) :-A'dissoluÇàO teve por . fim conmltar o paiz 
nou-se i1ilpossivel para, qualquer ministerio., '.sobre esse estado mesmo do parlido colloeado no ;poder; 

entào. veriamos se a nação mándava uma caroara que 
O Sn. FIRMINO :-Nilo apoiado~ viessse conGrmar os proposilOS da minoria de, .18,710, 
O SR. VISCOIiDE DO HIO B~~NCO {presidente do conselho): ' maioria epbemera e de um v~lo,em18i2, ou se o jui~o 

~Póde-s) 'pens~r diversamente, Ipas eu peço ,ao nobre das urnas era a favor,do gabinete e daquelles Ique o sus-
senador que me deu o apartc a'devida tolerantia para tcntavan!,' I , 

com a op,iniào '!lm, contrari? lIoje, Sr. presidente, a questào está julgada; a grande 
O SR; FIRlflNO dá um' aparte. maioria da camara approvoüo pró~êdim'cntodon1iristerio, e 

os nobres se~adores não teenl'o direito de'pôl' em duvida, 
•. O SR. VISCONDE' DO HIO BR'\~co' (presidente 'do con- como aqui o teem feilo tantas-' vezcs, a legitimidade da 

sel/IO) : - Hepito, a camara tornara-se impo>sivel para oulra comara, Se resp,eitaveis ta'nto a maioria de um voto 
qualquer ministerio, a inaiori~ que se arregimento~ conlra em 1872,. resp'cilao a maioria da camara actual, que fói 
o gabinete contava apebas mais um voto do, quo o outro chamada' a julga'r da \questãoe pronundoú o seu juizo Da, 
ládo; maioria epheOlera, occasional. Ainda quando fosse resposta ti,' falia do lllrooo. ' ' ", 
m.~ioria firme e compact~, era mai~ria de um voto. 

, . , O SR. SAR,mA ;-Havemos do yêr pa~a diant,e, me~m~ 
O SR. SARAIVA: - Saia V. Ex. do mini3terio o verá o na questão eleitoral. • ',' , ' ' " , .\. 

outro que maioria,ha' de,ter. , ~. • 
O SR. VISCO~DE ,DO HIO BRANCO (presidente do,confélhoj:, I 

O Sn. VISCONDE DO HIO BRANCO (presidente do COllse- :..-A questão el~itoral é quest,ão nava, não~é 'que.tãQ de 
lho) ': - Julgando-se assim dos hOl1)cns c dos rcprcscn- 1872,' . • ' 
tantes da nação" é licito direI' tudo e justificar toda's as' Devo po'r ést:loccasião' dizer algumã's palavras que expli-
censuras'. " quem o pensamento do meu. nobre amigo senador'pela pro-

Assim como uma p'arte da camara não p'rdoava ao vincia do 'Rio de Janeiro, que foi tão mal comprebendido. 
gabinete ~s opiniões que elle ha,vi,a antes suslentado, fa, - ' O ,nobre senador,' referindo-se aos nossos awigos dissiden~ 
zendo disso uma questão de,' pundonor, ó indnbitnvel que tes da camara temporaria. o) .• ' " " / " 
igual sentim~Dto havia de predo'minar no outro lado, e , 
q~e, portanto, essa camara tinha-so tornado impossivel, O SR. FIRMINO: -A palavra=di~sideDtes é oficial, nllo é 
a sessào seria esteril, a dissol~ÇãO inevitavel. l(Jgica. . 

O 5R .. FIRM'INO :-Não apoiado. O~SR. VISCO~D~:' DO RIO BRANCO {presidente do eoriie-
• I ' • \ lho).:-. '.' vendo no proc~dime'lllo delles, hãQ ,os prin-

O SR. VISCONDE DO RIO BIIANCO (presidente dó conselho): ,ripios tradicionaes do partido conservador, mas uma 
- Logo, a quesÜlo q,ue i'C apresentava era 'esta: quem degenera'ção d~sses principias.,," , 
devia dissolver a camara'l o gabinete quo merecera o apoio O SR, VISCONDE DE NlTllERonv : _ Apoiado. 
de, uma' maioria considerav,el, em 1871, que tinha ainda O SR. VISCONDE DO 1\10 BRANCO {preside1lte do cOll~e-', '" 
grande apoio,e!!! ambas as ca'inllras, que recebera, embora 1110 :-••• não quiz deforma álguma' orrender 'o'caracter 
o nobre senador o conteste, inequivocás manifcslacões de' moral desses ,illust.es, brasileiros. ' 
~preço e confiança p~blrca,ou a,minoria de 1871, subindo ao 
poder unicamen te pelo' direito" de um voto, com' todos os O SR. ZA'CARIAS: - 'ehamou-os degenerados .• 
reselitimentos desi'a lula, vencida pelo gabinele, pela maio- O SR, VISCONDE 'DO HIO BnA'Nco (presidente 'do donse~ 
ria da camara e pela opiniào pU,blica ?" lho) : - Como V. Ex, em oulro tempo' chamou-os em-

Nao se daria, Sr, presidente; uma grande, anomalia em ,perrados ' 
nosso regimen constitucional, se a camara 'fosse oIissol- O SR. ZAC~RIAS: -Émpérrado quer dizer' conservad~r. 
pela minoria de 1871. unicam, ente pela dilferença de um 

O SR, FIRMINO: - A', ,'ista das razões dadas, aceila-volo, que lhe serriu para fazer urna moção de censura, 
, mos a denominação da degenerados. mas n~o a revestia, daconfia,nça publica, nem a babiil- , , 

tava ~ara, governar? ,:' O SR. VISCONDE DO RIO BRAIiCO' (presidente do conselho): 
O SR. ZACARIAS :-Mas era 'maioria, -Póde ser que o nobre senador ,pelo Hio de Janeiro, meu 

illustre amil!'o, esteja em' erro, mas eBe não rez uma olfensa, 
. ,O SR, VISCONDE D9 HIO BRANCO (presidente do conselho): enun~iou um pensamento, quando disse aos seus correligio-

-=-0 nobre senador allude aos,: direitos das maiorias em na,rios." '" , 
'nossa fórma de, governo. A maioria de um voto muda a oa- O SR. ZACARÍAS : -Pensamento oITensivo. 
turezada questão? Tem o direito, quando nào tem por si ' ' " , , ' 
a' opinião publica, de, impOr dissoluções 6 organi~ações de O. SR. VISCONDE Do-RIO BRANCO {preSidente do conse-
ministerios,? Desconhe'coeste direi lo' absoluto das maio- Iho):- ... ",inculcando essas, reformas, esse espirito:in
rias, mesmo ,qnando ellás são consideraveis, quanto mais .. navador, n~o seguis as tradiçõe~ do nosso partido. , . , ' 

, " 
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O SR. FliunNo :~Não ap~i:ido. 
O SR. VISCONDI< DO. RIO BRANCO (presidente ,do. conse

lho)-, ... ides adiante do 'partido liberal,'e nesle sentido, 
-pois, ha uI9a. gegcneração do parlido' conservador. » 

• O SR. FIR:lIINO :-AceitiÍmos a palaYra de:gcneração, e 
degenerados, desde que não é logica, nem do bom senso. 

O SR. VISCONDE DO RIO BnANco (pI'esidenle do conselho) : 
-O nobro senador pela' Bahia,o Sr. Sarai\'a; levou seu 
juizo tão longe, que figurou o ministerio sem apoio, no ar, 
e então n1l0 lhe concedeu outro centro de forca senão a de 
um partido aulico. -

- O ~n. SARAiVÁ: -Áulico, não disse. 

O Sn. ZACARIAS :-Aulico, quem diz sou eu: 

O SR. VISCONDE 110 R 10 BRA~CO (presidente do conselho): 
- 0 nobre senador pela Bahia, a quem ora me estou re
ferindo, tambem repetiu essa expressão, quando disse: 
«os lib'eraes querem a eleicão directa, os dissidenles tambem, 

.a quereni, os fadicáes I;OS acompanham neste empenho; 
logo, com quem fita o ministerio? com o partido aulico .• 
E' contra esta idéa de parlido aulico qúe eu preciso pro..., 
testar. 

o SR. ZACARIAs:-Tambcnl hei de explicár o quc é auiico, 
é pcor do que deg~nerádo.. " . 

- O Sft.VISCONDE DO R,o BRAlICO (presidimte l!ocon,selho) : 
-Mas o nobre senador não podera desconbecer que o'ga~i-
D'ete a que' tenho a honra de pcrtencer teyc em 1871 granrl6 
apoio da parte do partido' conserrndor reprúcntado ncsla e 
na outra camara ~foi com essa 'adhesão quc 'ci,~;pOde Icyar 
avan,te as reformas q:l';, s~ propoz e.ntão realisar. 

O Sn. ZACAnlAs :-Grandes reformas I, 

O· SR. VISCONDE DO RIO BnANCO (presidente do conselho): 
- Em' Maio do anno passado alguns dos illustres cheCes 
do partido conservador, que teem assento nesla cosa e que 
haviam divergido de nós na 'fjllcslil"O do estado se1vil, esta
vam em rclacões henevolas para comnosco, não nos re
cusavam o se~ apoio. Não se póde, porl<lnto, dizer que e~ 
lIIaio de 1872 o gabinete estava sem a confiallea de uma 
grande parte do parlido conseryador, ou que elle iieri~ava a 
8ua forç,,, de um' poder eslru'nbo e 'Oetullo. . 

... O SR. ZACARlhS :-Ab alto. Isto é inneguvel. • 

,O • SR. VISCONDE DO RIO BRAN"CO (p'residente do con
selho: - O mesmo noble senador, o Sr. Saraiva, 'enunciou 
outra proposição que não se 'coaduna ,com seus juizos 
sempre se rios e refieclidos, sendo que 'até pareceu-me cu
riosa. S. Ex. nos disse: ({ Eu conheço n'osso pessoal poli -' 
tico do Norte e Sul, e, pois, posso dizer que 'u dissidenCia 
é'!.l nata do p.arlido conservador_ », . 

'0 SR. FmlllNo: - Não ha dissidcncin conservadora. 

O SR. SARAIVA:' - Foi:umn opinião minha. 

O SR. ZACARIAS:: ~ Q'ue a dissidencia ien; grandes 

barão 'de Cotegipe, um marquez de São Vicente, um vis
tondc do Bom Retiro e· tantos outros nomes illustres do" 
parlido conservádor? Nüo ~ãó todos elles yultos eminentes. 
nUo só Jesse parlido como' do paiz? Com que fundamento, 
pois, o nobre senador nos veio dizer '-Iue a dissidenüia re
presenla a parle mais importante do partido conservador? 

Senhores, o nobre senador derivou dessas suas gratuitas 
proposições uma oulra consequencia temeraria; o nobre 
senador 'derivou dahi que a actual camar,,'dos Srs. depu
lados é, na phrase ironica )Ie um illustre representante' da 
proJlncia d0 S. Pedro do Rio Grande do' Sul, uma .camara l . 

de iluslres tlcsconbecidos. Esla censura do -nobre senador, 
esta sua a preeiação da camara aClual não passa de um. 
meio irregular de guerra, quo' nã6 está no caracler e nos 
baJiitos d,e S. Ex. A. camará dos Srs. deputados se compõe 
em srande parte de nomes muilo 'conhecidos e rcsp'eitados 
do parlido .conservador; conlém alguns .hbmens novos, 
de talento, dignos do consideração, caracteres firmes e es
peranças do seu partido. (Apoiados). JSt~ so vi.u em todos 
ostempos, cada elciç~o nUo l.faz em sua totalidade a cama
ra anterior,.nias tambem nomes no\'os que se recommendam 
pelos seus ta!"el,tos e caracteres, e por sua vei se tornam 
ilIustres conhecidos; 

Portanto, Sr. presidente as proposições 'do nobre se
nador pela !lahia Coram inexactas, injustas e temera rias. 
Nlio ha, portanto parlido aulico, que eu conheça, ' . " 

O SR. ZÀCARIAS:- Eu conheço: 

O S'R. YISCONDE DO RIO BrANCO (1Jresiden'te do 'con~elhO), 
-Os nobres senadores, que já foram lUinistro~ da ÇorOa, 

.que .expliquem o~de existe 1 esse partido. 

O SR. Z.\C,lnIAs :-Estil no poder. 
, r'''' , 

O SR. YISC'Oi'iDE DO RIO BIÍANCO (presidente do conselho: 
- Tambem não ha podér p. ssoal, como está na moda: 
apregoar. !la o governo da constiluiçãO, e se 'acaso o 
nosso regimen representativo não anda perfeitamente,' so' . 
lia' aberrações, deremos imputar estes factos ano maios e 
irregula'res' aos erros e Iraquezas dos partidos polilicos e 
dos seus cheCes.·. . ' 

E' tarde, Sr. presidente, se não eu feria pala\'ras quç' 
contra proposições semelhantes foram-aqui proferidas pelo' 
nobro senador o· Sr. Z:acarias, .quando presidenle do con
selho. Talvez S. Ex. mo dê oppurtunidade de recordar-lhe' 
esses judiciosos conceitos em outra occasião. O scna'do verá 
então com que eloquencia e imparéial criterio o chele do 
gabinete de :1 de Agosto, rcspondendo ao ,Sr. Silveira da' , 
nlotta, nos' dizia: « Não ha degeneraç'lo 'do ~l'stema re-' 
presentati vo, temos não só o liome, mas tambem a subs
I1lncia·do regimen contitu.cional ; governo pessoal é uma' 
creação imaginaria.e desafio a que se apresentem as proyas 
de sua existencia real. 

O SR. ZAC.ARIAS:- 'De 1868· para cá não tcnho dito ó 
mesmo, e hoje está confcsssda a exis!encia do poder pess.o,al. 

talentos, nUo ~'a du\'ida nenhumà. . . ' O SR. VI5CO~DE DO RIO BRANCO (presidente do conu/ho): 
O SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do conselho):, ~Eut5o appareceu só depois que V. Ex. deixou o poder? 

-Assim o nobre senador apreciasse c<scs talentos tanto Sr.· presidente, qua.ndo as accusações são assim desleitas 
qu<into eu os apreciô, ri lhes fizesse sempre 'a mesma' j~sti- pelo proprio' aceusaMr, pode-se: proclamar o triumpho da' 
ça, sem 'ser in odium tertii I ' j yerdade e' da justiça. (Apoiados. muito' bem). (O orador é. 

Acaso, Sr. presidente, em 1871 não tinhamos· por nós, o comprimenlado·por.varios Sr~. senaclores'e por muitos Srs.·· 
Dobre:duqu~,de~ Caxias,. um visconde de Caniaragibe, um .• deputados. qtie se achavam presentes): . 

~ 
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:, S'ESSAO EM: ig;.DÉ. FEViE, R_' EIRO ,erros D[l ,nossa 'poiitica . iniernacional, e que. as cousal! de-:-'. 
, ~. ' ' veriam nlesmo. chegàr'a',este,te~ruó por. inf~rtÜ)lio d~ poss~o 

VotÇ) Çl':'e' ,gr.a·, ç'as" " . '. "::,,' '.' paii"por.quc.o goyerno. b.ras\Jel~o, s.obret~d9 o .actu,al]·.n,l1o 
. ' , .roi I,em, prudente, e nem' ·p.revlden!e .. Re,çonheç9 :,pa!no,., 

'" ::,. '.' ) , . tis~no._nQ ,gpv,er.~o. o ~,,~~.t~de de bem, ~~ervi.r ao p.lai~; _t;n~~t 
' 'O § .... lIIélld·etllcí~,Almeidai/-S,·. presi:lente'; infelizmente, n~o soube aca!!tel.ar os nossps, IOter~f!lS ; 
lomandóa p~Ja"rà nesta discHssão,cujulgoeumpri"ümde,;ül !l domais não pos~o deixar d~:recon~~,cer;quo ell~.J91, .im
menos.em relaciioiÍo' debate do que a· posiçào que tenho p'~udente nas m~did.as a .quc, rccorre!!, ç rJ1Q' apr.e~io.u,c~1Il 
tornado' nesta c'asa depois :(rue fúi 'nel11l niconbe~ido. ". "'Íli!~I!j'gencia,a,quesfã.? ,.pJa,ti,ua·:n? ~.onto,,~evisl~,d~ int!!:" 

Em 18i1" eu pronunciei~nío'em' fal'orda, politiclÍ do rç~so brasileiro; porqua~to ,podlalll~~ ,sahlr .. cóm,np~s ,ga,
'ministerio de 7 rle Marco ;' hojc venho'pÍ'ollli'"ciar~me 'c'm Ihartli'f dess9, estado dçploril'eLem ,que n?s.coIlQcar~IJI •. s~ 
'sentido contraI' o'. Esta ~ov~·p.osiÇáO que tófllo,·jJevo expli: ao ulenos o inióisteriõ :'tetua! o.!h,\sse com"ma,is.1dcrição'e' ~ 
'cãl·a ~'o nleú pài7. o ao sei,a'dtl,po'i'que, SI'. prósiden~e, 'go:to atil;;milllto' p~rà est~ iwgocio, aliás t:1o 'gravee~ iinp9r~ànto. 
das'posiçOes cluras, bom de6nitl,~s: ..... : -. . "": . ,., . Sr. pre~,iileQte, ntlo posso deixar. de e~pl.icar ~ j~i~o que 
, neclar~n·do· me ·adl'erso ao: mlnlstel'lO, cu del'? dlzor-Ih~ enunciei' 'âcerca daquelle ,a:CcOrdo .:. é: uma ~xpi~Çã.o 1 do . 
que, se não' sou UIIl lisongeifo, tambem não serei um .lIIex- nol'os e velhós erros. Tratarei ~m pri'Ilciro ." 10g<,1r. dos. 
oraver Aristãrcbo' e muito nienos um froÍldeur·. A mlllha velhos errós' e apreciarei depuis os novos. ~ , . 
cónsci~nria me in:põe como dever a justiça; cu' Carei todo:' Os velhos erros, .Sr. presidente, datam do começo. da 

/ o' e~Corçopõr ser jU'sto epronuriciar-me por'unia, fórma que glierrano Prata. Eíltendo que'a gUerra que 8~ Cez co91· .. o 
'~eja digna.'desta casa. ,:, '. - .. '. Estado Oriental Coi 'uma guerra' il\lprudento .0. inj.us!a, 
· AilÍd,\' ·uina razão ba 'para assim proceder: nenhumÍ\- Le,ndoe .. ob.sel'vanl!o como 05. ~actos. se pass~:.ram, nã? .raço 

.' pai~ao inc~nCéssavelsc aniri~a ~1l1 mêll,eoração;; ás'niillh~s aecilsações .sómente a um partido pelo qu~:aconteceº.;.ma .. 
ambiçOes politicas C'smo s~tlsfcltas; portantO,1 se alguma o partido que estava á fre~to dos nego cios, quo. dispuD,ha 
pãixão pode', inspirar-me; Ó só mente a"do bem ~ubhco. dos meios. de gover-no ó sem dUl'ida, o mais. culpado, do 

'Sr. presi,leníe lias conside~açoes 9tie vou 'fal.er e~ tenho que o Ilue se achal'a em opposiçilo, porq~anto ·tinba .sob 
'de combater á politica 'intérnaeional .do mllllsteno,' sua .sua reslionsabilidade a guard!! dos i~teresses n~c.io,naes: 
pólitica in.terM, -nssilÍl COill~ a.IJOlitica ~~/igi?sa. ..' Elle ,via melbor ,os ·acontecimentos,. pqdl,~ .enf<1o. sp.r .. mais 

lIIas antes de passar a .trata·r da' pohllca IJ,ternar.llInal. pre,;idente e nllo lan~ar o paiz em uma ,gue1 ra ~o que _~os 
q~ero deixar res'olvido um .. pO?lO qll~'.'sc . prende "á po!i~ica,' podiamQs desvia'!';. a qual 5~,.c~m verdade tro,uxo,para;~o 

'interna .. E cori1o' é o (JI'IfÔClro C~pltU)O' das emendas do 'no:5so ,paiz ~uita glç.l'ia. muitos mal~.s: la~llb~m nos lego4 . .... 
voto de: graças,' d~sejo i1ei~al"o logo discutido e:a~~e-' ,.Deslagi!~rra resul~ou 'um .facto. dQ,que, nos .p,oderi~mos 

· ciàdo. '. . '. pril'ar seiu prejui~o p~ra o Brasil.: ficou patont~ .. ainda 
'" Dóu o mcu voto 'a pdmei~a ,enicnda iip~esentada ao I'oto uma vez o valor, dos nossos soldados o gcn,ernes o '<,1 sua 
de graçàs,' não porquo '. j\Jlg~c que' em si contenha. um.a d,crlicaç'ão .;:p~os inf.eresse?o rllnon)e ,da p!lfria. ~as nós 
censura' comquanto assim O!lIão entendessem o seu IlIus- mio n~t:e,ssita vamos do .ma". çstap~o.va, .. p.9r!lue.a tlllh~I,IIOS 
tre ·.au(~·e ti niiiiisterio; 'n\às' porquo me prirêce que. é'a IIÓ pa;s",do .'be,m glori~s'oac 1I0ssa. his.toria .•. Não , p'~ecisa-

· m~osla q~e; ~à!s se: "o'lIfor~la com 'a .f:,.lIá .,I?,thronó. vanio~ tampem ir'gastar 500,00~,: O<OQ.~. no Rio .. d,~ rraljl 
, .. Diz a falia do throllo' queo eslado sallltarl9 é, em ·geral. paril; ir Jehi,/i,ar c fortalec,C1: aque!l~s regiões co.m, p,rejuizo' 
'saÜsfato;io'; qu'o as moles\ias ,q~~' :tcé_nt'appar~êir/o 'cn) 1I0SS0. Com esses 500,000: I)OO~ podiamos ter a.o!adp. o 
aJ.gúmas pOl'oaçaes' não, s'à?:,1Ie, gran.tJe inteflSidad~·.,~O : pa- palz, Q~ . mui!Q~. melhgr~meritõ~, .m~.ter!à,es, Jlo. que ;.,a.liás 
recer' da IÍlaioria dl commls,ào .dlz , que as molestlas 'que taÍltó pr~ci8a. ". -. '.. . . 'i<>.' .; • ,:', : ;"' _~" ': ' 

- àtormentaram ã pópulaçllo não tif~ran~ maior intensida~e;,,' Entretanto ',ó 1e.sullad~ d.a. guerra Coi, ~iodi! . o ,rep.ito, 
<Íaemendàdii :.lque· das nrol~stias: que t~ein'appal'ecId?: jlpena~ fica.r provado mai •. umJ1 vezo.l'alqr,.a dis.çiplina C! 
em' divc'r'sas povoacOils, algumas 50" manifestaram com, a dedicacilo. dos .nossos soldados, assilll. .cómo a .. confir
basl(úíleintellSidad;: Ora, bâ~tan'lé intensid:'Íde não alcança 'macão:do's ÓOSSQs. 'erros"pois cni.logar de tir~J:mº~ iodo. o 
ra,po,içãil {e. gra.nde. P,or êonse(iue.riCia; I.ogo 9uo. a, f~lIa pariido" razoavel dos nossos ésforços em prÓ d~J'n.os.sa. 
'dir throno diz quo .não silo de"grande tntensldade; quu" que p,' tr,i~ , cOlJcor~em.o.~"par:a fortal~~er .. e,.Il~g'l!entar ',0.5. ,re-
·sé-póde.dize~ qlie já bavia bastante .' aOPilsso que~o p~o- .cursos das.r.~gl~e~ .. pl;,t,-~a,s:, .'" .;, ""~ • _: ". 
· jêct'o,' dà' mai'ória da constituição diz :'.seni m~ior ,in~~nsi- : ,Nu.o: ,qu~ro .. \'l<I~gar nesta occllSE9,:S~. préside~te, quem 
· dade',': o que .vae muito al~m dQ. qu~' enu~clav,\ a Ca~la foi ,U eausa oc.casi,onal.dcst\l,.aeqnt,(lcime'lto ;que"não eitava . 

do ihronô'.'A émenda ,pois;' par~ce-mo que se'>.co'JCorma 'cm ·nossas. previ5Óe~, rrser~arei ,e~te negocio ,·para .. U1l)a . 
··máis' ~om o' que' disse a f~lIa·· dC!.·tlirono. . .. .' outra d!scU~sàO. sO.,' tiver opp.ortuni.dade,,,àhls,., como: jiL 
' . .'Posia de láilo 'es!\\ questillJ, vamos.·ri lra'tar",'da':po~itic1' ;diss~,:o;prh*iro erro, Coi.~, imp'rJ!~ent~,e jnju8~!I .. guem 
"intcrri'aCioóal.adoplada pelo gabiilêté'em-rela~ãoáo RIO da ,que: se: felao.Estado Or.IC,n~a~ ;'!'.~ segunilo ', ru1 a _gu~rra 
·Praia.' . . \' ·.,c··,,;'·" , "'1 '.:.;( ~CO}P .,0 ,Parag\lay, quo; sCIP'odCl'l!l,J.1D4a t,Çr..9\·!.l<!~.o ,so~ Da 

Eu. estou resolvido 'a oã'o I'o!a~, .. n'ein. péI~, .qull., de-o ,occasião_tivesscn]os. tido: .~ri~go.y'er.no,gl~!S .• e:tperillP!e" 
.claro~· a ',naioriu da commissão .e n~n! .. a, m,Í'·.oria : ~a~ suas. n;:1 ii"é~~~hecêJl~r dos ~ossos, inle[~s~ç~, e.~~o~ 119,S : qüi~e.,so 

. :. concl~'sõe,~, 'isto' ~ :. que 'Otaçc,ordo d,!l 19.: pe ,~oven!bro • ~o: exp~r".á~ ,r?Jl.s~quel!~la~ de"ul))u., ~àO .. trell!~n.dll:;:!I.r.en\~r~. 
::~íi~õ;;pa~"arto ·c!l\i.!,'lÓ . só.: ,~~i.i~faé~ori.~, 'J'~.~ ~?,!!,~~~J ao ;F:li~;Y'atall,lgr o gov~rno'id9:.~~.~agu .. H.C9ml~ ,con.sJ~erl!çg9 
• nosso ~ paiz. IMo~ ,p,ersuad,do,.~r: prcslld,cnte . .: .,~p,~" .. !n!e:; ,9~e,,~,~: t{1,l~pver~ar.lOí r~qu~na, :'.': .. ;. ", ~ ;;;D" '~, 

lizm6ntc', esto accôrdo não)OI'nem" s~,hj!fac!on.q; e,,;nem. _._:, U~!~~g~v,c~~o.v.r.ev,!d~n!!l.~,' l\n.~.rglç.o) ter~~g~i ~Iuup-o.up'~d~ 
·honroso;··. .... . .. , .. f;' .... '.' ., " ,: ,,'. ')lssa luta em que :emprgga~d.!li.;!aJlt9~r,e,cur.so~~<te:!errl!.1! 

~. -j~lio ·~ii:,Acç~rdO)!ii1~·~t~pia~o:~.e~A~!ii.9s ê~~n.O}9s. ,m~r,1 n~p ~g5~h~.mo§:t.a.n!0.~u~:O}0:ga,n~~rl9i!ª r.~giMi!J;pla-

.. . 
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'tioi13;DÔr outra, 'trab'alhilliiós só"!enie, nos ,;3cnflcÍliuos 'Prata, Ó /I'OVO inlnisti'o; És'te 'novi)" ministro,' Sr:'presidEmte, 
'por- ,utilidade alheia.,' ", • aliás dotado de muitas qualidades excellentese de illustra
~', Ma's, Si'. presiaenté, ouço 'aq"Üi fi lIar-se 'consta~temeni~ do patriotismo, conseguiu realiôar o tratado 'da triplice 
nO'grandá mereCimento dotra'tado (Ia', tri'plice allianç,a 'C, alliança, esse tratado'pelo-'qual os nobres senadores que se 
'do 'muito queganhá"Ólos com' Q 'ternlOs realizado esso íJ(i~ ,assentam. do outro lado, bebem os ares. E esse tratado tão 
'tÍl:Vcl e' gl'orióso commetimer.\o,' alH!ejado, Sr, prcsldenie, cumpre notar, Cez-se em muito 

," rO 'erro 'da 'güei-ra do 'Paraguáy; que no~ podia 'ter sidó pouco tempo, O mlllistro Coi recebido, creio qu~ no dia '21 
'poupado s'e bouvesse tino, prudehcia c energia dá 'pa'rte do ou U de Abril, em Buenos-Ayres, e o tratado Coi assignado 
'íÍds:so 'governo, ':res'ceu·de pori'to JÍorqu'e nos Corçou a solicitar em 10 de Maio, nlaso que,é singular, Sr. presidente, é que 
1!6S0 tratailo em qúe q,j'em ficou 'dOe 'peiar partido Coi o 'Bia~ um tratadó de tauta importancia em que tão gráves inte
:;';1, porque ainda 'mesmo que 41\, alliança Co.se uma cous,a resses tinbam de ser debatido. e aprçciados, se eláborasse 
uiil; e me"rilo muito desej'lvol para nósso paiz, conio em sem protocôllos de suas conf~rencias. Falta tão sensível que 
teí'dàíle nilo desconbeço, da ma'n'eira ,porque Coi realizada; a nda hoje se sente a sua necessidade para a intelligencia 
'!'aI 'cómrÍle"ttimento não. Co'i 'senão um prej~io, uma daquelle accordo. E, o que é. ainda mais notavel, é' que e~se 
verdadeira lnr.stHicnçllõ: cóm,o 0,5 Cactos posteriónis vierào tratado' se fizesse com' o caracter de secreto, quando, Sr. pre-' 
i nrel i l'ili e nte provar. Sem 11 guerra do Paraguay, o acto (IUO sidcrite, sendo examinado nào se acba niotivos, que justili- . 
nno posso deixar do' cóodeinnar, seriá impossivel. , cassem Ulna tal cxigencia, ' , 
" O 'lnini'stúiÍl de entao, Sr. presidente, acabava de 'de- Em primeiro logar, a guer~a do Brasil tinba u,m Cunda- -, 
iniiiir ó plcnipotenriario Ilue ,tinba terminil~o as questÕes mento justo e elevad'o, pre,;r.indindo das causas que lhe 
do Estado Oriental.' , dC,ram origell1'; era o delÕempenbo de sua bonra e a susten-

E jJorq le S'r. pre5idenfo? Porque esse enviado 'ntIo tinha tação do, sua segurança. Semprc gencrofoo com os scus -
'compiehendido bem os interesses do paiz e a 'honra' da na- alliado" o Brasil Ibes promette valiosos, recursos ;- Corça de 
'ç,lIo : Coi conio 'ila opoca se explicou, a retirada di> 'nosso, mar,e terra ,em maior quantidade do"que os outros gover,. , 
'ministro do Rio da Prata. ,nos reunidos p,oderiam ilar, cmdup,lo, e'em triplo; prometto-
, q Que fez o .mi.ni~terio de então? Nomeou um fllinist~o I ~bes dinlieiro 'c cre~ito, c além ~isto igual~ade nos despo,- , 

'de sua plena e lntllna confiança e que naturalmente HI 'I JOS da guerra; c,nao podia senao cousas Justas, razoilvels 
reparar 11'0' Hio da Prata '0$ erros que ueram Ioga r a de- quc dispensavam o segredi). 
miss,ló ~o nosso mÍl\istro . quo alli se fichava: Elitretanlo, I -Mas 9ue razão haveria para esse segredo?, . , 
Sr. p,resldc'nte" pelo que h,lIa mensagem' do preSIdente da I O BraSil, Sr, plesldcllte, para desaggravo de sua bonra, 
ConfederaçlloArglmtina, dirigilla 'ao congresso no 10 de : otTcrecia os scus recursos, tallto em dinhe,iro como em Corças 
'1\laio de 1865, C ,zia-511 os maiores elogios a esse 'miuistro, ' de mar e terra; o Brasil não pedia outra cousa mais ,de 
II a sua despediüa Coi uni d'ós acontecimelltos maisnotaveis ' que sempre pediu e lealmente.: a fixaçào dhs suas Crontei
daquelle paii. " ras, Cundada no principio do tlti' possidetis, e já em parte 

'Por coris'equencia,' a n:lo se dar o acontecimento 'quo já, recQnbecidas pelo Paragua y. O Iira,;il, portanto, não, pedia 
'uotei; êra'uÍi1ministro'que na occasi:lo, se se 'pretendia en· uma co~sa que o genero bumano uilo podesse saber. , 
tabopir u'maalliança,era sem durida o mais pro~rio; ycla .-\ Republica Oriental tambem não, tinba razão para'~ se· 
'populandade que elle então g07,ava naquellas regHles para gredo, e estou ,certo quo o não reclamou. O Paraguay, era 
levar á ,etreito uill tratado de alliança comoo Brasil devOra seu inimigo declarado, e, demais' cQm elle não derimia 
'espNar., " questões do limites. ,Não tinba, p0r.tanto, motivo para' que 

Mas o goveriio imprrial, enfenilendo em leu' zelo e no- disto se fi'lesse segredo, e este segredo se guardasse durante 
bro sU5ceptilidade que este ministro lIão tinha consultado, C-Ínco annos., '-, 
bem ,Oi nossos intcresses e nem s,dvaguardado a nossa O SR., FER~ANDBS D.\ CUNU,~:- E até o parlamento só 
honra, "lromeou outro 'ministro que, sobre 'ser o intêrp'rete, te,va conbeéimento desses tratados em sesslio ,secreta. 
ge/l"uino 'dos 'seus s!!ótimeatolÕ, ia reparar'lIo Hiv da l'ratn O 811. MB~DES DE ALMIlIDA :,-0 segredo'quo, se queria 
esse dcíar qtie"tinb,únos sofl'ritló c%' o convenió de ~O de: guardar ácerca, desse~ tratados, Sr, pre;idente, não podia 
F eve'reiro. ' , ser senão em relação, as pretenções da Confederação, Ar-

E em vc"rdadp, 'Sr; presiden'te, o 'riiiDistério escolheu um gentina, por causa dos in.tere~ses que ella alli tillha CODlO 
dos cidadãos mais di~tinctos ~o nosso paiz: como'illustraçllO limitrophe do Paraguay, 'o que' naquella epoca i1ào seriam 
litlC"raria', comó, jornalista e como um dos partidariolÕ mais confessaycis, " , • 
lieis e denicaiios li caus'a que déCerllle. Esio cidacj;lo seguiu 'Portanto era só em Cavor-da ConCederação Argentina que 
côFbreve para: óHioda Praia." se suardou rsse segredo: o Brasil com tO,Ms' os seus 
" EstÍlu pe'r's\ladido, Sr., 'pre'sidente, de ~que quànrlo" S. Ex.' recurso. e escudado em direitos' tão legiti nos; ia amparar 
la ~bego'u' já tinha havido 'o quer 'que seja em r~laçno a, uma pretençào' inconCcs~a\'el da,' Confederaçllo Argentin'a. 
alliança, porque '-eSte Cacto resalta das'publil;ações de ent,lo. Tal era po!s a razão' do segredo desse tralado, tão CataI nos 
O governo argentino c'stava mu"ito inclinado a 'firmar uma into)'esses do 1'l1perio, , ' " , 
âlliaii"ca êomnosco; e o orientál' já éra nosso alliado por Qual era, Sr. p're,idente, a .prefencãoiíiconre~'savelda 
intere~'s.e propriõ e' gratiMô. O govérno' argentino rccciava Confilderação Argentina no tralado? Nào podia ser á deCela 
qUe; tf.iurriphàndo a 'politic~ ,do' Parasuay, a causa e 'as da sua bonra, porquo, como o BÍ'a,il ella tinb,a e~te direito 
iaéàs' qiuj" rcpresen'tava nao se poúciialll 'mant~r: mas ao e nioguem Ib'o podia co'ntestar, O dictador do Paraguay 
mc,mo, 'tempo estava reccioso' dê' p,ronunciar-s.e logo"scin tinha apriiionado um vapor ,nas" aguas dá AssilmpçlIo li 

'úlÚã:solidil garantia, que corri razlÍô, naquellas circumstan- outro nú de Corrientc8, " ' ' , 
'çiáS, 'não' podiii;'esperar' febn'o rloDra::il,- .- Portanto o pundonor ~a 'ConCeileraçllo Argenlln'o 'ellna 
- Esta',àIii: as 'cailsas, :D'e'~ié, pi"QU:111do-'cbegou 'ao Rio da obrítad{a, deCelidÚ'Q,saliaiuârdar '5uá'h'ooià;, ,.'. -
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,Qual.l\ ~eces.~idade .. doste seg~c~o 1· ql!e 'na,ç~o I!.ayeria., 'arg,e~l.in,o utilisaTa em nos/traQIJ,1~i!li,~a~ pe!or1.~do ~~f C~D~' 
nesto Il)lJndo 'que pO~!l.sso-.. lançar. em rosto ~, çSlas trc~: em .que 'sua prcten,ção-D~O tiqba ~o\i.d.e.ta.lSl!,I)l.~" p~rh!Ítc!, 
Daç~cs, q~~ sç'col!iga~aru Pilr<l de,rcQd.er a sua segurança; toda. a concessão era racil, mas ou.tro là'nto o.ao, miIH;í~~ 
vingªr sua bonra e que reuniuf!1 os se\l~ ,r,çeursos"l'ara pclo 1)1,110 de AmsOes, çujil, .p,oss,o o, ~~fa!iI}~Y ·n~.(!. disvú~ 
cO,l1)batet. o in,i,migo coínm~I)l.;. .' ta~ . , .' . ~. _ 
, N~o. havia aqui, pois, necessidade de. segredQ. Ist~, pa- . Entretanto, Sr, pmitlentc, , ~avi\l !I Ilja , raz~o. qu~ ... n~te, . 

receeme so~re m.od~ ev,identç. Ni~g!lem leV!lria a mal, Sr, 'po~to nos ravorecia: t,emos cOll),a '<;?,rire~eraç~9, Ar.geD-
o -presidente, nCI)l l)1esmo'~ bolligerar!tc c9nlrar,io, Ilue ,tinh" ,tina ulo'tratat:o que ainda carecia 4a ri1~ºcaçllo .~a 1l),~ml,1, 

ofrepdido a c.tas tr~? ,nações, ql\e ellas' so.ligassem, para potenda, o dó 14 de pc~eÍ1)~ro, de H57, qnde eS,se~.li.mi!e~ 
repara.r <1. ins.ulto que l~es.bavia:,irr.9gado e c.<!njurar, o'pe: eslão traçado" e)niI.itos e~.t;ldi;t~s~r{\~Qti~.os r~ço~~e,~e,W:I!I 
ri~~ á qu~ es~avamelp~stos, ~ ,r.~IZl)() do. selóredo, portan!o, a ~olidez c legi.timidade de np~~a"pretçnç:l,O, e a, oç~~.s\ilõ. 
p'~r .:!)stas p~~lençiles I~o legit,illps 'nãp seria sustentável" pra asada para pOr termo 11. cssaquest~o" que to~rll: j~~erta 
e,r,\ pueril, ·so. a \'crd!I(lcira causa n~,o estil'es>e eon.sag~ada por ·aqúella .• partu a nos,a rr.q'nt.eira; QI.as in,rr.lizmentll. o, 

'1).0' trati!do, ' , r '. ' " diplomata brasileiro esquec~u-se ,deprc8t~r ao.~ell P!li~ !Il~ 
Qual era pois a raz,~o. do s~gredo ? A lazã.o eram o,~. assign~ladn serviço; ~ ÍI m~5míl ~ri\ta1iAad~ ~C0J!lpanh~,u c,o 

n.O,VOS Ii~litc~ 'que a Conrc~eras~o Argçnli~a., el1m 'o ,\.u~ilio gOl'erno que ratificou o ,tratado !, . ',. " 
4,~ Br~sil, que.~ia arrancar do P~raguay, cúja integridade Sómentc, Sr, p,~e~id.ente, p'or I)~~~O in~9,n~ni~, .Fil. a,~sig-

_ .tcrritorial~ps \11.antemqs do .~a r.n\lilO, Mas era bem m.t:.re- nalçu no art. 16 'do tratado d~; tr,iv.ljc,e .al!!,~nçl\ () ,1.im.,ite, d.~ 
cid<!,.~r. p,residcn~e,'q~,e o !l~asil, o ~,eren~ordessa iut~gri- Bahia Negra, ücando, esql!e,rido~ oS._p,onto,~ do, ~io ~gya~BiI, 
dade,. rOsse p'u,nido por esse ~epI9rà"vel erro, aceitando o. do Santo Anto-ni.o, e o Pep.iry~guas,ú" que t.al)to:interes~.,. 
umil prOp'os\a de linlites a quç a Çonredçraç;lo Argentina, vam á segurança do. no:;so, pi\i~, r!,re~ia .. natu',a,1, 8.'~,~v,io 

1 1l1l0 tinha perreito direito, que a historia não Ih'o d~,;' e que, cedi~o o territ!!,rio de ~issqes pelo P~~ag,uH ~ <;~n~ 
, neme!la Ii~h(lva rund,ameqtq p'ara ~poiar (I pretenção'!)a' rederação Argentina, fip~sscm logo. ~c~u\e.la,d,C}S o~ qOB~.o,~ 
occl!paç~o d~ territorio quo. a,nc!.osanJrnte cubiçava, e n!inca jntere:;ses Ilor aquella rronteira .. I\~! !lli~~a .cpi~iliO, o, ~ipl'l~ 
p'or si só, pOd,e conquis\a,r aI) Pa'raguaf, ç~ se~~~pta anq~s Imata br~sileiro· deveria dixer a!> argent,ino ,: ., t~rei~ Ô 
de ind,çpepdencja.. . , . :,- .....• t~rritorio. de flIi,SSOC9 ~tó. ,o~ ?O~~O~ lill)it~~ 0,0 Igl!asstl, 

Por outro lado, ~r .. pre~ident~, se logo se' pa.t~nteasse J s. AntOniO 8 Pep'iry. .guas~~, • ',' '. . 
a"?bicio,o plano ap'r.esenta~ia Unl,~ face 09ios~, porque 9ra '~is ,!qui, Sr' I!re?ident~, a ~az~o do segre~o do tri\t!!~o 
a c9nqui~t'\ d,o qu.e sI!. n,ão obter,i.a. só, escl!d~ct1!. nll auiilig da triplice allia·n~~;,.o intcrcssç à,rgcqt.ino q!le p,~eci:;l\!a 
estrangeiro, Mas a n.I):;:;o resl,ei!o a razão do !'",grcdo d.c~~ 4e tef!lpo.IP,ra ,'cr a luz, O n~go,ciado.r nrger)~i!lri aprQ- , 
apparecia, podiamos, Sr, presidente, ã to.da a luz. Q5tent~r veit.ou-se talvez da sinceridade é inelperiencia do nos~p 
~ossps ,!spirg.ções porque eram 'Ieg.itimas, eeonstan.I,el)1~nte pljlnip.otenciario para ccle~ri\r esse rl!,n,estc} \rata40!. istp' é, 
sus!~ntil(l~s serl vari~~ào. A gJlcrra podia ser, l)1uito dis- tomandf,l par~ scu paiz aquIllo ~ue nune.a pOde l)úanc~r 
putada, .COnJO, r.oi; mas a' nossa scgura,nç'l nlio podiac' ~orrer ao I'araguay; aqJ!il)o que o I''lr~gu.ay tem desde 0, seu 
perigo, ao menos presumivel.· ' . prirlleiro e:;tabel~ciqlento; :'p.orq\lo As:,unipçAo Ô rpais''l,ntiga 

. IInl.ã.o o "fasil p.odia dizer 11 min~a segurança; .esta ga· que lIuenos-Ayres, é !l prirJ1~!roi ppI'0l)d9, ~isp~,nhôl ~11q~el
rao.\!Qil" p~rque t~n~o oit9 il, de~ milb~e; de br;,~.ileiro's q,u.e' las regiOes; em As~umpçã~ ~ay!~ql1anto 1\R"Cháco' ~ pÓ5~e 
·saberã.o mantel~a, . Quem "iria pois a S91T1w? -Eram. só- ,,~rmancntc de tres ~eeii,l.o~; , .. ne,o,1r~1ll ~s!abeleCio,1e~'to. '\'05-
n1ente-o.~ povos daquella RepuR,lica; ~ram elles·q~e'cl!rr.iam: terior a creaç~o da~, capit1\nia~ l;,çra_es 'd,a Ame,rica, .. ~
mór perigo" porque alli .tinha Lopez interesses coui os 'c1usivo osta do Rio da Prata, rez alterlclio nesses'limites. ; 
pa!ti"~~ 'que sé 'disp~távam o 'inán,lo ; o 'Dra~il 0[0; Poc!ia' é" b~ra incluiEse nAql.!cl\a circu'ms,cripç,lq q ,'Ierritwlo do -
se. qui~ess~,. serjJ ul\rap,1ssar sua rrilrrtcira, 4~i:lUr LOp'e.z .de- P<)r~'guây, Mas p.or ter assim i~c1uido Ó l'araguay,.' deu' á 
c1ar"r'<) 'gu~rra ;; tmb;1 meios para. re~i;lir-lhr, ç Ilcrn" por- , capitaoia geral de' Dtienos-.~YJ~S o' terrií,orio: di) ~~~co '1 
quanto .. rrITõ ,seria meia·4l!zia d.e ~olda.dos paraglJayos, como r Não, n;1oconsta que.o desso, Aparta~~ 'I! Paragu~fd~' "ir
a guerra ·'·eh patenl,ear,. qu'c seriam capaze. de COnílU\stqr cum~crip9.0 com ella ,\comp~n,9a~a.~ l~rrii9'rió ~,u.~ 0,~tr:9ra 
e.ste hel!f!.tQrn~o, arnl!a quç, a, ",I\rança, ~e não, consumasse, domrnaTa, Quem.oecupou e~e t~rrrt.ono q. ~ :popul,~ç,~,~}o . 

,c')IIas o ,Dra'lI. no n,o da Pr~ta fit;\l.rQu ~.º~'O um perdrdo, I'araguay sel1}prc, pO,rs que esw .. a e e,::a W.l~,h~, e n.un,pil.a . 
- 1J1l.e q~erlil corpo_o. na,urr~.go ,agarrar·?o' a!~' ,á u"1.<) -b~rra de Duenos-Anes. Nunca podorlio t.o'1!al-o, o. argentm99" 

de rerro arden.tc, Ao alli"do 9uo,!,nhelava corno _\lm ,~!,"'a- e, dcpn,i~ 4~~O anno. ~~- p~.~~e inFpnt~s,ta~" od.ep9i~. das_ 
do~ di.sse: «tudo Tos.dou, para que me salveis; pnra satis- bat~ltias de I'ar.aguar:y. 'em ·t9 de Fevc.r~ir~ 4é 18'.l..!.. 8 

f~z~H'os, não .quero .c1!lar ,niais ~a.ra a mi~~a politiça tra- i post~riormente a de Taquari;, ~u,e rorç~~. o ~,~erJ\t.o.~r
.drçronal. O que quer,~!s? ql!ercr:! abraçar o paraguay com; gentrno tu ord~ns do geqeral ~I,anoel I!elgra,no_ á c,3,p\!)!.1ar 
.dous br,aç~s de rerro pe.l,o ril,~a.,ná ~ pelo .. Paragu,ay? ~ilciae 'I' em 12 de :~arço daqll~lIe i1!esm.o. a~m), .0'. ê~ces;~~~j~~.ue 
:v.o.~~~ nn]brçno, A~, o·t~ndQs:::". ..,' ' ~as:eruos ,pela vergonha ,~o serll).os o~, cilrreg,~dor,e~ :fl~ftes 

" , " E. o que é, maiS depl~.av~I,.~r. presrdente, é que qlJando : l!rH.tes, p'!-ra, .do m~o, bNJad.a Q!Tprt~rrpQI-:.o á·,n.e,Fsi)_~\n~era 
á Conre~eração A~S'en\i~a çoncederal'll Iirl)ites ... q Chi!co: ~Iliada a Conrederaç1i,o Argentina. '.. ..., .. , '. . 
alél)1 do Rio ",~r?tejo, re~-'o ~e~larnçã,o n.9 tr~tadq (art. 16).c! O tern~.orio do C~a,C9., ,S~,'pre.sid~~,e; n,~o.~D?i),n,t,ç,r~~$~, 
de .qu,e t.aos Ir!)ute,s se c~tcnd~rral)l aIA· li: Qabra N,egr.a, ~n~o:: )IM 9 cobIçamoS, ~ p~r'l mr!n, pqUt.o, Ol!, nad,~ I,mp.o.rtapa 
chega~am as rrQnlei~as ,dI? ~.r,a5il por ,aquelle ladC), l)1as :qu~ to'do p'éften~ésse.a qU~!<i,~ê~' d,?,s E~f~1~,~,,~~~"ó;,#:i~pu-o 
quand_o s~ t,ratp!! d.o terr)topo ~e MrssOes banhado pçl(! Pa- i tam".~pc!!~~ a, v~rdade h!~.~oqc~, ,:so~r~n~ ,~,e ~ r,orç,a 0/ 

. , 

. ranA" territorio que ·e~t.es!a:, ~om as nossas pro,,!nci~~ do. ~?~reriss:~::a:1~e~ não .ti.vc~se logit,im,o .~i,r~iffl: ',~N Au:~~?O, 
.Par;r,n~,~!I~ta <;a~haqQ!!, ~ RIO Ggnde d() Sul bO\lve com- ! ~.r, W~Eld~I)!~, n~s,s,a qu:st~o s~; !\f~a' ~nv9,\Y!~~ 9.l~le.r!l~Se 
plet.'l mu~ez.! Q\lal a -razâ? tI'l .dilferen~a.? 'O,inter,e,sse I do)'wiJ,;o. !htrf,iis~e"Í'~~tt,a,?tf~L(s~,1\ ~Jiiir.ii;~~ ~F~IIa. 

'. 
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â~gnrin~a, 'como brasileiro,' e tomo representante do' lÍleup~:'de perr~ita ig~aldadc, pondo dêp~rle·o direit(í da' Hcto: 
paiz' nllo posso esquivar-me' de fazer' as reflexOes que julgo 'ria;.su.mmamente odioso n'ilo sendo'Lopez ma i;; o rontendor.' 
qü'e o eâso pede. .' ,. . E hoje exijtp.m os 'nos~Qs alliildo~ o stricto 'curriprimento 'do· 

. Se' fosse para o Rio 'da,Prata um plemipotenc,iario, Sr, tratado ria triplicé !llliança, interpretado ao envez da opi
presidente, com o mesmo patriotismo, com a mesmã ifltel- nião do diplomata 'quo o negociou; o com elle reclamarão· 

'ligencia que o assigíÍa,lario. do tratado,da trip.lice'allialiça, os Argentinos o 'largo territorio do Chaco" e' 'por elle'já 
mas te'ndo a experienéia dos homens e das cousas,daquellas oécuparam Villó! Occidental, o que por si sós nunca 'pode
regiôes, 69ue V. Ex, ,c,erto de que ,o-art. 16 'n:to teri,a a ,ralll. conquistar: Devem-nos ao braço e aovaloi'estrangeiró. 
rJ.ila~C:1io, que, teve, e nllo passariamos pelos r\e~gostes' ~u'c Mas, Sr. presidente .. tratava-ee de nomear (não sei que 
estamos soffreDdo; sendo forcados, nós 'os dófensores, os . necessidade havia) um general para torlo ,o exrrcito alliado, 
g~!antês .da·integridade territôrial ,lo Paraguai, a cercear; O partirlo, que esta,a no poMr, tinha á frente do 'nosso exer~ 
a' c~rtai a area daquella Repuhlica', em pró 'da Confe'dera- ala' uma eSpada dis,tin"ta por seus. feitos, e que em nóssas 
ção' ÁrgentiDa ; um dos nossos 'alliados que 'ri penas conc.oi-~ . campanbas lillha a~quirid,) n~o pouca 'gloria. Cumpre noiar 
Teu para agtierraeonira' Lopes com 5;000 homens: um que afora esta.vantagem, havia no paiz outraes'pada não 
peqú'eno 'na'vio dá guerra, é o cOlillliando do cierCito allia- menos gloriosa quo, além destes' dotes, tinha um que· deve 
do I E esses mesmos 5.000 homens foràm dep'ois reduzi- sempre sobresahir, pqrque poucos capitães, o 'tem possuido 
dos' !:.metade,' indo 'a ou(ra parte accommedar 'as dissen- neste mundo,'a fortuna, que nunca lhe foi infiel;. 9 que' 'era 
çli'es'"eOÍlstantes daq'uélles paIzes. . , ' , uma inaprcciavel 'garantia para nossp ·paiz. Infelizmente 
"E'ia~to, Sr. presidente,' foi ilIaqueada -a boa fó; a sin": este general nito' eri! então procuraqô ·para o, commándo do' 

ceridàde'do nosso diplomata que.S.' Ex. deu sobre oassump- nosso exçrcit~, cmho.ra tivésseexperiericiadaguerra naquel;, 
to" i1úerpretaç1l0 dlfferente, da . do governo -Argentino, 4ue les paizes, onde, em' outras épocilS, com tanto lustre defen": . 

, boje' fal'::a valer cçm"tan,ta dilresa. Mas o que ailmira não deu a honr"a· e a glória 'do Brasil. ',",', . 
é:o'p'roced~r do diplomata bra_ileiro envolvido n'a atnios- Mas, Sr, presi~ente, q~ando se devià suppõr' que <> 

plierâ platina, ce'reado de'tant.s altellções,. enamorado da pl'cnipotcríciario bra>ileirodéixassé, o· commando do. nosso 
sua utopia de fundar essa alliança, que a ser real.e,sincera exercito ··Iivrç aQ general q!'e e"ra mais sympatbicoao 
como clle desejava;':seria a' forite, a origem dos mais bellos gabinete e· á politica entãe dominante, vimos, pelo' coÍ1~ 
e fecundos resultados.; S, Ex. podia el;ganar-~e; e infeliz'. traria, e~se "plenipotenciario 'cQncorclar em 'que o com
mente enganou.se; o que maravilba é ó pro"cedimenlo'/do raando do. exercito alliadO', fosse conferido ao' general 
goverbo imperial, do lÍlinisterio que 'appro,voit esse traiado,~rgentino, isle é, no general 'que, éomquanto' fosse 
'e não via ésses descuidos que tanto 'hoje nos eompromet- muito illustre n[o tinha soldados, pódé~se dizer, Até . 'se 
tem.' rtizia 'quo a segunda posiç'iO se daria á 'outro general' da 

O ministerio de então, Sr. presidenfr,.tambem ~oixou-se' .republica visinha, a Oriental,. naturalmc~te' por serem 
cegar pela victo,ria que suppOz alcançar, e til.o apresuraflo ambos presidentes de' republica e assim deve presumir-se 
se mostrou que até dispensou a consulta '.do 'conselho ne em vista dos' termos do art.. 3° do tratado da t~iplice 

.Estado, art. 7.§ íI'da lei de íl3 de Novembro/de 1841, allia~ca'. . 
que elir circúmsian'cias' tão delicadas, e aUentas as eon-' Po~ ésta fórma preteria-se ,'a posiÇilo de honra que de-
venienCias publicas, devia ser obrigatoria. viamos acrupar naquella campanha ,com' o' n~eso 'valente' e 

Portanto, Sr, presidente, nÓs fornos my>trficados Dosse numeroso exercitaI pois a vanguarda seria dada ao general 
infeliz tratado, e nem o sacrificio que fizemos nós deu a ·Flores, cabEmifo'nos O ultimo lagar, Entretan,to podiamQs 

· cobiçada ,alliança O·segredo exigi'do, o que guardamos tão. occupar lagar, se não superior,' igual, sem que heuvesse 
! rigo.rosamente, foi, sómenteem pro.veilodo nosso afortunado generãl em chefe de todo o·exercito alliado: e casos' desta 
"alliado ; porquanto se o tratado não tivesse tomado aquellli c,pecie não laltam em campanhas de 'oulras naç6es. E se 

caracter, se fossem logo conb"ecidas as pretenciles argen- os argentinos' 'mio queriam ser commandados .por brasi-
· Úhas, a sua ono~midade; as cousasnilo teriam' tóinado o. leiros' a nossa susceptibilidade não.' era n~m devia .ser 
',-'ciuJiinbo que seguirám. A pressão das circumsfancias, e o somenos. 
· panico'de que nos deixamos possuir quanto ao, poder.6 Quando esta noticia chegou' áo Brasil, Sr.' preside~te; 

_ recursos de Lopes, nos obrigaralÍl a tão tlesmedidos sac,rifi- duvidou-se de sua authenlicidade;· n;to se pôde acreditar'; 
-. cios.'. mas emfim o facto é-que' pelo tratado .da 'triplice alliança, 
· .', A ConfederàçllO 'Argentin.a" ou os seus diplomatas tive- o commando do exercito allrado loi conferido' ao illustre 
· 'ram receio de' que tal documen\o YieSSA logo'á luz, impe- general Mitre, não como o .mais idoneo e ma'is elperi-
· rando ainda L.opes, e depois dos' tratado{~ que celebrára mentado para o desempenho de lão ar'dua commissilo, inas 
'com o Paraguay'em.12 de Outuhro de 1811.'e de,15 de coinoo que por seus talentos c posiçdo,.e não ,~ei se 'por 
'Julho de 1852, 'de que o de 7 de Junho de 1856, reconhe- mais circumstanciá, era o mais digno de occupar o legar; 
cêndo de noVo,'a indepeudencia .do Paraguay, não destruio Ilelo menos foi esse o sentido do br.inde que' o 'plenipofen
os' fundamentos, retardando apenas aterminacilo, 'Entrdanto daria "hrasileiro fél no janhll: que em ngradr.cimento lhe 
hoje" Sr,preiidente, ~ Confed,eração fallã Iiem:altoemdireitos offereceu o presidente 'da Coufedera~ão Argentina.- Nilo' 

.. ~a.victoria.' para 'chamar a !i o terriLOrio do Cbaco, porque trago aqu! ' a notã em que escrévi os' termos desse brinde, . 
: nllo tem 'out~o .titulo; más essa victoria, '~e que \anto' alar- flue p~rec6-me nUa devia -soar bem aos ouvi.dos do, nosso 
deam, ganhàram-naos Brasileiros com o seu valente exer- exer.citoe do generalqli'" o comniandavá; era affirmar a 

· é\to e sua'~eroica esquadra: Sendo maisp.ára notar, Sr. pré'si- n'ossa inferioridade, ainda mes!l1o- quando o illustre :ge
.,de~JE!" qu~ ai,nda não ha dous annos,a ll!esma ConfederaçãO neral argentino fosse commanda~ o ilxereito' alliado·pela 

',. em •. docJlme,ntos assig~ados por ~us genera'~s e diplomatas, circumstapcia .de' fázer-se aguúr~ DO ',território do seu 
'pretendi!!' negociar com ~ Paraguay a· questllo de limites no paiz, . . 

.' 
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.' 
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Não, me récordo, Sr" presidente, se os elogios 'priídiga-' 'molai" êssà:pÂBsagem nem:'oli'rigârmõ-iu;s éôin'.'.1aeS com·', 
'Jisados peJo nosso 'ministro, em Baenos-Ayres ao 'geni;râT pronlisEos. . . ,t.' 1 '; .1.', •• :. ""!, " ':"'.1 

em cheré do 'exercito alliado tiveram maior dp.senvolvi- 'O' S" 'O ',',',,', R, F, CTAVIAIIO :-Iriamoe por Matto Grosso? 
mento, mas não ,podi'H!I,'~ér:,agra~aveis a .. grneral'alglllu, _" " ' ,c' 

do nra~il·e néril"o'corac;\o' brasildro: A cirClim,tanCia 'di, ,O ~n, MENDES Di ALlIElDA':",N'lo; ,,V, Ex'" está 'cnga
posiÇãO 'nlio era titulo'pari! o commando do ,ox'e;'cito,' o ,i' nado; tinhall)oe 11.' passagem 'po,'onde,' podiilmos', flirir "o' 
exercito b'rasileiro preferiria sempre ser l'ommandado por inimigo no, coração; que' era-pda' prü\'incia ao',Paraná, " 

" um' general, posto que estrangeiro, dé provildo niered,nento 'O' SR, 'i,\C,\RIAS :'''':''Uavia de s~ clÍegar 'lã mui'to bem '( 
do, que pelo chefe, de qualqú, erestildo",pois por eSle t,itulo ' O' S' M ' ' " " "; , , 

R, ENDES" 1111 ALMEID. :-Perfeitamente'; melbor,do. 
a' ,obediencià se de~radaria:! " ' P , , que pelo asso da Patria, cujos pa~tl!nos enguliram mi-

Inreliz,mente, Sr~ presidente; tan,to f,oi neste sentidoi que I' b , ' '''',,' ',' /', h,ares d~ rasileiros;, POd,e a'lnelaterra ir:aó coração da, 
se comprehen,~eu o I,nmma~!do d,o e~erl.\to alll,loo, quPo a> 'Abp,i"ia, ra'gando um;i grande estrada para, punir,o rei 
r~lhas do, RIO: da ,Prilta I~go, que· s9ub~ram 'lu" a~uclle Thco<Í~ro, o Nero t1aquella' regi;io; ~Ode a Prilllca na guerra 
command~ ha VI~ ~Id~ cOII[pndo.,:, o" presldll~LIl ,da COllfe', ,do Mcxico' abrir dilfercnte;' pa~s~gens para o' SI'Ú exercito dó, 
deraçlio Argentl,na,' e não.~? general da~ lIIesma' Conrecle- ,não, p"llueno ' numero ,de .Ieguas do ' que' a que'seria 
raçll?,' ~pplaudlram o', tflu,mpho d~ >cu diplomata, No ,ng~e~'sario' para irmos dos'cámpos de Gui\rul!uava á 'margem' 
Brasil se. dUVidou :~o facto ,e ,o: '~roprio c~~respon~ento do :esquerda do I'araná em, Crente ás povoacõe~ e àldeamentos-' 
Jornal.do CommerclO' não o"suppunha pos<lvel Alnd' que ' " ",' • " " , ," " ','" " do Paraguay Y Basta que o intentaseemos para ,que o exito, 
o propqo ,presl~lente, ·.da 'Conredern,ç~? fos~~,o gener~1 correspondesse á tentativa" ' "" , .. , .. 
deslgnado'para ,commanclar .. o "exercllo ali 111 110 , no tem-' " " , ' , ,," c', 

toriôiu'gentilio, no t~atadol nio se deveria indicai-o sób o' lIavia com esse empenlio aiildailma outra, v'nlÍtagem ;' 
titulo ~e: pres,idente; e pare'ce que era 'ne'ssri' considerac,10 era tornar-se inlllil a' posiç,lo 'd'e lIumaytà;'in10 ata'car o 
que' mais' se' confiava, e 'Coi 'como tal 'qrie' o genera'I'Mftro" governo ,ô6,Paraguay nO,cora'çjlo da Republir.a, Com todos 
se apresentou, ,,- ., 'os recursos do nosso 'paiz, que Como'8 distribuir no Rio da 

'QiJcrcis,.saber, sén'horos, !as co'nsequencias':de'steCacto? 'Prata,:para quo outros ganhassem, gozasse,m ê' hoje ,appa-' 
Uin abysmo arras,ta a ,óutr-o', 'assim como' um erro ó' 'se- reçam florescentes 11 nossa'custa, pOllpar-nos-b'ia,(j ,irm,o; ao, 
guido de' outro' ainda 'maior, 'Os' .Paragúayos invadem 'jielti Ester~ Bellaco,.-nesses grandes pantanaes, disputar uquillo ' 
territorio de lIliõsões,a nos~a,provincia tio 'S,:Pedro 'do Rio- !file não seria di, puta dI), se ataeassemos o Paraguay pela' 
Grande do, Sul, e 'o valor dós nos~os sold~'dos forcou-osa frontéira, do Paraná"Mas os ,riossósestadistols de'entilô, e' 
parar em 'Uruguayana; onde: sc reíHlerülll:' O, ge~cral do creio que ainda boje, não ,Tiam outra coúsà 'sônlio a pói~sa,:; 
excrcito'al)iarJo tinha de comparllccr, naquelle ponto pela geni por Missões, ou por Corri entes.. ',' , 
necessidado 'das operaçÓes :militares, e, como a guerra ~e -' Demais,' Sr 'presidente, 'que necessidade hillià de ajudar 
estava fazendo em territorlo brasileiro"em vista do tratado, a um governo, como o argentino, que p'arecia .não precisar 
competia ,o comm<indo ao ge~eraJ brasileiro, ",' do nosso a'uxilio, líois' que á' primeira noticia q'ue chegou a 
, : Passamus por 'lIl~i5 uma' decepç!lo, Sr, p'resi,lente; a Buonos-Ayres da tomada d~s vapore,s argentinos, em Assump
susceptibilidade republicana n~o consentiu ,qüe',nesta parte ~:no e COfflentes;,:assegurava á, população ,que"para nn
o tratado se executasse, porque quem command,\va, o cer. Lopez bastava' que a força publicá se reunisse, o que
exercitõ 'alliado nilo'era'o giíiierál argentino, mas o'presi-, se faria'; ,em tres'dias' noe,,.uarteis, em quinze, na ca'mpa
dente da ConCeder,aç:lo I ,I" ", nlla, e em .lrps 'mezes em AFSUinpção I » um governo 
,Tiyemos oêle~gosto, Sr, presidente; de 'ver lavrado o .que na'sua proclamação aos ar~éntinos não hesita em'âf~ 

aviso do Illinisterio da guerra de 3"de Jutihc de 1865, 'ao firmar'lJue'podia tran'luillamente olferocer-Ihes o' triu'mplío 
presid'ente da provincia do Rio Grando' do Sul. em 4"" SP com ,os simples, mas poderosos recursos da Rfpublica' Ar-,. 

"diz que"apesa'rda ,guerra/~e est1lr fazellôo 'no territorio gentina ?,l'ois o nosso go,vernonão poderia liniitar-se 'a 
'brasileiro, o commando'do exercilo tàmbempertenceria ao pres ar ao 'ieu \alliad~, a fsqu~dra ,brasileira~para auxi~_ 
general lI}itre, porque, ,esse géneral" como presidente da lial·o; e ainda, se o pedisse, uma parte, de seu ex.ercito, e 
Confederação;' não pódia:' fic\lr' abaixo de nenhum 'do's I fazer a guerra por sua c~nt,a por um lado, por onde' era" 
nossos' genenies; quando pelo arl. 3° ,do Lratado se dizia mais' facil o'l}-lenos despendiosa? O quo:illlport~na abrir 20 
qU,e, se a guerra so fizes5é! no 'nOS50 territorio; ó com- 'ou' 36 leguas de estrada quando muito, dentro do nosso,ter"-, 
in~ndo do 'exercito pelo principiO' de reciprocidade p'c,rten- ritorio, o que ieria'cousa:de p04ca valia, quando 8~ tratava, 
ceria 'ao, general brasileiro, e se no terriiorio oriental'a um de umaqnesLào 'do' bonra, porque mais de '50' 'abriu a In-

"gcneral daquellaRepublica, '-Deu-so ' como m'uita fortuna 'glaterra e não ,menos"o 'exeréito Crancez' no Meiiéo na luta 
haver Sua Mageslade o Im'pe'rador ,ido 'daqui como vólun- contra Juarei? Entreta'ntó fomos' razer a 'guerra 'pelo Es
tario' li na occasii1o acbar-se em Urú!(uayana pará' na' tero·Bellacõ onde nos fói" tão' gravosa;> e depois manda
II~siçãO não de volunlario, m1ls" 'de Imperado'r; é'vitar 'que mos atacar' o "'Pai-í,tJlay pela: rronteira de Matto Grosso; 
meemo em nosso territorio ,'ommandá'sse'o 1I0s50',exército 'onde as nossal columnas ',não ',tinham amparo;n'enhúm,no, 
um geMral estran,êiro, " "- • ,', _,' cilsode' um desastre, 'como'infelizmente acontecuu ; qU3nd\l 

A!(ora vejam~s, Sr, iiresi"e'~tií, qli.là erani' n~ razOe~ que no I'araná o'ut"a era a, nossa'posição,' Tinhamos'oii recur
ROS 'obrigavam a tOmar todo';, esse empennó, a despender, :sos'das~provincias conterraneas1 para onde era mais faci!. 

• to'da :~ssa generosidade'.' éom ::a Conrederação Argentina"garantil-as põr nossa, párte; 'quando' a sorte' das armas 
,Não 'havia'outra ienlio ser'o territorio da 'Confederacão nos"fosse adeversa; E 5e'não 'olharmoS"com attenc110 para 

, Árgeritinã: contiguo âo Patagu~y; nlIo 'pódi(nios passar.'por <ÍqueW\ Ctonteiraabrindocorómunicaéõel,'com o"PZ,raguày; 
alli·sillu licencá desta' Rcpublica,:"Mas, 'Sr:-"presidente, • S6 Têr~n'08.,;benios mui emba'racadofrio,fu·túro, ' " :", ,', 

. conhetessemo; 'melhor o nó~so ierritorio; lÍ.1I0 irlamos' és-' 'Ora, 'por outro, lado;' qu; ,necessid~dé ~baviã ,de' ir IItaCllt, 

,I .. 
\~ 



. " 
I:'.op.e~ el!l seup,R,iz por 8que\l~.-ponto .quecom,ta~ta inCelici,.. 
dade se.escolhu, quando podlamos e;peral·o rm Corrientes? 
A posiçao do, lIos.69 adversarjo era sempre má, sobretudo 
depois da" organisação 'da' alliança. O ponto escolhido Coi 
um ~~rdadet~o matadouro para o~ brasileiros que suppor-
laram torlo o peso· da· guerra; , ' 

nrt. ·67 § n da. constitulçllo ar~entina: ser.- appr,o~ado 
peló congresio: . . 

Em "errlado custa a crêr na seriedado da· exhibicllo 
de semef~ante documento, qua~dó se' lr~ta· do pact~s 
entre .. naçõcs que se respeilam. E"ta posthuma ignorancia 
do cOII~reJisoargenlino Ó impagavcl, é uma verdadeira 

Mas deixemos de parte esto' grande ~rro que só illteres-
811V~ aos argenti!los; o do que caro pagamos as consc
quer\cia~. Deus permit!a que em nossas Intas futuras não o 

·CMea. . 

reproduzamos: _. ., . . j • 

·ftluitos·.nobres 'ElIIadorós sustentam que o ,tratado da 
triplice. alliançá deu uin grand,9 valor oi politica novaruelllo 
oncetada entre II.ÓS, facilitou o dosenlace da glJe-mi, gran· 
f.(·e3I1do ao IkasiF n;1"5 'regiões platinas granlte . presligio. 
Eill '-parte a.sim a'contece'u, a·· despeito dos erros com-o 
meltidõ". 'pelos àbunflantes recurws do Impcrio. 'àlas con
spguimos, na· realidade, 'um tralado de triplice allianca ? 
Não; demos a palavra honrada do Brasil e em troca iião 
obtivemos senll0 cOluplllta mystificação. ' 

Quando trocAmos as r:lti,ficaçõ~s; Sr. ·pl"l'sidcntó,. suppu
nhamos que tratavamos com UIlI governo que sabia ,Icül e 
sin.ceramente cumprir o qué ,Plolllcllia. Entretanto, o ~ue 
hoje p~esenciamos,? Quando descansadgs dorU1ialllo~,apoz 
o,triumpho do 1° di> Março' de 1870. f~i q~e soubemos que 
«:> pro,tocoUo anpexo áq~ol.lo inroli.1 trata(lon,'o tinha ~id~ 
~p.p.r6Vado pelo congre~~o argentino! 
. O.[a, Sr. pr!lsid.ente, se· o Brasil procedesse com uma 
~~icn?a deste .qu.ilate, o que, diria o. mun~o r! Com quanla 
sevendade não nos trataria.1lI os arrogantes republicanos 
~e Bu~nos-Ayres? , . ' . 

O protocollo, annelO ~o ·tratado" Sr. pre~idente; .. ~ 
da· mesma dali!, do tralado_.e Coi assignado no mesmo.dia 
em. q~e se, abriu. o co",gresso argentino, o 1~ de" Maio 
<.1.0 18.65. Nesse 'dia o pres.i.dente da Confederaç<1,O, o. illus
~ro gener~1 Mitrc, deu, parte. em sua mellsó\selll-daexi~-' 
!encia desse accordo ao ,colllrre"io argentino, promettendo 
para dep,ois, ein rúerísagem espedal, declarar o COllt~xtO 
º9 que so bavia pa~tua.do. A ,raliGeaç,lo do ·tlatacló. p.elo 
co.ngresso. argentlllo fOI nos me;;mos termos (11Ie a. dos ou
lr~s .alliados Todos .. 50 obrigáramo ·,\s' mesmas condiçõl~.s .. 
Não é, pois,-possivel que opresiile[lte da Confederação Ar
ge,olina dcixa.sse do' remeller a11 congresso o protocollo de 
·1 ° de Ma.io, ~a mesma data do tratatlo e. filie fazia parte 
d.el'e? E se .. nll0 renletteu, porque nào~c declarou logo aos 
outro. aUiadob ? 

. Isto. é'i·rrisorio., \. 
. S.e o· B·ra~il. trata!se com. o chefo ,rios' indios' da Pata~ 
~,o.nia, ~e désse su~ m:lo·leal a Caliuc;lrá, tal.vei q~e .nil0 
(os5e'!l0s ~ã~ _mal. ,comprehendillos como fomos pelo go
y~r~o argentino 'Portanto, esta al.liança de que se faz t;1.0 
g~;lndo ca~d.al e~tro 05. nobres sonadores que se a .• senlam. 
1)0 0.\lIr9 I.~~o nlj.o existia; ,o nãr oxistia:· Sr. pr.esif!entc, 
.r1~0 po.r feito do IIrasil,. que5e!11pre .lho .fpi fiel e s.incero· 
'~xe,cu,torj mas por /leto po,torior do governo argentino. quo 
comp'elam~n.te n()s. mystiJicou I E .este procedimento, até o 
pr~.~ento, nao· tem. sido devidamente estygmªti5ado por 
.aquelIes que de~iam d!)fender·a causa nacional. 

É com tudo, Sr.: presidente, ~e. semelbante leinllo. teve 
o nosso governo conhecimento senll0 Ires annos depois,' 
em 187 I, quando pela p' imeira I'ex se c.emmunicou ao 
nosso plenipoten~l;Írio em Buenos~Ayres (protocollos de 17 
e 20 de Janei(o de. 18.71) a· existen,cia d~ t,!1 ac?nte.ci
m~nto. Or.d~, pOIS, e>tavÕl a decantada alImnça, ·a JustIça 
dos direitos lia. Co"fcderilç,lo Argcntina, porque ~o toem 
quebrado aqui tantas lanças? Havia a ~lIiança, e o proto
collo annexo só ora cumprido pela Confederação aliiada 
rom quebra_de u'ma estipulaci1o! 
. ·Sübmettido,Sr. pre,idcnie, -ao congresso argentino o 
prolocolIo annClO, ,ómcnto approv.9u-se, já' em 1871 ou 
1872, o que'a ConCederaçao.julgou· que Ibe era.l!.provei
ta\'el, rejeitando o resto I M.ls, ainda assim, esso.procedi~ 
qIenlO dQ·.governo .. argentirío seria 'tolerave\. ~c, t-m 186R, 
pr,rteIta.ndo mesmo a 'alta do presid~lIte ~itrc em' 1.8,j~" 
rJi>ses,e ao governo brasileiro: ,n.lloul·e esta réclamaç:íO 
no congresso, dando.a isto ~ausa o e~quecimento dopre
sidente.que me precedeu. !) Em um próceller leal porque 
a guerra aind'l durava, e o .Brasil pódi"a .ainda sem.desar, 
n.ceitar.cssa .expllcaç:ln. Mas n~o, se"hores; só se. deu. a 
noticia dó. occQrrido depois da guerra .acabad'l, is~.o ~, 
depois de coibido o Cructo da viçLoria. 

Mas, Sr. presidente, 'conseguiu-ie a ·vidoria ; Lopoz suc
·cumbe na -luta, e os alliados, . ~ou p'or outra, o ,;xercito 
brasileiro toma conta do Paraguay .. Qual. a. razão porque 
ainda nessa occasi~o o<lo-se revelou ao Brasil' a existen'cia 
dessil repugnancia do congresso, que datava de .. 1868? 
Tambem nesta ,'parte o 'gowruq argentino Cai silencioso; 

Quand!l se enc~taram nego"Ciações do tratado preliminar 
do paz, qual foi o proce~imento dos' plenipotencilrios ar-' 
gentino>, em relaçãll ao·Paraguay? Foi todo do summa 
benevolt'llcia. Em um dos protor.ollos. (o de 15 de Dezembro 
de 1870), se disso· quo podiam o~ alliados tratar separa: ... 
dam.ento c.om o governo· do Paraguay. embora. depois 50 

houves,e de prender todos os trata·los ao vinculo n:tlural 
da alliança. cOI1)O garantia de· todo o rstipulado.·E q~ando, 
.Sr. presidente; as co usas se acham prestes ;J,-\er ulJI 
resultado definilivo-e 8atisfactoriq para lodos os alliado>, li 
preci;alJlollte quando '0 plenipotenciario' .argentino, o J.Sr . 
. Tejedor, no,s. vem dizr.r. a Quanto ao art. 1° do protoc!lllo, 
eu n:l0 posso an·nuir· por ora a qUillquer. accordo, (lQrqu!l: o 
congresso do meu paiz chamou a si l aquell~ documento o· 
ainda nJl0 re.olveu sua apllro\'ação, (i>to ~m 1871),; ·e 
quanto aos t.r,!~ados de limites, ~olllbi.nareOlos d~pois." . ~ 

Ora ,Sr. presldento, o governo Imperial, tendo á .ua frente o..:. 
nobre presidente do' conselbo, que tinba pratica e larga 
elperiencin dos negocios do Rio da· Prat~" que 2 ;usistiu ~. 

Cumpre entretanto notar: Em '1868, tros annos depois 
de ratifiçad9 «:> Ir'\tad.o, 'yOtO~ O. c.ongresso "rgenti.n!> uma 
)~L, (~:.de. 8 de Junho) qtie vem -QstaIl)pa~a JlO~ documentos 
~M~!O~' á mens,!gem. ~o .p~e,idente "actjlal, de. Maio do 
anno passado, determina~do" que Ilhe(o;~_e prf)~.en,\e o. prp,-. 

. tocqllo. anne~o ,ao n;tçsmo trnl.~doi .p~ra, ,em. v.irt.u~e do • 

1 o' enunciaç~o do' plenipotenciariô l'ejedor. a respeito da 
prcsul;lida rejeiç,lo do protocollo.em ~alleiro de 1~71, q~é 
ainda nessa occasi:lo,.dizia .elle, na.o era aclo consummado ; 
quando. em. suinliJa as éousas estava.~ assim 'Qgúradas, 
quando o governo imperial. tinha sciencia ~esto facto, po.r-' 
quo n1l0 tOI]lOU des.do logo ~s s,uas. caut~lIas coIl) 1\ Conr~~ _ 
deraç~o? . Poi~ um.!:onrl1o ~que.ra\l~ á SU~ Pilljl'H.a·.c.o~ 

.. 



tantu se,IU cerimouio, podin)nuis obrigàr a nós_a'? ·'Nãô· é guis:,eni eiÍleiúfér-l'o. a~{g,avelllÍ'e~íe 'ce'li) o :Pà~~gÍíây 
possÍ\'cl, c nem so devcria supportar. ",' .:·lqti:into á~priiiléirã, I,., : " . 

nlas o govcrn", Sr,-presidente, nao aiLcndcu a' Ílenüuma . "0' governo argeiltino. ndo é,'á diiPólió a' reconhecer 'áo 
dcst,is consiilerações. nlante~c·1I t .. flo ocuSlo: a",t1liiín1à, -I?:ihiguay;; ,proprir,dadc' dé,parle 'd\;' t'errit'ório' do Chaco 
a despeito desli' quebra de·'C6.t,lo' ousaila. ; , ': 'usiirpado á nt'publica, e 'que só' teill'pos's'Uido . á primiit,úi-

I'elo 'que ,eohsêrva nos' 'domhicn!os 7im(ll:essos ,iio ~ela- do-se', da anarchia 'do paiz; :p.orqu·anio '''seniéluante .,,0'550 
torio do miliisterio' d~ estrangeiros, O· nos~o ~iplomata:q'úe liãó conCere direitos .(Sts'fe,I/àe. tantos a~lI~s I), 'n~m pei<is 
Coi ultimamentc trálar dessé~ n~gocio", na confercncia qne lí,rinci(lios comtnuns, nem pelo' direil'o 'das genies. Maü 
teve Ct III ° plenipoteríciarlO ~rgcntino, o Sr. QiJiniana. riáo 'facilmeir(,e 'renunciaria úrl'lroca'a' dipÍda publica, que e'in 
~e ach,l\'1I'bcm preparado' para a re'~po';ÜI:quc tinbatl'e dár ,e~ewfãn do tratado dé,allianta ficar obrigalld,o'Pilrag:Upi/ .• _ 
ao rjuelhe foi diro, porque"se' esti'vesse, 'a sua reSRosta' Isto équanlo . aos limilé·s .. Xgora :quaótÍ5 as CoriillCa-
poderia evitar o'lrisle de:'iill.',ace quu houve '!Ío accordo d'e ções'(Continúa"if'U~), ' '. _ " , ' ... 

19 de NiJfCmbro do anuO p~·ssadó.· . • Tilô"pouco eSla<dispo'sto"ó governo 'argentino 11 Í1i~n-' 
Em primeiro Ioga r o. pro'p'riosgenerá'cs e diplomatas ter' aesti(lUlaçao 'do p'roioc'o'Ho;'quií 'veila 'ao 'Í>ár<!glúiy '11 

argentinos: tinhàm de.r1ararJo' por varias vei:ef'que'a .Confc- levantar. nova~ Corlificações em suas C~ontciras,;' priill.e~ii'à
derac,10 'n~'o lI,ari;":J1ara ('0'111 Ó p'araguay do direito 'da menle porque sé 'déclarou n'o congr~s:io, désd~ o,anno .tle 
,-ido·ria.·e o' t1c.ilaria livre ':na di.'c,1I~5ÜO tlÓs limitês. E'a 18'58; q'ue Jís es'lipulações 'alli exúirdas, c 'dê'qu'e é.sta ôra 
di~cussão,· Sr, presiderite,' il,10 podia ,!Ieixar ilé 8eY' livre, 'oi 'prill~ipaJ: nào sBrià le'idà: Rep'ub'lica, eÓlqti~nto n'ão 
:porqtiept!lo Ira'la,do (art.· G.l:·se vê que aos allladus 'sonlc'nte -(o;i;em sujeito,;'. ó. sú'a <!pprovaçãó; "e em segundo logàr 
era VCd3do'0'l'ratar scparadúmen'tc co'm o inimigo"eo·mmu'rn. 'porquê e:opinião elo poder' é"dcutivo que' sellie,lba.nt'e'esti
. 'Que'n1 'era'o mrmigo corilll'lum? Era';I;op:ez c n,10 o l'ar~- pulacão' cOlllpromcllerijl os· 'direitos de soberania e indé':' 

.guay corno bem o dcclara o ari: 7.° t'ai!lo 'que tii,hamos . pend~nci:f, sendo por 'dblilais inuLiI, p'or qudirto,desÍlo 01 

uma Icgiao:.de Jiaraguayos' qüe-,íc'pnlpanhil 1'11:0 c'optingerrte 'aÚasarnento'·Ccil·o· . das 'Corli'6ca'cÕes do Hum;lÍlâ' 'nO' Ii~G do 
· arge'ntino,' c esscsp<irilg'IJ:l'i'O~ cram' nossos alli!,'dus, por- ,direito rle'g,ucrra, :.tem 'os álliados ná lei da;i1ações,. ",~a' 
quanro 'noHinham 'ajúda(Jo'i! comtiatcr:, hpá' qüe ést;,va sua':riropria prudericia;ó~' 'úleios de impc'dir que oPârà
no poder' c dominava l'yránni~a'incnle'sua' i1atria,' que' iani'os gúay, 'tetrocctlénilo' áéprie',Fde 'búbaria; pretcnda' de., ,nôvo . 
com elles remir.: levantar outras alli GU CIO qualquer po'nio' da sÍlil'froriteira 

Por conscque'ncia, Sr. pWside'rite, 'como 'potlériam'ós Co'rçar, para cn~l~usur~r-sc, . e impedir. a livre: 'naAa aÇ.aÓf d'os 
· a esses no~sos alliados a cumprir: 'uni tratado 'q'ue .tinHa rio~. c 11 Cranca communicacãG com todo o mundo, .: , 
si dI) Cei:o 'sómcnl'o contrá'o',governo' OppreS50r' do I:op.ez? O gllverno.·· argentino dárá pGrtªnto. 'neste sentido ,88 

Porra rítG, o n05SGgol'erno'oào lcnl':iliisc,ulp.a' nO:l'Crros'que inBlruCfÕts con l'e'nienlet. ao minislrq qu.e. tiver. de',:con'tluir 
se praticaram, po'r i,;so tlue 'á8Ua frc'ntc so acha. o SI': pro- as negI.!Ciilçtl(,S u:i çap.ital de AssUljiPÇão. ,_, .. 
sidente' do ('ori~elho, que ·tji,~a' sido nosso 'plenipótenciólrio ,Ora, eis aqui. como a luz se Jez. nesta, .questão!!' O:gq
por Ifluitó.templ~!,cm B~erius!~\yr~~; e' deviá conu'ceer ,o Rio rerno, imperial de.ia Sólbcr.,dQ,cQOleudo',desta'meósagem,,, 
d~, Prtiti" e ou vir;, do·;rilirii~tro ,írgentino: Teje~oi:'1I' noticia meno's que ella 11,10 fosse; secreta. rort~nto. cstava cabalmente 
inesperada de que um do. á'rligosdo protocollolllÍriexó não ..inCarn,lado.do estadq .da !Iu'estào; e devia 'tcr ·.previnidG.ao 
seria l.lfve1. ~pprov:itlo., ; ,- " .' : no~so 'plcriipotenciario

l 
,para· ~~ .. tal. omcrgencia. tomar:'us 

E; St. prel;ideilre, notõ',sê' aiifdá rhà'iS uma circllmstancia .. pre~i5as caúlclas e convenientemente rfspo!lder,; .' ; 
· Ernprincipios ·do:·1Ili-1', '0 íllenipoteh<:iafiÓ Tcjéditr declarou Ma, o govel'llo ignorando ·o.que' se ]I.ass·ava em. BÜ~1I03 
ào·nos";; jilc'IJipolénciario, tque,· 'lira 0'- Sr, jli'esideritti do Ayres, nào lhe deu :in~tx.uççilo como' as·. circumstancias~.e 
conselho', que aquclla tlau;~liI, a':.do al:t: 'T° tló pl'otocollo nos!<osintercsses 'dóDl~ndavaDl, ,o.'que'nã·o a'contoêeria, se 

· sóbre ConificacÕtF, Ilào aplfrol'ariao congresso, e pÓfle-' houvesstl mais previdencia lia direccào de negocios tão' 
.. 'riornlcntc o g'óvernoargcnlinÓ,.· ná' s!la men'~ag'Cnl dé'H.· .'delicados ti' iriljíôrta'rite's"; 'porquanlO seas'tÍl'csse da'do, o 
"dii ':Julho 'do 'me5riío"ail'noj enuni:iouo'mcsmo ·pcli'sameríto. 'nosSo itlenipotcndario"ém'-Assulllp'Ç,lo se'~I~' dti vida iérla 

Com muitÍl' cnergia, tiínlo sobre a' questão de liniilr'sj como. usado 'ddlas; e qu;,ntlG o :pleriipoténciúio :argenliri.o, 
sobl:e á das CortifitaçtlC'p. .; : '. . - o Sr. Quinlhna, lhe 'déêlar,;s50' q'u'e a'ConÍedúadlO 'hão 
. 'Esles iló"s 'fí'c.los, sfio 'ti'olá vci~ porqi!e ·rcyclullÍ ·toda al rceó"licecria"por (óru111' alguma o estfpülüilo 0'0 a'rt: 1· .• · do 

duplicidade"co!1I que'nos 't~á'li1rilm oS'n055'05 al!ilido" co· prolói:ollo.a'imexo, o OGSS'O ple~iJià'tenciá'rió; 'habilitádó~'om . 
prop~ito. e'inqúc :estav,,'ni ,:dé, ·Cá'lta·n'do ,a todii~ as suas) 'rh:oiJhecimerito· do proposite 'cestii"mcnsiigeill ,'dó giiv'ei"rio 
pro'ille~sas,~ jogál-ôs cOlltra' nós "em 'pr.Gveil'o·'dinua ·.politica I. :argcntino, sabCÍ'ia' o tlue responder;e'o' fa~ia; pnidinlte, 'p5u
conio eirectivaime'nte fiieriím: Eisa 'plan'o cstafa 'asse"tiltl~" ,·sada. mas enfÍrgic'ariJente' e n'ão' debaho (Ia preSSão' de
e' por' issó o Sr. Qui nthna hprr.senian·do!.!o's ao no~~o p!eii'i- ·circumst.'ncias para' elJe 'irilprevistas ';' 'nil;" iié'ixatia 'para 
pOlcnciario: o. illúslfe barão' ilil Cutrgiii,!, dbse!.Jue ·.0:tIU61 'o"fií)la.liquiiláçàO da 'qúesliül"'dasfortiÍlcuções, 'QiHindÍl~O 
llÍ'''veni aqui eIarado, na" mensagem do' H 'de ~ulhº, pleni[iót~·nciário·5tgeri·tirió lIi~"dis'sésse ': ('"Nã'o; a'Clin.Ce4\Í-

.. de :1871. (U). " " '.' ração Argentina por CÓrma· ~Iguma garanlo ó' eslipúlàdo"rlo . 
• O "iniilistró argcnlino"~il-tem' .esrtrça'do, .·comihe· vê! "1.° ailigo)dii:pi'otócollón; o:'lhiriistr'ó' brasileiro' proift-pta,

dos mês'mos prtilocoll'os,' p.'ra 'ch'egar á :um' accõrtlo'coni'me'nte replicaria;' col!óc~lidjl-a' queSl'ão 'no se:~ 'verd,!dtii.io· 8 

scus dign'i~simos 'êoilcga~~ .á ,estes 'frandes' resiiltildo's'; fi- . legitimo ter'rtino.. . . '.' '. ':. . '., _ . J: 

C~ ndo' sóinénte ;Jiriridélíles,: àJquesmo 'de"limitrisl,solirc' a' . 'Na: 'vcrdade; !ie"o' cong'r~s'5i1 arge~ti~.ó·.se· ,óp.I'!Iz '{(doutri-
'. quàl'oaecOfdo de·20 de Juriliô mencion;lilooutorgou'áo Pa- na' il~qtielre'~rHgÍl. Crii porque~ espcrando'irjlO'ss'e Malúiéjy(

raguay;o,airBito·dt 'oligerlÍar"(nhte~~e 'esta eípressà: ) .; c a' "rlo ·Chíl'co, nao 'qtieriafirir~r'lillil, ')'rindpio. ,que. se ppllia 
'das ':rói'tifii:'ac'õfs'M'Hum-aitá, e-m que'o'·ministrG ',braSileiro 'iilVocar' .éGntr!Í 'lI'ConCedelaç.ào;:' que ficava "enl"jdentds 
- b'à·iilll

. 'declilfãdo l queUnào''in'iltIiHCip !~[os,Ja'lliaaos·i cGli'seJ :-ébníiiçõêS'·d~ PaifagUliy ;-'0 t iíitéi-riSs6,Jdà "Iivie"'n:1I ~eiação··lIÓs 

.. 
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rios forçaria.a adopça,o do., principio .~itab, .. lecido. , I'or-, .cOntra o t yrar.uo Lop~? Porq~e .. não contrataes l.i.Yrem~nte 
'tanio 'a livre Í1â,egacão ~os'rios '!'ÚilgUiIY e Paraná, exi-' 80m el1e1 . ' ' 
.gia.i exdl!são dI;. ,fo~tifiéações, m,axime 'ILO primeiro rio, e ,.Que IIccessidaile ha de uma garantia prévia se teQdes 
·a·.Conrederação Arg~ntina' apOSS3\I'do-se do ~haco, .Io·gica,- em \'~,"n f~vor a legitimidade !I~ 'yosso direito, como.con
'mente. est1\va obrigada a nllo t:onstruil-as; li era. por e;las signa,tes no !ratado 1 Qual é pois O V05;0 receio 1 ~ , 
• ciri:ums.!il\lclaS que seus e·stadi,tas. já se julgando 'póssu'ido- . ,.o rCCl~io~ Sr., preside'n te, era porque os nossos alliádos já 
;'res da' niargem .direila do ParàguaJ. e com o territorio do tinha~ .faltado com a fó, negando-se ao cumprimento de um 

. ';Chaco, nã,! quiieram ,asiistir ao estipulado no 1° artigo' artigo dó \ratadn, c edão julgando-nos .Ilor si, e sem 
,.d~ prolocollo, bem ent,endido ,ilepoi:! de obtido o /es,ultad!, .confiança, no direito que alarde~vam,r',ceiavam pela fortuna 
porque suspiravam, a 'victoria brasileira. A Conrederac;io, . do, desenlace 'daquestão, ',' ,/ 
nllo hesitou negar' aquillo a 'que s6'tinha obrigado desd'u o Estribados na:!' di~posições . do tratado" entendidas: a 
principio da alliança : o seu proposito, ainda o, repetimos,' ~eusabor, ao enyoz . do qu~ dizia o. nosso diplomata '1ue 
segunao minba conj~cturi'- era para que logicamente nà.o se negociara ó tratado, eXigiam os ar-gentinos do .Brasil' ga
!ujeitàssea satisrazer o que exigiam as necessidades da livre rantills, quando.o.llmsil podia na occasiáo ter-se' desligado 

'nalegação. ".. . das obrigações de tào o,neroso tril,otad~, uma vez q!le 11 

," O~l, o no's80' eó,iado, o nobre barâo .. de Cote~ipe, creio' ~onrcderação Argentina recusava-se a desempenbar o Il ro-
,'que por"falta desia8'in~trucções, não.desempenbou o papel "tocolro ali nexo ao tratado como se' havia compron)etl~do. 
'que se 'devia, esperar da iua proficien,ci.a, em vi,ta da pro- Inrelizmente <! Brasil, não E~ libertou .Iog~; como devera, 
:posta Quintana. E,.devo dizel-o: o plenipotenciario que .,das.obrigações desse tratado, d~cl<lrando rol,! a allianç~, e' 
foi para o Paràguay em 187 t, eslava nas condições do este, descuido. do !Josso ,gov,erno., ólinda reparave! antes dos 

'que 'ie achará em Buellos Ayres em, ,1865 : muitas babi- _tratados de A8sumpção, deu g~nho de'causá ábabilidade 
'litacOes litterárias, muito patriotismo, mas pouca ou ne- . 8 figur,!s arge.ntinas.·, •. . 
nbu·ma.experiencia' ~os homens e 'elas cousas do lIio' da E ,n11 verdade; Sr. presidente:, se FO tivess~ declarado 
Pra ta; porqu'e em' outras ~on,diçõesj Sr. presidepte,,' não' rOta a álliança em Assumpçáo, o mi,nislro' brasileiro pode-

: era' pos~i,el que o nosso plenipotenciario,. o nobre Sr., ba- ria tra.tar liyrelllente com o Paraguay .. ,sen1 curar do alliado 
."rllo de Cotegip'e.deixasse de tomar uma out~a reso!uç~o.diffe- . q~e havia ,quebrantado á ró; e a lIepublica ArgenLina qúe 
rent,e da que ádoptou ~ .' , .., . fosse depois liquidar. as suas contas com aquelle paiz, ou 

~ . Qtia~do' o n;inistro' t" S ,oQ'" t' I' . invocando a solidez dó seu direi lo ao dominio do Chaco, 
· I argen .1~0; o t~: IUdln an~, '~le- ou pelo direito da-victoria. . .' 

c arou que" se :não' cumpriria ,o es IpU a o no . ° M d' b ' . fi'" . " . t d . 11 ' 'õ d .' fi' "I . as, lr-see a ." abl resultava o ·perlgo de uma 
'~\-. o; P;OOtCO t~' as negoclaç ?S'. eve~l~m ler ogo guerra que a Rep~blica Argentin~ natu'ralmente razia ao 
· !n ~r,roml' pl aEs ' a . que o ~tQveSrno Elmp~,rla_ .r~sot vesse}, I'aragu·ay,,,· E:' renJàde;- não desconheço a. import.1ncia , 
,IDClue.n e. ' m meu concelo .' x. ue,efla, es VlnuO, d t ã M" 6'" I d " , '0"1 tt t t" d' . d . . t" . I es a raz o. as, n , nao serramos os cu pa os ua emer-
para o .. r~sl a e." o o ex raor lDafl~ as mc~ms anclas ;', gencia de uma tal situacão porque. tinhamo. sido, sempr~ 

,.\salvo 'se para o caso ,tlllha Instruccões o que nao é presu-, i ., .'. · .. ··0""·· . .. . .. ,,'.' , 1.0 fiel m~ntenedor do tratado de allianca·,: Bem que uma, 
',mlvel"pelo que"Já bel· notado.' E amda que' os traia dos . ." -'" . ' ... ' ' 
,eom o Paraguay se não celebrassem ém Janeiro ou em Ju'lho tal S~lU açao rosse desagradavel para quem acabava. de 

. d" D b ' . " t " t' .' termlllar uma Ibnga e de~pendlosil guerra, nossa poslcão 
oi ou' 81ll a em ezem ro, POUCQ Impor av~ porquan o na. 'b .,. 't I' • . ã' b d: d' . d' ora Oil peranle o ulrCl ° e a OIora, e enllnente quanto aos 
p.oslr o. em' '1u~ nos ac. a vamos epols a' guerra,. na a briós do. no~so pãiz q'ue se pretendia ,vulnera r' ' nOl'ando-se 

··tlOhan:os a rerelar,: os' tratados sempre se raflam, e talvez . . . , '. " I, . Ih 'Itd B 'I d . . f I' que {kavamos com a liberdade de operar conrorme nossos, 
'com me or resu a o para o rasl o ·que . com O' In e 11 . t Ib" . . .. . 
'aecordodel9 de Novembro. ., III cresses' aconse as~em .. , ' , .' .. 

, ::'. y • .. , . ,Esta pqslção do nosso palZ, que os seu s .brIoS e sua pohtl(~a 
· Mas o. que succedeu, Sr. presidenle 1· Quando o hõnradó .u.conselbavam, não podia convi~,;l Confederação Argeutin~, 

barilo de Cotfg,ipe diss.ll que' a qu~Stào,r~latÍl'a ao artigo d!1s' cuja perspicacia neste negocio nào Se póde deixar de a.dmi
'fortificações, fi,:à~ia para o fim, foi quan~o o plel!ipOlen.~ia- raro E!la temia o odioso de.uma re.c.lamaçãº de limitps, co~o 
"rio argentino,o Sr: .QuintaiIa, tratou de exigir garantias, clla pretende, 1"'la força das armas:pelo. unico direi.to da , 

· 'para, o~,limiLes qu'o' seu gO'verno ,pretendia irnp()r ao P;H1I- victoria .. ella preéiôava que .emdbante extorsão da re,pon
:.guáy, firmado no art., '16, do tratado de 1.°' dn3laio, e no: ,.aliilillarle do Ur~,il, o:.melhor e o nlais, sincerQ amigo do 
, d,ireito da vict,Qria_; g,ar<)ntias 'que,Hté,cnt;\ol,aO ~e, tinbain Paraguay. Eis, porque em A~sumi'ção se nos exigi~ 'garan-
· ,exigido. do n~a~il, do alliado.fiel,' do alliado ,r.onôlantrl, d.. tias para l;10 inju~ta exlo.rsão, que nun"a 'nos [~ram, recla-
nlliado",g~nero,o,'do ma'n.lenerlor ,da' alrianç~! Na mesma inadas' senão depuis do rompImento do tratadu _fie ,to de 

,Qcr.a~ião 'e~, que Õ plenipo!e~ciario argentinO, d!zia: "Nó,; illaio: E:,assim qu~'se póde interpreta; 9 :proce~illl~nto, a~- . 
" não cu mprlll!.?8 , n?s rasgamo.s, o. tn.'.tado,u, quen~l que 1195 o, ,t;!:nllno,'.e os c1amore,' pela s.tricta obs,ervaçao ,do ,art. 16. 
)lxecÍltâ.s~einos':p'or nos~~,parle em seu .beljeticio e.corri ex-' ,;Graças a:tal!tos, ~rros·que estamol! ~xpiando; Sr. pr,!si-

... tremo rig9r. l. '. ... !. .' ." dente, quantlo' deviamos proeurur outros recursos para nos 
~ ... , 'Nilcjiiillo em "que~.'o. trata~o . nos, a.proreitAv~,. ,e : o· "de,~mba!"iJçarm9s. qa, situaçiio ., creaqap~108 • .tratad'os de 
t~dos. os .. que int~If'S~I~OI na rr:i1n.=a na,egnçào dos rio,. AssumpÇiLO, maxime depois da entrevi,ta '1ue o nosso ple
ncnliúma gara~lia qucrill dar o en"i~do ,plalino, mas ~lj- lIip.otenci~lrio" o.illu:,trc.barào" d~ Cotegipe, teTe com o mi

, gia c,ol)1 al:rogüllcia que 'ilrssemos garautiàs. ~o"qf\e 'ó á, ni::tro argentino, ,o Sr. l~eje.dor, é, q~aIiflo, .de, xepcnte, ~ci5 
.C~n.r~derilçãó: ~r,gen!ina utili,.a,'a. Ob~erv~lva entã,o:o uo~s!' "uffl~ u.s;~. cclqb~e nota ~~ i'7, de Abril do. nnno passado, 
, IIllnlstrl1 :. '.' Não ,dl>se.tps que podlamo:! lratar II~re e Ee- I~ota que, ,dçvo dl~er, enlrI.teceu: ~em o nosso .. p.a!z; e, e~cheu 
';.~~r~d~meri.te .c.~p1. o" Pa!aguay? o !Jarag~ay·bojé .. orgauh ~e iudiguação O. coraç~~ bJa~j1~ir~, \!9,r ql!anto nã,o. m~re~ia
.. s~~[,~e~ é ~1l~~~~;.8!1!Qd~;:,~_~o· nosaJu~ou. ~ ~arer !I. gu!,r!a' .;I}If?',.' taUrat,u.mento di!í WJ\l.de :.ull!:. ~ovç.rnoJ ~t:Om,qyem 

• 
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Comos sempre cavalheiros, e qU,IÍ aliás sem culpa' nossa portariamos desde .logo, a expiação, 'com a maior resig
acabava de manifestar-sc do uma fórma tà~ pouco leal para nacão, 
cômnosco, Mas '9 n05SO governo, se fOra ,lãl!. maisprevidente, . E, Sr. preiidente, tendo o governo, feito eSêe accordo~evi-, 
poder-no~-ui,! tel poupado mom~ntos tão agroS'. - , taremos porventura a' 'guerra, que tanto temia, o nobre 

Não o fez, Sr. preôidenle,'c a troco de uma paz i~riso~ senador pela' Bahia (o ,Sr. Nabuco) quando ante honten) 
ria, 'f9i o. Ilr~;il lud)briado, escarnecido, e injuriado 'qúem orava 1 Por ventura o accordo 'de 1'9 dá Novrimbro, que se 
sujeitou-se, Mas, Sr, presidente,.' a questao no,fundo é. esta, diz ser tào satisfatori.o e 1I0,nroso, nos libertará. da guerra? 
e eis por que tragamos estes desgostos. O' Brasil, é uma Deus o permitta'l Se, como se nos assegura, estilo já dados 
monúchia, e o mais poderoso estado da America do Sul, os passos' connnientes para' que' ó' Paraguay aceito a 
e a Confederacão Argentina uma republirã. Por essa callsa, posição qlÍe Ibe fizeram, é' necessario rogar a Deus que 
E) paramostra~ 'Iue.,sómos um governo sem ambi~ões, ,con- tudo chegue ao d('scjaWt~dllO, para que 'no fin!!l desenla
,ciliador, evitando o' f"zermo~ valer a prepollderanciá de co S~ pOl!pe, no nóssó paiz novossacrificios I Basta o que 
DOSSOS recursos, e o antagolli;mo de no'ssas' in:'tituiçõ'es, jil nos custou a n.qta de ~7 de Abril I ' " 
entendem certos e.;tudistas, {lue é. de boa poli tira 'collst~n-. -.l M,ls, 11 Confederação Argeniina fará concessões ao 'Para
temente cortejamos a's .'repulilini5, e ainda 'supportarmos guay? Não, Sr. presidente; de' que serve dizer-se quo na 
suàs pretençÕes; embora pOIlCO justificadas! Sómente assim negociaçào argentina se ba de ou~ir o Paraguay? Q'l!e os 
poderem os g,iilllar a 'collfiança desses paizes, e d~~ses ,go-, alliados no caso de baver resistencia 'do lado dessa Repu
'VCrlI,OS sem e,tabilidilde, que nrio contám com o dia ~eguin-; Jllica combiilarão e rcllectirà<> 1 Aqui está; ,como ha pouco 
te I ,E 11110 nos sujeitamos á tudo I Tal é a' causa ocçulta disse, a númsagem: do Sr. Sarniicnto de 14 de Julbo de 
rio' triste desfecllO que teve o ,incidente argentinô. ". 1871 ; nelJa se diz que o governo argentino não está dis-

E', Sr. pr'csidente, o frRco 0prrimilldo <> forie; é 'o, bomém posto a deiap ,ssar-se do Cbaco, que'llle será mais facil 
q'ue falta Il sua fé, exigindo de outro o cumprimento de uma pe'rder ,u dividilco'ntrabi,da com a guerr.a e a que o Para
obrigaçào dc que dle já ficou ,dcsligado~por faclo itlur.io, guay está obrigado, do qlle' ceder uma ,polJegada de seme
E se o govern'o tem, como os }lobres senadore~, 'qué sus, 'lbanto terreno. Por conscguint~, o . que aqui 'lenlio ouvido 
tentam o tratado da tl'iplice rilliança, tanto amor por esta de "ue as negociações terminaram em paz, não julgo beill 
alliançn, que de fneto não existe e nilo exi'stiu m.'!is desde o fundado, salvo com pleno sacrificio do \'encido: ,a paz não 
seu rompimento eln 186~', por quo. rnzilo n;io tomouelle é senào a espada na garganta do misero l)ara~uay ; 'n1l0 
todas as .caullllas neces,arias, in'dispensaveis, para evitar do Pilraguay-Lopez,' mas do Paraguay-:a'lliado, que ajudou 

'um desenl<Íce como 'o que li\'emo>, e' ninguem antevia 1 a conquistar o territorioque boje se exige pelo direito da 
Se nÓs' de\liainos chegar ao deplor,mil accôrdo de 19 de vittoria; do Parilguay, cuja integ'ridade promêttemos gará'n

Novembro,' c diiermeô 11 COllfe,laaciló' Arg"ntina, depois dó tir; dol!araguay que desde 1824, pode-Ee dizer, tem a pa
mea culpa, m~a éulpa, meà !1laá;ima éulp'a: que'reis o Chac~ 1, la\-ra do Bra~i1 para manter a sua independencia, , ' . 
Quercis mids 'algúma cousa?, Ahi . o ,te~ldes:; o tralado lia NÓ5, Sf .. presidellte, não creamos o Paragua'y que fez-se por 
lriplice álliança lios ob'rigou a ra,zer-vos presente,dess'e, si, pelo valor dos seus habitantes, pelas cirêumstancia's que o 
imlÍlenso territo"rio e ádesperider 500,OOO,,'OO;llOOO ,ó- auxiliaram; riM fói constituido como 0- Estado Oriental el1 
me,nte [f<ira IIO'S srrvir: ~ Era !\es(leces5ai-io~ Sr. p"esi,len,te" que' éntramos com a éonfederaçiio/Argenilna ~ â-lrigla
ou'virmos u'nr "ratésto ~e.quem n1)o tiohildireito dé o raier terra. Pelo tratildo da, triplice all,iança (art: 6) nÓs DOS 

e assi;tialllo~; como desenlace, a uma trota ',Ie piipeis banàe! compromeltemos a n'ão negociar separadamente éooi o inimi
em que se affirmava que ,ião se ',illllaill ditó',taes descorL~~go .çommum, que, e'ra Lopez, e Mo o Paragúày'a'ctual: 
zias por mal; e nó fim du~contas appro~'armos 'o que '];10, . Sendo diO'erentes os termos l.aO podia esse artigo ser' in': 
queriamos admiuir ",O 'principio do anno passado. Ficanios vo'cado 'contra 'nó~ p'ara entregarmos aquelJa Repulilica' ao 
corno ó aniriJal,que enguliu o proprio von"ito; viemos'a: adbe- maior .i,liimigo _ de sua àuton<l~ia, a6m de despedáçal~o, 
rir, a aceitar com,satisfação ilCJuillo, 'Iue tep'ellianios com nullific3ndo nossos cónipromiss'os, e dcsmoralis4riiJo nossa' 
tanta ~rroganéiá.: : " ".,' politica naquellas regiões. Foi sem d"uvida o' iólp'c m'ais 

,Viii 'eái'o á'rrdstav~ ouúo;' esle.érá coÍiséq'uenci,a 'dos habil dos 'diplomatas arg~nlirios deÚecliÍldo cooid o' 
erros passados; yeliíos' e novos' tudo e'ra d'éplora'vei. E' por Brasil. , 
is's·o;Sr. prdfd~,úe, q'(lé o' grande eôcriptor Lilcol'l.i:lirê',di.,... ,Portanto, o que se, lê no art. aO do aecordo, 'li:í~,â'Con
zia : _"Quiln'dó se cOlilmClle ,u'lIiaW ta' fiesto mu,úI'o, q~ilSj" fp.de,raç~o Argenti~a ,~everá traJa'r cO,m ,o 'paraguay"o, não 
'nunca nos é niai~ pcrniit"tilIo reti"ral-á, co,í'plé,lanien,tc,'do' 'cb~ga,~do a entendereJÚ~so" os alliad?s reflectirão, ,ó,a"mell 
drama u'niversal.. Sabindo uma vez dó' nós essa falIa, segUc,' ver uma b,urJa ; pode-sé dizer desde já'que o assassinàto 
arra~tlld'a pÓlo cur~o 'dos' aconte,:imelltos, tOlha lQgar no' do ParagGãy está con'summadó 'pela mao do alliad'o Brasil;
movimenlo' gerál, e, razendo a "nossa s'ortÍJ~ 'tamuein faz ~ ol'araguay àceitará, curvado as condições-que,estão ,cone' 
de muita gente, Neste <:aso, diz o nJesmô escriplo'r, .a pru~ ~igna!!as na melisü'gem argeií1ina: Ora, ,se os argentinos 
dencià posterior pouco podo ;valer. " na,~a' 'quizeram eeder quanto ~ questilo das ,(ortlfie'ações, 

Nós nosacbaníos nestas' eircuiustaneiasquanto ao h'atado como despr~ndel·os daquillo ·que lhes ,excita com tanto 
da triplice aliiança, e nas sub~eqúentes neg?ciações, '9s' ár'dor li c?!>iça 1 , ' , , " " , ", " , 
primeiros er~Oil acarretaram os ~egun,ios ,e os', ultimo's: "O P~ragu"y, pode-se dizer ,abandonadopelo Brasil, entre...' 
Não tivelilOs na occa~ião em {IUC sô' ratlli<;,a'ra~ os tratados ga do n~,los atadas tudo 11 Confeder"çàO Argentina,: Que fará 
de~As,sulllpÇào um estadista que'lIos assegurasse que esses, o que bem qU,iz.er; o, governo ,~o Ilrasilnão ,lhe servirá de 
tratados nôs obrigariam ~ entregar de .'.I.ào' beijada t~ldO'1 ant,e~a~~)á pelu~zão,da8 ~irC,li'~~ta'ncias, n~ pre§,e ,nt~si
quanto'quiz~s~em 'O~ argenlmos do Paraguay, que o Bnsll a tuaçao,ja porque ,estã, aC9stom a dO,ac.eder ; ,em sumlll,a, por 
tudo se .sujeitaria, por,ser uma dura expia~ao de nossos que o 'góvei'no do, Brasil Ó uin'a oigoná'rch~ii~·siDular !la' 
erró's; 'por quanto se tivessemos' quem' nos' avisasse, sup- Amorica, e, como' é um,a mooarcbia, os nossos estaiiiS"t'à'ii" . ' 
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entendem que s,ó fàzendo concessões todos os dias o_que 
podemos ngradar, ganbar a confiança,.clos estados ,'isinlJos, 
afim' do que estes nl10 so persuadam,nãÕ suspeitem que nu-' 

, l,rimos 'llguns.projectos de conquista; annexacão ou outra 
qualquer' rrioleira em seu prejuizo; como se õ Brasil pre
cisasse do', annexar ter~enos e reunir pop~laçiles· que não 
~os P?dem ser 5ympathlcas como não somos a cllas; o que 
e.·sabldo. . 

NOs temos interesse em vernios augmentar o Dosso'pai1., 
mas sob' outro ponto de vista; terrenos uberrimos 
nilo nos falta, temos em. abundancia; queremo. o adianta
mento do B~asil, mas sem prejuizo de nossos visinbos; se 

OSn, VIS,CONDE DO RIO BnÀNco (presiéÚnÚ do 'wnselhQ): 
-Nilo apoiado, . - " 

O SR. 1IIENDES'VE AUIEIDA:- E' o quo 1eio 'na consli
tui~ão argentiní.l', 

O SR. VISCONDE DO HIO DRANCO (president~ do conselho), 
-::-Na geographia de V. Ex, sim. 

.0 SR. }\[g~'DES DE AL,'dEIDA : - Não 50 trata de geogra
plm nesta OCCi\sl<iOj mesmo em geographia não sê poderia-
dizer Republica Argentina... . . 
. ' 
. O S~. VISCONDE ~o HIO BR.INCO (presidente do con~elho): 
-E' o nome que tem.· , ' . \ cmoutro .tempo lJavia dilfcrente. politica, 'hojr: creio, ella 

nãa se aninha em nenhum cora cão brasileiro 
. Assim, Sr. p~esidente, eu nà~ "ejo quase 'possa adquirir O SR.,n!ENDES DE ALMEIDA': - " ., quando· o nome 

as .vantagens com o ac.cordo de 19 .de Novembro; pode ser adoptado pelo paiz, ê qUil está em sua constiturcão é Con
que elle fosse satisfa.torio nQ 'sentido de . nao nos obrigar federação Argentilia .. Hepublica abrange varia~ r6rrnas de 

. ~ outras de~pc~as, além das que já fizemos sem nece;sidadej g?verno do mesmo systema e confederação designa espe-
Ó o unico lado b~'n, que. nelle vejo, porque em tudp mili~, CI~lmente lima.' - . 
e3~a convenção nos sujeita ao quo quizer o no>so alliado . O periodo seguinte trata da reforma eleitoral. A emenda 
em relação-ao Paraguay. A honra do I'aiz infeliilne.nte nHO da minoria ria eommissào Ilronuncia-se pela eleicão directa. 
foi attendida, porque -a despeito do ar!. 5" do accordo de Não pOdSO, Sr. presirlente, concordar' com es'ta emenda, 

.19 (Ie Novembro,' f.ar-se-ha o que declarou na sua mcn- comq'Janto mantida por notabilissimos oradores desta casa 
sagelll tão calbegorica_mente o presidente d,I' Confederacão e que me merecem inuito respeito, A falia do tbrono tratou' 
Argenti~a. Estimaria enganar-rile, . ..' .. em ~cral do~ .costumes politicos '('omo ullla da. principaes' 

Dadas as razões 'por que me oppo-nbo ao accordo de 19 causas do vU:lamento dQ processo eleitoral, tanto no paiz 
de. ~ovembro e á politiêa seguida pelo ministrrio no lUo como fÓI"<II. Declarou mais que só' o tempo melborando 
da Prata, vou agora tratar. da politica interna. - taes.f,ostumes fariam sem .duvida com que a execucão dás. 

Antes de'tratar do seu ponto capiial devo clizer que, na, .. !eis eleitomes produzi,s~ os resultados quo todo~ dese
parte r,elativa ás rendas publicas, tambem presto mou voto lamos. A bem da verdade dº ,'oto nao so indicou este ou 
á emcnda, da mino!ia da commissào, porque a falia do .?[/uclle r~medio, e, conseguintemente,·a resposta deviá ser 
t~~'óno em verdado não 50 pronunciou com cl,!re~a quando Indetel"llllnadaj applaudindo-se o interesse que mostra,'a a . 
(hsse. quo não havia excesso de receita sobre despeLa. CorOa em querer. que so. fizes~e um.a réforma eleitoral, 
Como, não se dá aqui um facto que esteja de accordo com' eficaz. e de .provelto publico, e não dizer-se que o unico 
a .Yardarlo, .. n,lo posso deixar de. approvar a 'emenda .. 0 . remedlO seria a adopção da eleicão directa. 
mes.mo parecer da -maioria da commissao, neste mesmo pe- . A eteiçilo directa não direi qu'e seja uma panacéa, mas 
rio~o\ 'tamben~ lavra uma espede rle censura a~ gabinete, e apregoada por seus sustentiulores como um remedio 
porqu'fnto, emlogar de diz.er excesso de receita sobre des- heroico. Eu, Sr. preôi~ente não entendo as<im' e uma 
péza, refere':se }l alguns saldos. Entre os douspareceles . vez que. ve~o esta questno p'ara a tólá da larga dis~ussilO' 
aOlbos Jazendo censuras ao. gabinete, eu' pronuncio,me. que se institue sobre 05 negocios publicas, que é a da res
pelo que diz; ,i Posto .. que· nã.o .se tenha ainda realisado' posta á falia do thr~no, voú emiUir tambem o· meu'hu
excesso 'ue 'reCeita sobre a despeza." Esta censura ó franca milde parecer. Nilo.ser·á agrada\'el .para aquelles que sus
e' de.oPjl9sidonista selil rebuço; a oulra é encapotada, pa- tentam que a eleic,ío dirccta é uma aspiracão nacional 
recc~m,~. ?bra de gov~rni~tas -desgoftosos; Ó. um <Iuináó mas cu tenho obrigação de dizer a maneira ror que pens~ 
rlado ao. prop!io gabinete por seus mais dedicados' amigos. em assumptos tão importantes e que silo de intere3se publico. 
Como aprecio as posicões claras e bcm definidas não 05 ". Aspiraçfi(j nacional,não a vcjo,Sr.presidente; do juizo de 
aC.O!llpa.nbo.. . ' pessoas muito reSlieitaycis que julgam que o Brasil padece 

, de uma molestia e que o rem~dio'é esse que indicam; para 
No' p~tiodo. relativo á. immig~ação .ha uma 'exr,res~ilo uma aspiração nacional vae unia immen.sa distancia; nem 

brofos ltvres, com. a qual não }ympatblw, nem c.oncordo. ml'smo posso suppor que seja llspiração nacional a opinião 
l\lItendo qU!l essa"e~pressão I)ão devia ,figurar em' úma de um Joroa.1 e ainda a do. varios, com quanto se possa 
falia do tbrono,·e nem ·no.voto d·e-graças. NÓs.precis:1I110S capllul~r o Jornal COIU o pensanlento e a boca de muitos, 
de homens e não de servos, ain'da quando se' 'ch;ullem mas n110 é a boca,da nacão.' - . .. 
livres; pata que usar dessas palavl'as (Iue não são no.bres . - . . 
e. não me p~recemdignas? Nós necessitamos de irmàos Admira-me, :Sr. pre,irlcnte, como se tem procedido em 
que nos venham ajudar a cultivar _ este rico Herritorio; 'e, uma qu.estão desta ordem'. Diz-se que a eleicao dirécta ô 

.l'or consequencia:- de homens .. A expressão braços livres ou o. unico remedio apr"ojJriado para curar a nÓssa molestia 
ul.cis é impropria e _mal cabida cm um documento tão ele- para nos ~ar eléiçõe:s livres, genu.inas, e camaras indepen~ 
'"ado como é o discurso da Corôa', pois faz recordar o éeates, veJ~mos, pOls,se com effeito,esse bem é real,se pode 
ca IÍcro' da escra vidào que ainda se mantém no paiz. ser a pro.veltildo. Depois di,to,Sr.presidente,quanilo a opinil1o 

~avoravel ao remedio se robustece, sendo o a;sumpto,tão 
IInporta~to:, eu comprehendo quo seja ju,to per~untar se 
es,a opllllão está conforme com a nossa constituicl1o se 
vae olfe.nder ou destruir alguDs _ dos seus artigos,,'Se' for 

' . .- TambeÍn nã~ acho acertado usar-se do termo ncpublica 
_Argel)tina, quando o paiz se intitula' ConfedeFacào Ar-
gel~tina; :. ... ' . 
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. erlf,e o ~nico remedio para a' ,cu'ra r:adi~al 'do: mal, vole-se, 
determine-se, que se consulte o paiz, aBm de" ,eleger uma' 
eaofara que revógue o artigo dá constituiçao ti nos: dê uma 
lei eleitoral"segund,G esse systema; antes disso, -jUlgo' prc": 
matura a disc'ussilo, , " " 

SI', presidente, é para mim argumento de exiraordinaria 
fraqueza' dizer-se o ~y~tema eleitoral apregoado e 'u5il,do em 
tal paiz e cm t~L logár, Pois nós nos regulamos lielas leis 
de outros paizes ou' co.m ás que estao ,de lJarmon}a com a 
nossa natureza,; co 111 os nossos habit9s, nossos ,cost'urnes, ~, 
nossas circumstancias? ' , 

O SR, FIGUEIRA DE ,MELLo:-Apoiado, , 

() Sn: MENDES DE ALliEIDA:--Ai~da mais, nos exemplos 
invocildos pelos honrados senadores que sustenlam a eleicao 
diteda, esti10 muito distantes da vérdade, " " ' 

Vamos, SI', ,presidente; 'tirar a limpo'esta questao"de, 
, e~emJllos, , ' ~ " -

O nobre senador pelo Rió G.ranik-do Norte ci,tou pàizes 
s,em conta em-pró de, sua opiniilo,: aq)li, alli,' acolá, 1101' 
todà a parte S, Ex. observa o triumpbo d,a' cleiçao' directa; 
por cqnsequencia a I;azão esti\Va do seu lado, Um ,outro 
,nobre scnador pclo Ceará disse. bontem ,que o,'Orasil só 
tinba' em seu Ca vor a ,pobre Noruega, U' nesscs g~los dQ 
Norte. Não penscijnunea' presumi qlle taes razões ~e ]11'0-

, duzissQm no senàdo, maxim~ 'em questão de tanto alcance, 
Senhores, esta que5tao da eleição direcia', da c,leiçi1o do 

:suITragio universal,d,a ele!ção'indirecta ,ti antiga;ni10 ó cousa 
somente do nossos dias:c uma questão que já se dilucidava 
na G'recia e 'em Roma. Quem Ier,a magnifiça obra.-,dec 
Arístotiiles "A Politica .. ,' lã encontrará nesse tratado 'do' 

,pri~leiro ,politico da àntiguidade, fi :solução,desta impor
tantissilnu ,questao: Aristoteles,Sr. presidénte, pronuncia':se, 
pela eleiçãO indirecta,: 

tinham de eLnpunb~r "as redeas_ do gove'rno, 'Essé senado 
que cxistia eni~r quasi todas as republicas da''uiitiguidáde, 
não' dep-endia 'de, eleições:, A questão da, ,eleição só: tinha 
em ,mira as magi;tr,tturas, o, ,governo ,: . era -a _eleicao 
do cb-eCe'do' estado, é dC,outrós funccionados, da gover,-
nança, dos juizes: 'ctc, " , .. ' , '" '_ 

- Que, nao eraln, ,neces~rias' a.s 'eleiçjles" Sr. ' presidente, 
para membro do senado; ós das corp.oracões da mesma' na-, 
turéza, vémos um exemplo,[lOtávcl cm' Ronia, ân'de aliás, 
se fez appli,'açã~ dos dous sy.stemas, a eleiç;1:0 do:,nulner,o' 
c ,u da ,capacidade, ROlÍ1Ulo lia 'organisação do eslado que 
,fundou serviu-se logo do prilneiro' 'systema, na, época . 
quusi quó: equi'valente ao _suITragio' univ~rsal, a eleição, de' 

'numero,"lue êra 'o flue se- denomi.nava comi tia ,curiata ,ou 
a, eleiçãO ,por cUl'ias, onde, a inauénciad~aristocraêia,não 
'era ião predominante como Coi' depois, vi,sto 'que 'patricios, 
e populares volavam com igualdade., ' _ .. " .. ,\ 

,Sei'vIO "I:ullio, quàndo cmprebendeu a reCOI:ÍlJa' ,das i1islf-' 
tuições rõmanas, Cel-a elíl fa,v,or da ,aristocracia, - 111itxim,e 
a da Cortuna. Recorreu à, eleiCãó directa censitada, oU,a 
eleicilo Cund-ada na ca~acidade "o~ no, ,m'eritô," denoinina'cta ~ " 

,comitia ce!!tl!riata, ou_a eleiçãO 'por centurias:, direito',de 
'volo adquirido em ,Virtude do ccnso' e ,da ,idade,(ex ,censu ec 
rpiatê). M~IS as pl'imeiras ainda Ilue mui limitadas ,11O-seu 
'uso não foram de' t040 suppriJ)lida,s,,' ' 

Havia ainda, Sr. presidente,. mai. uni ,modo d~_ ,votar 
em qtie, o numero e não a' capacidade predominava eram 
os comitiva tributa, às_cleiçõc~ ]lor tribus. 'Nestas eleições 
o, elemento popular ad'lui[1II a maior, importilncia,. ,mas" 
aintlil,não era completamente o suITragio universal" 'm'as, 
'para I~ se encaminhava, ' " " ,~, ' 

, O sulfragio universal veio depois 'da república, ;quando, 
o direito do 'cidadi10 Coiconferido, -a todos' os habitantes 
,t1oirnpe.rio:' ' " 

I, O Sn" FIGUEIRA IlE 1ÍÍF.I.LO :, ,-:-Apoiado: -, 

O Sn, nIEN~BS 'DI> A!,lfEIIH: -'-Porque, dizia elle, e,ri! este 
o_meie d_o, combinar as ~uas igúaldad~s: a do numerº 
e a da capacidade; a., do numero que se praticava,nas 
r,epublicas delÍlOcraticas; e a 'da capacidade- nas repubÍicas 

-oligarchas, ' 

Mas as circumstancias dc'ssas :republicas"cujas',elei'çõcs 
se realisavam, dentro da.propria' cidade'eran]' muito diITe~ 
rentes' ': os systemas adoptados nãQ podiam ter applicàçiio 
'em um paiz de' graode terrilõrio, Eis aqui porque se creou 
o systema representaiivo 1Il0dérno,-que os antigos desco
nheciam : Nos ,estados limitados a uma cldadq ,quasi que 
lIi\O se precisava de p'rocúradores para representar op'ovo' 

O SR, VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente ,do conse- que cOillparecia' n,t5 asseiubléas para dpliberar. 
lho),-Àinda boje se o está dizendo .na.Europa,' O vo!o" a eleição cril indispen3avêl, 'p-ara os ,homens ,que' 

O ~R,MENDES DE ALMEwA:"':"'Aristoteles compªrando os iam, exerceI' as Cuncções do' governo. Mas des"de', que 'o 
vicios destas, duas'eleições separada. e os males que traziam', paiz era de frmnde exlensão lerriloriàl o' devia viver da' 

• -enunciou o pare~erdu que um systema que ,podesse coiu, 'liberdade, vcio 11 necessidade da'representacão~ isiô'ó,',da 
binar o numero com a call<\cidarJe era o preCerivel, :p'or!jue procuração, da eleiçàô, em suniníá', e comllevar a:'clfeito 
o numero tem grand~s direitos, pode· se dizer, COnslilúe ,o esta cleicão? Qual o meio de dar ella um resultado verda .. 
corpo rlo 'Estado, ' , • deiro e s"erio?, - - " , ' 

A capacidade é tambem uma consa mui apreciavel e ilil- ,Eis o problema que 0$ polititos dos nossos tempo~"pro-
portante,' mas é .em nUlílero limitado, COIIIO dizia Sieyés curaraºl resolver. Qual o'meio que, plideria satisCazera 
em 1789: "O que é ó clero? o ,que li a, nobreza? o que_ eS!.l necessidade? A verdade da eleicãO','a iu(fependencia:" 
é ó teíc,eiró estado? Os -dous primeiros, representando dos ~Ieitos, ' ' .. , ',: .":"", 
a capacidade, mui pou'co"o tcrceiro estado era tudo.,i Eis o 'motivo porque surgiu' a eleição' indire'Cta, 'isto é, 
Eu-digo que' o numero em qual~uer paiz é tudo: é o es- aquella soluCào que Aristoteles desejava no seu tempo que 
tado .. li anaçào, E' n,ote-so que nas rep'uolicas,antigas se levasse. a 'eITeiio,: a éombinação da Igualdade dÓ nu-, 
a questão ,eleitoral debatia-se apenas ,deiltro dos limites lIIero. e da igualdade da capacidade, Ora,"cste"peilsall1erito: 
'cte I!ma cidade, era' Athenas, era Spartá,~éra' Corintbo, e, de Aristoteles relllisou-se em ,Françá, nos "'primeiros" tem::' 
finalmente, outras que escuso nomear,' Em theatro tão pos' da revolução; quan,do se p,rom_ulgou',a .pr,imeira ,cónsti-, 
limitado a qU,estao era 'mui clara e comprehensivel' para tuicão, a de 1791. Este mesmo ,;;y,tem:l Coi o.qu!\ adoptou 
todos os habi'tautes de uma ~idadé; e de ordinario não SO~ a ,Ii'ossa constitl!ição, por ser 'o ' m'ai~ 'cQnforme ,com ,a, 
tratava de votar em deputados da republica, mas 'nos quo' situàcão em que nos acbavamos, e' ainda,"se-mÍ!n'tém, "visto . ''- . . 
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,como o nosso paiz nAo é uma monarchia áristocratica, é 
~á:,;II;Í.o~,~r.c~i~;dem~é~~~i.ca:" " . ,". 1 " 

O' 8R. CUNHA B FIGUEIREDO :~Apoiado. 

men~s. Os nobres senadores, a quem combáto, n.llo, qu~~ 
rem'a 'eleicào dÍrecta 'coíifófrne os' carlist~s na Inglaterra, 

'lregulada ~ capa,cidade pela 'i,;telligencia, porque P!.ra'aqúi~ 
calar essa capacidade' n'ao, ba UI~: regul~dor' que j',!spiro 

Ô Sit. MENDEs DB ALMB'DI:-Em t'aés'condir.ões haviamos' confiança, pratico, ,seguro; (Iuerem-a P?r um, r~gulador., 
por '(orça'.'d(t'~r:,co'ntemplaçào com o'nume;o, porque o eerto, palpavel, o esten30 é s~nUo, o censo, o I,mposto, 
numero era e é a nacito, e no numero entram as capaci- qm\ummaó dinheir9. 'Portanto, Ó:UlI\a pluto,cracia. que s~, 
diiilestque :figuram 'eni"piisiçllO ,muilinlitadá, E'era seliipre' qner estahelecer nCEto paiz, ''':, ' 

. este:rillrgu'inento'quo':A'ristoteles ópplinha ttque!les' que lho 'O 'S": POMPEU:-",stá enganado. 
aPrêsentàv~Iri as c~[Íacidades,em opposiÇãO aÓllum~ro: n'E' O SR. MENDES DE ALNE!UA:-N,lO [Iar:c~os~routra cousa. 

, ve'i-,íI'ád'e;diz'ellé,q'u~ quando se aílre~ei,ta isolado' um homem O p"bre não lem direitljs, ouvem a perder os quê a 'con
Ile"'in'telligencia cÔllÍmum:em frente' de ou'lro jllustrado, sliluiçào Ibes gàranle;deve-se contentar com algurilas mis
sem i1uyidá alguma' o' v'rito ( illu~tra,lo é preferivel 'ao d~ sõcs; que lhes promette para níorali;al~os, o nolire senador 
pnnieiro';"mas' quando tódos estes 'V'ótó'ÚãO reurlid'os, ou a : pelo Rio Grande do,Norte, ou, COIllO disse.o nobrc senador' 
ef~icao"tei'n' dnplo'Yvalo'r' ou vale tanto' como' o voto cio' pC,la: ~abia' (o Sr. cons~l~eiro N,abucõ)"os qu~ pela reforma 
lJ'o:iilelili ilhislrádo:E por' mais'impôriante q~e seja a sua projeétada forem clispensados do direito de rotar deverão 
pókiçào'ria"5ôcie~ade;'t8:I,iodividuo nno é,senão uma frac-' fica*r muiio salisfcitos I W, Um beneficio, si,mples do que 
c:tt minima do povo qnri'p"r' si só 'constitue 'a nacao.'" virão a gosar. 
·,rEnireta'nío;;"dizse; jiara qus.odo'tar:a niullidãO' dó' direito Delll,,"~üra que o cidat,lão que vae an-iscar 'sua vida, 
devobú',' "~'U:an'd'i': o' stiffr;igio préSladopelos homens de :\Ierramar 'o seu sangue no cainpo, de ealalba, o quo' sup- , 
ní'ei-ito"s'átisfáda 'ás a'spiracO' S da' D1lcnó? Mas Srs., como ~porta os agros lab,ores dI\. policiado nossa, terra, 'o Iju,e faz 
verificar",{'c'ap'à'éidade""do·s que' i~1n' de desiÍmpcnlm a "com ,que os ricos po'saro dor~lir tranquill~s em seus ma: 
funcêlÍo' 'dó VOf{i( 'A' experiencia 'teiíi démonstradó~ qUi' :cios cochins e rod"r nos seus'carros co~ segurança ~m ilOssas 

, s6inéilí'e' p'~r meio· 'do"censo 'se con'~cguô 'unj tal rc'suliarlo: : ruas; es,c cidadào n,\o deve a~pirar ao direito de vot,o! E, en", 
sendli'falliveis to'do's 'eis outros 'êxpedienÚls.' Por conse'ltuin~' 'tretanto li nessas' cla~ses que Ee encontra o rua,i,orespi
le sómenle a posiçllo financeirÍl: bé' que 'confere ri ~ireito ; rito' de sacrifírio pel~illter,!lsses, da, palda. Aquelles que 
d'ihilége'r;' o' quii' náo'déix'a de liaver Injuslica, por isso que : I'r~tenderem o di'rcilo de eleitor deve-sc~lbes derl,arar, o que 
o"múit&',' e ;a 'ca'pacidade: poám' existir se'm os 'recursos .dizia GUlzOt, q\l~"antes dô . 18.i8_niio acredilava que em 
pe'ciloia'dos'. " ":,,,,:, , ." ' ... ' ", !tempo algum se esta êleces,e o -suffr.gio univcrs,jl. ein 
"'Se s6Uiénte,o censo, Si. prestdente, pódé dãr um rcsul- 'França: " Fund"c' Ullla fortuna, sMo ri~os, se aspiraes, as , 

tadó' pratico; élle riiio póde ~er baixo porqu~ nao aUingo' o ifunecões de cleilor.. ' ' , . , 
6'11,á que ~e propor o legislador; 8C fóralto, o numero i ' S~nhores, ~ dureza de uma',íal maximáé~inc.l>mpativel 
do:s,:que volam é minimo; e este resultado tenderia a mu- icom o fundamento do direito do voto, e com o' exerciCio 
dar,a naturesa d~s 'instituiçoes que nos regem. idessa fun.;cao. O que.,é o direito do voto? Diz um notavel 

Nós iriamos com semelhante sistema trarisformar inteira-, :publicisla,·ó o direilo fundado sobre o inleresse de todos, 
lPente a Dossa monarchia: de uma mona.rchia demo('fali~a, 'CoJlscquentemjlllle do cada um, á ,ai- bem governado. Rico 
como' ~ 111 'nbssa fo'rma' de governo, fatiamos 'uma inonarchia ou pobre o cidaclào, o i,\téresse é igual, o direito ,o mesmo.· 
aris'to'cr'átkà.' Queremos !,or ventura fazer uma mllnarchia" 'Se a capacidade tem um merecime,Úo que 11,10 'dcsconbeco" 
comó"'à"d'a' Inglaterra. Mas para crcarnquella nobreza,' :o.numero nào 'póde ser ctCsprezado. Quando ,os interes~es 
n'q'uellqs"costtiiJj'e~~'8quella sujejcno á lei slto' necessarios ,que esle representa não póderem ser collocados enl gráo 
den'eêulo's;'p~lo Iflenos;- .. ,',' ' .' " , superior, compele-Iues ao menos' a Igualdaoe de posiCãO. ' 

- il~l' !-::!;,~, I. -'.1;' ... _. . • A aleicao direcla ccnsilari'à. na siLuacào em que se ácha 
O,~I!. CtiN~A E F~aUEIREDG :- E para 'que 'I 'o m,úndu· civilisado, j~ fez o seu tempo; e-nós ;,ãO podemos 
O SR', MENDBS DE ALMEIDA: _ Refiro-me sobreludo aos em nosso paiz fazer ,retrogradar 'o seculo, ' 

cost~meil.po~i\íC.o~.,áquillo que cuslou tantos' rios de sangue, i ll1as, SI' preside.n\e, vamos de,eJjlbaraç~r o argumento 
taota:e,tiío,cara experiencia e por estas ctrcUlll>tancias no dos, exemplos a que, como já disse,. n<1o ligo,grande im
s~~ En~ai~ 'hi!t,~r:ii?o ,iobre a conrtituição ingleza dizia partilncia, para _de,pois apreciarmos 'os do~uziilo? da consti
IO,rd', Russell : 'quo a excellçncia do govc(no inglez nào lui,cão. e ulilidade [lrati~a em nosso paiz. Insisto no oxame 
cO,n~(sto'; sÓ.IJlent~·' nas" boas léis, mas no caraCler e bom 'tio' argumento deduzido dos '''exemplos porque os nohres 
senso da naçllo". Ao genio da nação, ás virludes que nella senadores a quem combalo, diló-Ihe demasiada importan
pr~pon~~f,a".',) se ,!Ie,Te o d~senvolv,imento natural das boas cia. Já vimos lIual era a pratica ,da eleição, nos estados 
lei5 'o a '~ua satisfatoria execução; o que é muito dlffe,- da al~lIga Gretla ., em Roma, onde ~unca sc r~allsou a, ' 
rente ,:qua'ndo "o 'paiz, posto que dotado de 'cxcellentcs' lei; ,comblllação consagrad,a em nossa conslltUlçã~; comblllaç~o 
nio;'e'ncon"ira" na poptilaçli:o' às virtudes que lbes' auxilia~ .quc,." cOmO,?OlaVa AI'I~toteI9s, era" u"! acto de,~ab~d9n,a, 
aJeaLobservaocia. polltlca, Salal)los por tanto, da an\lguldade, e apreCiemos, 

'M,a~'::o,,:,qu~:',:à~inir,a;, Sr,preside,nto} ti que sejam os o que se passi!- nos ~stados modefnos.,~ue tC,m legish.çao, 
, h9'E~nsJ'~ma!~"ae~?Haticos., dO,:,nosso paiz os que quérem .se~cIJlanJe ou quasI. ao sy,tema pO!ltlCO quo ,adop\amos;, 
tr3l,~SrO!;!lI/I~"UI!la m"onarchi,a',de!l!Qcratica"coqlO 'a que pos- ? ,nob~e sen .. d9r;, pelo ,Ceará ,(o Sr~ PO,mp~u) a.mda"na, 
suiüúis: eiidnonarchia aristocratica. u~tlma sessão no., diSSo. qU,e no', systema da eleição In", 

"-:", ", , " " ' '. '. " dlrecta eramos sOmen,~e a~o,npanhados 'p~la J!,a"pela·.gel!l;d\\" 
O:SR., FJ.~?~,J~~,!lB"M~,~.~~ .~Apola~,o., . No~uega,(riso); tinh\~mos, por,t'\~to, uf!l:fracocomp,anbe~ro: 
O S8;' MENDBS DIÍ A:LMBID!:-;- Porque a eleicãQ direc.ta ! Vejamos a el,actidão des~,\ pr,oposiCãO, o começemos pelos, 

o quê que.r~'diZer? 'Ce'nso 'elevado,:'.' nà'da"ma;~ C nada! estados da nossa 'Am'erica.' . • - "', .' 
• : ..: j ~! ~ : • 1 - ,". . '.' . • , ) . ' . I ' 

-' 

.' 
" 
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- Nos E,tados-Unidos, Sr. presidento, tanto, a eloição/do o. senado contém 89,.mernlir,os, 'divididos,emrtres, classes, 
senado como a rio, 'presid~Í1te, da Unino sno,Jeitas pelo eleitos pelas asscmbl~as provinciàes por nove .arinos~ reno:
si&ten1j~ da eleiç;lo indirecta,. ·(/\poiado~)·. O mesmo suc-. vando-se um terco em cada ·triennio. Os membros da. cama
cedQ. nos Estados. Ph,tinos, no m~i5 importante, a Con- ra dos deputado;, em n~,i,ero do 68, são oleltos .llor qua~ro 
ferlúaçfio Arg"ntina. "O padr;lo a,ceilo foi' o -dos Estadós annos, por 38 dislrictos segundo a divisão das 'provincias 
Unidos. No, CiJilo, a' r~publica" de origem, iJespnnhohl que ou eSlados, por eleitores, de 23' annos para cima, pagan
passa peta o~a.is be,!ll governada, tanlo o senallo como o do imposlos, variando. s~gundo às provincias, de 8 fi 65' 
pro,idento da Republica s~o eleitos. pelo 1I1e5mo 'yEloma· dollar5 (isto c, de 16$ a 130111'de nossa moeda. 
(arts. 23. e 63. da. re,pectiva con5tilui.c~0). Apoio-me , Temos pois já,uma boa companhp,ira para a Noruega. E 

'I na' au.oridi'lle do Sr .. La"tarria, autor da' o~ra, Elementos resumindo o systema conclue (conlinlia a ler), "E'"o que já· 
de.direito publico, constitudona/; th'~orico"pgs!til'o, c poti- disse' em rdaç'lo ao bom rrgimen,ila Holland ... e 4a SuiFsa, 
lico, :cujos sy,tclnas do gOl'en:o tanto seniram 'á união anglo-

Sem sabir da -Amel'ica, 51'" presid"nlc, já vô V, E.~.. ,\mericana.", • _ . 
que, n1l.o nos á.chamos tão, i,oIiIlIQs',tAo alraz!!dos, como., Ora, creiQ, Sr, prcs.i.dente, q.ue uma autoridade como 
nO$ suppunb"m. TCllIo's já"muilo qUI'm nos acompanhe, ill-. esla'é sobremodo v;;Jios<l,; é um CÍ!ladfi.o amer,icano, escrip ~ 
dCJÍcnd~nle da gelida Noru~ga, o, {I~e já nllo é.lilo põu'co, 101' protestanle e mui autôri'!loo que, aprecia um g.Q~erno 
Continuem,os.. ,.. de sua confl,s'ào.· ~. .,' 

. V'I.~lOS a vêr, ·Sr, presidente, so lia Europa haverá al- Mas \,I,jamos ainda, Sr, pre.:,id~nte, o que diz o Sr" Sea-: 
gum povo, digno do nomo de cil'.ilisado, que. lambem t~nha 'man a respeito do lIrasil, {IUe' tà~lbem ja lem uma signi~ 
adop.lado o IIOsSO sy~lçma de.elciçi)jl, quero,dr. prefcrcncifl firaç;lo,no mundo politico, já vale ,!Iguma COUS\l a despeito 
procurar um povo prolestante, porq\le é o exemplo, qUI1 da religi,lo que prore,sa, O quo se diz .. na falla,-do lbróno 
parece que mais seduz, pO,r n;io estar' dominado' pela:, tre" acerca dó 'v<llor moral dO.llrasil. entre as'nacóes civilisadas,_ 
VASo do obsfur"alltismo; Já: tem'os em.no.sso f,!-vor a Noruega, .vejo aqui' confirmado. nesta obra e appl.a~do·, ( U J • :N'o 
que é IUlherana, o quo um pouco nos con:,ola,. Ih do ser: lIrasil o senado e a camara dos deputados são, elijitos in-
exrn1p,lo do melho.r q~ilalO, um." pouco. de calyini.§núl" á direclalllenle rolo povo. • ' 
Guizot: s)'ôlema religioso. bem austc'ro,for\e; Jlor quanlo Depois do re,;um,ir e expOr õ nosso system;'\, do eloiçqes 
se rormos '! invoc~r'ein nos'so favor'o que se: pralica nos diz,: (continila a ler ) . 
:estados catholicos, II~rlilHnos o no's~o .tempo, as 'Ii~oes de - ".Q sy,lema das eleiçOe:; indirectas e de suffragio limi
taes raizes não ,el'l'cpl. 'tado II~m rU'lI:cionado bem e ha assegurado a Pi11 e .a pros~ 
. Esse exemplo, SI', presidente, penso ler. en,contrado .n~ peridade do,sc immcnso 'imporio, por quasi cincoenta annos,!, 
Hollanda, c cilo -o nàO~FÓ em "i~la de sua COlIstiluicilo, . . . . #' .' 

oPas auxiliado com o parecer e aUloridqde, de. um escriptor )Iis, como 110 róra se .aprecia" o regimen deste 'paiz. , 

protestante o americanq o 1;r, Seaman. 'Ello diz que esse .. O S~, ZACARIAS :-ApOi~d~,' . 
notavel paiz com a Suissa são as r1mis nacões mais bem 
governadas do velho mundo: pois as' considera ás m.íis 'o SR, SII.VB)RA L080:-E co.mo se· ~5crevo a.historia I 
libcr:oes e populares, E accro,cenla que o syslema rederal 
amori,'ano roi na ma~ilUa pilr'lo imit~do dos governos de,sas O 'SR, MENIIES DE ALMEIDA(l.e~do) :- « Ao passo que o 
duas' nacOes.' ,.. ' Mc~ico e todas as rcpubliea~ bispano. !lmericanas sob ~ in-

. E rle CcilO, SI" presidente, a H~lIan~a passa como paiz Ouencia" de I:0verno •. republicanos, com O suf{ragio univer
bom administr ,do. E como exempl,! de paiz protoslanto Ó sal dos homens adultos, o ,eleifdo (!ireda, teem todas, salvo 
magnifico porque .éum (gover~o 'quo foi c ai'lIla é oppres- o Chile, sido' frequentemente perturbadas por facçOes, in
sor dos catbolicos, ,embura a pOJlulação que alli segue esla surreiçOrs, revoluções e guerras civis, 
Iloulrina ainda .orce por melallo; mas quanto .. ao gOBO .de O suITrngio universal, e as eleições directas .pelo -po'yo 
diréilos polilicos a,~ua.posiç;10 é inferior á prote~tai,lo lJ"e n;lo parecem adaptadas ás populações, noviça i doo climas 
predomina 'no gO,I'eruo .. ·Mas é o 'k Seaman,. o autor da tropicaes, cujas massas são' sçmp~e. fracas dé espirilo, e 
obra: Sy,tema do governo americano, o mais proprió privadas de educàcão, " . . . , 
para inl'ocar o exemplo rle um paiz em laos condi cOes : licit~s as comjletenlés rescrv~s, quanlo á fraqueza de , 
a clle' porlanlo réc.orro, Quero. ler as pala\'fa~ .10 Sr. 'Sca7 eS1Jirito rlas mafsas dos raizes situados rntro os Iropicos, 
man,·.em.l'ererçncia á Hollanda, O'senado me permillirá penso (Iue não é'sem desacerlo o que enuncia o escriplór, 
(lUe o ,faca, , O que apresenta o'nosso pai7, de·grande e de estavel o 

Eis aq'ui o que õbsOrva o Sr. Scaman (fé.) attrib~e a el"içii~ indi~ecla: ha,nisto exageraçãO, mastha 
Na Neerlandia ou Hollanda o systema das elcicõe5 é .lambem muila verdade, so cOllsidcrarmos õ paradeiro a que' 

rQ.la . mór .. parto indirecto, e mui longe rle ser popu'lar ou iriamos 'esbarrar, se, ao el1\'ez, til'eBSemOs, desde principio 
democl'atico, As pe~soa,; quo pagam uma cerla somma de de nossa .emancipação politica, adoptado a eleiçãO direcla, 

'impostos : eleg~1lI ce(lo numero .do eleitores nas suas, res- ou o suO'~ragio'unil'ersal. Seguiu!.oso meio termo, ~ n meu 
pçctivas .cidades, o.este& clei.tore's nomeam os membros dos vêr o~mais snnsato, .. 
conselhos inunicipae" (tow.n cQuncils): que,' antes da re- Esloú certo, SI', presidenle7qu~, somento com as elei
forma ~da ,constiluiçl\O, em 1 X48, eram .eleitos por toda a cOes indirectas não cbegarianos. ,aos re,ullados que, a· 
"ida, Os consel!lOs municipaes elegem. deputados fi suas despeilo do ludo, temós colhido, mas c'om as elciçles direc-
assembléas provinr.iaes,quo são mui õemelhantos ás nossas tas ainda menos oLleriamos. • 
legi,laturas dos estados'. O que.diz o mesmo Scaman,.a respeito das eleições dos 

O. Estados-Geraes (o'u a legislatura nacional) se coI)1" Estad,os- Unidos, mOotr,a que'ellas n'o seculo passado, o até! 
poem de d!!~s camaras: o senado e a camara ~o deputildos: 18<1.6, eram indiroctas, e clle lament~ ,que depois,da revisao-

• 
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da constituiça9 d? Nova-York as eleições em quasi todos NiIÔ 'desejo lor ao senado o que a este respeito posso 
os est:,dos da Unia o se tor::asscm directas, com prejuizo allegar; mas transcreverei no meu discurso, mo,trando' 
do pall.' " (Iue o unico estado -quo na Allemanha faz., noste ponto ex~ 

O SR, ,FIiRNANO'ES OA~ CUNUA : -E. com clle, muito, pu- I ccpção Ó.O lIes.e, por, uma I.ei promulgada em 1849,' e 
,blicistas e estadistas americanos, que innuein na pclitica r~5l;lbeICClda·em 1 ~~2, O e,cnptor que ~ra. cba~o em au
do seu paiz. deploram o s)'stema americano que' o vae XIII? é o Sr., Maunclo llIock no seu p!cclonart~ geral de 
levando li de cadencia em materia eleiloral~ , poltltca, artigo ele Iça0. Tratando' sobro as eleições dos 

, , . . e~tados da Allemanha exprime-se nestes . .lermos: , 
, O Sn. ,VI.SCONDE ".0 ~IO D.nAN~o (pr~Sldente do conselho): "Systema, Quanto ao sy5tem;~ de eleição, o que se acba 
-~Ias nqUl escreve-so a bl5tolla dj) o~tro modo. • estabeleci,lo em todos 'os e,tad03 allemues, é o do dJUS " 

" ·0 Sn. IIIENOES os A,.IIIEIO,\·:- Aqui eslá o q'uo ello gráos (o indireclo). Sómente, a lei eleitoral do He~se em 
diz: , 1849, que se restab,elec'eu em 1862,' pre~creve a eleicào .... 

, • As primeiras constituições americanas, e todas as adopt:,- d'recta ,dos depu ta dos. , , '.,' -
daS"durante o seculo XVIII, limitavam mui consideravel- Na 'Austria, os deputados' ás dietas provinciaes sUo 
men'te o direito de sulfragio, e não permitliam' votar senao eleitos d'iractamente na c!a~so dos grandes proprietarios e 
aos proprietarios e aos cidad,los que Iragavam impo,tos; nas ,cidades,; mas os T~prescntantes dils com munas niraes 
mas a' tendenc.ia foi sempre em direccão ao sllf)'ragio ulli- são designarlos em segundo grão por eleitores eleitos 1)0 

versal',dos homens, desde a eleição á presidenciá ,do primeiro nas assembléils primari~s na Austria, na Pru,sia, 
Jefferson em 1800.11 . ' lia Baviera, ,etc. Estas assembléas são dirigidas por um 

Em outro logar aCCrescenta : commissariõ e~pecial (Wah commissaire) nomeado pflo 
" Durante a guerra da independencia. e até a adopção governo; nos outros estados como em Wurtemberg e no 

da c~nstituiçao dos Estados-Unidos em 1 j88, os 'menibros Hes,e Eleitoral, esses cOllllui,ssilrios sUo ,desi,gnados por lei. 
do congre~so eram eleitos pelas legislaturas- coloniaes ou A, lei prussiana prescreve a nomeação de um eleitor 
do estado,' como nossos senadôres o silo agora p~ra o secundario sobre 250, almas, ao passo que na Daviera,e 
congresso. II . . ' no Hanover, ba um: eleitor sobre flOO almas. 'Na Austria 

Continuando, diz ainda referindo-so ás reformas que Si ha' ainda 'isto de particular. que os deput!ldos mandados ás 
fizeram nesta mate ria em dilTcrentes estados da Uni;lo: dietas provinciaes do archiducado da' Austria, da Dol1emia, 
'-. Por fortuna, a 'constituicuo do's, ESlados-Un'idos nITo da Moravia, etc" - Mo eleitos em 'parte a dous gruos, ein 
póde ser facilmente alterada; nilo o póde' ser' por um~ parte directament,e, e 'elegem dopois entre si o nu'mero de 
simples maioria de partidos; e ella previa. que os pequenoR deputados ao conselho do Imperio auinente á provincia,II 
e grandes estados, uma regra de equidade para este' propo-' Ora, se temos em 1I0S~0 fal'or um paiz hoje triumphantç. 
SilO, como .para as eleições db presidente e do 'vlce-presi- um pair. tão iIIustrado... . 
dente, por meio de eleitores presidenciaes, e a eleicão de 
,senadores ao congresso pela eleição directa nas legislaturas, 
dos, estados. li 

Apont[l o mesmo Seaman o exemplo da segunda consti-, 
tuição do estado do lIIississipi em 1832, bem como a re
vi,áo dá,constitulCilo do estadó de Nova ·York em 1816 
r"-alisada por homens imbuidos do I'àdicalismo e de ~ntllU' 

, fiaslllo p~pular pela eleiçUo' direcla' pelo povo, etc. 
« O tempo, diz Seaman, patenteará os males de seme" 

Ihante syslema, e indicará os convcnientes remedio~. " 
Eis aqui presente ao senado a opinião ,de um publicista 

'. c~lebre apreciando com sisudez 05 sy.temas de eleiçãO \lo 
seu paiz. , 

Já, SI'. 'presidente, tratei do systemaelcitol'al adoptado 
• em varios paizes da' Europa; I'OU agora' citar mais ,um; 
-talvez agrade ainda mais este exemplo ... Aqui citou se a 
Allemêilha como tendo adortado a eleiçao directa. 

O Sn. FIi:RNAl'IDES DA CUNDA : - Em goraI nllo tem. 
O'SR .. IIIE~o!s DS ALlIEIO.\: ,- E' o con'trário. 

O SR, FERNA1iDES'DA -CÓNUA : -, Justàní~nte. 
~ O, SR. 1IIEMDES DE ALlIEIDA: - NUo recorrerei mais 

ao "auxilio do' Sr. Seamap, vou invocar u mã autOridade 
ainda ',mais re'peitavel. Trago este exemplo, porque es
tando boje a Allr.manha 'no galarim co~ Bismark á 
frente, e~se grande. perseguidor da Igreja, , . , 
. O SR. FERNANDES DA CUNIIA : -O homem I da forca. 

O S~. MENDES DO' ÀqlEIOA : - .... 'o compatriota ·de 
Humboldt; 05 idolatras da' força, os que sust!lntam que à 
força é tudo, devo ser bem altendido. ' 

O. SR. FgnN\NDES D~ CUNHA :~A fon~e de todo o s,!bel' 
gravo e profundo, 

O Sn, MENDES DE ALlIEIOA-: -. .. nUo estalllos sós;, 
temos comnosco as Ilações germanicas que, se oiz, serem su
periore:; ils naçOes latinas. 

Portanto, Sr. presidente, nno é a eleiç;1o indirecta, pelos 
oxe~lplos que tenbo Citado, systema tão apoucado, tão fóra 
da razilo bumalia que não tenba quem o siga; tcm ao envez, 
muíla gente o gen~e, creio eu, muito bóa e. autorisada. E: 
escusailo citar 'outros autores que sustentam a eleicão indi
recla, c"mo' Tocquel'ille; admirando o senado' dos' E~tados 
Unido~, feitura dessa' elei~ã.o, Adolpbo Garnier na sua 
Moral social, o conde Luiz 'de Carne, nos seus Estudos 
sobro a /Listoria do governo repr,esentativo em Franfa" 
que não. leio por que 'a l10ra está mui adiantada, c nUo ,é 
meu proposito prolongar a discussão, mas' peço permissão 
p'ara no discurso imprc'~o 'transcrever suas palavras, A 
opinião de tão conceituado escriptor tem a meu vór muito 
peso, por isso que,era partidistada monarchia de ,Luiz Fé

,Iippe, epoca em que tanto floresceu a el~ição directa' cen-
sita ria . 

« E' sobretudo em vista do temperamento franeez que-_ 
a eleiçuo indirecla par~ce baver sido concebida. Acontec.e 
com este systema o mesmo que na divisilo do' poder legis
lativo eill dous ramos: é a cautela tomada contra a im
'petuosidade do primeiro movimento, um refugio.para a con
sciencia publica medilaodo no preencbimento .... dos seus de· 
veres. 

Por oi;tr'o lado, que systema mais lógico em um paiz 
em que as luzes, assim como a propriedade, se acham des-
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igualmente repartidas-na classe numerosa ,que ns possue I Cacil indicar simplesmente .os 'homens' mais' dignos" 
e sob um regimen que"' aspira a distribull-as a cada um 'I' os mais intelligentcs, (iS mais re~ommendavels, do "quo 
~egundo a medida de suas Corças'? O' estabelecimento de, escolher 'deputado.s, que, a m6r parte das vezes, nlio co-; 
~ráos na conçe.são do dir,eitos ,politicos, grãos cor~espon-I nbecem. .' , . '" 

- dentes 1I0S que res~ltam das diversa's garantias sociaes,' é, Pergunta0 rio camponio mais ignorante' quaes são os hoL 
o unico &ystema qu'o permiUe alargar â franqueza 'electiva' mens mais çonsiderarlos, !lÍais intelligentos.da sua communa, 
seni absui'do, el!! tbeoria .. e sem perig9 'na prati~a.. e ell~ dar-vos-lIa a lis.ta .sem o menor embaraço. Peguntao 

Condemnando este systema forçosamente somos arras': ao. mais habilitaM, dos mesmos camponios, quaes Rão os 
tados a circumscrever a 'cifra do corpo 'eleitoral, 'a fim de antec.edentes, IJuaes as telldencias do deputado d,a cir
deixal-G menos abaixo de sua terdvel missão. .cumscrigc,lo, e muitas vezes ficar:\ embaracado' em res-

Q'Jando no est~do actual dos costumes e dos interesses ponder-vós. '. " ' -
~ reclama-se ao mes'QJo tempo eleitores numerosos e eletçiíes " O: ponto importante' é quo' à eleição' seja realmente D 

direçtas, faz ar.reditar ou '1uo não se mede a tem!lrOSil_ex- .eleiçào, 'jsto é, a escolh1livre, e, com'o sutrragio"do doú~ 
tensão deum manrtàto' quo resume mil um nomo proprio;, grãos; e;t~ deside,ratum perfeitamente se consegue. D~ uma 

, os mais arduos problemas, do tempo, ou que pouco im"l parte a ,~551imlJléa primaria conbeco exactamente os bomens. 
porta que esse mallrlilto seja drsempenhadópor bomens, em que ell.! investiu do seu mandato. e tem sobre a sua mora
posição de comprehenrlel-o, e c~l1i isto, se dá ,testemunbo OÚ l-lida de, sobre sua (lonoralJilidade, sobre sua inteUigencia ,os 
de uma mediocre~ inttlligellcia politica, ou de um cynismo dados mais. completõs ; por' outro lado· a assembléa eleito- " 

. dilficil de qualificar. " ' '. ' . ,ral póde intúrogar os cand.idatos o julgai-os' 
E' 'digna talllbem de' consideração a ~pinião tio lord 'Por esta f6rm:l, com este systema, . a ignora,ncia das, 

Drougbam, autoridar!.o de !l1uito ,valor .em' materia polilic'a, massas perderia a mó~ parte'dos seus inconvenientes. 
COII) quanto, este Q.5tadista de tão grande nota' 50 pronuncie .Póde-so além di~LO fazer notar, que nos paize:< em que 

'contra,a eleicão indirecta, más.ha um trecho da sua obra, a'opinião'é partilhada entro_D doutrina da eapacidade e á 
Democr.acia e' g,OVCT1l0S mix/os quo,- faz-5e merecedora de do sulTragio uiliversul, o_voto, dós dous .grilos seria,a mais 
especial menção, pois i!lteressa 'ao sl'stema' ,quo .'defendo. sensata das tralisacçõe:i~ Em principio o direito indi.vidual, 
bem. quçagora o .não exare, "pedind.o pára ostampal-o a I do' ,'oto seria: reconllecido. 'e mantido de fa~to, ao 'p<!s~o' 
mesma b'enevolencla do senado. ' . que por oulro lado a,,'apacldado eleitoral ficana consagrada . 

Eis suas,palal'r'as: '. com uma condição nece,ssaria., ' - ' ' 
• ~Ias, bem que existarii'sérias objecçõe5 contra as 'elei." S6mente em logar tle procu~ar, a garantia' da capa-', 

çõe~' indirectqs, não se, poderá ,dizêr que os to sl'stcma I cidade na fortun~, na riqu,eza, como queriam .o~ censita'rios, 
tonha directamente por etrelto' enfra(IUeCer 9 poder do o que ,podia .ter IrIconvolllentes ,moraes, ou mais IlIustração, • 
povo, ou· de reduzir a,sua innu,eocia nos negocios puhlicos como· reclamavam os reformjstas, o que carece de preci-
.c §ua direcç,io "nas màos de uma oligarchia ; 'o govçn[o são, procurar-se~ba taes garantias no bom senso publico, 
contiliúa ainda popular, no'prop'io e verdadeiro sentido ,da que ,nunca se .. engana, (IUando se_l~o <lp~esentar questões 

que retem o, poder .. de escolher pessoas que elegerão r.epre- .Não besitamos em dizer que acbamo's' nesta dootrina 
palavra; e o pOI'O ficá na pos~e dos seus-direitos, por iSSO', de sua competcnc[a. ' ' - , . 

sentantes ~ignos de sua escolba e ~u,:cepti~ei5 de serem dado_s mui serios, ~ue . nos parecem I~erecer a ma~or at-
, . ellas propnas ,as' alTasladas ~:\ proxllna eleição, no caso I tençao .. ,,· _ .,.. .' 

que hajam trabldo sua confiança,,, ' , 0p.lllIões tao' conceltuailas firJnam a convicção em pro 
'. Além destes escriptore" invoc'lIei.ainda, Sr. Jlroiidelit~, do s)'steOla consagrado na constituiçãO., .. , . 

à'autoridade dó Sr. Mauri~io ,lJ.loc~, de que já I~e: utilisei._ UM SR. SENADOR: --Tudo tem seu p~ó e ,seu contra. 
aproveitando ·mo do seu Dlcclo~ano geral de polt/fca. Este ' ' , 
1<10 notavel publicista exhibe consider<lções mUl,sensatas .em O SR. 'MENDES DE ALMEI~A: -Convem. então .. ~ollocar, 
(1Ivór da eleiçà_o. indirecta 110 artigo: Eleiçdo, N;io' farei li ,a ~uestão no seu verdadClro pé e nã~ dizer-se nmguem 
leitura,. m!lS P!!ÇO permiis'ió para consignai-a, no"diicurso, bOJe adopta semelbante, syste~a de elmção,é toupa velha; 

',« Suffragio"de dous grdos.-Grande numero de' demo.- é caruncboso, s6 o partHlo .aullc,o"ó quem o:sustenta·. 
cratas liberaes pCÍ'gur.talll s~, dl!vendo-se ~stabclecer o suf- O SiI. FER~ANDE1· DA CUNDA: ~Apnia~o; por mim' 
fragio universat não seria preferivel admillil-o com, dous 'prezo-mo do ser independ'cllte, o o stÍstento. ' 
gráos. No terreno da theoria esta. questão p6de ser cxa-' OS' ", "." ... 

-minada sem inconvenientes, " . ' ,R. ~JENDE5 DE AI.MBIDA: - Pode-50 dizer quo a 
. " eleic,lo directa'óa melhor, preferivel á decretada na con.,. Os partidistas do >ulTra.gio- direclo pensam que é' in-' , 

stituição, ma; com razões. solidas., aceitaveis: os ellemplos dispênsál'ê1 qUA- baja O 01,en05 poss,'ivel intermediarios entre b 
O 'd I I . que foram exhi idos na discussão Dão podem aproYeit)!r, o povo e o poder, que é sua emanação, I ea ,.em.ocra- a mór parte era contra producentem. " . , tico sendo o governo directo, e a 'delegação não sendo\mai; 

'. do !Iue' o CXllcdiente destinado a facilitar o jogo das IIlsti- O-SR. FER1nNDEs D:\ CUNII,I: - NãO tenbamos pressa de 
tuicões elles querem que a delegação seja direeta, e que se (azer mill ao paiz com'.improvisos:· ' 
cba'm'e ~ propri;(,nação 'para nomear e julgar os 'que forem O . SR_. NADuco: -Como: está vao muito 'bem. 
cnc:irregados de .votar 05 subsidio,S e a.leis., ' 

O SR. FER~AIiES DA CUNHA: -Não yae bem, mais não é Os partidistas do • sulfragio em dous grãos ~ào. vêem 
que_em prinr:ipio ha uma ditrorenp sensivel entre,a delega-. cóm esses improvisos que ha de melborar. 
Ção por voto .duplo. Mas de ,felto ha vantagens· sérias rio O ,~R, ME~DES 'DE ALMBID,I::-Val1l0S ,\ questão consti-
systema de, eleição em dous grãos. Elles fazem nolar que, tncional, e deixemos de larlb os, exemplos'. ' 
por )Ima collÍmuna (villa QU1'arochia por exemplo) é !Dais Senbores,a no~sa constituiçã~, orga~isa~do a monarcbia 

. ,. 

" 
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brasileira tomou uma baso democratica, e P.or!lue nem razão I 9 SR. FERNANDES D'A CUNHA: - Paiz 'diametralmente 
tinhamos' para osteniar aristorracia. Sabemo. que nosso' Ol'posto ao I.Ira~il e cuja organi~ação li inapplicavel ao 
territorio :foí o.ccupado por immigrantes pobres de outros; nosso. , . 
climas'. de oútro.hemi8ph~rio; de quem somos, oIescenllel~tes; O ,SR, MENDES DR ALlIE:DA : -: Desde 1688 que a 
tínhamos, é certo" no ,começo de nos,,~ emanclpaçao, á ari~tocracia territurial britanriic~ tomou posse da Ingla
nossa frellte um prrnclpe q~e era ,de estIrpe nobre e aUC'j terra; o t'O;!los os dias ouvimos fallar que Ó ~sse o paiz 
gusta, Foi o nosso, chefe: mas, ansto~racla, n:10, Se haVia I'abeilçoado 110 sel{ .governement 1 Os homens do povo são 
um ou outro descende~te ,de no~re~, onun~os da metropole, os pariás da Inglaterra, A muito. custo as classes lnfç
eram, raros'; .f1ãO podl~I,n conshtUlr' po~ SI ,óS uma cla,se, fiores, vão gallhúndo terreno no dominio qa politica, 
e nem lInpedlr a orgalll~açi'io del!10cratlca da nova ·naclo- , ,. '", . , 
nulidade, que se compunhã em sua qU~8 i totalid:l!fe de ? Sr., FERN,A~D~S, DA- CUNHA, -Nao" um mllhilo de 

I, õ 'e .' 'ileoios e que "<pir'vam'a crear um go- eleItores para quasl :10,000,000 de.'b".bltante~, poP.u tlÇ es s m ·p.IV bIt.. (l t (. ( _". ',. 

verno com os proprios recursos, e em que sua vonrade' O ·SR. 1dRNDES DE ALMEiia :- Porqu· flãq se aceIta lã 
prédomillasse, Ora é dessa grande massa de lIldividuos a reforma dos' cartistas?'porquc n<lo se baixá o censo, 
em taes con~içõ'es que se constituio a naç<lo que re~resel~-I.;~não >:om muita eculron\ia, para álargar a bMe do elei-
tamos, Accresce que o sysloma elcitóral adoptado na constl- torado? -'. . 
tuiçãO offereCida pelo fundador do, Imperio ê compativel E jil' que locamos nesla materia p·eço. permissiío dO 

. com o estado da nOl'a nacionalidade é o mesmo. quo a senado para citar poucas linhas de um publicista ai'noricalW, 
constituinte elaboron,. . . .• n~o sei >e peruano ou colombiano. o Sr, 'Torres CaicMo 

Ó S.R, SI~I'EIRA LOBO: -,Ha dilTerença muito notave!. extnlliidos de sua ubra: Estuclos sobre o governo inglez, 
Elle eopia I'arios lrecho, 110 jornal tory o Standard sob.re 
"5 eleições lia Inglaterra em 1866; note-se nesse tempo 
já se nal'ia baixado um . pouco o censo, não era' é.01Í10 

O Sft, MENDES DE ALMEIDA :-.... a eleição indirecla. Por
tanto se o que entre nós existe é nma monarthia demo
cratica, uma mona~chia libentl, isto é, um eSlado en\-llue 

'o poyo se governa' a si proprio por meio rle ,eus represen
tante..s, é logico e natural que a base da eleiçà9 deve ,cier 
democratica, A eleicão directa, como ·já -disse, presuppõe 
um censo elovado,· pois desde que falta esta base temo'5 o 
suffragio univer§.al, que ,não desejo, nem U5 nobres senado: 
res a quem respondo, Ora, sendo as;im, ,o nO:lSO governo 
é o do.povg pelo pUI'O, é o sel{ governel)lJnt, prescindo dos 
abusos, quo não esclarecem a questão,.E perguuto: o 
censo elevado faria'o povo governar este paiz ? , . . 

O SR, SIf.I'EIR! LODÓ:- Aqu'i ba osoverno do pOIO 
pela. policia, '. .' ,! . " . 

oulr'ora. I , 
O SR, VIEIRA'D.' SILVA :-Á lei iugleza li d~ 1867. 

~ O SR. MENDES DE At.lIEIDA: - Agitava-,o o problema 
da nova reforma eleitoral, tantas vezes mallograda ; da 
legislatura que levõu-a a bom termo .. 

. O· que vou ler ,é copiado do principal org:io do partido 
tn.r): ; por alri. se verá quaes eram- as ,doutrinas que tinham 
as ,yml'athialó da aristocracia que governa o desfrúcta a 
I"ghterra. ' 

• Um jornal' Tory, des"brido em sua linguagem, dizia 
erupriucipi08 de Julho de~re anno, que a Inglaterra ioto-. 
ressava na etimpm de v'oto~ pela aristocr<icia, Eis al~ 

O SR, nIE~D&S DE AI.MEIDA: -. , , não: lJ,ívcria o go- gunias phrases do, Standa,,.a : ," -
verno . dos ho'mens ricos 'e poderosos '; haveria senão o Pouco se Ileve seniir o desombol~o de m1!is de líQ,OO'O 
gOl'erno dá Frallç,a, dos Bourb,ons, até 1830; o go~erno p"sos que se dcspelldem pará conseguir-se a eleição 
de Luiz Fciippo abaixando um pouco o censo para trr em de lIlembl;o 'd'o parlamlÍill'o; e,te despelldio é tà~ niítural 
seu favor a burgue1.ia, o .',egimen 'da fi'n:!lIça; S.'l"P.'rt!OS que COI\IO o 'Iue se emprega para rep'a'i'ar o conservaI' à .propria 
não viver;lIll 'com tal systema, a de5pcito llos "elogios COIll casa. Todos devem persuadir-se qne é este o uliiéo meio 
que,o: commemoram, ,,< de obslruir o cami"ho"á' democracia, 

, Hem SeI, iir. ~rcsidcnle, que não' foi·e~ta a origem prin-' .. ' Se a honra' de. ser : nremh~o do p:d'la'mento 'não vale 
~Ipal,da qu~da, d~sses,do~s governos; ,I~"S fOI a causa. o-pre.ço .legllldl habitual, ·virá a ,er um 1Il.,,!livo· do ·Iutá 
occaslOnal, a odlOsld,ade quelll>plrava a elel~ao dlrecta tantu i,entre aventureiros, 08 que andam a,caca de empregos; e as 
de uDl.como de outro l!lOdo, porquanto (.", 3,0 OU 40,OOO,~OO perso"u"gfllls 'e"igmaticn~ de toda a laiá que se occupam rte 
de habItantes apenas v"otaram 200 ou 300,000: os flCOS polilica. . 

dispunbam do governo do paiz: . • 'Todo o 'nosso poder é funtlado sôbre um "ystema que 
O SR. NAU'uco : -;-Alé abi estamos nós, 'rigorosamente se pódo chamar de Ííxtravaga n"cia , mús n'á'o 

,O S~, ~IE~qE; DE Ai,MEIDA : -lIa entre nÓ5,' Sr. -presi-" e~'1uc.Ç<lm:-ess:1 extrúvagallcia'é Remprc'a "ossa grandha, 
dente, uma· itlolatria que chamarei britallnira (1110 faz com Tornae ecpnoll!Íco o ,yslenra, reduzi-o ao .nivel repu
que em assumptos dc.go.verno e regimen consli ucional, sem- hlirano, e lransforma(eis radicallllcnl,o a naç.ão e a natu
pre recorra-se á InglatelTa como o· pai modelo, o go)'("no rna da cOIIsliluiç:io. N~o podemos. ao mcsmo tempo sei
espelho" E' este paiz. ol;"e sempre, diz-se, predon; iuou a gi'andes e mesquin,hos. » 

oleiçã.o directa e o censu elevado, Ora~ dizei me : onde a: O SR, NADUCO: -E' tI~ questãô do .suffragio ulli~er8al 
currupção li mais legendai"ia?, :. - : ou do ,censo. ' 

O. SR, FERNANDE5, D,<-- CUNUA : - i?oiado ; ·até a O SÁ, nIENDE~ DE' ALME'IDÀ :-Ora qllando se- falia em 
parlamentar em outro tempo, corr~p~iio ~m no"so paiz, parece quo a IIIgiaterri' é "um 
• O' SR, MENDES. DE AL&IEIDA : -::, on,le "emos a no- paii pUro; entretantu são esses mesmos cellSitarios em, 
breza, abusando dos' seus privileglos e colós"tI riqueza', gráo elevado quo são comprados' pela nobrfza, para pro-' 
fazer' seus. os' depu lados,' e ,assegurar-se. do' governo, ! dilzir essas camaras que' sOe direm' in'deJÍ~ridé'lltes: .Como' -

.. 
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'nno Mo de' ser i~depend,entes 110 governo' se são obra da' 
aristocrar;ia, cujos partido'; entre si dividtim-as ,cadeiras 'da 
camara temporaria? Quem ignora quo' 6 a aristocracia 
britanicâ !fuem dispõe da :~alllara dos lords e da camara 
dos conlllluns ? " 

'O SR. F: QCTA~IANO : "-Porque sê governa' bem na 1/;;;-' 
glatcrra'? -

'O 'Sn. ftfÚlDRS DR ALMBIDA :-'A ,razão ó: outra: 'nao 6 
a clciç:1o directa a produélora 'd.o milagre .. A razao acha .. 
mol-,i no conceito: de lord' Russcll: u F;stá no genio e no, 
caractér d'a' nacão ,j. • , 

• .. . • t-

O' SR. FERNAi'iDES DA CUND! :~E' ,o' espirito da aristo
'cracia, que corrige 'a ma obra da eleiçãO e a compo,içno 
da can!ar,a do,s communs. . ' ' 

O SR. MENDES DIi AI.MBID.~ :-~Ias" senhores, selldo o 
systema ailoptadli em 'o.0sso paiz a eleiç;o in~irecta, fiquei 
pasmo de ouvir"não o illu5tr6 senador pelo RIO Granda. do 
Norte ,que nàoó juri:;ta, mas o honrado senador pela Dahia, 
(o Sr. Nàbuco) o nosso p~imeiro jurisconsultg. Expres
so-me assim liorC[ue ouço dizer àos competenlc~, e t porquo 
realmente merece; respeito a S.,Ex. c,sou'seu adlilirador. 

Q ·SR. F' .. OCTAVIANO :-E' o'primeiro sem .~uvitÍa' nen~ 
huma. ' '" , 

I , 

.o SR:' .MENDES DE ALMEID.\ : - Então está comigo. 

,/ 

-o SR. F:;OCTAVIANO : - Ellã não disse isso. 

,q SR. MENDES DI! ALlIHIDA:-Disse, desculpo-u e V. Ex. 
eslá no seú ,discurso que tenho aqui p'<!ra tir!!r ,as duvidas. 
Nilo disse, do cerlo, vamos interpretar n- consliluiciÍo dessa 
rorma p,orquo traduzi a s,ua propo~iç~ó, mas' ó o que logi~ 
camento se dcdu~ de sua,s prrlavrns. 

A 'con,stituição é inuiio 'positiva: as eleiçj}es de depula
'dos e senadores sorão indireclas; isto ê demasiado daro 
para seriameníe contestar-sc. _ . 

O SR.- ,F. O.CT-HIANO:-'O Sr. Jlresidente do con~lho 
mandQu riscar o final. ',..:, 

O Sn.,MENDES DH ALMBIOA:-O final do arl. 90 da 
cônslituiçao não ,imp,orta para a quesião. 

~, . ( 

O SR. SILVEIRA, LOBO: -- As eleicOes de camaras mu-
liicipaes sã~ directas: ' . ,v· _ c,: ", 

O SR. lIlENDES DE ALMEIDA: - Mas"não dão'o'resul
lado' que os nobres senadores eSReram. As eleiçÕes di~ect~s 
das camul'as municipaes pOderitrn j",sti,fi~ar as :nspirações 
dos Srs. senadores,-se ellas fossem'bdas. Mas ellas Dilo o 
tem sido ;, se rossem, podiamo-nos ,regúlar p,or este _ei~m-', 
pio e razermos as outras; tão· disp,utadas, pelo OIcomo 
padrào: ' 

O SR.- C!NSANSÃO IÍ~ SINIMBú : ~ Pobre povo I Nunca. 

. o SR. F. OCTÀVUNO : -=- Mas ha de, 'dizer COQl' fran- . O SR. ltIsNDss OS ALMEiDA: _ Mas s,e as eleicões dâ 
queza~ ca.maras. municip'aci;.não J,ão bons resull,ad08,' não,óbsl81\le, 

teve eleição' direcla../ " 

O SR: M~NDBS 'DE ALlISID.~:" ..:.. Já o disse. a 'multa á que sujeilam '05 volanles . quo n,10 ~acDdef!l ,á~ 
, . urna, como ó que as oulras fel las com o mcsmo cabedal O Sn, F. OCTAVUNO: - E~lamos de accordo. poderão exhiliir differonle resultado,? ' , _ _ " 

, O, SR. 1\IÍlNDEs DR ALMEIDA:- Não 'sei porque a queslão, A questão, Sr. presidenle, não <"ÓliÍo simpl~s p'a~a se 
UI nilo ha duvida, se ha applauso geral?, . poder apreciar, pela rorma por que ,o fazem 'os nebres' 5C-

{filluslre senádor pelo llio GranM ~o Norle ,serviu-se na dores. E"misler allender ás circumsla~çias do n'9sso 'p''\i" 
do 'argumenlo de' que lambem 'usou o honrado senador' pela sob lodos os aspeclos, maxime em relae,10 á extensão' do 
Bahia, isto ,I!: a constituiç<lo tem sido olfendida varias nosso territorio', diss~minaçào da p,o'pulação p,s,ua)pstrucçãll. 
vezes com proveito do raiz, n,10 s~ 'perde por offender E' muito differcnte o votar em uma cidade, ondeàpopula-
mais u·ma. ção se a~lo!lIera.e lem.facilidades.para se .mô,ver, do':que 

. nas palocbias do interior, as ruraes,em que a massa.vo-O SR F. OCTA \'UNO. -I;so é torcer o, argumento. " , , 
tante, ainda capaz de alcanç,ar a cirra:do ceDso, nem sem:' 

O SR. NABUCo:-l'rotesto contra isso. pro )lodera conhecer o cid~,'l<!!! mais idone,õ PNa, desel\lpe-
' O SR. MENDES DE,ALlIEIDA:-~,as en.t,10 a"conslit~içii,O /ibar'as runéçõ,es"dê .reJir~·sc,~t,unte da 'Dação.9/~y,s.lcma 
nunca rOiofféndida, esse inleresse que, derendemo. ó gran'~ adoptado pclu'conslltUlção allcndeu. a ,~ssas cir~l!msl,aD~ias. 

~ ~(,:amos,offe~del:-a·~agofá. ' " . Mas se se elevar o'censo.dn cODs~iluiçilo, o que não se 
O ,SR., N~~pco :,-Nem ago~a,a' offcnd~mo,S. _... podc' raze! sem rerorma,·~bJ.~remos, dous ~es_ulla,(1.05;: ,'ou 

' ,á eleva.i;âo' s,crá ,em rraca _ qua.Dt,idade e .e,nti!o,;aqu~tllo O SR. F. Oc fA'VlANO: -Susle" tou q~e não se off~n'dia. fica, ~o mesmo p'é, e MO passará u,e um' ql!,ãsis,l!1!'ragio uni.- ' 
O ·SR. VISCONDE ~O &10 BRANCO (presidente elo con- versal; ou~'erá em forte; dc' m'odo' qu'e li~àj~"y~,rdad~ir,a' 

' lelho) :-'E'o que resta a provar. . ' , eleição,ditecta censitaria. N_e~.te cas!!, a\t~nt.ã-s ,as .c:ir~l1m~' 
O SR. MENDES DE ALllEIDA : - Não conheceodo o .. ar'" stancias do nosso Vaiz, o numero, 'dos cidadã'os com, direito' 

gumento' dê ,S., Ex." a, menos clue não ,seja de,du.zido da no .voto será mui re>lricto. Ora, em u,º' go\'e~~o de~'?c~a~ic'ê, 
iuterp.retação, pas>"rei a outro assumpto.O hon.ra.dó se, cOplo o nosso, é est,e um resultado'que 'níio devem9.

s nador'pelo: Rio-Grande do 'Norte',alé chegou,~ em.lltlr uma deseja~. '. ""'" " ' , . 
proposição qQe eu entendi.a 9uo nun~a se po~?ria a~riscar UiI 'SR, S~NA,,)On dá um ,apQrle. , " '. 
neste recinJo:: «:A conslltulçITo prohlbe a eleição dlrecta, ,.o 'Sn. ,DI!lN~ES, DE ALIIEID1:'-Pa~a ,01,im; ~r. p~es.l~~~.!e', 
mas nós temos o direito do interpretar. » ,~á 50 vê que lI,ão tem força o argumento que se ,enuncia por ~Sla féqn~: 

';lesse pensame.nto cstá 'ipvolvi~a uma restricçào mental,' -Nós :pod,emos Jazer o aC,tó ,addiciona.l sem 'O,CODCUr.~O :~o 
isto é, que podemós violar a constituiçãO" abusando ,da .ra, ,senado, declarar máior o Impe~ó1dor lendo, [I ,allnos, inç~m~ " 
culdáde de i~terpretar. Ora, não é licito ao corpo legis,l.a- pie tos" julgar na lei ~Ieito~àl de ,1846, ,as praç~s ,de pret ' 
tiv .. vólar uma lei nessas condições. Alas, Sr. pr~:;i~c~te, I inca,pazes de votar, etç. e.l~., ,logo. ta\ll~e.m:po,d,em~s.al!~rar 

" porque temo~ o direito de inter~retar, ~odemos. raz~r"do I o syslema de ~Ie!ção co~sagrado lão. ·c1.ar~ ,~,(pq~ilJ.v,~
, branco' preto!e,do ·preto,branc,o. ' ',' menle na c,onSIlIUlç<1o, sem offensa ~a sua lellra c esplrllo, 

----- . 
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basta que a intérpretcmos. Não se viola à Joi ; 'apenas a 
transrormaillos. Acbo esta doutrina mui prejudicial, e não 
sei "Como ,sé' possa sustentai· a. . " : 
. Em.primeiro logar, ·Sr. presidente,' esses ractos não' 
pOflciÍl sprvir de prova e em segundo não é cxacta a aprecia
"-;io que se rez da lei de 184.6. Oevo em abono da verdade e 
respeito .ao' credito do corpo legislnti:"o do nossO paiz 
razer esta deClafllc;io.'embora não fosse essa lei' conserm-
dora, 6 uma lei libera'\. . . , . 

o SIl. NADUCO:-O sena'do era conservador. 
~ , '. 

O S'Il. MENDES DR ALMEIDA:'- Mas a idóa roi 
t ido liberal. . . . 

do par-

- O SR. NA~UCO:. :-Foi de, ambos. os partido~ desde que o 
senado ?pprovou. I. . ". ' 

, _ O SR. ME~OES DE ALMEIDA: - Foi o partido libera 
'-l\.uem declarou que as I'rac .. s rle' pret não podiam votar em 

vi.s ta de principios' copsagÍ-arlos na constituiç~o, roi eHe.que 
teve' a inici.aliva desia idéa;' mns em (lua ua neúadisl'oc 

~ siçi\o oITcnsa á constituiçãO? ' 
O SIl. N,IDUCO: ~ Excluiu-se os que não esta vam cx

c\uidos por, olla. , " 

O SIl. ME~DES DE AI.MErDA :-Não Ó só lei ,V. Ex; bém o 
sabe, o que está, escripto, mas o que rigorosamepte se 
dedu7.: ora o pensamento daquelles quo votaralll 'a lei do 
1846 roi este: {( As praças dó pret não tem e não tinham 
mesmo o ccnso estabelecido pela con;lituicã", e então para 
ovitar subterrugios do govcrno e o' 1'Ci'lIr;~ de fazel-as con
templar n<)s qllalificaçtie" pOfllue nã,? estavaf)1 evidcnlc-, 

,mcnte exéluidas por lei alguma, roi (IUe o legislador (Iecla~ 
rou com muit.i rnão, e, conslilucionalmente, que as pr~'ças 
de prel'nào podiam votar. A lei portanto de 181G proce
,deu bem; 'o go'verno podia mesmo mandar relinir o soldo 'it 
etapa pnra prcfazcr o censo' e~igido pela cons~ilui.Ç<1o, c 

O SIl, F. OCTAVI.\NO: -E o, voluntarios que recebem 
logo 100$000 ? " • , , 
" O ,SIl. ,i\IE~DES DE AL~IKrIlA:- i,so é rcnda ,ex'traordi
naria, que não póde, entrar nos calculos do legislador, não 
é 'a renda do que ralla a con>lituiçãQ, ' 

O SR, CA1iSANSÃÔ DE S,~I)'DÚ: '- Todos teem inais do 
que'esm renda o estão excluídos. 

O SIl. MENDES DE AllIEIO.I: -Se elles lecm a renlla 
legal, será hoje, antes nrro tinham, pO'fflue mesmo os anti
gos 9 O rs. as praças de prel recebera m _ depois, J)or' conse~ 

, guinte, aqui' davam-se duas circulllst,~~cias, não só' as pm-: 
ç'as 'de pret não tinham relída, como não linb,1I1l a indepen

'O SIl. VISCONDE DO 'R,o-DIlANCO I( presidente do, conse-
lho) : ~ Cess~va o objecto. ' 

Ó SIl. POMPEU: -Niló linha ra1.ão de ser . 
O SR. ME~Dr.s DE 'AL)IEID,\ : - E,m primeir'o logar per-' 

gUlltarei : ' 
~ Como se ia dcsá.posõar de direitos' politic03 tiiq :mpo r- , 
tantesa' quçlles a quem a',constituição os conreriu ? Como se • 
ia desapossar de taes direitos, 50 por um 'rasgo dé penna, 
e'sses cidadãos, qtwndo o' art. 178 da constitui~àO diz qu,o, 
só 50 póJe ra7.er uma tal rçforma' Jl~r meio de uma con
stituinte; COllsa aliás muito racil, desde que o objecto tcm 
niportancia e interessa' a felicidade do paiz? ' 

.. Ó SIl. NADUCO :-A~sim se combate' tuclo: .. 
o. SIl. MENOES DE~ALMEIDA :-Por, consequencia rero-se 

sem duvida alglllna a éonstituição supprimindo-se os di~ 
rrilos polilicos, de uma grande massa clq cida{!ãos, e digo 
mais, supprimindo-se um direito social, pois assim considero 
o dircito tie rotar E, S,r, Ilrcsidcnte, quem diz naçãO ro
gida,por governo liberal, diz nação regida por si mesma,' 
e ,u di,pcn,a de tão gralldc nnmero de cidadãos de inter
',rérirem'fJor seu voto no governo do Jlaizl será compativel 
com a indole de semclhante,systcma,' ainda mesmo que 
tae, cidadãos ficamim satisreitos? 

'Ora se ti nação tlevo scr regida, g'overuada po~ si 
mesma .. ', 

,O .SIl. F,. OCT.lVLI~O ;-E não pela Jlolicia .. '. 
O Sn, ME:WES DE At.MEID,\: -E não pela, policia certa

menle. Ora nação niio consisle em meia: duzia ilc ricos ... 

o. SR. 11. Or.T.lVU~O :-Está Claro .... 

O SIl, ~"llmEs DE AJ.)JlmJ,1 : - ... nacão e a 
lidade de ,cidad.ios que tem uma renda rãzoave\. 

O SIl. ZACAIlL\S: - Ah ! ... 

O SR. NADUCO : - Vamos razer isso. 

uni.l'er,a-

-O SR, ME~Dr.s DE AUrRlD,\ :- Mas a renda raz~avel 
0;10 é o 'censo da r1eição directa, a elei~ão directa presuppõe 
sempre renda elevada. . 
/ o. SIl, F, OC;,\VIA~O': - V. Ex, está em elto. 

O Sn" ME~D.ES DE.AúmlD,I,: -:-' Se. ab~ixarde5 o c~n,o 
cahis 110 sulfragio 'ullíl'cr,,~I.· (Reclamaçõe~ e apartes). 
Estou r;lIlanrlo com a linguagem de' lodos os publicistas. 

Ó SIl. F, OCTAVI.INO: -;:- E ,todos nós CQm a da ign~-
ra lleia ... . ... 

b SIl, ~iENUE; DE AI.)IEIDA:- So' vÓs ,não querei:; senão 

deucia preci;a: 
, O Sn. CAN,SA~SÃO DE S,NllIDÚ: ~Ab! não tinb:,1O 

o censo do elei~or aClual, -en\ào 'Vos digo q'ue não quereis 
a eleição d1recta. . 

indcpendencia precisa. " 
O SIÍ: nIE~aEs~DE A~)rE!DA :-Outro argumento que o 

nobre senador pcla Bahia ('o Sr, Nahuto) aprescn
tou é um argumento extraordinario,' singular que cu, 
talvez pela curteza de mi"ba intelligencia, n<1o tenha podido 
compreherider. N"o o vi ainda escripto, ouvi á S. Ex. o vou' 
expOr. s. Ex. 'disse que nós podiamos ~a7.cr uma 'lei de 
eleicões sem oO'cnder, ilcm de levQ,. a constituicã\'; ba.lava 

'cons'iderarmos' votantes, dircct05 todos quo--e,tavam' .no 
caso de cleitorc's, e ribailllollarmos o primeiro gráo, os 1'0-
tante;;que assim IIcayam sati,reitos por'náo tcrem inCODl
mopo do- ir votar ~ 

O ,SIl: F'. o.àA\'IANq :,-E'nt"o o qu~ qucremos? 
O Sn. MENOBS DE. AI.:,IEIDA: - E' U'IJl quasi sufTragio 

universal. 
, o. SIl. F,-OCTAYIANO :-Ah! um qtla,si. . ,,-

O SIl, MEN'DE5 DE 'A{.MEIDA : -'- Quem entre nós niío 
Iwsue 200$ de renda? Com o vosso sFt~n;la não tereis 
n vantagem nem d.o ~ulrrilgio ünil'crsal, ,lIem da eleição 
dil'~cta, e não conséguireis \leIO eleições gelluinas ncm ca-' 
maras itidcpen dentes., " 

Por con6equenci~l'o argumcnto Icn;brado pclo noblo se- , 
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nador pela Bahia não c um argumento_ sustentaveL "Nilo 0- $R, NAB_UCO :~Oh I ~enlioresi 
, fére a constituieão' porque 8upprime o primeiro gr:'to' I O SR, ilJE~D~S ~E ALMEIIÍ:~: - Que~ que,'se faça "a i~: 
• Entilo vos dedaro que tenho cousa melhor por vos óITe- ' -com esta ou outra legislatura ord,inar.ia~"porq~o, rec~i~;, 

recer, sem que a.collstituiç,10 súITra o mais lel'o arranhilo, que-nãQ, haverá um votantq que queira s,Ulcldar-so. ',,: 
" Interpçtrando a constituiçào se,D1,abu50 P!lI'U 'nos esq I1 ' • 
varmos ao expedielM do :art: 1i8, como fizeram os Iegi!i- O SR .. CO~D1; DE B~EPE~DY:-:-Está'eng-ana:do,-
ladóres do -1846, Iluando 'd~clararam' quo ós 100$. rio O SR, ,niE~nEs DE Ar.;iEIDA:~Não,.haverâ,- c~tou bêm 
art. 92 § 5° deviam ser reput~dos em prata, rqIJivall'lltes convencido, quem I'ote"em eleitor que dó ,poderes -a ',uma 
portanto a, 200$ -fracos, dec!am/llos, e esta interflre- call1ara quo vciiha sacrificai-o. -' _ _. ,.; ". 
tação pareco-me liíais regular e con8c~tanea com'o pa\to . O S~. NABuco':- Q votanto ,o'quer'-é ,vot~r n~:dépu'-' 
fundamental .. 05 100~_ daquella época (1824) não' cor- tado, (Apoiados), ' ,,' 
réspondem aos 100~ 'ou200.p de hoje: " , I " -, 

(Ha um aparto,) O SR_ ME~DE5 DÉ AI.MEIDA~-'-E' esse, SI', preside~le, 
Fixae o censo conforme o ,padrão monetario ria, época, l, o segredo ou in~istencia no argumento cónstitucional ; nã\>, 

esse padrãO ane~ou-se, e portanto Ílao.se oITe,nde a consti-. [é porque a' Coi1stituiçãoembarãco reforma alguina, maxiliúi' 
tuição, reduzindo~o ao esJado primitivo, e assim o votante '1ua,nuo. são reflectidas e sensatas:, _ _ , ' 
110je não ~ sera -o que tivcr de ·reilda lilluida 100$ ou _ Tem-se fallado aqui, SI', prcsidentç, em eleições genui~i 
200;ll fracos, . Fixae meSmo o verdadeiro ;entido da nas e 'Cm câmaras independentes, media'nte ·0 especifico da: 
expressão-renda liq'lÍda, , e sel;l ,que rasgueis~a consti- 'cleiçiio d/reela. ~Jas o Ilue tem obtido,Portugal, Hespanhai; 
tuição conseguireis o' vosso desidel'otllm, _ sem r[ui um ci- e tantas_ republicas american,<ls, cujos exemplos temos{q 
dadilo perca o ,eu direito 'de interferir nos negocios do, seu nossa vista? Mas vamos, á França das monarcbias Bourbo,n: 
paiz. , . -; , '. e Orlean,;onde q5 defensores do systema directo vão',' 

Por conseguinte, 51'_ presidente, o argumento do nobre beber inspirações, IIxaminém05. perfunctoriamente o que 
senador pela Babia é não só insustentavel em vista dacon- se passou na piimeira moilarchill,~ , , 
stituiçilo, como parece-me IImi~ proposição pur.lIlwnte gra- li' c~rto fI_ue por duas veze,s vie,ram ás camaras -opposi-, 
ciosa, Poder-se-Iút por méra 'collj"ectura do legiSlado-r dis- ção em maior:ia_:, quaJldo ,'o realismo exallado',~stava no 
pensar qualqíler cidadão do goso de um ~ire'ito politico a seu apogeu e .... combatia sem, ti-egoas uro, niiriiõterio -de 
pretexto de que ficará satisfeito,'e não se intommodarú? idéas moderadas sustçntadd, pelo Hei (Luj'z XVIII): Foi 
,-Mas, SI', presidente, quer y, Ex_ saber a rxz,io,de todos essa a, famosa,camara introuvable.~-Posteriormente' no 

. esses argumentos, excluindo o carader de"conslituciona- reinn-rlo de Carlos X bouvo,outr~- facto da mesma .aspeci 
,Iidade; do'tsystemaeleitQral adoptado-Ilelo nosso pactofun- '11a camaril e1eita'em, 182,i, de que resultou a- rovoluçM, 

damcntal? A razão parece-me clara, benítr.1nsparentc_ de 1830, "a expulsão da dYlwsti,i, Mas,'Sr. presidente,o 
UM'Sn, SENADon dá um a;arle, comquanto'o censo'~o eleitor~do francez fosse nés~a"p~dCl 

- _ • ' mUI elevado, pela lei do 1811, tão decantada por GUlzOt" 
, O SR, nIEi'iDES DE AI.MEIDA:~Se cu me convcnecsse;,se os mil,listerios dçssa épq,ca, conforme os testemunhos poste-; 

porlesse -perfeitamonte comprehendcr que a cleiç:lo direcla, riores de seus-arlvcrsarios, eram mui sinceros para re'oor- , 
como dizem e asseguram os honrados memuros, e uma aspi- rerem à corrupç;1o~ e foi e~sa uma das - é:iusas de sua . ~ 
rácão nacional, quo com clreito clla nos daria eleicões ge- derrota, Combatiam e'm pró de- uma c~usa sem popu-
nuln,as,.,e - caniaras independ'cntes, enlão eu vos' diria: laridade por meios leaes. , .. -

cc 'Facil ,6 conl'ocar-se uma outra _camara com puderes' No regimen da segunpa ino_narchia" a dos ,Orleans-,' 
para fazer essa reforma,,; mas os 'nobres w1udor'es não quando foi que a oppOSiCão pôde vencer ,as eleicões?' Du· 
querem quo v,enha outra'camaÍ'a, e- nãó quérem porque?_.: rante os dezoito '~nos ,q~1O vil:eu essá'lllonarcbi~, 'as efei

- O SR: F.,-OCTAVIANO :-Que:m disse isso-?- - ções foram sem pro vencidas pelo govérno' não ôbstantll a 
• ,Ó SR, 'i\IEN~~s íJE ALMEIDA: '.' porq~e fa'zein (Iueslão' elevaçã!!,.flo censo; comquanto'menor do quo no -anJerior 

,governo., E' certo 'que depois das eleiçilés -feitas 'as _ oppo~ 
do'argumento cOIl5titucioí,al? Esta é a razão porque-acre,. :sições riugmclltaí-am nas eamara!', mas victoria' anterior 
dito queos nobres senadores não querem que yellh:1 ou ira :'nu'lca conseguiram. 'O governo YCllcia ~empre, e"ve'nela 
cama"" com podercs dc constituintc, para I'CHlisHl' essa 1'0- por méio' da ~ol;rupçií'o COIÍlO "tantas vezes _so ,disse em 
forinao,,(IUe lan~o désejam, 50 o pai z se 'conven-ccl' da neces- Franca nos escrlptos da epoca de que poderia agora 
sldade e utilidade de somolhante reforma,- o argumellto t'" _ I, ' 

- 'I -1'1" ' - , b apon ai exemp os, 
_ ,constltuclona não tem va OI: ,a_gum, ,se o systema e ,_ om," E quem eram os corrompidos ?Seria Sr, presideiite o 

accltal'el, venha ~ma Co~stll,ulnto rCrornlar a constituição.' ; pobre povo que era, dlspensa'dõ de vota:,,-- ou esses censita-
- ", O SR,F: OCTAV.IANO :-Prop~nha, ' rios' de,padrüo eievado, ~m quem os,lionrallos senadores tânta 

_' O SR, niENDES ,DE AI,!lEI~A:---' Uma<cpnstit~illie que sem 
, duvida oITerece tantos meios; tantas garantias, de se i'eali- ' 
-sarem quaesquer reformas que i'lteresscm a'o bem da nação, 

nno pódo ser, embaraço da que 8e projecta, /0 )lCm do 
nenbuma reforma '1Iue o paiz deseje 'e aspire;' logo porque 
se grita tanto: " o s}'stema da eleiçno: indirctta não icm 
caracté~de constitucionali~ade, póde ser alterado pelas le
gislaturas ordinarias,,, . A razão- ó bem simples, o par.ido 
liberal. não quer consulta aopaiz sobre isso •• -,' 

. ' 

conlia~ça tem? Portanto, em materia -do corrupção Ó boih 
olhar ,a questã'o por todo~.as, sua~ faces, porquanto a'cor'-
rupção se 'exerce C1mbem ~alUda nas eleições cCllsita-ria's, 
mais rigorosas; - e a Inglaterra,' como já notei, é djsto ,ra-' ~ 
moso"exemplo, porque antes de 1832 era elevado- o-censo
dos .seus -eleitore§, e as elei'çiles eram' as ma1S .vergonhosas, 
seja pela corrupção, seja pelas violcncias, A inda' boje depois 
da ultima reforma,-ellas não são de llIelhor caracter. - ;, 

Ain~a o anno pas~ado, Sr.' presidente, aprasentando-se 
em um dos condados da Irlanda,-em Galway;dous candidatos, 
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um llatholico ê o outro pretestante; o·,catholico obteve 3;000 ·,tasia, nolarei 'o seguinte que bem o qualifica, E' ca.lholico 
veios, o 'proteslante685,' S6' me "aO (aiha li menioria. E 'des.la especie. Casando uma. filha com uill adJogado 
esia' ehiiçiió;-'Sl': presidente,: Coi' a:n'ntillada -a·prel~xto de ,prolesiante,;que se obrigou' por contp!o o .juramento a 
qué os'padi~ êatli<ilicos tinha'ri! iótcrvindó nella: não eduçar os filhos' seriilo no catholicis'!l0' do prinleiro 

O' SR. ,F; O'q'l'AvUNÓ: - E' bom accresceÍltar que Coram fiI~o oriundo d,esleconsorcio Coi. padrin~ó ,esso juiz, e o 
,ílnnulladas PO! um juiz càtholico. menino, com SQU solemne conse,ntimenIO, foi baptis'ado na 

0': SR:MIINDBS DÍI ALMEIDA :-Mas juiz de que quáli- igreja pr?t8stante. . . . ' , 
d~e?.. talvez ,V:·Ex:·' saibà deste facto pelo' correspondente' 
dá Londres do Jqroal do Commercio, um sectario protes
tluite,' um pr,opagandis,\a anti·cal~olico, ,que narra os factos 
sob á.cOr de suas affeiçOes. Enião quero t'lmbem contar 
esta 'historia. 

, '.;. ~.L·, t.,· . J '.' • 

.. O' SR. F .. O'CTAVIANO :-Então foi corronipidó? 
- . '.. I'" 

O' SR, MENDES DE AI,MEID,\:-Sem duvida ti um juiz des~ 
'peitad.!! e pelo, ,seu procediriJimto religios9 inhabilitado 
parã fazer justiça áque!les a quem fQi julgar. 

O' SR: F. O'CTAVIANO :-0' juiz é muito. honesto. -. ,O' ·So. F .. QCT~VUNO :-Telho Ó· processo "tódó, nesta 
caSa ,illiÕ6 v, Ex. só que esiuda. O' ~R. MENDES DB ALMEID,\ :--;:-AsoiITI 'tall,1bem o di.sse o 

0', S·' ,;.' ,,-- A S V E I· .. correspond~nte de Londres' do Jornal do CcnnmercW. 
R. wBIiDBS DE LMElDA:- e .. x. em o processo, . . , 

millhorôile.ve saber todo óesforç', quo Cez a nobreza e p~o· O ,SR. F. OCTAVIANO o-V. Ex. não lê ,melhor do que 
prietar!ós protestantes, contra o candidato catbolico óml'rc· 'eu. Talvez não leia o inglez; lê as folh<\s :_catholicas. 

· gaódo a' corrupção enl larga. escalo, negando a, sua flo- Irangézas. O's fanaticos foram pedir ao pàpà, e o Papa 
gilezia aos iil~ividuos que Dão votassem no candidato. pr.o- teve melhor senso. . 
tegido; ,mandando deshumanamente destelhar casas ao~ O Sn. 'MENDES DE ALMEIDA:-Não sei se os' fanaticos 

· Coteiros reCractariós, despedindo de suas. terras toljo,s os· que .foram pedir ao Papa' alguma cousa cm relação'a esta 
votara~ pelo carididatg r,atbolico. Iluestáo," Quem vê as cousas pelo prisma protestante e 

O' SR~ F. O'CUVIANO:"":' E porquo o clero manifestava o anticatbolico poderá ver assim.· . 
désejo ile·vidlérlta'r as conscieneiás. _ . O' SR. F, ÓCTA'VIANO :-' Como v. Ex. esta '.:endo pelo 

LO' s~, M~\'I,~E~S DE ALMEIDA:-Não ha 'prova disso nesse' prisma ultramontaDo,. 
processo monstruoso.,. , • O' SR. MENDES DE AI.IIEIDA: - Agora vejamos, Sr. pre-

·0 Sã. F. OCTA'VlANO:~Lá êslá. .:. ~ide'nte, quacs são -as vanlageo's da eleiçàO dirccla. compa---. 

"O' S~).II!i'Íi>E,S DE·A~~ÉID~:-': .... 
léiturà, delle gastasse o juiz n?ve hôras. 

rativamente com as da eleicão iriditecta. Se os honrados 
apesar de qu~ na senádores não elevarem o cênso pa~a obter a alta capaci

dade dos vota"ntes, ficarão as cousas no inesmó cst;ldo em 
que se acham presentemente, °e pre·sumo. que em.' pei,or, 
porquanto faltará o descanso dó segundo grifo.Nilo será elei

. cão directa, ·mas o su·ffragio .universal ·moôificado.· Por
que, S~. presidente: quem nho te rã neste jJaiz 4.00;li pe 
renda? E entretanto é o c,enso do deputado. Então é pre-

,0,0' S8. F. O'CTAVIANO:-V.Ex., diráq~em'éesse juiz. 

:... O' 8n: MÊNDÊS DE ·A'i.M1iIÍlA :'-E'caíholico sÓllienie de 
nofriê. 

,O'S8\ MENDES' ,DE AL~IE'ID"i:-E" pre,ciso que V. Ex. f~rivel termos o Po.vo .v'otando..por freguezias para eleitor~s;· 
ouça as razões; não profira o oh antes, ha de ser d~pois; o ·tumulto não será 'tão' grande. . 
V. Ei': parece n1l0 'olhar a questão selliio.por úma faco. Estou· ainda argumentando com o meio 'indicado pelo 

Ó:SR. F: CldÁvIANO:-E V. Ex. só por outra. 'bonra«o S~nAdOT peta Bahi~, o Sr. Nabueo, de· supprimir-
:. I,I.·~, ',j;.! .: ,'. , se o l°gráo da coustituição; e comoso slÍadmittisse esso 

'0' 8,R. MB.N,DES ,Il)l ALME.ro~: ~ O' capitãO Nolan é o censo do deputado, ainda mais elevado' do que o. do eleitor. 
nome .. do .candi~ato,· ou antes. do deputado expellido da Não sei qual é o censo quo' o~ ~obres senadores proferem,". 
camara ,dos ·co.inmuns; n1l0 reOr~=me a elle mas ao jlliz estamos em duvida:, a esse re, peito',. n!io sei" se é o eHn'ado 
Keôgb .. Ess.e ~uiz foi',catholico,' mas não se póde dizer que ou o pequen·o. Neste ponto ha muita divergencia entre, ós 
ain~a, hoje o •. seja. ,~lei.1.& ,dep·utado. pela Irlanda, po'r e;se 'susten tadore •. Mas, se quereis o censo do eleitor da elciçcro 
ou outro conda,do dilquelle paiz" ficou . muito despe!:: directa actual, vos digo quo cabis nos mesmos v'iCios quo 
lI!do,'por,qu.e,j!)~ eléitores Ih,) negaram' depois sua.c.onfiança. censuraes: a jnfluencia 'do governo será sempre a mesÍlljl, 
E eis a razão' d!) procedimento dos eleitores. Nessa 'pri-, porque é' sobre ésses ceofitarios do 400$ de renda, con-

· meira~eleiç~o .se,estabeleceu· como condição, não' só para forme o estatuido lia lei de 1846, que elle poderosamente 
eUe como.para todos, os ·deputados irlan,'ezes catholicos, influe, são essllS que enganam os·pequeninos, siÍo ésseó os . 
que :~o, d.e;veria_m' ,solicitar .e nem receber emprego,algum "Ó1ilis sujeitos á corrupção gover'nomenta). ~ 

, do . ,oyer~o , inglez;, em v.ista da excitação que .. cntão , 
bl!yill n!l·.paiz':'ll i.felizmente ainila continua; ,mas a pri- O' Ss. FERNANDES 0.1. CUNUA,:-Que procuram empregos. 
meira· cou8aq~e fez ·o.,novoeleitó foi. solicitar e aceitar O SR, MENDES DE ALMEIDA: -Portanto não tereis ainda,', 

'um :emprego; ná,magistratu'ril" :por . parte' do mesmo go- assim eleição ge~ulna, nem as camaras indepe'nÍlentes .que. 
verno ,a quem' 'i.a combater .. Dahi·· resultou a desconfiança desejaes,porlanto, vosso relllGdio 'é um remédio 'sem presti- . 
com ,qlle Coi· o}.hado e o .seu profundo despeito contra os mo, .não· vos d.eixa.alt;ançar o fim que tendes em vista. 
eleitores catholicos 40 seu paiz e~pecialmente ecclesias- Agoraiiimos ver o que é que Caz: o eleitor de 4.00~ do 
ticô§. .' . . renda pe,ns1,lr melbor sobre a' escolha de deputado do que 

.. Depois do·, procedimento politico p.assemos ao religioso. qU!lnd~ p'e~.s,a"Q.a e~colha do .eleitor. QUij·õd.o o ~otanto e~· 
Pondo de lado outros' factos comprobatorios de sua apos- c~lhe o.eleltor:ba toda a probabJlrdadç, senão certeza; dI· 



lo-~ simple~ bom sen~;, de quo' elle o ~unhece perfeidmente; 
é um bomem do mcsmo i.Logar, um bomem que nioguem 
aprcci'L tão beill como cllo. Mas o depulado? saberá.elle 

"quem seja o mais idoneo quando,o c;tndidato (IUO se apre~ 
senta rC5ide mais distante de sua parochia ? Se filie 'assim 
elege mito eleitor, elegerá sem duvida peior deputado, Se 
conhec,endo o~leitor, escolho mal, cómo ha de eleger bom 
depu'tado a quem nUo conbece e que lhe é imposto, ,como 
todos sabenios, Pir, cha)l~ do gOI'orno, .ôu da oppoSiÇàO ? 
- Quem J que'daria uma procuraç.lo para um desconbe~ido? 

Se qualquer de nós quizesse encarregar a outrem de um ne
'~ocio, o que faria ~ Iriamos pro('urar uni homem que não 

· conf!eceluos, c de quem n;10, -ti,.assemos ,as melbores i~for
_m;lções? I 

.. 
. O SR. F. Or.TA~IANO: -,E' 'o ,ní~lhor ~rgull1ento em fa

'v~r _da eleiçãO directa. 

O SR. ~fEND~ Di! ALMEIDA .:;-, Mas, ó deputado 'em um 
· paiz vasro' comó o nosso como Ila de ser' perflijta{.leílle co
nhecido ?E' só impo~lo por chapa;·o gôverno dira, como 
ta ntu§ vezes- aconiece : .. Lá vãõ os nomes de nosso.s amigos 
taei;' li taes constantes da inclusa cbapa; os senhores '~otem 

- sem' discrepancia.", A opposiç~o procede' por. igual teor'.· 
l'iâ' eleição.indirecta' o votante v4e vota~ no 'lleitor, no ho-_ 

. !riem qué elle conliece. 

.0' SR. F. OCTAVIANO: - Co'mo.conhéce?· 

pacidade,,, ,Este arglime'ntô; ó. que se iem' daM Innio 
corpo, a lIIeu ver pró~a de m"i~," ,N~o dey'iaoio~ eleger' o 
de.vutado, devialnos exercer logo runcçoes de'légiSladót) 
como rias antigas republicas dClIlocra lica~, por qu'atil'o 
·elcgendo cxhibimos a' prova d1.l nossa illénpacidade. Ha 
ainda outra raz;10 porquo conteslo o argumento. A'incapa
ci.dado quc' prcsuppõc A· lel·,com a obrigação de' votár nào' 
6 ;1' intellectual, mas n que, r.esu I ta. das circumstancins pe
culiúes do paiz ondo o. góverno represenlativo, se acb'a' 
estabelecido; hil ~ impotencla em que se acha0 cidadno' 
de um vásto paiz para O· desempenho de certas funcções
publiças, como outr'ora, acontecia, além do outras difficul~" 
dades oriundas da cultura actuaL , 

E demais. como bem di,,'se Aristoteles, o numero não 
vota só; vota auxiliádo, em companbia do merito; e 
quando a incapacidade que la,rito se cQndemna 'f(isse in
superavel difficuldade, o que' se contesta, ficaria no caso. 
de tantas outras que 'u sociedaqé ,supporta e o legisladór' 
n~o pode vencer... . \ 

~u ontendia, e.entendo, Sr. presidente, que nó's deveria'
mos tentar ainda uma vez a rerorma do systema eleitoral qúe 
cOl}heceij;os, e nossa (l'O)lillaçãO tem praticado, poupàn~o-, • 
nos á aventuras. Uma reforma qúe nos garanta a verdade 
das 'qualificações, que faça melbor distribuição' das:cirtum .. 
scripções eleitoràes, e ,~e modo .que as grandes min'orias' 
possam ser represe?.tadas , 

./ (Ha um aparte). !> SII. ftlENDES DE' ALMEIDA;' - Porque mora na mesma 
Crc'lfuezia. Se con.testaes o argu.mento de que a eleição do So n'ão aéreditaes nas quallficações .. do actual systema. 
eleitor é laniliem reita por rhapa, por imposição, en~ quando a lei fOr uma .realidade,' perdereis a nlesm~ fé nas 
tão em' poior caso está a do 'deputado: o voialite, ainda outras, embora não s~ja pelos expediente" Iloje apphcad9s. 
o de mui" elevado cenS'o' n:(o sabe em llul'm' vaa vo- E lemos eji ,to 'eilificantes exemplos tanto na lnglater~a., 
tar. 'rLa vae a di/pa, meu amigo, ·que deve scr I'otadà COIIIO 'nos Estados Unidos. Íla :ainda uma circumstancia ' 
sem álteracão. " Dizem os quo a conreçcioliam. - A chapa. notavel quo quando o cen~o é baiIO, sob o regimen do 

'cliega fi uliilllil hora, não ,~a' rem'édio senão votor 'por ella' imposto, ·os homens do fortuna, vp-ndo-se em minoria,. 
, sem reclan~asào âl.guma so.!! pena do perder-s~. a camp,~- nom lIlesmo pr.ocuralll_eIercer o seu direito c inscrever-se, 

.nba. 'Qual o governo que_não vencerá 'enJ taes clrcumstan- ab"tencào ou 'nbanrfono que tàmbelií aqui observamos nas' 
· cias,> usando' dos poderosos recursos qtiã tem em 'suas nossas'a de'speitó das gar'anlias legaes. , 
mãós, em paiz tão viisto'; e ·de lão difficillransito,- so ,o Portanto, Sr. presidente, é preci~o, aiem de outras m'e-- , 
novo systema cb:ga'r a' \'igo~ar,? .' di das cO!llplemelJ.t~res, ter muito em considó .. ação no pro- . 

'E depoi, ainda ol'tra circumstancia, Diz-se: "Os_col- 'cesso' elcitoral-~s qualificações; ellas são um~ das mais: 
legi.os Ilem numerosos farão Gom que não haja corrupção." ,solidas garantias da verdade da eleição, seja directa ou 
!Ias tantas vezejl§e tem visto o contrario em muitos. paizes . inrljreeta, quando a lei é respeitada.' .. . . 
ondg runcciona esse' systema. Nós vemos quI!.-' na prop,ria, Não sei se me tem escapado algum argumento, 

'Inglaterra onde os collegios s.10 tão numeroso;, a cor- .0 SII. NABuco:-Tem'pulverisado n tôdos •.• 
rupção campOa; seja quando a eleiçrro se Illa,nirest~ polo O.SR. nIF.~DES. DE ALMEiDA:-O que diz V. Ex. ? 

'levantamento das mãos, seja quando cada eleitor vae dar , 
o seu voto.n;i urna. Portanto, não lenho muita fé no vnlor O 'SR. NABuco:-Tem pulTerisado ~·tudo e·a todos. 
~es.s,e àr~mento. . O 8R. V!S~ONDE DO HIO BRANCO :-(presldéDtB dó' ronsB-
O~ eleitores, Sr. presidente, que sà~. reilos tanto pelo ./ho):-Nesta parte tem .fallado mui\ó bem .. 

~Olo de clas5c de numero, com. o pelo' de capncidilde pro _. • .. 
O SR. MENDES DE A~MEID.~ :'-Eu deseJ'aya de coràCàO 

mi5cuamente, tem a presumpçào de'que' silo o prodlicto ·de acollllH\nhàr a todos os'Srs. senadores: que-se m·óstr.~m. tãô uma ('scolha seos~ta. Taes eleitores podem dar o s~u votó 
e escolherem -um deputado gelluino. -I'onb'umos de lado os entbu?iilst,ls d", eleição directá; ma. era indisPer.save~,hma 

S con:dic.'ào, qu.e lUe convencessem de qúe se devia alieia'r o abusos e a ralta' da execução da lei: e hoje o nit,! razem. 
. d regimeÍl dest· paiz, tornai-o de 'uma monarchia de'moci~'tica entre nós, confor.me dizem os hon,rados sena ores, é_por • 

em nionarctiia arislocratica,·o que era realmente empreliender. que aléJl! dós defeitos lia legislaçãO eleitoral, ba outras . , 
razões. llue O' 'nobre senador pelo Rio Grande do Norte. ~:~J:.ande, revoluçito (lr~fundaJliehte polilica eliJ lodo o 
demoastrou em seu discurso, ,lratando dos costumes poli-. 
ticos do paiz. A eleiçãO directa não nos arrancariâ de se-
melhante situação por· si só. . , ' 
. Mas dió!-se, come um dos estigmas da eleicào iodirecta: 

• Com esse VO!Ó nós todos ';amos mostrar • a uossa inca-

O' SR. VIEIRA 'D.A SILYA: ~De ;orie que a emancipa- " 
ÇàO de u'ma p)'ov!neia é lima revoluç;10. . 

O SII. ~IENOES DE ALMEIDA: - Não será, croiU' o 
honrado' séna,dor,.coiíJ o systema proposto, que ~Ias S.6 bão 

, ' 

... 
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e infelizmente granrle força Jhe tem darló os dous partidos', 
monarcbiços que se debatem por virtude da questão do que 
s~ chama: poder pessoal' o. 

.de e';ancipar.· Tem-se emancipado do predominio dos go
vernos as de Portugal, Hespanba c outros paizes ? entre
tanto estão bem visinbas das respectivas cap:tae~, aonde os 
recursos para a- reparnção de direitos são tão. faceio. Somos . . d b UM SR. oEN.\D~R dá .um "parte. 
aquI um palz e po retões para meia duzia de ricos; como 
levantarmos a cabeça para eleger camaras independentes O SIl. MI;~DES DE AI.MEIDA :-Ilojo, Sr. prcoidente, que 
que p.ossam re~istir ao~ desmandos o .arbitrio do governo? esse partido di>põ~ de um importante estabelecimento jor
. Nãs sefia por ,esse meio, a eleicão directa ; bá de bav!'r . lIaliitico nesta COrto, com muitos auxiliares'nas provinr.iás ; 
um que s<ltisfaça uma. tal aspiração . .o novo s)"stema,de hojo 'l"e o proprio governo do paiz, dcixa,di,cutir, e da 
eleiçilo não se póde preferir sem a reforma da constilUiç,io, lllólllCirll por que se tem feito" o prinl'Ípio do 'regimen esta
.ainda ·mesmo quando sua efficacia fosse reconhecida gemi:'" bcleeido, a' hase da existencia ,Ie nossas instituições n des-

, mente. Promover umá· revolução, que reputo sem necessidade' peito dos arts. 9 § 3. 81),e 86. do codigo crimin,al, por 
parece-me mui perigoso, , : c!sa facilidade de tudo 'pOr-s~ em discussão; em taes .con-

Ei~ al!ui outra emenda ac( projecto do' voto ,de gr~ças i diçúes o,s altos corpos do Estado os dous partidos monar
pela qual voto com restricçno, não substituindo-a com- ; cuicos devem "ir rm auxilio das\nstituições jur,1da~ pela 
pletamente ao· projecto da maioria da commissão por isso, :'lIaçào, para que a propaganda. opposta, tolerada e con
Sr. presidente, voto neste pe,riodo 13, em parte pelo projecto ; sentida como vi~e, n,10 faça desvairar a populaç'lo' fraca e 
o em parle pela emenda (14). ; pouco illustrada, e pauta seu procedimento pelo queobser-

« Conscio de que o Ioga r, que já occupamos eiltre as: va nas posições eleva'das da sociedade. A indifferença, quo 
aaçOei cultas, ?ttesta o val?r moral \ do povo brasileiro, . todos notamos, fará ,com flue 8S populações percam de 
nno ,menos que .os seus importantes elementos de prospe- ,'ist" o verdadeiro norte, e sejam pre;a dos propagandistas. 
ridade, o senado rende graças á Pro\'idenci,l Divina p~r ·n!ü's. os ,Ious grandes 'corpos .politicos cumpriram o seu 
esses grandes e constantes beneficios. e se.esforçará quanto dever' affi~mando a excellencia de nossas instituições e, do 
em si couber pelo progresso do Brasil. " prestigio que gozam coses corpos, virá tambem o prestigio , 

Esta emenda eu inscreveria'em Ioga r das duas primeiras das mesmas instituições, Eis pois a razão do meu ,'oto ; 
linhas do 13°' per iodo do projecto da maioria da com- pois cada.diame convenço que se, n1l0 devem' desprezar as 
missão que diz, (lA) _ centelhns, por menores que par~çam. , 

• Senhor.-O,logar que ja occupa o Brasil entre ~s Tamhem acho, Sr. presidente, que não se pode comI 
naçoes cul}as aUesta o poder mpral do povo brasileiro' razão criticar as palarras:--arduas emprezas- ·de que 
e seus.grandes elementos de prosperidade, • usou a maioria da ·t·ommissào . no seu projecto. Alli nào 
E;:A emenda da mim1ria da commiss,10 tambem compre- se diz que o Imperitrlor tem fentuM arduos emprezos, 

c.hende parte do decimo quarto periodo, e conformo'me com nno é.justa semelhante interpretação feita a este topico, 
a sua redacção, ainda nesta parte, O (Iue se diz é que o Imperador é adornado de grandes 

, . Acbo, Sr. presidente, mui ~xagerada e impropria a "irturles, e que se 'ti,essemos de intentar ardu~s emprezas, . 
ex.pressilO im11lensos bene(lCios, emp.regada na falia do o tQriumo.s sempre á nossa frente. Mas não se póde en
tbrono, e irlscripta no projecto do voto' rle, gr'lças da tender I)lle o Imperarlor baja i!ltêntado, ou tenha em mira 
maioria da commissão. A minoria' da commissf,o flisse: alguma ardua ,empreza, . . " 
grandes e constantesbene~cios, 'interpret"~ão ju;ta da pro- A anlua emprcza, a mai~r que p6de- intentar Ó Impe
tecçrro que tem o Brasil recebido da Providencia Divina. A rador é a de reinar, e esta só p'or si vale quantas o mesmo 
exageração'foi t1\o excessiya que a maioria .da commissão monarcha possa emprébender. As qualidades que o dis
contemplªndo a expressa0 immensos, calou a outra con' tinguem'e que assignal' a a maioria da COlllmissão, não 
slantes~EJ;'! de filais, . po,letn ser outras senào as virtudes flu primeira ordem 

nIas\eli'áceilo e approvo a se~unda parte do periodo t 3 cardeaes, e as. curist.ls, as theôlogaes, de que 11m monarc~a 
do'projecto da mjlioria da 'commissflo, r·lãtiva á effirmaeão nas conrlicoes do que occupa o solio' brasileiro, nunca 
do principio monarcbico. Não ju.lgo nesta epoca escús~r1a .podcrià esiar privado . • , 
uma tal affifmação, m~xime referindo se I!ão propriamente Consequenteniente 'não se tratando aqui de'elllpreza ;\1-
e só á monarcbia, mas ás nossas instituiçõe~, como foram guma á que o cuefe da. nação se baja proposto, não ba da 
adoptadas, (U)": pàrte da maioria. da cOlllmissão affiÍ"mativa alguma que 

•. Nestes (elementos) está ,principalmente a excellencia podesse obrigar o senado a. rrconhecer' 'ou a contestar; 
das instituições constitucionaes adoptadas, e ,a fortuna de ,bouv~ apenas a enumeração de um. facto que está na 
ter por cbefe 'supremo a Vossa Magestade Imperial, em' consclCncia de' todos os brasileiros. ·'Não acontece outi'o 
quem a nação.ufana-se de reconbec.r as qualidades que tanto ·'Iuanto á affirlllativa de nossas iAstituiçoes politicas,' 
asseguram 2 exito fetiz das arduas ell1prezas. e o mais desde que no paiz ha um partido republicano .que a con
acrysolado patriotismo. » . . testa; partido cuja forca tem principalmente crescido .de-

'Eu entendo,' Sr, presidente, que' esta affirmaçào deve-se pois que, nos dous pa'rtidos Illonarchicos se tem ~h'ulgado 
fazer nesta época por parte tanto desta como da ouLra ca- e exagerado a existencia do um poder pessoal, que inutilisa 

_mara para que 'se .mantenba o prestigio de nossas institui:: o jogo regular das funcções ITos outros poderes do Estado .. 
çiles que com amnco se procura llbalar, Entendo. Sr. pre- E, senbores, atlendamos seriamente para esta aceusação, 
~ideritc, qúe não fazel-Q é iim erro, I.orquanto se o partido' cuja importaneia não po.demos escurecer. O~ pnrtidos e os 

.) republicano. nunca se· consoJidou neste paiz, e se desvane- estadistas que accusam o monarcha de ,manter um poder 
c?U por varias vezes, hoje não se pó de reputar nàs mesmas . pessoa! que a cOlistituiç'10 d~sconhece, vão mais longe, do • 
clrcumstancias.· Est~ partido vae creando forças, e 'obra que natur~lmenLo r1es~ja!lI. , . 
encetada, C0ll10 di~ um grande publicista, é meio acabada; ,(Ha um aparte.) 

.. 
~' 



•.•.. pjrque coagem o liviO exerciclo, das funcçõ'cs,do 
poder moderador. l\'cn[lUm parLido se julgará satisfeito em 

. todas as deci,ões que aquello poder tome, desde que lhe 
tirem o exerl'i~io _do governo, desde qúe fÓr apeado cla-
mará cOlltra a pretcilfJida injustiça, Acolltçccrio flue um 
partido possa entre si;o achaydividido por questões do
mesticas ~u por apreciações politicas, Nc>te caso, esLando 
o partido governando, a missào do pode!moder~dor seria 
a inacc,lo, c de Lracos cruzados diier aos contendores': -
"Liilui;lem elÚe si é~ta quest.1o, c (IUandô ;,Icabarelll';" en~ 
tregarei ,o poder a ,quem ycncer,,,' Isto não uíO

M 
parece 

cousa seria, e' nem nu' altura dos deveres de unia polilica 
intelligente e culta,' , .. ' 

E' ellt;10 direi mais, SI', pl;esidente : sejam' quaes forem as 
camaras que vierem eleitas, por mais indepentlelites qne 
se mostrcin', desde quo ,o, que exerce, as fun.cçócs' do poder 
moder_ador n<lo tiver sufficiente liberdade de pensar, pa,!a 
julga-r opporluno o momento de mudar uma politica, o de 
dizer pela propria oh~ervaçào: « a opinião toma estae nfio 
Ílque!la direcçjlo, e porlanlo mantenho ou altero a po.litiêa-" 
acabam~s Co.nl o pOder'mo.derador, ti um'a 'peça de "lflItchi
/lisnro governamental que- se I,aralisa, pois o exercício de 
súas funcções ti impo;:sil'el, incorrerá lia pecha. de parcial' 

'de partidisla, ou de imprudente, sempre que for ,ohrigado 
a dcsempcnllar sua' missão, ou cruzar o.s ,bracos tculendo 
a nota irritante de poder po.ssoa!. _ ,', " 
, Mas dil-se: « O meio de evitar e>se inconvenÍcnte, 
sUo as eleições genuinas,,, ~ois lielil, façamos todo o 
empenbo para que as' eleiçõ,:s alcancem esse gráo' de'pcr
feiç,io; mas, r.mquanto se' não consegue deverá 'o po.der, 
moderador estar de m110s at:rdas, deixando a náo do Es-

, tado corr_er á-revelia? E >e se lI;io saue onde esti\ ii opi,' 
lIiào, porque se diz que as camaras não rt'presunli,m a na
Ç,io., outro é o-rl'medio para cur,(r o ma!. A sua fOlrle mio 
está-.no exercicio. daquelle poder, Creio que não se te!1l 

"pensado hem a -respeito dessa ilccusação. t;io nrrisca.da 
- quanto inconveniente, Ó do alcance' perigo.so. que .clla 
, 'JJçde ter, " ",', 

Antes de termintlr' ainda farei sobre a ele,icão 'directa 
, .·duas considcrilções que me escaparam; e ti que 'nft o"acon'

selbaria ilo. meu partido o. ,encargo de fazor esta reforma 
em que tll1ltO se ilísiste, "inda mesmo que nas nossa ca~ 
maras se reconbece>se a sua necessidade,' Entendo que se 
deve deixar esta prelrênrla ou esta gl.oria ao' pútido que S5 

esforça (leia eleição. direl,ta, até~ para que não digam"que 
~e lhes está tomando a bandeira( - , 

O SR, CANSA~SÃO DE SI~IMRÚ :, ~ Ouçam ':"/ 
, 'O Sn, ME~DES DI~ ALMEIDÃ:· - Dizeis que essa' refo.rma 

é uma aspi,raçn~ nacional; cs'tA vencido que 'assim é i pois 
,bem 'a glori~1 C vossa, fazéi cxecutar a I'dorma, Mas eu P9di
rei sempre, c acon5cltiaria os conservadores que não 'acei
tassem cste presente de.,gregos, deixassem isto a quem in_
(elizmel}te nutre a convicç,ào de que tal medida se con~ 

- forma com o 'interesse tio nosso paiz, e que nós, por esse 
meio - simplcômenle tc'remos' elclções genuinas c camaras 
indcpendentes I' "- .' 

Senhores, como a boraestá muito adiantada, não possa 
alcançar o ultimo (op-ico do meu discurio, Os apartes fize
ram alargar muito a "discussão, e' e,to.u não pouco fatigado, 
A politica religiosa do gàbinete é um negodo delicado, de 
summa importancia, que p'recisa de um exame uni pouco, 
mais aturado e,maiQr'descanso do ~ue agora ólio tellh~ i Ó 

'. 

-/ 

.. 
por isso que, se se ofTerecer opportunidade neste debate eu 
tratarei desse ponto, e se, não ofTer~~ér-se, quando chegãr_ 
o ,orçamento. ou surja q ualqu~r questão. que tenba relação 
com iJ,tai aproveitarei o enseje, l'Qr ora·peço permiSSão ao, 
senado pam.terl)linar aqui o meu discurso, 

O SR, FERNANDES 0:\ CUN~A-:-Fallou muito bem,-

O Sn, ~!SCÓNDE DO RIO DRAN'f.O (presÚleiÍte do conselho): 
~Pela segunda p,!rte' do seu discurso perdooolbe tudo o 
mais, 

SESSXO EM 8 'J)E MARÇO 
" Voto ~egraças', , 

, Ó SI', pnrnnãgutí I ~ Sr,' presidente, ' pedi 
a pal,\vra '~p~nas para inallifestar meu pensanlcnto 'ácerca 

. / ' 

de uma das emendas formuladas pelo meu' nobre amigo. 
senador pela prov~ncia d~ Qahia, altenta sua imponancia 
e alcaNco, tan,to' mais 'que, tall'ez, nUo possa estar pre~ 
>ente á votação, , -

V, Ex, tem conhecimento, e muitos dos nobres senado~ 
res sab'em, dos motivos -que e!to ·ánno mo tem in,libi.flo de 
ser a.siduo, como costunío, ás se5s0es do senado: Essas', 
motivos me preocwpam ~' cedendo A' io.rçà 'delÍes espero, 
merecer' de;culpa, (Ap"oiado~), Não quero, todavia, quo o. 
meu' silencio, ell!' occasião" tão', solemne, possa '5ur intur
pretado no sentido de, qmrlquer ,arrefecimento nas idóa's do, 
pal'lidó fi que pertenço, ou na défeza dos grandls princi-' 
pios do systemu !:onstitul:Íonal representativ07 E,- pois, pre...: 
valeço-mc do obsequio. l1e um honrado 'collega, que 88 

athava inscripto antes de luim, para usar da palavra, 
nêsta ,ocCjlsiiiO, Ilprol'eitan,do os poucos momentos de que -
posso dl>por, visto qüe tonho _necessidade, do re~iràr-rueO 
mais cedo e deixar ire comparecer por' alguns dias, " 
: 'Agradeço, entr~t~nto, ao honrado, col/ega Q e~sejo,que 
proporcionou-me de poder ,enunciar m~u vóto favoravel ás 
emendas ao projecto, dI! "oto de graç.as, ~~pecialmente, 
áquella que se refere a eleiçãO directa, • _ - " _ 

Sinto nàopoder cOlicordar com os nobres·sen'adores'pela ' 
'Uabia e Minos ,Geraes (os 51'S, barão do Cote,ipo e' vis" 
conde de Jaguary), na signi.fica'ção e -alcance que quizeram 
dar áqiIelJa emenda, SS, EEx, adoptam a idéa, mas vo~ 
film'- contra a _ emenda eiu que a mesllla 50 áchil 'con-
sagrada, , 

Os nobres senadores ciltendem que nllo devem votar 
Jlela emenda do meu bonrado amigo, memuro divergente dá' 
commi~silo de resposta á falia do throno, porque. o senado 
nao' faz politica. " 

(, SR, LEI~ÃO DA CUNII.~:-Ha de'fazel-a n'o' pr01é~to,: 
\ 0,5", PAR,'~AGU(::"::"Eu lambem e~tendo que o' senado, 

pela sua prganisaçiio, propria de 11m corpo essencialrn,ellte; 
consen-ador, nào pode provoca r crises, obrar directamenio', 
çOllstrangendo o gabinete á retirada; mas entre essa linllU 
de pro.ceder e aquella quo se -Ibe quer assignar' ha um 
abysmo,. ' _ 

O, discurso da CorÔa iAdi~o.u a necessidade da reforma 
eleitoral sobre a'uase do vo.to illdirccto, Desde cntilo, pa~ 
rece-me, que o senado está no, seu direito, quo é meSIllO' 
do seu uuver, enunciar, se a este respeito com a isenção 'Iue 
Ibe é propria, com toda,n fra~lqueza e lealdade. Nem o,utro 

, ' 

" 
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procedimento, em uD!.a:quest1i.o (lesta, ordem, se pode es
porar,de'uma corporação~tão .respeitavel. O senado nào 
lJa de deixar, de inspirar-sé na eonsciencia ,do dever pura, 

,homologar a resposta 'que, por'·~tura possá ,er líla.is, 
agradavel ao nobre presidente do con;elho; 9U qUQ, proen
CIÚl mellJóros ,caJ~ulos da ,pplitica, ministcrial. (1lpoiados 
da opp'osiçãu.) - ' ~ , 
, A omenda formulada pelo ,meu nobre ami;o consªgra 

:<;s.' , uma aSIl.iraç;lo do paiz, ciaramente manifestadá' na tribuna'. 
patlame.itar, na imprensa da~ provincias, pelos orgãos 
mais autorisados da opiniilo. publi'ca, 

Não é ió o lado liberal que· recliln:!u a eleição dirocta; 
, ella é :recla,mada igualmente pelos, con§ersadóres que com

batem o ministcrio e encontra defeu~ores nas fileiras, go
vernistas. As', aI1lJl~a,s.'Jl1~_~icip'aes c!)meçam a manifestar
se, dirigem representações no mesmo, sentidó a9 corpo 
legisla,ti,Voo. E; ,p,ois, qúando se trata de uma reforma, em 
t~es eireu,ms..la,nCias, parece-me que o se~ado pronuntian
do-se nos termos ~da 'emenda dó' no~re senador não faz 
poiitica,nlÍo p~ovoea a, retir;lda do gabinete, aeolÍlpanha o 
progreiso das idéas, cumpre o seu dever. , -

Quando "se trata 'de dotar o paiz com reformas desta' 
ordem, que entendem com a base do nos,o ,ystema polilico, 
o: nobre presi,dentc do cons,elbo andaria mai~ avisado 50-

deixasse ,a, seus amigos toda liberdade, sO.removesse qual
q~'er'. som.bra' de eO,nstrangimento, á bem da discussão. 
, /l el1]enda, n.ao envplve uma questüo,dc conOan~a Q -se o 
nobr~ p.r.esidepto do' conselbo tevo a imprudeneiâ de ante
çjpa,r. ~m,juizo. que o.collpca em posiçiloarriscada, deve 
carrllgar com"a~ conseql.lencias. Isso não é parte p~ra que 
o ~e,nado ,d~ixo d~ 'responder a este topico do 'dis.curw da, 
ÇQr,9A, cQW a.q!le~a,(ranqueza e sinceridado que são devi~ 
d!l~, (Apoi,àdos).' , . 

çomq!!,upto, n idéa da'eleiç:Jo directu esteja formulada' 
,:no;p'~~gra.ml!li! do partido liberal, coostituehoje ,uma aspi;. 
raçã.o do~ p,artidos ,r.egulares, que procuram o apoio da 
opinip.,o, quo. sen\am n~Gessidade de. garantias contra .0 

p,ode~, qU,e ; q\l~reni a ,\'erdade do .sy~teD1a representativo;' 
I)ilo p,ropug)1a,mos p.or aq~ellll,idéa com o intuito debosti-

questã,o, n'no seria entre'a Coroa e o p,aiz, porém sim entre' 
o governo'c as camaras, E se formulou-a éommelleu'ulJ1 
erro. devo carregar COIJ1 ,as con,equeneias. • _ . 

Iôto posto, declaro-me pela eleiçllo dirccta,: ainda' que 
peie ~o governo, não porque queira contrarial·o, lJlas Jlorque' 
entendo quo ,é a rcfonila eleitoral que mais cQ~vem, nas 
circumstaneias actua'e" iL nO,5sa forma de governo. Nilo é 
que cu entenda que a eleição direclá venha .removel. do 
prompto todos os males quo esl;1o rcconhecidos 'e quo o 
paiz 'soO:re de 'I0l!ga ,data. Por isso mesmo quo. s~o de 
long'l data e se t~elD infiltrado no corpo social, ha de de- , 
correr bastante teinpo para ,que possa a cura ser completa 
e' radical. E' indispensavel o' concurso de outr.as reformas 
auxiliare. que, ainda convertidas em leis, dçixarão niuito a 

. e,;perar 'da educação do P 01"0 , da acção lenta do. teinpo. 
(Apoiados)." ." 

Assim que,se por um lado n'ão posso exagerar os elTei- -
'tos, a cfficacia Ja medida, por outro' ládó é forca reco
nhecer ílUC o systema da eleição Ílidirecta já prc'cncheu o 
seu tempo. (Apoiados). • . 

. Fosse, a eleiç1l0 indirccta uma boa lei em outras eii'cum
stancias. pouco importa; eu n1l0 a condemno el1l absoluto" 
porquc todas as instituições tecm' sua razão de scr ;' um 
systema 'exeellente, para os' tempos que já -foram, póde 
deixar de sei-o na actualidade, Quando se trata dc.rcformas 
como csta, n~'licões da experiencia nãO-podem ser' despre
'zadas o' o~ factos que SilO diariamente trnzillos ao conheci": 

'mento do paiz justificam asmanjfcstações' da opinião em, 
fal'or da reforma ,eleitoral soLre a base da eleicão,directa 

Estou persuadido de que a eleicão direeta c' ceositaria 
ha de contriLuir poderosamente' pa;n a realidade do 'syste
ma representativo ,;_ só clla. póde, hoje, rcstifuir a- 'consci
encia ao eleitor e' a dignidade ao eleito; firmár' relações 
quo não existem aetualmentc entre o eleitorado e a repre· 
sentaçfLo nacional; eollocar'o represenlante em s.fa vcrda-
deira poSiÇ:iO relativamelJte ao .so,·crno; restabelecer o 
direito de ex amo; ,que é a vida dos 'governos livr.!s, e a 
respolJsabilidillle, que Ó a condiçàg da sua ex stel!cia 
(apoia.dos) scndp_ certo que bojõ nada disso e~:,iste,' 'senão 
em ill'parClJtias, por que cstú I'crificado que o I'oto li par-
tilha exclusiva do: g'oYcrno. ' 

. lisa r ao gabinete; ,e ,o~;I!obres .ministros,teem já o exemp,lo 
I!& linha.·de proceder .que, seguimos a respeito da grande 
ql\~stão",socia.1 da ema,ncipação 'do elemento' servil. Não 
s~r.i!l!;1los, nós- qU,e,vie!semos ,em' circumtancias\tão graves - O ,SR: Z,\cAnlAs ': -,Ello faz e de,faz. 
cOlltrnriar"ulI)a Il.spiraçãodo paiz, por ntlenção,ao gabinete, . Ó SR. PARANAOUÁ : :- Ainda bontem oüvimos. o nobr~ 
a~sj!D como nã'Q ,foi por obsequio aos nobres ministros que . presidente 'do conselho, cm resposta aos nobres senadores. 
promovemos c011! sinceridado, de que j:1Jnais no§ arrepen- pelas provincias das AlagOas e de Sel:gipe, entrar em por
~çreJ:llo~" a ,~ealisaçgo da grande idéa da ,emancipaçüo. do menores e relatar certas occúrrcncias que 'por si só mostram 
elemcnt9 servil. (Apoiados). 'a parte que, tivera o gOl'erno no piCHO elei,teral, emboi'a 

Os ésc·rup.~lo.s de alguns !jos honradós senadores 'silo 'S. Ex. nos dissesse que "penas ,fiicra votos para que 'fo,so 
tanto mais infundados quanto' é certo que afluellcs que, ' 

, eleito osto ou aquelle candidalo; assim, a proposito ~e.c!1da· votarem pela cmend\l concernente 'oi eleic.iio directa lIão -
i,n.tcrpellaçào' ou ,queila, aliás bem fllildament~d~, de ,é,us 

teem por ·esse simples facto resol~ido a que'stão da reforma amigos, S. Ex. procurava convencei-o; .de que fizera votos 
eleitoral.' O senado,' eilUnciando-se naquellcs termos faz, . 

. ,\l .. clo se_u triumpho. , . t. apenas uma ,a'dverteDeia ao gabi~ete, mallifcsta um pensa· • 
memto de aceordo ,com as aspirações dopai:... (-Apoiados). O SR. ZACoIlIl.\S: ~~E' UI11 fabrica'lIté de votos. 

'Os nobies .selladores, pois, que adoptam a ido,a da elei- Ó SR., I'I'~OND& DO RIO nRA~CO (preSidente ,do' conselho),', 
Çno directi~, 11 .ista de tà'o franca.s ,manifestações, não po· - Ah I VV. EExs. são excellelltes cm materia de eleições. 
dem nutrir escrupulos contra a emcllda. 

• ' O Sn. SARAIV.\ :'- E' a constante resposta. 
O SR,' NÚ,NE; Go~.r.,,~L,:~s:-N,'ãO. é fluestão politica. '. 

O SR. PARANAGUÁ: -Nós vimos que ,na .ultima eleição, 
O :SR. I'AnANAGUoI' :,-E' I'crd;ide que o liobr,e presidente a qual o nobre presidenie do cOII,elbo não duvidou assave

do, consclho -nuo forn;u,lara ,claramente a quest.lo de con- rar que .foi ;i mais livre que tem .há'ido Deste Imperio, uma 
fij\[l~a.,.-S_ei~em,!Ii1e J;.~cord~) S.EI: apenas' disse',q!lo a provincia houvo em que o par!ido. ~~. , • Quero iíra'r 'todo 
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'o. caraçter II,~ .pers,on~lidad~',áqu,i~lo "que:,bouYer de dizerl \ender~m .quç, 1\., C<l~~tUu,i,ç~oe~Jj,ar,Qça: ,alir.ç,(9~m!HQdem 
sobre esta que,t~o, que.- dt.cjo ,er,tratada ,coIJ1 ,toda a nlar pela emênda, exigindo opportunamente quo se decida
'calrúiL Umal,ró"i!lI'ia'liouve ein,que uri part,ido deixo,u -do a titie'stão pelos t\'aíiiité5,có~s'titiiriqnáe's: ,Aqlieii~s 'qhJ'en- " 
re'elÍ>g~r os ~eus âejlUtados,' ~orqu,e este~'tinb"IÍI d~sn~crcddo: tenderem que' nao lia o'll'é'nSã da 'c'oliãtii'u'icáô;Ppfe~CiHHlriib ' 
'da c~;'fiillJça, do g'9,:erno.pclo; S('U pr'ól'rqimento, 'ConsignQ~- desse n;oio, não du,idando efTectuar a reCo~ma po'r úili'U'ie"i 
se isto emúin,do'cuni'ento q'ue, corre impresso" .que,se de",e rrg«lameniilr;,e:es(a; nie'parece,â,opiniaomàis::seg'uida 
âi:l!ar 'ilO~ anilaes dil ('i,ma~~ ,dos Srs, d~p'ulados, 'Foi 'rt~o.' em il"isla dos precedentes, (Apoiados). ' ,.obd ,'j;' , 

Jibe~id~; 'peloschefés ' 'i1~sse, pa rtido que"os e,x-depú'tad,OI , '<Lvot~,direci.o é: o!r,ompl~menio. !ia- eleiç~p:llorJ c.ir,çu.lps ; 
'tioham a~s.umido uma po,içno !!luito qigna 0, hunro,~.;~. des;~"que, n'n~rr!e_açilo' ~os,dep,u!adçs.e .. s~~ad9Jc~,~eix~~ 

O SR. SA·"AI~ ~ : ~-.-: Co~ba tend,o ~ ministerio. ,I ... ~~. ~ç,r {~i ta .~or pr~yi!lc~~s,; ~esde q\lp ~~ .. -:~!.~~~rp§cr~p.ç91~~ 
, ' ", " " cle,itoracs ,se tornaram ,tão ~ejstrictÍls '.0 di,~.iJ',uiH.-se o,e.I,~,i,T 

'O'SiI·. PiRA1UOUA':-.:: decla'ràndo-!e em hostilidade !o~a~o, r~~~!.I. 9 .da,r-Ih,e: ~ma. baso mais larg!!, é:,pr~c!s,ç 
ao gábioete por trr este recusado mtM providencias" ,.q ue cst"~~!e.~er~se, !10Va~, ga!~nt,ias ~o~tra"a c,ogu~,ç,a~ ~ ~0!1,t~~ 
'eram -récIanHidá,S i\ 'bem do"panido; illàs ten'do' os 'ex-de~ a: vi~lcnç.ia, ad(1)iUindo:,se.a eleição,' ,dire~!a "~'J ,ce!'si~ariiH 
:pulados votado ,c{fcclil'amcrite contra' o mini.hirio, e por' WJlP;rjn~a:,e:o Jlrimeiro ,grão, "ou deflna-,s,e,:,p,o!; glo.do c,9,n;-, 
es.e facto perdido' a confiança 'dos minis'tro" a sua leelei~, ",eni~nto a renda liqui~a de ,que trat~,q ar!: 92

1 
~a,c~n:; 

çâo,seria uma provocaç,jo ao governo, e que: portarito, por ,stitu,il~ãO: ",', ,,'." " ,:., ;':, I:,'.', : ~ 
maior que 'fosse a dedicação que o p~rtido tribulass~, ~om. A'je!eição directa,'li~an~o,l)l~iqr, irtere~s~,A~,~,.cR!!!~,,~o.~ 
tributava a esses illustres "ex-representantes, não podia de representantes, tOrnando' real. e e(fectivo odireito ~o vgto, 
modo al{!'um contribuir: parl,l sua r e.e,lei~fio porque ,?9ste tend~' a acabar com esse indilTei-clÍtismó 'que' iiií'õüiicia ,a 
caso podi~-se cornproilletter a sitúnção d9 p,artiJu 'na provin.- dcca~encJa" s~não a mor!e do~systemà represGnta'tivo>~ _" 
da, dando-se ganho de, cau.a aos lil,cr~,~s, ReôtiJ'toti, !l,or": AI,eleição indirectll par.le de um' principio i1rilciona'l; 
tanto, que o~ cx-deput.ados não lendo desmerecido da éOlÍ- po~q~e estab'elece c,omo bas~ ,do, sJstema ,eleil~ral ,ajDcli- . 
fiancu de seus comlllitt, ntesllão potlcrarll outer os,seus'l'otos. padü,pde geral' dos :vot!lIItes ;' os, clda.dáós; ái;,q~ .i!s' m;qs 
'sen(io preferidos 'outros . q~e nlliuralmen'te ·dç,·e.~ appla,~di~ intelligentes o' mOr'alisádo~" 05 fazendeiros iiiíiis 'rico's,'os ' 
o govemo em tudo e por tudo:' , .. capitlilislas', ós"littéral'os, todos 'á'qjlelles' qtié'ôlTe'rece'fu 1tà-
\Ora, 'esta situação nnó' pódecontinuar. ra nli~s não podem fa7er «"e,scolha. :dos' 'seús :Ieg'islá'dórii~ 
,O SR. ZACARIAS:-O pa,iz está ~os pés do governo" senil9;p Ir,um ,m9do.in~ir.ect,O, : q~e os:a(astad,o,s comi,cios 
O SR. I'AnAi'i,IGUÁ :-As rclacões cnlro os eleitores e ele,ito:~ars e d,cs"irtúa ~ ~epresentação,' " ' , . ", "'-

os eleitos" entre este's c o gO\'ern'o', não esbo ;em '.dcviclorpé O,,~,ovre presidente' do cO,nselho nlio p'6d~, ~e,sis!ir ,á "ç,vJ-;-, ' 
deneia,'" 'dos fac los, . reconhece os. vjcios, do systema:.a,~tul\l,,!I. E', preciso que se reforme radicallllente o nosso sl;~tema 

, confes,sl\ que, emotheoria,' a eleiçã,o direçtá ~ um, p'~Qgr~~~,o ... eleitoral, pa'ra, que de uma vez so',ucave' com semelliantrs O ' 
sl,'ruaçOes artiÍlcia,cs, q'ue tan'tã éompromellcm'r;osiú5 i;!sH- ra. ,~u entendo ,qul!' I)cnhuma copOanç,a. po~~p!:"I!1~re,Çer, 

aquellas in,tituiciles qu~ ,não se 'fundam na theoria, __ quo é 
tuiçOes, O govem'o hojo ,pôde tudo' porque:ó, quem raz e a phii~sophiadãs leii:( APoi~ilp's).Séria áli~l\rdi{'sul\Po~!.se 
désraz as" camaras, mudando 'as ·situações' por m'ero como';ul]l Cacto norma! o'antâgóolsmo'entrYl"á"lei'ó Ii"'ra~ã'o: arhitrio; 'não so p6de, po~tanto, contar com 'a Opifli~o do , 

, .. . b'I'·, d '" . I eotrc:apralica'ela theoria.,I. ' , ,,", r.-.'l,;' ',' 
parz, e alndil mel1QS com a rcsponsa r lua e 1Í1I0Isterra .• ,', 'Fa!tariamosj pois; ao, no'Sso de,'e'r" se, .n:io' d9c1arasse4.! 
: O, SR. ZACA~rA~ ,:- QLra'l ! mos (Iesde jA ao nobre',presidente ido conselho que' seme-' 
,,'·b S<P'Arí,ÜiA'OU,\:'::" Os'fis'caes do gOl'crr!o. ~ que, sap, Ihant~; retormi\ ,nilo·satisfaz' 'as aspirâçõe's d:o paiz~",! I', 
fiscalisa'Jos p,elo· governo, as papr.i~ eritàP invertido~, :~sto, ' O :~ii.SAÚrYÁ~-:-lfas eIle'~ió ':,i~at~' ir~!I~; , W~· :â8 

" 

~stado'de cousas 'volvoem"descret1lto do. systema ; 11119 está ries~'a.l (Riso).' " " ".' ' ' , ,.::' .. 
issô; n,o 'in'teresse: ~e" ninguém, mim 'mesmo daquelles que " ."I~. ' " " :' , " . 
elitão boje' na p08se do poder sem stHembrare'm do' dia de O ~R. ZACA~IAS :--:-PO!S ~a de fIcar s~:, : 
aumnhá, ;. r • " ' , " O SR, PARA,,"AGUÁ :.:-.Acredito, q~e O nobre pre'sideil.te)do 

'O nobre presidentr 'd!l ciirisclho rocohh'ece q!l6 a' cleiç'uo. conselho, tendo sondado o terreno, em vista ~'Is"di,mcul,da~es 
dir:.ecta: é· uin" ilprrfciçoameuto, coufes,sa' que ~implifica e, qUcSu'tgem de todos os Iildos, ,nilõ se: IÍprês~';{'rt e,l!t,ap,re
molboni oproce·ssó elcitór~I.' ' '" .. ,' sentari!o seu' proje'cto. Já híii1le'ml por, nlgu~s áp~hc'S:' óJ 

,ic: Não'conteslo;' disso S.Ex" 'cm t~eoria, quo a cle.içl1o nobi'o'!r presidente do' consellio 'deixóu' vo'i a' súlí io~' 
'dirécta'seja uin processo mais si,niplés~ e mesr~o o ultimo tehçnô~"', " ,:.',.";, ," :"d 
terruo n& progré,sodas ilJstrtuições electivas ; mas n6s não' _ <? ~~. SÀn!rVA :-.:'Eile cão tem pressa.. ,,'. 
vamos,crear o sy.tcma .elcctivo no.8rasiL » , 

Portanlo, o'nobre presidente do conselho ó o primeiro O sfi. PARANAGU.\ :'7"8. EJ;.,~lIú2i.,! aQs:, pre.c,edeules e 
quelrei:orilicce ,n. SUljeriorid~de do systema, di(edo, DOlllle di,s~e q'ne as rerormas ,da' lei, c,lçjtoral t~erp.'sido ~emp're 

, . I ' 'votadas no ultimo' aono' da legislátúi-à'. O·ríó~rê ministro ,;em,' poi~', " sua reluctancia" os ~QUS cSFupu, os ,ué,sta ma-," • '. ." .' .', • ',,! I, ',',' '.' 
te'rin? Sen":l P'Oj'(IUe' n"eleiçãó direCta ó'colltrariâ â cor,": .r.eUeetel agora quc a r~forma da leI el~rtora~. mra deBmG~a-
stituicao? • : :.' , , ' ,lrsar ,II!I camara, trarta como cOlIsequenclLl ai 6ua' dls-

• ','. ,I :soluçao.,- "" . ,,-: ,:.',;,,,:, .. i, ',' 
' O SB; SAR • .vl :~Que'r ~slar no, governo: , O Sã'. ZACAnrA! :-Eotaoa falia docthrooo desmoralisotl 

O SR. PARANAGUÁ :-Mas a 'emcn'da dó" ~"obi{"se'n'ádôr ;a'legisinlüi-à;' ',':' ' .. :,." ,;-" ';," ; 
p~~a' Báh,ia e'st1 r?;rmula.da ~m .. \Jr.~?'s' ,t.a,o, ' l.a.iós_~',9AoG ,b,.~" !.;p :'~~<'~~~li'i~,?~A·,.:. ;Q: .",\l~~br9:, pr~~i~~'ltX ;~o ,o~pselhol 
Jog.~r' para 'as '~jvi!rs~s' opi~iOe~;, ~ra,t~,<se, ~n!,~ap1en.t~ ,~~, se,~~~~"~!, c~~9.~ce .. q!,,1! !!;,r~fo~I!l,~,~I,Ç!tor,!l:IJ9, tllstall!ento:po
utilrd~de; da." coti)'en!~~(;i!!(do sn10llla j, n.qu.e!les. qye el~-" IItlcO" ~ Ulll,I!l,O'llcto qU,!td.nelelllanar:~o.IJ:l11!!I camara •• 

'. 

f' 

I' • 

.. 0_ ... li .. 
. li' 

'i 

i 



" 

• 

.. 

',,; ,'O SR?Si'ti'ÃIV'\ :L.:Hà"dc'Jsêr,({Sêd~ih· do ú~ini;lériô:':';,l' i ';,e~i â"meiJ'ói- 'i~ten2ão de: tCãze1'btetiÚF ;üflniifisl~~iõ.:'Na'oj· 
'.: :O""'Sn" pr'A"n :~:;G' 'U~\· .',u' 'p'O':[':I'a) n'L·1o' ;:·o'·,'.n'·I·,,~i;Le·rio;, c:oll\e1i~' .~: '~c·o 'minislcr,io' 'qufz~~sc' rero·n.si~ÍJrar" ?s'e.iJ~r~t~\Ji.m.c,!li~ 

. • ."l4 "I'.. ',' " ~ ... ~~., -, 1'<" t· .1' 11' b d .i" . J ,.,,) ré6uriF,' ,'o~'qurlbejaÚ\l .0 'aiJói.o,·'dq muitps d'~s s~us. lICS a, qu:s, ao; er.a ~alura ~u,c ,I ~~ cSS~\~~s,~.sn?s;o:~,~pl.~~ 
;, ...••.. '. ".n ," .t ,.. ,', .", ,', ' .' como ,pr.lllcámos na qucstao .da emanClpacao sr. r 1'1 I , nà? 
a.IPl~p:,· :. ~ Jú _ I';n .f • . ,-.~ " .: 11 ,"1:'.' t.: ,',- .~. ~ ~>:' ~ hà<ümà ~ ÔIlPo~icno", 'systen~alica ':tJâ nb~'sfi ·~~rle;: :0' 'lj;i~\i1~ 
:.1. O, Sn. ZAEARÜS::.,.,....Dos nQtaveis ; ·iá·lalg\lns~'pozcram,.se 'tel~io poilcria có·ntiÍlürti- a" vi~ei: iiil;'dilh' ;iuj'i;;~"ç. a' ',iosti 
ao. lado, ,- .... ,. quêstãO: n5ó éde pcssóas, náó "iliil: 'lUCremos', ~n;i'I ' u\nd 

, ' -,' ,. '"~O ,,,,.,, 'fi .,·Ir " " 11" 'I 'I' "I ." ,"" ','" "'(r si\' p;;íi,ÜUGU.\ : ~:; :' que nào ,po~cin S,içrll,rar. ~ua' yez que e c .se r~so va a o ~r,lr Jein," ,',:' ... ; 1 

, ·cô.nsCiCiicia c a sortc"dfpaii á ·conieh'a.çpo, ~o no~r~' ~re- O SR, SAnAlvA:-Eli i~ ihe o'!fcreci o 'meu volo, ,: ' 
si'dcritê do coilselbo, Qúan'do se traIa 'de ~Si~lllpIO tão 11ll7. . .. " ... ' " .,,'. ,', . 
'p'o~faíite d'c'rcrórmas quo 'se podem considcr~r éompleinen-' . Q S~, Z.ICARLI.~: - TUIll~nuo os dIas por. cp9.ca§ ,p~dra 
.' " '... ",'1..' '.' d' ',. . ' 'Iy.cr mUitos annos, ,1 
tarés ida ·.Iel fundamcntal do Estado, do ISp.oslcOes quo '. ., ',' .. ' .' ' 
devcni tá'"mais acccntú&.di)·o·ca·ra'êler de pcrn\;lIlen;~ir;J é ·d;i.; , .0, Sn.· PARfNAGUÁ :...,...Tr;lle~;' !I1ini,stcrio ~e r~concilia~-so 
níaior 'convehieiü:iâ quc' sejaiii disculidas ''Com ·toda libiJr-: com a causa publica (apoiados), com os inlcy,esses do,p;lÍz, 
d~?e. Mas; o·~~lÍre. prési.,dente oc' consc\!JO, ~menoS"prll("'n:~' tjg' prcfe,.rcílcia 'aos, da rrarç,io ,do sel! parlldo, quc ba de 
temente', ligou a cx!slencla do gabmete ao systema da elel- em mUI!as occaslõcs cnc?ntrar apoIo .nestas, fiI':Iras,' 
.c~'o indirecLa e dabi as. suas diffieuldadci! e o consequen- ,(Apoiaâos)," . . . ' 

. ie'~a~ia~e~Lo lI,a reForma eleitorat ',' .. ,": ,. :., O SR" .Z.\c.\nIAs:-Sompre tem acbado. . 

t ... A r~roi~I;;.:~Ao.virá ~'I~z,"' , . O SR .. PÀnAN.lOU,\: - N'ús nito' di,ll~i~mos. as pÍJ;;r.õe'~ 
OSn',:SARAIV,\ :-Ha·do' ser apresentada, ma, lIào se dosn'~bres ministros. :, .. , ' .. ' , ~. 

discute ... ! I .' .. , d S'n. ·t.J,cAnJ\s:.-N~Il1· as qucrcmq;: : 
(fSn.-Z'\CA~ÚS· ::"::"Éslá-se ésp~ran~o CJue a'êalie a fébrc . O, SR·, -Nulills GONÇAl.YES:~Não·as iín;ejamos, . 

alnãi-ella pará vir"e~~a'feb're liãQ sei' do quecÕr.' (Risoi·· . ,.' . ' 
" ,.,,_.' :. " '. . ,- .' . O Sn:.·PAR.Íi-;Aau.i: ~':'.'. bem. s~he~;o~ que"ós nob'r~s 

O.SR,,'VISCONDR Do.RiO llRANCO, (presidenle, do conselho) ministros não 'c,I;,o em .I~itus dó' ro~a~; ,quc.,~,;tas Cjl-
da u.ln: aparLe· quo. não o·uyimos,. ' .'.. .J:' dell'as, , , ' ' . 

.' O' SR. I!ÃRANAOUÁ ':'-Talvez seja :(',onvenieote qll-Õ a'oIl- U!l1 Sr.- SESADOR : - Tcclll espinuos. . . ., 
posiÇãO de~la casa ou á .da cam'\"a 'dos ·Srs. depu lados, 
dil'ac1:o'rdo'éomolg'uns dO'S'líonrad,os menibros quê, se se!llam . 'P SR, ~.I:r.AnIAs: - E,. ·.Sr:gUllllo Õ SI:: ,i,conl,le .do-, Ju7 

lia'luellcs' b'ãn'cós' (b'anéo'dil disside'ilciti)" e mesmo 'dê álguds. guary, hOJe IIcnhum uomem"r1e, ,bem dcve deôcjal-:as com 
niiiÍislei'iàês dediéàilos"ú' idii'a', 'combin'ém' c tómem ;; i:iiciâ- semelli.ántc sl'stema eleitoral. .' . . . ." . . 
tiVRe apre'seiJtando'alguiJi pro'j~cto iJesÜrscnlido.. . . O ~'n, P,~R:'MGUA':""': Portanto, é r.scus~du .q~e: o no'bré 
" ", ." ' '" , .,,', ' . . '.: presidente. cio conselho c alguns du séus.,.amigos' rilai~ 
, O~Sn:' ZAc,ini,ls ':-":'Alé o Sr .. Jobim ror contra essa: de- ;ipiii~onados, nO,5 enlpreslemse:ntimentos '0. ,)n'ien~'ões ~ºe 
cLa!Ji\à'~i '?O nib~;.p'~csidçnto do' ~õns?lbo. ! ". , .. ; não Lemo.s, que procurem indispor-lIo~, com a ,Coró,1. , .-

O Sn, PABAN,IGUA' porque o minislério inhabi-' . O·S Z " 'C' I 'd" .. ' . R,: ACAniAS:-' ,urr,an o·nos ambiciosos'vulgares, 
litou,so."p·araiaprcsentar a rerorm'l· do no;,a lei . eleitoral ' • 
nos~.tcrmos 'em .. quo o ,paiz recla'lla. . . ,". O SR. PAIIAlI.\GU\': - ,,: éonio- acolilcce';;Z ailida'ba '-

O-discúrso da Corôa. annuncia-nos apiinas algúnsreto- dias, r\I.zcI~d6~$Ç all~;;'to á, ·causas ,da re.tirada)lo gabinete 
qu;;s,.mas á ~ista dos abusos, dos faclos ela lIlaior gra\:idade de 3 de Agosto. . .' . ' . , ' 
rcc'ó,iiltl'êidos 'gifralíTibrile, :0' dt.'quó ' g 'IilCSill~ nol;ô'o," 'iJl'~'si;:' . '.'Q ·nobrc'prcs.id,c.nlC ,fu! ~,ôn5elho não. duvi4qu dize~ qu~ 
dente'do consclbo não pôcle . deixar de dar t,c>tc!,nuilho a Curôa foi desacatada pelo chefc ~aquel!c,gabin.et,e, Com 
porque nelles tem' tido .. grande parto'". ' : ,,'. ~.< ,) '1l!e,~.pl,COIIJ flue di,reito, pr~~)ln~iou-se.P?r \al',córiJla o, 

. , . , " ,_ , ,', ",', . ~ ,:) nobre presidente do conselbo? Sc S. Ex, tel'o em' visla 
~P!~~,}AC,ln~AS,:~J~~O~ad~: .",'. .,: .: " \~lal!!ui,tar:;-nos, __ tmar,nos odiosos ,á Corô~, ,ou," peio 
,9' SR: rAR~NAGU'\ :;;:;-.',. c p.rpmo que, a, rcr91:Il.r~ so I]lCIlOS, fazc~-n.os su,~cllps, a,~e\'('ro-Iho. que L~.m, perdido 

faia: 'Aprcsc'nte o' riobl:o pre~i~ente do conselho .0 seu 1'1'0-, seu tempo N,iO abrigalllos,' cõmo funccionarios,' C9mO 
jc~!O'?e "r~ror,~í~ ~!.dit~rol,·_,lilesll~ó c~m as idéa~ quc lem, I bomell. politicos, o"ulr~,a,mbiçào,mais úo quc cumprir ficl
apregoado na dlscussiio;e deixe aos seos amigo- a Ilbel'lJ .. de. I,neplc com o nosso '\lerei', possa o ,nosso procedimcnto a 
de enunciar-se o enlcndal-o como ~ntenderclII con\'clJ,icIIIC Celc 11!'peiLo.dc5ilgl;,ldar a qu~m quer quc seja, , 
aos interesses do paiz," . . "" '01,1 '. ~ "", O SII. Z.IC InIAs': .- 'Apoiado; vá' islo bem sublilllÍado' 

.:.? !S,~:, ~~:nIÀ~v:\ ,:-:-~c'fS'~',~ãÓ; ,câ~ .~I:~'~: ,,' " .; ,,' - .' " O SR,: PÁn.iN.IG~!' =' ~- i\Jinislros quo. ~o ~xpl:inicl~ '~or 
'O Sn: ZAGAIlIAS :"".lIa dó' scr inúirccta por rorca .. E aquclla fórma não são os conselbeiros mãis fieis e pru:" 

e,ú~ ?!'Ábi 'rrN'lcousK' 1', (Ii{sóf,' :,:' . • .. :dentes ·do· poder' quo' 'inspqccioli'iÍ.os'Jdcmais. pode,rc's ..• ' 
.• !. .... ~.J'j-0L, •. 1q, .. 1., .• ,{.'. ........ :. "I : .1.. .,'; .I<j'" 

,.(lla.-oulros apaT,t~s), ", ,"""" . . ·'.i. O Sn, S,IRAIVA' :-Não serycm bem, 

o.,Sn, P,;n~NAGUA" :7S~, prcsi~enle, lell!Jo~mo ~en!oi,~\io '1 O SR, PAnAliAQUA:.: "';7' • '. ',::,n'ãO ,o servem' ·bem~e não 
. \Iia:i5i.do~'<íuc:; prclén\liii', Eu qtiiz àpenall' enúncéia~.'~ m~u. \SCI'):C.II) bem ao, Jlai~:, ,; ". _.; I' ·,.,,:1', .. _ 11 
"~~o ~'.I,If~~~r.da .. e.m~nd~ do ~~~I·a?o.se.n~.d~.r.pcl~;p.ro,~IIl~la 1.: fs c~~sasda reLlI'alIa do .g~~,ilefe. do 3d~ Ag?~~,o lc~nl· 
ducllatila, em favof"de u!na grand~ l:dea, que' é' hOJe aWI~' sld.. mais, dc' > uma .,ycz' explicadas "pelo'-~ mo\! Donrado ~ 
gci';\Iriión'tê'~~â' respéitô";dà )quiil",estão d~: acc~~d.a, ~í'uil:O~ illlli,go~ ,cbefc.' quo foi' daqúdlç g,ílJirúite: ~c não rcput\l§'~ 
do§ bo'iirádôs iióll·àdol.res~~qiie· riiilitam''cní''canipos'uiversos, senios"d~saéCriàda a' óscolbá quo IllOtiyou' a ri~.ssa rCLiriula; 
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·Serl houvo; ,ilÍcoDvenieD'cin""e exc~sso 1;6' colloéacllo: dàs Ârgúménta~so'cóm ~ JuiS;lào Fi«ú~ir~do; fim' quê 1 s~',pr~~( 
be,n,deira',,::çomo,·penso.que'hou·le; devia ter"se 'prcviniMticaram'excessos, Mas' éiti:fSG7 hbJvé u~m- !hotim:co'nfra a 
ITillifo::a 'tempo; porque:aquelles ornamentos n1l0 sO'impro-',itUloridade que· iJ).~ndo d{(oda~ P!!iid.~nei~. 'ii,fqç~rH~:,"co,n~ 
vis:uamjJoram.collocados ilurante ~,diá'fiá' fre'ríto do.e·d,i,":· (tel-o; nem me éonôta quo ho'uvessernessti.s mortés ilé que 
fiéio'lo' a 'policia" que·.devia estar :v.igilante, podiatilr obser-" ',fallou ~ nob, e .presidente .do· con's~lho, ".; . '.: ... , .; 
,ado ,qúeo8;:t~rIÍ10;j dli'liccnça estavam sendo· ullrapa~sa~ ;:. Q, Sá, ZA~ARlAS' :-Não. houve rienhuma;' 'l , I' 

dos e corrigir. ... o~dãsvio:. Más logo. que o' nllo fez, logó q~lEi "', '. ., . '. 
aqiléllilrnaniCes\açãO' tornou-se' um ·ado· licito pela' per-' I .o SR, Piii.\NAGU! :-':"'Da 'discússão lialida o que. c6nstã. 
missão obtida dOioverno, a esle cumpria Cazelca rMpeitar, 'é. que IiciUve~am CerirnentQs ; a 'oPPO~iCI10 falló~'eói::Ba'ngúe: 

.·d!r .. ,a,.prlq!e"J«~~;m~~~~,:iria1,4. pr~p.ri,eda4o."á.s~g~ran.ça ;derralllado; enli'etanto,9 nobre' ééSid,en1e do cónselbo' 
d . I . "1" "'" 'J'ul~óu co'n~eniente amlllificar,' disse que' houveram 'niüilas'.·' inj~i.d., u,.a" ~" ~,' .1.vre,l.wa~.I,fe"s\~çll,O ,,_oJ)~n~a!1le.nt9 .. ,' '.' I.' v r '. , ,. .." .. :mortes e descargas;' " , ,; . , .. ": ','" '.. . : M~~,'A?liq~~, ~~~,~~s~!! .\lm. ~nm~, ISSO, ml0 autor}s.avi} ?s., , 

e~>t<e~~R~,p'raf!\é;ad:~?,Fon,tra,o d[~~ito de proprir:dade:, lçgem : .o SR, VISCONDE DO Rlo~ l!R1NC~ (rresid6~te . do",~pn,ú'
hl!~~~W,~,l ~!l.top,d,ad~.~Q~p,et~r~~ t~at;ts.o ,cio 'repr,ml,r,?S, Jho :,:-ToMs sabem quo bouve mortes; - 'dis'sefam-o :05 

in~~!';q!~r'~~},~il.ei ,peJ.qL'P.eio.s:~,,~~,u ~ICll!I,cç.:}m,l~m pal7.. Sis, senadores e deput~dos que residiam no Club'. : _ ... 
civilisadó·~e"ularmente·constituitlo.ó assim. que.,se. clevo I .o S P " .' '''''''!' I, ''"'\1 ",'"I,,,,,,,,,,j~I"" , ... rfi' "'. ". d"b ' .', . R, AnANAGU,\:- Nilo consta, nem 15S0 passaria 
p~\oç"lMr",a.r dw,trel iP,~s .qu~ I \ça,s~,~uC~D, , d 'r Justiça . ldê~apercebfdo;~ fomos' acc6sadós. pelo emprego, da io'rea, 
uw, alle~~t,~,; '~, ~}!,~~,.\loc~n.tp, urva:prop'rle, ~,.o;", 'i ,mas' ninguem rerúju 'semellian'te ,á'co~ie,ç!~en.to;'.~iss~:s.e.: 

'. O' 8ft) Ziq!U'rAS: ..... Pedrás e·,batatas.'" Ora',' justiça' de Ique bouvo derramado, . ,. ," I 
hatàtàsl (Riso); ::" .. ' l t ••.• ;,,',' '.! .• : .,,' . " i .oS' F M' "l" facto 'pub'I'I'CO',~ P'O'I'S ' . . .. . , ' R, IGUE,"A DE BLLO : ~. OI . 
~Q ·Sn. ·:P'l~!~A~ul::'-.onólir,e'pré~i~,e,nte'''d<!.:r6nse!99.i' ~e nrga isto? .. " .' . :" .. ,'i ," 

para sabir-se da posição critica em q.úe,sc collocou .... ~iss.,~~n,os I .. .o S8,' PA~AIIA'G~Á :. _ Mas ainda qilebiiuves·se. alguma' 
q~',em:'.t867~, as,cousas 'foram"'mUlW pClores, Qutd tnde? rmorte, eramos: nós os responsaveis? Nilo' cstavarilÓs'óiJ 
AlOda ,que assim rosse, n1l0 s~ ,seg~e que o· go~erno tenha I no·sso. poslo:defendendo' a 'ordem' publica .? ".: ,: 
C?l?lBr.lpo,R ~g1:',)~~~~,~' .~~ ,0. mlO,ls.l,e,rlO aq\l~ ~"El', ,s~ refe· ., ' ' . ..:". 
nu .,rOI rraco, se !l àutorldade rq1. desre~pCltada" Iss9 ~ão. .o. SR, VIS?ONDE DO. RIO, BnA,Nco (presidente do, co~s"el~e). 
ju~tiBêi":a'úuà'lm~iíte::ó~roce'(I,iiíientô, b~vIilo, por p~~te 'do :--. ,Eu não responsal5lhscl a VV: ~~lS: ' ... ' . ',/,;" ',' 
govefÍl6\"tâiítoJ niaiil tjdaiito Ílão. hil paniladc alguma, por! .o SR. PAnANAGUÁ: - Nilo foi 8rjuellci molim léva,iiadó 
qÜ8'<'n,'sj' 'fej\zirfente,)não'C~rj1ds ar./iui4ós. '.de co~ó!vencia icontra a autoridade~'·Foi a autoridade qúé inéitou', :que. 

'-- ná'q·iiellil"IDotim'.l n' ··l" ,).'. '., .... '; ,. ,. •. " !de,u ,ça~sa a~,nlOvime~!o ?,~ão .. segurame.n.te"j : ,.', . 
O SR, Z!C18IAS: .:.- Nunca,'. " I-. .o .. povo reclanl~v,a ,a prisão-,d~, um indiv.iduo· ,que pelo 

.j.,·'.;"!I(,!(t" ,It~.: .. ti", , .:-,' -.l'-_ .. . "j:~.: ~:' :~e,qJProc~~iroe!lto ~o.nlr~· -p.es~oa. ~a\.Jarn!lia! inc,orr.era.na\ 
o,,~~i :;,\n~~~6U\I,-:-:-~un~,a o f~m.o,!' ,r~1 u.~. 1I)0~\m ;a~iu)íI~verslio publica, mas esse individuo,nno.podia sa-

quo" s~)~,~~ntou de, .~epe~~e eo?tr~, ~,~~ton~a,~" p;?r um 'preso em vistô\ da lei"" ,.',.. " . 
fact~ parllcular,·a que ella ~~ra'10~lP!?t~men~e, eXlranha,e::: A autoridade, portanto, .manteve-se na sua justa espbera 

, aq~1 ~"Ul~ __ ~,OIl~, e~ q~o, figur~m; n,a?dl~o ,q~rp.o.r. ord~m 'd.e. 'acç~~, repell,iu, Qs.excesso~. de algun~imprudentés;' 
sUi~~n~~,':,~~\to;,,~Os, a,~;ntes.d~:~?,IICla; .. ,., '" ,', ' .'~PlnC? lH~ cump.ria,ç'9,,fez. com,m.4ita.moderaçã,o,' direi 
Jr~!\: ,~AG~R!~,SI': ~ ,Apoiad9 .. ~ s.e.us!migQs" : '. ' •. im~~nl~' e'o.m mUlta paci~nçia,.. '.",! ,," .... ,' '." 

.. .o}SR;,PABurXGU!I·:-:-"~" ."éQntra'um'l mani(e.staç:l9·p'er.:' À O SR, Z.;CARliR: -.Apoiado, '.' , 
'mit~i,d~ 'pelo ;g?'v~rilo" ·po~le~d~ desl~ arte párecer qu'ó ~'9Íl~~: . .o SR, Í>AR!l'A9~Á;.:E aq~'~II~s' .. ~e~~ós ;q!le âc~u;,~;~m, 
uma,c.'lada:?a:,c?lJCess:l?, da hcença, T,les ,e:~~,ssos re~ç,~:I-, o governo, como·.o r~p'rr.sentan~e cUJo dISCUXSO, fOI)I.d() 
d08!',llln~~1~0l.d~at 8~~,Ulnte,: sem ~ue bo~ve,se /!ma,p;f,sdO., 'pe!o.',nobie pre~i~onte d~ .. çori8elbo,., r~lrani os priin.~iro~ a 
com~e~elt~"tQ,rr~am. Dece~sarlO um;.grande ~sf~rço, da parte 'ra'zer juslicá <io miriislcrio, a tong!·a.lularom-~e e darem: 
dos. ~obres'mI9Istrosí p~ra a,r~edarem de SI tqd~ .. a ~espoll~'~ pa'r~bells :10 ~obro :ex.~~illis~ro d!ljustiça, . '0, Sr:,,~artim; 
sabllldade ,o cert~ ~o,nDlv,enCla,., com~. estou pe.r;~II~dlilo ,q~~ Francisco, ,l}~9, 60·I!.'!I'tou,d" um~ mançira m.u~!o digw\. 8, 

,AliO, h?uve., Mas .. éu p.reCIBo desf~.ze,:!, concordo,. ,e~~as, ap.II, com a preCISa energia naqllella Inste emer~encla, 
renclas,coll)pr~mettedoras; porq~e não só no' pruüelro, como ". ,." , '. ..; '. . '" I':' '.' • . . 

no, Begu~doildia';i uma 1 provi~en'cia 'eeqlier: 0110:' liouve quo .o SI!: .2;ACARlA~: -t; Apoiado,·,· " 
de,!!,~t~ha<~,n~r,9ia[~~.~re.,g\l~e,~poJo.rle" como ,apr,egoa' Q.Robre ; . .0 SR, P ABANAGUA;. - )':sse ex'-dipúiado: pfonuriciou7~~ 
1lI11l1~tr~',)Hi1n9Pijn,os Ao" (~!lçq.s:, " ."".".' :.' '. com alguma vebemencia, 'é verdade, nia. cói,tra ·o,r.be(é. ·d9 ... 

, C8rre~aram-so cestos de pedras, mvaq!u,cse,,a.:pr'lprie- policia 'de; enttlo, ci:iII"!ãilepois dõ nóbi'ef;pÍ'esi~enie' do, con ~ 
lIa'dl{'alliei:Wàtiraráffils~c:Q'ritrà ' uili~' ed'ifiEio. J situaifo <na. selbo, '110.' actuaJ.ininisterio .. : " , '. , . 
rUll~Rí'áiS(rkfis'i'~dif(fl1' 'CÚig,;:garf.ifas,"baiiü'as ;'out~os. ,- '" '... ";, 
projéétig.!·,:?~o·~ r. ";','1 0

' '., 'I '" "".'. '", "".''i '."" ,. ", "9"S.~:,:VISCON~BD9 ~!o BnÂNco (presukllt~:dócoll8tlho): 
-''I'''' ~"~r.°')·'("l ô' ,:. '~ '.,' ' ,,' .... -::- .o.,8f: mini~.trºr da.,ju.s!i~~,es!ere;.na secretaria da'p"o-
qfl~~;,!~1cMI~,~, :1)WI~cro,y,~I.çp~;: ':. " '" Hci.a.dir.i~ind,9..,t~~o.;_ .. :" '.,'. ' 

. IO,;.8R~ EAIJA",,I.!lui,,.=,.,. ·,·.,nada!8e·fo~ paracQnter''ta'ea ' .o S8 .. , PAnANAouA.:, -:;-"Eu 'nlio aCCUSQ, o. ox"chere, de J 

exc~ssoB; nenDum individuo. ~O'de ser pte~ô; ,o'u n~eSrilii',cõ~.i' po!i~)à" ~r!t.e~,~,,(I:er~.n~R,; 'llijl .. cu,~priH,: ~ig,Qa!11~n~~i~eu .de- \ 
dl!~Jdo~1I. PEcs,e,n,çjl' da autorlda.deJ ,Qu~,roP'o Inq,uer~to 11 ler: o que (d~pJ~f,o lê '4u\l;,o. n~.br!l .. prcsldcn:t.e Ao, COD~cllJo,; 
q,!e.;.s~ p~ºçe4~.ul?: '.Quaesosl au.tQres",do atlentadQ ?·,Qúe em vez de lomar a pO~IC(\O que Ibe ~ompetlalna_rlefezardo 
pro:~ideQcia~Jt.om:ou' a;:au\oridadei~para .sua, represSiló;? .. Üu· '. seu lIiin:iiteriÓ, 'riM" du~idas,;e: :acl:h~'ar~ríos; 'embora Co'sse : 
estariam -P.Orveoturl1'tasl.victiinas :róra::da',le,i ?, 'i ' .. '.. '.' preciso pallsar pelo cadaveido seu: ei··(XjUerá' .. " ','" ":', .,,' 
. r ... ' ~ 
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:'0: S~.·, ~~hnlÁ~ :' - AjYÓl.ado ;Dãô;~se'le~lirotl' disso l~a~a,m[se' eit! ú~l senl!á,!~né I~ àuió;icÍadt.Ja~.~~Jilr,con-

'Ães~a ',OCC8!=lilo .. · :;;, ~ , IS,enll,r quo trilhassem; mas lambem declaro que o governo, 
O . SiI.' P.in.\:uGuÁ·:.' -'- Eis o" que'· deploró;' porque -a; !~cndo todo o 'emp~nbo ,nà,.mall:ut~nçlló da' ordem publica, 

leilldado entre aqurlles quo. scr~iram eo~jum:tamente rum I~ad.e. procurar. mantel~.a, ã!tendeudo aos prece!tos da bu-' 
deve~de bonra que "eu mUlt? aprecIo, o 'quc'folg~ ~., ',mamdade. (MultO$apolaâoi.f ... ~\ ,"·'S-'~n·."r ")~~' .• 
muit~s T~zes .,el-o .d~semp~n~a"o pelo nobre ministr,ó;,' i. 1:1 ,E foi. o que. o governo;'~6ntem ~f~z'í.i :i?ipil~:ivel!., que' 
~o~ IS~O, q.ulI ainda lioJ,e, .. pr~clsa~do retlrar-~e ~als .c.ed?, j~ autorIda~o.lIvesse 'malOr .. 50mma' 'de;pacle~'cla',do, qu.e' 
pOIS que silo 'poucos os .mpmentos' quo mo' rc?tam, vim á te Te. (fpOlfldol:) j,' • !'l: ,< : ·H i'-' , .• ,.:- 'I ":f 
t.rib.u?~ defender o pro~~d~mento do 'ministerio d. que: fif 1

1

:1 A. autoridade,!portanto, ' cumJir!~ '? seú!:do~e'r! Nilo ~e' . 
parlo.e daquelles que serviram comnosco; • • praticou eol.l0 um' aclo" de J bO'a'luBtlfa como·esse'~dal rua! 

, "" . '. ". I do Ouvidor' .. , . " :" ,:,.,. ;".. ,,'.'. 
OSn. ZACAnIAS : -, !d,Ullo, .. bom.. '.' .. ' : "'," ri ' . ..,..: _ ',: , ..... ;., -i.' . , • ~ 

, ··OSn. PARANÁOUÁ:~ ;. vi~to co~o q meu'nolire amigo, 11" O SR. Z,ACARIA8:,~ ,cont.ra osdlrel!~~,de,.,~lg~e.m,~ ':' 
• collega, chefe quo fOI daquelle. ~ablOeto, não, tem mals'ao !110, Sn:. PARANA6UA>': --"' .'-", R'áulóridâdo'.Ii1Íol'nCiJlou10' 
palavra' para replicar ao no~re, presidente do conselho.' ':povo e nem ,os· eeus'; agentes, e'sti,v~,an'lj disfarçado\. viis:"/ . 

Ó Sá ZAC.~Rhs·: - Más hei 'do dar lioa r~8posta eni_ :fidos .\'paiímlia, promoTendo dislurbios\ ,·:'1" .... --.,,: 
tempo." " , :!: O SR. 'ZACAníu:-Apoia'do. . "', , " .. : . -. _ J' 

• " " • d, /):- CÓfl- 11. 0',SR\ PARA'NÀ6UÁr:·--'-. ".: ao ,contrario; a 'fóI'çapuJ:i1iCâ;/ .,? ~n~ \Nls~eNDB, DOttRIO IBnANco. (preSIdente I,as à.utori<lades;" os represelila'lités/',da"-n'a:çlio1dã" um 'é'do' 
$~~o},.. ' nO me. m~ e meIo. . '~ ,-: "oulro. parlido; 'Iodo~ ',cercaram1 Iie:sso" inÓineÍlt~' o"lfóvcrno' 

O SR. ZAC.\RIAS : . ..::..., V.'Ex. 'é qUli"'mette'medó amiiii:' I'para sustentar' 'a'or.lleni é'a'!'trÍiliquitli'difde' publicà:e:os' 
'0 SR. PAIÍANÚ1~Á:'- Pedi;;:;1 lealdado e I\.ju:stiç~ qti~. !'credit?s' ,dest~. importanto, cida~o'd.o' '~i~ dál Jhn:éir:~;' éS~~~ 

o, nobre pro;;iMnto dg., conselho, as.if!l· como,.leu a,aceu- :,d~po.~to preclOsonilo fOI,~,~~pro~Mllld~,: na.s ~nos·lrlo,ml-. 
sação", .Iesse tambem a' defeza;' ou p,elo menos .. que I~'sst' a I,Dlstem'de 3· de A~osto; ~mda' ?uepezelao:nobrc pres:dente1 
a~CU;l!ção em .~9,d\l~ as.sua~ p~r.to~;·. m~s. o ·pobre. P!e~i-: ;:do·con.elh? ·(Apo~ados). ', ..... ,,' .. , .. , '.".- '~"'I " 

~enI6, d'c) con.selbo"q.ueren.do anles ferir"nos q,ue d,éfend,er.~.:: ? propno accus.a<lor, ten.rl~ de ~rphcar.,a.o .~cu?'b.onr.?~o, 
~e, I~u ~soiuenle âqui[lo quo ltiç fc,z. c,olÍl'a. '.. ',' .. . '3?1IgO;, o Sr ... Marhm Fralíclsco,· e.ntali'lillnIstro.d'a 'JJlstl~a, 

, " ' . . , . '," "começou ass!m, (lendo): . " ;, '':'' ,'. "": ' ~.,: 
O. Sa. ZAC.\RIAS: --, E quo nao· prova. 'nada, elD' favor '. Sr: preside,nle', .nilo ~spera,vli',d()'1 nobre Iliiiii~iro~' senlfo~ -

delle.. ; , '.a-rnanifestacilo da justical que,' acá'b'a dívfaZ'éihao!,partido' 
O SR. P,,\~\iúa'uk:'~ . ,.' o que iliifs' li30)b'e -rêíc lÍlui't·á' 'ilibel ale- il ôpposiCilo"~1CI;rc1i dos séliS s·entilil'entos'.dtl'ordcllil 

contn jJo'rque selÍ1'p~e e~cap'oti:-Ihe um' trech'o 011) que' e'ssé I.' Em,nome, pOi;,. dóste(:·cid!ldll.o~Jlcililí'p're~meêa·grlldecei!. 
Ii'ob'ró ,deputado fazia elogios: 00' dava I'arabens nO'lÍlini,s~,a S. Ex'. » _. ~,' ",.' ',. J.. '."', 

terio.. '., :,' ., , ' " .., \ i Eu outro ,Iog~r continua:' Ó' lli'é'sm'o"dipufad01 (Ih}:"" "i /. 
. i' .. ' !. ,'cC -DirigInlO,nos'á policiaL'el alíi~eri'contra'irios:,o' Sr.! nií' .. ' " O., Sito VISCO!,:DE' DO RIO Bn,\i'ico, (presidentei.do· con- , 

" ,nistro ria ju:;tiça: e;dl',_d'tro.~que' dei 'partibims'il1niirilí'IMlir"i selho,) : O que 11 ba de s.aJ,lir i.mpressó. 
tu'na, porque jA tinha' I~mlirifdo .. qué· êta>'iIEicti's~ado"pro'eiJ:'1 

. O SR. PAÍlAN.\OUÁ: - O Sr .. Màrtim Francisco: sendo . rar .ocrorró·· em' autoridildô·n'I·áis.alta'J que" ~ ·.Sr::icb~fe~d~ , 
inlerpellado iobre e,tê assuinp,lo no dia 7 de Ju'Dbo do, policia. O Sr. minislre da' justiça",o'uviu·'o'O·sF·Ii'(i]ir'o'vou; .. a' 

'186-7; ~xplÍt:ou 05 factos col]1o elle~ oécorrer~m. .' Inossa-i,léa,'cnlendcu: 'qu·o·. rcàlnichlti' eríi"eónv'o'n,ilúltEi'quO-
.. Nilo'lerei o se'u' diseurso' t'odo, porque não quero' fatignr' antos'quo a Jorçasc .eínpregasse" ainda· se" teilta:ssemi O'S' 

o-'senarlo; vai! lêr -'aJiená álguns topi.cbs· dess.e disc'urso: meios suasoriõ~, e que, i"oi~i:lÍbs·dirigh;-semo·s;a::I.fãllar.! a'ór 
'Disse: o Si-. Milrtini Francisco (lsnd~),: '" ,. povo." . ' .' . ,'.' . ·i,". '" 'J .. 

. ,i Direí ~Jlénh's o. seguinto ': õtu'mullo' que honlem' 'Vé;'pois, 'ó"nobre presidenie.'rlo:; cOiiselllo,j, q'ú€l' os fact\W , . 
àppare~eu,-~'fio tem·a illlPortancia que se Ihe"qlii,i dar, rj,10 daqucslilo'Figueiredo; em,11867;· h~o te'c'm' ';i'J liieiío'f!;pá'ri!!l 
tem 'caracter 'politico illgulll. ·(iIfu.ilos· apoiados) Téve sua ,Idade com os cxces50sde' ~.7',:el~8':~~'Fevér'éiro'ilÍa~' rü:àl:'d,~' 

. origem em' um 'juizo 'erroneo 1>0r parte dO'ul;;uns nacio~ QUJldor:'O que lou' o noore pr~"dcnto" do'.conseIHo·fOI" 
naes o 'alguns á~t':'l;,gciros. Ac/:editaram ~lIes quo I,ra' !conlrap'roducente; foi.~ontrá' S.' Ex: NóS\o'·q!le·)íjíllir'i,ll1iiõs·j 
possivel substiluir. a su., vontade li intelllgencia h inl.llie lera a protecçllo do direito; lIós".prop'ugiíàmos·!poÍ"um 'pfi'Ii-" 
g~ncia' e vontado da aUloridade . cm rtilaçil.o à ,9ualificação, !cipio, propugnamos pela soberania ,da lei e em un· ... 11i'ãiZ' 
de um delicto. '. . ,,' : I'organisa'do. em um paiz regula_mlen~o,. cqn>tif!!iilo, o !lUO 

,Foi"ÚI!l erro' de intelligcncia, eirodo jntellig~nr,ia quil" cump,re ~efender é arsober"nia ,da .. lci ;llleg,~I1I.ha!!e1)lu •. E!!\, 
inYoluntariament~ lende/,<lo, li camin~ar ~Iem. obrigou 'ã' ,a protllcçãO do direito ;d6., preprJ~ ade,"erã.a.Ii~~frl~de',~o. 
autoridade a lançlll' mãoJ de meiós, e,nergicos, para fazer ,pcn~amento contra a' qual se tentara p'or:u.m ~.ll!dq:lins.olilo!, 
coni que"o seu' presl,igilj' e' a ordem' publica fóssem man, ·~enão. por mandarlo, com tolerancia· da autoridade, o quo 
tidos o 'con'servilda 'ílle'saa repulação da illu'strada o or:"; do gO'vorno se devia esp~rãr. 'O '{ide' ri'lÍ'o "jJoãii'fuOilHdeiiar . 
deira população'da cajlit'aI do Iníperio,'( I~úitoi;dpojados). do extr;~nhar é que 'no" pa'rliin'l~CiJÍÓ' vilnHa-sel.app,la'udlr é~l. 
. 'O i;overno 'tem, pois, de informar â r.a'ma,ra C' conta' cessos desta' ordem;-ventia"so ':c~nó'liida'r' '0'5' seu!i". áut'ores 

com' o ãpoio,' sen~o unànime,. 'quasr urianime ,'dá-' toda' a' 'dé'c1ílranHo,sé qlúi'fbi·,,'eto·d:e b'i,.~·'ju#ica ô"qu'ê''p'riili~lâr.úJ\'i· 
populacDo, da 'capitãl; para' a,uxilial·o na' mariul~ncão "dá' :01 p'féce'deritÊj"é'Vr'Hvel!' . ,:, • , , ' .. 
ordem 'publica (apoiados); qUe nfio fu, carga .á· Olip.ôsiç,ioJ ~ CQnÚá' Bto': p'rotê'.lâmo·s· riÓ~;:jl'Órqué:'t~lÍlbé\ih~rlios'inle!' 
do,~ ado~ pr/lti~adós'por' alg~'iis. iurbtilentris ':icompà~had'!ls ,rmo"pen,s' iiistiiiI'íçõ,êljLra'd~s:'ii~la,lgÍ'~i!1~z:it';)'él~" b'ori~à' 
por alguns homeiís 'desvairadós; qiJe"de8gràÇad~óieliié:làn!j:1 e'digiitdá'dê 'deste'·jiáiz. (M'(1ito: bill{;.M{lit~·, b~i'.I·- . .,-
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10" SEEiSÃO."EMJP lO ~fDE,=}VLARÇ"Q" , l'1J1 z :~. in1P.i,~~o5,a.'ItUC~r~, ~ ,pe,rf.9.g!-!iç!LeS dÇ,Qp6, :~ó ~~ p'ó~e' 
;, ... ..,. ~ .") "';i~' 0''';-:')1. . ,~ .r~ 'r;': q'1 "r- k~: T,! I .,. :J len('oltt,rar O SlIntle na Ida(L~ a,nllga, uma pcr~~çgl!lçã.o)fL;.JJJ:-'t 
':'I;~ 1 [fi,\', , - Noto ,de gvacas .' .. ' : liallo .... .o apo;LN,;~"par~ ,~ seguir' 1~lve} ,U!1)~(pefscgpjÇ~8 -á 

. I ,') "!)l;' '.!~;,,~" •. ~, .~ ... ~ .'7r.. .I,_~: d .. ' '. . ~'(~_~!;O'f l:-- .:-:,:\ ~1i '~t~. ~, ,',' ",' .,', ', •• ~", .~~ .,., , .fb,r 
~ Sr. ~el1(IC8 d~. ~I mei .dl\; ;1-'Quan;I.o; Sr. I ~,Sab!ll!los . O '. q~~.sc .' e.sLú p~~5ai)do.c~a, :~.I.It!~ilallh.ª, 'onrl~~ 

J!r~sldcnl"",tlye;a hOl1ra .de, ,dlpglr-me aO .. os.enado. nesta' diS-11,5: 09P,09.~. ,d~ C'.llh~h,Ç.(\g . sn~, ,> opp'rl~V.dos por., um~ 
éu_s;;ão.,'nnO.)l1ClfRi pg~ivcl:,:;p.or C~llajle.)rm. I'o,tralar com~ m.;~ioria.de: ~~!Q90."pqo: .. c1e . .I11:o.l:cst'I!lt~';, oll.;tn.,t.e.,s, por, '~Ii\ 
plelilmenle de varios assumpLos de nossa·.politica,interna gov.t;rpo su9vçrsor.; sahe,mos., d""q~~. estil,soq'l:cl\d~a Igrej,!.· 
em que: sURPonho ;quc, o .mini,t,erio: andou çrrado, o.IÚmbclH I nH; Su}ssa ,C,.q~l :oulrqs . .í).O!llosAa,.E~ropa,\ ' .' ;:1. .':. ; 
nào p.ude.pe.là;(lleSmi1.:raZ'\O~.lfilta.r.de terceira .parle rio meu I Alas. ha ai"da.oulr,~ raz;10 (Iu."::!ne-impelle;a ent~ar n,~sta._ 
discurso relativa 11 politica religiosa do ministerio: "1' '.t. : discus,ào,. o lJue lamben~ rOi~H~, da -pOSiçãO' .que .tenho' 

Eu sei, Sr .. pres,idenle. que o senado parece Catigado. da I neôta casa; c.omo senador)ou' 'obrigailo 'à 'exaíllinarse'" o 
discos>ãó': dii'fe~'p'osti1'á' c,H1â dõ'ilir'ono-; nlas"peMo 'n~10\'ler i'miriisterio,' tem: cUlllpridu, e' zelado a· consLituição", se rem 
culpa:,se. hoje, recla·mo.:..a,palavra:~ n;"o quiz ser.oprimeiro a ! ~uniprido e' !-elado ·.outr:as, leis dp: paiz. .:. '.1 .• _~:. o 

ent_rar .no ,exame! desta maL,cria,1 a,'polilica. religiosa· do mio:': Ora 'nesla parte, ,sr'. 'pre~i<lenle: 'cue5rOu rersuadirlo .i1e; 
ni;lerio, não só.por mio rcputar,me oemais aulori~ado'nesta: . q.u~!l, mini~le,r.i.o temandad.o em d.osarerlo,.ql1e s~a p.oli,qca 
casa p"ra encelar o deb;ILe, COIll'o'jlalllbem: (lo'r Íl;io ~crlna religiosa teni 'sido inCcliz c, dirci mais, illegal ,en;i~ crimi, 
IlHltel:ill!o;ma.i.s ,cqn)V.otente"e. p.or._is,;o~deixavu.(á outros fi no,a. "' 
tralal:a): esper,a,ndQl a>:minha:· vez",Mas nenhum dds'nobres O SR'. -JOBfll,;--Santa ll,'rLara;! ".... .,:;: 
senadórçs" de"m"is,sciencia c,;larga· expçriencia, sn ro;olveu O Sn. MENDES DE',\ 1.!lP.IO,\ ;- E~l'ou persu:'ldido qúe:ll' 
a. tonja:r' o~~nc_arg.o,'; :empenharamcse' de prercrcucia' 'na dis. c~~!I,iç,,~ ryli.~i.osa.>. qu~ .. j;'L s!~)lti,~os;_cm 'no~,~9. paiz,.,deve-se 
cussilQ dapol!liéa inte'rn,~,e,iinternaéional' rtp ministerio,-~ a .. proeedllnento .do governo.\pessa parle !~o inconveniente, 
eis porquQ, .0 ,minimo:.dos".memhros,dcst.a éas~. vae.hoje c ch~io de' pr.ri{:o~.·· - ",>.,'.0.: c" \, 

occur.ar::;s.? ,~~§Ia.lali,is .. tã~ ,I delicada'. ma teria i' 'rleix,,'ndo:'o "Si: prcsidente'" q'ú'a n,io pá'ssou e Coi',3 ~ccfón~ d~'h 'Iei dó 
que me escapou sobr~ a politica interna para~outra occasião '28';'de S'ctClIíbi:o'ilc'lSif, 'em' que ti nlÍni,;l~i';'o gái:hoú ulir 
mais a~ada.;;1l j~L .. -:-', ~ '1:, .1'-,:'" ...... ," i"; '; n ~?tav~:l· .. i~·i~~n-,~·)lO~C /cz, l~íl~·:'S~~f.VJ.ÇO .. Ç!~){~~~II~e:A 'ê~t'~'phil~ 
. o-T.ampem, .. S.r.;. p~eside;nte, não' quiz :scrvir_me' do um corh eu me pers_uudl di' que. o nHOlSICr}~ qUl,ze,~~~ gu;~rda\COnlsil::.o 

salho' quo me deram de dirigir á mesa 'um :rerlucr'imento aS alegria, rlcs.'e trrumpho, sem r"zenlcllas 'ostenb,c,io' Jlor 
- a fim,de,d.iscutjr, o' as;:umpto;." porque. "pela mesma raz,\o a interesse, publico,. pre[erinrlo concentra r em;;seu :,corac~o: os 

quo:já,me re.Ceri·, 'não l)1cdulgo,~em ,:cir.Gumstallcias de ;ohtol: ju,to;; applaU~05 que a nação lhe' d;.lva no mOlllen'to cni, 
dp.senarloo u~da,yo,r. çOl]1o.a ;~,IUlf·.Qvi)çt)o;de um.,requerimento' q.uç pas~áv~ ia Ic,i, ç .. lhe ou t.o rg.a!ia no rut~,r9" nlas" S,~; pre-
em'.,matçJ.ia!,tão;il.\l.p.ort~llt_e;,.o rcnl' que a: !ulIlha,compeLlm- s~<lcnt,Ç" :d~?d.c qU(\ .V;l. o proJcc.tq"l!\\ .I~_\ ,.lJ~~,· se",.adl~ S~~I.C:-, 
cia se .não acha reconhecida. ' ./ I ?, '. cl.~m\~o"._.log~ :,pm~'1 que.~. F,Cnll~~c~to ,relt~~q~.o. n,\~ ?, 

Aprov.eito-q1e,p.of;IH.nlol"da,qr.qasiá.o. que me> orrerece a ·tlnha lfl~plrado. e LII'Il uma prova 'drslo na occa,lão em flue 
.p~es, n.tê discussào"em .. q\l9.0 deb~te. d~ pOlitic,L<!oma:,largas : (aliei .obre ei'se projcr:to. ' ' , .v.,-, 
proporções,l para,q)le cu ,P9;Sa'"expô.r -~,as. raz,Ocs. que te.nho· . Fazendo'! eLi ·sc'rili',. qne ns' ,ioutrinas' de .igreja: n.l0·ro"sem 
p'lra,c91l1ba.ter. .. a':poli,tjca"do.,minislerio r.~,sta parte. contemplaria,; ém uma lei ,:de dr'idarlc,' S: Ex. dis5e:'qu'e 

_ -,í,s9.U :·Iev.ado ª e'~.llt p.rocedimento •. Sc-: presidente, por li m!l ac<:~ila ya torlo .. :'t0 r co 1,1,CPrw _qu.e:l ig'j'j:t. 0,1) {U~ •. çQ~pq~a
r,azào'de'.co,Qscjen.cia elan)Lem, p.or .uma l:az,lo.t1e ,posic;io. ç,Oc\ 1,1.\e .0fl',!r~ce:'Sf'1l1. 9ulh9 p_od.cs>,~m IUlr .. " -. '". ;'" 

, A,,(.raz~o].de,.c9nscicnciªdem:s~u jus.lin,aç;10:nos princijlio;; ~"recia '1 u,e .a"ign·ji,l. era lI'.li:L.co.tt?,a 1'5l1;a!~la, ~,~ n'o.s~~ 
da. IgreJ~:.catholtca rem" qUe JUI1,.crea-do., C,- em razüo da. lel;.I~\~.ç;19 .pa.ra tç a~~clla,r o, c~ncllrso cOlno ~\lalq~l'r all
nllnha.,nr,oOlj§àO",d_cyo :de[eQ~çl~a, ,em qUD Iquer' ~il\laci10' COl, xlllo_ q~o vC'!'. de (ÓI'a,. cxtr,aordllli',·r.o" o .que n~~ nào'.c0n~i
!(U~ a sorte ,me colloqu? A ratão de posiç;\o dcdui-se .rla; ~ <loramos possuir em .ç~saj' um,.:I!prs.·,~',~~~~ei qu.!l :\I~P-j!r,çce 
strt.cl.<L: ;obrJgaç~o.iquÇ, contrah.l:l~e~fIlo S\lll;ulor .do ImIlOri,) I s,~n~ ser. espe!:l',I.o; a,ss!m me p:a(~c.el).o i' p;\.~te d:e ~ .. ,.I~x" . 
do ,m\wtcr .a. r.!lltg.I;lO a~opt~t1a i pela noss&.: t;9,'i.5t,i1 uição: e" I "~o EnLrc!n~to n·9s~a .çO.~,~~lllllça.o .. ,~:' posta;, .deba.lx? da .pr~f, 

. deC,enjJ!!u do <\)c.sta"rI~relldo tall)b_en)' a causa"laig""ja. que. ·tccç,lç 'I\L Salltl;:m~,a "rln~acl(]" o :a,rt .. ,a ,da con~tilu,i,;:10. 
aF~s,.tanto. p~ .. cisa., do tíuxilio:::.d.e ~ellS filh~s, ,obretudo~ cleclar;~ a :rd,ifti'iO' cath?liea, a.rostoli~a;:('ô,~l;[~a a, fe!jgiii~: 
hOJ~,. Sr,pre;11e~,to"qqe essa san!a .,ini'!Lllliçtlo ,50: vô exposta . do, ÇSI~"O; I! por c.onsequcncta uma 'rcllgl;tn lJ~e ylve, cO~!~, • 
á>u.ma.., q~s[,.p1a,lpr.~sA,pp-rsegUlçOes. dl\;qu,e. ba .notic!a. no. i 0_ ,~st.arlo; .. e.; .quc ~!\. entra,nha .em, ~l!~, lçg'~,IL'Ç;1.0, ;n<1 o '~I 
'1lun,do .. " '_I ,_ ",.,.;.,;" ,.. '.' - : " ,po.\l!a ~o..n5r?rra~ .. cst~an!too ~eu au.xll!.O::sClFlradq .. ,d(l'pry-, 
" 9 Sn:- i"IiÍl!'~!NTE':'::"" V. ·Eir:. dã 'Iiccné~ r: "\Ch<l-50' ila' llitica rI,o esta rio, ·um auxrli.o que não se c;per;l~'a! so~r'i!,Ll)dO~ 

'a1itJsalll õ' S'r"sêri'ãilor -'Je o'ny , J '-é'T' -' ... J '" '. .... " ,tratandoose do, uma lei de r .. andada e,<le 1l1lerCiSC PIl-
.. h "', , • .'~,." ." •• ,,,/". m,o·c~,.:elx~lra u~r.orqu~-,;hlico." A'''''' ." '. :"" , '" •• ':' 
rendo tomar-as;:enlo,'e' vaeLse. nometir'a com!liissilo quê' I . _, .. ,: ;-, ,: ' ," .,', .' r·;' . ,. : , .. ,; : .-
dêvli'recellrf"a: SPEx:1 I ,:: ... ! .., I,', ~ _. :' oi' • ;:' Ma" .,SI, P\~'.I~lenle, .0 ~.onra"opre'ldenle i do .copsellw, 
'"p , .',:.,,; .:r. ,".;" I ,. 'I .. " .:-_: ,'-' ... :n~o s~ cg~~entou com,o,tmlll~pho lJ4!llhe de~ .. 9_ cprpp, le-. 
, P,,~R;,,~J,~~p.~s pE A.~~EI~~ : ;:,-E~ .. ,d!zta,:.Sr. pres.i~ente, ;gi;:lalivp" como,agradccir~ly'rllo c.ardeu! ~e.todos,os",cia~d;10,~1 
'l~~. ,alé~l.A~í~~,~ r~zqo ae:c~;~:s~.r~~.cl~ Oul~ill)le?brig,\ra a !qu~, julgql;a~ ,es.:~~ lei ,uma,'llei, i,n~i~pen~':f"~,liiàsfu,?,,1l0SP~~ 
t?~la~ ~I~~,~ .pal}~?~s~.~.~RI,'f.U~s.l~ para ,combaler a..P~-. 'r~I.~.' um.~ !el ,utll·e U.\1'~i I~l de car~da~e.!e ~.i&'l~"de\lfnf 
1t~,IC~ re\~g}.?s,\.:do. mlnlsten?i~orqu,e,:,como.V, Ex .. OUVI!, ,povo r1m~tfio .. ~. E~,..n;io \'0 cohtent~1J r;0.m_9s .rru~tós, quo, 
ha poucos mome.ntos, pelo !uramento, 'IU9 acab'l.doprest~r'l:es!a .Icipqdi,,-dar:cm r~laçà~,.a seu rorpc.:~ credi.to, na,po.~~; 
o J!~Y9s~n~1,qk:C,SI?U • 9brlS:1Ao a.rh~Cc~_d_er.'··A manterl a I t~riqri~ar!e. 1.,· .... ,; .. : -, . ,',. :.,. ~.: '".: ,; ,.1, ~ 
CP~I~i1(d~:~~S~,~;.lsrPJa neF!~.I<!~nr, ,h.oJIl0P.~!~lqlP.almenl.e gue ... ~; .:E~.-, . á 'm~ne.lr,!, doslr,illlny~~4or~es:.romal1?s"queri~" 
ell.l qua.j porT'~~d.\l· ~ ,.~ar"~?~~ p,~d~ise cqLz~r'1~0.~re~,u~~ ~t~-, 'O!l:l~~s"honra_s, .~'l. e'p,o~íl.prescn.t,e" I~~ .. hqHra~ •. t:Ls~n;\JLo::as d?; 
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'. 

" . 
tri:úo:iiÍliJ., ~ofl~'~tó ? .~(',.if.,~o:'pj.ésilic~'lê:,ilb tonkcih~.lr~!o':'l' : q,;i~?r,~, süi("~'P'l!~d~l ~~ii~1~~,~~,T:9,~~, ~!&.r.~ ~~,-§ Íl~riW,?i 
cUfou'e,sas'bonras, lIao mnnilando 'canlar,' ou wlltJltando)' i'ubht:o', o bomelll;que lem' ;I" seu ,cargo uma re,(Jonsab"I~' 
UIl1 Te·DcilÍn 'cni accno' de 'graças 'áó" Onl: ipolcillb: li'Ór'! . da'iló lão gr,ilHié" com\} "~ .. 'pr'i:'leiFi(lúiriist"n;: J~';Üi1ih;ÍiA'dió: 
ééácJ:(ClÓ 1;;0' n\cmo;'al'cl: 's. Ex: foi blisé:ir.'ésse il'illmdho!l' n:io po'dc' ,cni'fa'lIacá :Seu devcr,"oslcíltilr dÓUI~irlas"iilie ~lIiJ 
r~\ ~uira. p,arlc~~,I,il.oulr~'~ r~~iõá 'es:sa~~'lr:i,~arl~; Si';"'py~'( ; r.:l,O ?'õ"bii,~dtlo' ~ ~erénder, :C~I.l,i.ó'as'<Íu~ a cpn~iii,t\'içà?'i~íl:Ó'~ 
sldenre; proflll'ZIU 4 fr,ta de 3 do' Ma'rco' do anno pa,s~do,' ,a'o' nllm;ferlO. " , .... ":" ...•.• j, lU .... 

1i~eso célêliró'ú' cOln '. éslro'iido do' Grul;d,o Oriciiie da ·Ma·.:!) '. De 'í(ll4:inoJo; ,Sr,' p'l:ésil!<lnlo, 'jiorlerti' ~a~'lcr 'Ü'n\ 'ilJ'inis. 
· ~onaria' 'A' ru'a' do. tanudio ein ,Iotn'o'ro'do :bolíradQ .Il1:e'~; i lori,o ,a réligi:io c:il~oiica, anló'slolic,a;'rê)/iíilll~' ;-quiíc!~ ~ifo·.ó~ 
~idciilo',do' 'cólj'~elho. '-Lá:: foi' S. Ex~' buscar"as UOllr:l5"«(O' meios <iue' clle leni' A "su'a di;po5IC:10"paru 'doh;;~guir:;s;;~ 
triulllphu que' ianlo nlinrjava; Oj 'co,Í1niuilo'JJrlílJunlisí,ib';' fi;n? Si/ra aplúg,iiàndo-sc com ,o ~ell fasçi'~'atÍor·cxr.niplo; 
IIl'üsdl!ralllllá' cOlil ,,'ssiilellt'ia de' rjUillró do'scus co'IIegas': o 'l!1zc,Iido ao pâii~: "E.ú"sou· u.ní gr:i'ó;ine"si;~' il:i li1:\l;oriri~ 
do 'minisleriu! L ' . , ': •• : '.: • 1 ."" .. ria" n illSliluic:l,o aborrecida"c'reprovadi( pala'igrtijá ca': 
. Sendo a maçonaria úma: sJciedadé secrela;. :,ihi·irrlm.sd: . íbolica; ;il profe'riii.llo discursos el~ que:;lpr~à'cliIU~ a iiuícoj' 
as porl',s ·do')'empld 'pa'ra muilas pesioas ° ver:cnl c :i'd'nii~ ''';:iria,coi,io ri melhoÍ"cõu;;u' qíle ba sohrc'alúra"?, ,N:l~:.é 
farem anCcs rio' cornecar a' I'audllloria ê c'OJim\ciüoralil'il isio i hcorrér''1HiS. pena's"do' art. '1° §' 2~'daltii dó"IS,'do 
fUllcç:io. S: Ex. rec~t:~ alli o ràmo de júhilo, 'ê' fiilaliilOlltt O'úrubrodc' 18'27 que conside,r.ou 'um: «rime' dos 'miníilrós '6 
10d:\s'asaÚeueões <iué'i'ncrocia ,'sua all:i po,ic;ló"iÍaque'II0 'niaquinarem a'ddlrui'c30 da: religi;;o' do Esindo,'a Calho'';;' 
singular oSlab'oÍcr:im'cillo I'" .,,:. '.,: ':","'" I : lica, i'po,loliéil., rOlllan'a?" .,' ',J""" " 
, ·ESlou· can~'enrido, S,'. p'l~esidenlc, iiuo o I'riôlciro. in:i~ ': Jl o oxtlm'l'lo, do ~Íib!,e prOiiden!o 'do ~oósdl~.O. não .f9i, 
nislro..do um paiz ca'tlJOli,'o qu,', cóinó o nosso,,c'onsa'gl'ii; infoliz'm~nle, un) exen\plo esleril ;~~nlo n~ó·:fo,i .. tjuc bo.u\'ê 
sust'eí!la'iuna religiãP'de-E:;I~do,"n:io pódo, :seni i fallar"~ presidenlé do' p"ol'in'cia qUQ ad:inftar 'do:.nobre.pr~~idcnl~ 
consliluic[o, serl'ir tini" carg'odc5sa ordem'" m:n'iIÍle len'do' : do conselho, l'ambemJoi presidir com oslenlaéãó: unla loja 
prc~laoo'j~r~m~Mó·de,m·arlICressa'roligi:10. ·Pód.'a.o.razF i,inilçollica! . . . , '.:: . ";', .. : '.'.
oce'ullatnelile,ilàopor's'c'r 'Iieiro, mas 'porque ~ispúe dc"~~,:L: : '.' ~Ias,o <Iuo, quer: di~~r, Sr.'p~e,sille~le: ma.nter ar~lig;'ão 
"onlado,' mas ~ào'IJÓt!O'O fazu'claramcnle"hslolJ mesmo' p:.lavras loxluacs' do nos'o. Jur,~menlo? Y. Ex. s,abe que, 
jiér~u':íd'ido', SI', 'p're'sideillc,' 'd'o' [IUO il"piinieíro minislrÓ rle : qlrando segilih,os uina dôúlrinil religiosa, a'lém 'da 'obrigacUo' 
.illií Eitilllo 'caib·olico. nas condicÕes 'dci nossô não' liÓÍle oa':,'ênc'rn e adorar a Dcus. 'lanlbcnf lemos li do ;'enerar 'a' 

· deixa'r 'do' soguir ~ praiica'r:'oslú r~Jigi;lO, sõbrblucÍt(aúeh,-' rJlig'iTIo: qilO adoplàmos,' POI:'quanlo sé Deus c'o fim ~IO lia:. 
dOlido·~e • q,ie, soMo';1' e'amará dós rlépulailos';I i!,uc' faz mem,a religião quo ligá o homem a' Oeus'é ti 'in'dedina\'eI 
pol.ili·ca, cOllfo'rfnc la'nt'as vézes 'lenho OÚ\'ido'; :illi 'nàópo'rio lúcio. Sehl rCligi<i9 n'ãu pódellios chJgar á O,eus, e clII:io nãO' 
ónlr;,r: úm"'m'l'Olhro quo não seja~ d'a 'confi;süo calliolib' po(kmos deixar de V"'H,rar. de bonraro';neio quo'Hosríii (r'àido 
njlo,rólica rómana; c, (lOis; ',0 Ó 'aquella Ç:lI1iil'l:U «do' t.l'z' , par~·.:ílçaliça,lo. Se "oid I'cliorarnlos, Sr. prcs,ideiite', 'qúae~ 
pçlilica::'~'-: ". .;:,~ .. ", .... ,',' os moios rle que lança'mos il1,'oo para dellionslral~ó?'E'; e o. 
','o :SR.· SII.\'Eliu· LOBO: --:Q'uelii fai polilica'c o e:i:~:: ,senado nUo o i'g',i'ôni, suó!c,i'lan'r1o suas' dóulrÍnasno corucãi{ 

Óilil"o, '. :,. . . .', . 11' : ti' lamh(;ni rilanifcolantlo·as em rúbliéo. ' / ...', ... ' 
. O Sn.':M&~IlES 'O'E A LímlDA : :-., '; o 11I'il11diró lriinisl{o" Ora a'col;lece q~e a respeilO de' liossa religi:íOSC 'd:1o lre:sl 

dêsle paiz n,10 pódu r1eiiar' do perlencer ;i-essa rcligi:to: cáraclcirSllCOS ,úinl\'cis quo ainda lúais rjo~ obrig';i ao d05-

::Sr,. yrc~i,".én,lc: ~u 'resp"i,lo .ri cl>n:;li\~ iç:lo é rcsp~i.~o, I:;ft~~: ) ~nip,~I~1O '-d~ ,ia.l,obi'if"Çüo.' e ·.c~,lIsegtiem ~ailída ma is ,~I;~r't·? r 
hem os dlrellos da pcrson,dldado humana. A l'OnSlllulé<lo, ,esse lao ulrl laco, Em prrlllo,rQ logar ó " explendcnlo v~r-
6ti .ãlíles 'o c'odigo ci-ihli;lar.llcrmillo' a cxio'lenchi'Jà;; so~i~~ 'd:\.du dá:Ílouíri~'a:ol!í, segundo a sanlidade"de's'ua màr~1 o" 
dadc(soérelas' sób ccrl:ls éondic.llcs; e cu' -reslíeilo' o '«uri ~ : em lerceiro á Jiclleza 'dô' ~cu éultó'-;"a'qui"po!r la nt'o'sea(tiam· . 
. consliiuic:l0 o: as leis dÓ lIleu'p'aiz ord~liam': Ti;rlihenf'f5§'- lrcullidas" o sÍllisfeila!3aS :ispiracões do.'~oriicrií na teria;, 
pêi,Lo 'à p'cr'sólíalidade bum;;nà:'só me :'Iip:íreccr'ulií I;O~lgll;: :que é' procul'Ur' chi'g'ar no I'erdàêl~iro, 'aobóm"e ao bello.' 
diionao.' " Eu: sígo' 'as iJiiulrinas" niilçólii.cas OI' rc;-p&iia~.?i; !: .. , M:~s,' SI': pre;si:i~nlc, pi:~scin~à"l1"OSl ~a' íilt(~~ ~a'fle ,; , 
acalarer SDas con\'l"cões, como as do (IUalquer oulro secl:i-' como ·nos del'omo,: malllfc;;lar quanlo. U verdado' 'da 
rio;lilía;;ccôla"pro~':i i:t~ 'i"cspCilo' 'éu dcl'o a IJu"IIjúcr bonlêm doÍltrina? E" srg~in\lo -.ie 'cor'aç:io' os' séils" p'receito.;' 
pádi ... ilrrr: .:. '"~o " ,. "'. > -.' :, o's' seus "dogmas, 'por 'qúanlo hão scguir de coracão" 
. Qúandõ;' porém, :; sO' '(rala' do fUDedol úio' p~tiii~o,: sUas Ú,II;!'. dbul'rillu ., c' 'oslcl1l:i~> ,cgui.lh·. em 'puLlico ó" u·;ila:. 

diril'icçúc,s ~elii;iIÍ5ris óu p9Iilil'Ú'S derdl li!,éoés~p~r,~:ltiif,Ó5) bfl,ô~riiia, o. islO. Ó /"I'IIU(;I1"nlo' ao, .lJol!lem> ~i~cero 'ri' 
q~o s,e 'inloressalli pelii' ~:iu;a publica; ·pl.'i.llêip,aiuiCli!c cM,:" :holluSlÓ.: Mas laU,lhcl)! scgui~ do ,cor:(ç:lo o. (l'receito. 
sideraó'd& se :1 ·callíc·g.ori:, dO'fullct"ioili,rió,' c' os illlcrcskcs' 'religiofos, o escusar·se li manifcsI,,:los el11llublico'por 'coil.
(Iu.o cSl:l9 d,;hilixó' d:i"sua g;lr':Jnlia~ m:ixiillÍl. se"csinl aulo~ .,sidordcOcs bÚlilanas,. é uní' ullr:j'ge 'feiloiÍ.' roligiil niilc,'s[j' 
riaadc. cs~:í:. !i'o .'PO,!lo máis' .êulilii'naiiIÕ dq' gÔl'crn'o.: . nJ~lc ,miíera', f uma descoilsi,ic'rnçfio pola :n.Qs>a propri'p~,r~~~a-, 
ch~o 'u, gue',I~iO. li,ulla' il.tcirÜllicnlfde .figurá.· E, s6ja !:em ,lid~lO.O; 0.0 gr'ando apo'~.lolo d:,. gentes diz: .:" I!~rquc se Con-~ 
rel<lcão á ho'ssa legi,lac,lo; o Sc.j;, 'cm relac:io ;\ "dslaUi!i- ..[c5,arcs com a lua boca ao Senbor Jesus, e creres' no' leu 

,. ;-.•. - " •• ., _. • • ", './ 'i • . . ,";. -.. '. • -,-, ", 
'dade pÓUlica '~o 'Estado'; e oulros> inlere,scs de· publica c'on-' eoraç:i.q, qu~ Deus. o miJS('ll~u d~l1tre o's 1110r,~0", serna salvo;., 
Y~I.li,elÍtia. eU,'-enlc:~dô, S~. pfesidellle', .que ossa·.aúl.oj'i.d~d,? pOl'lluQ COlliOCOTI!ÇIiQ 8~(rtl para alta~ç~r fi\Jusliçà~ ma,s.'com. 

'"to,.podo deixar :do, ,scgUlr. as dOUll'l!!aS da' ,COIISllluIÇ!10,' a ,bocl!- se faz a ~çl.',fI,~ao para conseg~lr a ~alvaçao:,:' .Por-, 
'exl'el'llamellle ao m~r.05;mas nào oslelll.u U prQfiss:io tle dQu, lanlo' 'pàO .I~mos _ e;pcrallçu' do saI.var nossa's 'almas, o . de, 
trir\li'iidver~a, :P?r~Ua;llo'os~u exolllplo'l'àó:ç!n. ~yi~oiH;iii,'.ó '.subir a.o C,~~I, scm}ssa IlIibl.i~~ 'in.al}ifoSljlÇãO.: " ' ,', .... , .. '~ 
lã,! scrluclor, VlI'Ia lIlflUlr, (l1'l'Ju(hcar . .o olevado lIllere,so '14c : Ora Islo,S!:. pre:,lll p n.l.o. prallca quaJquer parllcular por lI!IC
lo~ii~:o ·csiÍí~õ I,il ma"Uleli~JÓ ~,da "religià,o qú(adop\~u .. re~;!l. s~4,c oxo,!ílilo c~li(idil'IO á stiafá~l.i(iilcc.~~rel.igion:rio,s~ '~. 
~Op~rliC'uJarPo(je; be11110 'r'ócoóbcco'seguir 11 rólioillóiilé rua's';' liomc'm"que; oslarido em! uma"posição elevada por" 
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seus talentos e. Jlor outras muitns cir.:urristancias, nito espectaculo; poi., em ,e~,lnde, SI', presidente,' cad/lgráo 
êxliibe essa solfúlIne prova' em publico, e.te homem falt~ 'da m'!çonaria symboli',a. representa uma idolatria antiga, 
coili'pl~t~mel;te ~: scu', dever. ,Se quer ~ edificaç,\o' do', scus quo clla concentrou ein seu. scio, atloptarlllo tQtlas. , 
i;o~reli~ion;Íri~s. e, do publico, se quer· o augrnento deôôa, E' por is,o q,ue em qua;Horl05 O§ di.<:urso~ d05 cqe(cs 
religi,lo, 6:IIC' é' o~rigarJo a dar.8 grande prova do exemplo; .e or<idores !náçons se , faz, praçll d'l grando antigúidad.o 
mas o exemplo 'narro ,pelo 'nobre presidente do consclllo, (oi ,dessa ,in;lituiçüo. çujas raize,s vão buscar nas mythologias 
o, c9,n\rario;:em lug~rde 50 manifestar ,catholico: S. Ex, d~ 'difl'erente5 1'01'05, 4ue se diz mesmo perder-se na noite 
!"a,~ifes'to,iI7,se, ,,*nc'-iJ)açon,: ora, sinto dizel-o,', Sr" p(esi- dos tempos, quando facilmente a"hariam nas trevas, do, 
~,erite, quejn falt'!' <i0s déveres de sua religião, es"andal,isa '~ahos, Os christãos con.tam outra geriealogiÍl:, nos'· patriar~ 
sc'u~ co;réligio~ilrios, principalmer!te aquclles que por fr~- '('h,as, em Muysés, nos prophetas e em Christo. A 'maç"nc
qu~za' rte s4a~4l.~_ucaçiio e !imitação de suas luzes, neces,i- ria, em summ,a. Sr. pre' idente, é .uma doutrina pagã, fructo 
Lani do auxilio, dos 'homens eminentes. ' do ,!ritigo pa,ntheismo, que o christianismo fulmiOliu, e lfue 
,'·Sãõ de dua's 9,r~çns': S'r: pres-iMnte, os ~scaodaIosque 'se procur,! rcnascer 6 domii,ar em'nosôos tempos'- Nilo é sim
d,io. o e~c"ndalo dire(o\(~ é o escandaio indirecto .. O. plc,menle umil here,ia, oriunda do' rhri;ltanis'mo, ti cousa 
~'sca~llalo ~irecro é,~u;,nd'o nos mo;tramos illlpios ou li~,er-, de maior vulío. E senãú vcjanlOS, comparemos .as duas 
tinos~ o disto não.lÍl~ ~treverei a aceusar o ~o,nrado presi-,' doutrinas. os seus fundam'entos 'e consequencias. ' 
dente doconse,lho; faço ampla e intéira' justiça á suas O destino da Iluillanidade, Sr. pre,idente. é um grande e 
iritençOes e re,peitabilidade; mas. o escandalo indirccto, profundo mj'sterio; <luas doutrinas o explicão : ':: doutrina 
que ó a, indifl'erençil·religiosa, o,temor, a contemplação com catbolica c o ,racionalismo em tod.lS as suas manircstaçOeS, 
óutros rcligion~rios~que: nos oliserl'af!l'. este, infelizmente. 'Iue IJ a d04trina rçpresentadapcla maçoneria. 
Ilra!i!;ou-o o Ilonradó presidentc do conselho, ostentando A doutrina ca,tholica, manifestada por lima eivilisaçllO,' 

"lfina doutrii,a difl'~rente ,da religiãO catholica,' como se que' conh~cemos, en!endo q4e o. mal. ve.io ao, mundo: por 
fosso 'cousa 'identica, ou sem nenhum alcance, inofl'ensiva nleio do peccado,e que a natur.ez,l humaná radicalmento' 

, . çlJ) ~u"lma. , ,'" ' , . se corrompeu. na sua l'~sencia, e,nos elemcntos qué a consti-
, 'E; cçrto q~e 90disc~r50' que, o nobre pfe>'illente do con-; tucm. ' 

selbo proftr.iu. 'quando o <írande Oriente do ~avradio: lhe, Nestas condi~6es, Sr. presidénte, o entendimento humano 
~3t,ava Ja~endo a apotlleose, S'. Ex. 'li:,se que a maçona~iá O';ou enfraquecido a ponto de não v/lr a, i·ertl~do' se acase) 
Iirasileira era -uma c~usa rlifl'erente ae todas as outras insti:" ella ~àO lhe fOr ,mostra 'a- 'como foi p~la revelaçllo:. a razão 
·iui~Oes da múma ~ature7.a; mas, 'senhores, . 0;10 ha duas do homelll por si só u([o a podia deô,:obril', é mister q~e a 
!n~çonar.i,~s, ha 4ma, uoica"derramad~ por toda ,a. super- verdadc lhe seja indicad'l por auxilio sobrenatural ;,0 homem 

, fiele, do, nnssoJpl.lleta. " , , a reconhece quando 'Ih'a cxhibem li a recebe ,como se f()ra 
, Só~n'cntc os ~e~ta'rios'que ,estão ou se dizem mais àdiàn- urna lembrance, de um passado, cuia memoria se Ihi) aviva. 

: tados,sustentam 'quc,é ne.:essario acabar com esses' toque5 "Se a razãó huriiana, Sr. pre5idénte, se acha as~im en:'" 
. de'muo •. éom ~ssas. palavras de passe, .com esses ti~ulos fraquecida, não, podendo de~cobrir nen) inventar a verdade 

extravagantes,.e com csses fymbol.os c, cmblt:mas que por proprio esforço, da mcs!lIa maneira'a vontad6 do homem 
ornam as salas, e o tr'ajar' maçonico" porquc tu,lo isso é nào I'óde pelo lIIesOlO defeito (Iucrer ,o bQm e pratit:al-o, é 
charlatanismo; diz (Ragou). um dos nuto~es mais, rcs· lIIister au.xilio' externo para conseguil-o; e para tal fill), 

'peitados da sei ia. S,10 o~' màçons .allemães, Sr .. pre~iden're, :torna-so indispensavcl (iuo essa vontade scja prep'arada 
e prindpalme,ite os belgas" os que quercm destrúir o pas7 p<I;ra aceitar o bem e convenientemente praticai-o. E.' por, 
sado~ com q~e essa associaç~o se 'tem mantido, e de que !,stq 'Iue o Christianismo, por suas doutrinas, ensina fnesis
~in(l,a vive"excitando, a curiosidade de tantas pes.oás: d~ or- :Iir as paixões, e cs~e acto, a resistencia ou qi,eiplina ,bs 
dinari6 jovens" quo' tão in :iscrctamenlo· procuram, ser ipaixoes, consl~tue o quo chamamas ~irtUtle, 1)ir/us" a f9rt?-
nella' inici~ldas ;,m,is a m"çonaria IJ U/\la só. A difl'ér.'nçll 'leia do,animo. Portanlo, segundo o dogma christào, a vir
consi,ste, ,repi!o, em !I!le uns querem que se, conservem, o, :tude na-terra é o pr~mio e o termo do combate, co'ntra, as' 

, sIm bolos antigos COIIIO uma tr~di~ão vcnerànda. que co~v6m :paixOes. , ._ 
milOtpr" c. outr~s dizem que jil,não são precIsos esses expe- A d~utrina' contraria parte de outra fonte, de. outros 
diente"" b~ns' e: tolo:raveis em outras 'éjJocal, quando ,principio,: elhl declara que-a n'atureza do iJomem é, boa" 
a_ o.~dem -era fortemente combatida, ,hoje nlÍo. 'E Slrauss !Sã, c perfci~a" nos mesmos terlll~s em que o Chri,tianis.!Jlo' 

, na sua~ ultima obra Crença antiga e moderna, segUlid9.1i;; ;colltesta; di,z aindà que .o,énte.ndimento, a razão' do hom'em 
bem o, - revela quando diz: « se já não somos christ<lós" :p6de.somprehender fa'c.i Imel! to' 11 verdade, descebril-a' e in
,q~é f1,cceslidade ha' de ,estar os'tentando _ a confiss<lo de 'vIlntal,a. Sendo perfeita e. sã a' ralã'o hu'mana, a vontade, 
11m culto,. que não p,tofcssamos?u ,qiie eslá' dependente, quére,rá forçosamént~ o bem"e D.atu-

'I'or!anió, S'r. presidente, a maçoneria li uma só, tanto ralmente' o pratica' fim essa, repressão das p,aixõés·;,r.ãO' 
d.enlro como róra .do Brasil, á ~espeito do que declarou ;e'ndo,prcciso" ao hOlllem luz algÍl,ma exterha, além da sua 
em seu diséurso nessa, famosa funecão o honr,ido Sr'- pre· propr.ia razão, entregue aos proprios e naturaes recursos. 
siÚnlê do, clÍnselho: ti a mesma d'outrina const:,nte dcs~c A vontade do homem, dépendente de um tal'instrumen'to, nll.'o . 

. q,ue:o.'chriôtianismo com~ç9u a p'rcduminar. no mundo ro- cnco-"trará embaraç05 á .0ppOr ao livrcj.ogo'de suas paixões;, 
mano;, ,ç, pois, como,disso com todo o fundamento um, que tanto mai, flomsceram no, interes,e do bem, quariio, 
irmão, um membro. di~tin~to dessa ,poderosa a.sociação, mais'liv'rés fórcm, S'égun!l,! est~ dbutri'na,.o fóco do mal: 
Ilranville, em um ~iscurso, a volta do paganisrilO; Ó o cs\aril, não n'l liberdiulc dá, paixoo:l" mas na sua contra~-
mesm,o pag<1nismo.lu'lando scnip,re c,ontra o"seu <1"ntigy ,i'ni- .çiió ou re'press,\o. .. 
migo, coino o, a~segura' Mãttcr" tambem frahc-maçon de , Do, productó destas doutrina, Sr. pfesi~erite, resu1t?u .duai 

~p~illieir~cálheg9riá,,,c,m:ulDa o~r,a: notavel, admirandD esse' ~ivi\isaçOes. oppostas; disputando o imperio,dorDUodG. Co~o' 4 _ .•. ' "J • ,_ I I • _ • . '" 
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se vê, ha'Oentro ellas um ;,bl'smo'i~sonJaval, profundo ,nn~ com ~azào; pois em vista do _ fifndanJe'nio todas são boas; 
tagonismo : 'Iue não é' po'ssivel ,vencer' ou transpô I' ; por' ou t~llas não prestam, He o 'que tamb,e'ln' ao'onteria 'co Ir. os 

'quanto se uiÍla representa a' verdade, a outra, necessaria:::, dcose~ do 'I'aga'ni:i!no a'ntigo, que a' politica romana acéõm-
menie, as inalefleas doutrinas :do erro, éum" todas, as suas niod~'vit no l'antheon,' Tdierio quiZ tambem 'alli ,i elevar 
desastrosas consequencias '-par:1 n lllimanidade, Toni-so, estatüas a'Nosso Senhor Jesus Christo, quandó em !lo ma 
,feÚo' Sr, presidente, todos os'esforcos, e por muitas, vezc~" SOUb~' dos' extracirdin;Hips e maravilhos~s 'feitos da JÜdén.i 
ti da bistoria e os lIopres sellad~'res a 'c'onbecom" pará lIlas !;o'christianislho não,acçitou' semelbante, pãrceria; 
combinar, conciliai' ,esses 'clementos é formal' dcllesum', preferio' tré§ seculos de: sangue e de borrores a participar 
ocletismo snpportavel. Nào te~l sido líos'sivel ,UnI' vida á' desse1aliO'minavel cOIl'sÕrcio'; desse culto de tantas eitrava
taes combinaçúes;, duram' pouco, ils sociada'lics; expostas á' ,grintJ~s'e ridiculas divindades, com qué cgbriu a terra o es-, 
semelha'ntes, experienciás, elÍl breve scgu~'m o curso qtie a piritÓ' qo mal; uessãs duas mil o oilocentas maneiras de 
'sorte ou ~ providencia Ibes dcõtin.t: ,Os ecleticostelll I)or comrrehender, Deus"de que fallou um celebre', i'rmão franc
tóda" parte succunibido '; os' dous principios reagem um ma'dn, Ducarre,- em 'uma' das 'nJilis notaveis reuniões'do 
contl'(\' o outro tom' extr~lllo esforco em Jemanda do tri um~ 'Gr;;n1hli Oriento, de Frànca, '" ,:,' ,. ,,' , 
pho, Feliz a sociedade bllm~na -que, o erro'não 'transvla/Ã IRuéstlio' por tanto~e~tre a maçooeriaeo cbri1;lianismo 

As associações maçonieas n"o s,io mais,: Sr" prcsidente, IÍ muito 'ôifferelilti do qu~'pensam os illustres' senadores quo 
do ~U? sÕ:cierlarles organisadas' para s'lIôtenlacão do prir.- me tFIll hOlírado ,com 's'eus.apartes, So, a maçoneria telll 

" cipio opposto:(lO principiõ'ehÍ'istãO, c E' por isto ',que o razão, os que, seguem ó sobreilatural divino, c,omo 'ensina o 
,Qc historiado I' racionalista dá Franca' Henri Martin, ,um 'dos, cbrr~liani"no, não perdem nada; 'mas se os quo' segue';l 

g'randes maçons da prescl/te ,épóca; __ Jii,qlfc~a, maçoncria é, o s,ó~renhtural estão na verdade, c~mo acredito o tenbo fé,' 
0.. instrumento geral, da pbilosopbia e o laboratorio da re~ ai dhquelles que.tendo visto a verdade nrro a quiU!rem 
vóluçào.,," Nós ,velllOS" SI', pre~!denté, que por toda a parte acedar \'" '... ' 
essa ',poderosa associação se, apresentá como 'socicdüde" Aiiqlle>q~' pOi'tanto ,é' muito simples, 'cOlJlqua;lt'o ião' 
de simples beneflcencla, pbilantro'pica ~enl' summa, e- p,or 'antiga como o mundo'; be sempro a quest:lo leya'ntada,do ' 
toda a parte promove, ,excita ,rel'oluçOes.o der,rocaónde natur,al o'do sobrenatur(ll, êa que explica os grandosmo
póde o cbristianismo'j d9 quem' ,é, e com razão, inimigo vime'iltos da humanidade, as alternativas dos triumphos o' 
mórtal., ", derr~'tas,. que 'constituem o gránde drama eÍn que figura o 

O Sn, JOBiM, -Não apoi~do; a maconeria nito se impol't~ .. bom tní , ,Se o nàtura~ismo-é á verdade,- a Yind~ de Cbristo 
com as creflcas de ni'lIguclÍi;' ali esÚ o seu grande crime; ,i é 1II~,t!l; nm, se ,nao pode!s_ ?emonstrar, este asserto o 
é cminenteménte tolerante,' e quem n;10 ó hoje toleranle á i pel,ow~nt~ano, aceItae,S a,-,Ioutl'llla ,opposta, ~a doutnna:do 
inimigo,do genero ,bumUllO, '," , ~ ,': I cllll',~I~ln\,mO, deveiS ~on\lr. qu,o esta e advelsa á doutrina 

, " macomca,' , ' , , ' 
, 'o'SR, LE,ITt.O DA CU~IIA:--:O maior inimigo do gcnero, '11',,' >, , " ' ' 
humano é o ministerio, que); o maior inlolerante que cu I O, Sn, J081)1 : -Em que o-que olla é opposta? ..-

"I, , ' 
conbeço, - O Sn,l\IE~DES DE AL)IEIDA :-Eu reconbeço Sr, presidente, 

O Su, JODlM:-Talllbem não, creio: "'. a forlça que tem estr. doulrina no n.osso' pãiz e muito res-
, , .', ~ '01 re' - 'I )Jeit~~a ; cu reconheçó quo, ella tem não poucos', ~sectários: 

, O Sn, l\IE~Df,S DE AL~IEIDA , ~ sposta a estes. sectarlos nas classes mais Importantes de nossa sóciedade e 
aparles farei algumas .colwdcraçOes no )ntej'esse ,!e cham~r ,,' qüe ÜisÍlOem do' recursos: de for,tuna e de influencia politica, 
?ara esta_questão toda 'a lu~, pond~ nscousas bem clar~s, e he!:nessas classes que ,ella se <lcba' bem conceituada'; o 
~ grande:q,uest<lo que se debate 1.10 mundo, e~lue rep~e,c~-I ondciphe llpraz,fazérproselytos,e refõrçar suas 'liIeirás;' 
"tam a,s,dua, do;ut~lnas~ he.sem~I,~ a do sobr,cllatu!ul, co~tla, pois ~fl' maçoneria ,é das sociedades secretas a mais aristo',' , 

, -' o natUlal" ou ,\Ice ,vel,:a, o '-r.lCIOI~,dISIllO, elU, lIu~l'Iucl de crati91!.' As outi-as, como a,dos Carbona~ios, a- Interna':' • 
, suas f"ce,s" excl,ue IIltClram~nta, o sobrenatul ai, em qne a ciomil; a dos Jardineiros, a 'joven Allóníanba, a joveri, 

nQssa rehglão e baseada, , I Fran'ça, a joveri Italia, s~o degráo 'inferior;' comqulI1to ' 
O Sn, JOBIM:-E ,baseada na intoleraÍlciu, " pl:esa:s por differentes'laços com ,essa. p,oderosá-'o antigá 
O SR, nIEN-OES DE A~MEIOA :- O sobrénatura\'inter- ,I us?oç,i,ação; mãe? mestra de ~:od!ls, pois' a, ~laçorieria é,a' 

vil;do no destino do 1I0mem I'rcsupl'õe a cxistenciá !lo Jl~~:' pfl~~lra, e 'é alUda o 'vestlbulo para o 'In!ciamen~ó nas 
,.cado, da corrupção da natul:éza b~mana, ,a necess}dado ,da outr;l,s,' (> ~ \ ,0,." '-, :,' ,'; '.,' 

redempção; c portanto,' a,questao dav.'nda do. illes51as, 0r,":, per~unt<\ ~c o.noble < se~ad~r, quo m~ ~dZ,~ ?onr~ .. 
para'regencrar a terra, Excluindo-se o Jleccado, a vinda ,de l~l~ 1Il,~el'lompel" em que e.sa IIlstltUlÇ~O é, oppo,ta:ao' " -I 

de Messias tornava-se inutil; então 'a doutrina contraria chrbiPun"mo? P,lIcce, que o que nc~ dito rCSIIO!lde per
serià a doutrina verdadeira, A'tlmi'ttindo-se _ como verda-, ~elta~nen,te á P?rgunta, Mas so: IS~O I~ào é suffiCUi,nte ye
deira é sati~factorin a: douldn;r dõ naturalismo, .concebe-se J'''"0f, Nosso Senhor fesus, .. CuflSto deiXOU uma,rgreJ~1 para 
perfeitamente cs~a f"cilidade:dead,Ílitlir em si, c.omo acon- 1,cl:lriio depOSito da fé; ,delxo,~, U!!l ,.orgao para nos lo,hcar 
tece na maconeria, toda,a ca'sta de réliglOes, porq,ue sllppOe- q~I"!lia doull)na que de:hlmos segUir, e da q o nos con-
se que todas ellas le;n a 'mesma origem, o n\esmo carac'ter; ""Ih\} afastar, Este orgao e Pedro; 'e 'o grande fiscal da fé, 

. 5:10 obra bumà'Iia, • , : elIe e ,dl~se logo o bem claramente; como, se vê d,os A;ct~s " 
, ' . " " dos :Apostolos, ,ao abnro conCIlio ue Jerusalém, Sã Pedro 
O, So.- yl~IRA n,\'SILVA :- E:'questão de' revelação, " é o ~'osso doutor, o nossocbefe, o nosso guia, elle por;si; 
O Sn, nIE~DES DE ALlIBIDÁ:'-', ,', "comprehende--se' em oU'lio.: seus successoresé o comjlCtcnte para dizer, e tem 

summa- a iudifforença que por toda a reli'giflo ostenta' á felizlhênte dito 'e avisado, ,que a' doutrina maçonica' é op-" 
maconeri'a, Ellá diz';, todas ufa servem,' nenbuina cxéluô;.'e postR ao christianismo: Se em' matem\ de religião 'não do-. , " . ,li " ' . , 
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"çmo,s ouvir. o :vigario de Chrielo,' a quem ouviremOS?[ E' O,Ulti~lO aclõ pontificio que b~' sobre este lão delica-
_ S'e Pedro ni'(o nos pó de transmitlir !l, _verdade, tendo em do assump\o. Mas comó' vê, V, Ex., Sr. presiden.e, estes 

seu favor as soJemlles .. prome,ssas do Altissimo, poderemos ,. aclos são todos cOllslantes, unHormes, in~lteraveis conio a 
, c~pcral-o de"nossa fragil raz;io ? '" doutriÍJa da verdado soe praticar, e bem aceitos por toda 

; O,-P9lltificado romano, Sr. presidente, guai-da sempre I a igrrja, tendo por "tal uniformidade e adhêsão, pó:le-se 
fiel do deposito da fé,' desde' quo a maçoneria passotí 9a dizrr,'o earàcter coucili;ir, irrcforlllal'el, como exigiam os 
Inglaterra para o continente 'europeo, e começou a dar signal gallicanos, acceHio consensus Ecclesire, ' \. 

, de si .e~dé suas reprovadas. doutri:Õ,as, tr~tou tamb~m ,rtc, E, em verdade, Sr. presidente, Fe quizermos remontar- ' 
ayisando os fie,is, oppo~-se á sua p~opaganda, Não, apon- , nos um' pouco sobre este ponto, basta lemMar-m'o-nos do 
taram ,os Pontifie,es >6mente os erros~ ingiearam ta'ubem as I concilio.de Vi~illla, que em 1312, cOllde(nnou as dnutrinas 
penas a que cslayam expostos os IransgresS9f",S, dos predecessores dos ,acluaes mações; se, como devemos,' 

(Ha 'um ,apar(c}, ' ,crer e professar, a Ig~eja é diviname.nte in-pirada, ella 
. ,Disse-o o 'papa Clementç XII em 1 j~8, na bulia .~I!I I ,deve ,co~lhecer perfcitamento 'o seu inimigo, e manifestar 

. Eminenti de 28 de Abril daquelle anno, Dis,e-o'depois o' pelos seus legitilllos orgãos, a doutrina da ,erdade. 
eu :sJlccessof o papa Bento XIV, _1~1 bulia -ProL'Í!las ,RO-/ Ull SI], 'SENADOR: dá-um aparte. • 

'manorum de 18 de Março de 1/a1, confirmando e expll-. , -
e,lOdo aqualla primeira bulla,que a Ordem maçonica :'epu,- . O SR"nlENIlES DE AI.MEID,;-O Pontifice ó o orgão te-' 
tava caduca após o falleclmento do pontifice que a,promUl-! gitimo da Igrej;i, não 'tcnios oullo em que de prererencia 
gára, Aquelle sabio pontifice, contemplando I'a su~ todo o' pos;amos a~rcdlt,lr, O (Iue elles dissel <Im em taes bulias 

,eontexto ,da' <!~ seu predecessor, decla~ou que taes_docu- e encydieas é a vçrdadcira dou'trina,' é a voz constante da 
muntos só caducam quando s~o re,vogados. igreja; "inguclll te:m reclamado contra suas decisões, a 

Nos pontilicados de qelnente XIlI e de Clemente XlY, menos,que n~o sejam os proprios maçons; logo,-ó uma 
a questão da Companuia de Jesus ahsorvia os espiritos, e doutriua aceita geralmente, ainda' mesmo 'llOr aquelles 
nada ;0. tratpu, qyanto 11 Ordem maçollLca,. No de Pio VI, 'que nüo adapt.aram a infallibilidado do Ilontifice romanó,' 
travaram·se com rorça ~s lutasjlo Jo~ephismo e Gallicanismo, 4ue, c hoje um dogma d~Gnido em eo~cilio_,r I 

auxili;ld9S pela beresia' jansenica, omnipoten\c na época d'a Mas prescindamos 'do tlue'~calio de su>tenta~, Vamos 
revolução)rançrza, mas que o en:ine~.Le pontifice ~o,u,be vér se na realidade o catholico, medianle ? triterio de) 

,esmagar cO,m a famosa bulia Auclorem f?iilei de ~8 de suo, raz;io. 'póclo ser maçon.. , ' 
Agosto de 17:14.. , ", Convi'dado UlIl catholil:o 'para ser maçbn, naturalmente 

nIas, Sr. presidente, crescendo COQl e~ses acontecimentos, elle devo preoeenpar· se 'desta qnest;io :-a doutrina desta 
a ioi'ça Q a propaganda das s?ciedades secretas, Pio VII, I assodaç~o Iwr;lque 50n eonvidad? estA ou'~ão dt! a~col'do 
de volta aos Estados d" Igreja, em 18J <i fez expC!dir o cdi- com o tllI'i,tianisrilo que cp adopto, e de coração proresso ? 
cio de 13 de Agosto daquP\la anno,pub icado pelo secretario,' A '2' parto do~ dilemma póde ser cxclilida, porque nntu· 
dO,Estado card~al Co.ns~lvi, ad instar ,do ,que se,praticára ralmenlC,?s que o coilv~d'aJll, lho dizem: "esta rle aecordo, 
cm11c do ,Janeiro dç 1i3U, lio_p6".~ltkat!(l,dc ~:te,,,enLO XII. nada-tem que lhe seja contrario." Ent;iO o catbolico deve 
'ordenando a execuçãO das bulias, que citei,na(IUelles Esta- cumsigo p~n~a r: " como é que csta associa~:ào 411e. adopta ' 
dos, Todavia esto documento, comprovando o valor das tão' boas 'rlontrinas, exige dos seus adherentes o segredo? .' 
bu\ia~ ,001, qúestão, tinuâ, mais 90 politieo e civil que de re- porquQ? A de>peito de considerar enfraqüecida a razão 
ligios~, e cra peculiar a Roma o dependencia" ,hulllana, a instiluiç;iO catholica não so pronuncia desta fórma, 

Entretant'º o desenvolvimento em maior cscilla de outras' reprova, condcmna o segredo corno ~m expediento do mal;' 
associacàcs secretas sob dilfercnte,dcllominac;io, que assim quer que ,;u;i 'doutrina seja ensinada ús daras, de' cima 
proeura\'am escapar aos anatuemas dns bllllás, e ús penas dos;temços para quo todus, sabios e ignoralites, a vejam, 
da legislação civil,re,ctamal'a nova, providencia,Foi em lacs E, pois, ôC o,. verdadeiro \)l'-l\;;,baixou á lerra para nQ,s 
circulllslancia~ (jueo'papa Pio'VII cxpediuabullaEcclc~ia1Jl, fazer a rcvelaç;lo da doutrina chrisl.;i, como e,ta doutrina, 
em 1,3 do Setembro do 18'21, quando ai~d.'l dependiamos a maçonica, que diz que ó igual ao christianismo oli melhor; 
da metropole, ' , _ admitto, consagra o segredo?~ Qual é a razão deste singular 

Aggravando-se ~s circumstancias,o, papa Leão XiI,pro- preccito,boje, que ningucrn perwgue a rnaçoDaria ? Razão 
mulgou, em 1.8'21i,a bulia QtlO graviora,de 13 IW Março, do i n;lO ha plausivel que satiiraça ao bom senso; as expli
mesrno,anno" . <!>, I ca~ões ainda menos, sobretudo exi,gindo-se ,um juramento 

EmJ829, sendo eleito',papa Pio, YIH, pronuncio,u-ie' pav"I'oso'como nas lojas se exige, notando-se que"os pre" 
coni amesma'unifonnidade na encyclica-· Traditi hU1iiilUal'i, ,i ceitos Ú, gua~dal' em tacs iniciações, ni'to' valem nada., Quó 
'qu~ em 20i do M,aio desse annq dirigiu aos hi,pos e ~ubcra-! ncce"idadc,ha, pois, de um jU,rarnento que obriga ás maiores 
'lÍos catholicos, annu~ciando a. s!la exallai;~o ao so~io pon'-I' 'penas na falta do cumpril~ento desse segi'odo? :, . 

• ,tificio:' " ' ' ,Nós temos um manrlamento da lei diVina quo diz: « N;io 
, O papa,Gregorio XVI, sUGcessor~o precedent,e, em dous jurarás pelo sinto nome de Deus em-vão,,, Ou este se
'doc~lllçnios bem notaveis, fnanifestou as n)esmas disposições; I grcdo ó urníl cousa seria ou uma puerilidade; em qualquer 
na encydica.Mirari vos, de la d~Agoslo de 1832, por I dos'casos, peccamos se aceitamos uma tal inicia~ão; em 
occasião'de sua elovaeão;,e na bulia In/cr prceC'ip"as ma-,' qualquer doscasos, repito', porque se Ó ,uma puerilidade, 
'c';inaliolies, dt) ,8 d'e ãlaio de 1814, Outro tanto aconteceu i se não vale nada ,o que do iniciado se exige, é ~llrago 
'COll! o ~ctual pontiHce 0- imrnortal Pio IX; na encyc\i,ca Qtti i:á divindade cujo lcstenrunbo so invocil ; massa o jUralllento 
'l)Útribus,de .9de Nov~mbro de 18<iG, eommunicando a, sua que prestamos ó sobre Uma consa séria, 'nós' estamos 'de 
rc)i,z,cleição,e ~a aJJpc,uçàO JIIu!~iplic!!s in/er mashill,ationes, ! algul,na sorte embaraçados, porqiie se nos chegarmos !t' 
de ~2a de SetçlllbrQ de 1 ~,~5,· ! mesa da com:munbão nãó, allodemo~ enuncia,r pelo compr07 
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misso ti, até porque ria i'ealidado\'ignóri;mo" iiiiúla'n~s ' d~lnlro dessesaricluàrk jJollúto'pela mólalria-; e pelo erro; e 
gráos que por ahi se dissemillam ;' 11 porque:;c diiserlJlos que q~eJcs,us disse, que nM seria inais' r"ésldblilecido I Em 

' "perlencemos a e§sa associaç,'lo sem revclar ,o quo ella con- sd\nma, SI', presidénle, o fiel, iniciado n<is lojas, vái de'ótro 
tem em sie quo: doutr'inas propaga, estamos expostos a in'- dci:'um sàWo, ornado de syrilbolos i'epl'ovados jUrar, irivoéar 
córrer na perra rilais forte ria Igreja, a excommu'IIIHlô;' como o !ltestomunho de 'Deus contra a sentenéa' dü JcsíiS', islo é, 

, consequenéia nalural dt) nossa'fall~ e rebeldia; e exc'o:nmu- qú'c ,esse' lemplo 'se, Irã de' l:es'iabeléce;;:':'Ílão: ficanllo' 
nhão, Sr,' presiderile, de ordmll lal que só 'o ponlifice ro- só:~enle em represen:lação'. dentro dos ",muros: de' U1!lal 
marro a poderá Ic.vanlar, porque a' si foi !'cse!,vada; s~lvo, so;i:iedado secrela, ha do se oslerrt;1'r em' epóclia 'oppor
in articulo mortis, -' tu~a, c" em publico, para que lodos.-se edifi'quem,e ó,~(jn'-

Mas admiLL"mo~' rllie o 'iniciado cíll;ontranrlu qÍlem lhe Id)l~lení!' Não é, so o lemplo 'o symbolisado no' inle-, 
dissip~ es,e, t~mores e,ntra lia a,ssociãçãO ; havr'!,r1o quem' riA'r das ('asas, oeculto, liias o verdadeiro o anligo 
IIre assegure que 5;10 fitlicios, que a religião rÍlIe segue' nem ,IC!rplo que 'ha M scr' realmenle restabefecido, e' Jlemiane~ 
de leve' sofrl'e a ~lP"f!r ofrensa, alé porque conla em' seu seio cel; a despeito~ da palavra do, Eterno. , , 
sácerdotes, o qTre infelizmente é verdade; qual é a primeira INeste pró'posilo, SI'. presidenle,' é'que está a malignidade 
couza,quo elle vé rluando 'se a'clra no meio tios seus COI]~ rle~~te juramento a qu,?se oliri'ga,; o cathôlico que; infeliz~, 
socios? Elle vê rlue realmento' rl110 se trata' álli de 'mate- mç,nto, succumbe ús' obscs,ões das lojas; elle vai jUI:ar. por. 

'ria religiosa, j;í pclaorigeni dos as.ociarlos, já_lido prin- suii religião, yai coinpl'oníetler-se ;i sustenlar; com evi
cilíio da instituiçàoque é de lolal indifrorcnça, ao H,enos 1\ d,'~tc p~l'igó de sua' sálvacão, aquillo; que expliCado, li 

. primeira visla, m'as, não ohstanle' acha-se dentro rle um fallia' reéuar assombrado, ": '" ' " ',: 
temploj udaico,·o templo de S',\lomão, ,qlie, segundo o pro- :ror outro làdo,Sr. presidente, eu clIlendô ,que',nehhum'ho:. 
posito da,i seita, os M"çon~ pretendem' reconstruir ': é mein deve empenhar sua' Vida em defesa de rlualquer asso-, 

, um empeliho qire não occullam, pbantastic', ou real. ci'!ÇãO publicaou' secrela;ma.timeeom juralileulo,por quánlo ,:j 
, Dir-se-Iía este lemplo de Salomão, oulr'ora, 'o 8anc- sCllia fraudar a sua religião, sua p1l1ria;, sua, familia; easi ' 

'tuario do Deus verdadeiro, não póde ser un\ embaraço rI pro!prio, unico,s objectos'a que <Í bonie'm_bonesro" o bom 
iniciação de um chrisião; 'e eni que';I sua reeonstrucç,ãó será. ci(Úlrlão póde;' em regra, subórdinal-a'. ']<'6ra destes casos 
em alguma cousa prejudicial ao chrisliani~mo? A quem pra~tica-se não direi 'uma impruden'ciá, IiHis unf aélo' repro
il\nora a historia rIo cliristianismo;' certamente nãO';' i!las â' \'a~io, Ora ;!o caso pre5~nte o iniciáM em 'laes' associações" 
'quem a eSlurla, sim,' . - - '" 'cxriõ.e sua vida temljOral pai'ti guai-dar um"scgredo pu~ril;, 

O templo de Salonfão, Si': pl'ésidenle, durou nte'Q fiin da um'il frioleira em summa, ,íJelos graos rjuo' se' disperísão Das, 
'revelacão> mosaica como,ó templo do verdadeiro .Deus; lojHs, comquanto,-;'t IÍlCU i'er" a qüe,tão seja muito m'd~s 
depois "foi condemnarlo a lião se res.labelecer mais. Juliano seria," ',' 
àpostata fez todos os "esforços, como podia razr~ uín tyranno A o'rgarlisação das lojas é ,feita coli], esses' segred,os' d~ 
'daquellas eras, adversario illlplacavel do cbrislianismo, para, nedhuma importancia, mas o flue neHas, enlra ficá subor-, 

, roedifical:o; paz á disposição',dos Judeus todo,; o~ reclmos dinr~do pelo seu juramenlo á uma VOllla(le queelle des~ 
do Imperio Humilllo e n:~o conseguio rerrguel-o Es'la é co~nece,como, um instr-umento pl:ivado' do rilzão quê lI' 
uma das grandes maravillr .. s que 'a,sélJa n verdade dn l ,"orrtarle ,e- maneja 'no momento e' océàsião' proprias; , 
chrislianismo, porque Je,us Chrislo di.5,se· que aqu~l!e ten.1-, (Iu;::ndo se qu~r promover uln mO~,ilUento ,s~cial ~UI poli ti co 
pIo, quando destrUido, nao se levanlal'!.l maIS; e ainda não com o sacrrficlO das populações. 11 enlão'que'os q~o enlram 
so pôde levantar, _ ' , ' " , par~ essÍls assocjações, çom a indifferençà' que ,lende a' eg-

Voltaire, 1I0'scéulo passado, fei todos os esforços, ell!pe- '! pha~el"i' nossa sociedáde; sentirão, 'ainda:--.que larde; o 
nhou lodo? seu valimentoc'om:Calhari,n';i da R~ssia, p'lira I am~l'gor. dedua imprurlencia~,e o peso esmagador', de um 

, (jue,lIlterfcl')ndo com o Padrschah Otloman9,se r~conslrursse ' ler~,lvelluramento.' ".,". . , ' 
'o lemplo rle Jerusalem" ,ifilP de' diÍr um desmentido ao,! . Depois r1~preslado tã'o indiscreto juramenlo,' como tia (fil 
Evangelho; e uão pOde fnel-o, No nosso seculó O'Celebre," (j'C~lholico verdadeiro, 6 praticanle,' á'que'tri' ,se'persuadiu 
Hali;hooa, israelita de avultada fOl'lu:'Íl, que el~, 1'812,em , que;' maçoneria narl,~'lcm c'oina-' nossill'eligiãtJ'; ',e: anles' srro. 
Roma, conl'erle'ü-se a foi chrisW, anles rl'e ,dar esse passo; I muilharlllonicas, chegar-se, ao sa'ce'rdôtê para se confessar" 

- tambem tCI'U o proposito de recrgu~ro'lcmplo de Jerusalem, prir!:cipalmcllte,cm uma época .oomo a actuál, em,que"o bom 
aux~liado por seus 'co.re~igio,~arios', tenl~ndo; a fOl'ça de', confessol' n~cessàriàmente ha d~' pergunlarw pénilenLEl:-'
capllaes, comprar no lernLono do Palestina a area, onde cc Pertencers a alguma assoclacilo "secreta ,;? Nalura'l'
so edificara esse famoso ediacio':' ' me'J'le, boniem discreto, iÚiO irá'o iniciado procurar sacerdote 

Porque tazão esse, iemplo serve de .cobérlura á maçoneo qu~l! viu funccio,,~r com' deseníbaraço nas lojas, porqué r~o 
ria? E' pOrtlue es,a representi\ção é um prolesto mudo, do ~lesmo delicto, sem duvida ó abs'olveria' sem'escruplilo, ' 
mas 'constallte 'conlra a' decisão de' 'christo eo triu.mpbo Ma~l com' outro,:'o preceito 'da confissão não so' cumpriria, 
da igrej'a, I'orque ras,10 em lugar de UIÍl salão armado'c'm e a':imlçolla,ia linha com isto alcançado' o'seu fim; ,obtido 
templo" e orll"do de symbolos religiosos, nã'o, usa' a oiaço7 um ~ssignalado triumpho, e' o' infeli?-'.. iirrasla do 'ás: lojas',ha!. 

" neria 'de um' sal;10 simples seni taes ~rnalos" allerr}a a 'veri~ aÍ'riscado, senãõ sacrificadõ a' sua'salú'çã'o: A çonfi's-, 
, sua indilferença por loda ~specio' da religião? A siinples são ,torna-sE\ impossivel sem a abjuraçiio: (Ha' um' aparte} .. 

I pbiljlntropia, enf quo se diz Que 'unicaine~te 5.6' occupa a . Se ó calholico vai confessarcse, de' duAs' uma: ou nega 
Ordem, não dema'n'da ,taesemblem;Í;:.' ' , _pcrl~nc~r oi essas associações, e então o' fÍ'Íictó da corifissão ? 

]<;' ainda emnonlo' 'do Eva'ngclho qu'e; pelo' seu' jura- ~e ,i,nleif.1menlc',perdJdo; ou' c'oíiféssaj neste; cas'o bà o' " 
menlo, líenelra ri catbtilico' denrr~:, d:iquelle"lgmjM, oque:Ómes~lO resultado porquc'o' cônfcssor,eni :cásoreservado'espe- , 
UnH( profaiiac"o; isto' é', vai o'Crite' regenera'do' 'Irelas, u'guus cial~lCrite ao' Pontifice; n'ão' pód'e absolve'l"Scol'p'ara esSe' fim' 
do'ba'plismo" fa'iér ora'coes' denlrói do .edificlo' condenilladO', solicitar' u'nla aut'ho'risacãó; salvo':ell1",3rt iiló' dc.'mórtef E . ;1' , _.. . . 
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estas difficuldades arredaram não 'poncos do éU\llprimenio 
,de. tão arduo devér, maxime ,em nossos tempos, ' 

: Mas, Sr, presidente, ainda pa'ra a'bsolver be indi~pensa-
, vel uma condição a abjuração eXjJlicit'a do penitenté, e este 

mtiitas 'vezes recusa-se ú pretexto de"não perj ura r : E toda
via, Sr. presidente, este homem que 50 mostra. tão e~çrupu-' 
1050 quanto 1\0 perjurio que suppõe iria pralicar, bavéndo 
sid,o perfeitamente, illudido em sua bôa fé, nãn so reco.r.da 
,dos, juramentos que tem: prestado em favor,da, ~~utrina C3,
tholiéa désde o seu baplismo, em que 'o St~U padrinho, em 
vista da sua ,impotencia, por elle responde e se compro

'melte, oque ,depois por si sustenta na confirmação, e, em 
outros, actos de nossa vida" em que o credo cbrislão ou 
profiESão !le fé conslantemente reprodllz. Ora, todos esses' 
juramentos são, sacrificadoê inteiramente pelo juramenlo 
das lojas. ' ' 

Se pois o cathólico por seus precedentes juramentos tem 
stricta õhrigação de sust~ntar~as doutrinas de sua C0!11mu1 
nbão,' como vai comproirlelter-se' por outrq a defender o in
verso,? O perjurio, 'se existe, he no proprio juramento das 
~~ ,', 
, O, dever da confissão,. Sr. presitj'entj), não bo, cousa tfio 
insignificante que_po'ssamos prescindir de seu c.umprimenlo: 
pó de-se considerar o, primeiro preceito do t:hriôtianismo. Os 

" 'doveres dest~ religião,que professamos,..não: con>iste sim
plesmente em ouvir mi~sa, --q~e com qu;,iilo merilorio. não 
atlinge' a nllura do primeiro, e' p~rde ,de valor se não iJ 
n,companbado do outro, O cbristian[slno tem por,fim,o ,,'per· 
feiçoamentQ,moral do homení.na terra, a su'a 'santificacão 
pela,pratiéa constanto das mais hcroicas virtudes. Ora éste 
preparo para a sua entrada no' céo:não se leva a elTeilQ 
'senão pelo sacramento da Eucbarislia; pMe-se.oum -mi
lhões de ,missa" 1nas se o christão' se.não confessar e CO,il
m1)ngar tem perdido o seu temp~,; e se disto fizer um pro-

, pósito até- ficar;'! privado das, babilitações" que conslituem 
,o verda.deiro' fiel, observador·das Iris da ,igreja. Para o 
homem que pens,a, parece-me ,isto evidente. ' 

, Portanto, Sr. president,e, se em vis la do que tenbo ex-
posto um homem diz-me q\le tem meditado sobro esta po
'derosa instituição"e nã'o a julga discordante do cbdstianis-
1110, tenho tal pensador por um idiota, ou por, bomem de 

, má fé, um recrutaMr de filbos da viuva; que procura 
illudicos in,cautos' afim, de augmentar o numero dos secta
rios. b primeiro inspira~l!Ie _compaixãO, o outro repugnan-, 
cia ; ao passo ,quo' respeito o maçon. que sabe. sêl-ó, por
,que aprecio em alio gráo a sincerid,ide ,das conviccões, 
embora· não compartilbe as ,ºoutri,nas. Bom sei que éntra 
muita gente nas lojas maçoniéas por imitaçãO, por condes
cendencia em ,demanda de' uma protecç,io, e indirc,:ente

'mente, sem fazer-se cabedal do merecimento de >uas doutri
nas, ,e dos fins à que tendem. Estes êstão 'fóra do meu di-

da religião. do Estrdo. Veja agora V. Ex,; Sr. presidente, 
a maneira'porque' os legisladores ,do Brasil executáram este 
princlpjo constilucioaal,' que garantias deram ,a esta "re
ligiao.' , 

Na, lei da liberdàtle da impren,a de '2 de Outubro ae 
18'23 art: 5°, ,ainda ~e tratava 'oe' punir quem olTende,se a 
reÚgiãp c'atbolica', o que atlacava seus dogmas,linha uma 
puniç,ll,o, , , ,,' , • 

Da mesma sorte na I~i oe '20 de Sete!llbro de,1830 sobre 
idcntico assumpto,.a lillerrlade tle'imprensa:tambem se diz 
alguma COllsa ne.te sentiilo (art. ,5°), postô que já fraca- / 
mente. Mas quando ,e chega ao codigocriminal, legislação 
do mesmo mino a questão mud'a. de figura. A, reli~j;\o 
a'doplada pelo Estado é posta de lado: assim no art. '2i8 
observa-se que tudo é permiftido nesta materia, çomtanto 
que se nãô orrenda a existencia de Deos e a immortalida~e 
da alma!' ' , , 

Que. sig~ificaç,io tem esla disposiçãO? Em que aproveita ' 
á doutrina cbristã? 

Já se viu, Sr. presidente, dogma 'mais balofo e indefinido 
do que este? e, o que é realmente para assomhrar,ií o t!ogma 
rins con,tiluicões maconicas substituindo os dogma; catho
licos! Não só-póde a'creditár 'illll Deos' de tar;tas mancira~? 
Pótle-se; o deismo, o pantheismo, ou qualquer" tias suas 
cxhibições antiga,s ou modernas, par:;\ isto 1105, forgecem 
muitas provas. E será a existeiicia de Dcos por tal fórma 
cont:cbida, o, dogma digno· de re,peito de um Estado 
cHIltolico?1 ' " _., , 

Não ba nesta disposiçi!0 nar!a rle llefinido ; não li o Deos 
creador e- pessoal do christianismo,' cuja-cxlstcncia se nào, 
,qlléira sujeitar ás discussões dil~'es('olas e da' imprensa, é 
tudo o que se, queira cha mar Deos, o que é ridiculo, 0!l 
cousa nenlúlllta. O mesmo se pód,i dii,er do outro' dogma 
garãntido peia lei crim!nal, o da inililOrtnlidade da 'alma, 
tambem não comprehende /a. espiritualidade, e nem como a 
a considera' o christianismo. 
- SilO, dogmas vagos, balofos e absurdos; ,muito adap-' 

tados para receber,em to!!a a sorte de interpretações a inu.;.' 
teis em summa. l / 
,Com semelbante legislaçllo p.óde-~c por cerlo, atacar 

sem .. rebuço a Trindade soh cuj3, invocaçào se póz' a 
constituiçãO do Imperio;, pÓ,de-se negar e cobrir do 
ridiculo o dogma _ catlJolico d" encarnnção, o mesll\o 
1, propria divindade. ,do Cbristo, esforço, constante do 
erro;' tudo se pÓtltÍ neste sentirlo facilmente fazer, 
porque, tem-se ,ampla desculpa,' dilenrlo~se,: ".eu não 
atlaquei a existencia de Deos, nfio desconbeci a immortali:' 
dade da alma, nem' pinda,quandosustento, 'corno rnodérna-. 
mente"se tem defendido, (IUO ella' pótlo tran,migrar por 
muitos ~orpos,J:omo Pithagoras ensinava"~ o mu.itos philoso-
pho;; outr'ora admittiam, , '. 

Por'tanlo, SI', presidente, o dogma das c'onstiluicões maco-,Iemma, mas não deixám_de ser imprudentes. 
Eu sei, Sr. presidente, e, não mç illudo, que a 'maço_o 

neria, é tão poderosa em nosso paiz que, lia pratica, substi
tuiu a propria religião que o ,E;tacjoado·ptou. Nós-vemos' 
que 'a constituição, quando promulgada, foi posta sob a' 
protecção e invocado o nome da Santissima Trindade, No 

, " seu ,art. 5° el1,a declara quo a religião catholica aposto
r " lica romana continuará a ser a,niligião do Estado_; e ,no 

, <art, 179 § 5° diz: "ninguem serú perseguido por motivos 
de religião, com tanto 'querespcile a do Eslado' e nITO 

',olTenda a iuo!al pu.blica,,: ficando entendido que esta moral 
, publica. não póde ser' outra senão, a e,mllna.<la dos dogmas. 

·nicas.é' o que é, respeiÍado pelo,no<so codigo criniinal, 'fol o 
'que 'o legislador entendeu dever resg'uardarl. .. 'ísto, SI', pre:.. 
sidenté, se 'fez / em epocha, em que havia 'tantos padres 
e ainda bispos funccionando nas camarat; esses ecclesiás-, 
ticos com pouco se contentavam, e hão duvidaram deixar 
sem protesto, e approvar tão triste dO,cumenio! 

, ' 

• Pode-se no noss~ paiz,Sr, pre,sidente, impun'en.1ente atacar 
a:divindade de Christo" pÓde,se desconhecer e exautorar 
torlos os dogrr\3s 'da religiãO do 'Estado, desde que se não 
olTenda o da exi5tt'ncia de ,Deus e o,se!! conger.ere. Póde~se, 
em summa, ser jJanllIei'sta de variadas formas, acreditar 
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. e slIstentar';t exislencia de um Deus que não é Crcador, moysaica. A,rcvelação cbristã-erã .0 empenho do Messias 
qll.t.n,lo ó pe;soal, no Deus da Maçoneriá~ o Supremo Ar- promellido, éuja divindade sustentamos; e elle· não podia' 
cbilecto do Univer,o; pode-se s9m o menor receio apre- ter ri o)e.smo objrdivo que 'Moy;és: differentes eram as 
goar c esta doutrina como so.losso a verdadeira dou, époch~s, ~fas continuemos. . 
tri'na da ,religião de Ch,üto, ;\(lOplada polo Eôlallo! .voltando a jl"ginQ" ainda encontramos: aléin de outros, 

ruas,.senhores., dir-se-lla cm delensa 'da: ordem maçonica, 'csle nOlavc.! trecho: . . . . 
que nas suas reuniõ~s não ,se trata no", desses dógm;is, nem. "Entro ·.os· mvsterios exclu;ivamente 'religiosos' os do 
de outro;"; loram ambos adoptados' em suas consiituições, Christianismo SãÕ;-: setil duvida, 'os mais simples, os mais, 
em consequencia do-principio de ampla liberdade de cultôs, sublime;; mas é preciõo ter o cuidado de não os confundir 
qu~ aquella formulá pela ~lIa efasticidad~ comporta. Mas com.o Catho'ticislllo. Se a Verdade tive;se. tido altares por 
esta r~posta se expl,ca o fim lIa maçoneria, não desculp," torla a,parte, o despotimlO sacerdotal teria desapparecido, 
os ,legisladores catllolico~, infleis ao· ~eu mandato, e nem as di"en,ões rcligioõa~, q',fe~tem Jeito correr tantos rios de 
semelhante rloutrlna por absürda." repIIgnant.epóde ser /lC-1 ~angu'l nunca teri'!1Il existido. Eis p~rque aconstru«çào,do 
celta por quem professa a relrgl1\.O do Cruclfi>:ado.' Sua, T,ell'i,lu da Vcrdade-tem s,do;,e, e t!lO,d,ffic,l." ." . 
tend~ncia ou propo;ito é a indiffcrellça reli~io,a.· - t. En' seguiria ycm uina poesia M,açonica,crn Francez que 

.Não desconheço, SI': presidente: como já enl.outro lugar ainda mais 'c1aro'patimteiá o que be, em sua nlldp.~,' a .dou
notei que a no,sa .maçoneria não se occupa com .materias trina do õupremo arclliter:to de;se templo da Verdade (!> de 
,religiosas ;'. ga,ta a s~a actividá'de ,.n1lS 'suas qU'e,tões' Salom,lo), e a significação de5sa palavra que encobre o que 
dome~ticas, com a IIisper5ào dos' seus' gráu;, com 03 seus' não· ousam Clii toda /l parte revelar. . 

,segredos, pal~vras .. ilo passo, ,uas .c,molas, ·otc., cousas rratando da analogia entre osrnysterios antigos e m'oder:
pela mç! p)1rte do fraco alcance, verdadeiras puc"rilidades, nos dil, aÍllqa a Bibliotheca' JIlqçonica 00 artigo doutrina, 
porquanto o "segreJ~ .importante, ellas aflui não o sabem, que'é digno de seria meciitação: . 
pertence á ,\Ita . maçonaria que move toda 'a organisaçãu' .(, Já disselllos,que'~ doutrina das differentes s~ltas'anti
para seus fins como um instrumento cego. As . loja, no gas era rélativa a9'5 clémêntos e ao culto 110 sol ; .05 OpllY
nosso paiz entrotem,so com outros segredos. mui frivolos, tas, os-essenios, os caualista,s o os ~"oslit:os honravam o ' 
Ihi quo, o homem serio-affasta-se: Mas o que é.cerCo, e b'em sol. como a mnis .. hella imagem do cr"'lIlor, o que S6 aeha 
la'l!Cnlavel e '1ue 'o inleliz '1ue. li .iniéiado nas 10j1ls fica ulli ailld.a hoje 'na màçonaria « IIslas-doutrinas co"servarla~ na 
presE pelo sc,u juramento, e lóra do grc,mio da Igreja; e A,ia,.foram tr,.,idas (diz 1.lbegelliili de Schio ) para.a Eu: 
como,ó i,to, m'<IDO o que se'descja, 'o· gr.nio dQ mal tem [ppa pelos'cavalleiros das cruzadas (templarios ), e ado
conseguido Ó seu proposito. piadas pel1ls díl!erentes sociedades ·secrl!tas. Note-s'p que'a 

E salleoscnado quacs cram, 'e ainda s;1o, as doutrinas ,Ioutrina dos 'flementos se ;\cha tambem ~a Biblia, Pclo que 
que se propagavam por toda a ~arte' muito .antes ~dofJoisre.'peita 11 J1Iithra~, 05 Persas pen>avam que elle tinha mõr
ria independencia 'aqui, no nosso paiz e em Porlugal?' Eu rirlo para salvar o, hOll,cns: o mesmo julgavam os El!ypcios 
vou mQstr<11' apenas ,'0 que li em um livrinho, que Ii.o co- ·a rcsp';ito do seu àsil'is, os Gregos a respeito de Prometneu, 
digo ou vad~lllecum Il<í noss'ã maçoneria, é o p'rimciro tomo os Romanos a rc,'peito dos filbos de Jupil.er, os Phenicios a 
da Bibliothec'il Illaçonica_ou' Inslr'/!cção completa do Fronc- rc,peito r!e' Adunis, os Indios a respeito dá Chrishna, e os 

"Moçon', da ullinla "e(lição (1864), par" se pOllcr,a;.:aliar que Judeus cllrislãos ~ r.espeito do ·Christo. Muitos ~itos l1laçoni
doutrÍ]las' correm entre a nossa juventude sob o patrocinio ,cos conservam ainda esta mcsma~doutr,ina »,' , 

dessa associ1lÇ;10·philanlrop ic.'i! E um livfinhoque a~da 'nas Ora ,em ,'i,ta d~ taes. confissões haverá ainda qu~m 
mãos do to,19s os bons e.zelosos irmflOS da,orrlem,e que pare- seriamenle ,u~tenle que a dontrina catlrolka. é idcn,tica á. 
ce um compendio ou cathecislllo 'ofthorloxo ,Ia seita; lem dit' maçoneria., ou com ella se barmonl;a ? Mas o que resta . 

. máis tomos, e neste' (mostrando) "pesar rle manual tcm niuitas , deste' arl.. cOll1l'leta O' que tenbo susten tado .. 
paginas curiosas, mas só lerei o que vale a pena para a nossa 

• I,hes~ te '.erá ba'tallte. E,te livrinho, de;do ,1830, sc- « Os Egyp,'ios ensinavâm' que ~ destruição succedia á 
gundo acredito, corre'pelas mitos_do povo quq as lojas, re.- geracáo, e 'quo a rei:eneraeão restabelecia· debaixo do 
crutam.- . '. outr;;s fórmas tjlrlo aquillo quo 50 destruia, Es[;; doutrina, 

. " Tres .grandes principios ronstil.ui;10 a doutrina dos continúa o mesmo autor; foi. adnptacla por: muitas Ordens 
Illl'sterios do chri;tianislI1o prilllilivo:. a unilladç de Dcus; nlaçonicas: c parlÍl:ularmenle pe.los !lusa-C"'",. As doulri- -
a liberdade do homem, e a iglloldade entm os homens. da nas scirnl.ificas rios Gno;ti>:os, as' moraos dos Essenios, as 
múma familia. Chl"Í;to se apresentoü, é I'errlade, como um natllraes rle. Haken, c as verdadeiras rlós 'Carpocracios, que 
IIIandatario ,Io.seu pai (Deus); 'mas 1I11,ica t,lIou da Trio- elisinalll,llue a verdade deve,ter-se secre/a'enlre os bons, 
dade ,Christã,:que do certo não seria mais do (lua uma imi· sãá as quo ai-nda /roje se conservam em diversos ritos .1' 

'. t!lçãO da Tri'ldade d.os Ingios, dos Chaldoli::, ou . dos Egyp- maçonicos .. Mas é. SÓ'11ola medit,ação dos emblemas ,visiv,eis, 
cios.' A Tri,idilfle. cJ,rist;, ri um inve-nto sacerdotat; e os que ornam.os lemplos maçonico~, tae; _.como o foi, a lu~, 

- patlres tem sido forçados~ a recoohécer a unidarle 'de Deus, os astros, os i~strulllento~, etc.,·que se pode.l'ir a ter cabal 
po~to quo apparcllten\enlo. ~eja composta de tres essencias r:onllecimento de 'sua doutrina e do scu <lUtor. " " 
lli{ferentos, Isto,segurido Vas3al, !l.umaallegoria, mas 'não Mais claro n110 pÓlle ser; a verdade dos Carpocrácios é 
uma roatidade. " " a verdade, é a verdadeira luz da maçoneria I Ei; como se 

N,!stas p'outas linhas, Sr.' ilresidenle, ,quallt~s hefezias, conf,í"ma a doutrina catholica coDi a desta tão poderosa 
(llIantas blasphemiás I Sente-se. no que -diz' este esnillto(a e tellliv~l.institu,ição.· , ,,' ..' 
origem judaica da'doutrina que expÕe, e o q'lI~lnto elle E':portlinto desta lórma, Sr. presidente, que se trata do 

, - ignora o qllo é o Cbristianismo: O dogma da' uniclade de . cbri$tianismo neste tuo recommel\davel livrinho, em quo a 
Deus n\lnca loi proposito da revelação .christã" mas d~ n'ossa mocidadr.',al"id;t de saber, matriculada nas lojas, vae 
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nlir aprender' e edificaHe! Escúsado é citar mais, o precioso Pombal ~ó so', animou a empregar' o' p'iacet com eO'eito 
livro~~bunda em cada pagina nesta;; materias, retroactivo ení uma cirl'um;;tancia especial, que roi quando 

Tem-se accusado, Sr, prÚirlento, "os nOSS05 bispós (lor 5e tri,lou do scisma do Sigillismo emq.ue qlJeria implicar o 
terem, se opposto a essas doutrina~ tão ,sãSI tão ortho- venerando bi~po,' de Coimbra O, Dl,iguel d'AnnuncÍitção. 

,doxas, emfim á prllpaganda maçoniea, t<lo benefir:a, [;10 Conio havia duvid:t sobro (Iuem devia julgar os réus do 
salutar, Allegam sobretudo quo elles não podem usar de' 'tal sci>ma, intilulados Jacobêos e Sigillistas, si a inquisiçãO 
seu direito, tlé bispos, e ainda,de delegados ,la',Santa Sé,por: ou os bispoõ, e o humani;simo Pombal, queria mandar quei
que 'as bulias que condemnam'as sociedades scCÍ"etas não ro- mar o bispo ,do Coimbra assim como havia praticado 'com 
ram placiladas, Eu não sigo a doutrina do pla'c,et, ao menos o padre Gabriel ~lala:;ri,la, as bulias tio Papa Bento' XIV, 
como alguns a seguem; mas' 'não mo sobra tempo'~ c n~o sobro o a.'\sumplo, de 1745,a 1749, deu,o placel l!ssim ca
quero tratar agora desta quest;lo, porquo já' oecupei-me raclerisado e:~presso, solernne e amplo, 'como declarou a lei 

"largamente do assumpto na minha introducçãO ao Direito de 1'2 do Junho dê tiUS para rlue taes hull'1S t!vesscm,' 
Civ'il .Eccleliaslico Braçileiro; ahi mo,trei a inanidade( a vigo'r; e a,sim a "Ilestilo em lugar de ir ao jrihunal dos 
bu~la dessa inslituic;lo, a sua inconveniencia nesta época; hisllOS, roi á Inquisiçi10 já por Po!nbal org;lnisada em seu, , 
mas vou argumentar no sentido, da'luelles 'lI/O admillem o P['sso;d ondo elle 'lI/cria quo rosse julgado O bi~po de Coim
placet regio ou dó governo, ainda ~om o rigor que ostenram, bra o vcnerando c energico O, Miguel da A'anunciaciio, 

(2uando apparecebm as hulla~ dos papas Clelll1lnle XII "Nessa or;~asião ou por C,3e lempo deu'o' oml/ipotontil 
c do' BcntQ 'XIV, ainda o placel n;10 se tinha restabelecido miniSII'O ao tribunal da inquisição o titulo de tribunal 
em 'Portugal, porlf~e essa medirlil alli, "da primeira vez regio c o tratamento ele rgogeslaele (Alvará d,c 20 de D1aio 
(136'1), esta~eleceu-se, quando 'D, Pedro o Oro. não pOde de 176~): Não roz, porém alteraçào sobre nià!s alguma 
fazer recQnhecer pelo Pontifice, como filhos' Ipgitimo" QS Bulia anteriór a época d~17G;;: em 'Iue o placet rOI resta':' 
que teve de sua amasia D. Ignez de Castro; então rompeu belp.Cido, 
com' o papa InnoCCIlcio VI, e estabeleeeu o que, naquellas Agora, Sr.' presidenté, vou mostrar ainda a rasão porquo 
epocas, enlão sc' chamava cartas, ele 1J11blicação, essas bulias relativas á maconeria, se manliveram e se exe: 

'COIll','U questão !to grande s'chismil do Occidente e ,1S cutaram em Portugal sem óbstaculo algum do gfJ\:crno, 
lutas ,de papãse anti-papa0,' tornou-se 'a,medida neces- - A ma'çoncria entrou em Portugal eni 1735, e o -primeiro 
saria para se distinguir,' qUiles eram as' bulias vcrdadeiras, que a inlroduzio roi um inKlc7. c.halllado Jorge .Gori/on, 'en- , 
dos papas legili"10s, ou llceifos no I{aiz, qual's as ralsas ,ou viado pela g-ranllé loja' do seu paiz, Gordon, estabeler.eu a 
,dos anti-papas, porque os papas e scus coml'étido~ps malí- primeira loja. em LisIJua, mas sua historia é pouro conhe
davam bullàspara todos os paizcs~nde uns eram rcconheci- cida', Em 17t.3, o suiiso João r.oustos, joalheiro, lal'iJa
dos, e o.utros 0;10; No tempo dos papas Sixto IV e Innocen- rio. natural de Berne, com dous rrancezcs Moúton e llrusló, 
cio VIII, maxime em 1186, O, João 11. considerado em ourives ceprofissão, roram perseguillos' pela' inquisiçrLO, São 
Portugal, o princi1Je perfeito, "revogou essas cartas 'cba- ractos colhidos dos annaes da maconeria, 
madas de publicação, isto é, 'o placel, quc'só tinha 1'01' ri. rnglaterra, ou antes Lord Ha'rrington e o duq~e do 
fim assegura'r a verdade ao paiz, em t;lo "elical~a materia, New,.Castle reclamaram Jorro Coustos, poslO que protestante 
declar'anrlo aos po\'os " esta decisão ou esta bulia é a \'cr- ~tiisso, como subdlt? inglez, li roram atlendidos: mas os 
dadeira " por que roi expedida pelo !'ontifice, aqui,reco- outros, iIIouton e II 1'1" lé, cathulieos rranceles; roram perse-
nbecitlo como legiti','iio. -: ' guidos e punidos pelo triounaI t1a'In'qúisiç'iO naquelJe tempo, , 

'.Esta cautela, Sr, presidente, era seílsatn, e digna de rcinando n, João V. 
,um gov~rno zeloso e discreto; tinha pois naquclJa época Va-mos a época de Pombal. Findei, escriptor allemão, 
• ~ua juslificação,No 8eculó passado outro Cr;l o. pretexlo, "ri sua Historia ela, Franc-Maconeria, a melhor que ha, na 

o da pretendida invaSão, ou interrerencia do pode'r Ecclo opinii1o dos entendidos, ponjue a repu tão sup.erior \anto' 
siastiéo' nos negocios da csphera temP2rnl. Era um pre- á de C't;, vcl" como ~s' de lIebold e de Kauffman e Cherpin, 

'texto especioso; ficticio, com que so p"etelirlia justificar as menciona rlous nom."s, do inrlividuos porseguidos no tempo 
verdadeiras 'inva'5ôes que se iam praticar nos donlinios ri:. de Pombal, çm 1776, a saber Ayres Dornellas 1'1Iração 
Igrejá pelo cesari5mo monarcbico; ma" em ~llmllla, 'era um (Findei ou o seu traductor Tandel cbama Ol'res ,de Ornelles 
prole'slO aceilavcl se fosse'real o,rundamento, O placel lllas é· Ayres) 'e o majdr Darlin'coun; rrancez ao serviço do 
m'oderllo deita a' barra mais longe, quer interrjlrir' na_dou-, Porlugal, que roram encifrcerados por espaço de H meles 
trina, quer julgal,a I 'pela Inquisicão, já organiôada ao pala1ar de Pombal (desde 

, Deixemos esta questão, o tratemos 'do rcstabelecin)enlo 15 de DezcI'nbro rle 1 j!j 4),. , ', " , 
do placel em Portugal no glorioso e humano regimen do Portanto, Sr, presidenle, se _ as bulias não )ivessem o 
lIlarquez de Pombal. accordo do governo n;10 senão executadas nQs casos '1uc 

!'a'ssaram-se perto' d'e' 300 ann05, quando, Pombal em' acabo de recordar. 
1 %5, pela lei de G de: Maio, e por causa 110 breve Apostoli-, iIIas ainda temo~, Sr. presidenle; oulras provas a in-
cum'pllscendi, em que -o papa Clemente XIII elogiava a vocarem abo~o desta tbese, e que pareco-me conveniente' 
Companbia de Jesus, re,tabeleceu o',placet, ' exl!ibir, visto o estúdo Dresonte da qúestão, 

_Ora as bulias de Clemente XII e de Bento XIV, 'tem, ,,O" marquez de Pombal, quándo se apresentou em Coim
como já notei ne~te discurso; a 1" a dala de '28 de Abril bra para raleI' executar 'essa celebre rerorma de' que ainda 
dp, l'i38 e a '2'. a' do 18' rle Março de 1 i51; e portanto, hoje tanto so r~lIa, e inuitosrle siolples outiva, , e sobre 
nã'o estavam' sujeitas a'o placet, porque, ainoa do con- cnjo' "alor 'nà9 emiUo agora juizo, porquo já o exarei 00 

rormidade' com o novo regimen, nào podia a 'disposiç;lO tel minha inlroduccão ao' Direito Civil Ecclesiaslico Brasileiro, 
- eO'eito retroacti"o para,' c,ssas bulias sem absurdo; e não rez prestar ao ~orpo universil'ario eril 10 de Outubro de 

podia ter pelo m-e'sTÍlo pr'ocedimento'do leg'islador';'porquanto 1772 um solemne juramento, 
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o 'senado sabe que 9~ bispos são obl"igatlos a pre,llll' o bavia um lri~lInal dess.a especie, .pr,ivaliv.o e excepqionaJ 
jllralllenlo ou fazer a prOfiSSi\O de fé do Sanlissimol'apa, como era o d'a' InquisiciÚJ de Porlugal,o que portanlO era 

. Pio IV, coníoi'mo a ~ulla-Jnji'"ctinn nobi~, dê 15 de inc'oU1pelenle para cIJa-mal-o a cOI\las, Vou..ler ao senado 
'Noyembro de 156i, assilll C911.10 lamncnrerilm os,pl:ofe:;,sores o flue elle escreveu na sua Narrativa, pois muilo robusteco 

das ~niversidades, in~.istillc.tamlilllc,. 'Nessa' profi"si'io depois a prova da millha ·tbese (li!) : - , 
~o Credo passa-50 á legislação e.r;clesiastica a COmeç!lr pel.o ' "A probibição que faz o Santo Omei.o, par;a quo n.inguem ~ 
co~po de Oireilo Canonieo, ~ssim vai, seguindo, Mas Pombal 56 alisle .pa sociedadl) dos Fra-maço.ns, .não· ó'do nenlJuiUa. 
kz prestar o Juramcnlo,-a qu'e alludo, sob~ea.inlérÔr;claçào maneira obrigal~ria para tOflos 0.5 cbrislãos, em geral, 
da ,palavra consli!utio~es daquella,profissUo rle fé; ~,abi sç,- nel!, diz respeito a pontQ algum es.sencial da religião, mas 
parou ~ rxc\'lÍu os d.~cl:e~os e constitlli\ões do a.nligo corpo de sim' é um regulamento de mora disr:iplina ecclcsiaslica e, 
Direito Canoni,'o que clle não queria que se executasse, sob relalivo 'sóm,enLo ás Igrejas, P\l) p!1rtkular, q~e estão em 
diffcrcnlcs e especioso pretoxtos: póis. ben1, .Sr, presidente, p~izes, aonde. se idw ~~labelecido o lribunal didnquis'ição, • 
nesse documc'nto que se, os n-obl'es senadores ainda não le- porque a,s leis da Igreja quç9M feitas s09,re pon.!o's essen
rã~, :po~em fazel-g no ,1~UllO 3,0 ~a .dit.il minha .obra, ,não ciaps. da rol,igl1io c 'que hão. de obrigar a todos o,s fieis; 
sào exc~uidas ~.s bulias dos dous Papas ÇI,elDen.te _XI! ,c sUo emanad'ls d9S Concili,o, geraes, ou ao menos, dos Papas, 
Denlo XIV, a que me tenho referido, "mas dirigidas a tod9s os b(spos do m\lndo, para darem á 

Permitta o ,senacjo que cu' leia il parte rel"tiva a essa, execuç:lo: • .o esta Ilrohibiç'10da Fra-maçonaria que {oi 
inJorpretaç'10 .da palavra - constitutiones (builas e encycli- commetti4a ao Santo Olicio ·sómentc, é . claró quo só tevê 
cas ,pontiticia.s); . consinla que, exare _no 'meu discurso _em visl'l obl:igar aQs raizcs, . qué viviam sujeitos a este 
essa' citação, Depois rio Cr~do, diz a formula do jurall1en~q lribunal; e c0!ll0 cu ,fy.i recebido á .esta sociedarlc em um 
o.u ,profis,ão d~ fé, (U): " . ., 'Iiaiz, aonde não ba InquisiçãO e onde,são publicamente 

" Apostolicas et ,ecclesiastjcas 'traditiones, relifluasque Fra:llJ.açons grande numero de calholicos romanos e até .. 
~jusdem Ectlesim observalion~s e.l C~llstitutio,nes, fiJ:mis- bispos,,:, '_,. , 
simo'admitto et ampleélor, » .. . Note-?e que' ~S5e fael.o deu-se °na 'epoca' da revoluçiio 
' Sobre ;. palavra constitutiones ei,s aqui a parle,que vem franceza, mas tendo IIyppolito sido i~IGiarlo nos Estados~' 

,no documento quo o IIwrquez de Pomb," "ssignou. e fel Unidos, ellJ I'IJiladelphia,. como elle proprio confessa, que 
lavrar, o jilrilllljlnto pelo .secretario da (lniversidade (/C): bispo,s eram esses 'que ~~vii~p1,~as loJas?" Catbolicos por 
cc Declaralldo e proleitando tod~s e ,cada um dos sobreditos certo não. eram, porque ainda lá não haviam; accresceDdo 

. I,entes, que. sobre estes clúos couberimonlos o que promct- quc, ,além de alguns bispos francezes 'do tempo da revolu
liam e juraYilll.J pelo quo perlenci,a á palaw,l cOII,stitlfti01lCS, ção, eaind,a fle o.utrllf paizes onde aquel\as doutrinas ti
era', obsçrvarem as constiluiçQes sr.gu.iulcs, !\ saber: as nham penetrado, o.utros,So não poderi~m apontar" Depois, 
constituições conciliares, as conôtiluições atl! agora I'eceb.i- en,l n055.o5 t~IllI!Qs, sõp\ente em 1'0rtll~~I, ap.parecem desses 
d,1S pela ig: rja universal, e as tonslituiçõcsquoJ s:f acham tyii,tes exemplos pelas causa,s qué 50 nno ignora, .(Conti-

'aceitas e rec,ebidas, e quo se aceiturem e receber,em pela núa a lêr) :, ' , 
Igreja LUôilan~, ficando.Dest.as cunôliluiçõ~s por elles jura- "sem que pessoa alg\lma nisso reparasse', eslava claro, 
dàsscmpr~' mlvas! comludo a(IUellas impreteril'eis balisas que eu alli não 'eslava sujeilo a essa delcnninàção da',rn-,. 
com. que o Sup ~e'mo , J.egislador soparou o ,mesmo poder quisiçào, sendo eer.lo quo, os catbolicos .e devem c~nformar • 
e,pil'itual ~a Igreja da ju'r1sdicçi\o temporal dos S,oberanos,» .cpm a d.í~ciplina di\lJuella, igr~ja em que v.ivcm, IJ 

Portanto, nesso celehre documculo com tal'la" sole.mni- COipo se I'~ Hyppolito ~xprimia-se como UI!i perfeito 
'dade lavrado rm presenca' do. famoso ministro, l,iozeloso gallicano e jansenisla, As leis da igreja que para elle'tem 
dos direitós magestaticos do' Rei' Firlcli"i'ino, nada' 50 en- valor ',são as onianadas de ContHios geraes, o~ ao 
contra e,m cou,trario ás refcrirlil~ Bulia;;, que em I'o~tugal menos d!Js ~apas, mas diriSidas .\Jodos' os bispo,s do 
eram -pontualmel!le excc~ladils, E lan~Õ;. SI', prc,ideute, m,undo para. dal-as á execução, por consequencia no 

. q~lO, dep~is ~ess9 aconte~in)Cnlo (Ie 10. rle Q,utubro .f!e 1 jj~, caracter dç Encyclicas,' Ora é islo precisamente o caracte
boure a pel'spguiÇão do miljor D"r1inc,ourl ti do Ayres ~or- I'istico d;lqlJellas, e' das ~outra~ sub5equenles 'bullas subre 
nellas em 1,jj6, da que já dei noticia sob a fó de Findél, éste assump!o, .' , , , 
escriplor maço,n:. , U,U SR. SENADOR :.-Dá 11m aparte, 

No r,einado seguinle, em Mai" de 1-i9'2, segundo a im- O: Sn: MENUES OE ALlIEIOA:-E' !l que cvidcn.teruénle 'o 
portanle éómpilac50 da seita ,leta Latinnorul1I, , lJoul'e na deduz do lrecho que acahei de ler,' , • 
il.ba' da Madeira -uma per,egu.içiio rle d~z úl;ili"s PQ.rlu-, ,Essa era' a. doulrina ddlc; mas se, essas bulias eram' 
guezas que se refugi;ir'l.rn êm Nova-Yo,:ck;, ,e ,poucos allnos publicadas, em todo o orbe calholico c, naquellc tempo, no 
depois, em 180.2, a do nosso palricio 11)'ppolilO,. O "filmado' '8eculo XVIII, lodos os paizes catIJolicos da Europa a,& . 
redaclol' do Correio Brasiliensc, El'an] 'proce~,sos feitos pela receb'JI'~lI11, ;,cnhunl ~e oPP.ôz, anlos até promulgara,m'l.cgis
InqUisição I:e[ol'mada por Pomual.' é em ,'(rtude da1lucllas .Ii1S'io,nesie _selltido auxiliando'as ;'6 claro qu~ o q~e l1yp~ 
Bulias, como so \'8 da própria Narrat-iva dessa persnguiçôlo, polilo dis~e em relaç.io ~os' rescriptos Ilolltificios. devc~se 
obra escripla pelo mesn]o jornalista, e publicada em Lon- aceitar, por quanto parte de' um homem muito iH.usl~ad,o 
dres em 1811" " que entrou na maçoneria, e foi perseguido pela InquisiçãO, 

Vejamos' agora, Sr, presidente, o que ,disse esse notavel Accresce ainda que, em,1809 e .t810, bou\'e tambçm em 
brasileiro conlcstilndo ao lribunal da Inquisição o direito Portugal persoguições contra a maçoneria, e quem as pro
de julgai-o; é uma, aut, ridadc ins.uspçila, Na Narrativa movia era a In'lllioiçãO, n,i,O hal'la então oulro tribunal 
da sua. perseguição di~ia 0110 4uo'-()nl~st;lva a 1,II!{uisiç~~ para taes procedimelltos, senão a :1I(1~isiç.ào em,virlude das 

.}lurtugueza o direito du julgal .. o e condcmnal-o, porque buHas já, notadas, . 
, \, ,l!p~,ae~tr'~d~ Vfr~ ,a. maç?ner,i,a em um paiz olÍde não Posl.eriormeI\te, el1) .1.~Hi,deP.ois q~e 11 ~iJ,h,~ da ~adeir~' 
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passou do podar dos Inglezes, ' onde por algum tempo se I que os bispos não, estão em seu direito executando aquellas 
-conservou, para óde Portugal, a. InquisiçãO de Li>boa lIlan~ ,bulias, pois que as outra's promulgadas depoi, no P.ontifi
dou um commi~sario a essa ilha allixar editaos par,l o de- ,cado-de Pio VII, e seguintes,' 'não·s;io mais do que repeti- ' 
se'mpenbo do seu en~:argo, Ora, nesses editaes contClúpla- ção e c(lnlirniaç;ío ge 8U;"S 'dcf;isOes? Como ó, pois, quo os 
vam-se sempre essaô bullas,tào praguejada~, c que aliás, bispos ,podem, para satisfaç;-'o d~ seita', deixar de execu
nunca haviãO si'do dcsatteildidas, O capitào general da ilha '; tal-a,s'? Elles não são 'simplesmonte bispos, silo ainda dcle
oppoz-se á atllxaçao <lesses edit,\es em Funthal, 'o,om, ou- i gados da Santa Sé,-teclll este poder extraordinario; portanto ~ , 
trus pontos da ilha, e reclamou do governo interinu de tis- qU!lIldo os ~ispos em I!OSSO paiz condomnam a associação, 
boa a approvação do seu 'acto, E,te dirigiu-se para esta maçonica est;\() 'perfeitamente em seu ' direito, não se lhes 
COrte, onele se achava o Rei, com o mesmo empenho, e o póde com fun,damento ·contestar o uso qüe fatem, ma'xime 
marquez ,ie,Aguiar em aVi,so de ~6, de 'Agosto ele 1~15, ; sendo a p~na toda espiritual. '.--
que se póde lêr no Investtgador I'?rlugue: tom" XVI, I O ,SR, 'RODIIIGUE' DA SlbYA :-dá um aparie, 
mandou sustar o pr,?cedlmllnto da IIlqulslçao da, Ilha, da , _ ,', ,-' 
~Iadeira, porquedurante o dominio inglez muitas pessoas,' O SR, MENDES DE ALlIEIOA :-Srs, eu já dei em.abono 
em boa fé tinham entrado para a lIIaçuneria, e não cra (ra these que derendo a prova da legislação canonic~, dei 
cnlüo conveniente o emprego :do taes medidas, tanto mais, aintl\l a deçfusida do proprio criterio dos cãlholicos, antes e 
qu<fnto a Inquisição já não funecionava no Brasil. --que, depoi:!. dij sua iniciação nos gremios ou lojas do Maçonismo; 
como a jlba da Madeira, orão' possessões ultramarinas, por essas duas õrd~ns de àrgumentaçào se comprova a' in.
dependentes do GrilO Mestre, da OrdQ_m de Christo, . : possibilidade moral de poder ser Maçon um catb~lico; :linda 

Ora, naquelle tempo ,os ministros que cercavam aqui a mesmo confrontada a legislaçãO canonic;l com a civil 
COrte do ultimo Rei eram elÍl 'ger<ll frane-maçons, e, a : de.de a epoca do regimen colonial. Agora darei n contra
prova' resulta de muitos actos e documentos d'L ópoca, prova dedllsid;;.das obra~ mais autorisadas deuscrip.tores 
sobretudo na grande tolerancia que houve na propaganda Maçons de 1Jrimo carletlo, se posso_assim exprimir-me, dos 

'e fundaçã9 de lojas em di[erillltes pontos do nosso _paiz. Maçonô de melhor IWta segundo, a seita, em ,umma, as 
Um facto 'importanle ainda mais favoreceu'estas benevolas 'suas grandes autoridades, 

disposições, Quando,' ~r, presíMnte, celebrou-se o' tra-:' Sr. pre~idente,' a minha'theóe, como V; Ex, lerá notado', 
tado de amizade e allianca' 'de '19 de' Fevereiro de 1810 nllo é instituir um exame sobre,as doutrinas do Maconismo, 
corll a Grã Brcta nba cOlltell;plou se 'uma 'di.pósiçúo (art, 9_°), julgu-me para is:,o incompelente ; boas ou más 1Il10,tenho 
a de nuo 'admittir-~e nas dominius' americano. ,da Curôa autorirlade pnfa julgai-as, nem mc,mo, aquclles (Iue as 
de Portugal o tribunal da Inquisiç;10, séver~ executor 'das commungüo; pelo conlr.i'io respeilo os que silH:eramento 
leis ,emmateria de religillo, moral e costumes, Perempla a:, seguem, cUl'vo-mé perante os direitos da personalillade 
a jurisdiçàO dl';se tribunal, lodo de oXcepsúo; entraralli os humana" oberlcrjô'as_leis cio meu paiz que lhes francluea a 
bi.pos 110 pleno goso do sua jurisdic~ão, 411e na'parte rcm- ,tolera'nda, Mas, Sr, presidente, 4uando ouço sustentar a 
poral ficára põr. largo tempo ,na dependencia do Santo' identidade destas doutrinas coma ,catholica ou ainda- a 
Oficio, cujo rigor era mais do' paladar do regimç.n ab>o- , respecti'y<\ barmonia, a questão muda inteiramente de face 
luto, . -" - ' 'íJOrque inte-re.sa,ádignithdeda'igrcja, do'tj\lem sou obdiente 

Da mesmá sorte por 'outro tratado da mesma data', de 'e dedica rio filho; revolto,me contrà essa equiparaciló, 
'-. commercio e navegação com a referida nação (art. 12), ,que, com ra;ào, 'julgão ós catholicos uma o[en,a, um 'ul-

estabeleceu-se e firmou-se o principio qúe depois se illcor-) trage,. ' 
porou na nossa constituição c~mm~is lárgueza; na se- \' O-ide,lJ do Maçonismo ri a reedificação do templo de Je
gunda parte do art, f.i que trata de materia leligiosa" ru'salem, do templo' de SalomãO, a restauraçil.o da obra do 

O,governo de então osta'(a satisfeito com c<sa ordem do ,celebre arebitccto Hirain, l'honicio de Dan, a propagação 
co usas, e parece que as oecurrencias ,le Liôboa em 1809.\ das doutrinás de Carpocrate, quo Ma phrase, do curioso 
reprodusidas !linda no annu seguinte, quanto aos maçonô, I liVrinho ti (lU',' já recorri, li B'ibliotheca lIIaçonica, consti-' 
faCilitou o accordo daquelle ~n,tado ; mas quando appiíreceu i tuem a verdade da seila; e só quando essa verdade rór a 

,a revolta do Gomes freire, em Purtugal tlue se. frustruu ; sobera'na d~ todos os puvos ria lerra, como alli se diZ, o 
-(18 1 7)"e a de Pernambuco, da mll.sma épuca, em q,~e a ,m,\- , lemplo de Salomão será definitivamente acabado,' 
cOlieria. soci,edadu ,de pura beoelicencia o philanlrPiJia, I A dOlllrina catholica, simples e pura,sobrenatural e divina, 

-ieve, larga parte,' o governo de D, João \'1 tonf9u outro I tem per ohjectivo a rrdcmpção' dó homem, a elevação ~dos 
nurte, e lançou mito d!l novas provideneias porque já niro nos,os coraçOcs para 'que possamos, sem c'mbaraços, pene-

'podia'recorrer á Inquisição, ao menos .'aqui, em rasão do ,I trar !I(I Jerusalém celeste, Revelada por Deus, accessivel á 
tratado, promulgando pelo ,que re;peita ao temporal, o i sabics e á ignorante's, luz para todos, 'l,ào' é o privilegio 
alvará de 30 do ~Iarço de 1818, escripto ent Santa Cruz,,; de poucos, é o' patrimonio da humanidade; e para apreu
proscrevelido essas assoriações, o quu já' era bem tardo der a ':crdade do 'cu l'nsino não ha mister, co~ risco ria 
para conter a marcba fatal do~ acontecimentos; alvará' sua 'salvacão, buSt'"I-a no fundo d,;s lojas, e nem escavai, a 
que Coi depois seguido elll Portugal por outro do 1823, n05 antros d~s aniigos niyslerios, Escudado' nestes princi, 
quando o' Brasil já era independente,' , : piqs f<irei uUla (lequen~ resenha das autoridades que 

nlas, Sr, presidente, nem nesse 'tempo nem ante.,' nunca !,inVOCo" ,- , ' , 
ficaram 'os bispps privados clt direito,de impOr POII;'S cS-,NãO sprá, Sr. presidente, grande autoridade 'na maço-
pirituaes nestes casos, ,-' • naria O celebrado I'elletan, de que lanto se f"lIa, o'autor '-

Ora, ,e recebemos a religião calbolica ti,l qual se acbaya ' do J1Jonde-lIIarchc? Pois bem, 'Pellelan no Grande Oriel!te 
no momento d,~ indepen~e,ncia, poi~.a constituição:não:diz I de Pai-iz, sustentou a ~on~eniijl~cia de 'riscar-se da,s lojas 

, serd mas cQlltllluard a s,er a rellglao -do, Estado, como é por uma vez a formula-a glona cio suprem. Archtlecto do 
-, ' 
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Çniverso" por, scr._uma ban~!idade, U!lUl ,superstição, deista ,Permilla ,o se,nado, que eu Mia aqui algumas pO)lcas, mas
senf vAI~í', narl;t sig·riiflcarid ... , Com' muilos applausos' foi ,n~taveis palavras desle .tão eelebl'c .Iitte~ato, n~rrando a 
esle not,lvel escriptor victoriadQ, quah'do naquella rcuni,to, ilistoria de sua iniçiaciio. (Lê).' .' .. ' 
em' 13 ·tle' Junbo d~ 18.67, dlose:..'\ Temos sobre Deus. id~s' · •. No dia 8 de Janeiro de 18f7" disse elle,. fui re_cebido, 
e f.orrnlllas as mais diITúe!ltes. So o Deus. de cada um de franc-maçon no grilo do. aprendiz, na loja Sinceridáde, 
QÓs 'pod~sso ser, p(lOtographado, nós não nos reco,nbeccc Per{eit.a União, e Constante Amizade, Oriente de Besapçon. 

• riamos máis' u'ns' aos . oulros; julgar~no~-ialllos de raça Como todo o-neopbito, antes de reécboql.luz, .!iv~ de res
dill'eren\e, etc. ," l:oi'.elle um dos mais extremos campeõrs' ponder a,s'lres,perguntas do estylo:O que,dev~ o Minem a, 
dessa .suppi:essro;:que: pr;a 'clal',~niento a' n~g'lç!lO l\e DelI" sel!s ~e,mclho.ntes ? O que deve á seu paiz? O ,qtie deve á 
q'ue ai'.ldll niuit9~ mucons,_no séntido dei,ta, sustentarão; Deos? , .:. 
ililó' l;iumpho;l a' caúsa, 6" certo,:.ma;;' ti : yOl.õ dos, ap!lC- ," 'Qunto ~s, duas primeiras pergu~ias, minha resposla 
ren\es foi nunicl'OSO I. " " . -, ~ " . " foi. tal, pou~o mais ou menos,r COUlO s~ podia, ~sporar ; 
. ,~ail]lJçoile~i~ Iiel.ga esse, pronuncia..mento foi Ul:lis. escal):. quanlo li, l~rcoira eu, respondi P?(esta pala:vra ; ,;11' guerra, 
ilaIo~o; ,pOl'lJU:t(ltO os )llaçons belgas se ,reputam. os; n)illS Jusllça á lodos 'os homens, ded}c~ção. 11 ~eu, palz, guerra 
à(\ia:"llido~:; 'n,lo querefll sabcr,ne~ da existencia do Deus, á Deos i,ló !l, ao Absoluto: tal. foi 11 .minba profissão 
ne'mda, immort:;lidacle da alma; aind[lno sentidó vago do d~.ré.:. " . . . ' . . 
~?a~\qvstil~içõ~s: ror occas,iuo, dos' r~n~ra,cs.do.l.\ei.Leo- . ,,' Eu peço.perd,lo 11 meus respeilav~is irmüos da sur
poldo em Ul'Uxellas, SO,POI' se. havei' Inscrlpto 'no monll- presa quo I.bas causou,esta palavra ,altIVa, especlo de des

'ine'p'lo'fliJlcreo 'd:) Gi'~p'(ln o.dó,ile 'IUO. !,d ,'alma ',emari'aé1o mcníidl\: ilrníülessado c9ntra,a divisa; lú<\çonica." que :eu r07 
ila 'ilitliíídilde é fl.nrnor/al,,·, 'a' .I0jil Consiance de· Louvain cordo sem iron:a::, A glor.ia do G,ande ArchUecto dó 
rcv'o)tou'sc, ç:cdi1ilc~nou.es·s.a ~u'er;'I;'4àJo Crlmo ió'd!gna l!nivcrso., . ,- :, .. ',," .' 
do'fIgurai' eni'uinlilón:úlnen:lo ·In~ço.n. ' .. '" "" ... _< . ." Introduzido co~ os, olhos. vondados no sa,nctuario, 
,,'o S~ ~v:illios que o G'r:i~ilii,q~iei,te -de Paris. levQ .!llais,,;es- fui,' convidacjo a explicar-me, por,~1l1le,,irmã08, ilcerca do .quo 
ci:upulo: nã·o.se rleci~illdo su,i,'maioria. pelá suppressão da éu, c',I~endia por guerra li Divindade., Seguio-se uma longa 
~p'igráphfá /(loriCL , d~'. Grande' ArcMtecto do, Ulliv.er~o, discussão,que as çonveniencias maçpnicas privam-mo de 
~sso cS,cr~p:ulo. não .50: ri1an\eve C111·paiz alg,ulII pr.otoslanle, I 'relatar, 9s lJl\e cp~uec~m minbas Çqnlmdjcfües Economicas 
nem'mesl!ú) n~rrliglalerra, nem;na'Escoss:a, nem na Sui,sa· e lerem eslFs .estudos, poderão form~r,uma:idlÍa das s~rias 
. e lpenj~ ·na . .A)lemailba:~:l~ra.nça • .;cn.~eu;-se.acausa;mascol.lsicje~açõ_es.~?~re ~s quae~ (4n,d~i, Qntão, e il.mTl~o, ainjla 
a. sUp'p~es?iIo, .çomo ja note:, obtov9não poucos V~los.; hOje,.mlnba op!lIIilO ,Q,a'[ltHhe!smo não Ó o at,hetS'm.o: o 
:v~nc~,u-5ç que se deyijl'con,iinuar a n)anter a: antiga .ror- lempo Vil:á, .eu o espero, em ,quQ .. o!conhecimonto' das 
mu,la, d .. gloriá do s'uprem9.· arch,i!ecto do ,miivel'so, mas leis' da, alma humana, .. (los prin,cipios: da. "justiça e ~il 
nor, ijai~fs, p.rR,!eS,la ~lcs ond~·. lia ni:1is folga _na propaganda raúl0, juslificará eSl~ dis(incção,' t'lO. profund~, quan,to] pa
do .taes doulrlnas" enlenderam, e com .razao,. quo arclll- rece ,pUCrll. Na sessao,de'8 de ,Janeiro, de 1847,,, era Im~ 
!e,~'to é' ·conslruciór. ohprcp:üa;dor' do obras, ,o que; ilrec' possivel que o recepien.da~i9' e ·os iôici1\dos,so .. compre-· 
sujJpõe a 'prévia ~xislcncia·d~ .materiaes, não é,. porlanlo, 'hendéssem, " ,; , 
q' peus creaMr" ó .um 'de~s'insignificantc, . u1n deus. vCrda- ' Cóntin,~aiidq, accresccnta: 
deira'mcnte pedreiro. _. . , «"Nem eu podia penetrar ó alio 'pensamento da franc-, 

' , .. 'O 'gran'dó Orioiíte'belga elll.rcl,\çãO a esta queslão nilo' maç'o:neria, .nito tendo visto .os emblr-mas, ne~ !lleus. ir-
9~iz ,imitar.os, escrupulos', d.? de. França, que .ao u1onos,' nulos:podiam. reconuocer seu dOgli1il fundamental. sob uma 
lI.ua!lfo.á fornia!!I' resiste ai,nd[l,. r.eflr07.mo á .~eC!são .. ~.9 e~pressào blasphematoria, quo des!ruia oS:,habilos da Jin
'1'8~7;' ignóro o. «(ue, vaa boje .por)II, onde a torrenle inva- guagem vulgar o toda a symbolica ruligiosa.l1oi.oseoli
.só~a da ,illlpie.~a(le o ,do atuci'smo. tem, crescido éni, ex.lre":' mento qu.e, ficou' nos ,~spiriIOS" . e 'quo fe~ com quo. se' 
~o.; 111as .0 0li~flto. lí:elgà~p~b\icOll o .se.;;uinl~ (l~)::. seguisse:lo.go.a ceremon.i1\ de adll1!ssão. ' . 

. '. Do lod~s as,loj,as do,uplverso, dIZ. o mesmogra!lde ". De~ols de ha~o~ .passadç pelas provas, a Tenda. 
9f"ien!c; i1s'lójas b'ergas s~ó ás:,mais adiantadas.,n~ p~atiea, cahiu cmflm dos meus olhos, evi-mo'ccrcailô do meus ir~ 
Q,~'ILb'el'llafló 'do' pensamilOto ti da ind~pende.ncia da .COI1~" màos,revestidos ,d~ suas in.signi(l.~, ompunhando suas es
.éie~ncia-:,,' , ,.. " . '-', :." ." _ ;, ..... pad~s :na. direcção de meu peito.; 011 recon~oci os em-:-
'Jq senado Iióni,comprcllcnde o'alcanc~ .destas expressões. blema~' sagrados ;.I1zeram-me assenta~' no meu .Iu~ar en

E ma'i~ ildiante'(l~) ': " ~ '.' , tro os adoptos,.o o orador da. loja" O· vener~vcl irmà~ P •• 
: . (,Se o principio da immorlalidade dã alma'arp~l'eco nós· hojo (Maio dô '1860) .d,),. idade dç 9,i annos, decano de 

. riluàc~ e formularios; 50 a' idéa: do Deus' figura sob a dJ- todos os maçons do goIobo, proferiu. o discurso de min.ha 
noininaçrro 'de Grande ArclJilecto .. d·o Universo, ó porque recepção, • . .' , 
.sdo estas a,S • .traclições da' Ordem', mas nunca o', grande . Aqui temoi o famoso Prouduor" o apregoador do 
Oriento il].ipoz; neili- proclamou um dogma nesle ponlo.", atbeisOlo j o inimigo dá propriedade, eínbora nestes trechos 

,Eu poderia citar, Sr. ,presidente, muitas oulras aulori- procure faler, uma pueril distincção, como confessa, .enlra 
. da'de~, porque live occasi,lo de estudar esta questão, tanto I o alheismo e anti"theismq, admitlido ,socio de uma cor
rips .. livr05 )lrOI1ri,05. da Ordem,' como nos que a combaton~;' poraç,lo p!Jil.anlropica, que ~ómeflle cuida "m ben.oficiar os 
pla~ para fazer o senado comprehender o grão da minha homens,' o não nega peus!. Elle c1,!ramenle disso em 
éónvicç,lo" a esle respeilo o a,? dOlltri~asque rcálmente plena loja de uma da~ cidades mais illustr~das,da . Fra.n-
professa .. ° lIfaçoflismo, 'vou citar um nome ,qUi nno po- ya.: Besançon- (( guerra á Deus u', _ '. '_ 

deriL ser' recusado, porquu'conuocia bem a Máçoncria e ora E' áinda curioso, Sr. pres.idonte, o .quo nárra Proudbon 
'um dos seus mais. fervorosos adeplos: ó o afamado l'r6udbOll ,do quo viu. nas lojas; ó um. macon .son.1 refolhos, sincero, 
na"sua ob'ra. Da iustiçá 'c da'revoltlção !loEst~do .e ~a fg!,e/a, póde~sd crer em suas :palavras, • '., 
.". ': ,. , . 
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a O 'qüe :eu vi, 'vou dizel-o. As sociedades maçonicas, relação: E como esta palavra, relação,. por soa . gene
hoje cóllocadas sob as vistas do governo-e o patrocinio de ralidade, parecé 'pàrticipar da ·natureza conceptualista das 
altos dignatarios, não tem mais segredos, Suas palavras noções' precedente., a razão maçonica levanta toda a dUTida 
de passe, 'seus fermos cabalisticos, sêus signaes e toques; á e.ste resptito concretando e definindo seu principio sob >3 

iudo isto é' conhecido, impresso, publicado e pelcorrç 'as expressào' equilihrio, E' o que inrlica, á, quem quer entender, 
ruas. . o ,tri pio e,mblema, que tornou se mais tarde·o da Revolução: 

-« Q'uanto ·'á doutrina, d~sde que a tolerancia tornou-se prumo, nÍl'el, 'esquadria,» " 
em todo' o globo um' principio do direito' publico, e o ' Contra isto naturalmente se' pronunciará ri nóbre presi~ 
deísmo um-apoute provisoria para todos· os que reriunCia- 'dente do conselho,- dízendo: ,« isto nào é a maçoneria' 
ram á religião de seus paes, ,póde-se dizer que ella entrou brasileira», que é uma instituição difTerente, sui generil. 
na ei'reulação· geraL' O: silêncio recommendado aos irmãOS" Continuando Proudbon ainda é mais incisivo: 
outr'ora da mais altaimportancia sob o regimen do Direito « O Deus do.! 'macons não é substancia, nem eáusa, 
Divino, na' reálidade não' in'teressa senão aos negocios da nem arma, nem monade, nem ereador,.nem p;i~, nem Verbo, 
administracão da sociedade, as recommendacões, as obras nem' Amor, nem Paracleeto,' nem Rédemptor, nem Satanaz, 
d~: himefiééncia e as questões péssoaes,,, .'. 'nem cousa alguma que corresponda' á' um 'conéeito traos-

NiÍo é tanto assim qu-ant~ Proudhon assegura, toman~ cendental: tOGa a metapbysica fica aqui separada~ E' 3 
do-see/Il geral; creio no que diz em relação á França', personificação do equilibrio univelsal: Deus· éo Aréhitecto, 
Mas ~atJto ba um segredo na ordeni, que não _ são essas empunha ó compasso,· o nivel, a esquadria, o martello, 
palavras (lo passe,' termo,s caballsticos, etc: verdadeira todos os instrumentos de trabalho e de medicão, Na.ordem 
charlataneria'(jonglerie); como se exprime R'agon, na Or- moral, clle é a justica, Eis todã a tbeol~giá maconica." 
thodoa:ía Maçoflica; que o mesmo Proudbon accrescenta, A theologia da loja, ein umá palavra, aecresce~ta mais 

• Mas, além ,do deismo e'da toleranr.ia ('flote--se), ,que' adianto; é ó antipoda da theologia, 'isto é, a catholi~a. 
ás lojas ilissimulavam com tanto cuidado ha 750u 80 I, 'Portànto, Sr: p,r,esidente, de todas ~stas oxplicações de 
annos, e que formam ainda hoje a' substancia' do seu ensino Proudhon, o que se deduz,be que na FraDc-Maçoneria ba 
oflieial ( q'fe' cÍ>n~ssão I) ; 'muito além desse ceremonial um mysterio, que a elle não' foi confiado, 'mas que por es"" 
que não tem mais o merito de excitar a curiosidade dos rorço de sua intelligencia procurou doyassar, e qu~ 'delle' 
proranos,- 'ha uma phitosophia suPl!Tior quo não se com- são sómeríhi deposita rios os irmãos· altamente colloca~os,' 
munica'(quecoilfiànfil-na raz,clo independente e p~rréila !)~ membros da alia loj!l ou alia v~nda; e que listes armados 

. visto que ficou letra morta para todo o mundo, eú posso de uma' tão, poderosa 'organisação ~ovem a politica d~ 
por conseguinte 'revela-Ia'sem faltar ao juramento maço-, mundo, Os que estão. em escala inferior entretem~se .. com 
nico (quedivin&~de (oi del/e testemunha?); p,ois que o co- o~ segredos pueris das nossas lojas, que or,cupam a 'atten
nbeço ,por e~torço unico de minba intelligencia, bém que ção do, populacho maçon" bem caraclerisados pelo irmão 
coristitua, á' méu ver, õ verdaileiro, o dogma glorioso e Ragon nestas n,otaveis palavras': (( E esta cbarlataneria, 
fundamental dá Franc-Maçoneri'a. »' , continuada' emn,os,os dias (refere-se a, esses· numerosos 
, .Como a 4esc.2berta era de lavra_ propria, Prourlbon, gráos, titulos pomposos e pueris, e os'taes segrodos 1.), 
!11,enos timorato que a alta loja, explica o segredo maçonic~ captiva ainda a boa fé de homens serios. Oh ignorancia I 
de conrormidade- com suas idéas philosophicas, denominan- qu'ando 'deixarás, de lograr os parvo~·? E tu orgulho, quando 
'do essa doutrina, Anti-Conceptutilismo mafonico, em que o te' pouparás a crear imp.ostores? " . ' 
seu 'principa! fim e destruir a idéa do absoluto, ~o infimto, . ftlas, Sr, presidente, o mysterio existe, não o dil ~ó- , 
de Deus 'em summa" Nilo entrarei na expo.icão dessa sua 'mente Proudhon, que o presentiu; que o adivinhou, se assim 
descoberta', iria longe, mas" comei elle compara esse anti-_ posso expressar-me, mas tambem Ragon,' o . autor '8a':" 
Conciptualismo com a doutrina christ~, lerei ao sena~o al- grad"o, o eS,criptor oflicial, aquelle ,cujas obras roram pu-" 
'guns topicos, 'suficientes para deixar bem claro o idé<il ma- blicamerite approvadas pelo Grande Oriente -de ·França, 
~onico, que, Proudbon bem interpretou, " ,-' declarando que continbam a pura verdade l7iaçoiiica. Ora, 

« A theologla'christã apoia-se em dous conceitos, sub- Sr, Presidente, o. irmão 'Ra'gon declarou q'ue a FraJlc-
stancia e causa,o da intelligencia ou ver.bo. Dahio governo Maçoneria não e uma s,ociedade· ('creta,' mal uma locje- \ 
da providencia e o'reino das almas,' com a economia,reli- dade que tem u~ segredo 11 Essa declaração de Ragon 
giosa e sociálq'le di5to dimana: Mas o que'be uma alma? já não era ,uma novidade, por isso, que em 177i, !I 
Quem be esta entidade, qu~ Descartes define, por uma ex- Grande Loja dó~ Frane-Maçons'. da Alleinanha; ou melhor 
pressão contradictoria, substancia immatérial? Uma ,ficção de' Berlim, -iâ o havia dito: (( O fim da O'rdem d,eve 'consti-
do pensamento, isto be, sempre, lima concepçio, " '. tuir o seu primeiro segredo, o mundo fldo t basiante robusto 
. Em assumpto de alma; Carpocrate; o creadoc da verdade .!'ara lupporta,r u,ret'ela,ão, ,, " 
maçonica, rião podia expressar-se' com mais, sabedoria! 'Não me compete, Sr, Presidente, examinar aqui o 6m 
Continuemos.', rbal, apparente ou occylto desta poderosa associaçao, a 

, "O Conceptllàlismo, a negação Ile toda a pheoomenalidade, presento discussão não. o comportaria~ 'basta sobre' e'ste 
em outros termos, 'a affirmação ,lo absoluto, tal é ,pois' o assumpto o que fiCa dito; quem, observa o estado presente, 
caracter fimrlaínental de todas as -antigas doutrinas reli_ da sociedade christl\ no mundo, as doutrinas deleterias qU,e 
giosas, digamos logo, a condição sine quo non de toda a campeam, éscusa razer indagações sobre a ronte desse ,mai, 
tbeologia. e suas tendencias, Mas não desejo 'abandonar este topico 

" Bem difTeren\e.ó,a tlieQlogia dos rranc~maçons, e por sem mais uma veI invocar ó auxilio do mesmo Proudhoo, 
cons~qúencía de sua' theodic'ea, Ella sabe das con- e será a ultima: as suas curiosas e interessantes indiscri
cepçõas ontologicas, e toma por base uma 'idéapositiva ções sobre a Ordem, ~ão podem deixar de ser belll conbe"7 

, phenomeoal, syntbetica, all~mente inteIligivel : é a idéa de cidas e estudadas po(todos que se' preoccup~m ?om~a soite 



da. nossa sociedade. Silo" dous a.tres.trechos de uma nota da ter a muita gente de boa fé cooi'ceremonias burlescas, com 
niésma"~bra, cujó titulo Já deCii~e{: : um Cunccionalismo numeroso e ridiculo, com ~titulos pomp'o-

« Franc-Maconeria.-Ilealisou-se com a Franc-Macone- sos que f~zem re'Cordar_ as antigas Cestas e exhibições, do 
ria o que aCoiit;ée com toda aseita que, tendo. começadó por paganismo, que na. opinião de Juge e de' Maiter, irmãos 
uma symbolica, n1l0 sabo ·.cpmprehendere desenvolver mui ortbodóxos, é a· genuina .Contá da ordem... . :. 
pbilosopbicame.ote o sentido dos seus emblemas: ella pel'- Se as~im é, Sr., presidente, se iI"i encontramos à verda
deu-se em falsas çspeculaçõcs é corrompeu-se c.om doutri- deira luz,. a regeneraçilo social, permittindo-nos :descobrir 
nas que lhe são diametralmente contrarias Neste m'omento a palavra perdida nec.essari~ para o homem como. a pedra. 
a confusão subio a? maior auge na Fianc-Maçonerla,' philosophal, pou~o faltará para obtermos ess~ Eden. Sem 
cemo se pode ver - no Mundo Maçonico, revista das Lojas 'duvida. ainda a id.l!latria 'não impera e os, holocaustos bu
de todo! ós ritos, ns. de Setembro"e Outubro do 1859. .manos difficilmente}e restabel~cer'ão. DIas, tudq. virá a seu 

« A inanidado da 'il!iciaçào' maçonica, tornou-se 'pnra tempo, se a misericordia ou a justiça: divina não' se' inter
todos os irmãos tão evidente, tã.o palpavel" que muitos. se poser. 
retirão. e dcixão de Crequentar as lojas ; 'outros publicàm Faltam ainda, é certo, as baccbantes, as re~tas de Faus

'.com estron~o sua separaçilo._ A Franc~Maçoneri.n, ~e julga tina, os sacrificios e solemnidades de Cytbera, dePap.hos, 
. poder ainda representar nó mundo algum papel, tem !Ül- de Bybl,os, on~e s'e celebravam o.Cestejos ,apparat( 50S de 
. cessidade, de uma reforma, não de uma 'reforma 'Iue somente Adonis, 'do deus morto, a divindade protectora dessas ina
alcance o· rito, como, por vezes 'se tem ensaiado, mas de creditaveis prosti.tuições que assombravam. apropria antk 
uma reformá que, indo ao fundo das cousas, facá bem guidade, áliás já tão'aO'eiia a taes enormidades. ,_: 
claro o pen'samento, o verdadeiro pensamento maçprÍico. E a pro)losito de Byblos, Sr. pre~idente, desejo que o'se-, 
. « Haperto ne um seculo, a immcnsa niaioria' dali 10j3,s nado ouça a opiniilo de um .gr(lnde Iitteraio,.que é muito 

professá o deismo de João Jacqucs Rousseau (meno& as do acceito entre a n'ossa juventude -( studiosa,.que denomina-o 
Bra$il, segundo a opinião do nobre. presidimte do 'conse- :0 mestre, o Sr. Renlln. Nesse Carnoso sanctuario de Byblos, 
lho). que de repente ·tornou-se, no segundo anno da Repu- era' onde so faziam essas estrondosas'exbibicões, onde bavia 
blica, 'tilo ramoso e ,tllo odiado, pela promulgaç~o que do essas tremendas prostituiçõeS,' tão 'ramosas na antiguidade, 
seu culto Cez Robespierre. Es~a ,voga do deismo' con- na commcmoraçllo do culto (le, Adonis, a que a Biblia por 
cebe-se : para: as almas' rracas, que, bem que rllnunciando vezes allude, maxime quandõ se· refere ás mulheres que 
a fé christã e apresentànd.o-se com ares de racionâlismo, iam car~ir em Jesusalem. O Sr: Renan, maçon aprimor~do,. 
desejam, comtudo, conservar~um Cundo de religião, nad~ na dedicatoria da sua obra ,Vida de Jesus,. reCerindo-se'á 
mais commodo do _que esta profissão de Cé em dóus arti- sua irmã, entllo rallecida, exprime-sr nest.e~ termos: 
gos; á musulmana, a eiistencia de Deus e a immortalidade' '(( Á alma purá de minba irmã Henriqucta, Callecida em 
da alma, » . . Byblos; á U de Setembro de 1861. ' . 

·Parece que Prudbon, Sr. presidente,' está vendo' o que (( Lembrar:'te-has, do seio de .Deus onde repousás, des-
se.passa neste momento, e se tein passado no Brasil. Con- sas longas jornadas de Ghazir, onde só comtigo, eu es'cre
tinuemos : .' " via estas paginas inspiradas pelos logares que juntos ha-

« Com isto julgá-se que se es~á bem 'adiantado, e nada viamos visitado?» '- . ' 
mais se examinà : havera nada mais sati.factorio· em .ma-' Em v~rdade, Sr. presidente,' não podia Renan escolher 
teria de opinião' do que o que se não examina? Talvez nITo 'iilelhor' posiçiio .pa.ra inspirar:-se, do que os lugares onde 

. 58 encontre, no duplo pODio de vista' da religião·e da phi-. outr'ora florescera o culto de Tbammuze de Atergiltis, o 
,Iosóphia; doutrina maisinconsequente, mais mesquinha, torrão .mais idolatrico do paganismo; sómente alli p04ia o 
mais bolonia do 'que esta· reducção do ebrillianismo: nomá de Jesus ser tão profanado! _ 
mas é-jullamente o 'que Caz a sua rortuna. " Para concl!Jir I~rei as ultimas pala,vras da dedicatoria, 

Quantos altos dignitarios da ordem, Sr. 'presidente, tenho· que assaz c;Jracterizam o escriptor : . 
visto, cheios de si mesmos .e com. a maior ingenuidade do " J'u agora dQrmes ,na terr<lc de Adonis, perto da' sálita , 
mundo, dizer que a .maçoneria é mui amiga da .religião,· Byblos e das agu,!s. sagradas enl que a§ mulheres dos an-,. 
porque lá se acredita em Deus I Continuando diz ainda tigos myslerios vinham misturar suas' lagrimas !" . ' 
Proudbon : Ora os. nobres senadores mui bem sabem o que Ilra. 

« ·Nilo se quer máis fi'car confunuido na tUI:bn dos crentes, B·ybl.os e ~s mysterios,de Adonis, e mal poderãO coinpre-
dos fieis, que admittem' sem discussfio tudo o que dizem os bender a moral do homem, que referindo-se á s.uairmã,· 
padres; mas ao mesmo tempo fica-se IIIhabilitndo de .eguir já na ete'rnidade, craa'da e educada no chri.tianismo, se lém
até' final a critica philosofica, ·Assim·cõmo aidéa pura está I brass~ de chamar santa a cidade' das prostituições; e ligasse 
ac!ma do alcance medio dos es.piritos,_ a justiça po.r· si . um motivo de honra ou de vangloria por sua irmã se baver 
mesma estA-.adma dà mór part? das .con5cienci~s; e pára-se I sepultado,em taes immediações. Parece-iDe ql,lequem ~raça 
em um ecletismo parvo ql(e satisfaz Igualmente a presump- semelhantes palavras, lavra sua senten~, e poupa. ao 
.çllo e a insutllcieocia. Eu creio na.u:istencia de Deus e.1Ia : leitor o lIabalbo de qualificai-o; .. . - , 
immortalidad. da ,alma 1_ Està confissão maçonica, que I Parece-me, Sr. presidente, que â contra prov,\ que pro
desde Rousseau 'reg'osija a [l'mandade, sempre pareceu-me I meui está reita. A doutrina da' maçoneria será tud~ qua.n~o 

. o equivalente desta: eu sou um imbecil e um covarde. ".1 quiserem de lumino~o, de progressista, de regener~dor: etc., 
Os homens. ,sinceros, Sr. p.reSi.lente, que, como Proud- 'I ~lIas. não he identica, nem barmonica c~m a doutrin~ da_ 

hon, sabem dlz~r a verdade sem rebuço, mesmo cruamente, IgreJa; silo. anil podas, e.xcluem-se reCiprocamente, 'como 
não são, QS mais estimados, maxime em uma corporação " com muito acerto dis§e ~m douto maçôn, ~stadista ·allerilão, 
em que, cômo diz ~agon na Ortodoxia Maçonica, ' influe em 'uma, brochura 'publicada .em. 18,54 'em Leipsik. - Duas 
m!lito O c~a:.rl~,ia.nismo (jongleric), eru que'é 'preciso ent~c- convicções hcleror.eneas não podem unir-se Da m~sma 

'. 
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alma j 'U1ila 'dellns nece~sariamonto' s6 figu'ra ap'parente- I',não coinp~ehcn'de a: d~utrina catl;olici, si~céra~ente '~es
m'ento, 'no exterior; e o mesmo 5Ustenta Gomn na sua IliS-/ :ronheçe-Ihe a: yerdado do.seu ensino ;. rcspeito.este homem. 
toTia popular da Franc-~fáfolleria . .o amplexo fraternal, M.as, quando ell? 'me venl dizer ': sou catbolico é sóú maçon, 
de final perd~o en~re Jcsu," e Behal, IInagmado por Vlctor'i na o, desconheço-lhe o (hrelto ; suspeIto logo do bom estado 
Hugo .nas Contemplacões, lIo impossivel, he mesmo uma! de suas. faculdades intellectua'cis ou "Uloraes; e&se homem, a 
abominação:' .• , .', ' : meu vêr, ou é idiota, ou ó de má f~, a menos' qJlO no inô-

'üs 'Franc-lIIaçons conlam por an'tepassados todos' .os I m~nlo. 1~10 ~eja o seu racioc!nio perturbado ~P?r 'nlguITui 
cbefes·das grandes Idolatnas ,da antlgu,llladc, Brabma, Mlt- . abslracçao. .. _:' ~ . 
tras, Ü~iris, Isis, .Thamml!z ou Adonis, Alel'l;atis, ,a Dca I Bom sei Iluê Illuifhs pess9as ,são ,levadas a essas lojas, 
Syria dos Homanos, et1:., nós os Patl'iarcha~, Moysés, os I em geral, por espirito, dó imitaç;19, condescendencia ou 
Propbetâs e Cbristo. E1les querem -restaurai' o templo de i'curiosidade. Um inrlivi,luo convida outro a iniciar-se na 
Salomão'para desmentir a.p<ilavrado Elerho, nóô pclo COI1- i inaçoneri;i, é, além de nolàr-lbe as bondadrs da insiituição 
trario. queremos mantel-a, ainda a custa de nossa vida,' I e da protecçgo que pódu ter em scus nçgocios pelos 'amigos 

'E ·a· proposito dó temploO de Salom,ão, Sr, preside~le, 1.(lue adquire, aponlit;-Ihe. o exeiilplo "de pessoas de consi
quero.ai~da invocar uma autoridade de, nos,a t?rra, ~ 'I deraçcro ~Iue nella '9 tem mia(!~; mostra-lhe JIlesmó pa~a 
posto que mUIto nova; tem para n1lm mUllo mcreClDlBnto, lr,anqUllIlsar a COlfSClel1Cla do ncopblto quo cm tal, lOJa 
é U'. de' um deputado do partido liberal, e acredito quo ser;). II está o padre ~ulano o em outra ó frado Eicr~1no, ClC:, flnal-
bem acolbida: refiro-me ao Sr Dr" Sill'eira Martins: .o mente o;cxelllplo de todos esscs padres, .• ' 
ilIustro repre~êntanto pela prolincia d'e S. Pedro do" .o SR, VISCONDF. DO' Illo BRANCO (pT~sidellie á~ consélho):, 
RIO Grando do Sul em uma questão quo leye .com ~utro .seu 'f d 'I' " . , 

II d 
' .. 9 os esses 11 lOtas, .. 

co oga, e deputação, disse o seguinte; que para o caso 
p~ece quo foi 'directamente talhado.,·· . . .o SR, MENDES DE· A',:lIRIDA o =--- Sem duvidÍl',' so pcnsanl' 

. '« E"vérdaM, 8. Ex, declarou quo era libr.ral; mas nessa'Mboa fé, porquanto, ,Sr. presil!en~e, o sacerdôto.càtbollco 
occasi;l.o de! um apar~o'quó nãovcni exactamenle' reprodu-o e intellige~te, está ha~!li.tado pilr~. conhecer· b~m a'-do,u-. 
zido no:discurEo que S, Ex. puhlicou' no Jornal do Com- ,Irma da Igreja e, no (Iue clla '(hITcre das da maçonerla, 
fnercio com modificações .: Fac/os, disse-lho eu, regulam e / se, PQis~' as cl~nsidera, idc:ltiea~rüu harnígnicu?; iI despeito 
não palavra~, j:om e{foito, du"que valelil Ílrotcstos, de que ~Ias deCIsões lao, pO~ltlvas do \ Igano ,de ~hnsto.', dá claro 
ser'vem' declarações quando o deputado prali'ca inteiramente mdle,1O 'de quo o Ylctlma desõe mal, que 'o ~m Ilhota.. , : 
o con'trarió da- doutrina que pl;oteEt~ proCessar? Que im- ,. .o SR. FER~ftNDES D,\ . CU~HA : - Até .. 'os bispos 'quo' , 

,porta a, publica 'declaração de Catholicis1lle, quando se são macons ? . " . 
. abandona a igrej .. de Christo' lJara orar na. mesquita de .o', S· 'I \ S ' ! 
Mah01llet? ;, . '. . R, 11 ENnE~ nE 1 L~!EIDA :- eguramente·, ~ poslçao 

'Ulilisando-rne das ultimas palavras que sublinbo: "irei a I elevada do sacerdote não impede o. assalto da enfermidad~j 
meu turno j factos e não palavras, é o que reeula Ó proce- I o V. Ex, apolltará bISpos d~sse q~Jiate, a~tuaI111ento,~crCJo 
dinlento do ho'mc'm nonesto e sincero,'Não é catnolieo, nem l,que_ sóment~ em POI:lugal, e outr ora na epocha· da revo-' 
como tal so pódo apresentar na sociedade, aqucllo que sao. I,uçao Franceza,.A l'ra~ça, I~CeIJzmenle"',apresentou nessa 
da il:Teja de Christo e vae orar no'·templo' cendemnado de epoca alguns lamentaveJS exemplos C?f!lu rallcyra~d" Lome
Sal mllo I . me, Gobel e Gregorlo"AcreuIle, V, Ex. que,boJo não se en"': 
,~ S'n, SILVEIRA LOBO :-Fazer revolucào lá parà exercer contrará uni hispo tão dcsconhecédor dos seus deveres o d,o 

a su remacia: • ",~' seu,de,('óro, IfLO baldo do IU7,es, li10 descrente··de sua fer 
oP SJi, MENDES DE AL"EIDA :-Mas, SI'S: para o no'mQm . que voa confundir-se, nllSturar-se com sO?losde uma cor-' 

de 'bo':l ró, que queira entrar no~ exanie desta.materia, quo' pomçao cUJo ch~lstlall~smu, pelo menos" c dUVIdoso,. des
á importantissima o digna dc toda mcdiiac;lo, sobre 'lHdoccndo da pO'lçao cmlllonlc q~e oC,cupa na s?clCclado, 
neste sec'ulo o ,,, t' o C • cbmt;, Nilo, V. Ex" não poder.l deSIgnar um palz IlIus-. , o qu convem.e OU"" as p~r e~, ormar sua I d li . 'd ... . fi 
opinião: , ' , trar o un e a outnna a 'I:Tp.Ja estej3 orente. ~o~o' na 

Para apreci;rmôs bc~ est)s cousas, é indispensavel este França, na Allemanba,. n~ Be~glea, nft Ing~aterra, nos I- s-, 
incommodo. 'que não· deixa de' tcr' utilidade' por minha tados-~OIdos, onde se ap~ntelll taes spcct1nens ,; sómente 
parte o dil;O, 'nã'o me t uiei ,ómenle por aqu~lIes que de- os de~cobma em Portugal, .o~de o governo,' donllnado pelo 

'. fendo'm'a causa da Igreja: fui examinar tambem os livros maçonlsmo e abusando' do .padroa,do, aprcscnta.p~ra reger 
dos ,paladinos da .ordem dos uieroJlha'ntcs da s~ita as slias 811as d 'oçeses, ~acmlote~ contallllllad~s desso VIniS, em 
primeiras autoridades'ndsla matc-ria:- Para' mim é ·'nJais que ~ortu'gal, em summa; CllJO epIscopado COI o unlco,'nesl,e 

e"
I'dente que ,'do t' • n ac ,." ' ,", 'd'-t t d seculo, quo' so(freu uma cenoura do vlgarJo·:ctQ ,Chnslo, do " ,a u rJII ... I, .ome.. enu mUI I, an e a t'fi' ' 

eatbolica, com 'quanto possa ser para' alguns- muit~ :scnsata pon Ilce lomario . .' , , ._ _ 
e verdadeira il.' quo,combato, nlas a questão, Sr .. prcsidcnte; • O Su .. FEIINA~;~~'~.A ClI~IIA :-Á',prJ;il~ir~ ~lori~ d; 
não ,é, se a maçoneria ó boa ou mil, o ~1I0 cônvcm saher 'i nossa i;;reju, parece.-me, Coi InJ,,;lçon, " . 
se écatbolicà, se é cbristã: Este é o' meu pOiltO (Ie rista:' ,.,:, '.:,:' -'-·01 ' 

Comprebendo o 'racionalista, SI', presidente, 'por conse- .o SR. VIEJnA D',I S,i.VA:--'-' Na,Allemanha, Justinús Fe-
q\lencia, o maçon,verdadeiro o sincero qua'ndo diz o "nao hronius.,.' 
acr~dito na doutrina catholi"a, éntcndo que ó uma formula Õ Sn, nIENIlF.S DE' ALMElltA: ....; Se ila ,'Allcmllnh'a' sa!iio 
muito usada. que a sociedade moderna não pódc mais Febr~nills, SI', senador," dévo~lIie dizer produzio, cousa 
supporlar, 'como diôse um maçon belga o acho ,que 'é uma molhor, o grando Zacarias q'ne escrevcu'o Anti-Febronius, 
mytbologia, sigo doutrina contraria, que maiô se coliforma a' mai5 brilhante e solida reCutaçho do JosephisJiio. ' .... 
com o meu espirito, o racionalismo. " EstA no seu diroito, Agora, Sr', prosidente, lenbo aqui (mostrando) ll'm é~-

- . 
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cripio riiupiir'ta nti,simo, 'n50 prbducto das" loja,;'í\iasedii' ór~' 'trá rio, :ã·s·· ilccusaçõe~ dO'seus' iriimigos' são' fundadas,: a bu-· 
IÍlodoxia christi"; uin folheto de pouc~s • paginas' que por.: ritaniiladc in'teira"' illtcres'sn: 'em éonhecer'scu5 vicios: Se·ia· 

, si só; e' para 'a qu·õt~o é um the~ouro ; .. li óbrà do sabio .Franc-MlIçonari~ p6dc suppertar '/I luz do' dia, que.deixem: 
bi,po allemão-dc, J\JogunCiOl, bárfio. (le' I{etlcle.r,. O seu cmfim:de ~ubtrhhil.,;l, elia e.Hcus·moOlbros,.' , '," 
titulo assignal-a hem esso magni(jco·lrabalho. Um catho- . E,tnégredo' il:ox'plicól\'el, sem'aefo'sa na ,prcscntc.ójJora" 
Lico póde sú (rano-maçon? ,."" cn'contra, o estyglllT da otelll{' 'sabedoria, Ílo ,Evangolho, d8 

, 'E" uma polemica scientifica qlle rlle trava com um'e~C S .. Joilo, c~p, 3 v. 'll()' e 21: .' , 
criptor.cc1cbl'e ná' ~lIelllanha o ~r, H: Seydcl, proftis50r de, ~ Todos 05 qUe obrh'm mal aborrecem 'a' ·Iuz,e' não 
philosophia em. Leip7,iG', r, a ,meu' ver, "ençelFo complo· sa'ein ti· ella;, 'pai'iI' qUlÍse"nfio vojain .as sl\a:s .más. 9IJràs, 
talllonte, Estou COÍ'IO quo 95 quo loreiu, 'sem liaixi10, os se temendo serem roprehoiJdidos; mas 05 que obram bem Dão 
doc~mçl~\~ f~nlQ.R me,i.n19 juizo, • .,'." ... " '. recusam sahir a ""übiicó; 'ncm<{IUe 'as suas' óbras soram 
. O 'saljió, b.i;po do nloguncia: já !jnha' csc'riplo sobr'~ a viitàs de todos, iJóis'sàó (eitás úglindó Deus.inanda,·nJ' '

quos!ão um capiLulo do n<io sQIll.onq~ valor lia SUl,' olmi Ú~ "Soydol; Sr: prcsid'clIle, o' leâi adl'e'rsario do" biõjÍo ',de' 
berd.ade, Autorid.ade, Igreja: considerações w~re os gr~nde~ nIoguncia, reconhec'eu' a solidez da· objecçiio': do. 'soi:~Í)doj' 
prob(em'as, de Aossa époc~'~. dül!.oih publicou c~le fol,hato, deéhlran'do; (le): 'nq\ianló á'liós,' não podemosdissimulaI~o, 
(Iue sobre esto ponto,. e.sgot«,co~.IP.ldaiilcllte '! ma ter ta, qiI~ li este respeito 'COllilJlila'm;énle"oapprovamós" :Slm; 
dando ti verdado a palma do tl'iIiml'l~q,: '. . porníilti;;Q' Deus' que 'cmllos5a'~ 'alliança,ise conlenCCE 

'Nilo exporei.aqui, Sr. presi.denle, ,torla ou Jlarte da argil-' sem sufficienten\allte de que o mystcrio ti s!lpCrflU9 e 
rn~ll~àçãO p,·hilosoph.ica da, qU'.!lstão, não' s~i'ia ~~o.n,voniente, c. in'uiil, pára q~uc 'se fizesse dCElIliparccer: uina vez' por.'todas, 

:nom o tempo que'dosejo eCO.ll.O,miSi!r opormittiria, pec.o 0'6- ilianto da Iílz·brilhánto Ila' civilisáci10 :modcrn·a;. e8S0 phan~, 
llleiJte ao sonarlo pormissão. liaia ler um i'op'i'co da li.;·le ê;n' i;{sma' da mciâ:ida'dri 1'0 iuystei'i'o" 'ó o;unico!motiro :dii 
qu'e:o' einineritõ'PrclaM apreci'l .~ qileol.ão 'no'ponto c1~ vi~t;l . todas 'ç,sa,; c1e'l'olils ilHirJictllções,. dcssag 1 or. n!UI'as .o'sus'! 
da razão o da moral. i'i1l'oce~llIo digno da 'allcnção:deslu' 'pcitn's,; IJooq'lrc nos's'o'rvó' roilot,ir"constlln(einonté,óillcnos~o, 
ca~a (Zé). ,. .,.~ J.", piirtitúlv:r. qUe 0;j::Í11'ilçoilS nenhuliiil illflucncilÍ exorcem'" na 

". Âté aqui .não.considerr'lI!os a Fral!c-nr~çon~ria senão imp~cnsj, lia dis!i'ibúiçiÍo (rOS cmprcgo~,pub!icos; como pro~ 
polo lado. por 'ondo· elJa..J;}~ci'iormç!lte ,e rel'ela,.6, "ela t-l!úll) o' bispo Kellclel'? ,Do' qlie nos servo'~c1eêlararrque:o' 

I pintiml que nos.' fazem, .5,UU; ~l'elhoi'es re.presentalites;, A r1lyslcrio' sómen'teJéxi,to nus' forrna'sdo' nosso,r.i'tual, 'às' q'unes_ 
Franc~Maçoneria leui ·~~tri.' face secreta' o dcscoilhecida. produ:~em-:uma sorprcza"agràdavcl. e ,bene(icó'efl'eiLó':no 

_Até ondo vão o,~ seus mystcrios, e o (!uo'"lIes contém, 'Iín,{ iniciado que 3nltls.lgnofáva-os'?,·, i" EIÍl. quanto .esse 
nos occupa'mos a~ui; aflm'de nrio nos perdermos' eril uhía mysterio exislir, déixara' Ó ·bispo:KeÜelér 'de.su,peita~ que 
regirlo incerl'a': "imitamo-nos a certificar .que, li 'uma, so-' alli: está O' :ponto' cssencia·I,. di\ franc~maçonllri~l' '0' 'q'uc 

,ciedade essenciaLm~nte ,oerera,' , tra(àmo~; poi' nos"&os·cªcrilllri.,'dc prudenteméntil sub~ralIiH) 
Continuando, diz aiuda: ,. '., f ás vistas' dós' espiúes, 'c.ilue 'a imprensa finge ignórál-o'? •. 
«, ,Eis e,m quo termos nm; cxprimiamos I, osle respeito Chamo" port.IÚo, SI', presidcílle, a'a'llçnção dó svnado, c . 

Orl), nossa obra.: Liberdade, 'autoridade: Igrepll: • Somenlo, de touos' {Iue 50 interessam "pilo; bom" publico' paril 'as 
no univolsointeiro, a: Franc-nJaçoneria reivindica de facto Coilsidérilções'quo fili. o L:iNo de MOG'liilcia; Ira ria sociedildo 
e' de 'tlireito uma. posiçüo exc(lpcional ,vorrladeiralilcnte .. no'- christfi, um c jl{Ivel-5iírio " {jue.' h'~o 'Combate ,: a : peito dei~ 
t((vel., ,Somente, postas do lado algumas excepçõcs, essa cóherto, , . 

. instituiçàO .eWIJla "o quer .furtar;se aos dcbatos da im- ITa mtiitã cóilsa aqúi:ncsta·"pequena.hl'ochura, SI', pre~i~ 
prcnsa: periodica, .·Ao: pàsso'-que:n' impl:ensóL 'examina e· doilte, quc ésclar1lccrii(,hcrn o'cspiriLO:lucido do;nob're'.prc-; 
aprecia· tudo,o' que iutci:cSSil a, humanidade,. que o ~hrii- 'údcutó rlo'cônsclI)Il,; ·qu·antõ 'uão "Canharia' o'paiz se, S: ,Ex', 
liani~m6',;c0r.n 10(1:\5: ~s suas doutrinas eisuas obra'~; o 'e'studás1"e'éorn' aílirno redo estas nÚllerias;'§,;:Ex:·'que"·,"Y 
Estado com todos os ,0115 direitos e suas'constituicões"são, duas Illii'colieria" Ifma·brllsileira·:e '.outra' f6ra dO'paiz-!.,.; 
discutido.,. que se 'penotra atô na' intimidado, dos:'-n~goci08 , 'fiIa~; ·'SI'. presiMnlci;, (IUerO ,ainda':vollar ao aparto do 
privados, a Frauc:...nla~oneriil. 'somente pode tlizer rOlll nohre' senador lirila B:iliia, qirc: ~~ :assenta desto làdo;'a quem' 
o assenti monto' do' toda " Europa.: não me toqueis,f, '., 1 ·muilo respeilo e aprec.io pelas suas luzos 8 mascula franqueza 

« Todos temem de fall<ll' d"'l" como se 80 tl'alasso.ue . com quo exLerilU ,ir'as-:opiniÕes;·:"ccrG«:dos1~isp9S maçous, 
um phanlilsma, I~sto.phçno!neno prova ,~Ill. pril,neiro)ugar 'o rio que eu'disso; ti"; qu(l'8ómenIQ CIÍl Porllrg~l,na presonte 
o p~tlor immenso '1uo a maçonaria exorco no mundo" So~", época,' os' tiav.ia' tlcs,ll esl'''c~o, 'Volto'. á'esto porito:para'cQn-
mente elia pos,úe ainda sobre' a illlprensa uma, inOucncia' signar uÍll)'icto,)nteressante,para o·.caso, ',' ,':" ' 
solicraria; I'orquó' csle' phenomerfo 'n~õ 'se jJodc explicar O' Sr, Inndconeio.Fi·anéisco da Silva, , disti'lcto' litrcrato 

. por outr:~ fórina. Ora 'esta situaç~o' l;àr~.(:e'lios i'ITilcion:,I., porfuguéi, autol"ni'cfiti,siinó do:diccionai-io,bi.Qliographico; 
ri intolerAvet: (Tainbem conhecemos nó' Brasil' esta vêrllaâe!-) pübl(cõú énl, 1'SG!í,' na Gaietta'de.pórltigal, .. lio numero do 
, « Pense-so.acerCil'(1a- Franecl\!aco,,~ri;i:o 'qu,e'se Ijuizér, 20 do ,lirtubro, um arli~o co·ntehdô·um pomposo ologio.á 
ilãosc poderlr neg'ar'flue 'ha 'lrnmcns~ 'iiilcré~sé""clll 'co-' D, .1oaqu·iril üé,Silnt'Ahn';t"C:ar"l'óllho, bi,po'do Algar:ve,<Era 
nlíc'col-a.hem:~ em :comr.réliellder exar.til~H!ht~,õ se~I,~'~lor! lIní'?i~.r0;'peló ,qu~' (!'odli,:-sedo~,~tig,o, :'!ju,asi":I~ lai~ Ido 
mOlal o I~teno,ctual. . HOJe· não' havendtl mal, '1Il0nOpoIIO' Bemvlnoo, c1os1111serave1S de Victor Hugo; desses·blspos 
nonl privilegio, a Fr.1l1G-MaçOliciriá 'niio: pôde, 'ellil só iilOAte, .'bôloniamonte benzodóros, 'que'não"·se·occupam, dovidamente 
gozai" <!ó monopolio e do pril'ilegio ,de se ·suhtráhir:ihiéira- da slIa dioceiC ,'~lIC ClIltil'Jtllí a ,'ii'lude .da prudencia ·~fim 
mente áo' julgamenlo, da 'opinião publica', " ' . de viverem! sómenle para ·'si,' furtando-se aos' illcommorlos' Ó 

-" Se a·J?I'únc·Mil'COnOI'ia-é fa!,sanwnto 'lJlrcciada por SClrS contrarie(liides da sua ill'rlua 'prüfissfio; {Iue"não se collo
'adversarios, devo ap'i'ovcitar~bem veíHlo' sua hi6toi'ia o sous calll à frente do rebanllo. para' convenientementil ill§ii'uil-o, 

. tr'abalhos' sabir dessi, olJscriiida,dc my',teriosa; se, pelo con- I aisigllalií'ndô as iÍlils doutrilliis,"6 sobretudo' nã,o"dofonilcrn 

". 
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como deiem dJiender os ,pobres de espirito I aquelles que !eram entreg'ar-Ibe csse malliete, elise ramo de jubiro, quê 
,:n1!o tem sumcien~e instrucção' pa~a_ resistir ~s a~gucias e tanto encantou /lO nobre,presidente do cônselbo' na noite 
propáganda do'erro, e que aliás devcm ser amparados co [11, de ,3 de Março; peremptoriamente recusuu-o; ';, venbo 
o eMorco e espirito do seu pastor, O prelado do Algarve dis~e elle, oecupar melhor lugar, venho d,esempenhar o 
ómelbõi typo;' Victor 'Hugo 'por certo, o desconhec:a, earg'o de presidente da Republiea para que' Cui eleito' por 
porquanto talvez 'não tivesse presente á sua rica illlaginaçno ,meu~ coneidadãôs som 'distincção,; não quero acceitar esse, 
sen~o os, exemplos do Talleyrand, Loménie e o~tros bi;pos outro encargo, (Apoiados), ,,' " , 
'9u,e ~guraram na revolução Cranceza, ~ que ficam ,a per.d~r, O SR, VISCOIlDB DO RIO 'BRANCO' (pre.idenle do conselho): 
de vIsta daqu!llle, prel~do, Esse ty, o ,~orluguez e mal nJ- -O Sr, .marque, de Abi'antes era ministro e era grllo 
fico I " , ., . 

Não tomei'na minha'obra de DireitoCirit Eccle,ia.tico Bra-,- ~mestre., ' " , 
zileÚo'senilo fracos apontamentos, em uma no 1.., " de quees!e, ,,O SR,' M~l"IDE~ DI!. ALIIEIlÍA :-Guizot, quand.o Luiz Ph~
bispÓ'fOra veneravel da loja Fraternidade de F,aro,no Algarye ' \lppe come~o~ 11 re,mar, ,reconhece,u que a'.c~rcumstancJ8, 
em, 18~ 1, quan~o já ~unccio,nava-como p~stor, sob o nomo \ de ser calflnJsta o m.ha,blhtava para ? exe~clc~o .de . certas 
maçoJiICO de Mlrabeav. ! UllJOlamente um Jornal desta côrtr, Cunc~õe8 no ~e.u P'?I,Z, essa CJrc\lm~tancla. Imp.edle-e de 
deu no.ticia mais completa do Cacto 'e em sentido. cnco-I acceltar o ml~lsteno dos cultos ~m I'rança IOterlnam.ente, 
'miastico e deUa aproveite" me para esclarecimento desta por poucos dIas, perque não Ee Julgava competente para 
questilo.' " , I exercer est? lugar em pai7., cuja grande ~ai.oria era de 

O veneravel da loja já he conhecido: lerei agora ,os outros confissão d~fferellte, Este escrupule hem ont~ndldo honrou-o.. 
nomes do quadro, 10 vigilant,- Domingos Maria, PavM ' O Sr. presIdente ,d~ eonsel~o, pele contrario, apresenta-se, 
Peixoto, Arce-diago da sé; .i? vigitante-Fr. Antonio da afirontande arelJglãe de Estado. 
Paixão, ,religioso Franciscano; Orador-Fr. Antonio Evàn- ~ O SR. VISCO~DB »,0 RIo. BRANCO (presidente do coíuelho): 
gelista Nobre, Prior de Albufera; Secretario-Joã'o JÓ~.é de -Nilo appoiado. 
Mattos, ehantre da se; Theioureiro-Felippe Joaquim Gon- ' -' • ' , O SR. MENDES DE ALlIBID,~:-, .', promo,endo uma pro-
çal,vcs de Sou5a, Co~ege da sé de Faro; Chancetter-Joa- paganda contra eBa com ° seu exemplo. 
qUlm: Manoel RasqulOho, Co nego da só; Mest!e de cere-, ' .' 
monial Franci~c,o de Assis Ferreira, presbytero: Entre os' O SR. VISCONOB DO RI~ B~A~C? (prmdente do consel~o): 
o~rei,ros que adornávam a loja, ,figuravàm diverios ercle-I--A ma!onerla n,le ataca a rehgllIe'do.-Estado e ba mUItos 
81astlcos ,seculares e regulares I1 .; annes eXIste pacl,ftcamento neste Imporle. , 

,um Cacto desta .ordem revela ~órla uma' e~oca; o pro- O ,SR. MENDBS DH 'AJ.IIBlDl : -O seu cxemplo foi logo: 
prlO Clero apostasmndo j e ~ruclficande, maIs uma vez o cemo era de esperar, imitado. por um presidente de provin
Redemptor do Mundo.! que palz, que 'governe, e que clero I cia. Até e'ntào,' a maconeria occupalll-se com seús janta

. oram os (ructos g~nuin08 da _decantada rcC~rI,1lil.de POl!1bal ! res, com suas modestas, esmolas" lem'pre 'apre~oadai, com 
, ,Como, Sr. presIdente, não est~va a re!lglão da, verdade seús, divertimentos carnavalescos, por assim dizer, (ri. o) ; 

em, Po~(ugal naquella época, e amda bOJe? I Era o vene- com isto. vivia e satisfactoriamente, por uma razão., porque 
rande prelad? da Faro, '.um b!spe ,,_r~deJ\te, moderado, a massa das lojas do' nosso paiz- é em geral composta dli 
tolerante, o bISpo., por excellencla, benzedor,que se acc~m .... estrangeiro's, especialmente' portuguezes, muito natural
modava com ,tudo, com o seI! socego e conforto especml- mente; já porque os na.turaes do 'paiz olham para a insti
m~nte, de'qu,em o, po~er temporal,não se :quelxava, era o titni~ão com indifferen~a, como porque em um paiz que 
mImo das lOJas;' o bISpo que deJX<n~ a~ ovelhas entre- está, entre~ue á 'maçeneria como Portugal, a mocidade que 
gues aosl,qbo~, ,sendo ello-talvez o pfll~el~,o lobo- que as Tem para aqui não procura, senão consultar o espelho da· 

'deT?rava, ImpedlDdo,-lh~! a salvaçllo I 'I~te~ Hugo,' sem patria,tanto mlli~ amada quanto., distante, rep~oduzindo com 
dnvlda, não ,conheCIa b!spos ,de tão fine qUIlate, "senAo es I devoçio tudo. quanto' por lá se passa. Alli, ,Sr. presidente, 
d~ revolução ~r~nceza, IOcluslve nquelle memora,ndo arco- cada partido, ao que parece, tem um grande Orieute e um 
bISpo <de, Pam, Gobel, de que ~linal a gUIlhotina apode- troço de lojas, todas dedicadas oi pbilantropia o inspi
reu.se I _ radas no bem publico; e é por isso que vêmos que é um 

Mall, Sr. presidente, ,já, é tempo de voliar á questão paiz.... . 
com o nobre presidente do conselho, de que os apartes me 
separaram. O 'exemplo dado por S. Ex. rçpre~entando de 

',grlIõ-mostre, em, uma aS50ciaçlIo de doutrina opposta á da 
religião de Esiado, e depois figú~ando em eleições tê'mpes
tuosas, dispu,tando:-as como grão-mestre, não, me parece, 
~r. presidente, sinto. dizel-e, um papel digno do primeiro 
ministre de' uma ,graode nação. ' 

O SR. ZAClRI18: - Apoiado; é incompativel ... 
O SR.MBNDBS DB ALMEIDA: - Palmerston era primeiro 

ministre, da Grã-Bretanha, com !l vantagem de ser pro-
testante, mas nunca se annunciou como, grão mestre ou 
patriarcha da maçon'eria, apesar do ,sêl-o, e nç,m 'Coi ás 
lojas celebrar Cestas Olaçonicas; ainda" mesmo no interesse 
de 'exaltar actes seus praticados· como governo I 
, O Sr. Domingos Sarmiento, p .. esideute ,eleito da Conre
dera~ao, Arg,entina, quando. chegeu a Bueoos' Ayres e qui-

O Sa. V"'U Dl SILVA':-' E' a reacç1te contra a Inqui
siÇãO. 

O SR. MENDB! DE AI.M~IDA:- ... que anda t<le cbeio 
de,s,ocego, tão i~énto de inquietaçOes, que de dous em do,us 
annos ou ba uma revoJta ,ou uma tentativa;' talvez no~ 
queiram irazer essas bondades para cá:' ' 

A maçoneria ~o Brasil', Sr. presidente, como é rompos \a, 
em sua, maioria de eetrangeiros, vivia, ne~SC5 seus d.iver .. 
ti mentes a que al\udi, e deleitava-se c'om isto. ' 

O nobre .presidente do, conselho, apresentando-se' grão 
mestre da' or~em, ou acceitando o encar~~, Coi dar ,ce,nsis
teneia politica a esta associaç~o, boje principalment,e que ,a 
emulaç.le dlvjdiu a ordem; nllo que ella n!lo possa 'vir a tér 

'essa consistcncia po'litica no' tempo opportune, quando os 
graodes direCtores do e8traog!liro, que dpmuiam ,na ' ,~lta 

:--. 
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loja, qyeiram operar' innovaçõ~s ,neste paiz; porquanto~ E' se acaso, Sr .. presidente; o povo brasileiro; 'amigo da 
ncttialn)êilte, o 'que se' quer é 'o augmento :,Aa's lojas ea monarcbia, tive~se de pronunciar-se sobre tão' ·deploravel. 
arregimentaçllo dos ,operarios, o éspirito da seita· e'o des- aconte'cimento, nllo seria contra os qúe com assentimento da 
envolvimento da propaganda faria: o rEis,to. Mas, Sr. prcsi- autoridaM legitima fileram, ·.ostenfaram'nqueilá tllo' sigri,i
dente,ainda, não era tempo para !aes evoluções; o nobre pre- .fkativa' iIIuminaçãoj que 'não podiam ra'zer neste .paiz seni 
sidenie do conselbofoi quem abri!! o horisonte: a luta coni ofTensa das leis; era sim· c?n~ra aquelles que"deram licença, 
,o principio' adverso náturalmente .começou. Então junia- sem cabalmente inrormarem-se do modo 'porque a Cesta que 
ram-se por ,toda a parte' às lojas; encetou-se·o ataque . os 'republicanos pretendiam celebrar; se exhibiria .. ' " . 
pelos jornaese da Corma a mais 'Y:Çllenta ; a Igreja já sof- Um governo que deixa. discuti!' o seu' p~incipio, _ a. 
Creuce rillo 'pouco no jornalismo. .,'" ' tiase rundamen!aJ da Eua oxistencia, é um governo perdido; 
. O SR:'VISCOIl,oS !lo RIO BIÜNCQ Iprelid~nte do conlelho): é por isso, Sr. pre~idente que as republicas não consentem 

. , .... 11 . '. I ... que a mónarchia vá,discutir os seus. E, com raz1\o, a esta-
. ....:..Agora co.mpreheodo me lor o .qu:e rOI a nqUl.slçlIo.· 'bilidade de uril góvern9 estabelecido 'depende desª& res-

O SR. MBN,oBS OH ALHBIDA :""':E' o propiio 'sovern'! 'd.o peito ao Eeu principio .c.onstiiutivo. . 
paiz quem"::de . àlgullla sorie 'àçulava~a pelo seu :exemplo e A obra. comecada iIlIquella Corina era' uma obra meio 
inconveniencia la proceder: Qs mernpro~ d.ess~ àssoéiaçilo, feita, c com gra.;ame . do ,Principio monarébico. ~em du: 
até' ODt1\O. I!acificos" exaltaram-se 'e comsig~ dissera,l!1; .vjda o~ republLcànos, no s.cu sentido, procederam muito bem', 
~ temôs o gove'rno por nos, po.demos su,tenta{ qualquer indo_ rallar ao cbefe de policia e ·dizendo-Ihe...:...."permitti-n·os. 
cousa :pogdo em o,vi,d~ncia a o~de~' e:sua poderosa influen~ restejar nas ruas o regozijo que agora tivemos cóm a 
cia ,,;·.e as. autoridades ecclesiasticas foram,sem,detença e exaltaçilo da republica na Hespanba. ", Ochere de policia 
por muito tempo.' combatidas" 'inCainadas,. 'i'njuriàdas por o ·que. devia fazer era ~eSllr-lbes' ~sta peÍ'ruissllo; porquo 
toda 'á fórnui; por~ue? Porque c,9nt'ava-secom o apoio do aléill do resp'eito á monar~hia, era: isto no interesse da ordem 

, chefe, que lira o primeiro ministr~ de, uni Estado catbolico, publica. '. .. 
que erá o homem que estava á Crente do .governo.' . :-. '. . OS' , '" '.. . 

R. VISCON,oH DO RIO BRANCO, (presillente do cOl\~elho) i 
. O 'SR: VISCONDE' DO RIO BRAi'(CO (preside"t! do con$~lho): _ ·Nas· ruas, negou .. 

-::-Não. apóiad.o; V. ·Ex. i~quieta aos mac.olls em geral o', .' 
. O .S, R. MBNDES DB A. LUEIDA ': """'7 Etambem dClia negar que pódc' ser acto. de u!ll ou outro, entretanto que·o mesmo 

se, vê na sociedade .c·ommum. . ,licença para·,iIIuminação da· ca~a' doestabelecill,1ento typo-
. '," graphico com di5tico~ provocagores' de Viva a ·Republic'a·'; 

O SR. !iÉND89 OH AL)fEIDA : -Foi 'uma ebullicão 'Córá 'de a illuminaçilo muda podia tolerar,se, 11 outra nilo, pelos 
iemp.o que se podia dispensar, más. esta situaçio que'in li motivos 'ia expostos., O'chefe de policia devia dizer: "Nlo 

. créou roi infelizmente' o no~re pr&si~ente do conselho. ,.coO:cedo, porque o'que nós tememos.com a procissão 9as 
O SR. YlscoilDB DO -RIO BUNCO (preiidente do con,e- ruas, tememos tainbem com a illuminação si"nificativa. ,ou 

lho)' :,-Re'sréite ~ liberdade de, pensàme.nto e' a liberdade emblematica em casa na rrente' do ,edificio ; . p'odeis,' ,em 
de imprensa .. ~. .' .,' . .' vossa ca~a, ,applaudir o grande acontecimento. que 'se,~ deu 

. O SR: MENDBS DB .ÚllEiDJ. :-:-Tivémos logo aqui um. na Hespanba ; est3es no vosso',. 'direito; mas não podeis 
Cacio bem notaTel' i .appareceram a'nnunciadas c'om estrondo fazer com uma ilIuminação significativa,· o[ensiva ao prin-

I . I .. 'd'" t'd d . d' 'd . cipio monarcbico.a .. dóptado pela na~àf): Essa iIlurilinac.ão pe as oJas missas em gran e quan I a e 8slgnan 0.50 
adr'êde a' confissito do"'f1nado" essas missa8 qUQ cànori- provocante, póde ser origem de perturbação ,do socego 

publico: » Mas, Sr. presidente, logo que o governo teve 'a . camente -nao se podem celebrar, porque eram no ·interesse, 
. . inepcia' de conceder' tal atitorisáção, deveria resp'eital-a. de' indiyid.uQ.s Córa'do·gremio da Igreja, que ostavam pelaS . 

" bulias. visto nllo terom abjuradoj' ipso facto condemnados. . O SR. VISCONDE Do'RIO BRANCO (pmid;nte do conselho) ':. 
, O 8R. VISCOIlDIii.oo RIO BRANCO (presidente do conse" -'- 'Inepcia ?, :,.' ~ . '. ' . 

ho) :"':"'Ora, pelo .i1mor d~ 'Deus 1.'. . .", O SR. AIBNDBS DE ALHEIDA: -:-SiÔ!·;.C~i inep~i8. 
O. SR. MENDES ,oE ALHBIDA :..:=..80 V. Ex. não' se imo . 

porta' c0l!! ésta conde\lJnaçil.o!.importam-s~ todos os_ cat~o. . O SR.. v'lsCONDB .00 RIO BRANOO. (prelidente do:conselho): 
Iicos,a,quem V.·Ex .. deve ~a'r o exemplo. '.' .. - Retire a expressão'; V.·Ex. não póde-dar-nos IicOes, e' 

menos usar desses termos para com' bomens quidbe··devem • 
'0 SR. VISCON,oE.oo RIO DilAIICO" (preliden/e' doconie- m·erecer. ~utra considera~ão. 

Ao) :-0 que V'. Ex: qi.er é àgitar os. éspiritos: ' . , . 
. . O SR. !IENDES ,o~ ALHBIDA : -'~e ~ palavra nllo é par-

O-SR.·.~fENDES !lE ALIIBi~A : :.....,; ... dil'.lesppitar a le- I t amen ar. , . ,. 
gislação ca-nonica', se -ai.nqa s'~ : c~~!i~erá' m~l~ da \igr~j,a; .. . 
Ora, . o que V.·.Ex. praticou em certa fçstlVldade, a de " O SR. VISCO~DE DO RIO BRANCO (présidente do cónselho): 
'3 do Marco; para qual levo'u seu! collegas para, figurarem -Isto prova os Sentimento,!! cbristãos de V. Ex. . 

. na ,apotlieo~e, é . erro semélb~nte ou quasi sem~lb~nte ao, . O SR. MBNDES DE ALMBIDA :-- ,.; eu a retiro' . nlIó 
que 'aco~teceu agora. na casa da Republica. -'.: , .. ·é minha intenção apaixo~ar, azedar o· debate" direi' por-
. Como é que um governo monarcbico ousou dar permis- tanto que Coi urJl,grande desacerio·. • . '. - ' 

sào'para rest~os Qaquella ord'em" pois a lIe]JUblica . ou :. O SR'. VlSCONDB DO RIO BRANCO (l'r'eridente 'do con,alho); 
seus' sectariós' podiam' manifestar-58' nas ruàs ou ainda da - Este seu Curor prova bem o fim de seu discurso. ' 
!Daneira porque o fizeram, em frente de seu estabelecimento' . O: SR.'. MENDE~~ DE ÁLIIEIDA : - I'erdoe.:.me V. Ex .. nllo 
por uma for!Da tão inconveniente- fi-. provocadora? E isto ha Curor; ape7.ar de:tudo V. Ex. nunca ba dO.cbegar ao· meu 
com o cOlisentimento da policia. I .:. '. Foi infelizmente . monarcbismo: O ,que' ,!ligo' é .que o govérnô procedeu 'mal 
u,m desacerto. 'em autborisar aquella ilIumin'ação;" '.-

" 

. ~ 'to I 



~ .. 

. . 

.. 0. SR. ZACAi\l~S :·.:-Apo.iado,., '/,.. . '.. " "cplprar-s~ qU\l.nL? ~~P9!S aconL~ce~ aquii!o' rno~mo q~o 50 
temw, 'e dev~ra. prever-50:' ,,." ,.·Y·· .".' 

o. oSR. Z,icA;IA"s:~N·:lo.~e prQnú~u ·lIenhu~.a pe;50a, nem 
um ·cabcca.. ',' .. , ".. .' .. 

,.'0 Suo. ~IENaE~, im' A:i:;!);IDA :~"Elltehdo, 'eni'summa 
que s,efc.1;.~l Rcpubliéii,m~i~.8crviçij··do quê inál:··. ~ ... '. ' 

" . .o:. SR. ZAÇARIA"~; :-Nio '~c I1I~t~u, .0' r1~via-so ·.·.matar na 
.~PllllãO (Jo ~r, Jobjm. : ,.: .. ,.... o 

o. S", ,nlE"DE~ DE AL)fEIDA :--::-Eu comprebcndo o, proce, 
,di~lcnto.l!o .chefe do poliCia, nia!istrado <l quem lIluiLD con
~idero, o:a' ,habi!idade dos republicano., )II1e5 npresen(a
r:am-se, :ppdindo:t1uas COU5a~ 9uC perfeitamcnlc ~ahiam lJuq 
não' se lbes podia cOliccder,; uma c!arall.lci,tc. ~c lhes podia 
recusar,:'a out('a d~pe,lIdia ,ue cxplicações:!.: CU,meli" ra m. :p,e~ 
dindo o mais,',a:primeira, foi~lhes, como; clips prev.i,nm,,19go 
r~cusillla, S~iuiu,-se a s~guII.ú~."O cherore policia: quo não 
repu lo ~.o'mem intoler~ntf', pelo' contrario u,m,.bolll'c!lractp,r.,· 
não te,o,animo de negar o' '14

C
" prim(kIacie,::,pa~Otil\. t;iq , .0 SR, MENO~5, Oll AI.MEIDA·:-Voltando, porta~to. á 

natural de conceder, , Até' porqüc parAi.lllma, .i!I!l,llIi~aç~o Ill,.llllm, tu.ese;,dlrel alllda o .proj:cllimcnto ,do nobre presidcnte 
ml~da;,scJ1l significilçã.o,nüolse. ~epende U:. policiu.:,.Q.uantq do cOnselhn,"11\ sua'po,litic!,- religio~"l" rói 'um' passo 'poucó 
Íi procis~àe .na rua; rlissc-Ihc5,.n:io .é,poõ,il'cl :. mas ,aq r,~neetIJo, da mesma catl(egoria que esse q'u'e 'acabêl de· co'n
meDOS a. IlIumllla~:lo na .f.rente ,(\<I"Ca8a,: Ibc .. repliçar~cn? sur,~~,. Bcn,l~ ill;!,i~",elev'a"i, porqualítl'fez-~o, pÓ;le-sõ: dizer 
« Vil, :concc9

0
'quc PQ,~am cn.roil~r com illumi'nacão a. frente u,m ,gran~e '},no~linent~ : com:'.,~ssf 'apóthéose do nobre pro-

da casa;··não .e .cOusa necessa6a, mas p,m'fi;;l,. ,i,a~a mostriu'; sl(lcntc d9' conselho, cujos rest.1tado'snao se' diiixar,un es-, '1 .,' ilerar' ' '.',,, '.~ ."., '1' "o" . 

~:~~ q~~~I,~;.s:~I;~~e;:~~ ~t~t:!~:n~'; ll:t:~(l~~~i~qi~~'i~~iI~~b' ,ó .dignõ'~.i~I;Ó:U? ltio, de .;Janei;'of(ji,.Sr,.pr~si~e~·;c p~r 
nionarcbico,'''póde"se' Jazorm:aiS e,\a Goncc~sfió.~Ahi e?~. Jar~o teínpo 'iliúiamelllc"injtd'iauo nos Joi:nüe~;'co;110 o' 
tava.q perigo, Foi 11m" fraque!a.,: . , _ .' , ... - .. sr!~~uo súb:,;' .'~j',iaa:nlái:;'?!s m:êmbr~~~e,;di!crsas I,~j;li;ília~ 
.:ügol.erno"Sr: IJI:esillente, qllÇ.I;cGç;ia.v,a, um.lu\llulto nds; çon,l~a~,pol mUitos rhas p'ubhc~rão. uma mofinà ilo'J6rnal, 

· ruas, um 'desarranjo na ordem ptiblica: por causa (ia.-ma7 dO.;Rp1\ímdrçip: .:tllnHil~i,à~ld?}IUé. '.!ia'.~ .igreja·, Cicid, quo'do 
nifest~çlío. !,-epll~ljr.alla, devia, temor, itl~ntica p.crturbaC;lo;, Bom .:Jesus de .. CalvarlO, ~C' baVla' de' celebrar u'ma DJissa 
souretúao' li'üliia'rGi\ tomo ~'Uó"Ouvi\lor, (Ias in\íncd1a'2óes' por ~lllla dó' lúil ~m,içon, '(allecia'o 'n'a: Euro·p'ii. adoniada a 
de u III POI!tO onde. ha continuo ajunta Illeiilo ,fio . pés's~ai;, "ç~ com 'os 'Sylílhcilo~ maçonieos7, uesilfiando o bispo .. á man-
.porque;õ'o ponto .. t\onde partem,os bonds púa' B'ótafo;o.' Se. da-los; retirar, '.. ... : .":', " . ..;. " ",' 
o perroittiu;'.tUo d~sacauteladamonte,: não póile:do ! lllaneÍl:a ~ _ o. governo;' c com, especialidade O· minlsto' ela justiça, 

· algunia'justif!cllr'-se, oAinda' mesmo '~uc o festejo fosse n'ou": n;~o pO~lam Ignorar o ~uc os maçons preparavam,:Porque, 
tr~.iua'menos"'concolTida que a do Üt1vitkJr, nem assim' se q! .. .1lleO,ldelltc,. sc anllnar,IQ10S maçons a praticar,i,80? 
jl'Oâi~ da'!" tãl .p·arniissão·;'por qti,1I1to(Oh 'iiluUlina'cão, si~ni::'; .~'arla~ ~m outro govern~, que não tivesso um grãõ~mestre 
licativa: atlrãliiria lI'popula'ção, Foi por tant~'bonbomia~ foi; a sua. frcntç? NJ.o. Todo;; Os dias vinha, foi bem notorio, 
tol9raricia deinàsiáua, loleran"ci,t'quê'iü'iO!Se pódo justificai:,; eS~fL, mofina,.esse desafio ao prela.do: "Queremos ver se 
p'orque'o'que BO' rêceiava, a'colÍteceu_ e :podia ter sido':pro-' u. :h:spo 6 capaz.fe ·I~p~(hr. ,i ,np'ssa: »'. E COIU' effeito, Sr, 
'''iÚo, " .' .' :,:, '" , , ,,> '-'. '._ ,.. ,. ':1 P! c'ldcnte, 110 dia da'nllSSIl os 'maçons em il'~ande: O1,lmoro· 
,i :'Os: republitànos aLu·saram,'.' não disendo. ao ·diere a' la se aprcsent~ram. com os symobol~s maçonicos; como ha:" 
ilhúyinaçflo' qüe',Jprojectavam,' 'com .. os'l\dditamenlos elas! .l.lalD promettluo. pará afronta~' "a,' llutori.dad.e. episcopal: -
bandeiras, etc" ·,'0 chere d~ 'policia' talvez ·.di~sesse, para : A.ppa~~ceu no. !nomento o Vli.arJ? ,g~ral, e pcdio-1.bç~ 
não revogar'o sliti1:b.~to·, que ililp'o\'ta a colloGaçjlo de' ball- quo .. r~tll.assem,.aquclles symbolos, ·.Huo: as !eiB ,da igreja 
'dwus ils.janell"as?Jllas'.·o rlistico'illuminauo' .de viva' a ,roprov'\v~ll1: Consta-me lJ u.e .o~ tlanodado,s . .JrIllãos, .f!eis ;í, 

1'ep'ubiica, .iilrilUitõ 'niém tlaqiielle, pro'cedimentó, era silbni-' 'su,a prolllessa,.rcsponderam : ': .; ,NiLo, Sr,., não .cc·d!lUlqs; a 
IIcaH~o," ll. pr9"QCI\~t~,. ipa~iIP9,.tratandq-,s~ .do, um povo es- .lllli,si1 :linde· ,celclJrar-se . com e~tc§ §y~lbolos" ':-rOulro.s 
'sencialmentc monarchiêo. Sem a manifcstaçil.o·~l'ara p~s-: dlzem'que 08 symbolosi foralll retirac!Qs,1\ pedjdo':"do vig!lriq 
soiar lias. ru~s,.. ,o disticp illurninado .importava o 'rue. mo, . geral, Co r.cpostos: no ~cu ,·Itl&al~,· apc.n~s ll;;te retirou:,se,'"c a 

· 'poi~, ~ssim.altral.iia-s'e~'pará"aq'uell<i'p~nt6 níiiii:l'LpoptiJ~çao, ~n~lssl\ cc~ebro\uoso I', " ,'0" . >. ,;. o . 
e m~ltos '~~~IOSOS; ".'. t '.' , .. , : '"i" .', I. ..J, pass~u,:,~e is~o,'~~: .~r~5identr:, c0,lUln' paiz c;i"tholico; 

o. SR, ROORlliuES SILVA d{;um aparte, ... ' ,o ,lilSPO fOi üere~pCltado' cO()lpletam~nter e 8eus ou'versario'i! 
, ~',. I. ". . .'. ,..., '., ' trmmphoram I. 'Não' contanuo cOln o' auxilio ilo governo' 

o. ~R, MBNDBS Dl! ALiIIEIDA : ,,.,.- .Nilo penso ns,im ; '. não I foi:,o, prelado',obi'ira:lo pai'R evitar:l\ profanaçno, n· manda~ 
acrorllt~,qu~ ~.e~e~~ Je~~OhCH\de,quCI!l,fa~O ~om ~Qnc~ito IS,oh;cltar. d05"autores~ do" allent;Hlo a sua, jnd~lgencia" 
11 nem o gOTeloo plocc~e,sem .com mõ't lIlt.enç'io neste ~e- I \ ~Iquc a,contocou assim ?Porque oS,macons estavam certos 
go~,o, :?~S p,e~~su~ 1I:1pr~uellcJa, ~~ eou~as li~eram, ~utra I de: ,!J.ue ! seu ,irmão;',o ~~il.O~niÍJ8tl,e', ,c;tán no' 'govern~) . 
dll oeçao, , . . '. .. ' .. "' .. ", " I haVia do amparai-os. ilo ,pl'efcrcncia aos ccclesi.sticos, ." 

COnlprehendo que, IIS IIltenções' foram boas, mas não o. S Z' . , A"'··'· ...., 
justificam o~actós posteriores Uo"goYf,rno,ncm,escusam. a . . R,: .XCA,RI,~S. - pomd,o, por ISSO,. nil,o, squ maçoD, 
p,ouéa.:pcrspicacia.da policia eo! u,ÚI.aeto em, ,q,yc:ella ql!e-: o. SII, VI5C~NDE DO ~io .. ~ft,lliCO (pi~ü!en'te do'conS6Iho): 
na 1ll05trar. se bencvola,. Deu-s~ Imprudentemente uma li-' -:- POIS eu sou, ,e continuarei a. ser macon', c., " , .. 
c~nça :para'illuininações; na intenção de,mostrar~se tolcl'an~' '." '6 Sn,' rj~ND~'S DE AJ.'I'BID' , :....::.Qu'an·d·o b.' . d ., . l'b . 1 ' 11 ., .. <' ", ' .' .'., "', , o DO I e sona or 
te, uC ser-se llIesmo I era com aque e~ que sustentam pelo Rio de :Janeiro' o SI', I'isconde' 'dn

' NT'tb ' I .: t' . 'dê . " 'I"" .' I ., ."" ."" ' '. u I eroly, IC I:ou-se 
uma, ", a c,ontraposta." noss.a, 'ol;,Qste. ~e1l1 dUVida o d.o mlnlsterlO, e ':C1U th:-,er~nos as'causas da súa' retirada, 
fim ,o como complebcnuo.a eoncess.lO tia hcenca, e nao ' ou (IUO sabm (lua S Ex não orÍl nl'lc'o'" e t . d' . " o 

d
'L' . á' ( d' d I'~ . "1" . • I ' " "n, n en I cOlmgo c 

acre .1 o em:l)l . é a parte o c l~,e de P9 lem. nOI!) do go- comprebondi bem que ~Jlc "e tl'1111:l ret'l'r'au . t' t' . . " d ". ". , ,'. . , ' , -" o por es e mo IVO 
verno, mas fOI um osacerlo. Injustlficavel" ;tal\to mais para, , embora o não' revelass.e, .• ' ., . " , . .:. ' 

.;. 

I 
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o s~. ·YISr.ONDR iJóRIO BRANCO (;residente do 'conte/h.):. 'levou 80 corpo le~islali,o um desses _documentos, a bulia' 
"':""Nao 'apoiado. .' , " Pr/1Jclara Portugal/ice,do Papa Lcno. XII, expediéla em 115 
1 O SR.' ~1~!'DE~Dg 'ALM~I~~ : -.:,.:~ ,. ~~~ não poll'cr t:ilvei de nlaig de 1827, concedendo a08 imperadims :doBrasil, 
vêr de bracos cruzados a repetiMo .. de ·actos a que deu como Grão ~Iestres da Ordem de Cbristci o padr,oado das 
lugar essa 'mófina quo todos. os, d-i,{s appa'recia nos jornaes, igrpjas e beneficios ,do Imperio; a qual,na cl!mara dos deputa
·pouco. mais .ou ,menos,. nç.ste séntido: cc 'Em tal' dia. 'sê dirá dôs em sessão de 26 de Outubr.o do mesmo anno,n110 se ãcei
uma missa: p.:or; ,~lllla de t . .al irmã·o.'coin, 0.',5 ~ymbo.los· maço- to'u; ~nao~ obstante baver ella sido soli,citada pelo 30verno, 

. approvando-se o parecer da~ çommis5ões reunidas de cons.!i'-nicos, c ~ueremo,; ver ,se o hisp.o ~ capaz de H.andar relirar . . . 
. I. tUlção·e edesiastica de; I i do referido mez. E desde enUio, os_sym,~olos. », , 

• Sr: pre~idente, usa'se em nosso paiz do padroarfo c0!llO'!t 
O SR. VISCOND'E 'óoRIO Ba,ulco (pre&ident~ ;'0 conselllo):_ .fosso éousa propria, e sem conce~siío da, igreja I .' 

- Aillrma isso? . " ~Ia's a rcspeilo .de tanlas bulias de interesso malimo e 
O SR. MENDES DEALMEIDA: - Se a1firll} o 1'· -geral promulgadas' desd~ aquella época, e de quo o go-

.. OS]I. ~ISCONDB DO RIO BRANCO (presidente do cOIlselho): verno deveria ter sciençia· pelo nosso miilistro acreditad,: 
, junto <'\ Santa'Sé" n~da tem, feito o nosso governo, guar-

. ...,..-:.Que O. nobrc visconde de Nitlleroby retirou-s.e por se-, ,dan.do sempre perfeito sel>redo maconico I Se osbrasileiroi melbante motivo? ,. " ft.. 

• . não podem .prestar obediencia a rescripto algum emanado' 
d SR. MENDES'DS'ALMEIDA: - Não,'é uma eonj'cctura da Santa Sé, que o nOS80,Çodigo Crimin'al (arts. 78'e 81)' 

que faço, mas' bem fundada. benevolam.ente reputa govcrno' estrangeiro, sem expÔr-ie 
O Sn', VISCONDE:nO RIO ÍlRANÇO (pruidenl8 do cqpsel1lO): a vellas (arts. 78 e 81) :pela.. desobediencia, 'evidente 

- Ah I '5.10 conjecturas de' V: Ex. quo o ~overno brasileiro tem fallado aos se'us deveres, 
O .SR. ~IEND~s BDE ·ALIdBID.\: _ S. Ex., o ex'ministr~,la tomando a si uma grave responsabilidade, n110 executa'ndo 

, . . stricta'mente essa disposição conslitucional, que tantos dos 
justiça, ':1[0 pOJa manter,a ,aótor.idad~ do bi;(lo, porque nossos estadistas consideram tão ,salutar. A falta dessa 
tinba â seu lado ... presidente. '!o cons,dllo, quo cra fraOl:-, execução fará desv!lirar' o pensa'mcnto, a opinião nacional, 
nlilçon, c S. Ex,', pr~cisa.v!l.fecbar os ólhos: ,\ vendo' publicadas essas con:tituiçõcs,t e .vadllantes os fieis 

SUo'c,ses factos qu,.elllostraiD qU'6 a polilica do eahincte se deverão ou nàoobedecer":lhes, e suspensos eatre a pe- ' 
em materia' religiosa tom' sido uma' ·politica contraria, aos n!didade espiritual ~ a temporal. -, . 
seus del'en's e a eX.pectativa na'cional; se o governo ou o A regra entre nQs, Sr. preside.llte, tem iido completo_oo: 
seu 'ch;,fe, o honrado presidente do cOÍ/seloo, não. maquina maçonico . silencio, Quando fi pparecc ou. surgo algum COD
directalllcnte c~ntra' o 'catho!icisllIo, coro seus actos coill lIicto, nosso gover90 'revestindo~se para com. a igreja do' 
seus erros· tuo (louco justificados, indirectamcnto promOl'e argurnento argentino, no infeliz t.ratado.da tripliCQ alliança, 
propaganda contra a religiáõ' do' Estado. Tal é '1\ minha ,('omeça por .!!eclarar·: ,I< fi essa bulia. Dão so· concedeu 
conv.icÇilo quc bem estimaria reforniar. "~o beneplaci'to.>l A,isto chama ~e -lançar agmi' na (ervura" 

Senh'ores, ii.-nie eSliuccendo um ponto quo h~ n'êcessario Isto é procedimen'to do, governo quo se respeite Y··. . 
fazer rcsaltar IIc,t., deb'"to, Tcnl-se fallado aqui o ~a, outra Temos uina legação em, Roma perant<Í J1 Santa Sé"qu" ' 
call1ar,!- elll 'bullas pfacitadas:. mas como ó. 'Sf prcsideiltc, .eslou certo, recebe todos os annos cópias de letlras apo'stG
que em uni. paiz que, ba 110 a~nos vive _debai~o do govel no licas que interessam no '~spirifual tanto, &0' nosso paiz, 
con~titucional representaiivo, e que tem ullla constiluiç;io romo A toda a' cbristandade, c o i>;o"verno 'imperial nunca. 
sob a protecçilo., da S:;. Trinda'de, r.9nstituiçiio que diz .:, cuidOU de'examinar, se tão respeitaveis documeutos, deTem 
ua religiào rio estado continúa a ~er a catbolica àp'ostolica '.er presentes a~ corpq I!gislativo para serem placitados, , 
romã na ; » assim ('on1.O no' artigo 102 § 14 qhe os de- conbecidos e venerados de todos os brasileiros catboliC05, 
eretos dos, co·ncilios. o letras Apostolicas lIUC' contiverem e ainda dos que o Dão, 3ào .. E, todavia, era essa a sua 
~isposiçào' geral devc,il' ser placitadgs , preced.llldo appro- obrigação, em viita dá lei fundamenLaI do Estado que jurou 
vaçdo da as;emblóa geral, não se tem dado plena c illteira 'mantcr'e defende.r. - ' ,. 
execucão á essas disposicões? Entretanto o governo. desde O procedimento' contrario, Sr. présidente, ·tem l'illOS d, 
a. independencia' até, hOJé, não se te,in resolvido a contem- argentino; quando na occasiilo ,:do qual.quer qUCStlio ou 
piar nos :ànnexos do '~elatoriQ do ministerio dos negocios conllicto' religioso ousa declarai, á despeit'o. da longa, 
estrang~iros, nem ainda nos do millisterio 'do Imperio, á existencia dc·.taes .documentoS; « nao eS,tlio placitados. v 
que naturalrJ\ente .50 prende, sua obrigação,. copia~ das E' o caso do governo ar~éhtino na questlio das 'fortifica
constituicões I'ontificias contendo di,posic;lo geral, i"teles- çpes dJ Paraguay,-mas depois '.ias 'victorias brasileira~: 
sando. á· fé, á moral ou a disciplina da 'igreja, que tódo's "ah I qual,to ao tratado approTamol-o, mas o protocollo 
os catholico~, ainda' bra, ileiros, tein necessidade de saber; adllicional dependo ainda do bellep!acito do consresso i » 
a'finçSr, pte~idente, de se'lbes dar~ COID o bencplai:Íto na-, illudindo-se ,compll'tamelÍte a, fé doa contrato~, intec-
cional, amais.lúga publicação.6 solernne cxccuÇào, ou "acionaes I. '. " .. , 
Dégar-se esse bengl'lacito, se'o 'rescripto da Santa'· Sé não , Nesta parte o procedimento do soverno com a. Santa Sé; 
púder admittir~se: '.. . ~ com o ,povo qu'e o sustenta, não tem defensa ; i mesmo 

O governo, S'r." presideritp; 50 sinceramente qiizcs~e cum- il!quíÍlificavel, por .quanto a população catbolica do Brasil 
, prir essa dispo!içáo con,titucional, ~so acba quo éllateJll/~nào pÓJ.e ficar· no ar, 'conh~cendu' a8 'prescripçõ'es 'pont,i

merecinlcnto, para constante~ente i~v,ocar-se, dc"êra pro.- i ficias, e ,não podendo cumpril-as. Esle direito' do pOTO 
ceder por forma difl'erênle'do que tein feito. So cOlIsullaÍ)do. brasil"iro fica Jloste~gad9. com o proceder do goYerno. Ha 
li nossa ,hisloria de ba cinco~nta annos:a esta parte; cm ma,is'de dous anlJ~! -proDluljw~am-se d.ous .decretos con-

.. a~5Umpto deslll ordem, obser~alDos, que apenas uma Vtz·g-e:, cili;~re!;e jádclles deu () governll' conboeióleoto ao corPo 

-' 
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législntiYo? e entretanto nesses .. dee.relosse 'não trata de·· ,Por ora que!!lmos; ditem ellc5,_O,pll!pet"-pa.ra excluir as 
.,mera: disciplina ... ', .' _ . ~ . bulias, ou por outra n eXQcuç!lo ri~orosa do art. 1~'! §.H " 
.. Parece"me, Sr. presidente,.quo o geTerno procederia' re- oa constituicãO, i;to.é, n proscrillCllÓ contra. Il~ decisões 
gularmentó se em cadà 'sess30 h Ilsscm~léa geral dissesse: d.e 'Róma, e' pará melhor' es'rlani~ú o'assUrilpto, illurllÍ
!,a Santa Sé no iinno proximo_flndo pro!nulgou taes cons- , n~l-o, tambr.m quetem a próscril'ção' dos jesuitas, Tindo de
'ti'uiçoes ou letras apQstolicas que inter,essào.OI religi:1O do I' pois natur~lmento a do liispo; etc, .':' " ' . 
Estado,', que .. nós juramos manter, Q como,' eocerrão Ora estes Jesui'tas, Sr, JÍre~id~llle,' silO eni verdade 
disposiç~o geral espel"lIiiosa approvação da assernhléa , grand,~s criminosos, ,listo 'quo. os cordeiros' das lojas lhes 
geral,!a'fim de' serem placitadas .• , Isto faria uni governo I querem tanto mar Elles tom sem du'vida um 'impcrdoavel 

,sincoro 'e religio,o, mas \> nosso não 9, tem feito ; pl)rq~e? ! defeito, rennem as sua's virtudç5 rcli~iosas, uma 'solidez de' 
Porque. ,Sr. Ilresirlente, quasi todos os estadi:itas que I doutrina 9uO 'de:,aponta os adversariot da Igreja, ·Portanto 

nos tem gov.ernadoestão Iml:iuidos dos principiui que fisera'o ,é muito justa a proscripç,io que contra elles se re-
consagrar 'no codigo criminal; de '1Ue só o. dogma balOfo dama. . 
o,sem precisão, da exi,tcncia de Deus e da'jmmortalidado lIas. Sr: presidente" éomo em um paiz,' como o. nosso 
da 'alma, é que mence respeito neste paiz. Por outr.o lado aberto 1\ todos os estrangeiros de' qualquer religiao ou 

• elles,sentem a insensatez da di;ppsição,entendida como Qlles ,Orie,nte, se 'ba de prosereyer uns para que outros camp~em? 
desejam,'o absurdo julgamento da doutriDa, e temem com Quem impedo neste paiz, de tanta tolerdncia, c' liherda,~e, 
ra:sào'que surjao.scismaselutas-negalldo-so bClIeplacito a· que, càrla culto tenha os sens fieis e (!evotos~,. Já alguem 

" bulias dogma!icas, Em laes. eircumstancias preferem o si, ousou no Drasil impedir /I maçoncda de,fundar,suas offi-
, le'ncio e 'a:abstenção. o . ' cinas,. para, cor,no nós tortos sabemos;.eleTar, temploll .á vir-

'N t' ;'d" - t' d' . d t tu de e calar m',ísmorras ao Ticio ?Ninguem impede, e nisto 
. : . e5 a ,con51 eraçao 001\,0 nres e .pru en os e gralC~, . t . I"b d' di' " '.. 'd .. ' . . f h d Ih li t d 'r' d ' S' consls e a I er " c (e con,ClenChl, o respeito eVldo a 

4? vao ~c an o os o os u o, (Izen o com~lgo: ~ ": o cada culto que à leI perniille ou tolera. ' 
fór aCCltavel e bom o que Tem de Roma, os bl~pos Irilo pu- . O . d' ! I . d" . 11. 
blicando e o povo exeeu.tando;' mas, quando, houver co'n- . In IVII uo .. qu~ 11.,: • eu sou maçon; e n o quero ir t .' . til , ' t I 'd' t' seguir outra rloutnna ", quem o embaraca ? Se !Juar fundar 
.\C o ou ques, o em que.o gove~lIo ell Ia, e 111 ~rpor seu 'ou frc"ucntar ulÍla lo·a. ue~. lhe ;ae ·tomar conias' 

parecer, fica-nos o direito salvo para responder: ". e:,s:l· t d" 'I Jq t b'·, - d' f' ' , " . ,_ ~. _ I . d . " h o os o rc;pel am e o governo em o n~acao e azer res-' 
bulia ou rescnpto nao fOI p acila o, e por tanto nao ten o "t 't I' "t' 'I' d 'M' 'b" 
obrigac<1O de cumprir

n
, E é ~om tacs cxpedien'tes 'que o p~1 a,r es e '. Irei o, por el cOII~agra o,, as.o maçon. ras~ .. 

"'o~ern~' de UlO' paiz chri,Úo e civilisado' julga sábir"so lelro n<io limita sua pretenç.'1O a esto goso: vao· n~als 
bem de difficuliladeS!' . . . a(lIanle, E]le quer quo o .conmlerem comQ mnço~' calbohco~ . 

.... "I' ,..' I' I' quer os proventos das loJ'ls e as gracas da Igreja I 
n as passemos aI l!ln c:, ..' • 

,Ouvi tambem aqui rallar em Inquisição, parece-me que 
foi o aparte.c·om !lue me.honrou o meu ,nobre collega,pelo 
lIIaranhão. 'Nilo sei a q"llo proposito isto vem; p'óde-se 
dizes. o ,q~e se quizer sobre a in'luisiçàO, é uma.instituiç~o 
que ja acabou; e só tem interesse. historico ; e cousa que 
n.\o me, occupa ',o: n,ttençào. O quo, digo 'é .que para se 
conbecer bem os inst netos da maçonaria 
, OSn. VIEIU DA S~I.Vl·:-,PQnsei que era ,dos inqui: 
si dores . 

O' SR. nIÚDES. DE ALMEIDA:- ..... ti bom ·ob~ervú-5c 
'õ que p'or.todo o rilundo caristfio se 'o.t:\ passàndo. Attenda' 

'o' ,senado' para o· quo se, esta praticándo. na Allemanha, 
onde o governo de lIismark, inque;lionavelmente macon, 
Jé~lara' que a'lgrejá',calbolica ó lima ins~tuiçãO preju,rli'dal 
e perigosa ao Estado, e que só o militarismo prllssiano sob 
a: il'lrccç~o ilos.Uohcniollein, é capaz de lutar ,com ella com 
vantagem'. Dalii àà medidas que se tem seguido, depois da 
derrota' da Françâ, contra a igrejà', em que as viol,eneias e 
injusticas marcbam .ao par. . 

. - Nessas r~piC5entações que' se tem p'ub!ieaM' contra o 
., lÍisp,o de Pernambuco, nó, "emos que uma das lficdida" que 

pedcín õs maçons d'aquella provincia, nãõ é ilUc:'vivam cm' 
paz 'a's rlU'1S igreja., que cada um escreva· por scu lado rle
fe~dcndoYócúlto, de suasaITcicôcs j não, c'lles querem, aló'm 

" da garantia pelo braço secui<ir de !ua apóstasia,a: pros-
cripção .• , . " . ' . 

-' , ,,' / . 
,O. Sn. V!EIRA DA:SILVA,:-Do.s jesuitas .. 

- . O' SR:' ME1"'ES DE ALllEID.\ : - D'os jesuitás? .sim, é, 
medida' que nito falba, quando"o maçãn;' nesto 3ssumpto 
legisla.-" .' "., :~". .'';' ' " -

,: 

UlI SR, 5!l'UDO'. _dá um aparte, 

O SR .. 1IENDES DE Al.MilDl : :"-Nao direi q~e nesta pre
tcnção nao baja respeilabilid.!rle, mas'IIa, um pequeno em
bar"ço, oITende direito de terceiro, dó' que' resulta conPicto, 
quando' se quor exercei-a nos' estabélecinientos onde' M 

cathollcos lIão supportam concurrencia - de quem' não 
mantem a pur.ia da f~ c obedece n i~reja,· Assi!ll ç,lI'es ,n1lO 
supportálU o dizer"s.·: .·Sou maçon e ao mesmo tpmpo • 
quero serc~tbolico, não me importo r.om as bulias do Papa, 
despreso-as, e' por cons.guinte hei de raier parte dêêt,a. ou 
tlaqueila irmandade, quer o bispo queira, quer não., isto. é', 
un~a vordadeira '.oppl'essão, que' só' .~ 'concebivel Desta 
ép?ca, 

O Sn. VIElDA'D:l SIl,VA: -C~lÍira.lIU'em? 
O Sn. MEI'DU'DI! ALlIBI~A: -çontra os bispos o c~ntra 

'os 'catbolicos, ' ' 

. O SR. MBNDES DE A~LMEIDA : . ....:,. Aquellas irmandades 
for:.am creadas por catholicos, foraní.elles quo deram ou le
garam os fundos com que ellas. 'se nlantem, c para as de
yoçOes á que são destinadas.joutró qualquer individu9, 
que não pertença a mesma communhllo, ,não, tem;' ,direito 
de figurar 'ali. Se a pste respeito levanta-se a questao, 
sendo (I corporação pia, quem, é o .competente par,~ .sol
vêl,a? A recla raz:lo e o ,direilo canonico indicam BO-' 

menJe o bi,po, pela sua COl)lpetencia todá esp·iritual,.iI elle 
o júiz que pode· decidir se tal. ou· tal irmilo é ou não CB
Iholico: e assim o dizem todos os canoni,las, ainda os da 
época' em ,'que 'a; melropole' dominava; .com especialidade 

". ... 
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A~o!tinho BnrSo:sa,"o primeito'; ê~tre'\ iÕ'dh'~', 'ri'io:sua obra . censúra,' ;rlaxinie 'e~i : vista ··;dós ·documenlos,.publicadoª· 
monúme"tel. M o/ficiO: Episcopi. De-mais; nes;a qll~stilO'n:io rios' jo6\aes.-·E seonão' lejamos : - ....... - .~, o,, '. 
eo' trata dede!truir ft"e,~ corpor"çOçs· nel!(tào pouco rle "I~ ,,~. Senbores, õ: quo signifip ··a.· p~udericia 1 . A ',prudencia . 
terar ·ou modificar.clhes os.co·mpromis,o., mas; e tão,:sÓ; •. 6 'sem' duvida uma das virtudes . cúdeaes;--c"por,certo ,a 

· mente, 'de purifical:as- d.e .. m·enibros, que. se tem afastad.o jl?imeil:a'; c.lla ·énsina'.·,a·preover 'os·males;o.à prevenir os 
das doutrinas sustc'ntadas'nos compromiss.os, a.! .da Is'reja o/ s'lÍtis ~cJreilós, '0 aS5im Osantigo.s· a' defiiliam. â-,liabil idade,'do ' 

Eu.qúero ver o go,verno'do :m'eu paiz .. i:lesautorar·o bi;po 'holílem em 'coliheccr:- 05 seus verdadeiros in"teresses neste 
de Pr.r~ambuco a pretexto de· que as .irmandadessilo· p.er~ mh"do. a liréwr os "perigos no 'füluro,evÚando tiúlo õ que 
sonalirlarlel' civis ~ou'corporaçile! ·mixtas:. J;il' vi.,cou,a jiosS,(callsar~lhc daiuno. Sob· este' ponto' de vista:.o"bispo -
q1!asi semelbãnte na' questM do. eemi\êrio da Sap,ucaia.; o fei o 'po>sivcl ãdn!oestando.l03' maçons· ,m'émbr.os 'de irm',úlr 
~iliario des.sa rregur.zia, e. º 'vigario geral foram expo;tos (I'ades cat·h·olieas a abju'raremcócrro do .maçiJliismo; é creio 
ao odio e ludibrio pu.blicos, pQrque quizeram cumprir as leis 'qul! untes de r.i7.el-o: publieainçnte; em. particu'lar ~c,esfor'çou 
rlaJgrejao . .';,;..': ' "'._'. por eonsi'guir t~o hCliefico rC5ultaaõ,dudp .foi ohaldadoi! 

, .... " . 0·-' ':G ",' .' • '. '. Quanto niilis o pi"elad'o sC'empillllfavu-nfeno,; obtinha"e' os, 
Logo,i governo, que d~via dar"cemile~i~s'aos'individ'l1os acollteêilnenlos ",,~ Hi:o-M Jànciro que·enc.bi~in deI orgulho 

que não ',rertenr,cm 'á teligi:10. c,!tboJoica, .cm.lus:~r ,·d~ ·bat.;r· ó's sectàrios, )'fão Ihti,dcixavam·csptirança alguma,,:Os maçol'S 
no p.eito pela s4a incuria.~ impreviduptia., '!l~a .w/pa, me~' lilai~ se 'átcrra,a~n' ás dOlltrinas,:da Ordenl,. 1l1allratúndo 
fl!amima CII/l1a;:nào·.duvidou,cxPof,. ~pprovanflo Uhl pareceI ",10 pou~ó o bi,po nos seus jornacs. O que fazer esgõta·d~ . 

. . do conslllhoA'Estado, ao ·odio· e"lurlilirio publicos, o.,vigóll·io· 0lolla.a pacienCia e toda a'. esperança'? ,0' bispo "cntendeu 
d", Sapucaiao por f~r .. negado scpult.~ra .ao corpo :de.~IU,in-. 'íue em' tal sit,uaç.io-!,evia lanç~r mão dos ·r.igores espi.- . 
diliduo :I{ue, não erl1,.~atholico, '. . .' .'. .: rituÍl.Cs. De quem a 'culpa0? . _ o ; c' ;'" ., ,-

. ,Q que pod.iaie,lIe raler tr.n·dtf de. cumprir;.·te.n .. do de e.xec.,u: .: . -d h I' E,se'- maçons, qu~' tanto 50 prO;\8m' eeat o Icos,não' 
, . _·ta.r as leis da .Igre~? .Dev.ia consentir.cm. s~:l,.vi(~laç:iot querem cumprir"o primeiro dever 'do christào.a:·oberliencia 

E que culpa IInba. o ~Igano de quo'. e,so 1~,dIYI~~uo,' . ç"-Jo' l igreja," e queixam-50 da intoleranría d. bi;po,,;clles que
ea,da ver Ib~ :.1 presenta vao; fosso rle ou tra ,r~IIg.'~9. NilO ,6.0; ~r,ioil ser fieis ao 'juramento das' lojas e descónbecom'l(fúe o 
governo .cl!)1 encarrega,do de dar. eC.lllltel;IO., () decel\tc bisp'o cUlllpra' o s~u' '!- ...•.. ': ":, ,,' ; <~ , ,,'i i,; 
lIepull~r.a 1\,os, ca~avere~ dos hOll]en, quc"nil.o .. p€1 t.6Ilcom M:\~, ·Sr .. presidente, o bispo· não Jlevo'~ ter sómente 'e'fi 
á rellSlão .ca~bohca 1. ,Entretanto,: ~r.; preSlrlenlc, .. I~Or. "",,,illerac:16'a prudenci'a hum,úw,'líorquc :elles'liao for'am
parec~r~ do. conselho d Estad~, e vlOl~ndo-ge, o - dl~ell\', mandaÍlost para .reger a i ~reja'de Deus. 'com o proposito' de 
canOnlCOj mandou-,so, . prOrallar nqs ccm!t.çnos calh~llc~;;, .H,àutclarem s.ólÍlente o seu' corpo: '; ellQs tem obl'igacão';do 
uma a!'ea pi~ra s.ellultar 0.5 ea.da ver~,;, daquel,les, que. na~. 'li tlendilr á outra, especie' de pniduncia: li-do· Eva'ugellio' .<Ío 
commung:l~ em,~o;s~.lgreJa. I~to ~á ~,Iea do cstado em'lue 'lu~'rleviJ rcveFtir~setodo o .christào;· quo consisto ,ih alten-

· s~ a~b~ .. ~: catl.lollcl;mono. UI:~7.lh d:í. Irlea d~~. dll,~ I.r"I'~S, ~~I'~ çio'de pro,'er c'previ'nirotudo' q uaoto poderia. prejudicar' a 
lavriio na soc-,ed,l(I~ brazIIPlra,' e ,unrla n.15 !t1l.IS .regIOc." nossa siílvacão ou a dos outros. 'Esto dever'é ainda ·mais °ri_ 
os bomens (!Ull rleVlào· fiar ex~mp'll) de, re;peltn,js lei'; ca.- goi'ofo (Iuillito aos bispos qtÍe tem cu~a:d'all~a~,c épiJf'isso . 
nOlllcas, fo~ao os que de~morallsar,!o a quem l}nb,l}pe, [1'1- .4 ue .S" Paulo ·:di.l em uma Ms· suas ~artas~:: ". di de:.~im 
tament<l cumprido seu devero. ':se não' evangelisal'o.· Ora,· esta: prud en~fa: é s ui)(~rior a"pri-

O procedimento. ~axiil!l_.con~,,~· pobre liSE~P.~ da:; S,",pu-. lII~ira por ~uallto o mesmo 'l~ostolo di,z ; "'a'p'rtldén~iil 
caia era o mesmo que o que se praticasse eom uma sentlllcll". il~ carne é ·mor/e·' ~ ;'0 'espinto 'i a ; ... -idci e a paz'».' 'j . 
olicarregada'de:gú'àrdar úlll'dôJlOsi'to~aque'IÍI"sií1puõi~sé'por 'Quizera, Sr. pre~identc,oque'esses que accusãQ o .bispo 
n1ló: hãvcr consentido na' Tiolacão.; No easii sujéilo o· vi~a'- de l'ern'ambuco, 'de indi?'diçãO e"de ·impruden·cia',' enq\re-' 

· rioe(á'a sentintilla: fiel;-' 8'as: léis ria .:gr~ja '. <! deposito sê~ça. destil obrigação .. c, il? "prQcrdi~l~elit~ . de c~thol~CO~, 
s~gra·do;. O con?cll~o de Estarló·à~o.nselhou'ou 1Í':edificaçürl tão CIOSOS' da sua cOllfissão,e haldos'do espmto deCbnsto, 

· de nov~s ~e'miterio~' ou 'a Px.ofallaç1l0 dos existentes,"'o"goc me 'responilcssem. Deveria o ·'bispo vendo, tanro joio na sua 
Tcrno'prefériu' o ultimo alvitro I Isló éniverdade' já,se'vill .'eára crusar 'os braço's'" ma'nter,'o statú quo,?'E 'qu'al seria: 
no Brasif,' e csolnos.:catliólicoi!,,: 'mas ijuanto;1 qilesião 'do. a época pr9pria'para.um bi;po,'digno"deste' noriuie 'de'5ua .. 
bispo'de PenúlInbuco,·que.se: figura uin home'minl,Qlcr~li- alL:l·lllissilO. usar deste recúrsoou retir;ll-o'?, .1,1.' ').0. 7 

tissimo; u'm falÍatico 'em Í<urrillía, qu'!!l'o. ver p'ara crer. .' . ,. ' , " • " r, .... ,.. . ,-_., . ,', . . (Ha um aparte): . ". '.'. ;". ~_,;" 
. Ap'rer.iemos~ por outra' parte, Sr. presidenle~· " procedi,; ," ". -:'.: ' "-.' !\O~ ... ~.i 
,mentó do. bi,p<\ de I'crna'mbúêo que, nlguillas pessóa~'con- 'Qua'ndo; S .... · presidente; começa·a,jntr~du.lir.s. na 80cie,~ 
sideram' 't:to p'oucoo regular' c""ilnprudenteo 'Parece-me, 'darla uma má doutrin'a. dizem os prudentee: • E!·:r[leJbor 
Sr. prc~id_ente, que no' terreno': dO" rliFêiio~I"àqur.l,e pí'élado não falia r' nisto', visto'quc',-0 .. m31 ago.ra,;começa e:'p~de 
nlle. p'órle. 'ser ç'ens'ur-'lao~'obloiI' éõ'm'O"d~vià óbl'llr: ro' :bi~po; . d'e,appa~ecer; sejamo's' discreto~, ~)lilo toquem'os' nisto; .não. 
e e~ccúti)r. d·á!. decisOes 'do) Santo' Paodre; i'llt'Ó'lsü' -por' sar Ilie vamos' dar. corpo ·.reprimll,ldo-;o , já; 'pode"ia" ér.esce~ 
bispõ, com'ó"p'or. 'scr"delegit"do da' Sarrta-.slÍ.-'D-dsde que un\. extráordinariamenti, porquanto, ·sabe-.se, que O· ma\'lé' com'o' 
.cath,\;lic!l :se .. inicia'. na ài,açone'ria' c nilo"QiJér', voltàr ao: O' pingo de azeite" qu~ cabindo no': papol,-: .alastra;' esten-

, '~remió, da ig'reja; abjürâilfto o niaçonislno, 'o bi'sp'o'p'rocede, de-56' cada vez '.mai! ", Se:o :·mal.,j;í: '.vem ,em'1meio,; 
heniil,llp~~do>s ;~enas·~spiriiiiae~ .. '_, . . . .r ' elle! "tambem. apresentam s~a respOóla~: ·(iNãO~ dizem' 

, :' ~Ias,' Sr: presidente, bà aindà' no ac.to .prãticado pelo aind<\; agora: afrontar o mal é' mUl:'perigoso\ ,,·,uita' .• g~nté 
'bispó_ uma' quesíã'o ,&v~"íiililr,'e .vem a 'ijer;"s~ o 'Iíispo 'ni!. éstá 'coIÍ!promettida, . 'e"' ne' boá ~. fó, :e pfl,lden~e fel,bar~ lá's 
desempenbo de tão 'arduo !":dever, 'proccdéu :com o 'pniCisQ olhô!» o . ~ão :fallemos do fim: quanrlo! a causa' do:be'Ól' 
criter!~, .. ~!lm . tiida'3 prurlell'éia: Ainda por' este' I;ido, o ei~ 'de_todó"pérdfilã, "o 'então ilizein·depois 'dotriunipb'o'~ 
aélo do' pnilriilo pdniiinbucan'õ '0110 mê'p'arece' digno de «Sois Ull5 neseios »0 E" éom '.ra~ão: Dê' 'mo'do" 'que "0 . 
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. pastor·ell~rregado de vigiar. o loliO' p!lr8 ,lIllo ~~.1:o.tar O Sft, FBRNAN8HS DA:CUrillA-dâ um,aparte. 
o rebanho, 'deve ao.~o·ntra!io eYiL~r ;i,luta por prudem:i,!, O SR. 'MEND~~ DE AI.~BI:~.~ " ;'NAó" ~esloéo a q'uea-
facrificando 'as oTalhas, ou tomar, o p~r!td? mais 10gÍ<:0 do tilo. ,O bispo. de Pefljambu':o, a meu .vér, não~ sàbiu lóra 
bispo portuguez de 'F.ro I . ' .... dil linha ÓO dever;'é um p!ylado intellig.ente '.e óÍ:;creto', 

. !liIs nal! raltará quem diga: ,não procederia o bispo c~m zeloso de sua reputacão e da ró dó. seu rebanho. Não, é um 
mais acerto,dQixando as cousas no estado ~m que achou, pastor talhag.o ao B~m\'ind~ de. Victor -Hugo, ',cuja occupa
'fivendo em. boa pai maçons e W proranos? . Muitos desses· ção limitava-se a uma banal bencvólencia" e,' a di.§.triliuir 
macons não zelavam o culto, 'runccionando nas' irmandades . . , bençilos illdistinctamente, mas'que,toma corajosamenté 'a 
e Ilrcstando outros· servic,os á 'r.e,ligião do paiz? A isto respol]sabilidade de seus aetos expondo.:'s~·a ser.' vieti-
póde-se respond!lr: a situação tal qual hoje se apresenta. mario-com' atrozes injurias; ,:alumnias e o. ridiculo .pela 
'Iuem creou roi o grão-mestre do Lavradio com a ,resta de . b , I"'prensa, em cómo. ao· martyrio... . • ,,' a de M'lrço. O enthusiasmo .~~nilou os lIIaçons por todu o 
Imperio, os bispos e clero roram as victiliJilS, e sem rebuço Ó SR. V;EIRA D.~ SiLV.~ : ~ y, Ex. proscren a benç~1i , 
ostentna-sea" pratica. de uma doutrina. repiovada pçla . O ~SR. MSNDSI til AUIEID.~ : -'NilÓ, mas é uma bana:. 
igreja. Os bispos nao postiam sempre, por - amor da paz, lidada quando o (!lt'e a distribue não ~e raz re~peitar pela 
crusar os braços e razer 'fista grossa; seria rehaixar ~ua solidez·~da doutrina e do decóro/; assim' de nada .Talem, 
posiÇão. O de Pernambu"-o, aceitou .a· situação que

O 

lhe como as'que podia dai o bispo Bémvilldil,. e. o seu rolle~a 
fizeram. . . , de Portugal, o 'de Faro' ou Algarve, á que já me ,referi. 

Por outro .Iado" Sr. presidente, ,o que ',se ganhara com· A questão ile liberdade 'de cultos, com a: racilidade do" 
a conservação ,do tlata quo.? cousa .nell!lUlUa, porquanto.os ·pr.opaganda é 'gravissima, não se póde ·abandonal-a pro
maçons continuavàín como '~dantes e o mal· ia !avrand,o, .vi- judic.ndo-se a grande massa, de po'pulaç~o que, pur defi
'fendo d~ssa indefinida tolerancia com perigo'dos que. ai"da ci'eí,cia de illstrúcção, n'nopóde'luta~, A. resistencia ·do' 
nllo estaum inreccionados e que, 'pela indifferença.ou ti- bispo de Penjamb'uco aos propagandista's' dasloj'as é be-, 
biesa do pastor, podiam ser .saqificados. ' .: • " lIefica, é um au'xilio erucaz Aquella massa de c1esamparaao.s, 

Que importa que entre esses maçons, que '~ntraram para a que '0 goyerllo:não' tem prestado séria att"lIcito. 
as lojas de boa lé,' muitos .existam que S!lrvem U1.,o bem a Eu'lollvoa Oous,' Sr: presidente;' po,r nó,: "haver da.do 
Hiram· como a ·Jesus,· ao Í!JCIl,Os a seu modo,' já. prestando um tal bispo, 'quê ás qualid~des 'que o 'distinguem; reúne 
serv.iç08 njls irmandades,'já ouvillllo ou lI!andandq celebrar uma quà faz ('ealcar mais áS'Quiras, é a· virtud~ da ror
muitas missas,' e concorr~ndo para .e~plendida$ re~tas reli- tnleia, qúe l.orr!{a·o e,plendor do caracter. 'Um. preladô, 

'IlLo§as? Em que aproveit,!- a religião. ,e a sociedade ~Olll llue em uma época, coino a que atravessamo,:, tão ~ifficiJ . 
. laes . servicos e estolidas devocões, que sÓlllenLe prestam' para a c:ausa da religião, ousa, çonfian.do na sua lé e' no' 
pmra' éxalt~r a' vaidade do mesl~o indÍl'iduo. que com idl'''- auxilio de peu" arroslar a apostasia potente e protegida, .. 
tieos sentimentos vae ás lojas receb.er ovações deb,!ixo da,:: a imprens~ que a~u,a 'de' sua missão para' menoscabar' 
abobadas de aço, c(jm estrellas e t~iplice~ batérias e ou_o ,;on, a injurià. e com oridiculo de toda, â' sorte os. que se 
tras,rrioleiras da· ordem? «Um IlOlllem destes,' dizem dedicam ao 'serviço do culto, sem: o .amparo das autorid'lde 
alguns, influindo na sociedado' não se deve desmoralis;II'. civil, balda do rétí hesitante no çumprimento. dA ~eus deNe-

'. porque pó de arrastar comsigo outros,. com visivel damllo ,res; é um nobre e elevado, caraCter. , " .. ' I 

'da J"reJ'a. n '.' , " O Sft. D •• Rlo DH piRAP.Uw-E o' bispo do . Pará?' Est.·8 raz6es, Sr. pres.ldente, não convencem, e nein jus- , \ . . . , '. . , ". . 
tificam os censores.do.bispo de'. Pernambuco, por quanto' O SR, MSNDSS \l1l AUIRID.,,-Tambem muito me merece 
tudo cessaria voltando esses catholieos desvairadJís, 'IU6S" pelos serTjços qU'Q tem prAstado. em s'!!l diocese, e. ainda 
.dizem de boa .ré, no gr_mio da Igreja, e nem esta .telll por seus lumin.!'~os 'escripto~, mas' a presente questilo. ,di~ 
necessidade de abrir negociações ,para, altrahir pro.elitos _rec~amente, n<\o:.lhe intcre·ssa. ..:, . , 
ou .dêter .fieis que prererem a apostasia ~ voltar á sua Ic; Portanto, Sr. presidente, o bispo dó Pernambu&o. com 
, .o bispo tem stricta obrigação de resguardar o·reballh·, 'li. seu firme e energico procédim'~nto: tornou-se ~ para ~g 
qlle .lhe' loi confiado das doutrinas: pc;tilellte5, nuiiinll:: .-,;us· dio.ce~aiJos um espelho:,vi.o, um pharol seguro ... um 
'findo com agradaveis apparencias, hoje pl'inci~i1hnent": guia. sem pavor nos cert,amens da ró, 'aliás tifo abalada 
que a igreja tanto soffre, o que os fieis teem necessidade: pelas doutrina, deldteria, que lavrill]1 na socicdacle brasi
di umà luz que os guie e de um pastor corajoso. A- 'pro- leira, e ainda, pela tibieza ou~smorecimento de alguns 
pagüllda ,.(\ mui p9derosa e ree-rutu por. toda a parte para: I'astóres que teem regido. nossas dioceses, e lacita clmpli-" 
as lojás. ,_ . "idade dos gov.ernos. essa resistendã. ainda que pequçna, 

,Clramo' a attenclll.do senado para estes ractos, em que' á'apostasia arrogante, ao descalabro d~ socjedade, já é 
estáen,()I,.ida a' questão' de,lilierdade religiosa, questã.. umr:rande-ser,viço que se' deve aeradecér é cummemorar. 
éomplexa, mas, mui graTe e.importante; porquanto, "con- E '10 heroi.c.a prorincia de 'P~rnilmbuco, Sr. presióell.te. 
forme ,entendelll o,s sectarios· ela ord~m, .sómente benefi- era diglla de lPossuir um tal pastor; loi alli:.9ue se reriram 
,ciaria 08 propagandistas em prejuizo da póp,ulação Jllai; 08 grapdes coinb.ates em que, um punhado de,-fieis e derio
numerosa, mlS pouco iIIustrada da sociedade, que cm'seu dados c<itholicos conseguio. por p,'oprio es!orço derrotar a 
(aTor deve, ter e cootar com o, al~pilro' do: governo. Os mais poderosa (lotQncia. h~terodola di, época', ,sem auxili!, . 
maçQos' de Pernambuco, como "o,,"<le 'outras ,partes do cI~ metropole" 'pode-se ~IZe!" entregue' aC)s Iracós. re.cursol 
Brasil, querem não s6 ampla liberdaJe para. propagar suas de terra., Foi .esse p!lnbado de bravo,s,. Sr. presidente, 
doutrinas e augmentar suas'lojas, como interlerir nos csta- apoÍiiifos em' sua ré, lervorósos r.m sua de.voçao~ quem ar-

. heleCimentos ·caLholicos I ,E: uma pretençllo desrasoada que ra;co~ este"paiz fi berçsiD, q~cm firmou a. nossa nacionali~ 
ne,m o direit!!, nem a razãi> jus(i§c~m. .. "dads, por quant!!, Sr. presidente, '39m o merecime,oto desse 
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- _n,ne ,.JÍr,eci~S9.qll.~ '!I\lI~OU O.S, campos da .. pati'ia, nós. oito . '!.e;1 oas .:~.es~~I\~·:dc,.p~l.aM, .re5peltavels.por'~uns.lu!,es, li 

,lIr,t",namM. hoje.re.~nidos n'c~teJccinto, d)scu!in,do;,os neg!l:-' c~'~por.tame~lo;" dc~e!l.vol,v~nd.o: com ,governos: jtão: .bosti~; 
cios d.o:.I,I~asil,~,,· "":"~l:, . : .. ': ,,~ ,.,.' .,~.i,., c •. ' .!iJ . ,tll~ il1.velcra,d"i; ir!illlie-os do.n.ome calbolico,nrrtainexce
'.,' E": p'ara~~m, Sr .. presidentr;, ~. prinçilpil }Cont~fi.n:tç.nl!l, di~el prirdencia~.~".xtr=ã~rdLnitria discrição 'na ,~d[ll.Ínistrà.: 

: .qve, a~~.iggall1.9, gral\de .. C~ilo:,do, J,9.i!.O .. ~0'n~,~,Je~ Vrç!ra, ç!lo,.;~ de A,eus r~,b.a~hos; -p·aréce;.!k. ,p~&sidente, que·pO!' 
prc\:!irsor .~!!. c~ p!lúl~.ç!lo do. "ecir!! .. :ell).1 G~~.4,i,' o ,termo I!o;~a;p . .'rte, .df!nr;ia,rnos ,red~_btar de esCo.rços .. para manter e 
fiDi~1 dma magnifica epopé.a. qué;~om.eçou. ~m"mir!~a p,r.!!- ~"rírar: R .• culto que~o~p.s. pae~ nós. I~g.ram, 'aftm ~de nl0 

•. ,.inci~.,' :~ •. bl\ia.lba., daJ .. Tabóc.a~. eOl ql!~ ~: I)CrÓO,P,ern~m~ pr~ser!çiar .. mps"scena: ig!1~es,. Or~. da. fórriía.:po~qu~ ai 

.~ucan9"apoiad~ 1[0.. sómente, no.s.peito.s. 6 .. no~ br,a~os .. d.e· <;ousas,marc:bam, ,n~~ t~r~mo~,oulnLpara4elro., '.) ': . 
possos ,p'~lriçjos,. mas.com o.:poderoso,auxili.o.o p,r~t~çç~q ___ Y.eja .v'I:!':X .. ,. Sr"pre~id~nle" qlle. Ul!la:; Ümpl~s.deçis:1o do 
divina; .. r!lsgou o I!?riz~nlo ~i\ li~erij;"lo.-,dl! p.~tri~,~.,; ",.1 bi~P9 del'ernálJl,b,u~o.depoi~ ,dl!t.:a9rooestaç(les.do., estyl'o, 

, _. ,Deu-Íle,~e',~~:.famoso re~ontq', quorlosso~ ~nnae8 re~ls~ .rão Ar:m9~c'''oS i~ler~~.sadosdo:cpropo~i.to rl.e.·con.tinuarem 
lram comOjubilo,: um: not~vel a~mltecimenlo,.·a pr,isM .d9· na. apostaS/aLe elp. J,~I d~ !.attr~bil-o~,&Oigremio da;lgreja, 
padr,e .Manoel, ,de,)loraes; que res(elia nas ci~cllmvisi1 pro~.qca:,o.i·U con)rlela.rQheld.i~ cQm .:umZl."Clu~adia 'e te~a
nhanças, '0 primeiro 'aposlala: da.o,rd.c(lI: ecc,lesi.as,lica. ~m 'c~d~,d~ ~ue .as8I!mbra,; Qual} .caUsa L qu.al .. ~ralão .de .110 
nossa terra, antes da acç'â~;: . '. .. .. ' , .'. 6lDgular phenomello! . . ' ." ":':. , 
'. l'arcc.e'ú tio) Cacto providencial, -ptirque ·~~sCin[eliz. que :' O pbenoll)eno., , lilo repe,tido, que o T~mos.reprodutidci 
dera eIemplo de t~o enorme' eseandalo a seu paii/·rnaií· ~I)l Pell\am~uCo, a~,ul, e1~1)l. ,!!ut~os,,:p.9nl.o.~.4~(lmperi~, .,' , 
chll~do-se, com. Il beresi,íj que 'Celizmenle ainela niÍo itômoulfjnda no. p,;lra.ngeiro.í~ al'.pi\rec~. ritr8 se fA·~. ·do !amb,~ 
pé. na· terra de.' SÃoliúC,ruz,: C9i ·urn: dos' 'mcibores; o mais !!jlo ga!a:,Ç~mtudo .n.llo! d.eix" ~.~, .ser..!l!lportAnte,~ li Care 

.. eficazes elerncnlós da vicloria, ' ... '. c, ';;;,'.; . ~qbre isto ,algul!!lls,Consider~çOe8" .... ',': 'I. ',:.',; <: 
, ·~oltand~,~i~se.ç'!!1ientt'-ao ,renlio~e P05~'l.~f\1~e"l).. 5a,nta' : tD'e~de, !S,r'."pre5iilenIe,. ,que. i\, q~~st,lI:o 1 s~"colloCI1 enlre 
Igreja catbolrca, bravo. ~ elolfuento, alçando a ,I,magem do Bj[at;n, c. Jç,su~, nil?, 50 t?rnan~o p'gssi:T~.I.,Q· a.mp'lexo;~.e ,Vi,~ 
Crucificarléi, o verdadeiro-est'ndarle· íla··civilisacão, êrHre' as plo.~ Il,ug'o" a prerer,c~c.i,a ,d.o .. !llilÇon" .. em ,~er.aJ .... é, .. d.~.da ae 

. heslesfieis";. ãe<!elerou ~; àrraslou~l'prompti~ destruição pril1l~i:o·:.~àO é,;~a~o raro .Ilorqua~t,o . .já,9~tr:or~ n!l'I\!
dos, c5'cjiJ;idi'~s:"merceharios da Bólland';t";· 'mgàtando .~~,~ as~i~l.SP' pra!ic,ou, .0 cjl.!bolico t!~ipi'.q,~c .na~a ,a na 
n'ssim '0 seu tri;te:p"assado" .. ,.:'. ' L' ;': .' (i' r~lIglilo!:da.~erd~de senà,o moli,v!1s de, ceflsura, ,os .. dogma8 

'Era p.ortanlo, 'Sr: presidenté, aquella provincia- digna jrrac~onae~, e ~lbs~rd~8, a' historia .1I)6ptirosa . e .. r;idicula, ~ 
· d'e póssuir um 'lJi~pó, inlcllig,;nte<e· dist::rclo; 'firmo' c. den·o.~c,le~o d.espr~ ivel e /ao~ lico" quo c.~eOl, elI) Ibeori.,! n.eilJ em 
'oa90;' que wube,sse 'áffrootàr o err!? c:encaral·o :de·viseira .prali~it renl.a '\ lUi'!s. pCfJu.c,na, 1i,i~p.o~i.Çãq:;,P!lralCUJl!prir 
'erguid?-," " . . .'. ... "';;~.' . . se.us .preceilos;. i.~ici:id.o, ~II ~~çona:,i'.I, lobriga_nd.o all.trda
, . Allí. inCellimenle; Sr, pr'~sidenle, hOltl'e' bispos.Bêmvindos" ,d~ira:lu~, .d~s!:9.~pqa rgr .. çarpocrale, c.omo,. diz ,CyID .muilo 
pnila(Jos"que por 'sua 'froüxa, o ininlellige~lo'adminislração,; acerlo a '8ibliolhcca;.M,~fqf!iE~,·torn,a·se: 0!1.tr.9:.horn~!U, re~' 
dcfxaiani 11 diócese em esiiido, ·bem 'larnentaviJl; como"a' .ge~rra~o .riaqu,el}as. agu~.s,. !Ci .. ,'1 '. ,,,,,. ' .. ,.;, .'c '. s 
época eslá demonstrando,· Os:bispos, :Sr, presidenle; "éon" :;: Oifll~.il c.m.~çredilar, n~~:, doutrinfl8 ,.d.? .<;!lt,Q~-'ieismo, 
trahem tia verdàde' uma, gravissima re.pousabllitlaue, foru: aCC~ila)~d~~;as .efo~ub~aç.Ooij, 1a Qrdem ;;,a~ hislor,i'l a mai5 
fi encargo .qu~ tomam,sobre seus' hOlubros'" a'ssim"collío os. :~bsurda., ~ . ah:unrl~nle" ,~q" c~lr~~agantes, .,~n\ig1!i~ades 
governos que os ~presentam, Feliz q diocesc;,qualJ.,do o se'u: ~~.e a cri,t,ie./\ bis~~riea a.'l1enps . .seTer!! r.eprov~rla"areili!-se, 
pastor reune. a iIIuslraçllo á: prudencia..- ~ sqlid~z da dou!ri~a. '{,"mo. a ,~xpressao g~nuina. da verd!!,4!l';"J.IJo'!len~· se rios 
;\ firmeza, a sei.era vi,g.i.lan,cia ~Io re~á~bo ~ !orl~le~:\.de: aeo!b,lÍ\TI 'c?~impag"vi~Ig~avidarl~ OS).l!!l~I,~u~o.s...e ,ridic1!l.ol-

· ~n!mo p:~ ra ~esl,s\.tr. ás te~t~ IlVas, ?,~~ ,lobos del'oç~rlo!~SI ,4ur. ~eGredo,s das 1,o.J',ls 1!I(cfl9r.es"e ~~.vie~.t~m;:,se e f1?or.n.ar.!1-~e ~9.m " 
"p~r~,E~C!areR1 .·sua g~la, ,e~lp~?gam:, ?ra a a,~~ucm 0r,a ~ P~i!IP?sos.,tilu.los qll~! u~flos.n~ os.ocI!t!I"de .c~l)lll!UlJl, :~uJel-. 
vlolencl3. Os·blsp~~. que a' tudo ~e anlOl,rla!,1l, .. no IDtereRse.·do -'ana ~s ,penas "de'"IllP;~0~Idag6; ,cmsuímma,.%~f...pr6S!f!~nte, 
seu commodo parlrcul:ir e com preJulzo',lo: repanho,esmo-, ocalho!ICo Ilbl? ~ ... d~lelxad<! t9~na;;se u~:;!Il,açon .... ferrenl., 
lando.o silericio . ou os IÓuTores.da imprensa \:aavcrsa, ou cumpri,fiJr exaclo é ri,oroso de qualqucr, pr.eceito, ainda., Q 

· applacando pOI' oulros meios ós seus.Curores; :n·Ulíca'álcan~. de menor alcance'; amigo dedicado ia seú .'noToi;rallo,. 
earam conler .. 'a propaganda do ·~al,. 'nrrp salvar, 8,U;\ .trc· capaz do lhe dar sua blllsa e vida;; C'o,"quantó'':i, lôJ'á: ze
~enrlri re>po'm;abiíi'darle na ~erra',~ rIO Çéll- .'" ... ,: " 1080 eio e.xlrem,o d~, seu aug,nl~!1~~ ,8 i.r!flu~lIqi"'i~ e pprlanlo 

(H~If.,!l'aparl~),., ..... ,,'. ",.;','.' .. ': .. ~ :', .!!F~ri-im~.,prop~.g?ndi.,ta,:., .. "", I''''', .:' .... : .. " .:'.,'-
,. Flillo cm geral, a mnguem Caço roJurla, pOIS qu~. m,esm.o., p. II,1csmo saccrdole,cal)l~"~o,. S~, .. pre~rd!lP.t.!l,. !I.r~~t,d;\(!e. 
?O I\g5~~ pai7 nno tenho' ~clualmente um .. pr~lalj? ~.' ~.üein :!1,l~,I~. ,r~pu~na~Je á ~ei,!?,. sopnl; quem, d~sp,.ja-§e, .con·lo em 
Irrogue censuras; mas. dlg:o'e su~lenlo:que u!TIa das prlD-. C\lIXªO, .~odas ~~ ame~!d,!-des, ~', ~oçura~q~!l a "IH!I1~a;e ele
cipacs: cau,sas do· es~ado.deplorayel ~1.!1 qu.o;.s~ ~acbi;l. 'a,reli ~ vada .1o.utrin~ ;da, Qrdç1fl: .collc,entrll :.I!iI.ra, .~\li}."Ac.r~,zll,.de 
gi:io, éntre nó,. foi .o .mllo der.o· a'nlcpa:iSlld9 ,gue:Jégou: !ào Caná~ir,o, hypo<:tit~, ''1bscur,~nti.s.la" e jesui.la, e.1i:::l(,~ .. uliCnia 

.1aslimosos,exernplos,:foram tambe.me.os bi§po~, ..... : ~.,'. é,a mail'r flnesa; se qbe.g<!" a .. r!!c~~~rmem.~ cb.eio_l~q!le\)a 
. Quando a igreja, .. s.r, "p.r,e.~ideDle, ·.suffr~ tanlO n.1\ :.,AtI~- luz.. regene~i4r1ora, IransCorriia~8e de, .r.ep,enJe !lm.,!!!l.l:cOlll
man~a, nlio obstante,? elevarlo numoro de .'~~s fiei.,.onde, pendiu de, ~ir~~d~~, f po.rlaD~oibap!!i,la~o.a JLosa!A~~:epi
se. dl~: ~,io, ,ou;.ada e.,rDlq~amenle ql!e" a, }~II.s.I.ao, .. C~lq?hca: tbelos enc,olI)lilStlplfAe ~<J\lC ,I~o!<!. ,~~~n~.a, ~,.fhe~QlIr.9. da 
he ,11111 per,lgo para o Estado, e que somertc"l)' mllltarrsmo Ordem, Se s,~ ,Ira.la. r.e ,p~<!.teg~r, á.ull1 !~m~,o,.dl1~se,:aIPrd~m 

. ~Prlissj'ano é:"a'paz,de abalel·a:e.-domal-a ;'.quando:lla1Ita- .é incansave! e generosa, e líós, Sr,présidente,,~!.I)l.C1s,.il,~.a~Do 
.. lia be ella ainda Tidima de tantas'Eixlor:sões_ e:';affronla's'; ,p~,~sildo c~'mo, o ,respeil~vel J~ifPO •. ,d",st,a,i~io,ç,es~,:tragoIi 

qu~~do em.sum.m~ na Suissa, ·os prqu~nos p'qlcnlados .. dog ,per :rQui~o t~mpo o, ,c~lix .. ~'! ,al!)a~gura.,;lri!ipeo~i~d~, !los 
Cantões a nl~rai~m' ep'~!~eli!le!D d!,-,oma fór,r,nad~?om!lla~ !j.rõ.a~,PQr ~jver .4eSllj~i~~.~~.~eR~ ci~c~,~o~J~J!a.~~, e,~' 

" 

.' 
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le~~tli<ilefe'l'ehc;à thm Idos iriílMs inài:ijlre'dileé:tos'da' ór'd~1ri'. j '(j~ cuIló' e de' 'perverter' ~-pr~ticà(d~T~ia's;Pôiqüe! aüniê'á'l? 
Ós prelos l gém~ram por'lIIuit",·:ttimpo"" e .J repcr':utir;im"'iíà1; i 'Nilo é 'óiffici!:'iili,iginÚr""à' r,,'z;lo lI' P<iiqüe "de' óila's' "S rê1-
provilltiaii,triamiílilo':às virtlirles'e"Rliliíiri\s' d~ssc "exi&l~ih li~iOPs é'a unica cm que 'o verdadeiro DelÍs ó,iã;lOl'à:do';J'l, 

. ' ... C(insoç·~o'-'Qüal aca'usa'/ieste"ip;Í-~lilOSÕ·vtiCllôm'en?'?! !'f:" 'o' -liíterCs~ê"de~'séc;íp~lal· iiilmigo de Deus ~'que- tôdos os 
, 'iEntretan'to;.Sr,\presidente; ha'exel)lplo~:ra[oss'êm 'duij'da;,' o'úiréJ~ 'cultos, embora' falsos "c superstició'so-;" séjaín feli:' 
':de màçórfs;"'qllc,' .daM ó~cónflibt'o; :préCer~m lJesus"lIll,ifail)', ·giosiun.ente· 6b'servadô's';~pioriisooJqu,j 'sno' suas obr~s e 

. .8' cxerilplo';'be~: notaveis qüe deyiã'o'" concor'rcr paní 'abrií' 'poique~'é' ilHe prop'rio"ó' arlor';\d(( <,,;. " ',. "i: i~ , . ;.. ! 

·os oloo·s·de mui.tas. pesSóas de' b'óà Cé(quo"lorii'n\ atlniliidi,S . 'E;' Sr"'preFideilló: os' bóniens' que' se 'reéilsaín ~tãO for~ 
as lojas .. Lcnibrilr.ei ·eh'tro'loutros','Sr·.· jire3i.ll~iitc·; o 'exenlplõ 'inalineúte a obedecera seu pasiór.c· di'~ilrlisam os I'receito's 
de O:Conilell,.,o· fam'oiio' agillldor frl~Ílilez,:' queCIOra 'iriié.ia- lia Igreja .. que'reúí exigir" (dn!. a 'me.s'ma ·tCriadilade 'que se . 
dO'~:!!l uma'loja, !e':suppurilÍa ;n;loo;.re~ultar d;ibi; iJiin.büiiià Ibe~ guarite' os foros lhl'bitb?licô's;' rejeitàm 'às ob[igá.ç.ões. 
olfensa',á'sarrta religi;10 que:··professara. ~las·lógo:·<iile'·loi .. e quçrelil' fruir os gosós, ·e'!rritáill"Se. coní"e~fraordinaria 
inforn\a'd~ do·cor.lrario: eS,er6yeÚ 'ao'A:rcebi5p'0 'dé"'\:r'lli,;gli:'Yiorcnci;í! (Iuarl'do alguns 'de seus 'consoéios,';rHraclarios 'á 
o'Dr, ·F~oj;remeltendo-Ibe .r~ua Jretrilcta9ilt" "/:linIl5 ,klÍois Igreja, 's;1o privadósi.por·'seu Callecime'nto 'i!ag'prec~s di! ·re:. 
'elle"mesmo tO'nfeiÍi!ou élil"úma :caUa public'à'da nós''fjdrnaes, ligiãO 'e'de~ sepultilfá 'ecClesiastica: c.' ,'. i 'I . :" . 'L:' i 

em 1837, .~, .,". > ~,., . O S~ .. VrEIRA 0:\ SILVA :~Enüio ~smrico~s' n:i'iop~d~~i. 
,': Um exêinpló'mais reéente' ieniôs·'rló 'duqtie d~' Sãlda.hhú, ." ".' .. , .. . ",. " ... ,. '. ...... . ... , 
_,a ,primeiraglofia~Jníililú -de 'Pôrtugàl," â valenliiêspadá .ser' ~el~I,ta,dos't ,L. . '.' .: :;:.. '. 

qlJê':i:ollocoti'no Ihrôno diF'A\Ton~o;: 'Hellriquc8 ã ~actuàl'dy~ ; .. O"SI\.-' ME.NDES DE. ALMÍlrÍlA: :+-Pode~n' c devem. ser sepul
il'a'stiâ: ·Não:ó;·só,umà'briI6antu 'espa'da, Ó"ÍiÍli"t'illér'ato 'mui tu dos;· mehos;em ceiniterio éatholiéo,'se 'não:abjuramjCOn7 
dj,;t!ncto que honra as.letiálÍ lusitanas,' c'ieÍij'crn s'eli favÓi' formo as deci~ões .da Igro·ja. :'. :' ',' '.' .:,.,. ,o. 

miíis um!"TilO'tagém q'ue deve 'Cazel~à: beúi acéito dbs 'a4- r!Ó S'M, V:IEI-ÓAD.\ 'S-u:v.i: :..i.I~·so é' illtoíer~iicia: . 
·Y"e.isários :do., cliristiaõism()', . cOÍ'r'e~lhe' D'as véias' 0_" s.·a, Ííg' üt ...... , ,.,' .,> r.1 , , .' • '.' l. • í:' 

O SR. ·MENDES DE. Ar:!l~;ID.i. : -Intolernncia seria a· inV<l7 
'do lanloso ~Iafqtiei;llue' illij'sirou '.eu"nome· pllr.segúiôdo 'ã .São:d.o ceOlit~ri,opal:a SellU!i~r. nelle un; b .. e'terorl9x,o, ·.ou 'um 
l~rejá:'Pois Iiem;,ó duque'de' .Suldanha· 'inici06~se na ma~ 
çOlÍéria; :sérvinélo. nêila por largo' tempú: iendo OCC.flíodo 'ôs c.atbolico a quem a; !gr"ja' .louvessº.,iml!ºsto ess~ !p~n.a: . 

. O SR' VIEIU DA SILVA :7'W superstição.· '.' 
grãos'mais emillenteª, gràó-mestre' da~md'ac~rie~~a, .gniln'dl~ ', .. 0. SR, MENDES DE Al"ErD \ : _ Turnbcm. nilo é ,supersti,. , 
plenipotenciario da : Carboóária e gran e' conuc'la ve os . ' .•. ".' ",. .. .. '" .,. 
T . I' ... '. '. ..' '. ". "bl" '. ' d' "d cão, é um.drrelto quI' tem qualquer rclrglilo,e quem usa do ornp arlos; em carta. que oS'Jornaes' 'pu rcuram, mgl a .. , d' 'i' , ' \T' d" . ' .... ' .. O' ac s 
á'José'Joaquim dos Rél's e VasconcéllOis érn 'H"do'Seieti~, ,seu .. Irei o a· nlngu.el~I_.o cn. e e Qem.luJllr!a .. s. Dl, .011 

liro"de '1 812';('ltii cohlplela' re'nun'ciá:'lab\i'niú 'a~' doutI'irí';I~ e quaesquer.'outros re.lrgr?lIanos term tambem o àrrcl.to do 
. ."" .' . " . ,,' ~ J .' '.. .. .. constwrrem. seus celllltenOg c .sepultarem os. cad,aver.~s de da· Ol'dell e não'recerou o perJuno"a lllrlllll, c o Im'mortal.' ...... . .... '.. .' .' '. ,'. . 

Pio .IX-Ioi, üem ab~oheu~o daR"cerisurai; ,'~.:::: ,,':, ; -!. " : .seus Irl)là9s .. , ou:.co.~I:clrglo~.~rroª7 con~ , as.,. cenmOnh!s'que 
J\I . q rl l~ . b' . . .... t,",,. . ,entenderem· convenIentes, K seu dlrclto que deve ser.res

.3S 08 maçons' e ~ernamuco'lião' '~e Importam com •.. :. . '. ": . .. .' _.. '.... '_ 
taes ·uxempl~s., :préferelii; perjufar"áCbristo di> q'ue"á 'Ui-' .pe!l.ado, p.or y!dqs, .~Ias ~o ·os m~,ço,IIS nlí9 quexem,S~º~~1 

.' . á' '·d··· .. ·· O" . d b" d d'" .. '." .". I .... ·· ter~se ás .I0.lS o decl.Oes da ,IgreJa, com~que ·dlrerto ;exrgem . 
!am, :e:·d~:·:·a m?~sta.ç. es. :. o \TISPO', a

Q 
.. ro,ccs~' resp_lon~ em~ :o-_~ep~1tar':s; nOIi ceníitcrios ·cat .. holicos. e. com ,as ,preces' 

com'·o, espreso ·e. com' a· a ronla. uerem. e rec amam' . . . .' fi .. ?' . . . .... ... . ... •. . 
'com 'arrog~ilcia, Oàil'o' beiieficío'aa l~i;a i'gü'aldadeem' ,destinadas. aos: "I... ".' J •. ,:., ".", '.' .'i· : 

"materiaodo'libtirdàdé' dé cons'ciencia; qucrelil·-rllais: o ~u'- ',: O, S~, ViEiRA; DX SrL YA ,...:.:; He prc'ciso fa'zer'-ditfúença' 
·icilio;'dô braço"sectiliu' ('const; art.:-10~· § .,14' c. f7íl"§ :5) elltre rcligi,io e iireja: ·.l', ;.. • " .. ,'.."" 
contra:o'pr'éládo, .nullifi·carido as' de'cisOcs 'poí,tificias, ri tudo ", O S~" MENO~:' DE À~~I~rDA ::'::-Pa'rú' questll.o gue sé' (Íi~
com',o ~'?litIi~ãd:: ,co~~ime,~io ~ dli':l?r1~"r~?,ea;~i!!,o,sõ:"i-~I1i:~~e :.cúte. essa .1;stiricÇ;lÓ:JI~~~ ~V[ov~it~ :~'Nossu)grej~ t)lO! leis á 
de su~.s prec~~.',,:::-:-p:.~c~lPf,9~;d~~Jeau,~~ . .1 .. " "; ,(I~e·\odoso.s;cal~.~lrc()s d~.vem ,suJeliar7~e'-"1' , .' 
, ·'''to; SI', preslilente; e' \uilcredltavehml 'um part.' mo lo,'.' "'-':.' . I" . .. . . 
leraótii como'o" nossor" .,? . . I',;' ,. c ,~.' ",' ;"'. i . , !l.SR. ,V I.BIU :D~,.SrLYA :·'7".os ,maçons' na!) "delIam~ de 

.. \'''1'-: ·l~:. ........ ~.J r;., ~ ""J;',- .w' , - -L. ': • '- 1.'.11 '. I -ser tão, christãos como. ~'. Ex.·. " .:' '.!,~, -;'/u- .. :'~. ;... . 
. ,O.S~ . .!\otl~g~~~ .SrLTA:'- Apoiado.. ', .. " 'f·.··"·O·'·SR. 1II'~NDEg DE A~MEIDA :'~Admitto que sejam chr.ie·-

O.SRfJ tIBNiiBS,'DR i\Í;úé'uiÁ.i~'Ess~' 'rHridá'néiâ\,.csSa . Lãos á s~u ,morlo, catboi'icôs ''nilo: dircr'àinda" mai~'que 
reslstencia opposta as prescripçõcs" dos. ·chefés'!da· 1 igrêja, pode,!1 ~er . I~~is ,yirluoso.s. do .. q~e ,eu,' 'se c~.: Ei· ... appella 

'6um pbenolIelió de'quetámoellÍ'se pr~oé"ur)arinll'os grilildcs)p'~~'~ i~s~:. ::"::',, ,_ '-t. ~:;.~ ," ":". . ..: .:; :'~ .. t'~'·I::,' o; . 
fdoutore'~/da·;(fé1·q'uaíidó, 'obsÚvaviún iÍ' extra'orilinàriii'1i- .. . . '. N f 11 d d' V E 

, "'biesa'ou frouxidão dos fi"'i'~, 'em"frente' do fervo'rOsa 'zêlodos -f': P SR" Y!.EIRA I!,A. ~IL;.'A ':~ . ~l!. il. o ~ .p.~,~so~, e ,.," ~, 
·pagàéJs".~maíiine;qüando·~se.:iratav;i,·dà~' te.~tás dá ·Pnpnós.; • .. ·:0 SB·,:MENÚs 'DÊ ALMÍllDÂ: -'- Qu~ndo"apreci(!,e!'ta 
:e"colDniemóraça.o: dos, 'inys'iérios PC: A:doni~. 'de ,cOlt'ytO! le qú~stãO'Ú lu! de'nossa Jwgi.la,Ção e da'.(Jublica·con~enioncia, 
'M Atergatis,' alfamo'sa· Dea ':S!lri~"dos"rolll.no~, ··ó;' ôiÚr;\s a~b~que os màçons ·té~ o: di~eito'd,'e ser.sepu1tados.e.'co~ 

.:exhibiçõesi·da ·ÍIle.rli'a e'Sjip.(;~·.:";' """";':' ' •. ':' --< .""' : de~en~ia, ~O! ourros ·cemllenos, 'mas"nãoí em",c!enllteno 
{'Ulll~iles§és'dotitór~~1 o'«rà~detiisiio ae 'HippíiOi, expliêóu. ·çathohco.'.-. . ' .. ':·!o. '.t' .' ,'i,·'.c~;" :ê.<"'~ ,. 

o . (ih:eno'meno: po'r tÍffiã .fóim~;-que exporei' ~o·!sen·a·do;~m.~sl '. . o' SR, VISiJI;:DA 'S;~,VA ! -EsI;i. ditÍiind~o é. iritolerànte, 
'em' 'àpp(j(:a§llo"á pr~tÍê'nte' qUe8ll1Ó~: ap'e'rhls ,Q\Téreço' 'corno >":'" , ,...... .' , :l .', '. ::1 '; , .. ,,~ , ."' ': 
IÍS'dàfeéihl'éiító'!" .~."~{ .' ... '1 .. ., ~"'. 'i" : ',' _".1. -' "O, Sn.· ~IE~DES .nE·AI.MEII!A.·..,..,. Só.,q\le!1l nªo. c,o.nbec,,~ o 
, . D' ' ........ i': .... !. : 1" '''''' . .' .. ,. ,''C' Y/llor,de·.uma a:lma'.póde, sustentar ., ... , .. :. ',,) '.' ,,' , , . 

. ..:«. eUB,'a.sSlm se expnme, Pe o'que mo parecei quer ~zer, '. . -.' .'. . ,"';. , ." .. 
'de. Iio~i;â iinpi~~,~~e;ü,m;. 'p,~ova dã ~~r~d~, ~dn~8s~ !eligJ~?,i I~' O.SIi, VIg.~,Ó~PR ~~. ~~O~BRAN~?:(presl~~n.I~ dó: co~se~~I!): 
':póis"'é''ã' unica'lIe que 0: 'eg~ir~lo( do rnilllratll' de'corro'mper . ~ ~~pero que os Iilspos 'não. sIgam' a op!milo de . V .. ·Ex, 
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O SR: MEI'I1lIlS DE ALMEiDA': ~ .. ~ Ilue.;.esla· .. dolitrin·a.; e <i governo ch·ildev'e·dar.·cemiterio. aos-.que nllo.?sllo} ca-
não.Íl a verdadeira.. . ..' .. ;.... ..' lbdlitos.· . . ' ' . ."c:; •. · > 

. O'Sa'. vIscoiiop: ''00 Rui BU'NCÓ (pres{dénle'docOÍiselho)~' .. ~ SR:'VIS'éÓ~DE;'l)q:R'J'o' Bn~Ncà~(p'ril8id~niil ~ó 'con,~lhói: . 
~rsso"e'fitnittl~mo: E~pero q'ue'õs I'relados sc;u!rilu"mel,lió'r --':Dtiixe' ós njorlos de~caí,c<Jt~. .,.. ... :, .. :.' ,'::' . 

. 1 . , oC) • • -. ~.: .. :~ •• ' ,','0. .... "'~.I"· {j. t, ~1 ... , .. , ír.. .. ',., ;.-:'. 
cami.í',bo: .. ' .• :' .... "'. . ,. '. . . '''':- ' ... :;~ .. ,~.;' .,.:' : q SO'. M~.N.OBS UE,~L,IIII!IOA,':(;p,l'ião sO~J.e.u .. quem' ~ 
,. O SR. MENDES IIg ALMEID.\. :~V ·Ex·.-I\ bllgla.nte inlelli· p~rt~rba.... " ,. .'[, ,,! •. ",' ~,; ....... ' 

gente; ma8 9. orgul~o ~~~ o deixa aírast~'r-se ,do~ a!'rl1i~es' ". O 'SII:~ FERNÀ~IiES DA CÚNBA··:L...:..DãO' de fitilr:inscpullos?' _ 

tio erro. . '. - '. l'..." O :S~·.M~NDHS DE' ALMii;Jj'A' :...:.... V. 'Ex iI~sIÓ'dâ "int~i-' 
. Ó ~R. V:SCO~OE.bO:RIO BRANCÕ (pren.dente ~9.consel~! :'. r~ine~l~' à ~que~i~?. ·QtÍc~i·~~seji;~ÜIW!.·r,~ 'niQrl\ÓSr;~q4em 
-9u:tld I oI8-~e~ de negar o q~e e.tou .. ~entl~. que a .. ~~ .. n~epult08? Trata-se do direjt!l. do~ ,q~o.seglleni: '!; religião: , 
coner~,~; n~. ~ra~,1 nao. ~.con~r~nll. á ,rell.gulo.... .!; : ", n~ri·?nal. .. I'.?r;,.outr,(r la.dl! .:. o, Brà:;i.1 I~~ft tà.op~uco, terreno, _ .. ; 
'. O SR: MENOE~' DE AL.IIIEIDA :-Eu faço v9tOB,. p:ara qu~' . qu~. nl10 possa fazcr p,!r~ ~08 maçoli~ :e, outros que: não. ·Iem. 
V.·Ex. entre outra v~z nogremio da santa' Igreja catbolica:: .direito. ft sepul.tur11;ecclesiaslic·a, 'umliecerite'ce~,iterio ?,Os 

O SR. VISCONOE ;o:R,~ nR.~N~O (pr~;ide~te do c~~:;(h~t ilngleles 'Ieni 'ó i;éú,"6nde 'se sepuHan! iiidos'. ~,~.',pr~.!..és.tan- . 
-Asseguro' que. o que V. Ex. está. ditelldo é conlra" a ' tos,.e não, contestam. ~om ,o.s.-cemllenos . cat.~ol!co~.; lodo~ 

.·rerdade. . "... . {-':" , '... . . vJ\'el!los,,jlm boa paz: aswn .co~o ~ão. Ja u/'l C~lb~hc9 . 

O SB. MeNDRs OH ALIIE\OA ::.....; .. ; lenilírafirlo~se do seu· 
baptismo; . da confirmação,. ,6 do' scu 'jura'nwnl0, como 
dt;putado, como senador, 'como conselheiro,: de : Estado" . ~ 
como ministro.' ".:: ~ 

:.;< 

O SR. 'VISCONDB DO' RlO'BRAl'CO (pres'idenle do conselho): 

que que,ra ~epult,;r-.s~ e~l c,\mlteno,prote.itaQte;. POIS bem, 
o. meio de. sati.slazer á é.ssa n~cessidade,náo .. é· invàdir 08 
ce~miterios.cath·olicos' (;o)1slÍgrados segundo.'o rit~ár dá sUa' 
religião, 'Iuas construir·se. um' cemitcrio para.og que estão, 
fóra .do gremio da Igreja.. '. .'. c;: .. ' , :. . 

. "::""Lembro·mctãn!o como V. E,.vuo seu'. 
'. Hojo a .excommunhão éatbolica 'não' se pode' reputa.r no. 
Bra!;il 'I!m'a injuri.,!,. m·m sujeita á .penas .Iemporaes; poi~ . 

'. 'se nlio é_uma in'juria .não tCR\:rasào aqll'elles que no,s que-. 
O·Sn. MENDES DEÚM.EJD~ :-Se appelÍ.l\ . para mim" rem . imp~r li o.brig~çã'o o4e"a'céi.t.ar em noss.o.c~m.iterio 

ueclaro que V. Ex. pó de ser mui.to iJiclhor.catlJolico d6 que ;·um corpo .de pesso'l 9ue ,nã,~ segulO nossa. relrglãu a pre
eu, tanto mais qualllo niio me ~ep.utó· o b'oínem virtuóso '. texto de iritolerancia, 'Os lJue não cOJlbec~m as, doutrinas 

,que V: E~ .. p~réceq~er.ú o?ssignal~r. "Não, çonhcço .a·' da Igrej.a,.:pode!n, sob o po~to ue.vista ~atura~is~a, desc~
, minha modesta posiciio .. 0 .ão faco outra co usa, mais do nhoc~r o v;llor desta quçstao, e Julgar !mperhnente .a ,re~ 

que, defender, ':e m:al; a 'minha 'igre]ã. ' . , '" ',eisten~ia que ~asem os ~àtbolicos' 11 taes iilhuJ}laçõ.es .. Ma!. 
, . .- -, , . . - . essa Ignorancla; cu o. e~per~;, .não. terá.}orças para nos 

O SR .. FIRMIN~.-Multo bem .• , ' ,. .im·por uma oppressão, com olIensa de nos808 dogmas. O" 
·0 Sn. MEND~s':DE :'h:liEIOA:-A J.iberdàde de' c'i).ns~icn- 'corpo do homem niio.é para o catbolieo cousa tão in.igni> 

cia, Sr. presidente cón~i8te no ~cguinte : " 'Sou r~ligi.ona- I 'ficante coino para quaesquer outroncligionarios, ora {isto 
rio de lal' culto tenho meu templo, devo nelle. ser ·ólall-.! o que i1io.'quereil! vçr,·os que. fústm.la'o)pouco caso da 
tido, assim'como no uso das céremonia's dá"minha religiilõ .. i questão luneraria. . '. '. ' ',. 
Se ella 'c'xige para. os morlos' certa .õrdcm de' 'ceremóili'as O d "1 'ti' ·h .. ·· 'd '~á'· d W '. I' d··· 
f b d·,. 'd . I'" I' be '. po er CIVI e. 1 o figa o ar. sepu tura a' to os, e 
un~. rcs, IlIcrentes e outros re .~g~O~~.tIOS, ten lO.t~!II m lepultura' decente e a não .déixar .. nenbum.,co·rpo insepulto. 

o direito do poder dcllas'us"r direito que o governo. deve . . . '., '. • .. , .. , •. >. '.",'." •. " ". " . 

. arl,nlir. "Isto 'a'rece-me e~idente... . .. 0" qne.é realm~J1\c ullla- vJOlen~l~ ,á :tlberdade eJl consc!-
.8 'I ' 'tP "'t .'. I' ;:1 .' '., .. I' ';'1 .encla do catholrco é ,dizer e sustentar· o macon,', quo'ba do '. " as se eu Der enco a ou ra re Iglao ou pe a mm la .' ,. . . . .. ' .' ..• '. ,. ; .. -. 

1· . d' 'I -' .' 'd ,'It . f" " scr sepultado" no ccmlterro"catbohco quer'quelramos,. quer. es ou prrva o I e suas preces e e sepu ura COIl orme a . 'E"" I' .' '. " '. .....~ 
. í . fi' .' il d r . , ~.' r;' (. b' r.'·t' n,lo. posslve que conslgilo seus deseJOS, mas asseguro-Ibes,. 

que em.t
s
;. el.s que _nl'to l c lIl.qulr."l m,. I~',O. etl! o (1.lr~.~ ? .. 'quo com mp[ta lIirric~lillfde.' :.E'ntre't!lÔ10 o c<uoin,lil! dir~i\o 

para cXlolr o ser sepu aIo no cem! erro ."ç ou m re IgIUO, é" b fi ·tfl· d'" d . l'b "d d 
prolanando':'o, ~ por~aJito e~cand~lisalldo'a(l'lelles: cuj'! dF, ~t' t .om ~en.so ~.a.ras;~ e ••. olnt~can o,. &: I er a e,llara 
feito vou postergar .. com'-m·ihha absurda pretimcilo. Ora F OIO.S, nes ama er~a . ao Grave .• o ImpQ~lante,para.?ca-

t .' t_o. . th r' :' I .· •. i· .• -' ('t ", ,.1holrro, que ·sabo o .valor. das"doutflltas decsua IgreJ3,.o 
nes e caso es aoo~ ca o ICO~ em Je açao .a?s.a.pos a .as .e '. que .05 liomé'ns satura'dos 'de 'i-a'cio'nalismo' nilo'· ···~h .. ·c e 
b,eterodoxos e á fiels,que, dehnqulll.ilo, p'erdcram o dlrelto'a, ã';' 'd' 11':' "~. 'tã' .' é~:- 'dO'·. . ço.e el1) .. , .. ' . . ,... . ..., ~ ';' . ...... n- u me em.o 11 cante . o c sos an ao. '.' , . 
sepulturaeccleslasllca'; tUGoqualtto be fi~er em cOJI.t,rano: E'i'" .tã· é ·"·d·"d ..... ," . ,.;,~ .. ~Ii ('i'. 
é ofTen~a ao direito dos catholicos,' e ri lillerdadO'de tons:::'

S 
.... s a ~e'l o '. é sem :-}!I a i II!UI "~~!~.Jlar~ .. o<c."\bl. o ICdO". 

cieocia',' pornÍais lata que sej a; não"vl';- à tó' este ponlo:' : r,.:prCSI el" "te, e ,o. que .. o~, oUêlos
H 

:rç Igl"nrlaflos, .S!! retu o.' . '- .' '. . .:. . I os raelOn. I. asn1'0 quer,em v r. a uma l~tanl;la.enorU";a· 
O $R .. VIEIRA o.'. SILVA :-18S0.Ó intolerancia. .., e,ilreOpel1~~níimto lJue ~i,rig~,.a",~re\,c'i~· .g~,iêil,fte~)1>ccà;-:. 
'0' :S~. ~IENDÊS..i)G ALMEIDA:--;- ·I,itôlef.ancia e,'oppressão:' ,tbo,l!c~,.,e o de out~o~. r,qlig)ouarios. q ~çril.!terj? S'\1.ho!iq,~: .. 

é querer que' um aposta ta, . um' beterodoxo seja sepultado'; ;rep~usa scbletud9 110 dl)gm~ da res,urrelção da: .ca.~I!~,.' 
dClltro:de um êemiterio calbolico.:'· . ,.',', i dabl resulta. o}n\~res~e que os catho~lcosleem por taesesta-

'-. ", .'. .... . ,,' . : ;belecim'énio's; ilÍterês,ei!iie' nilli -pó'de ser'õ n\ésiilo p~'~a'9s . 
. . 0 [ Sn ... FEnN.ND~s 11\ CUNHA. -::. P~18não ~~ ha de Aar 'outros religionllrio,. O respeito pcl!)s corpos mortos p'ii'r:" 

~~p.u. !ura a ~u,em .não .trver cemlterro .. ; :." 'Iencó e~sendàlJiwnle á nossa. réligiãO. ,A profái,aÇ'ã'o Ido 
O:SR. MENDES ·,De· ALMEIDA: :c-Essa hypgtbese é·inJlios- cemitrrio catho.lico não é: a. mesma, 'coul'a'que a. de 'oulro 

sh'cl, não .ralta no Brasil terrenos 'para ,se con,truircm taes:. estabeletimento desta' ·e~(leCie,':. onde' .. aquelle dogma;não:.
eí!tllbeJecimenlõs I! tI1O'" d6ceot~, cõmo;par.a OS; catholicD:I>: l!em .val,or:.,DesconheceFoi é/ignorar o :iioulrina'da)Igrej~l(,' 

. - . .' - - . 

,'-:. 

. . 
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ol[ue reAalta' do'pareçer;'dO' consellio de Esta~o ~a~ques~lto'.l engQnhei~o 'do arsenal, ,indo, visitnr'o lÍ1tabelecimeótó; '!Ie-
da,Sapucnia, , ',..:"",' "", '1" I 'Aburn indido' notou, que" lJlontanha ameaça'sse, de,abar., 

\ 

'"' 

'. O; d?g[l1~ ,da ,resurreiçlló,da.' carne, .diz l!.orn~lein, i~n- :;y ~!..d.ad!l.;,.é:qYe",'!~tal}Íl~ o'".op,~ra rips, delll~o d~~ ó[Ti;:i~as, 
culcó~ na' in(dligencia' do hOll?em:do;Cé:,a;;P?b,re~a" d,espa_' ne ta r"..!? , que' 'all1.Ulna terra com'e,Çilva; '!",cabir e trataram" 
porçilo' mattrial 'd~ n6s7 mesmos'. que:, posto q4e rnor.t~,1 c';, de' Cugir ; rOi-~es8a oécasiUo que desabou' um grande pe-" 
sujeita",a corrup'cão do" tUIIÍlilo; , sera' UIl1 dii" associÍidiú As" lIaco' da' montanh,a e, a, muralha que sobre esta;,asrentava' 
immortaes prero~tivas dll nossas álmas",E~le 'tle;tino l1nâ'I" Cã/erido ,abater' o urlHldo 'qlle Íl~~Ta em 'Qj,i~o:", ': , , , ' , ' 
d!), nOSSOS ~orpo~"deveMo, depois;da'consunimaç(\'Q dos tem- i"o Hàvia na offiCii,a 'cê,tcà;ile 'ctim ope'rarios:~,Ao "p'rincipio, 
.Pos;.s!l~f!r;, da .t~rra,: ~e7, c:o~si.q~r!l,~,', cOT,> j.W,o ,Yt.ú,lo, ? ' suppoz-sc q~~ .cria.havido gra'n'l,e mortandade'; mas;tra
ccm.tcrto' ~hrlstao co~o um campo' semeaâ,o, d,e pret;lOsos' balbando-~e '. bontern', at~, 'ás', se.s horas ,da ,noute, ' não 
elemenios""quo" "do';;aLrocb'a rllo '1105 esplclltlor.es : .• dos céos 'e " obstante", a' gran.le' CbUY3, des.:obriram ,se 12"cadaveres; 
CormarãQ à Celi;-:eolbeita,'dos, eleitos. ',; "', ',: ';', ' ' , f; tirnndo-se muitos redllnSj entre os qua'es ~20 lque ,foram, 
, Se '05 iios'só~ (e'síadiSiis :ésti vessé'';'': coht'pen~inldos, desta" recolhidoS' uo,hosv(tal de, niafinba. Desles, \lO estao 12 feri

·llôutd.~a· ,~~oéb~i.mà'riãm iiit~le~anre~ p.r~~~:~e~, d?' P~.ro.cJjO' d'~s ,V~ v~nie,Úà; . ;~s n;a!~~ li~eram., )J~q'uenas conl;u~õ,es, e 
da. S~P!lCala, c lã?' PQuco,acons~~b~~I~D1 ,u p~.oran,.ç,a~dos 'rceo,lheram's,e :"8 suus casas, CQ"Corme o' pedido que 
nossos ce'1l1itRfios.· ~.:.~ : '\ ' :- '" /- .' . : .• ) .:. '.~ fizeram.'" '-' : ".... " ~ " .. : " 

.' " -' " ". I .- " . ,- " .'" " .. ' . . : - ' . 

. ' Pelo~,~,e, t~nh~...ar,abà~ó do',: 'exBe~de~, 'julgo; t~r, pr'?~,ado, • _ .. Not?u~sO A notite' q~e Callaui)!' umr.ontr~-méstre, 'Íltn. 
'qu~ ~:pohl!ca;,rel,lg,t'osat do , ml,~lst~~IO, tle ': 7 :'de . M~rç('.' e, operarID e"um' I!)ener da. companhia, d~ aprendIzes. 'Como o 
sobretudo a do honrad.o Sr',presldente do consel.h~, tem Sido S,IlIVIÇO n1iojlolleseH cQntlOuar cnUI9' ,por, causa dá cbuva, " 
unia política, desaeertada, é lienbl"lIi~ razão .ér!a á'ju,ti,fic'~. p'orque era ,dli lIa,lUl'ela'.lal que não ,podi!!' ser. C~ito; 

_ Esptiro Jtf~e', S,' Ex" bem com;'penetra~o d~. s,ua lilissão, 'nem jnesmo,com art'botes, vi?to ,como' censis,liana,r~'D1.oç:lO, 
tome melbor,caininbo e .harmonise sua P9siçao de pre"i .. ,' de grandfe pAos pedras, e. oulro~ materiaes, mandei ~'uspen-
<lente do cons~lbo de u,m paiz catholico' com as crç\lças idel-o para, recomr.Ç'ar hoje muito cedo, : ' 
deste paiz.', ' ,'. ." ';'~ , " • ,Com,elfeito, eÍiconlrataín.:se b:oje, esm,agado's, 'os corpos, 

Acho-me ml!,i'Catigatlo, Sr, presidente'; não qucr~ndo ,e~-' do contramestre e' do"uperario' que se ,acbavam sepultado,! 
,baritça~ põr mais' tem"po ,a.."otação .qest~' di~cus~ilo" ponho, :sob as ru)nas, do ,edificio, logo itQ sahir da porta', " 
: aqui term!) ao ,meu' qiscu,rso; 'solidlalldo'do' senad~ per.'lão' O .eontl'iimQitre, sej!undo inCormações dos reridos; foi dos 
, de tetpor tanto'tempe' occup,á,j1i s,u.a .'attetiçãÓ ;"rm}IÔ lIão' 'que' Jlh'~entiraru a quedá da montanba e .'já se acha'Vil'Cora, 
,podia' de <!utro . !nodo p'roced~r, ,por,que tinha, á c:~mpj-j'r. do 'ed,fJcio quando \'oltoü para buscar "O' "cbapéo' de. ·,~60I/ ' 

. u'!l~'obrigàÇ~Q',de. c~hs,ci~nc,ia.' f;omo' catb,eli(',o~ ,? "in?i1 ,e inf~li~me!'te 'moriéu: Falt,a, ':a,iilda,um",nienor, ~ujo"Ct-' 
'out,ra'como' membro' dest!!' ca:;a que, deve zelar, a ob,er- dal'er não se descubrlu; ma! esse menor' nDoo pertence á" 
va!,éia: de nossa coostil~jÇào. ',oficina em 'que de~-se ,o desaslre ,é 'da'companhia de'àpre'n-

'Tellb~ c,onchiitlo' (llf"iI9,b~m,) dizes 'da rua de Bragança, li, 5Uppõê-'se que teria idQ b'rin-
: ' " '" 'car em um becco.q~e uavia por detraz. do edifjcioe' taIYez 

ostej,i' debaixo das' ruinas, porque ain'da a cli;,aláç~'õ 'não 
cbegoú até'at~rra,q'ue cabiu junt()'á ,mootanha.;': , " 
-.os feridos_ que fora in, ~ccolbitlos >~ boipital; bontern 

Força, naval : ói,esnio, Coraru opllrado~; jicinju'c opiinaê-ebegu~i ao arspna!, :' 
" .' " "'. ' " _~-0 ".1. , " dei .erdem para' que dese'!nb.arcás,em"to~o9 os,éir.urgiOes,. 

O'Si;~ Ribeiro dà Lúz(ininiHro damal'inha) :" da 'ármada, e ~eguimm 'para \t,lio}pitalpáraotratameot'o 
-Sr' pr€;iM';te~' ',0,' lameÍltav,él sio'iSlf9' que fie deu buriíc,k dos' fcride!. " ',,' ; :. , "..." 
nó 'arsenal dá mariJ1bá. obrigóti~rnii a. 's~biÍ" desta ,casa' para ,lnCormou-t:ne, ha ,pouco er.irur~i!}o~m.ór que, dos Ceridos" ' 
ir providcnêiafsob're'fe 'modo' de:'sàlvar a "\~rla daquflles . dou~ estáe' em ',risco de ',:iua, poí:4uo :foi preciio' razer 
que tillb'\íiil' ,sido"vicliolOS de'me~rilà:: E' ,isto' c'emo o bon-' 'a, des,articuXa,ç~o:do braço ,de um', ~ tambem u~, curâtivo' 
rado' s'énadói-: pelá prõvincia 'do' ~Ceará pedo' 'Infermi,cOes mlJi!o meliridroio'nqcrane'o qe,outro,que:està".a'rr:,étur~do. 
sónre e~te -acollte'cimento;'êu vou' exppr'á casà o q'ue'oc-" De modo que,' mortos, até o 1I1e),0' .di~de hój~,JlOra ,em 1IU6 ' 

" correu.' :. " , Jr, .' " ," ','o ' ' .. '.,''-: .,';: re!i~ei-me :do ars~palt ~eri6cou~se serem U, e' reridos '20" 
',Hitvià úm 'edifrdo no a'rse'n'aJ' dé màrinho,' 'construido ha além daquel\e s: que o foram -lelClÍlente" e ,quQ se' recollJe-

"., ',' , ' ram A suás 'casa~ .. ' . _ ' ,. ' 
qúatr:ó ou"cinco anoos; que ficava mui te' J1roximo'da'ny.t~ '. '. 

, ralha' do convento'de S,. Bento;~e iào proxime q'ue a parede " :J)~an\Q 'aoprej'r izo 'do ediftcio; ,e,u 'c,alculo que ,se eleY/l, 
dQ fundh-jjistãria'da niurallia'um'ó'u dóu, illctros. Era'úm de 1,00 a'.!,!i0;OOOll'l: ., " . 
eüi.~riô'hlivQ ; más; 'co~,;as' C,bUVld. tnrren'é.iiiés,da ricl~toHaviil' .grande qnantida~o de mat~rial' oa~ effidn-a~:, 
de '26 ji,ârá''27 ;'e;, cóm a rconiinuaçà:6 dess,s, hlivas bontem; :PQrque no; e,!ificio,' ú,uvafll: ai de carpi)lieiros de eb'r" 
sem' qiie sê esperàss,e, 'bouve uin. gi'andiJ db:lb.ilwcnió ,da' branca, de bandeireiros,"corrieiros c lustradore's ~" quasi 
nióntàribà' ~óbre" o' edificio, e o' destruiu' CIÍl Ijúa,i sua' todQ~ os o~jet!os·· pertencentes, a essas ollicinas ficaram 
totalidàde: t,;', ,."..,.':, .' " " muito estraga~os';entre.lanio, ,'tratou~se ,bontem ,.de apro-'" ' 
I ' ..:. t', ',' " ,'cc '. -", " , ,.", veitar tudo'quanto'Cld pessivel;, pl:,incipalm~nté pelo,q~e. se' 
. ,I) Sft: PO'lI~~U :-:-Sem, q~,e, ~e I\weras~e ~ ,~il9, ~ra, prc~;;reCerea rÍlctáes" ,_. '_' ,,-
,!s,t,0:1' .:1 ""~ " :, ' , 'Esie acontcciinrnl~. Sr .. ' pj:'esi;lenl~, ébenf lamen'tavej ; 

" O' SR." RiBglno~ DA' Ll!z (min,istro ila'mar.úiÍta) : -Nilo mas f,U não posso ~ttribu.iI·o a 'desl'uitlo de pÔ5so:i 'til goma. ' 
era prevlst!!;' 'o 'nono, pa,sado :deu-se um pequeno 'dpsmo~ '0 q'tie'me párcr:,e é!que o .ediU'cie"nãô, ~hviá, tersldo~'êoits-' 
ronamentc! : ilO' iiim ~o;d~' S.' Bento;:;,mas 'em' outr~ ,Iógilr; que' truido n(r logar em-que so ~tbava: ,(tsiitistro "(pie' se • .íle,u, 
riilo['/esse, querdcsàlloU: i :honltÍm l,:':aindà~ hontem ;m'osmo~o: Il!ais ,cedo :ou' ma:ls~ tarde devià~sê e~pe'rar,; porquantQ, se 
•• ,.. • I ... ". i" : • .". I • ~ ~ ",' L 
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O" conve"nlo ~ S. Bento está ,situado "sobre uma" monlanha os ue madeira, (Iue olTereciam grande resislencia, foram 
'de pedra, o cabeço (I,e~sa'montalíha é: cobartó de ,terra', e intcirumcnlil'deslruidos. •..• . 
o "()csmoronamcnto 50 verificou justamente n.a llaTle têrrea Passando, "Sr. fl.residento, de'stc facto, ,que, con!" muito' 
que veiu sobre o edificio, E' verdade que alli existiu, uma, peznr' refiro ao senado, a prestai' ao nol~re senador infor
'muralha de protecção; mas ost;', h~je roconhecido filie eira maçues sobre' o·art. <i0 do projécto'elll discussão, eu u{I"ra-

'cào"era sufllciente jl[\ra garantir-completamente, a segu- deço a ~', J\X, e ao senado lerem addiado a djscussão até'a 
ranC;l ,lo odifici'o, desde fl'oe 'se desicm' clluY:l' torrenciaes" minJlll chegada, afim de que podesse dar as informaçijes a" 
co~o as que' houvo a n:o'ute passada'e -'Jontem por todQ o que,soll ohrigad"o.· " • 
dia. "' , _' '""." , '. No art. -i 0 é auto~i~ado o governo a rC'formar.o regu-

Se os alicerces, (lo con'vento de S. Bento não' vão" até 'lamento dos arsen~~s, podelldo elevar· o' vencimentordos 
'a lage d ... perlra, e.u fUnponho que ·:r,õte mesmo e'dlficio na empregados nellg' mencionados. ·Sr. 'presidente, na· lei de 

,forças, 'I ue rege o presente exerci"io; ba-autorisação para o parte que dá para o" arsc~al não" olTercce a Ile"cessaria' se- . 
guranc.a, e que póde desahal.·,se por yentura sé repetirem ministro da, !11arinba reformar o regulamento _do~ arse

naes; mas .como çu penso que nentro deste exerci cio nio' as chuvas torrenciees, 'que 'tem havido nesses ultimos dias. " 
. . pl>tlcrei conduir a refol'l.1Ia flue ienbo entre mã'os~ solicitei Entretalito, hontem' mesmo, dei ordem ao engenheiro 

das obras ciyiô pora .que fizc8~e demúlir uma. paite da da commissão'da camara dos deputados que a,.autorimção -
, coniinu.,sse no exercicio segúinte, 6 quo mu fosse dada om murãlba do morro (IUO am.eac.a r1c.struir o resto do odificio 

'termos mais Jatos; isto é, ,que U19 autorisasse a elovar que aindà ficou de pé" . 
/ os venCJOlCntos de certos 'e determinados empregados . . HOJ'e;- 'Iuando che"uoi ao ;menal, j;'ts,o 'achªva demolida . 

to NTIo' pedi autorisaçã,o para elevar os vencilcentos ,Ie essa p' arte da ,1JUralfla c. arredada t.mbem u.ma porção' (re 
,todos os empregados dos "Úsenaes da COrte e das provinterra. Vóu' providenciar para, fj!le: quanto antes so trale de 
cias, por. entendor q~e os empregados llue são amciaes mi

segurar a montaliha por "quelle lado, afim de·evitar litnres já. tinham' lido augmento pela tabella de 5 do Feve-
novos desastre~ iguães.ao que infeliimento teve log~r hO)I' reiro de 18i2, e que os opera rios tambem della não 
tem. • precisay~m, visto 'como ,esÚlva lIas altribyições d~ governo' 

Perguntou' o nobro sanador; su" t~ndo" bavido o nnno cOllcedel-o, e effectivamente concedi orianisando'· em De-
passado o desabamellto no úsp-nal,'tomaram->e, as naces-, zembro proximo passado_um,! 1I0va tabella. . 
sarias providencias para evitar' a. sua reproducçào. Mas, porque hOUve, um a,ugmento de yencimenl'os, dado 

• 'Devo d.eclarar ilO'nobre senador que o terrcno ,oure pela tabella de fj da Fevereiro de 18i2, e,bouve tàmbem 
que est,io edificàdos os diversos edilicios do arsenal foi o contc'dido :10S opera rios, tornou·se nacessario ,melhorar'. 
quasi todo o,u conquistado ,ao mar, o~ no fluiut,,1 do cou.\'en-" à"sorte 'dos empregad9"S quo não fornm, contemplaios na 
to de S'. Bento; foi·se adiantando aconquista deste terreno dita tabella:de 5 do Fevereiro' 1Ie187'2, visto como es-'" 
pela pedreira; e me' p.arec~' flilO bojo a parte superior do taIJeleceu·,e grande desproflorCtlo 'entle os yenci"nientos' 
terreno· do . convento precisa de. grandes obras dcsegurança desses empregados m"enr.ionados· afiui no aJ'ti~o com aquel-
para qu'e. não Tenba no ruturo a desabar. les, e'nlesmo entre os dos' operarios. . .' 

O desab<Ímooto que houve o an.no ·passado foi eli,l'qunn-' Erá preGfso; SI'. preiidente, procurar um. limite alé' 
lidada muito pequena, no logar'quo fica dcFroílle aO,Ílsta- ºode se jlodess~' fazer a elevação dos vencimentos, e pedi 
leiro em que S6 está ,construindo a corveta Trajano,; o de que este rosse 50 % dos actu1108. Não pretendo el.ivar 
lrontem, por.ém, tleu·s~ bein defronte dã escadaria que ~obe .-os yencimentos .... de todos os', empregados. até Ui 0/O; 
para o tonvento,'e <Iue fica para.o lado tle d.entro do'paleo. alguns pre'cisam- ro~lmente deito augmento; a outros, 

Parece-me que será preciso fazer demolir uma bo'l porém,. pretendo f.zer au:mcnlo muito meno·r. 
parte da barrança do convento, e ronstuir uma. grande O limi.te· de UQ °/0 só te,e por fim marcar até on.le O' 

murulhá para.evitar novos desmoronan\entos, que n;10 po· soverco podia.elenr os.vel~cimentoª. . 
derio "dar-se agora sobre "dificios do arsenal, porflue o· Entre os empregados dos arsenaes temos osdirectorcs 
que estava expooto .foi destrui'do. Verdade Ó' que hu..ou- de.omcinas, que 5,10 funGcionarios de muita· iinportancia, 
tros e~ificios mu;to proximos da Illontãnha; !n,as pelo visto como' dirigem '0 fiscalisam todos os serviços q,ua pas-
lado.desses:é ella de pedra,' e olTereco toda a garantia Sam palas re~poctivás,olllcinas.· .'. 
de segurança e ilolidez. ,,' Ora, anlre esses directores a .tabôlla do 1860 CS.labe-

Perguntou o honrado senador §~ o edificio ficou com- leceu notavel desigualdade de vencime'ntos; ba director 
'pletamente. ·arruinado. '. que tem ~: OOO·lI'l. outro quo tem 3: 920,$ e,o'utros 3: 900:$; 

'Ficou complctamenie arruinado. rcrdeu·se grande parte não se eslabeleceu distincç,lO alguma entre os directores 
'do (Iue havi'a dentro do edilicio, isto ,é, os ,moveis flue se que ·,ilo omciaes da armada e aquelles que são emlúegados 
preparav,lIIi para os,navios da arm.tda,. CÕI\1 'cxcepç.ào de. 'ciris ~pro'priamente diros. Eu ciltendo (Iue é preciw csta
di,'er50.s objectos, u1gllns fuuito rrageis, porqu.e· parec,e um bolecel' umadistincç,h de maneira que o omciãl,da armad~, 
"ca'pricho do aca'so ou da-.orte, que nl1 meio desse desastre 'servindo'de diroctor de ullli omcina '1u~lquer>. ou de cons
se salvassem ohjectos rrageis, e 4ue outros do grande solidez, tl'ucçãÓ naTal, o'u, de machinas- ou de pyrotechnica, n;;'o 

• se r,stragnsscm compl!ltainente.·, '. . '. • possa I'elicer·mais .. do que o enípregado civil. ' . 
Deu·se .. mesmo um . facto notavel:' o uUimo dos Temos escre\'enles de omcinas que Mo' muito mál 

.individuos salvados dó meio das rui nas roi um menino de p:lgos; os da COrte vencem apenas 800~, e os das pro
Seto annos que não soffreu, a mnis pequena contusão, por vineia,s uns' 600;l>.e outros ·4.00~. Todos os'ses empregados 
ter sido encontrado debaixo de um bancp, ao .passo' (Iue I precisam de melhorame.ntos em seus vencimentos. •. 
foram esmagados mllitos homens'robustos. Tambem encon-· .' Eu n~o trataria ainda. assim de ê.0licilar do corpo legis
traram-se objec~os de loyça e Vidro '"tactos, ao passo que lativo autorisação para melhorar esses ycncimentos.senão 

,. 
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tivesse de augment.1r as obrigações desses ~mprcga-I'o re~ulnmellto do arsenal; ha o de~reto n. 3813, de 16 
dos. de Marr,,, de 1867, interpretativo 'do um àrtillO pen'al do 
. Na' reFormá que, projec!o fazer' dos arse,nae~ da COrto regula~ento, que dir. "quo a~ praças das companbi~s de ar
° provilleias, lenho -Ilm .. vista rnl'lborar muito u serviço a I tifices n;10 c~tüo sujeitas ás leis militaresda armada, e 
respaito da escripturação'dos objcctos q(18 são entregues;\5 muito meno~ ao regulamento especial do corpo de impe
olIicinas, de maneira'quo so poôsa··estabelccer a mais sevllm riaes marinheiro>, e sim. as-penas em que poss~m incorrer 
ílscdlisação sobre os arrecad'Hlos e despendid05 por alias. ~eguntÍo o direito COmtllUIlI, sendo punivcis 'em suas Faltas e 
Pretendo tahlbcm estabelecer a esnipturaçiio' por modo tal' delic~os com bain, expulsão 'do ,serviço do Estado, e rec.ru
que se conheça ,com presteza e facilidade o despendio que tamento nas condições legaes para os corpos e navios da 
se Fez' com cada »avio da armad;l, de maneira (IUe, COIlS- mesma armada. 
truido ti navio" se possa ''i'lbor em quallto montou a 'despeza liu entendo ,'Iue em caso algum. o artifice dUl'e ter baixa 
com o seu Fabrico. . ou ser expulso das companhia~; 56 elle foi educado para 

O SR. 1'0MI'DU :~Hoje .não se liode saher isto?, : o serviço do Estado, se por sua má conducta' não p6de 
O ,SR, RIDBIHO'D,( Lúz '(!Ílinistrodamarinha):-I'ode~se I COlltinuar il ser arlifice, del'e'ir para o batalhão.naval, ou 

• sab,cr com !Iluit'l dificuldade, 'porq}lo ~ ~scripturação não I para o ,corpo, d? imperiaes marinh?iros, on~le - a severidade 
cstá estabeleCida de modo a consegulI'-se este resultado da diSCiplina pode conter a5 mas Inclinações que por ven-
com a necessaria presteza. ' ", tura maniFe~to. , , -

Pretelldo .tambem·determinar 1I0l'aS obrigacõe, para 03 Tnmbom entendo que lia reFormõ1 dos ar5enaes é preciso 
menores artifices.' • ' regular .todo o S'erviço qlle está a cargo do patrãO-l)]Ór. O 

O sellado sabe Ilue . nos 1I0SS0S arsenaos ha.'colT!pa- patr;1o~mór tem suás obrigações definidas 110 regulamento 
nbias do artifices menores (Iue, recebidos, na idade de do arsenal, e eu julgq (IU~ deve ser o cheFo de uma direc-
7 a 1'l an1l05, são vestidos e ,~Iimelltados pelo Estado, toria. -
aprendem primeiras lellr3s e doutrina chrislã, o recebem Já por 'occasião da reFórma da tabella' dos arsenaes 

,educação artistica !l"S of}lcinas,até completxl:em ~ idade eu entendi que devia dividir o' ser,iço por direcCorias; As 
de 16 ·annos; passam elltào Ú artifices mililares;. s;ió I directorias de conslrucyão nuval, de machilías, obras tivis 
aquartellados e Fardados, e tem_commàndante, A obriga· o nrtilheria, coube o pessoal proporcionado aos !rhbalbos 
Ç'lO '1ue liJes impõe o regulamento é ,lI:aualhar nas ofllei- de cada uma. : -' , 
lias, Fazer guardas no ar,enal, e emharcar nos navIos de' Algumas officinRs, porém, Foram consideradas al'ulsas por' 
guerra para sCI'vil'cm .de oHleiaes artifiées., . não poderem pertencer a qualquer daquellas dircctolias, 

Eu entendo que se ha conveniencia no aquartellameuto de e penso que pó de pert~ncor á um~ que tenha por. director 
aprendizes menorcs,não ha nenhumõlllo do_s al'tific.es milita- o patrão- mór. 
res; penso 'Iue convé.m dar nova organisac.ão R estas compa-' , 
nbias que siig pesadas ao arsenal; que,assim ,como se impõe 

A dospeza,_ Sr. presidente, em quo poderá importar a 
reFormà do regulamento dos arsenaes, ainda augmentando' 

-no artifico rúcnor a obrigação de servir 10 annos ao Estado, 05 vr.ncimollt9s na j'azão de 50 %, o maximo, é de W2: OO'O,p, 
sendo parte deste, tempo como artifi'ce militar, possa se Já d,oc_larei que nlio é intene.,fio ininha elevar a' 50 0/.' os 
impor á este a mesma obrigação- do sorvir e de embarcar vencimentos de todos os enípregados mencionados neste 
quando houver lIecessidade, como olIicial artifice,mas sem t' " ó t 30 3" 000" 
se lhe .dar' caracter militar, ar IgO,; creio mesn,lo que s men e, com' ou o: .;p <o 
" Convem tambem estabelecer como regra que o artifice po~lera ~azcr essa reForma.: regulansar, e estabelecer . .certa 

d d I I d t 
'à d ullIFormldade entro os l'enClm9ntos dos empregados nlllitares 

e uca o pe o arSfna, quan o ,e ome maIOr li' o eva '. I' . , I d t t t t t -t' I I e CII'IS (OS arsenaes, aSSlln como entre os dos operanos. 
gan Hlr uran e cer o empo, an o quall o gan la outr,), ,,' . 
qualquer ârlisla; deve-se lazer Ul)l abali,"e~to, -aillda',(t'ue . O SR, POMPEU: - V. Ex. nao explicou se au~mentava 
pequeno, que sirva pura compensai' ao Estado o trabalho o .pessoal., 
~a c~iaç~o: -educaç.ãQ. ~.ensl~o' quo lhe (oi ilado: Orã, as O SR. RIDEmo tiA Luz,. (ministro da marinha):~Talvez • 
comp,lnllla, de ar tIfice, ~i1ltal.es que nós temos prestam o augmento de trabalho da ~scripturàcão obrigue' a crear 
operarw:, para ,~rvll' lIasomClOas e e"!barcar nos navios um ou outro emprego; mas prete~do, se fôr possi~el, 
de guerra,mas nao Jlrestam' gua,rdas y;!T~ o arsenal, como prescindir úa creação de um só 'mais. 
se leve em vI5ta'; e UlUa das ob.ngaçues IInpo~t"s no regu-, Perguntou o nobro senador se c3ia reForma' de arsenaes 
lamento que nunca telc cxecuçaoj Visto como as diversas coínprohcndia unicamente o da cúrte. 0- ' 

guardas d~ arsenal Rão feitai com-mais 'econolllia e vanta- Comprehénde todos os arscmic" 'q~er da CÓrte; quer das 
gem por praças do batalhão naval. ',provinciàs. ' 

ASSlOl, Sr. presidente, entendo que é He toda. vªntagem 
reformar o regulamento das ,companhia,! d~ artifices: e de- . O SR, l'O)IPBU' :,-E ~alllbem ~ iatclldoncia da ma-
termlOar que, logo !Jus o menor complete a iLlade de 1 G,flDba ? "-
anDOs., p05sa viver fóra do cstahelecimento, snjeito I O SR. RIDErr.o DA Luz ,(!llini~tro na ma~inha) :-Não 
todaVia á olJl'lgaçi1o de trabalh~r 10 3111105, e de embarcar I pó de comprehender a illtelldellcia da marinha. porque ella 
sempro '1 ue por escala Iho'couber, n'os navio5 da armada, hoje (órnfa uma repai'tiçào á parte, 'inteiraRlente separada 
~endo um vencimento 11<10 igual aos artis'tas estranho~, cuja. do arsenal, , 
educação nào Foi Feita polo Estado,.porém um pouco - O nobre senador tambem quiz - saber se eu pretendia' 
menor. - "crear novas oflicihaô . 
. Por excepçao, doverão ser conservados nQ arsenal os .- Nilo pretendó crear novas oficinas;' 30 contrario, talvez' 

que forem orphãos, li isto só até a idade, de 21 a1l110S. tenha d,e supprimir algumas, porque, como muito bem 
Eilte~do tambem que 6 preciso 'em' oulro ponto reFormar disse o nobre sen_ador; ha olIi.cinas quenªo convem ter, 
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porqlJo ,os seus productos podem s~r cOluprad'os com muita I navios· e obras peêluonas nessos arsen~os, attgndo áquillo 
vantagem.a.lndustrra particular. .'. qu~ elles podem fazer no estado em quo se acham r,rescnte-
, E~ opinhlo ' minha qUQ o~ nossos arsenaes não flevem iilCnte: . , , 

ter senão aquellas ollleinas que forem indi~pensaveis para I O SR. POMPIlU: - Mas se a industria. padicular j1óde-
a construcçào naval, mácbinas etc, e '1ue os objectos. (Iu,r. razer isso.:. 
podem ser fornecidos com vantagem pela industria parti
cular dov~m ser cOIÍlprados a el/a, o não tcrinos oficinas 
para p'reparal-os. 

Ai, da hoje confcrenciapdo ~om. um dos di'rectoros de 
olllcinas do ar;;en,t! de marinliã el/e fez-me vêr a cohve
-niencia do nósso- arsenal aql!i não 50 incumbir senào das 
grandes c.Qnstl'llcções, -rese'rl'ando os concortos dos ii~l'ios' 
para ,os ,das provincias, assim como- a consl.ruccful das 
embarcações miudas, e quando est",s ml,õ as podess(lOi f<l\er 
incumbi l-as á innustria particular. 
. Disse-me 'qUe, 'assim se pl'ócedo na-Iri'slaterra,- onde 

os arsenaes 50 se occup-arr. das g-randes 'con,lruccões, e- as 
embarcaç.ões miuda~ silo sempre eucommelldadas às romcinas 
particulares. - -

Realmente entre' nós a construccão do -um navió tem 
grande demora, POf4UOO' pessoal li 'distrahi<lo frell'lonle

'mmite, ou - vara ('oncertos de outros,' ou para o fabrico 
das clllbar~aç,ões IÍl{udas quc com mais ""ntagem podem 
ser foitas pela ilidustria Ilarticular.' , 

- O SR- HIDBIRO DA Luz (ministro da 
Quanto ao ars,enal da Babia,- -cste acha-se 
fazer obras de certa imp"rtancia'-, . -

ma:l'inha) , -
montado para 

~ O SR .• ZACAnIAi ': - Escalere~ . 
O 811, HIBEIRO DA Luz (lninistro da marinh~) : ~_ .. 

tanto que está construindo duas lanchas a vapor; e breve
mente-tem de' construir -dous pequenos navios' para as " 
aguas do Ilio:-Grande do SuJ- • 

'Cénsurar-me,hiam com razão os Dobres senadores, se eu 
porvelitura quizesie monlar todos. os arsenaes de provin
cia do mesmo modo por 'que se acha o da COrte, e quando 
é sabido que para mOlitar-so esses arsenacs ~era prec.iso 
fazer UUla r1cspez,1 superior a '250 :000$ coru cãda um. 
, . Entretanto, vou dar as necossarias providencias para se 
mOlitar no ar,enal do ('ará aofllci~a rle m~chinas, 'porque 

-parece-mo que é preciso melborar mui tu_ as condições #-
-quclle arsenal,; _visto Ilue, estando muito distante dos da' 
Bahia ,o da Cói-tc, rleve' , dispor 110 certos meios, de certos 
recursos, para fazcr os concerlos, não só relatil'os ;'1 cons

o. S~. POMPEU : ~y, Ex, vae 8upprimir 05 )Ir,onaes das trncção naval, como tambem li m;tchinas, e mesmo para 
provlncms? .' .' -, f,lzor ,novas construcções, - aproveilando .. se,a grande abun-. 

O SR. RIDllr'Ro- nA Luz (millistro ela rnari1ha) ,'-Nno os uancia de madeirás '1ue olTerece aqucl/a' provincia, assiní-
supprimo_ AO'contrario tenho mandado fazer uel/es muitas como a rio Amazonas. ., 
construccóos_Ao ar;enal da Bahia, um-dos meus'antecessores Qualito ao arsenal de Mattd-Grosso, este so acha em_ 
foz cnro(umenda de ~ O ou .<\'0 c~caleres; párte dos quaes mits C9 ndições, e como os meus antecessores eu não tratei 
já foi rerolhiria ;\ COrte. .. de o melhoràr porq~e di$punhamos -do ar,enal do Ccrrito,,_ 
. UltilllalilOnlo mandei con>truir ,fI/i Itua,s lailchas_ a vapor, cuj" mudança para o Latlario foi determinada' pelo meu 

,e, vou dar ordem p'!ra que se construalfl. dous pequenos col/ega, hoje ministro da justiça, ~ualld<i occupava a pasta 
nayios rle rodas,"IIUC, dgl'cm scrvir na -esquadrilha do Rio. '1 ue occupo. ' 
Grande do Sul. O meu pellfalliento é flue o pessoal' d,o _' O arsenal do Cerrito j~ c01ncçou a mudar-se; dentro -em 
arsenal da' COrte não seja distrahido da construccào dos pouco' tempo I'stará oI/e m_ontado e cOllleçar{t a fazer o 
dous navios que esl.,lo nos rHaleiros, e <le dou;'o-utros fabrico rios no,ssos 'navios '1ue 80 aebam na~ ag-uas do Para-
quo dovem ser construidos, apcnas esses fore,~lançados suay. Portanto, logo que estejil montado esse estabeleci
ao mar. ,- n{e 11 to,' cu, lia reforma do ~cguiahlento' dos arsenae:" , ' 

o SR- ZÁCARIAS : - ESIJocondcmnados os arsennes de 
provin!'ia, . " 

b SIl. nID~:_InO D_' 'Lu7. (mini$iro'_dá~là?:inha) : ....,-!Não 
, es_~ao ,conidemnadoli; o da·Bahia tem de fazer os dous navios 

pequ"-lIos a rl'le ha pouco me !-efcri: _ . 

. O, SII, ,Z_,r.An'-.\s: - Mas, se para constrnccilo 'pequena' 
a indus'tria particular hasta. . . ~ - _ • 

O SR. F, OCTAVlgO :-0-1,10 é rllle é logico.' 

O -'So:' ZAr.ARIAS :- _ .. como cdnscn'u estr~s a;,'enaus 
para fazer cSl:alercs, que QS prirlicularcs podei!! ú1zer?, 

tratarei de ,upprimir o rio Cuyabá, redu7.inrlo-o a um osta~ 
ie~'o,_onde'se possam, rr,alisar pequenos reparos e cónccrtos. 

I'erguntou tambem ° bonra1o senaJor se efa melllor 
mandar,vir d~ Europa por, elll'ommenda .'!o g-over~lO, os 
materiae:; pará 0- serl'ico d0500ssos arsenaos, ou' se COO1-
pr,l-os aqui; e disse -riue tem ouvido jjleixl!mes e censuras 
nlllilo grave>, por caum de contratos celehrados.nos noss,OS 
arsenacs para (orne'cimenlo \[c m<itcriacs. . 

Sr_ presidento, tenbo sido o mais escrupuloso quo ó pos
sivcl nos cOlltrálos para foí-nucimcnto de _ mat_criaes aos 
1I0S50S arsenaes, e d~sejllriâ !llUito que o ilObre 'senado! com 
toda a fraoducza declara'se que censuras tem ouvido. . 

O SIl_ RIB~lI\O- DA Luz "(mjnistro dn m~)'inha(-V, í~x. 
sabo '1uo os arsenaes'de provincia -n[o estão propar,ir!os 

.. para as granrles r;odsll'uccões. O Hfsrnal do Para n.lu "c:u 
, a oficina de llIachinas In~ntarlil convonientemonie e o d'á, 

Pernalllhuco nem a de'" ferreir~s; de m,;'noira -qud para 11 

construcção rle um navio de ccrta ,importaneia 'aquelljls 
dous arsenaes nA? s,e podcm> pro~tar; é preciso monta-r as 
oficinas rle furr.iro cm um, ° de m;ldlinãs em ambos, p,im 
que po,sam fazer granfles construcçOcs. Ora, achando-se os 
al'scnaes' d0 prol'incia III:,tas cundiçOe" Sr. pr'esirl-elite, 
reconbecerá Y. Ex,lque. cu, mundandó fazer concerlos do 

O SR. l'01dPBU : ~ Tenho' o~'ido muitas_ 

O SR. fiIBF.'IRO DA 'Luz (!IIini~tTo,da marinhal' - ... _ 
pur aclos meus, 

O Sn: PO!IPF.U: -Não, senhor.~ A respeito de V. Ex. 
n:to tellhoouvirlo diz~r- nnda:- , 

O SII, HIBElno IlA-UJl-(rninis,tro cl~-marinha) : -Tenho 
procedido a esse respeito c'om toda a fiscalisacào, c-om à ~ 
InaillÍ' levcridado, limitando,me a rarissimos f;ontratos 6 

unicamente Ilos ohjcclos illdi,pensavcis para despeza do 
U 111 _ somestre. 

-, 
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, . Tenho mandado vil' argu'ns obfeclo~ déi Europn..: devo, quasi 4:000~. Um '2," machillisla, UIl1' 3.° ~ os ajudantes 
porém, dizer ao. nobre senador que 'muitas. vezes c melhor'l teem hoje iguallilOnle vcnci[nentos liastante élevados: 

. annunciar-se 'aqui 'a 'praca para a conipr .. ou encommenda )leu pensamento, pois; pedindo esta autorisaçãó, é'reduzir a 
,desses objectos, do que niandal-os vir directamc.nte. . gratiucaçào- dos nlilchinistas tanto quanto fOr' nêcossario, 

Tem acontecido '.que ohjecto5 encon!mendarlos não sejam para que se restabeleça a Irroporç~o marcada anteriormen
dos melboros e 'inais proprios ; que muilos se esfragam eni le por lei em relação ao soldo 'dos pilotos e dos of1iciaes 
caminho .ou na conduccão; sendo o arsenal ohrigado a re- marinheiros. ' 
cebel-os no estado em que chega'm ; ao passe que·quando se Porl;lnt.o~ jil vê o fenadq, que'com, a reforma' do 'corpo 
contractà a~ui COlÍl negociantes, que os mandam liusoar, o' de ,m:lcbinisla" cu' 11[[0 lenho em vista senão,além da alto
arsenal pode rejeitar todos 'nquelles quo não eitão na~ ri- raç~o.:. 
gorosas condiçoes do cont'~ato. .... I O'SII, ZACAllIAS :-1)" lei: 

Perguntou 'o nobre senador se nu reforma. dos arsenaes 
pretendo augmentar o pessoal, Não prelendo-augmental-o, 
ncm em relação aos enlpregados publicos,ne,!l em r~laçflo 
aos opera rios ; ao contrario. pretendo quanlo aos .operarios 
fazer alguma reducçJo. ' . , 

O SR. Z.'C.'RIAS:- V .. Ex. tinha já rospondido a isso,' 
O SR. R,BE,RO DA Luz (ministro da mal'inha) :-A 'res

peito dos-operarios n[[o linha. 
. Depois passo~ o nobre senador a perguntar' em quanto 

poderá importar a roforma do corpo de macbinislas. 

O, SÍl. H,BI;lno. IH Luz. (ministro da 'marinha) . 
rle ,ilgumai,disliosições, reduzir, a gratificação 'dó modo a 
:\cauar com essa desproporção. creada pel" lei novissima. 

O· SR. ZAc:\nIAS : - O· par.!,"ilcnto ,não so'ube 0- que fez, 
c acerla qúalldo delega aos nlinislros '0 podei' de legislar; 
cntretanto, o pariamcnto volou com ';[ a~provaçào dos mi
nistros . 

O SII. l'OllI'EU.: -"- ~ias foi por sorp~·eza., " 

O SR. RIBEIRO 11.\ Luz (ministro damarinhrij: - V.·Ílx 
deve saber que quando se discutiu essa matcria, cu'mo 
achava doente, " - , 

Sobre este ,!lbjecto devo i declarar ao senado, que nã? é 
meu pensamento elevar um real a despeza eom os machi
nistas; ao conlrario pretendo reduzir esta despezn, e foi 
este fim para (I~e pedi a autori~ação .de que se Irala. . O S~. Z,'CAnl.\S :,- 'fi"jHl púa substituil o o nobre 

O SR. Z~CARi!s: -,.-Alterando.a lei quo aqui passoü lia :prcsido~lte do. conselho. 
poÍlcos dias~izem que por sorproza" conJO ,se a emenda' O SR. RIBElno DA Luz (ministro da malillh~) :--..: Se . 
do Sr. Silveira da Molta não tivesse a assignatura do. Sr. cu tives.e: comparecido aqui" nessa oc.casião, leria feito 
barão da Laguna. ' . 1'61' a grando despr'o'porção q'ue so ia eslabelecer. Nã~ 

O SR. R,Bt;IRO DA Luz (mi~is'tro da mar-inha;':=-O senado conviuba estabclecer-se somelbante de~proporção . 
. sabe que.'quando·se discutiu -aqui a eleva cão-do soldo' ~os O Sn. ZAGAnIÀ~ : -O que não convém' é revogarmos 

officiaes da armada ;\ dous lerc.os, m,~is d'o IluO Ilercebiam, . hoje o que votill110S ha poucos dias. 
_ passou uma -emen~a elevando tambem, na llIe~ma'proporção, 

o dos machinistas. Ora~ os machinistas não estavani nas O SR. RIBlmlO 1),\ Luz (minist'ro'da marinha) :~ Não 
· mesmas condicOes dos officiaes da arnlalla. . i.e autorisa' o {;overno a ,llterrir o s'oldo, mas lIilÍcamedte 

'Est~s tinha~l tido um pe~ueno :augmento de sohlo no_ a grutificaç[[o. ' 
.anno de 1852, ao passo que 'os machinistas linham seu O SR. ZAC~RI,is :~:Lso mesmo votou-se b,l 'dias. Vo-
solrlo detrrmilladó Ílelo regulam~IÚo de 1857;, .entretanto, lou-se. sem consciencia? 
I)'as~ou aqui ultimamente a emen.da elevandu o soldo des- , O SR. R'BEIflO DA Luz (ministro da 'marinha) :-'-Yejo 
Jes a ,dous terços mais ,do que percebiam. I I . , a gllma vantagem em a terar-so a gratificacão, embora o 

O SR. Z.\e.iRIAs :-Passou cum conhecimento e ajJpro-, 'soldo cO!'tinue clev~,lo comu é. • 
vação' ao .governo. . ' 
. o SR. BIBEIRO DA Luz (ministro da marinha) ::--N,lO, 

senhor. • 

O SR. ZACARIAS : -Oh! O Sr. b'!lriiQ da Laguna prestou 
sua, assignatura á emenda do SI'. Silvolra da nlotla, e 
estava'IU 'presentes, os ~l's: ministros.' ., 

O 'SR. P~lI~EU : -Foi o governo deri'otado nossa emell-
(Ia. .... . . 

O SR. ZAcAnl~s :~Os 'lÍlacilÍni,;(as' derrotaram o . go
vérno . e agora o govQrno quer derrotar os _machinistas .. 

, O SR. R,BE,RO DA LII} (ministro' dI! mal'inha):-:-Eu 
eD~endia que al~ulll" elevllç~o se podia fazer, no soldo 
dos machinistas, mas nM na mesm.a, relaç;lo 'elil que se 
elevou o soldo aos olTiciaes da armada. Pela elel'ação que 

· teye logar eln virtude da-lei _que ultimalilente passou, 
veril1ca=se, que um 1.? macbiilista lelu hoje '2:000;~'de 

· soldo Q' de gratificaçãO'," servi~do denlro do Imperio, 
1:34.6$ o' em paiz estrangeilo 1:946$ ;de mallei· 
ra quo no .lmperio venCe mais de 3: 000$ e fóra 

/ 

O SII., Z.lc.~nl,ls :- E' um • tristo prcccdento,.. é mai,s 
IIIU desdouro para a quadra. . . 

O SII. IllR;lII\O nA Luz (ministTo riu 1llm:inha) .~O no
bre senador deve saber' que o corpo de' macuin~t"s cntre 
nós dispõe, ,do pouco I>es,oal; 'quasi lodos os mi1.chinistas 
que temos são contr~tarlos,' de -maneira que o quadro não 
está ,~omplelo. Dcsde,_liorém, que haja soldo m,íis eleva~ 
do,' o que tambem serve para as reformas O: monte-piQ, po- , 
derá completar-se? (:orpu maiS'-depressa, emboril a gra: -
lifi,;aç;10 seja menor do qúe 'é hoje. ,. . 

Diz um dos paragraphos do arl!go, que discutimos: ,ca 
rlevar _o sold,o dos' pilotos, mestros e guardiães, com tanto
que não exced,l o ilugmento 11 I~lais jle um terço do iJue 
actualmenta percebem,,: A respeito dessa despeza de.vo do'
clarar, ao senado, .qué' o numero de pilotos empregados na 
armada ~ muito limitado; se belll me. rc(',ordo, n;lo cxcedo 
de 3'2. Presentemente o soldo de cada piloto é de :)'2$ men
saes ; ora esses olficiaes, (IU1\..'Hlo empregarlus nos ni ... ios 
de,goerra,' fazem o serviço de ;;ubalterno ; hQje o soldo rio 
um sub,llterno, isto c, de um:l° te'lIente'lide GO$';'o o de 
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U;}] ,1° de 190$; 'por r,onseg'uinlc'nã.o,ÓíustO q~o um piioto de muito'poucas,materias para essa ~íasse ou ~estabelecer 
emb;ucado, ,ten!lo de razer I, -mesmo serviço (IUO ·rai a de ajudantes ~da 3' classe, afim de que aquelles, que 
um subalterno, tenha soldo tão despropol'Cionaoo ao (Iestas quizerem seguir essa carrei~a, di!'pontlo <le escassos recui
patentes, e por is~c eu peço 'autorisação para eleva'r a sos, tenbam o a!lxilio. do E~tadó' para se habilitarem nas 
mais. um terço, vindo elles 'a t~r mensalmente quarenl'a ,';l:lterias exig,ida,s'para as classe!', superiores, não fazenoo 
mil e tantos réis. Esto nugolento dai'á durante o annõ a depender o accesso ou ,promoção a estas unicamente dos· 
despeza de pou'co mais (t'e 3:000~OOO. ' : inter~ticio5, mas~ tambem de exan)cs.'. ' . 

Além disS9 de'vo ponderar' (IU'e o soldo 'destes officiaes 'de Dis~e ,o nobre senador pela pro,incia dq Ceará que, não ~-, 
naul,ica de. nossa armada (o,i determinado'pelo decreto de !abendo em iluanto,podéni importar o:'au~mentô da des- . 

,20 ",de Feveréiro de 18511; ba, po!tanto,15 :!n'Ílo~ (Iue se peza com a rerorma 'dos.arsena:es, regulamento do macbi-, 
niilrcou esse soldo, qüe é, como acabo de exilOr, 'tr,uito pe- ni;tas, o augmonto do soldo dos ofliciaes de nautica e mari-

, 'luono e muito de!'propo!,cionado ao d:o:" 2°' tenentes. _ nheiros, desejava 'que'eu lhe i"rormasse s,e esso augmento 
Quanto aos soldos dos mestres e guardiães, presente- 'pódo produzi~ o desequilibrio entre a receita e a despeza 

mento ieem ,os'mÍJstres de 1a classe ilO$, 'os de 2' 40$ e I do Imporio.,' '," '" 
os gnardi.les 30;Jl000. Peçoautorisaç[o pala os elevar alá Senhores, o augmento dedéspeza, ainda quando se yeri
um -terço. Este~augmento de dcspeza, se.se rónlisar, no maxic fique no maxinio' da autôrisaç;io dada pelo arti:o em dis
mo 'deve andar no fim do ólnno, attendendo-so ao nUlllero cus~ào, não excederá de 83:000$, 'o eu punso' que 
d,e IIlcstres,o dQs guardiães, que' se acha i1derminado no uma quantia d~stóL ordl!m não póde produzir desoqui.librio 
respectivo regulamento, a 2\1:960$; do maneira que ,entre a receita' e de'l'eza do Imperio. 
com as classes de·ófficiaesde nautica..e olIiciaes m:n-inbeiro's, O Sn, POMPEU: -E ~e hOUTer dofici!? , 
ainda cic'vando-so o sold9 na, razilÓ do maximo autoris:ido O -SR. 1{IBElno DA Luz (ministro da marinha): ......:. Devo 
no artigo ,em' iliscuss'lo, ba sómonte-unl 'augmonto do des-ainda observar ao nóbro sçnad~r'quo razendo-se a reducção 
peza de 26,000$000, ,'-_, que preteQdo effectuar na gratificaç[ódos ma.cbinisCas;o. 
, Esqueci·me, SI'. presidento, I quando Callei,do § 2°, de 'augrnento todo de despez;i qué so ,tem de verificar, talvez 
declarar ao senado que na autorisaçãoque peço para recor-I nito che'guo, a 60:900~OOO.. ' 
mar a escola de macbillistas, com~rehende·se a necessi- Concluiu o honrado senador dizendo que negava se.ll' 
dade de' marchr venCimentos para0 respectivo, prorcssor. \'1Jto'!l este artigo, porque era contra sua opiniãO autorisar 

A escola,lle macbinist:,s roi creada e não se autorisou lI o corpo legislativo o 'govento ,a razer aquillo ,que é de s.ua , 
vencimento para o proressor que a tinha' de regei-, decla- competcncia. ' - .',' , ' 
,rundo O· regulamento que este_devia se'r um dos 'engenhei~ I. ~r. presidente; 11 opinião do b~nrado senador me pareco 
1'0 directol:es de machinas do' ar~cnal de maneira que, ou' singuLlt'. ., - ,- ' 
bavia de,scr o director je machinas' ou seu .. judaltte. Ora0 SR: í);'\II;E~ :':"-Aprendi com ó Sr. S.Vicente, 
essa escola existe ha muitos annos, e seus resultados teem '.. ' , 
sido complet;mente negativos:;: ha ,Beguraniento ci~co ·ou O: SR" Z,\C'ARÚS :-Que jlL 1.1l0 appareco no senado; 
Eeis annôs quê a escola nilo dá um só discipulo. ' anda 111 pela Gavl:t " , . ...'. 

A tllbella annexa ao regulamento qú.e rerormou os, .írse- O SR .. Rtn.BIRO DA Luz (Illlntstro (la marm.ha),:-Que o, 
naes do I mpcrio no anno de 18GO, autorisou a gra tificação COI:pO lewslatlvo não ,!elegue ao poder executivo a conrec
de 500~ 'para, pa~ar-se ao eilgenbéiro .chere de macbinas 5ãO do leiS, ,eonc~rdo,; mas 'Iue ,não possa delegar a, Ca- , 
ou ao seu lljudante, quando 8e ené.1rregasse' dessa escola; culdad~ do elevar.vcnctnlen,tos a empregados, d.e determtnar' 
todavi'a esta boje reconbecido quc',ella nenhum re~ullado .ous dlrotlOS,e deveres, ,'llIando tem de razer. governo um 
tem apresentado, assim como que entregal"a' ao ,dir~ctor de regulamento; é para num Singular, e, vae de encontro ao.s 

- macliiltas ou a,seu ajudantfl ê ,lar a e&tes empregado's tra· ,precedentes. , • 
balho incompativel éom as 'su.as : Cuncçóes, "tl'abalbó' que O SiI. ZACARIAS :, -l'erdoa-o!6 ; augmental' 'vencimentos 
eUes não podem desempelibar 'regularmcnté e .coín prO-I é 'materia rc~ulanientar ? 

"eito' para os alul~lnos, ,como o re~ultado_da 'escola o tem O 'Sft, HIBEIRO DA Luz (ministro da marinha) :-Nã'~ Ó. 
deníonstrado. Portanto, na reforma que tenho de Cazer na ,., -
escola dC'maebinislas1·prelcndo crear o logaI"o de professor, - O~ SR., 'ZACARIAS .:-:-I~og-o ua. 'uina ·del~ga4?àO. ..." . 
c dcterníinar que eite seja obtido por COnCUI'5o.' - ' O SR:. RIDEIRO' D,' Luz' (ministro da marinha): - Por 

E' um.l das necessidades de nossa armada que tratemos ,não ser mataria', regúlamentar e. quo o c corpo logislativo 
de, fazer' acquisiçãO de naCionaes para ó corpo, de machi- autor,isa"e dando autorisação para eise,fim está legislando, 
nis,Las; porque, ell) geral, este, ,desTalc.1do ' CjJlllO se acba 
pr'esentemente, se compile de naturalisados·., ' , O -Sn, Z"C,\RIAS ':-Deixa !Ie legislar, 
, ,Noto no regulamento do corpo de macliini,tas" que, ,se O SR. RI~EIRO D'" Luz' (ministro da màrinha) ::-Atlen-, 

,exige para SH ajudante de Inachinista de 2" das,e (1'0. gráo da V. Ex" ; na autorisaçào 'lua peço, é le~i51":tivo uni
dessa carreira), que o preten,den(e raca exame das n.aterias camente aquillo que diz re,pcito aos vencimentos, e o corpo 
qne siio Ilécessarias p~ra poder ser' ;;jILflanle}la 1" clilsSc, legislativo é quem determino, autol'isa (Iue ·se elevem' até 
de manéira,_ que, entl'ando comó 'ajudante de 2" c1asõe, só ti 50 0/" os'vencimentos de certos empregad.os. ' , 
depende de intersticjo e nüo de novo.exame, pam que pO~Si~ l'er;;unto' eu:: o que ra~ aqui o poder execut}vo elD 
ir occupar um logar naquella. " ~ relação a este <\cto' do poder legislativo? Unicamente a 

Parece-me que isto c um grande 'dereito do rcgula- applicaçào do preceito legislativo em relação a ca.dd um dos .. 
mento, quando não se pódo' éontar que pessoas que empregados. Além (listo" V. Ex,; que tem sido ministro 
dispoem de meios queiram dedicar-~e ao', citudo (~l muitas vezes, ~omprphcudd que trabalbos de certa ordem, 
escola de macl)inistas ; e, portanto, devemos exigir ,exarilO trabaIl.lOs 'miudos" como os du um regulameôto; não.podem 

." 



• 

. , 

..: 

118 

ser feito! com vai)tagem pelas camara~, e dev~m' ser con
fiados ao govorno. 

O SR: ZAC.IRIAS :-Tolei'alil-Se antorisaçõe5 com bases; 
esta n~o ~em base nenhuma. -

O SR: RIBEIRO DA Luz (millistro' da . marinhaj' :-_ 
Tem uma base, Ó o 'limite de .ãO %, 

O SR. ZAC.I.ÍlIAS :-l'óde augmentar o§essoal. • 
O 'SR, RIBRIRO DA Luz (minis/ro dá mari.llha) :"':'-Não 

POSS,O augmental'.o pessoal, porque não podi antori~aç;10 
para esse lim, Fique certo V. Ex. de que, se houvel' olel'a
çã.o do pessoal, sujeit'ãrei essa parto do· regulamento á ap-
provação do corpo legislativo. ' " , 

O SR. ZAClRIAS ',~ESLá na auloris~1~àO. . 

O SR. RIBEIRO DA Luz (ministro da marinha): -Nilo 
estil. • -

()' SR. ZAC.IRIA~.,.,:''-Então ponha-se claro. Hri de,apl'c-
eéotar uma emenda na 3.a di.cus,ão. ' ' 

O Sn. I\IBKIRO DA LU7. (ministro da marinha) : -Sc 
na eSGripturação que pllHendo .e~tabeléeer nas' oficinas 
do" arsellal se manife;lar a necessidade de mais algum 
empregado, 'bei d,o~s,ubmeller nesta parte o rogulamcllto Ú 

approl'aç:ío- do corpo legiólativo: Já declarei ao oellad? 
q ue m~u ,pellsamellto não é eleva r os ,vellc'imen tos elo lodos, 

~ esses empregados na ra~ão de 50 %, 

05 de algun,s,lJei de elevar nes,a .proporç;10, o, de 
oútros, nã9; em ,todo caso, poi'óm,. n<io me servirei da 
a'utol'isaç;1o que peço ao corpo legióliltil'o para .augmelltar 
o numero de emprpgal!05, Se as neces,idade§' do serl'iço 
me obrigarem a isto, eu augmenlarci o numero, mas não 
darei execução a esta- parte do regu,lamcllto" repito, §em 
ter à competente approvaç<lo; > 

O SR. ZACARIAs':-lslo' é a sua palavra hOiHadn, mas 
lIilo está na autorisação.' . 

O SR, RIBEIRO 'DA Luz (min.istro da, marinha) :_- Está 
- na autorisação; não 50 pede para elevar o numero do 

empregados; lia lei. de forças do corrente exercij:io é quo 
eSlá-esta autorisaçiio de poder o gOl'crno elovar o' nuutCro 
de om~regados, comtanto que não eleve a despeza. 

Sr. 'presidente supponho ler respondido a todas as 
obs-ervaçiles feitas pelo hOliradi' sen"dor pela provincia .do 
Cear,â. - , 

detidamen,le. Começarei 'pelas que lIlenos desenvolvimento 
reclamam. 

Sr. presidente, ''l0 meu primeiro rli5curso formull\i lima, 
questão de ~a,cío, a saher ,: ,i ~ 1 de Dezembro, quando o 
Imperaaor abriu as camaras, reinava ou não nesta c[llad.o 
se nrro duas, nma opidemia no ,seu maior augo? A res
posta não póde ser senão afilrmativa; negar o facto ó con
trarial·}t vordade sabida (apoiados). Se a febro amarella 
comecava 001 Dozembro nil primeira quinzena, e já na se
gundá recrudescia, a bexiga tinha naquella quinzona tocado 
o maior auge;· era uma 'epidelnia 'perfeitamente caracteri
sada o na sua maior intensão, epidemia de que o governo 
linha plonQ conllecimentQ,. Logo" o governo não podia ·t1e
centemcnté aconselhar. a Corôa a dizer que então-não 
havia liíolestia do' grande intensidade. . I 

Domon,t ei semcilbante proposiçãO COI)) a, palavra auto
ri,ada do góverno, porque o SI'. ministro do imperio 1105 

primcil;os dias de Dazeinbro expedil'il ordem :\ Misericordia 
Pilril qúo duas tnfermari~l' fO,50'm estabeleCi'das, - e tal' 
ordem n,lo podia elle expedir senão no caso de epidemia 
deêlarada. Não ohstanfê a autorirtade da palavra,do go
verno flue ma lidara abrir e,sas enfermarias. o nobre pre,i
dentn do conselho~contestou a IÍlinha assercão! 
, l;arece, SI', presidente, que, tendo o iabinete, a sua 
fronte um (li.plomata, segue a regra dll u,ar' da palavra, 
n;10 para manirestar seu pensamento, mas para occulla!~o, 
lhssililUlal-o em todo o sentIdo. (Apoigdos). 

Lev;Jnta,nclo.se para contestar a minha proposiçãO (por
que não ha proposição nestO mundo que o nobre pres~- , 
dente do conselhõ n110 tonteste, se lhe faz conta) dis:;e 
S. Ex, que cu interpretara 'o aviso do ministro do imperio, \ 
e 11iío apresentava uma prova' authénlica. róis, senhoros, 
uma ordell) do governo d'6termillando a nlisericordia que, 
visto reillar epidemia, levantasso enrermarias, Ú ohjecto de 
interpretação? ' , 

Senhores, no uubito em que eHá de lIunca impugnàr 
uma proposiç;lo' senl ver se aclm no udversario,algum, 
exemplo', ' 5: Ex. emprestou-me uma virtude para da, 
mc;ma . virtude lii·.u' o seu primeiro arGuále,nto contra 
mim, E' notavel rsto I ' , 
- Ora, eis a'qui a virtude que o nohre presidente do colÍ
Jelho mo iltlribuiu. Disse clle: « 'lfuem conbece., o zelo do 
\10 a~lual provedor' d,a,Santa .Cá,a ha de contor'daí' comigo 
em que, se porventura na cidade existisse' epidemia, ello 
trria ~ido o pi'imeiro a Jnandar levantar enfermarias, que' 

sé algum outro nobre senador lambem precisar de expli-
cações com ~lUito prazer ás darei. " - " '> 

pOI um contrato a irmardadé, á 'quo pertence, tem obrigaç,io 
de estabelecer ell} semelhante COlljunctura. " 

Do bom grado 'agradeceri<t o,) louvor da' virtude se de " 

SESSÃO, EM, ,4 DE MAHQO 

. Voto de gr_aças 
o §ir. Zlt~al'ia8 :-,51': "residente, 1'0'10 II tri-, 

buna para sllstentar as e'mondas _que ofTúeCi ao 1'0'0 de 
graça~ respondendo as observações do nóbre presidente rio 
conselbo e de tres amigos seus que 50 teom einponbado ílO 

. envolta n,lll vie,se a ar ribuiçfLO, c/e um vicio rple devo, 
,repellir. Eu pusso-ter zelo, mas lIàQ sou inlrometlido nem 
adiantado; I'0sso tor'zelo 110 que ó do minba altribulc'io, 
mas 11;11) "o.~so iuvadir allribuiçõ05 allleias. Ora) o" lIôhre 
presidcllte do cOllselho deve saber qu~ a Santa Casa em 
relaç110 ao ramo de·serviço dO'(IUe se'trata neste momento, 
recche ,ordens, cumpre-as, sem jámais tornar a esse res
peito.inicialiva, 

pres'ento debate, " 
Não ií meu proposito, SI'. presidento, ontrar olil um exa

mo prolongado das djversas tbeses quo f~Z<\III objedó das 
enícndas; algumas deSias Ibeses ficaram d" tal Illillleira 
dClIlolislradas no c!lrrer da di,cússflO 'lue di,pellsam maior 
desenvolvimento; outras, porém, precisalil ser considora(!;ls 

O quo diria S, Ex, se o prol'o'dor 'da Santa Casa m';n
dasseHlIl1 helio dia levantar na cidade enrerniarias a litulo 
de estar reinando algllma epidemia, sem p,íra es,c',fim ter 
recebido aviso do ministro elo Imperio? Diria sem du.vida: 
ic Foi intromettidCl '; Santa Casa. I) 

A 'Misoricordia"Sr. presidente, ;lftO'é uma rCl'artiçao de 
hygicne, O gOl'c:no: Si~l, do .centro dos negocio;,-em que 

'. " 
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se acha collocauo ç tenuo li seu serviço importantes e' COIll- dente dó con~olho explica o ,proposito d~ su'pprimir a 
petentes auxiliares, conhece do estarlo da oallde publica, r, . publicaciio rio obililârio com os erros dos medicos om seus 
(IUando advertido perà junt31 de_bygiene Jlublica, tem.noti- diagno,iicos, não'é'c1aro (IUe desculpa tambemli' inexac-' 
cia de que a febre an!arella, variola ou cholera-morbus tidão rio trecho relativo ao estado, sanitario com os erros 
flagella a-cidade, dirige-se' á n1isericordia ordonand'o-Iho dos medicos ,im ~eus diagnosticos? Se· Ex. desconfia .da 

,(Íuo lévanto 115 enferlll!lrias que por seu contrato se obrigou' paJavra dos rlledicos quando não (Iuér ·que se publiquem 
a sustentar em semelhante conjun~tura. . obituarios, desconfia. igualmente della, quando negou no 

.o contrario dissó seria tirar a S:!nla. Casa da posição discurso da'corôa ,a existencia da epidemia: em aiilbos os 
modesta, !Iue lhe compete e em que tcm- sabid.u. senipre casos'ó noore ""pre,idente do conselbopropõe-se.justiücar o 

. conservar-se.' ' • . '. pr'oceder do governo com':o descre,:ito lIos medicos 'e até 
• ASõim, SI', presidente, quando em 185ii ªfiligili esta da junta de bygiene publica, o que 6 iutoleravel. , 

capital o cholera morbus, serlllo presidente tio conselho de . ,Que os medicos ils vezes" no intuito de não assustar o' 
llIinisl.ros e provedor Ua Santa 'Casa ó mar~ucz de I~aranà, povo, substituam o uonle' da febré aniarella por outra de': 
recebeu el/e do mijlistro do Impei-io de então, o SI', vis- nominação, que aos olhos do vulgo pareça indicar molestia 
con,le do' Hom Retiro, ordem para Icyantar as duas enfer~- divCl'sil, se bem.' que aos d~s cnlendedores signifique 

,marias e'lin~itOlI"se a pôr-lhe o '- cnl;lpra-se,' aqnellá enfermidade,' é mentira piedosa que se con~rébende 
, Em 18G7,tendo ha'vido receio tle invasão dó cllOlera-: e_explica; nias quo os f.ícultativos errem o I!.0me da mo-

.. mó'rbus, reccbi eu, .. qU9' era endo, presidente 'do conselho .Iestia· cIJainando' febre amareI/a enfermidade' dill'erente, 
de ministros e tambem' pru·vedor. da Santa Casa, do mcu .as~uslillllloa'sgim irrenectidamente a p~pulaçào, eis o que 

,col/ega ministro do in~perio, o Sr. Fernandes Torres (de n:lo se póde 'suppOr e o 'Iue fez o governo ner,ando' a exis· 
saudosa memorial ordem 'para estabelecer as ,enfermarias tenda ,de ,epidemia: por,que Ibe,nãó merecelll confianç:l os 

.- em que.St:10, ordem que cumpri ;'immediatanUlnto, prova do i1iaguosticos dos medicos. , . ._ 
, que sem expres,sa determiílaç.lo do ministerio du imperia, a E, senhore~, se pólle haver a respeitg da-febre ámare'lIa 
· cujo cargo se acha a saude publica, ao provedor d.r Illise- 'erro de diagr}ostico, alguem dirá que é isso Jlossivel' rela

ricordia não é licito levantar, de sua propria autoridade, livamente á variola ? Entretanto o discurso dá' corôa :negou 
· .as enfermaria~, de ·que se trata. t:lInbem .que fl~'gel/asse a populaç.io a variola com caractel' 

Assim que,. Sr. presideute, s~ o nobre pras.idente do de epidemia intensa I ' '. ' , . 
conselho J]flO 9 reliz quando investi8"a riereilos para argu- Senhor preside\lte, 'a-'inexactfdiloe po.uco respeito á rea
mcntar contra os seus advc\sarios, tambCl)l o não é quando lidade dus 'ractos transpij'a ein tudo o que diz o governo, 
lhes attribuo. virtudes! ' . ' Assim, por' exempló, a respeito do intenlo de supprimir a 

Disse "S. Ex.: cc A falia do (brono não ó boletim! " publicação do oh[tuar:'o,.cu disse que'mehavia respcltosa--
l\I~s cu respondo: foi boletim e, o que é peior, boletim 'mento opposto 'ú ordem recebida nesse sentido, mostrando 

· falsn. 'O que importa no' discur;o da corôa o trechó quo os' Inconvenientes da medida e o SI', pre~i"ente do 'conselho 
.annuncia ao paiz ser prospero o estado sanilario senão o retorquio·nic; cc que-tal ordem não houve, que apenas em 
holetim na mais elevada c.ltcgoria, o boletim de qilO'o cônversaç'lo ú Sr. ministro do Imperio tocou nisso-a 
faz orgão 'a boc'ca do chefe (roEstado? ·E-se 'nesse an- alg-uem I " 
'nuncio assevera-se qQO o estado sanitario ó satisfactorio Senhores, Cu não tenho conversações com minis~ros, e 
SQ bem que algumas enfermidades 'hajam apparecldo sem 'quando as tivesse, jamais traria ao dcbate . o objecto do 

- grande intensão, qnando bavia certeza de -reiliar na caiJi, lima conversação. I\ecebi aviso quo aqui tenho (l1!ostrando 
tal uma epidemia em seu' IlJai9r auge e outra j'\ ceifando Um,lJQre1) ordenando-me nãe' con,cntisslÍ na publiçaçào do· 
muitas vidas, o que importa semelbante periodo do discurfo obituariopela fórma porquo hoje se faz e .roi a csse aviso 
da eorôa. senão UllJ boletim fal50 ? . que al/udi eni meu primeiro discur~o com exactidào quo 

Falso, sim, porque o govcnio tem auxiliares qU,e o in- nin'guem será capaz d~ ~ontestar-me. ." , , 
furm,cllI do estado da sauue pubJjca,-tem a junta d" hygicne -Ainda sobre o trecho concernente ao estado sanitario 
cujo presidenie muito a tempo e ante~' da abertura d:1s' perguntou o' ilObre presidente, do conselbo: u como pode
c'lInaras' o .havia advcrtido .da ex,istencla da epidemia'. ria o governo, ainda que ~uilessc, oceultaruma epidemia'? " 
l)ôndo se deduz que o go,;erno leí'o'u a corôa a dUI' unla E respondeu: u Logo nào occulLou a:verdade. " 
noticia, de Cllj:l in'exactidáo elle tinhe provas, autbenticas . Porque o g:overno não possa occültar 05 ractos, n;io 50 

. : e. irrecusavei,s,' , , ',. ,segue __ que os não oceulte./O 7 do JlIárço cspecialme!lto 
O nobre presidento do. 'conselho, que ~proveita os mais avesOll·se a negar'redonrlamente a verdade ,sabida C0ll10 

futcis prelextos IJara, defengcr um'l ,proposiç.iO" allegou tal. 
~ flue- o discurso da cjJrôa não fez IIlCnçflo, de -cpidehlia :...... E a,qui;' Sr: presi.dente, ,V. Ex, me permillirú 'quo ocru-

Jlo'rquc os medicos nem s'clIlpre acertam em seus diagnos- pe-me do assumptiJ do rcquerimento, bontem 'olrereCido pelo 
ticos, suceedendo. [<OI' isso que,enlerram-se como fallecidos nobro 'senador'de Minas Genles sobl'e as garrafa'das de 27 
Ile febre amareI/a ou de variola e~fcrmos de outras moles- e 28_do mez proximo pas'sL,do,"àssumptó em quoo 'governo 
tias.1 não só nega factos, que não é possivel'oecultar, IDas leva 
- O SR. VISC'ONDE- DO RIO BRANDO (p,'esidente do conselho).: a ~ua temeridade ao ponto de ehamarcivismo o "irJude_o 
- Está alterando' o que'cu disse: referia, mo, á questão' que não:é senão crime (õ\uentado, 
do~ oliituari,ós.. . Sénhores, as garraradas e pedradas, do_quR roi alvo o 

- O' SR. "ACAIlIAS : - ,E"a mesma cou,sa. ediücio da typographia da Rcpublica,' são factos que·enver-
O SR. V/:COl'DE' DO RIO BRANCO • (jJreside-nle do *con- gonham a ci\'i1isaçào. 'da capital 'uo Imperio. (Apoiados) .• 

se/liu) : - Nüo é a mesma cousa. . Sobl'e isso não podem .haver duas opiniões. Di(ei mais: 
.. O SR. ZAÚRIAS. ~ Pois, senhores. se o nobro pr'esi- s'ão ractos que desdouram as ul}.toridades desdu'o nobre pre-

.' 
. , . 
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sitlente do conselho até' o seu mais humilde ,agente." Com eO'cito,se as crenças do partido republicano: ntra 
(Apoiado$). , ' ,nós s;10 sinceras e prorunrlas (c. ~Ó nesta hypotbése são '<li-

Entratanto, o nobre presidente do censelllO"nã& satisreito gnas tle respeito), o p;!rtitlo' repuhlicano no Brasil tinha 
com os insultos,de, seus entrelinhados impressos no Jornal para que regosijar-s9 com o apparecimento do r~gimen 
do Commercio, ,não satisreito com -as injurias que no' seu rOJlublicano que S1 guiu-'so' na Uespanha a r1iõcreta- e lou
jornal a Nação, ha pouco r~suscita~ã' irrogou ;'tq~elles con- va\'el declaraÇlo do Hei de que, não podendo ser rei 'de 
tra os quacsse arrelllessaram garraras e pedras em as noutes um partido, resignhava o [brono, Quém' póde IQvar a'mal 
do '27 li do '28 de Feve,reiro, v,eio ao senarlo lêr.l'eças ~ffi- qUIÍ,repuhlicanos entbusiasmenHe récebentlo notida~de ta~ , 
ciaes em que se assseve'ra que, em'·tudo isso, não líouve or{lem? ,: 
se não Ilrudente manirestação dii soberania pop.ular." " O-_~R, S,IRAI)'.I:- Apoiado 

O SR. 'VISCO~DE IJO RIO Bn"l"r,o (presidente do conselho): O Suo ZAc.luiAS:- O que fizeram porém, o partido re-
..,- Não disse isto: é de V. Ex. publicano ou os· redactores da ReJlublica? Dirigiram-se :10. 

chere de po.lieia, solicitando licença: 10 para sabirem pe-
O Sn. ZAÚRI~S:~ O docuniênto, éitalio por Y Ex" 

disso 'que rOra um~ prudçnt~ manirestação dá sobera,nin' 
popular. . 

O Sn, V1SCO~Dll DO' RIO Br.A~co (llr.esid,ente d9 conselllo): 
-'- Diga o' que quiúr. ' " 

O SR. ZiC,IRiAS o-V. Ex'. obriga-me ri ler as partes 
oilléiaes. a que hontem rereriu-se; e nas quac; se amrma 
que tudo a'q~illo não passou dó manirestação da soberani'a 
popular: - . ' 

OC SR. "lséo~DE DO Rio Bj!ANr.o ;(presidente d~ c6Ilselho): 
"-O meu discurso b~ de ser publicado. ' 

O Sn. ZACARlAS :..c..pois bem I dclle Ee verá que' V, Ex. 
prestou intéira ré aos officios do delegado, onde se' justi
ficam os allentados das noitos de·'27 c de '28,tle Fevereiro 
sob o' nome rle manifestação da soberania popul;Ír. 

E não ba ,duvida, Sr. presidente, que, 110 correr do seu' 
discurso, o nobre presi'dellte do consellio, pensando, com o 
delegado de policiá; explica os tristes acontecimentos dos 
'ultimos dias de Fevereiro,' dando-os comO resultado da 
que chama imperceptível minoria do partido ,republicano 
em comparaçãO da maioria illlmensa que constitue o I)ar-
lido monarchico. '. 

DIas, senhôres; não é essa a questilo. 

O SR" SARAlv,v:-Apoiado: 
O S'n, ZACARI:s:-Trat;-seda seg~rança e 'garanÚa dI) 

dirertos qUe 'até aos criminos~s são devidas, de que 05 

proprios cQndellluados gozam, sendo' certo- (jue ninRilem 
pode transgredir a lei .para castigai-os. Trata-50 da liber
(hule _do pénsamento, do direi 'to. de yida e prop'rie,\a-do qpe 
C~I~pro respeitar e razer respeitar para ·.com todo', qual
quer ,que seja o seu numero, quaesquer que sejam as suas 
idéas. ' ' 
. O SR PARA~AouA:-Apoiado. 

O SR. ZACAilhs: - Para condemnar 'o procedimente do 
governo cóm relaçiÍo as garraradas de '27 o de '28 de Fe
vereiro, não ha mister; Sr. presidente, consultar o mani
resto~ e os bol.etins da Republica, basta lêr o~ documentos 
oillciaes, que se publicaram e'prcEtar:allenç;10 ao llue di,se 
em seu di~curôo, o nol}[.e presidente do. cO,nselho a respeito 
das occurencias em ·qúestão. O discurso do 'nobre mini.tro 
e os, offieios da' policia, são o corpo de de!ictl! ~o' gove~no, 

Examinemos:' ' 
O· partido, republicano, cuja rorça numerica não me 

cabe aváliar e cujos ,prinGÍpios não derendo. porque' sou 
Illona'rcbista, enthu;iasmou-se com a noticia da ab,licacão 
do Bü A Inadeu e cÔll,sequen te. e,13belecimento ,da' for'ma 
do go'verno re'publicano nalJespanha:, estava no seu di-' 
reito. " 

las ruas com handas do mU5iêil, 'lo para 'embandcirarem e 
illuminar~1ll a rrente do edificio d,t typographia. , 

O chere do policia, antes de decidir;~ procurol! Ó }.!obre 
prcôidente, do conselho P!lfil' saber o que' devia responder. 
A decisão' do governo' roi, que se negasse licença par'a os 
republicanos percorrerem as ruas com bandas de 1ll1lS[ea, 
consentindo-se, pOre!ll, que se fizesse a illuminação e o em· 
balldeiramento da rrente tio predio. E e,ssa decisão o chere 
de 'pólicia rei constar aos republicanos. , 
, . Logo, senhores; a illuminação ~as tigellinhas e a collo: 
cacão de bandeiras roram expressamente consentidas pela 
auioridade ,uprema do paiz (Apoiados), O c\ub rep~blica
no tinba, conseguintemente, os mais j~stos rundamentos 
para ruppor que a licença concedida_ seria respeitada,- que;_ 
illunllnando a ·rrente da casa e ornando-a com bandeiras 
mcdi;lnte liCClica da autoridade~-ílào solTreria viúlencia al
guma. /'1 s gar~ar<ldás e pedradas logo o desungan<lram '! 
, Qual roi o motivo' ~a desordem?' Segundo as partes 

officiae. o po,vo só reprovava a bandeira nacio,nal sem corôa. 
Note'::se bem: .não se proreriu' uma só palavra contra a 
illuminacão' e contra as óundeira's ,versando todo o reparo 
sobre a ilandeira bicolor.: • 

Tambem e~, Sr, pre5idente, reprovo o emprego de tal 
bandeira;' mas, pergunto': porque' mo,Livo o delegado. que 
diz em 'seus offir,ios ter eSlado presente i1esdo as 6 '1/'2 
até 11 1/'2, iogo' que teve conhecimento da existencia de 
t,,j handeira que olTenrtia e escandnlisava o povo. como 
assevera em.suas partes om'ciaes: n;10 se dirigiu ao .predio 
da llepublica e não rez immediamente arriar i\6me)llanto 
bandeira? < 

Se a bandeirã de que, 50 trata, era _o unico desvio da 
licenca concedida, se ~ra: o'unico inotivo do desgosto dos 
e,peétador~s, porque razão, Sr. presidente, não' provi
denciou a autoridade em tempo mandando-'arreaI' a ban-
deira? (Apoieillos.) ' ' 
, Boceiaria aCaSO o delegado que, se - desse tal ordem, 
não seria promptamente' obedecida? Do certo que não; 
por IIUa!llO' OS'raClQS mostraram qm', á primeira intimação 
da' autorid,!de, os redactores da llepublica cederam e fize":' 
ram retirar' a bandeira, O que se tornà digno de reparo o , 
eon,sta do onlcio do delegado iJ que, no momento em que o 
Sr. Bocayuva mandava arriar a bandeira, declarando ,que 
o razia por obedecer a autoridade, a nJulLid<io, reunida eín 
rrente do .edifficio, bradou em 'iIlLas Yjlzes: "Qual autori-
dade! E' a soberania popular que o exige:" -- ~-
, ,Er~o do offieio do go~erno e' de"seus ageutes ! 

',0 SR. PARANAGUÁ :-,rpoi,ado. 

O Sn, ZHARlAS :-~Nà p'rcsenca da, autoridade, gente 
amotin~da raz,exigeneias, dá orrlens e n polici,1 -deixa-se 

,. 



, 

" ' 
" 

, guiar pel.a gritaria de. ap.e,qrejadores·e conta, iss.o. ern·.sua 
. parte olieial 'júlgalluo I~aver feito unia. figurà . Illuit~,bri-

Ihante ' 
. Ó·nobre presiu'ente do. conselljo teria:PI;ocedido com 

prudellcia recusando não .só o pass~io COpl lII~sica, mãs a 
illuminacào e o embandeiramento. No séu 'caso ell teria 
negàdo 'lil:ença para "qualquer Illani[esta'~:ão. 'cxt~l~i,or: 
(Ap.oiadõ~.) "., 

i 

/ 

jililClIas, .qu,~ nfio ,qirigiraín .. a que~. ,quer. qU9 fos~o., ins,ulto • 
álgum, esses formavau) um "juntameÍlto)lIicito .• ,~spesso~s, 
porém, q'ue a ri-c Il!és's a vam pc'uras," fundps' de, 'garrafás, 
batatas ~ ,ChOl)l:iços ,sobre o p~cdio da Republica, essa~ for
ma vam um iljuntau:euto lIlüito .!ici!?}) fazia,~l as mais 'Iicit~s 
manifestações.!. . ( 

E tudo is~o eserc,l'e 4m dúlega'do de. policil\ c lê, perante 

'. O SR' VISGOi'iUE' 00 Il.;O'-URAi'íC~ ,O)r.esidelité'~lo conse
lho) ,-Tomo'nota.' ',','. ,~" " ',' ' 

<> seiiad.o um ilresidente do 'conselho de ministros! Quo ió'
vérsão,de.idéi,s! Dii;\pol:élll,'o que,q'uizer o 1,lObre presi~ 
dénto do'collselhó,' os' re'publiéanos iià'o fi"zera;n 'desordem, 
antcs lllilntí\:Crúu~se .. c.~act'a~leni.c IIOS I!mitc·s.: g'f Úcençl~' '.0 SR. Z~<:ARiA~ o-S. Ex. !(lIpou ôLitrri' cxpédieillc, con'- alcancadã. Desordeiros, ~r. pl:csitlel.lte, foram os dlam!ldos 

cedeu o e!lban(!eiralllcnto o a' illuiliimiçlio /I\ara 'depuis' 1ll0na;Chistas qué ,i pretexto de, zelo pela . fó liÍl a 'dugovei-nó' 
meUer a bulhaas 'tigellinJws! "., - . juradâ; e~li'egar,lI~l-'se;a';s ç~çessriS-:,lIlcneio~~d,o?:. ~e~ôf,1 

' , Eu' disse '1Iue o lI)olho1" fom ncga'!" licença para 'manif~s-' deiro foi. o povo ,urbano,~que tcndo ,o,brigação de !nalltcr li 
, tações a'paratosa,s:e 'suôt<lúlo c~s,i I'roposiçíl0. Os 1" OIJubli- onlem, qucbl:antoü-a fcrOzl'nc'nte~"';, '." . __ ., ,., , ". 
canos tcem I.iberdade' do pensar eoin'o···lflliz~rom.a rcs~ " .o' nobi'C pr~~id,cntc ,do'·~dns'clho. i;',sistio 'm'uitb . ~esta' 
peito de formas dc governo, pod311l, no' scütidii (1.0 suas' .. ubsen:açãQ " ", (IU,O' a c.a:VaIl<ÍI'i'\ .a~ ,o"ríléns: d~:a"ufo,rid,~d~ 
idéas esCrever.e. r,;lIàr em 'rcllniÓes c' pela 'im'prcilsa no' in- não pod.ia, altenla.'[l,.grandc "l"CHlUão de povp .exalta~o e ,a 
tuito ile 'prop,iga~llls ; nia's' (f,ihi n:1o Se 'segue"que assista~ cstrei\c~a do 10c~I,,' CIÚ quo'sc il~hlll:a" fazÁI-,ó I;di,ràr~~'e 
lhes faculdad~' de f,[zer maríjfcsiai:Ues quo:,pussain olfender p~lssanrló pelai'ua ·senl.propuzi}' 'granilçs, IÍlalés' "',MaS"' o 

. os sentime.ntos 'olonlirchicos 'da.p/pulação ,em"gcl~ai. ' '(J1JC,~e nola e rcpl'ehe,ndc,'ao govcrno niiof que ,~ilo:!n:?ni 
,O S)l. l'AR,INAGUÁ·;'-ll.]i"oiado. dasse mcttel' debaixo das patas dos ca:.:allos, da fnJ:ca .pú-
OSn,Z"cÂRIÜ' ,-E o partido' republicano, tanLo pcn- blica o povo depois quo a de~ordem c9'égàra' a seu:itü:ie, 

"sava'quo :tMs manifestaçQOS ,excediam' os limites. razoaveis ma.s que deixasso o ajunt~'lIlcnto ~~cgar áquclle pOi1.L9, 1)'10 ' 
fazend6 êlll' tellllio,.in'tçrvir '(1 .forçá publi,c,à pil,ra dispersa.r os ,do, direilo de pensar livremente e dc liv.remonLe 'expender o 
desordeiros. O.'governo não pó de desculpar-s(dccentclllcnte ... pensame,nto, .qué,,1·ccolTeu ao chefe do policia 'cest.c dO gu- .. . '. 

vorno para soliçitar:" licenc,'(l (Iue havi.a ,nlister. ,alll'gjlndo' cxcessos populares, que elle podia)er. )'cpÍ'imidq 
em principio. NúnhUlila ·autóridade pó do jalú'ais desculpaÍ'~' O . governo . estava nu seu ,uireito' rc.cusando-a, mas 

' havendo-a cooéedid'o; ri seu rigoroso dever era f'lzel'a~'rcs- sc .dizendo·: n40 cudei. ..... , .'. , ' 
, 'Scnhores, o que, signifiC(l·sêguranc.à pllblica:e:individ~al • peit.iu:'pond,o, 'os 'cuncesslOllurios ao a!lrigo '(Ie, insultos e . 

- no IlrnziJ, ,e ncsta :tôrte·'uma 'licença' concedida 'pel'i'poli'- ' àUentauos.do povo 'urban, o. , . ' , " , , , 
,. '.. cia' e pelo goverílo. 'ó. assim. ,dcsa-catada á. força:'do .pc~ra-· 

.0 S~: \',~~o~nE:Do 'RIO li~,Ii\"r;o (pres..idenle iÍo··conseÚwj, das e g'arra[au;ls'e,. O que ma i, é,;ôellliniirros.:sobcUlll 
-Nãomettá. á bulha o povo. ,-' tribuna como subio' o nobrc 11I:csidcnte :do conselho, para 

O Sn:'ZACA'RIAS , -:-' V. Ex~ b~:n jompr,ehende o que ,attelíuur ti ,a'tê pa'ra "jystiO~ú lacs .selvagerias'?,; . 
chamo povo (/,rbailO e que minha' expre,si'ion'lo 'abrange Tenho ató-agora, Sr. pre~idúntc, tratado especialmente 
os.cidad,los sensatos C· honcst05 .. ,O nobre presidonte do dos attenta"dos da noute de'27 do"Fcvereiro; mas'as occur-

.• ~onselhõ 'ó qucm mette á bulha, o povo dando,,, entendor rencias (ia .. noute srogúinto _ainda fó~am IÍla'is funéstas ao 
que gento'seria arremcçou garr:afus, .p~dras, c outros pro. ti'edito da policia e do govcnío: Porque, senhores, ainda 
j~ctis ao,edifi~io da Ilepublicà . . ' •. '. . om ú·nollLe dC,2j'uouve o ',pretexto da jJulllleil'a, bic%l~ 
" " .' . ( mas cm a noulo seguinte n[;o havia mais band~ira nem ,As . "aarrafada.s·IJó"lé-so .dizOÍ' .• coin toda ,R ,e.xattidll.o (lue 

'} iigellinhas de naluróza "alguma na frentc d1'c'uificio da 
foram obl:a,dQ gO,vemo: 1~ Jlorque a aUloridade p'odia ter llepublica O quo alli 'apenas Lavia 'eram os vcstigios o 

' ,em·lempo ... r~iLo arriar a~balúleil'a quc .. cxcilava.redi~l1lílçÕCS; sig:nacs ao aprcdéjúmcnlo da \'espera. K loda\'ia 'as scc'nas. . \ 
-2°, POl'quoachando:'se presentc c/com for~a sullieionte para (Ia" nóutc de 27 repetiram-se com "a'nlesma fcrocidatlena' 

' reprimir qualquer cxcc~so; consenLiu que os ul'banos"cspe, n<lute do 28.! Se o governo qui7.csse manter a ordem e, 
rladorcs'm-anejasse'in a ~eu,gosto a pedr!l o a garrilfã.· .defender o direito do~ cidadüos,' nadá soi'ià tão facilcomo 

"Uma 'éÓUSH, S::. pres:der,te, é i<:co'ntesi,l\:cl'ness'às tristcs c5t'Ol"l'ar na noute dc 28 os Horrores que a 27 hal'iillll já , 
occlII:renc!,\S; á incptia da autoridade policiallfue a~signou cllyergonhatlo" nossa :cii'ilisação o dcsácreditado (poliria' 
o ollicio,' h,ontem litl.o aqui. pelo nobre jJr:'~idente do Conso- o o IJl'oprio'minislerio. .!. .'c- : . 

. Iho. Com·efl'eiro tJiz o delo!;ado no ~cu uflitio (lelldo),: " O DIa,,, S'r. presidente, as yictilllas cram -repul)li,cilnilS9, 
rcdaetor t!~ :Repu6lica, dissc' me (rUO era uma hUlllilhaç,i~; aiJi está ,o segredo da incrcia' do govcrno, d'l conili'í'onciü o 
que cu tinhil for'ça 1I0S quarteis o 'que a cmprcgnssc contra . fraqueza (Ia autoridadc: na presença do povo ur~ano dt:ie'cli

'o .pOI'O~ ao quc rcspondi-ILc 'que miu poJia satisfazer um cadeado por fu'teis pretextos, Como,:so tratavai de illÍmi'gos . 
mero capricho ae a:gumas pessoas, cmprcgando a forca ua 1Il0ilarchia t!ldo cra licito fazer. contra elle~ c a àuto-
c,óntra o pOI'9 que, fU.llllanuo UlIl lIjuntumcnto licilq, recli-: "il:ide crusou o~ braços I , ' ' "" 
mará'contra uma'llilinirestaéiio illicila n., , ' " Ajuntarido á vjolencia o escarneo, tem.o lIIini~icrio ,111;;.
:: De 'sorte' que, .. Sr .. presid~uto: os' republicanos que .se gqdo: "o joi'nlll Republica' estava a e.xpirar á IÍliligua:' 

achávam rio 'prcdio, onde ,sc. imprimia a IíepuNica, que I as suas 't:ircúmstancins Onanceiras ,eram c!'iticas e, poi" as 
illuminaram com Ji,ouça da antoridade a, frente do. cdificio, I garrafadas,sel'l'cm-Ihc agora de proJtcxto rara de;uPIJlll"CCCr 
que, com autorisação cxpressa do chefe de. jJolicia c ,do I desc,ulpand.o-sc C( m as violoncia5 ,da~ duas u)limas noutcs 
nobre presidente, do, conselho, collocaram bandell'as nas de ['evereu'o,ll .' ,I', , . 
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Supp~nha~,~ê; Sr.pre'sident.e;. que eràm pessimas as 
.fInancas da Repilblica.e. que teria ae 'succlmbir breveniente 

'-.põr, fnlta de meios.' . ' .. '.' ' 

'No caso de 27 e de 28 de Fe~ereiro, as cousas 'pas-
saram-so .mui lli.versal)1ente.:A autoridade deu 'licença para 
certa manifestacão de rigosifo, esteve presente á eSSa ma·· 
hirestação e consentiu ilnpassivel que se praticassem cóntra 
os' que obtivernm a licença as brutalidades tantas vezes' 
referidas.' • 

. 'Tanto melhor para seus inimiges! Deixassem-na morrer 
em paz de . seu proprio mal, sem 'Ilie augínentar aaillicção. 
A tod.o, tePlPo os Ólonarchistas diriam: "a 'Républica da 

.. rua do Ouvid.or eclipsou,se, p'lfrque n1l0 tinlia raii'em um' 
partidó; nãó'exprimia uma ópinião de algum valor no paiz ... 

, Procedendo, porém, a' autoridade ,como se houve, ndO 

O motini FigueIredo durou algunias horas, .c verdade, 
tantas quantas fo~am precisas para o' gover'no reunir, f.orça 
e fazer dispersar QS perturbad.ores da ordem. As garrafadas" 
e' pedradas lle 2I'e de. 28 de Fevereiro duraram, n.o pri-' 
meiro di~, 'rlas' (j á~ n e, no dia seguinte, outras tantas póde usar dessaHnguagem.: Empreg.ou "ias de facto pàra 

afl:edar da arena da' discussão 'a:. Repv~lica, poi5' que' a 
gente que arremeçava os proJectI5,-era assalariada pelos 

',é()fres'(gento w'bana)'.o.u, se não era assalariada pela au
toriaad~, tinh~ boas razões. para contar com a sua benigni-' 
da de na' occàsiao do conllict.o e com' os louvores d.oS mi; 
nistros n~ parlamento, cõíbo temos' observado. 
.' Fiel 'ao. máo habito de procurar e'in suppostas falias 
âlheia,s escllsn aos abusos que pratica, o nobre presidente do 

. boras,"scm que a força publica reprimi;se .os turbule.nt.os, 
parecendo, ao, 'contràrio, c.orrer tud.o .muito a aprnzimentlt 
da autoridade! .' -
, l~apr"zimcn(õ da autoridade, sim, P.orque õ delegado 
10uv.ou .os' sentiment.os m.onarchic.os dos turbulentos e os . 
mesm.os louvOres Ihés teceram, perànte o p'llrlamÊlIlt.o~-.oS 
ministros da C.orÓa. E; pojs, a força'publica e a ·turbu
lencia fraterAisaram nas tris'tes n.outas de 27 e de 28 de 

'Fe\'.ereiro cont'ra .os redactóres' da Republica' , , . . ,conselho cone! uiu o seu discur~o, dilenilo: "Imprevidénte. 
. e.inerte não f9i 0'7 de Março por occasião das occurrencias 

': de. '27 e 28 de Fevereiro: i IÍlprevidente· e inerte foi o 3 do 
'Ag'osto em·a noute ,dc 5 de' Junho de 1867 por occasião 

~e. o' chefe de p'.olicia de 18G7êumpriu ou nã<) e seu 
dever, o nohre presidente de c.oilselh.o,' que ba~põuco o te"o 
c.omo c.ollega no mwisterio o é' seu aIiligo, pódeaveri
gual-o, ouvind.o-o. Elle que lhe diga se hõuv~ negligen.cia 
e se a in,ercia f .oi da au'tocidade policial ou se do .minis-

.. 

do coilllicto-'Figuefredo:" . ' ' 
,""0 SR. 'PARÂIÚGUÂ :-'-Não tem paridó.de alguma. . 

O SR. 'ZAcARI.\S: ~. P.or certo nenbuma paridade tem, 
, mas o nohte présrrlente ·do censelbo o in'v.ocou como ana~ 

logo ás proezas dos !nonm:chistas em as noutes dé 27 e de 
28' de, Fevereiro! ',' , I • • . 

Sr. presidente, ninguem so esqueceu ainda da questão 
Figueiredo~. Havin,itlgum tempo que pela imprensa se dizia 

· q'ue :Figueire~o conservava em carcere privado e sujeita ao 
mais bar.baro. tratamento uma sua irmã. Os,animos estavam 
irritadissimos conrra ellç, quando na tarde de ti de Jnnho 

· travou-se luta éntre o mesm.o Figueiredo e um sugeito .que 
'passando-Ih} pela p,orta,lhe dirigira algumas palavras. 

, Houvº ent,lo instantaneall)ente graJ)de ajuntamento que 
c.om a 'nouie. f .oi crescendo mais' e mais, a ponto de se 
tornar um verdadeíro motim excitado por· nq.uelles que 
entendiam dever Figueiredo defender-se preso dó ci-imo em 
que, segundo a intelligencia do, magi5írado~, o indici;;do 
se defende soltll. 

Il áutoridade soube do motim qunndo. elle estava na rua' 
ejá 'temeroso; mas apenas o governo ·teve ,noticia d.oS 
factos, t.omou providencias, tão efllcazcs ,que,' "pesar dos 
amotinad.os descalcarcnl as runs para fazer uarricadnse 
de-arrombarvinumã casa onde ba'via armament.o .da guarda 

· -nacional para se oppore~l ti autoridade, antes c\as'11 horas 
. da Mute esiava completnmente restahelecida a ordem o a 
tranquillidàdepubli~a.· 

- . . > ' 
"O SR., VISf.O~OE DO Rle. nRA~C.o (presidente do conselho): 

- A qu~ horas? ' 

terio. .' , '. 
, O SIl. VISCONDE. 0,0 n \O nUANCO' (wesidente do .conselho) : 
_ O,chefe'tle p.olicia cum'priu f 5 in'st~ucções. ' 

O"Sn. ,Z,\c.,nIAs: - Não 6 exácto : instrucçlles ,tinha-as 
elle na lei;' mas em tod.o o caso nenhum cbefe'de policia 
ainda faltou a.o seu dever do m.odo mais reprehensivel do 
que ti aclUal na COl'juncturacm questão. YenJOs em ver
dade. (Iue no effició dirigido pelo ,chefe de poJicia a.o~ mi
nistro da just.iça, communiquJo as depl.oravcis occurrencias 
de 21 o '28 de Fevcreir~, começá elle, sangrando~se .em 
'saude, por dizer: '« Declar.o a y. 'Ex" que 'eu não estive 
no .lqgar," . 

O Sn.:C,'NSANSÃO DE SINIMDÚ: .-:. Qua·ndo.devia estar, 

O Sn. ZÁCAnus : - Qunndo alli de;ia 'el!e ter estadó li 
não em -outra parte, '0 chef~' de policia ue tal importan'cia 
julgou a licença pedida [Ielos republicanos que, antes de 
r'esolver a concessão,' foi entender-se com 'o governe' e to
mar as suas ordens .. Logo, cumpria-.lhe fiscalisar por ~i 
mesmo as manirestações republicanas, não llerdendo de 
vista o edificiü da llepublica"e suas circumvi:inhancas du
'rante as horas de mai.or':1junlnmento popul"r. . "-

Em vez de comparecer naq'uolle Iç.gar. o cüefe de po
I icia metteu-se, não se sabe onde,: não ,ó em a .noite de ,27, 
mas ainda na de '28: Paroce que o éhefe de p.olicia sen

Itindõ, em dClll<I;ia pesada a .resilOnsabilidado de, se mostrár 
indi[cL,ente ás violencias preparadas. de 'antemão contr,<l os 
rep'ublicanos, d'eu homem por si, tlcsig~aude um delegado O SR. ZACARI~s~:-Antos das 11-:- . 

'O, S·R. VISCONDE no RIO BR.Ú,éo '(presidente do conselho):' dq fleugma. adequada.á empresl. '/ 
,_ E tinha,começado ás 5. " • " Quem ·'pode;á, Sr. presidente; 'comprebender nem des-

" O SR .. ZACARI.\S :-A éircumstancia quo.lemlira o nobre·l.culpar em· boa fé e procgdiniento do uÓl,chcfo de 'policia 
presideilt,e ?O c.onselhe nada significa. O que i!nport~ notar \ que diz deixou de estar 'presente' á occurrencias c.omo 'a~ 
e que em ~ de Junho.-de 1,8G7 bouve um' motim lIlespe- I de Jlue estamos tratando, as quaes duraram mUitas horas 
ra?o 'c~ntra 'a -autoridade, á .. qual,pretendiam os. desor- ,I em a Doute' de 27 e reproduziram·so com o.s mes'mos' ex
delr.os lIupôr ~ prISão de um IndIVIduo 'por. um ~ehcto eill Icessos em a n.oute subsequente? Duas ~outes s.eguidas 
que o r.éo. podia 'defender-so_ sol!o, A auto-ndade, longe de I' apedrejou-so uma casa e praticaram-se contra uni partido 
consenltr na:de§ordemj era o alvo da aggressão. poliJico tod,a a. casta de' violencia e o chefo de policia 
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referindo ao ministro_ da justiça'semelbantes Cactos 
allegar .'uma cscusa completa, dizendo: « Eu não 
n,o Ipgar .. " ' , '" 

pensa neili ao' catb~licismo, sendo cçrto que Coi 8. Ex. quem Ím
estivo prudentemente provoco,u o cODfl.icto'4eploravel entre a ma'-:-

. çoneria e p episcopad'o. ; .",' 
Tenbo dit~ bastante para níostrar que o nobre presi:' 

deetc do conselho Coi inCeliz, no argumento que pediu iL, 
qlicstão Figueiredó para atUenuar os escandalos de '27 

'o '28 de Fevereiro, obra' da imprevidencia ,do gove'rno o do 
, sua má~vontadc, contra o partido republicállo: ' ' 

'O 8R, VISCONDE D'O' RIo BRANco rpreSid~ll'té (lo con;~lho),: 
',- Toda: a ca'~~al' conbece essa historia. ' 

Está' na mim.loria ,M todos qual à" . origem dá discordia 
suscita'da entre os 'maçons o o bispô ,do' Rió de, Janeiro, 
Tratava-s6,de um sacerdote que Coi em uma reunião'ma'c'o'-", 
nica, celebrada 'parâglorificar o nobre presiden'ie-do 'con- ' 
selbo por motivo da lei do elemento ,servil, um discurso' 
que a ihlpre~sa publiçou. O',bispo do Rio ,de Janeiro qu.e 
nesto assumpto procedeu 'com', tôdo 'o d,~eito" e com: maior 
prudencia. . . , ' , 

. " O SR,' FIRMINO :~, ,Bem c~n,lpriu o seu de~e'r. ~ , ,O 8ft. ZACARIAS; ,-' Conbece, mas no sentido em nue 
'(, ,O, SR, ZÃÚRlAS :-'- Probibiu ao reCerido, ~acerdote.a . tenho expo,stó os Cactos, a saber: o Cacto d.e ~r do Junbo 

de 1867 como Uhl móvimento' de lJo'mells turbulentas con. predica. D'ahi a,celeum~ da ma~oneria" contra, o, bispo" a 
tra a autoridllde; o~ das' noutes do: 27 e de '28 de FCl'e- qual, por ter' no ministerio 'c' o que é mais, como primeiro 

,relro CÓ!110' attentados de' turbulé'ntos cO,ntra: um partido mihistro, o seu grão-mestre,'julgava que, não, :tardaria~ as 
sob" otecc'o po' s'l't'va ou IJelo e' ,inais positivas-e, tert1)inantes' providencias do, gov,erno para' , .. pr ," , I , • 01 I)OS, 'com a ,maiS, ' 
osca ndalosa indifferenca da' autoridadc. que os bispos respeitassem ,a, maçoneria e transigissem 'com 
, Ó geverno actual" li assi,,; em -ludo: ora nilo ': abe as suas aspiraçõ~s. .. , ,',", ' :', 

reprimir' a'tllrliulencia, coiuo no càso de 'que, ;tcaho dc qll:!~~~i~a~~~~r::~c~ç~~~:~'~~6~~:ri;~.c::r:;:npl~~:" s~~~ 
Callar, ora' provocll e alimenta' conOictos' qu'o ,podem 

, tivo de propor_ de preCereíicia, para bispos, 'sacerdotes re~ produzir os' mai!, desast.rosos effeitos, como na quest,io ru-
, , 'conbeeidamente,sectarios das doutrinas de Roma! ~ , ligiosa, que pec,o licenc,a para expor,resum, idamcnte, " 

Estranba accus~cão, 8r. prrsidente! E' 'cómo se alguem , 
Ilefiro-mo á controversia entre os bispos e a' niaço- se Icmbrasso de, estranha,r a, um lI1ióisterio', que'nomêe 

, neria . 
. - ,Os bisp,os julgam proceder (c julgam muiio- bell1fna presideÍlt,es de provincias, individuos de sua ,confiança ou 

dos,mesf!1os, prtncipios do gabinete, em yez de nomearpesesrbera de suas attribuiçoos combat,cndo a todo o, transe' 
, a mãconeria condemnada, Cormal o solemnemeoto 'varias' sõas do crçnças oppostas, 

vezes 'polo pontifice. - " ' Poio o cbCCo do' poder executivo poderia jâma'is offerecer 
á rscolba do pontifice, para' as altas Cuncçoes do' episco, A maçoneria, por outro 'lado, tem para si qúo sofrre 

_ com i.so a mais inqualill"cavcl violencia da' parte dos bi~- pado, sujeitos de doulrinll duvidosa e que não estivessem' 
d d ã d - . n t d d' na mais perCeita harmonia com as doútrinas, verdadeiras pos,poneranoque,nosenooseulIJsluo 011100 d • to'dd'd"? 

algúm offensivo 'ao catbolicismo, nada tenl que ver com~', a suprema au ri. a e, a Igreja. " " .,' 
, , Nesta parte, Sr. preslden,te, o: . cheCe do poder execultvo, -

elle, ~ c~eCo ?a Igreja. '.' "', fÓ, merece louvor e Colgo de dar tostemunho da solicitude 
, Em lao tmte controVCr51a é Corca conCessar quc o no- \ I li 'd' - 'd' d "d ' d i 
bre presidHnte do cousclho c'(,lIocóú7se' cm umll' si..gular I e;e o czm que a il eo d e,aos t~e Ica os, os dsac~r o ~ q~e 
posiçao, quêrcodo a~cumuÍlar e exercer eoujun ctameriI~ 101 ,erec.e nomeaç o e pon I ce para}s loceses rasl-

'C õ d' d ' d" eiras. ." , .as. ~ncç es, e gra,o -meslre a maçonena, o as '. e prtmelro . A 'queStli'O da: macone'ria é õbra do ti'obrá presidente' 'do 
rntntstro, deste, palz, e vae colbendo, os tnstes Cructos das, Ib d ' ." ~ - 8 E b" t d ' , , 

posicõds dubias é v~1cillantes, " " \' con~e , o e 6 mais mnguem : a .' x. ca e, o 1!. a r~spe,n-
Einyerdade 'Sr presidcnt" o nobre présidente do' (;on- sablhdade ~ do que tem baYI?o ? poss~' .have,!:. Deixe : Ex. 

selbo desagr'ada' nos' rn'acon~ .c' aos lJispo . aos macons ! de ser g~ao-mestro ou' prtmelro IDtnlstro :_ são, Cuncções 
, . ' , , " • IllComr.atlvels. ',- ' 

'porque os não deCende, contra' o que elles suppõc 11 uma' p' t .,. I ' , d fi' 
,'_ oxorbitancia do poMr espiritu'al ; aos bispos, porque' estes,.', asso_ a, ou ro ~pICO. o ,as nanças., . ' ' . 

condetnnando a ma~oneria; não podem esperaI' protecção ! d St~re5Id~r.~e'd\· EZ' ba. hd~llem~rar~se ,que o ~ISCU~~O", 
, do um govern,! á ,cuja frentc 50 aclJâ o nobre presidelite do' a _ or a.', re, e,nn o-se ~ s, la e ~ ~~ , o t esouro, ~Dnu,nclou . 
'conselbo grão-mestre da,maçoneriã~ Os ·maçons pedem qu.e no CXC~CICIO tle 1810 (I 1811 h,ouvera, exc~s.o da .T~-, 

providencias ao governo' presidido, pelo seú 'grão-mestre celta soLre a despeza e o mesmo succede~la..no exerclct(! 
" • " C'I" '- " b' de 1871 a 187i. , , . que 'nao apparecem e e Izmante não apparecerilo : os 15, A' b' "d ' I . d C' d d .. '·' d 'i' 871' d " ' b . d Ih '.' nn o ,os re atOrlOS, a azen a e maio e .. e' 
pos tem o no re preSidente Q conse o como suspeito. M' d 18~" d D ' b 'I' I d t b II - , aio e, ,I" 6 O,. e,t8f!1 ro. U tlmo e eo o as a e as , 
, O 8R., VISCONDI:' DO ~io BRANCO (presidente do '~onselho); 'annexai! a esses relatQrios que .ão precisamente as de 
-O,utros são ~uspeito~ porquo são ull['amollt,;nos.. f, " quc Caz mcnção a Calla do tbrono, mostrei. que ta és :docu-' 

O 8R, ZA'CARIAS :--"Se rMere-s'c'a mim,'direi ao :nobre 
preoidento do Ifonseltio que não sou suspeito ném a ,macons 
nem aos 'bispos. Não sou, nunca fui, nem· serei 'màcón : 

, nunca Cundi nem desCunili 'orientes, Quanto à, crencás re
, Iigiosas, o ~~u' 91õdo de p~nsar é conbecido e 5e:Cor no

cessario terei occasiào mais ojJportuna de enuncIar-me' a 
',-:tal respeito: ' '" 'I 

Qutro ,tànto nilo podia dizer o 'nobre presidente do con
,seibo, que'-éonCorme os' Cact!!:., nem alte.nde "a, 'maçPiie~ia 

I 

mentos provavam, 'nãO excesso de receita Eobre a despe~a, 
mas um ,deficil de rccefta q'uer' no exerdcio de '1870 ~ 
1871, quer no de 1871 a 187i, embora,se aprese,iite'al
gum saldo da càixa devido à operaéõe's ,de cré~ii'o réaHsà-, 
das 'pelo goYern~ afim de Cazer Cacé ás' despezas' pU,bl,icas,.' 

Com que' lembrou-se 'de sahir o ~obre pre'sidr.'nte, do 
conselbo? Vendo que as, tabellas não autorisam, ~ que 
8. Ex. aconselhou o Imperador a' dizer ,do alto do tbrono, 
ponderoul;la dia! o nobre ministro que tabellas ,são ,docu
mentos Ceitos" no tbesouro que ,8. Ex. ,neni~ semp.re, tem 

, ' 
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tempo ôê ler e éxaminar; que o que importa é' o, que recurso é a palavra' gerill' qúe comprellcnde além do im
S. Ex. escreve nos'artigos, de seus relatorios. posto, ,I impvrtancia do 'operações de credito, 'enttctanto 
'. O.SII: VISC~NDE DÓ RIO .!l~ANCO (presidente, 'do con:~elho: r que o te, mo cc receita'" exprime a somma das contribuiçõ~s 

-Disse,-jsso a' respeito 'd,a queslão dos recursos, eu re'" 'árrecadadas:, ' " ~" 
ceitas. " , O SR, VI,SCONDE DO RIO BRANCO (presidente rlo conselho)' 
, 'O SR, ZACARIAS : "-'-V. ,Ex, rebaixou assim as tab'oila~' '-Não disse t~11. '- "'" -,", 
éoillO documentos organisados no theso,uro que o ministro- " O SR, ZACARIAS,: ---:Mas se éu, estou abrindo os seus're
não lê o recommeIÍda os artigos de seus relatorios, A latoriys de Maio de 18il e de Maio de, 1872 o a'cabo de 
falJa ao 'throllo,'porem; não referÍlHe, a <lI:tigOS de relato- illostra'r que ahi, quandó o nobre ministro avalia ,0 estado 
rios sO'não ás tabellas o com razão, porque os artigos de do tbesouro ~,onfronta os;recursosconi' os encargos!l' nilo', 
relatorios contem apreciações,'argumenlos do ministro neIll simplesmente a receila com 11 despesa, como pode S. Ex, 
sempre procedentes é só as tabelra~ tem caracter de do- O'cgnr que,nos artigos citados usa' ela p'alavra'" recursos-" 

,cumentos" " I ' ': como dó maiór co'mprehensã,o flUO 11 palavrà....:rec·eita ?~"O 
Assim temos que o nobre pre~idente do conselho fez o nóbry presidente d,o ,conselho; permilla-rile' que 100 diga, 

Imperador citar tabelIas que nem o ministro da razenda leu. esta ·atrapalhado. 'Citou os a~tigoi dos seus relatorios pen-
e~depoisvem dizer-no, que o que é rligno de estação é, o sando, que ninguem se' desse ao trabalho de lê-Ió's" ' 
que se con'tem ·nos .. artigos dos> _relatorios o não o ,que ,Agora"ú> relatorio do DezeJ1l~ró, sim, q,:nobrQ presidó'n'fe 
dizem tabellas !" _ ,~ , -, -, '. do conselho embutiu a s,ua novidade '.(abrindo o 'relatorio) -
~POi5 bem: ponbamos do parte as tabelÍas, já que assiin Aqui S. ~x. propondo~sô 'avaliar o estadó do thesour6' diz 

o'quer o nobre minis~ro do razenda e examinemos o qne a pago 11 : ' , , ". 
dizem os 'artiges' d,os' rchÜorios a respeito da 'quest;io, se 'Heéeita', a saber:' 

. receita é expressã:o geral que comprell\mde, além da' im- Renrla arrecadada;, 
portancia dijs imp'osto,~; a das operaçõp,s de credito, 'oi! 'se . Depositos ., , ' 

,6 a palavra recursos que tem' semelhante-cõmprebensão,' Operações de creditos I 

O,nobre presidente do· consélbo, para sa,hir-se:da' difll' Despesa, a saber: 
culdade, em que se collocou, 'fazendo a corÔa affirmar ine-
xactl\Il1ente que a receitiltem excedi,do a rlospeza nos dous 'Ordinaria,' éxlraordinaria eespe~ia]' 

"exerci cios' supra-indicados, diz que alin;uagem, de 'seus' Operações de crcciito.· ó' .' , 

rehitorio! é 'constante'no sentido de torna,' o termo-receita Foi no relatario rle Dezembro, portanto; que o nobre 
do Estado- comprehensivo .não só da importaAcià dos tri- pr~~idente do, conselho 'lembrou ,so'de' alterar o estylo até 
butos, mas do valor das operaçõ,es'ye credito. , ' então seguido invariavelmente por'S. Ex., em seu's relatorios, 

S. Ex., porém,' engana-se completamente. Aq,ui, está o 'de oxaminar-o' eSlJdo do.thesouro comparando os 'recursos 
c relatorio de Maio de.1871 a pago 6 e 7 (lendo)":' ~(receita e operações de credito) com es encargos, para ado-

ptar a formula de-receila o Mspeza'.' . I , , 

ESTADO DO T,nEzoUllo 

Recursos, . á saber: 
Renda, 
Depositos. 

90,00,0:000$000, 
1 f 000 : 000;jl000 

'2'2,000: OOO~OOO 

, O SR. VISCO'~DE DO RIO BnANco (presidente do, co'nselhof : 
-ls50 está em todas' as. synopses, " ',' 

O ·SR, ZACARIAS :-A !Ju'e proposito vem ;s. synopses? 

Venda .de,apolic~s 
Enéargos, a 'saber.: 

Despeza votada na lei 

V. Ex. affirmára que nos artigos dos seus relatorios ,,-' 
contrilva-se a doutrina, de que rec.eita abr!lnge o il))posto 
e o e!llpr,estimo quando estou ,mostrando que nos seus rei a-

:,torios do Maio de 1871 e de 1872,"recurso» Ó ,; palavra em
~3/;00:000$000 Pl'eguda para abranger o producto das contribuições e das. 

" 
• • • • • • J' • • • 

f Despezá-' autorlsada porâedito~ ,es
. peciil'es;' extraordi'narios o 'supple-

. mentares~.. . . " . :. : 

'T~rr;be~l';ê~s~ no,relat~rio::da fazenda do'i\ra'io de ,1'2i2 
'., ápag. 8 e 9,{lendo): ' " 

ESTADO DO TUESOURO 

Recursos; a saber: 

ReIHla. " I, 
De'pôsitõs ,.' '. . 

~ Importancia"ile letras. 
, Eini~§ãO ila' mo'o'da de nickel. 

_. Ênçargos, 'a .sabêr : 

Despez~' vOlada n/lei. -" 
DiLa' de' diversos creditos. . .. • 

- : Assim quo, SI': presidente, n.io só' nas tabellas do tbe
L: SOU[O" mas DOS artigos' dos'r~latorios do rosii~ctivo minisLro 

operãções de credito, .., 
No relatorio de Dezembro V. Ex. introduziu essa ,;ovi-

dade para livrar-s~ d'o aperto em que o pozeriw1 as ebser
,vações publicadas pela,. imprensa contra ã leviandade de 
fazer a Corôa dizer quo a, receita do Estado excedera a -
despeza. Então o nobro presidente do conselho .sentiu a 
necessidad~ de dar a palavra- rece(ta - uma elasticidade 
que em,os relatorios e, tabellas da répartição da fazenda 
riunCll tev!'. - '. 

O SR.' VISr.ONDE ,DO RIO BRANCO -(pi-isidente do con'selho: 
,-Quem nQs ler julgará. . " 
, ",0, SR .. ZACA~IA~ : .::.... Sim, quem nos lér'o lêr' os artigos 
de seus relato rios verá. qUQ V, Ex., só no relatorio de De
,zembro ultimo incluiu, na palavra "receita'i'9 prodiIcto das 
operações de credito. Nesta parte Y:Ex. 'está julgado, 
tenha, paciência., -" :, " ' > 

, O nobre preshlente dõ' conselbo acaba de referir-se em 
um,aparte a synopses e balanços.' 'Dlas;' Sr. presidente, as 
synopscs e, balan'ços ainda que:empreguem 'às expressões:"'" 

.. 
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'O, 

recoita, ; despeza----no sentido da éscrip]uração lílercantil 'dencia propria do-épocas ignorantes ~ rudes", em que, QS 

em que o deve'abranger todos 05 ,encargos e o haver todõs principios' rla,economia social er.am absol!ltamente desco-
'os' méios sem distincção, nem porisso deixam de respeitar nhecidÍls. N~o ·só na Peninsula; 'mas igualmente por toda 
a significaçàó propria da palavra-receita-coolO.' eqniva- a Europa, um dos meios,triviàes qne os principes empre
lente de :producto dos'impostos' seguhdo,ó facil'verificar gavam para encherem,. os seus cofres .vasio}, :ou __ par.a,-
'examinando .esses docum'eotos. , ',' ajuntarem Ibcsóu,:o~,'cra o alterar a moeda'." , 

POr' fim o.nobro presidente do conse)ho, não ·téndo· mais .0 trecho, que acabo d. ler, é de Alexandre Hercu.1ane, 
escusa para: allegar. no; iptuito de explicar á f;d,a nuticia bistoria de, Portugal 21 .edição ·tonro 3° pago 42,· ee~pero 
do excesso. de receita sO,bre a;despeza, obseçvou 'qu9 'até convenca o nobre presidente ,do· conselhO de que se p'ode 
não é a~missiÍ'cl' 'usH'-se n'os documentos do thésouro da em fináncas usar' ,du termo, ,recursos sem pecba de galli,..' 
eipressilo rCClt~SOs, porque'é' gallicismo, sendo ri ,palavra cismo. :Pensoque o ,nobre presidente do' c'onstlbo-n'ão' 
receita a uniça aceitavcl, 'pelo que, S. Ex" fazendo O. fm- falla'po'ttuguez' ma'is puro que Alexand[~ ,Herculano ê que 
perador annun'ciar: excesso da' receita' . sobre 'a, d~~peia' por tanto n}in expedirá suas' terminantes:orde!15 para que 
tomou a,pala,:ra-receita-;-:-no sentido 'mais .r.omprebensivo em papei, ,do tbe10iHo . nào se use ,mais 'dá' ,expresMo [e
c íiio lato que 'ahrange o 'prodllelo dos irnpost~s e' o"das cus as como synonymo de meios para fazer face as despesas 
operaç?es de cledito .• , . , . , do Estado. < .: ~ " ,', 

. "Assi~l foi a philolog':l, quem, forneceu' o' ullilll~ al'gu- E ~e, o nobre presirlente do co~selho :ainda cÔQsen~isse 
,mento'nesta'.co,ntrovcrsia ao, nobre presidente tio cónsclbo que Ibecitasse uma ,autoridade do·casa ... "" , ~ 
Felicito a S. Ex. 'por scusrecentos ·prog-r.C>S05 no' estudo 'O SR' VISCONDE DO RIO BRANCO (president~'do cons.elh.o).:· 
~e n.ossa lingua, Digo recentes p~ú~r~5so's ponjue A'as .ta- -Faz-nie muito favor: . , 
bellas a~nexas a seus relator'os de Maio de. 1871 e de . O Sn: ZAi:'An,Ás:'~, ." eu o i'emotleria,p~ra n bella, in-
1'8i,~ o até nos,.artigos dos mes'mos .I:elatori~s" que ac~bei ·trodllw10, do que Ó n05,0 colleg'a Sr, Octa via no, distincto,' 
cle ~it.ar., emprega~s9 a. palav~a - rcwrsas -, que S. Ex. litleraiQ, ,fei. a un'l-iôlumc'de poesias, (Vôos icarios). pouco 
agQ,ra qüalilica . de' g:illicismo ° ,condem'r'a' sever ... mento. Qa publicado, e oilde a prelenÇàO de "usar restl'itamente do , 

: Foi' do' Ilc7.emhr.o 'p,r'"" ca "quo/ ,o' nobre' presidente ,lo I'0rtugucz de quinhentos é reduzida ao seu justo valor., . , 
conselho prrncipiou il notar o referi ri o. gallicismo.' Eu peri, Ainda com relacão ao' topico das .finanças, vou ·dar, por' 

'saTa 'lue',S. E~, pr.coccupado n principio com o cstudo da liquidada a e'on~ro~ersi:i,a respeilo 'do 'exce5so ?as recçitas 
mech .. nica, :uepois, com' as notas sem flni da ,.!iplo·macia, sobre as despezas do Estado. ' ." 
nào se houI'esse' entr:~gad.o· ao estudo da litteraturil, paslo' . O r,obre presidento do conselbo declnr,ou Jormalmente, 

.ali'1s·dolicioso·para 05 espiritos Ílrnincllte, .. Enganava-mo, cor re{119sta ás rniÍlhas pbservaçõCs, 'Iue, fallando de', ex
porém,.o nobl'e'pre;idente do con~elho '",lá folheando os cesso do receit'a sobre a despeza, não tomou aquell'a ex
classicos por,tuguczns c cO,m sua aB~oriuad,c 4uer prr,s- pressão 110 sentido do receita propriamen!e dita;' ma~ ,em 
crever dO,tbesouro a' palal'l'~-l'ccu-rsos ':-; d~ que S, Ex. senti'do lato' de modo a comprebender 05 meios Jesul!~ntes 

\,ainda ha me7.eS,lIj;ava ~em escrupulo., , . dli, operações de credito. " .. ,,_ 
.' Mas. S.,Ex. bade permitir u'ma observado: as tabellas 'Pois bõm: se essa óa:,accepçfio'em que o~nobre pre-

-,'qne o discnrso' da "Coróa çitou, est,ivalll 'eivádas' do .mal:' sidente do conselh~·usa ,da paiavrll--;-receita-então c~mpre 
,ql!e o nobre ."Iinistro condemna, estavam 'syplllliticas por-' conressar '1 ue• S. Ex., insérindo' no discurw da, Corôa 11 \ 

que us'ªvarn. ria' expres~ão recursos. E por tánto foi pena noticia de excesso da receita sobre a despe,za . do Estado, 
,que o nobre Í1liilistre ria fazenda n.ão bOul'csse. i:o'mecado poz na bOC'l do Inlperador um}l vulgiHida,lr, ,a sabor: que 

urn ppuco' a iries o ~cu zelo em .prol dà. pur~s'a.da lingUil: com' o produclo das contribnicõcs 'C'1l1ais 'as quantias· leva0· 
Em tod,,~o c'aso Iiem so vê qno. <> galiCismo ê (fá nobro táu:ls por emprcslimo no interior do paiz ou fora do Im

ministro, porque .nos seUi rç,latorio,s ~ tabellas o.eniprega a 'perio, fez o !;ovorno 115 5uas despezas e .bouve algumas 
çada passo. ,Mas para .qne S. Ex. não 'fique vexado pela sobras I ,. , 

, neces;idade., dé . conressar' em publi';a que emprega unL "E:. p,'esisamenie, Sr, presidente, como se ,um 'indiy,iduo, 
.galiêismo. c,ii, ,papeis de, sua .. reparliçnó~, sof.retudo, parà tendo dci renda 10:000;3, pedisfe ell.!prestados· outros' 
que não, ,Vil '1xp~dir orde,ns .afim de que no thesouro' não '10;0'00~ é ponlue despen\le~se durante o a'l1II0 18:000ill, 
mais' se -amprcg"uc seillcJbanLc cxpr'~~Si1oJ usallclo-se :de. di~se5sc muito ~ncho:' «marcham optimamcntc minbas fi
ora ém dianle son,lento do te, mo" receita »paa 'designar quer nancas acbo no môu corre; derois de 'pagas as r1espezas, 
o producto', dos imvostos, quer o de ope,ações de- credito, àind',i ~má sobra"'de 2:0,00$». Unia sobra ou "excesso ae 
vou, citar uma,auloridade que seja capal de lrarrquil'iizar receita sõbre de.spclil 'em vc'rdàdi" mas' por elTcito de um 
a S. Ex. ' , . qmpresti,;,o que prova'realmen'tc o des~arra:njo c desequili-

NflO Ó escripto~ àntigo, se n;io conteinporanco" más li hrio de suã,sfinanças I '." ,. ' '. , . 
áutoridade:de lei,' ponjue cornecou os seus estudos' sobre·a: Considerarei agora o topico das relações extenores. , 

, lingua Antes quo'o nóbre ininisiro fizessc relulorios"e man- ' Sustentei,' Sr .. presidente,: "e dà mesma opini~o foram', 
dàsse .organisar ta'bellas ira tbesouro.' O autor,trutando,'i1a outros niernbros fia opposiçãO, que o.acordo·de 19 de No
alleraç!lo. rnorretaria (expediente eni, voga lrafluellns eras e vcmbro e~a satisfactorio C honroso para o IJrasil o para a 
consistente em cunliar 'de novo a, moeda, . dando-5e-lhe o Rcpublica Argéntina, 'no presupposto 'de que esso acordo 
,ntesmo'.val,'r Ilominal c accrescerotahdo-llic JI,ai, liga) importava retratacão do que o ministerio bavia "uste~tado 
posta empralica por Affonso III, expl'ime-~c'assim: a respeifo 'do~ tr·aiados. icparados, 'pondo definiliv,amente. 
:." A"vista'da: situaç~o dO'-Reino e'.aÚelito o·:de!barato ao conO'icto otérmo que e.f.J....para desejar, embora os mio 

das reriaas do Estado,·'bavia muito' quo se telni~' em' Pór- .nistros. que, retrãtagdo,se: ,di~seram o pro e o contra, ,ti
·,t~gal uma p!'ovidencia, serilulbante'á que· 50' t~mavà' em I,casse'm em posição 'desairoóa, "~o 
, Ca~tella"'pata:, obviar. á faltadé .~Ecolisos PUIÍLIC05, provi- ,Mas eis j que' o nobre pr'esidente do enselho,. c?mmen-
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lando 'artigo por artigo o seu ,necórdo, como COSH com" '!lente,lr.atar e' 'legando-se, por outro lado, 'o pleniptlten
meIltava~ós seus propfios reitos de guerra, veiú tirar-nos cia'rio brasileiro·a responder-lhe. , . - .' 
dó ',I engano em. 'que estavamos, S: Ex. asseverou que o E aqui 'tem logar contestar COUl um· documento nú~ 
nli'nisterio 'não se arredara uma 56 -linba do quo 'anterior- tbentico (o mesmo protocollo do 30 do Novembro de 1871) 
meóto : sustentara, ' que, pois, longe de reJra~tar-seiio', a ãsserção' dos Srs. _ Rio Branco" S.' Vicente, 8 Cote'gipe 
accórdo, nAo fizera a mini ma concessão á,.'Republica Ar- ,quando não s6 uma, se nàomuitas veies, afirinam que, 
gentina. [' , " ,'." - .... -.;' ,";'. na resolução-de tratar ~cpararlamente com o,_governo'pa
'. O, o'obró marqúez de S.' Viceote;' õraculo :c10, governo' raguayo, e plenipotcnciario brasileiro tevo o, apóio, do 
nesta materia', semelbantemente' exbibiu todo li peso de plenipotenéiario' oriental. O que se· acba escripto é que 
siIi\ \ palavra .'para mostrar:que o ministério conseguira' a nessa 'mal ,pensada resoluçào, o Sr. ;·barão deCategipe 
'in<iis assignalada,victoria:diplomatica ne~ociando' o, accÓr.do ficou: s6. ' \ ,_' " ' 

"dé' 1'9 de 'Novembro sem modificar uma só de suas 'op!niOes ' . . , 
a t'aHespeito',.emittidas anteriormente. O;S,~::i~RÃO 'DÉ .ÇOTEOI,PE :,:"':E~ explicarei. 

rA' inexactidão 'dos commentnrios e dos or~cu,ios ,ê, 'cn~ - O SR. 'zAê!RIAS :-NiIO ha expliéacão' póssivel cORna <> ' 

JretaÍltli cõusa', râcil' de delÍlonitrar"sõ" conrrontando o con- , ,,' 
Dicto com o.accÓrdo que se ,diz havei-o' lermií,ado: '.,: .. 'luo "OU ler. '. . • I 

O S 
.,. 'Senbores, quando se, tratou da qncstão, -se 'cm .materia 

· r.marquel dé S, Vicente,' 'bisto,ianüo'a origem, do de' limites', poderia dar-se o"casus ·(iéde-ris, o ministro 
conDicto, assigna-Ibe duas 'causas ;,: 'a equestilo das, rorti- 6rientál dúlaróu' qua, conrornie' as" instrucç'oes ,de seu, 

• ficaçOés e a do limites'; mas essa ~xpl)jcação é, inetacta. 'g' o,,()rno, n[o "Jbe, parecia dar":se o cas,us (' rederis em ma-
O motivo unico do, conDicto roi o d'os,limites. " . teria' de li'niites,' m'IS quê, tornando-56 tãó· viva ,á di-' 

Sem duvida·a·recnsadaclftusula das' rorlificaçOei 'por veq:encia entre os seus dous coilega;s, aproveitaí-ia'a op,
'Imite .do' plenipotenciario are-entino; roi um racto gra vis-' portunidalle que Ibe proporcionava a EU~ partida (p'or,nioll{o_ 
simo e 'capaz' de produsir rompimenío das rel~çOes inter- de'molestia)' parã Montévidéo áfim de subnietter de novo 

~:~~~,i:~:b;a~a~:;_ :odag~e\:~~~~~od~rl~!~~:~:~ao:~~~:~~~:, 11 consideraç1\o de seu governo aemergencia que' acalíava 
, rio surgir e obter. li' solução convenienta. 

seilalauos que"lbe 'parecesse 'conveniente negociar. Müs o: _ Quandó, porém, SI'. pre~identc, o 'nobre barão de'Cote
, certo li que o nosso plenipotenci;1fio nao rez cabedal deSEa: _ ' ' gipe manirestou na conrerencia rle 30 de. Novembro a dis-

ralta do governo argentinQ a um compromisso tão solemne' 
.-e, iriíportante COlll0 er.a a clausula (IUO mãlldava demolir) pe.içiío, em que estava, de tratar separadamente COfil -o 

, , governo paraguaj'o, o 'plenil!otenciario oriental exprimiu-s6 
às ror.ti,ficaçocs 'cxistentes' no Parnguay e prohib;·,l leyantar ' pelo seguinte. modo (l~ndo): " Que como tinha de c'on- , 
'outfas para o ruturo. O plenipotcneinrio hra,ileiro consrn- , 
'tiu no adiamento d'essa difficuldade e, quando,tratou sel,a-, ,sultar o scu governo a rcspcito,f .. ' primeira' questãO, o 

raria tambeni a respeito desta, sobre a qual não tinha 
radamcnteconi c:oI11 o Paraguay;'prescindiu cte tal clausula, {nHrucçl5es. IJ ' • _', 

si~nal dê que nenbuma importancia ligava.,-Iho. . O "I 
" '; :CoÍlio, quer'que seja; a clau>ula das fortificacões não roi' Eis abi co~o se. e.creve a bistoria I .milTi5teo· onénti!, 
_ illlég'áda nem' exerceu ~ minimà .. in,fluencia no conflicto que ,observa quo não' teni instrucçOes do seu goycrno sobro a 

'preterição de'tratados separados;_·.· ~s Srs .• Cotee-ipe, Rio. 
'surguiu'·éntre'·os Sr •. Quintana e ·Colegipc. e deu pretexto Branco o marquez de S, Vkente affirniam que o plenipo
'~os' tratados separados: . tenciario orielitaladlierir,i 11 'resolucà'ó que 'manirestara 'o 

O p'ro'tocollã do, 30 de NoveOlbrõ de 1871 conla o racto plen'ipotenciario brasileiro de trata'~ em separado' com o 
de' modo a contrariar 'totahilenlo os. or,;culos'(io Sr::'mar- governo do Paràguay I ' . 
qucz~~e S. Vieçntc. Dh o dOCUl,nento '(leildo) : "Terminou Tonlando ao ponto quc desejava" demon5trai', par~c6 
o.plenipoLenriario 'arscntino 'dizendo que espcrava d'e ,I us róra' do duvida que o casus (rederis eni matcri<\ de limit~s, 
d'istinctos colleg'as houfesseni de adherir ois conclusoes fói a causa u'nica dO,con.Oicto: nao :houve oulra.· ' 
enunci<\das, declarando. que 'recllnl~ccialll a so~idarie(!ade de If o 'mais' é; Sr. presidente, 'que exactamelito' como o 
todos os.alliados em maleria de limites e reservando-sé ccin- Sr. Quintana ao razer ao Sr. Cotegipe a celebre pcrgunta 
cordal' nos' meios de satisrazci-a nos termos do tratádo 'do que e!te denon;linou prematura~ pensou. jtl o nobre prcsi
allian'ça 'se, o' que n1\o era para ({lisej,ar, 'quarqu~r dos allia- dente do conselbo. . . . . : ' ' - , 
dos ·Iimitropbes Imo podesse cclebrár _a ECU resp'eito um 
ajuste amigav~1 çom. o actLial go,verno. fio Paraguai' u:.' O SR: VISCONDE DO: RIO BRANCO (presidente do 'conselho),: 

-Nlo ,apoiado. -, 
Ouvindo essa' pergunta, 'o plenipotenciariobrasileiro, 

qualificou-a de premâturá e disSll, (conclUIndo) :. "Que na O SR. ZACARI:Ü: ~DO'5órte que o SI', Quintana, exigindo 
· situacão que não desejou e muito, menos só 'Ibe restava ,o a resposta ,que escandalisou o Sr. Cot~gipc, oxigia' o cuni

alvill:e de .entabolar com o governo p" ragna)'o 'se este: I'on- primento __ das,' mais soletui1cs e rormi!cs declaraçOes, do 
vie3se, 'os ajustes. dostrátados peCllliarc6_':lU Ilra~il, ,1105' 'Sr .. viscondo, do Rio, Brànco ! .Uma brevo excavação lor
qtiaés não téin os' alliados que' intervir, confiando qne,'estli n'ará patente a exactidào, do meu, <llserto. 

• EUa resolUCfioent'nnda' alterará as:boas relacões entre seus Na scssão. do senado' dó G·de Setembro de 1870, dilia-
resp.écti'vos·· governos 'e' será acceita· pór' seus dignos col- o Sr. 'visCOllde do ,Rio Branco (lendo): . 

, legâscomo ,rundada' em direito,,,' ficaI, assim, :evidenteníente "Perg)lnto se acaso o, govcr~o do ;Ppragun~ recusasse 
:provado, ,Sr. presi'dootc" que o, conflicto nasceu cxclusi\'i~-:- o re,colibecjmento das rronteiras !lssignaladas no tratado, 
'meriÚi' da que~tão de limites, 'pretendcildo, o Sr. Qüintana' do:.. 1° de Maio, ~r, .. por outro lado" o~ ,a Ili a dos ,nào esti
que -os seus,collegas Ibe dec,larassem dar-se,o ,casus, (rederis vessem dispo~tosa ceder 4essa linha divisori~" a ·razer, c9n-
a~respeito de' Ijmites,' se,oJlqraguay ,recusasse, absóluta- cessão alguma; o, que seguir'7~"bia? O~a.l.liad08 'estavam 
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ou não ligados peio trãtado do 1° de Maio. a sustentar 
, seus' direiros q'uanto a limit~s? A victoria dava-lhes, ou 

não o 'direito d'o exigir ó' reconhecimento de suas frontei
ras ? Esta e a 'quebl<lo _ ",; , 
" Eis iíhi o casus (rederis'em, materia de' limites tão for
dJalmente Jero~heciilo quanto ,era pos,ivel" pelo nobro pre
sidente do conselho peranto o senado 'cm G dc Setembro 
de 1870: ' _ 

.ci.tarei todavia ma'is alguns trech'os de,so 'discurfo,: 
, Dizia o minislro:, " O Brasil sempre sustentou qúe as 
'esiipÍllaçoes,dáquelle tratad~'(o do 1,0 de Maio,',dj] 186.5) 
erarÍl obrigatorias, 'que aquell~'2 condições, do' 'paz era 0.1 
compromissos entre os alliados,'q~o alies tinhaill"direilo' 
do exigir da Republlca do'P.araguay se n 'decisão das,ar-

_' mas lhes f03se favoravel ,,' ''', _ 
'Fi observa,;a ainda: ,,~Um!1 cousa, S'r. presidente;' é 

aconselhar general ida do' e mqdoração para com ~ ,vencido, 
'outra cousa é desconbecer os direitos (IUC a victoria dá ao 
vence;lor, '~utra C()usa é desc,onhecer'os compromi>sos ·que 
os alliados estabeleceram entre.'si 'pelo seu pacto 'de, '1,]-
Iianca',' » ' , _ .. ,,' /' _,'" _, ' 

A· opinião 'do nobre, visconde do Rio' UI'auco, em G ,de 
Setembro de 1870, era, p'ortanto, sem a minima diicre" 
paneia' a do Sr, Quiniana, 'quall.do em '30 de Novembr,o 
de 187 t dirigia ao 'SI', Cotegipe 'a SUil famosa 'pergunla a 
respeito do casus {rede ris erll matei'ia de, limites, ' - ' 
, E' niuito 'para' not,ar quo: o nobre presidente do conseJlIO" 
diiconendo em Setemoro de 1870, tinba em vista' o ,art. 2 

, do accordo preliminar dó paz de 20 ',de Junho daqueJle 
! anuo, em que ora principalmente se ,funda "'para sustentar 

que não, p'óde ,haver ,casus {rederis em ma leria 'de limites, 
Des.orte qúe' de '1'870 para cilo Il'obre',prcsidente !lo ,con
selho affirm:i o que negava e n~ga o q·ue. aml'llí,iva, com' 
relaçiio ao· alcance' do art.: 2 do accordo preliminar do,paz 
de 20 de Junho de 1870.1. ,-

Mas ob,serva _o nobre' presidente' do cdnselbo com in'sis" 
tenCla: ,,'A opposiçlio em 1870 contestava que a victoria 
autorisasse ~"os alliados ~ ª -e~ig-j'r .os, Iimitcs traçades 110 

art: 1 G do' triltado de alliança cheg~ndo ao ponlo do opi
nar que o lí'lraguiÍl' fOisa'tratado ~omo naçà'o soberana, 
Os Srs, Nabuco, ,'Octaviano e Zacarias assim pensavani 
'Como se ,'ê de ~eus discursos daqu~lIe tc'mpo " 

En!rdanto, .§r, -presidente, o nobre presidente do\con
selho 'não rcnecte que é contrapoducente 'a eitaç:io que f,íZ 
d'os discursos prof~ridos'em 1~70 pelos, indicados,sena-, 
doros, ," "', ' 
, Primeiramente; . é ,obv,i,o flue se a opposiç:io pugnava a, 

'bem da republica do l'araguay querendo' '(IUe,fosse trittada 
como nação': sobel'ãna, I) por_rlue as manireslf'ções· no mi
nisterio de então e principalmeilto ,do nobre, viscondo 'do lHo' 
Branco eram todas no senlido (fos direitos da' victoria, no 
~Ihlido -de exigirem os 'alliados os 'li"Iilites' do art. 16 do 
tr:üadó de 10 de Maio sem _darem ao' Paraguai- a menor 
satisfação, in!imàndo-Ihe a sua vootaJe, eÍli vez de estipular 
com o vencido.' ' 

'Com elTcit~ ó sabido que 'o art. '2? do accordo preli
'minar de paz de 20 do J'unho de t 8iO, '0111 'virtude' do 
qual tornou-se pcrmittido 'a~ Paragua'y propOr modificá
çõcs, 'no interesse da Republica, aos ajustcs, definitivos, 
que fossem apresentados pelos alliados, fói inscrido' nó 
mencionado accordo preliminar de paz contra a vontade 
do ,pl~nipotenciar-io brasileiro," 'o qual só dep'ois de larga 

, discussão e resisténcia 'cedeu d,e !CU tenaz proposito. ' 

',:: Ésse' iptllilli lldratar, 'o P.ar,aguay coml!' rênc,idC). a:P9nt91 
'de r.\éu,ar-se-Ihc "a' f,lculdade. de discutir os aj~st~s ,e 
'p:opor-Ib~s _,as' ,modificações "qu~.: Ib~, parecessem, conya
lIIentes, el} o que a opp,osição, impugnava ~m, 18,7.0: e 

,ainda boje, impugnaria, se pretendesse o, nosso governo 
tratar o l'araguay com, o rigor inculcado, .. nos discursos 

: dos nlinislros.:,no referido anno , " , 
, ~m segundó, lugar, a opposiç,1o 'hão disse,em 1870,.não 
disse nunca, discutindo lão-importante assumpto no s~nado,' 
que a' Republica do Paraguay, por' que tinha o, dirçito ~e,' ." 
discutir 'o propor modificações"aos_ ajustes definitivos !Iue' 
lhe olfCj:ec,essem 'os :alliades,podia, oscar,nec~r, da vtctoxia) 
zõmbar dos ,vencedores' ,e recusar, ',inteiramente,tratar cóm 
élles ,;, tal absu~do, não'p;oferio ,nunca a OpPltsiçãQ." Se ne
gava aos alliados,o direito ,de o,Pprinm o,l'ar!lguay ,~cncido, 

,se 'recl,lma,a para I sle a faculdade' de ,discutir e modificar 
(sób pena do nu)lidadc para o trat~do que,se,h,zcss~ ~ forçá), 
Já mais sustentou quo o Paragual' de vencido se toniasse 
venér,dor c,que podesse j~lpunerilenté escarnecer'dos-allia'dos, 
_ A Q.pposição nao defendeu extremos:, não sustontou que 

os ali ia dos prescjndissem da audicncia do vencido, nem q'ue ' 
este, pelo fácto de 'ser solicnirío apes,ir de vonéiilo;-Únhil o 
direito de suhtrahir-s'o' seiil reçeio ás chnsequencias dà'vic ~ 

"to ria dos aU iados,,' ", i," .. ' .. , : " 

,Quem, se contradiz, c ,~n~iLo, Ó o n'o~r,e presidente'do,con~, 
selbo';,porque a principio, wstentava que ó tratado 'defiDi~ 
ti\'o"de,p~z podiam, os, aliiados celebrar até sém ouvir o' 
Paraguaj' o de tal parecer era ,o nobre ,barão de,Cotegipe 
'ain~a na occasião em que teve com To)edor ,a prirueira,:en
trevista aQ .locar em Buenos·Al'res de,viagem ,plira Assump
ção, pois que proJloz,lbe o alvitre deassentarem.ilos meios 
coercitivos para obrigarem o 'governo do, Paragual' aacei~ 
tar·o que os aJliadosquizessen1' propOr-lhe. ", ',', ',,:" • 
',.Conhecido o conflicío' e sua origem, resta 'agora ap.recia,r 

o' áccórdo de 1'9 de No\'embr~, ultimo, para vêr, se ',com 
,etreito 013,0 ÍlccÔrdo.-poz ou ,nao termo a d~ploravel_desin-
telligenciá, de que tcmos,fitlJado." _ ' 

A pi'imeira observ~ção, que a tal respeito ocrorre, é que 
a' Rellublicà" Argenlina recebeu ,o {eu plenipotenciariode 
volta do' Rio de JaiJei'io, com'as'maiores demonstraéões de 
rego,sijo, signal 'de que 'considerava termil\ada a de~intelii
gencia e, consequenlemente; reconbecido o' éasus {rrderis' 
relativamente a limites,' '. ' o ' -

:,Se.os Sri. S. Yicent~,,'Càlcgipe e Ri,~' Brllnco enl~ndêm 
perfeitamente o accordo, quando dizem que no ,art. 5°, se 
nà9 comprehonde o'casus {rederis, ,força é,cônfessar,que o 
gener')l Mitre é:bem mj'ope, que' a' Republica Argentina ,é 
ingenua de maiS alegrando-,o,corÍl a obtencão:de um ,ac
cordo, quo dcixára intacta, ;ou,_ úntc's, ,quo,'iJludira a difi-
culdade, eausadora do cellflicto, . 

, O SI', YI5CONDE DO HIOIIJi,\NCO (pre.ide-nledq conselho; , 
-Não apoiado,,' .. 

Q SII, ZAc,mlAs :-Sim, não apoiado; 'o 'nObre presi,.' 
den\~' do conselbo teoi rasà,o, As ,alegrias, do plelllpoten"-' 
eiario arge~tinoe do seu paiz.provam que o ,conflicto rles
'vaneceu,se, quo reconhêceu-se ocas'us {rede1'iI., ató-'entaó 
pertinazme,nle negado" pelo governo rm~piaL,. ' 

E com effei 10; senhores" resposta' cabal e satisfactoria á 
pergunta Quilllana, .donde n,ísreu o'conDicto, ~;nconha'se 
nos artigo8 4 e 5 do' acfordó de '19. de Novembro ultim;. ' 

No artigo 4 porquo ahi se estipula claramente: ,,"que 'o 
governo imperial' e-o,operará eficazmente com, sua forca 
moral qua9do os ai,liados julg~om o.pportuno, para que,' a 

" 
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Repub1ica Argentina e o Estado Orientál' cheguem a um segunda parle tio art.· 17 .. I)i~ ,!-§sim; ." Para' conseguir 
accordo.amigavel com o Paraguay à I'espeito dos tratarias, .esse resultarlo (a g.trantia do. qu~ fill)i\.apr~meir:t parle) 
definitivos. fi. quê se refere o :pacto da aHian~a . .' 3_ . concordam que no caso em que lima .das altas partes COII-

No_art. 5, principalmente, porque neHe se eslabeleceu: tralantes não possa obter ,to governo do Paraguay o cum
.Que. se a Republica do Paraguay não se prestar. a um primento' tio ajustado, OU no caso em qu'c este ·governo 
.accordo amigavel, o Brasil e os! demais alliados; exami- tente an>lullal' qs estipulaçOes ajustadas tom. os a!liados, 
Darão a qucst.ão e combinarão 'entre si os meios mais pro~ .os outros enjpregarilo aClivaniente seus .esforços .. para 
priós pÚa gar\lntir a paz, superalldo as difficuldades': u fazel-as resp,eitar. Se estes es~orços forem inuteis os' alIia-, 
. Se no art.· 5õ mIo está comprebelldido o casus {iEderi! dos, cohcorrerão_com todos os. seus meIOS para fezor elTec-

• em mnreria' de liiüites se os, meio; proprios para supera~ tiva a, execu~,ào ?aquellas ostipulaçOe.s.. ' 
difficuldaMs, não abrangem a. força material para com- lIa, p~is, dous casos previstos;" .1°, o 'em (IUO o Para-' 
pelliro Paraguay a aceita~ os' limites 00· tratado ela· guay 111\0 sb prc:.tá a trat."r alim d~ !e,alisar~so ~ qU,1 os 
alliança, é .. inilitelligivcl e~se .artigo ~ todo .0 .accnrdo ,'em alhado; ajustaram e!!,tre SI noat,ratado da allqnça ; 2°, o 
a. ser. úma perfeita burla. DepOIS dos meios moraes, de ell1 que o PlIr'!guay, ten~.o tratado.c9m 05 alhados,.procuro 
que. trata o art. 4~. os meios éfficazes,·. de que falia o depois illudir as e,tipulaçuc\, ajustada.~ cOl11 elles.· A ;Írgu~ 
art. 15", 'oulros·não pórlem ser 50 não os meios maleriaes llIentação, qu~ çomba\emos, faz !Iessas duas bypotheses tão 
· em 'maior ou menor escala. . ,diver,qs, uma ~ó: a' de,lratados feitos Jleló I'araguay CQDl 
'. os allilldos 1) (Iue ulteriormellte. pretentl:l annu!lar, '.q 

, O SR. VISCOND.1\ ,DO RIO' BRA~co, '(presidente . do con.- Sr. presidente, admiro a tenacidade .. com que so nega 
seilto) ': - EnÜi'o o accordo náQ vare ('.e lIa,l" ? ,que ~ ar\. '15." do accordo dó 19 du NOl'embro encerra a 

• ' ~,'.' ". ".', I soluÇilo do casus {ccdeds, mas 6 lra,lIsp,lI'ente o' moliv9 q\l~ 
<O. SR .. ZACARIAS : __ So no·art" tio 11,10 se comprehen( e leya;os illustres' senadores, a quem ~stou reférindo-,mo, á 
«> casu,s {rederü; de nada vale, .cer.\amente. . semelhante negativa, , '. '.. . " 

O :SR, YISCONOE DO RIO' BRANCO (pre$icltnte rlo conselho) : O 'ca~us ' {cederis. produs[o a tles~arll1onin ~ entre os 
_ O art, ti refere-58 a'o art. 1'.! do tratado da allianca, Sr,. Quinlana o COlegil,Q, o caS1J.S {ciJderis inspirou ao 

..... " .' ~. ' :., '. "." Sr. Tejcdor a nota do 2.1 ,Ie Abril e ao Sr. RiõIlr;ln~o.'a 
O.Sn. ZACARIAS : - 'lIefero-soao . art. 17, o,nã~ ao 12 de '20 _de Junho. necuarrlma~ora e .~lize(elll (Ine 'afinal 

dó (ralado da .alliànca: ahi eslá o engano do nobre ·pre,. admillialll. o l,'o repelliilo casus.{redêris em assumptos de 
, silente do ,conselho: 'Iimite;;,. ~i5 o' que.parçcc ao S9VerllO 'imperül um tanto 

. O art. 1 ~ do tratado da alliança, dispOe 'Iue os alliados indecoroso. ' . , 
combinariam entre si os. meios mais proprio5 par gara nlir lhhi vem (Iue no art. 5." dn. accordo so não 'fez ITlCncão 
a paz com, a lIepublica do l'araguay; depois de tlerribadjla expressa do casas.{csclcris, tla.bi vem o esforço com. '1~; o 

· autoridade de Lopes, Abi não s~ tem em vista difficuldades ministerio e seus 'Iniigos dizem quo nas entralí!las do al't, tio' 
qúe possam provir .da (Iuestão de limites: allude-so a ,11.ual- não se encontra semelhanle' monstro... . . " 
'1 uer outra circ~mstallcia que possa alterar a paz do Mas a verdade é que o caSU$ {reclcris. illli cslú. Debalde 
}'araguay. , fi' _ o negaes:, se f<lr neêc .. ario recorrer aos meios l1Iatcri"c~ 

E' o ar!. 1 i do tratado <Ia alliança (luo' estipula a obri- para cO,lllrangei· o l'araguay a tratar com oO'"lIi"dos, es
gaçào de concorrerem os alliados, se Jorem inuteis os sous laes c')lIlpromcltido; a uôar da força pbysi,ca nesso seí.ti.io, 
esforços para' alcançarem do goverllo do I'araguay o cum'- ·0· govarno illlJlorial ru~riltou·-se, não ha duvida e 5e os 
p~i~nento do ajustado (no·lratado da' ãlliança), com todos ministros abalaram seu credito com a I'alinodia que canta-

· os. seus meios para fazer. eITectiva, a execução da(IUcll .. s ram, o llrasil elevou-se niuilo reSpeilando .por lim"como 
estipulacões (do referido tratado.) i' cun;priá 'que o hpuvessc feito' desdoo principio o tralado ~ 

Logo:o art 5,0' ,lo. accordo. de 19 lle Novembro ror.- da allianca, ' 
ré-s6 ao,ar.t. 17, 8 não ao 12 do tratadu 'da allianca c !:r.Que o· accordo"du 19 ..• de Novembro· é uma ,retratacão 
pOI: tal;to prcsup,õe o castts {rede1'isj porque o art 17· ;IIU- do; ~ratadus )icparados e de tudo qu,;';;to se dis.se' o esCÍ-e
nifcsfainelÍtc allto~isa o emprego da forç'l material para veu IIq illtuito de' sustentaI-o>, 6 COUS:l 'que ,e não .pódo 
obrigar o l'araguay, a resllCitar os ajustes da alliançà 6 contéstar scriamenle: . . 
torna esse recurso o.brigaçilo solidaria dos alliados. . O. tratados sepap\(lQ.s estabelt!ciam a garanlia indivi-

O nobre vróconde do lHo Branco e'os.Srs. ,(~otegipe.e dual do Bra.sil, contfá 11 qua! tanto reclamava_a Rcpubli<;a 
· S. Vicente deram~se, a um trabalLo imIJl:obi, para mostra-- Argélltllla: o accordo oe 19 do Novembro estabeleceu' a 
rem quo pelo ar!. 17 os ,alliados só so garantin\o recipro- garantia collectiva. . 
camellte ri cump~imento dos ajustei q~e c~ebral'l:;m com o .05. tratados srpârados aulori5avam a conscryacilo tle.' 
governo do I'araguay o não io,garantlrilo nem se compro- flJrças hra,ileir~5 no I:arilguay por muito'lempo: o ,iccordo 
metter.ào a obrigar o 'Pllraguay a trn~ar com 'o~alllauos,. de.1~. de Novcmbro faz .reli~il-r d"lIi sem'perda de lrmpo 
respeitando o aju.tado no traLldu da "lIi,lnç,', e argumell- qualquer força dos alliadu~. 
tam com as 'palavras desse arll~o -no caso' em quo uma O; tratados s('pilrarlos. prol'idencial'am sobre a indem
das altas partes contratanles lIãu possa obler do gOYerllo nisaç;io, das de,pezas de guerra feitas I)clo, BrasiJ medianle 
o cumpriincnto do aju,staclo.":"· litulos 4UO d')5do lugo vcndahljuros ·ae G 0/.: o accordo 

O ajustado, dizom os senadores, a [Iuem me refiro, quer .1019 de .~ol'em,uro considcl;ij a' dil'ida ~ob o ponto tio 
dir.er: ajustado com o Para::uily e, pois' se n;10 houvo' visla cOlllmunJ ous alliados. com dispe'nsa diÍ juros por 
ainda ajuste com ·es,a Hepubllcil, não tem logar ,a J;'íra:llm largo e,paco, " . 
de quo traIa o art. 17. . ' O que b~, pois, de comlllum entre os •. tratados separados 

Essa interpretação, porém, cae ao ~ais simpes exame da e o accordo du 19 de NO,Vl'mbro? Nada. Os tratatlos sepa-

'J 
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rados, quo o nobre bnrilo, do Cotogi.po c.~lebrou com o: Amori~a,e toda,y,ia.alli domina.a:democracia.Dondese con.-
. Parnguay, Ham 'iietos null~s em qu~nto vi;;orasso o tra-' cl.uc qu~ o catiJolicismo e o, I/be~ali~mo,em.vez do reciproca
tadó deàllini1~l de 1° dç'Maio 'de 18G·11. 'Se' S. Ex.' ue-' mente 50 ~~clúire.ll1i podem coexistir-na mais perfeila,hàr-
darasse rola a aIJiaDc.1, entêlo esses tratados ·Ie""iam' uma "monia .. , " ,', .. ; ~. . j, " ~, 
significaç~o juridicá , • lims querer dar~lillis valor em ':n~íll~l 0,0' S'R'. ·POMPEU', ':'-Ap~iado: : " '." J . ." ., ,; '.: 
e por 81felto do tratado da alilança.' fQra querer o Im- I ~ ... '. . ". "'.. .: I . ":. ", ,:;" 

possivel. ',:,' . .. . . : . . . .: \. ",9.-~n. ZACARIA~.: - S, El., nlO.tf.~ndo-~e'.lOllIItH9,.II:re7, 
. Agora os tral~dos ser.arados, que eram verdadeiras'aberL :collClilavel cios IIIJeraos, alnfla ,o~ coqd~lIl:ra. en\, nO!l)ç.,<!.o. 
rações do direito inter,nacional, 'quo li30 'p'assavam de r,iclos ;~I,ma,.com~ anto,r!,9.rII!Qnle :o~ iconJemnava em nçme,do 
praUcados corrtra"a .alliança;"lorrraram-se 'aelos 'lcãi,es .caIDo)IWIIl9" () c.I,lmadys pal~~,S quep.tés.eaté o.:da,z!{llIi 
desde IJneo ;;iccor·tlo, de 1!) ·,dV:· N.ovembro ' os "CbÚllOÚ . 'li: ,t~,rrll'er:lfla,. n.:'l? .~ol.~Ta o . exercJcJO.J!.a ,li9crdad~ja .. q~al s,Q. 
orbita. 'do tratado da alliança C 'os poz, sob' as.·suas· garan-' .p:ud,u, vingar e,~? p.'.,,~esJrlos! ,'.' • '.' :, .'.'Y ,', :~;:" " 

tiàs. ".. .: ....., . . .'; '",;" . ; . .segundo 'eSSil.;'lhcoria ',.'do ... 'n'obre '!cnad4f: pcilo Espiril(i~ 
.0 plempolenclarlo argentino disse tudo o"que"climprlU Salllo, é.dáro quo'a"Hussia ó à. sélle"de' U1n"'lirodelo dc" 

dizer' ar~sPQito" dos.l~atarlos da Assumpção" quando' 0/11· 'governo democratico'!. - ", ;.".. "'."'. '''' ''':' ",:.,. 
conrerencla do :> de Novembro respondia ao plcnlpoten- '/"0 S·· . . -' 1.·Ii:·

I
}'" B .,. (. .' ,.,) ,." ". ' 

ciar.io bràsileiro:' ., ' , . . ~' .. ,VISCf)N,I.E. ~o \10 ~.'Nr.O.' pr:esl~en!e.~o cOll.sel~o):' 
.' ., .1.. " • . ' _ Elle"lIào disse 'ifSO.· , "'. -, . . .' ".A. ~,espclto. do. qualro pontos"esta'belccldos pelo- .: '. .,': ,. :" ,'."1.' . 

ple[lipotenciario brasileiro'(um .dos quaesera'que o·s·traia-' O Sn. Z~CARlAi.;;:Disse-o' ~ constados exlractos:dll 
.~ dos separados ·conlinuassem,· em pleno viC-or)· para':fixar seu discurso publicad!i;:no .Jornal. do: Commercio: Se o cli-~ 

as questões ulteriore~; aceita-os ,cul seu esplrito ·compre.>.' ·ma .tiv,o~so a' influencia .fatal que lhe atlribue;o Sr. Jobim, , 
héilllendo-os em uma só rormula gcral,·.à saber: tomah'rlo- sel:l:[Ql'incornprchensiveis as liçõcs da,IJist6rb, quando n'u.: 
em con~i"eraç;io os 'factos que ~oc.correra/l1 (os tlat,idos), mpstra a .. G:rccia; ora livre, ora opprimida, a.ltalialjá no . 

. para 001l01;:i1,05 sob o imperio do mencioililrlo !rat;rdo. " goso, da' liberdade",jã.l~rannis~,/;i, 'loda a·Europa': em 
'.' Tenho dp\llOn5trado que? . ar!. Li" do accôrdo de_1 n ~de summa,,: paSõando, por diversas vidssitu,les politicas,-n30 
Novembro reRpo~de a pergunta. do plenipotenciarioargen- obstante Eer;~.clima de bojc.o,mcsffiÓ de outras ér:,s. ',". 
tino ·110 Sí',Colegipe sobro o CIJSUS {rederis, rererindo-se ao ~Ias, SI', preSidente, é escusado .éonlinuar a :c'ombater.a 

. art. 1 i c' nã!l'a,2 ·12 ,do' lratado da alliançaj e' 'Iue, por- lheor;a do, clima do nobre senador. do Espirilo Salito, por 
tanto, o accOrdo de 19 de Novembro ultimo, p07. lermó" quanlo pareco quo. S, , E~., é· lão rortõ em climato.logia< 
dilsintelligencia, o quo nM súcc~deria' no 'caso de preva- co,no se mostrou vorsado na bistorill.da.p'Dilos~pbia. . .' 
lecer il interpretação do nohre pl'~sijenle do copselho e de AssilÍl S .. Ex. disse-:n~s 'Iue Socra'tó~ f~ra cliere ela. 
seus' ariligos. ,. ' . ". . _' " ·seila. dos peripatiJolicos o discipulo de A~istoleles ! ne mil_o 
• PaEso :ao topico do' po,ler peisoal. Ü senado ouviu Im neira flur. havendo Aristoteles' nascido n1uilo.s:anilOs dClrois 

- dias.duus discursos nOlaveis,. cada 'um em séu 'genero, um que Socrat~s b~bera a cicuta, dizer que Socrates aprendeu 
do nobro senador pola provincia do \lio. Grande do Norie philosophia com: ·Aristotelcs; .quando: ning'lIem ,ignora qu~ ? 

'e outro dõ. nobre 'senador pela 'provincia do Espirito-Sa/ilo, :iocratc., o jlae ·.da pbiloiophia,. levo. por"disc/pulo Plal<1o, 
tão clev'ldo c de grande alCilneo politico aquelle, quaflto. de quom .roi discipulo Aristulet~s, é o. mesmo que al))rm1lr 
esle roi heleroduxo o impoliti<:o, .. ' que o ingigne juriscorr5ulto PQrülguez Mello' Fr9iro apren
• ,Sinío, Sr.-pre5iderrl~, que se'Hch}l ausenlo o nobre-sena: 'd,:u .direito ciyil com o, 110550 cQII~ga SI'. Nabuco' d,e. 
dor pela provincia do Espito Santo·; eU'desejava lavrar e(l1 Ar~ujo r " _' 
.sua presença Iírcy~~ prolestos contra as pl'oposi~llcs falsas .' Agora' o di:<curso do nobre senador pela' provincia do 

I" o p~rigosas que expr.lldeu dc"sua cadeira. Rio, Grande do Nortr.. 
S. Ex. nrgou .\ ('xi.t 'ncia ilo JÍoder pessoal, porque o N.,o cilo oõsç discurso 1lChi rórma e pelo estrlo .'qúo o 

cbere' (lo E~tadp fumais coilver5a com QS semanarios sa- distinguem, ma.s \po,.- uma declaraçao que o sel!' autor, 
bre.politic:i. Corno se al~uem se Douvesse cm Iclnpo algum membro do eon5~lbo dt ESl~do e recente litular, fez 'ao. 
lembrado de allribuir á CorOa o máo gosto e a; ralta de senadu. com t.r!do o PQSO ~de sua auloridade. A decl:íraçiIo 
tino de conferir com-os seus 'semanari~s sobre a poliliea do é a seguinte, . 
raiz' I Era descer muito, O governo pessoal não consisle em « Não resta oulro reguladQr para ó 'cumprimento' da 
'conversar o chore do" Eslado sobro polilica com o~ seus ,e· missào:da realeza COl\stilUcional se irão o triloriú do I'rin
man,irios, m:lS' na prelenção do influir direelamenlo nos cipe e o imilulso de ~eus sentimentos pessoaes: o' go
negocios publicos por meio (/e ministros que se movamjJ verno' do paiz' pel~ paiz tl.>rna~se impoJsiv.el; a balança ~ 
oiJedecam ao seu acenõ. Eis·o'primr.iio proteslo que lavro dos ppderesdeiapparecc, 5 lIIdo subslilllida pela.omrripOlencia 

. conti; o ilisêurso, do nõbre 's'en:iiior pelo E'piritQ. Sànto.' do um dêlles.. '. 
Por óutro lado S. Ex. disse'que'pilrlido libo(al n"o existo 3ustiça seja foila''aQ chde llo Estado: .aLle n:io conquis-

nem p6de existir nesto paiz por ser incompalivel a liber- lou; nàõ procurou, nào desejou esta omnipotencia; aclrou-a 
dade coin.a .,·oligi,io catholicn, que 'I lei rundamiJlltal arloilt,ou 'em suas D1<los: os parti'~os o a má logica da reac~Jo IIr'a 

'como religi,io do" Estado. Os liberaes, observou o nobre de~all1.", • .. 
sellador, e,I,io perdidos, sé n~o repeli irem a aútorirla,lo da Á .. exisléncia ,lo gel'.erno pessoal, a omllipolellcia do 
Ig1êja, proressando claramente o protestanliS'llO." p\'incipe nos negocios do Estado, ahi fica rio' modo o mais' 

E: oulro proteslo que rlev.o luvrar c~nlra a,s [(imei'idades rürmal rccQ)lIlecida e conressa:!a.' S~ resta averiguar qUem 
do lIobre.rc.pre~enlallle do Espirito+Salllo c muito filllJlles !. cull.ocou.nas m.ios do priílcip'o a ol\lnipOlcQcia, do que' está 
~sliL avorigl!.il.do quo em. nenlrum paiz do glubo o calboli - do. rosse, e c,hibir alguns ra~os decisivos. dessa" pro: 
c.ismo faz mais progres~os do quo nos Estados !!nid<!s da ponderancia, 

'-
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o \ nobre senador: : do -Rio Grande' do N,orte; diz: • ,Os' 
partido~ e a ,má Iogica da reacção dera~o ao principe 
a om01potençla 0, De accôrdo: os parti~os ,guerream
se i'rreflectidamente em proveito de ierceiró e guerreilin
'se a, todo o _transe como os judeus que' ainda no meio 
das rui nas Cumegantes cio l'emplo.degolavam-se, Quem se 
aproveita dessa pr.rda de Corças é, como obser~a o nobre 
sená'lor, o 'cheCe do Estado, 

Se os 'partidos c a' má logica: das rear.çõe~ produziram 
semelhante resultado, . cumpre que os partidos despertem 
do seÍl'le\bargo I cumpre que a boa lógica politiclÍ aponte 
a origem do mal e todos se combinem no intuito de tirar 

'das mãos do principe o excesso de poder,-que' imprudente
mente nellas col!ocaram, para.o que não seraó bastantes 
pequenos esCorços, por-quanto não é só. ao poder con
quistado que os principes se alIeicoam, elles tambem se 
aCerram ás. prerogativas que espontanearnéótelbe' entregam 
a subservienchl e a má logica dos cidadaos.. . 

Qual, poré,mi dos doÍls p~r~idos 'politi~os do paiz tem 
mal5 culpa nessa entrega da omnipoteocia, de que Callou o 
nobre senador pela provincia do Rio Grande do Norte? 
Irlcontestafelmento o conservador, porque, Sr, presidente, 
este partid9 sustenta como um dogma de seu credo polhico, 

. que o poder moderador, entre cujas aitribuicões avultam 
as de nomear e demittir ministros, dissolver' 'a camara dos 
deputados, . adiar o prorôgar a assembléa geral etc" é de
leg-ado ao ImperadBr,de'modo quó no excrdcio das respec
tiva.s funcções não tem que vêr OS ministros de E~t ,do, 
porquanto o governo pessoal consiste precisamente em go~ 
vernar o Imperador o Elitado sem necessidade do accOrdo. 
de ministros ou só com apparencia de assentimento' e res:' 
ponsabilidade délles, 

Assim que as doutrinas do partido conservador, eio.rela
çãO ao poder moderador, ,importam . neces~ariaiiienle, lo
gicamente o governo, pessoal, ou, o que vale o mesmo"a: 
,omnip'otencia'do principe sobre tod05 os poderes do Estado" 

,A justiça pede. entretanto; que no pariido' cons~rvador 
façamos uma ~elecçiio, A dissi.dencia babilitou-se pela ob
servação 'dos 'factos a reconhecer' flue o partido liberal 
tem razão na doutrina, (Iue.sustenta, da resp;;'nsalÍilidade 
dos ·ministros '-pelos actos tio poder moderador" O Si. 
J'aulino já declarou na canlara .. " , 

O SR, VISC~NDEDO RIO BR.\NCÓ (pl'esidenle do conselho): 
-O Sr. PaulIno segue ó!Psolutamente doutrina opposta á 
de y, Ex, . " 
, O SR, ZACAÍli'ls:-'-:." !lue a doutrina lil eral ,.'é mais Ilra

t~ca do qu,ll a de seus adversa rios. E- com efTeito, Sr. pre
Sidente, a dissidencia n~o roi lançada',aos' lobos senão por
que ent~,ndeu que a nmnipotencia . devia ter alguns limites 
o teve a velleidade de ter algum pensamento pl'opl'io,' 

Quanto a Cactos ou documentos de omnipolcncia são 
'innumeraveis : apontarei sómenle QOus, .. 

• . ., I . 

O Sn, PRESI DENTE :-Allenç1!O l' 

, O SiI, ZACARI!'!; :-Não podia im'pugnar! Mas, se o par"" 
lido liberaI susteuta fi doutrina da responsabilidade dos 
ministro's ,pelos actos do poder,modArador, como ne;ar ao, 
3 de Agosto o direito do dizer re5peitosamentê á CorOa: 

, "N.lo reCerendamos a, nomeação de tal individuo para sena
dor, n'ão lhe assumimos a responsabilidade?.. Era. uni 
corollario de sua doutrina (Apoiados).. . . 

Quanto ao d8sacerlo, observarei em primeiro logar que' 
se eu impugnava. a nomeação, não poderia fazel-a reco":_ 
h 

~. 
n ecendo que era um acerto: só se,i,mpugQ.a,o_que parece 
desacertado, Observarei em segundo 10jiar, 'que a expressào 
.desacerto .. , que parece ainda hojo inco:Dmodar o õobre pre
sidente' do con,5elho" significava apenas o conjuneto,' de. 
motivos que aconselbava,ni o mini.terio de 3 de Agosto a 
nãl) adberir á 'nomeaçao do candidato, '8 quo ,se allude, 
sob pena de dosacrrditar-se, o que nào .qHeria dizer de 
modo al~um (Iue õl CorOa não tiveõjje boas. razões para 
insistir na nomeação, comõ insistiu com a reCerenda do par~ 
tiodo conservador, 

O q~e era um desacerto para o ministerio liberal,'podia 
,ser um acerto pJra o partido conservador, e a 'nomeacào 
que aqurlle impugnava com as 'mais soli,!as razoes; o par
tido c.onservador podia .acr:itar;. com razões que julgava 
pl'ocedentes.e até sem produzir, mJtivo· algum, porque à 
base de sua crença p,olitica é esta:' que os 'ministros nada 
teem absolutamente que .vêr nos actos do póder moderador ... 

Explicando na camara o, outro dia esse ~incidente, o 
nobre presideDte do conselbo di;se que' a nomeacão de 
senadór não passou de um preteXto p'ara a retirad~ do 3 
de Agosto, pOrllue o cidadão candidalo ao Ioga r de" sena
dor era tão digno que eu o bavia anteriormc4,te nomeado 
presidente .do Banco d~ Brasil-e propo~to pára _um logar do 
~onselbo de Estado, '. - -, ' 

Não ba duvida; pr,opuz o· Sr. visconde de Inbomirim 
para presidente do Banco do . Brasil e para membro do 
conselho,de Estado"nem me arrependo 'de a,sim o baver 
feito. Mas quid inde? Julguei·o capaz de exercer o .car~o 
de presidente do llanco do ~ra5il e do ·conselbo de Estado, 

,mas não podia adberir á sua nomea~ão par'a G s~nado o '. 
i~so, Jlor ,duas razões, 

A primeira raâo era q~e a eleiçao era' oulla, c:..0mo 
afinal so -reéonbeceu. e não convinba ser e6colbi,4ó p~la 

'CorO,\ um candidato conselhuiro de Estado e relacionado 
estreitamente com a -maioria do 'senado, que podesse', á 
sombrá do espinto de partido, levar os 'seus ~migos desta' 
camara a a pprovar a escandalosa eleicão do Rio Grdode 
do Norte, , ', ' 

~\ segunda razão era !Iue o candiuato
l 
se tornara arÍv~r

sario declarado do governo 0, pOis,-a sua .nomeacao, refe
rendada pelo lIliflisterio qUA elle guerreaya, e 'ministeno 
sect\lfio da doutrina que. estabelece a re~ponsabilidade 
ministerial nos actos do poder moderador, revelaria fra-

-quea do g~binete ou insensibilidade ás olIensas, de' que 
era nlvo por p~rte do mesmo 'candidato. • .. 

O SR, VISCONDE Do'RIO OR~NCO (presidente do conselho): 
.:... E y, Ex, queria impOr,t1 Corôa um candidato I " 

AdissoluÇão da camara em 18G8, com todas as suás 
consequencias Caceis de prever, está, nesse caso, O p'al'tido 
liberai não havia solIrido derrota naS: camanrs e todavia Coi 
inopinadamente posTo á margem para dar·accesso extempo
raneoao partido consel'vador,O que foi issó? Um capriclJ.D; 
o exercicio puro da omnipotcnria o nada' mais, Serviu de 
mo~l.Y~.apparente a nomeaçao de Ulll senador,que o m.inis
terlO Impugnava, ' - " . 

- O Sn, VISCONDE DO Rlo·On.\NCO (presiâenle'dó éonselho):, O SR. 'ZACARIA! : - E' inexacto: nunca indiquei um 
candidato; apenas recusava' adhesão ao candidato que a -Nao· apoiado; podia ~etirar-se, mas não impugnar a 

I,omeaçao, nem declarar desacerto como Cez, ÇorÕa preCeria:' " 
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Tanto era pretexto'a nomeaçqo dQ sénador, diss~ ainda ser cb amado outro conservador, O pensa!llento· que a 
o rJUbre presidente ,do _éooselbo na outra camara,' que o 'Corôa queria que prevalecesse era a do· partido conserva~ 
cheCe do' gabinete ,de 3 de ~gosto, consultado 'pela CorÔa dor, posto em pratica antes;por uns· individuos,do que p.or 
a respeito ,do individuo que estivesse mais no raso' do ser .outros da 'me~lDa crença. ,pllsejava-se, simplesmente ,uma. 

, cbamado para organisar novo ministerio, recusou (grande' depuraç,,~ no partido para joerar"~e o bpm do máo, sendo~ 
crime!) Ca1.er áCo~Oa ial indicação. , bOMl o mai; docil e máo o (lue.podesse alguma vez ,e.cah-

Agradeço·ao nobro presidente do conselbo· a ,opportu- citrar. . " 
crdade, quo mo proporciona 'para dar as seguintes expli- ' 'Eis ahi porque, Sr .. preliiden'te,.· na dissoluÇãO· de 1872 , 

" ,naçOes', . , 'nlio !lOUVG ,motivo de utilida!le publica"não houve luta e' 
Não indiquei successoi' em 1'868, nem jámais indi- :victoria de umáilOlit\ca sobro outra, mas ,quest,lo intes,-" 

cal-o-hia em ,circumstancias id~nticas, porquo não hou-' tina entre as influencias de.uma só parcialidade politica; 
,nra III~a no parlamento, da q'ual resultasse derrota para ' Toda a lula ,reduziu-s!l 1) 'JIIl1;l questão de sj'mpatbia 

o ,min,isterio e.seus amigos, Se tivesse ha"ido luta e !Ier':'- :e' de antipat.hia. A sj'mp~t4i!l doclàrgu-se elll ravor ,do 
rota, eu indicariá á Corôa ó vencedor al,iás 'indicado ,Sr: visronde do' Rio BI',anco,: p.orque fe~ passar no parla
nesta hÍ'pothese pelos d~bates ,e ,votps do parlamcnto; 'lIle~to~a ,nedidà da emancipação, !lo veDtr~;. ,a alltipãthia 

'. mas semelbante luta 8 derrota não houve. Logo, 9u cslava prep.on.Qérou contra' os,d!~si(!ent~s, porque o~ principaes."
di~pensado de indiéar successor, excepto se qui~esse dizer del!e,s ~e· haviam mo~trado illr~nso~ áqu~l!!.l f!ledicla I, 
á CorOa, que 'nomeasse presidente do conselho 'o Sr. Inlüi- As'im 'explicou iI dissolUÇãO de 1872 o no.brt1lyiscp'"ºe i' 
mirim, de cuja nomeàção acabava' de Cazer questão de' de Nitberohy, ~x7minisíro, da .ju~tiçâ de,7 ,de; ~J'lrço, di
sua "Ita prerogaliva. ",' ' zendo-que n[lo era possivel cb<)mar 3.0 ministerio os 

Não me estando. bem indicar para meu suc.fessor um hom~ns do ,partidó censp,rvadorque combatera'm a pril-. , 
,adversario que me não vencera, tambem nã.o me era posta sobre o elemento servil lieU\ de algum modo ~xpOr, 
licite ir!dicar um ce,religionario' e amigo meu para suc- a Jlllrigo a lei da emàncipaçãode ,;28, de Setembro de 
ceder-me, porque 'penj!ava (e os Cactos o :vieram demons- .1871! , , :,', 
trar) que ·todos estavam accorde~ em repellir a candida- - ,Razão rutil, Sr~ preside~te, p,orque.os dissiilente., ~e com
tura 'de que ,se tratava: .. • batúam a proposta sobre o e!~menlo,8ervil, principalmente 
, A dissóluÇão de 1868 Coi" portanto, une capricho de pelo, mo~o por que roi trat~da nO parlamento, 'nem por isso 

omnfpotcncia, uma prova irrecusavel de que sobre torlos 'iri,am. s,ubindo ao' poder, revogai-a OU ,s,opbi~m~l-á. -Assim 
prepondera o principe, sendo a sua' vontade a norma, á ,nunca a qppoi'iç"0" que combate as,pr9PQsias e medidas 'do 
quetlldo se ,curva.' 'gove'rno" ,poderia sçr elevada á administração li ficaria. 

Maior attentado-ainda, se é líossi~el, roi'a dissolução ,eternamente 110 poiler um sÓllartido., '. ' 
de 1872, devida á so,icitação 'do nobre pre~idente do Demais, Sr. pre~idenlíí, caso os' dissident,es concebessem, 
conselho!' A constituição di~poe que,a dissolUÇãO da ca- '0- plano sinlstr9 de'i~utilisar,a f!led;da,(ja,~nHlncipaçiio"a' 
mara dos dtputados tenbaJogar nos 'casos em (Iue· o c~i- CorOa estava na sua esphera estorvando-Ibo o intento 'e cha
gir a salvaçao do Estado. " ." :mando ~o poder .. o.,pártid.() liberal.1e nenhum4 modo suspe,ito 
", Ainda que se tomem as palavras "-salvãçãó,do Estado " ,á causa da emancipaçilo. porque Coi com o seu' auiilio que 
em selltido fl!uilo, amplo, nunca semelhaflto 'interpretação, ~ lei passou no senado. , " . , 

,ba' de cbega~ ao ponto do autorisar ,a medida, de que se !j: cem effeito, Sr. ,presidente, sem o imp,ortante aJlxili,o" 
trata, _ por motivos, que nao sejam de tran~cendente utili- dos liberaes, o nobre: pre,si4eQ~e do :con~elho não, :seria 
.dade publica. " - " :capaz' de vç]lcer:a resislencia. que encon,trava a 'suª, pro-, 

Ora, Sr. presidente, na dissoluç'àO de 1872. não bouve posta, Dos: Iiberaes só. e,u ,~ornbati a proposta, nllo nas, 
salvaçao' do Estado, nem cousa que ainda d~ longe com idéas principaes senão e,muito principalmente pelo atro
ella .0' r,arecessç.Perdeu,.nessa conjunctura a ,malori'a em, p,ell~ ,e viol,encia com que o gov~~no, pisando as preroga
que se apóiava ÇI-ministerio de 1 de Março" e porque ,a ti vãs piÍrlamentares, queria a todo o~tra~sc ven.cer; sem' 
mai,Ofia, ainda ql!c pequena"o, repelliu, S, Ex., em vel de tolerar"~emcndas, nem sOfrrer cQ.Qtestação : 'só eu, poi~, en-' 
r.etirar;se, pediu e obteve '!- dissolução da' camata COIJI- cori-i na antipatbia., ,I , 

posta, em s,ua t9talidad,e,; de co-~çligionarios ,do gabiaete, ' ,Pois, bem;' se os d iSliidentes q,uize.ssem ,a Itérar à Iegisla
cous,a nunca,até entao vista 1\0 p,aiz.. , .,,' ÇilO emancipadora", ,abi est3vfo, partido lil'.ral' habilitado 

Em 1.862, o Sr. Caxi!lS, p~esidente do c,onselho d,e, mi- a suslenlal-_~ cOrn ,allloeo', C,0.!!l0 obra ,para a qual tanto 
nislro~ do 2 de Março; de que Cazia parte o Sr. visconde concorrera e, que p9ria á disposiç~9 da CorOa ,os ~eus ser" 
do Rio Branco, tendo perdido a ,maioria na camara, pediu,: viços. ' 
mas nilo'a!c~nçou ~ dis,s~luÇii~: e todavia a camar,. nilos:e , Mas parece que os dissidentes por anl.ipatbicos ou dege
compunba só de co-~ehg,?n~nos seus. Eu, ,que lhe SUCcedl, nerados,' nem os libera'es, pçrqu_8 estão rórll da' lei, podiam 
talllb'cm não alcanceI a dlsso!.UÇãO da ~amara. ser lembrados" E" pois, .. preValecera'm os .ympatbicos, o~ 

, ,Em 18.64. o gablne,te: de ,1;) de JaneIro, na presença d,e ,collliervadores, que fizeram a libertaçao do vOltre das negras, 
?ma' vo.ta~ã.o co~tr'lna,. Se be~ q?e sobre materla ,se!ll ~acrificando ,as prerogativas do parlaD,lerito e a liherdade' 
lIuportancla" re,tlrou-se sem pedIr dissolução dil,camara e o doscidadaos.· ' 

m~smo succede.u ao ,g<\binete de '31 de Agosto: , ' " ., 'Orã,' ess~s cons.,erv'adore, s ' s -YDlpa't.hico.s -qôe m,~r. e, c~,ram,,' 
-. Como, pois,só ao 7 de !\farço coube a éonçessllo de 

- dissol~er!l. caU\ara C9\11Posta de représenl.<lntes do' seu ,pro~ provas de consideração qué ai,nd~-i n.en,hum (lutro ~iln, s'ã'o 
, p,io prirti~o? A ques~ã~ versou consequent~m~.nte ,~obré preci.amente o' partido aulico;!ls ~migos do I,l~,i no nl~i!! 
pl:eCerir'~,ns pomes propri,os a ,outro,S dontr() do m.e~lIW do desbarato dos partidos. ~', ' " 
p~rlido, ,80bro ficar no poder il*á o Sr.:.Par~nh,os do;que:' O Sr.,v;I,SCo~1>,! ,~,9 :R;o!JJ~A1'co (pre$!denli do conselho): 

" 
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-"- V"Ex, esta vingarido-~e do que llie diziam em 186'6 'Ô nóbrá presidente' ;10 congelbo~ levou':muiio a' n;al, 
e' 1867, ,I; Sr, 'presidente, que cu denunciasse um cpnfiicto cilire li' 

O SR, ZAC.\RIAs:-Sim, 'no meio do desbarato dos parti- CorOa e a naCão, atlentn á pertinacia 'coin que o min'isterio 
dos,'porque os dissidentes estão'mal vistos, os liberac5 con- procura defen'der' a eleiç,10 indirecta, contra o pens~menW, 
ilemnados 'o os republica~os levados h pedradas .. e gar-, geral do raiz,' ' ',' , ,) 
rafadas, i I, róis não 6 outra cousa! Demonstrada 'como tem sido a 

Destruidos os par~idog ;do paiz, tomou (losse exclu,i,va fa'cilidade que a eleição indirecta prest'a á ,omnipotencià 
'deHe 'n 'omnipotencia, de !luc faHa !l nobre sanador do do prinl:ipe, forca é, allribuir ossa dufeza a todo"o transo 
Rio Grande do Nortry, e a cQrrupçll.o e decadencia ahi estilo 'ao desejo do nianter a m~smã omnipoteÍlcia ipesar ,da:: 
attestaºuo a procedencia.' de suas 'gra.ves o ajustadas opinião do paiz, , ;, '" ' 
censuras: '~ . O SR, FIGUEln,1 DE i\í~LLO_:"':"Nll.o' roc~nbeço a opinifio: 
' A rivalidade dós 'partidos regularcs'é util ao Estado, publica: declarada nesta casa, " : • 

,"como a riva:lidade dé Romi." e Cal'tbago' era proficua 
, áquelles paizes, Emquan~o Roma receiou·se de Cartbago, O, 5", ZACARIAS:.- A mesa não dá apartes, 

os seus, costumes se con'servaram, puros, mas logo que a O:lR flGUEln \ DE MELLO 0-' N1l.O' posso: ouvir certas 
mofina dos;,discursos'de Câtll.o delenda' ell Carthago foi 'proposições, ' ' , 
~ma re~lida'de; Roma: abysmoil-s~' 'na corropção e na : ;0 SR, ZACARIA,S;- Se quer" 'dar apartes, reli~e-se da 
ul/morahdade, ,:":;'" . " " , ,mesa, 

O ~?bré pr,esidei.te, do' cO?5elbo'~, se'u~'aniigós julsa~l-' SI', pre,idente 'sob 'dous a~Jloctos p6;le' ser e~~arada a 
se dommad?res exclusIvOS,: e II1subst~tUIV~15: Que lhes faça elcic,io dirccta, 'rIu que trala a, emenda, a ,saber,: sob' o 
:om ,prov:lto ~ mas con~I,ntam que lhes diga' que,~.' prcço" ponto dll vista de ser ou não constitucional' e de sér ou n[o 

o so~ pr~ 0t~"10 é, mu'rc~~?:, co(mpr~sd de) ~~ellll'OS, no- ,de útilidade publica, Para mim,' disse-o claramentc om IlIeu; 
n!eaç

d 
es e'. eso~re~ros ,,'" Ilgnos ~POICl os SilO .ympto~, 'primeiro rli;curso, a principal questão ó a da utilidade ou 

ma~ a gra~e ~o ~stla m?ra quo, a , Ige, ~ govcrHo, "I' ' \tcccssidadc da medida,: a (Iuestão de sua conslitucionali-, 
? mleu. mOt oe Ptcnsl,ar, ,ul,n mClol-p~1 erl~;o, pa,ra sa 111: 'dade ou inconsiilucion"lidadc lá ue mcnor 'importancia, ", 

o palz (e 1,,0 riste es a( o scna' a e elcao r Irecta, ' , , E ~ 6 ' b 'd . 'd d I I'"' 
Foi '0 de vêr 'uola enlenda ue ncssé scntido ol~ r'" a I:' a raz.' o Ilqrque, recon ~lCI a, a neces?1 '!.. c I a ~ CIÇ"O 
, St d q 'f'll dq ti'" é "d e eCI '6° dlrecta., os que cntenderem naO ser ,constitucIOnal a ma-

prnJec o e resposta " a a o Irooo apola a não· 'ó I ' I I ' f "I ' I'h d' d ;, ri t' I .' : I' " ~ tcn",p I em sem c.crupu o,v9 lar ogo ,em avor ~a c 1'.IÇão i 
por I eraes, o sena o, ,se n, o "m lcm por I IS,tlll<;~OS con- dirccta 6 os que ao contrario, pensarem quo a ele'ic:lo Ó' J 

s?~varlo~es, alg~bns (~' p.,?r~ICU;ares amigos do nobre,pre-' matoria constitll'cional ainda pódem ser-lhe favoraveiJ, ~m;í' 
SI ~te bO cODse'd o, ~Ota OS'II ", - 'ri d' I -" vez que s6_reformcm o. aJ'tigos da.constituiç'10 qUfl Ibe,'são, 

no re presl ente oe~nse lO! e e,c~~~ o .. Ize -?, ~m- concerncntes (apoiados); entretanto que, rlcmônstrada a 
pUI:;a ca~olo~ame:\te a eleição dlrecta , "IS ,,,.uas lazuas, dcsneccssidade ou inutilidadc da,medida, cSt:Usado é exami
IIO~~, na~ ]l~oce( em, I' '_ 'd' ': Ó I : :nar se 6 ou ,"io indispensavel reformar nesta parte a 

ega , ;x, quo 11 ~clça~", Irecta n:lo P, I U· sei' essa ,constituii:<'o do Imperio,' . 
panacéa que os 'seus defensores Inculcam; mas, Sr, presi~ O - " ' .ç", , d 'd' d' I" .. d' " nobre pre;ldt!ntr. do conselbo, porém, argumenta por 

ente" alO_ a IlInguem . Isge q~e, a c ClçãO ',Irec\a tem a dircrs,( fórma ': tudo ó dizet quo' a constituiç;iô oppõc-sc, 
maravllho,~ vlrlude de, acabar com todos os malc" O que 'á eleicUo directa c soltro a utilidade da medida - pouco ou, 
50 affirma e que, provwdo 'grande parto 'das dr,sgraças do ' 'd'" S 'E' r '" I 

paiz dosystcma eleiteral1 ;visente,' a' r,lcicão directa ba de 11<1 0,( S " x, r IZ, , II TI ( 'd t d: Ih ) , 
II I

,' , ' ' , ' -. ",' R, VISCONDE no 10 IIANCO preSl eu e o eOflse o: 
me lOrar a po Itlca c"a'admllllstracão'd.p Brasil, .: Nr' ti' ' ti' " , 

Diz o' n~bl'e president~ do cons'elbo que a' em~nrla:' em - '~ cn lO argulllen,:l( o aSSIl11, , \ 
questão' tem por'fim arra'ricar o senado de sua natural po- ,- O SII, Z,'C~RI'\S:- V, Ex: 'não póde negar que'o seu 
SiÇilo, impellindó-o a'toniar nesta:· materiaa"di~nteira qU,e argumcnto priHcipal, senao' unico, tcm sido': "A. coni!ti· 
devo pertencer' á camara'quatriennál.' " ."-",' tU'lçãO obsta, a medida".' E n~· propo.itõ-dc'jnostrar qne 

Dia", ,por um lado, -não se traI" rle aprescntar' um pro- ,6 inconstitucional a elciç<1o directa, S, Ex: citou' o trecbo 
ject'o'sobre 'eleiçao:direé\'a no senado'; apen'as respónde~'se .de um rliscurso meu profcrido na s'essão de 22 de'Junho 
a' um "topiró do discurs'o 'da Corôa!'ein'lJuese precónisa a de 1'867 cm resposta a'um discurso do Qobre 'barão do' 
ehiiç"o indirecta ~om ,Ii~eiros retoqlies, ,dizenrlo~se qu'e a Cotegipe, o Ifual. arvorando a, ba'ndei'ra que deno'minaYa 

.-eleição'directa :parÍlce m'clbor: O discursQ:da CorOa'6'liqó' do bom,senso, mo>trava a ncces~idode de céntrosedo resis-
, ás duas Camaras 'rcullid:~s o cada uma rcsponde sem ioda~' tencia" dé se declararem' locompotiveis os I,igares de--'d.e~ 

gar" como. ,a, outra 50 exprimirá, Se, o senado enten~er ém nador e de ~onslllheiro de, Esta'do, de iIl10(1t,lr-se a: eleição'" 
sua conscien'cia "que ai eloição dire.cta ,6 o rellledio clficaz dirccta etc, O trecho é este: 
do nosso syste!lla ,el.,ir<)ral, não deve 'mentir,à,sua cóns- "E' por isso <inp o nobre senador, lJue d,estacou-se, de 
cie~cia el9gian!l0 a indi~Ílctajporque'aprouYe aos ministros .tOd'9S 95 parti rios do Ilrasil (porque n,lo"me consia que, 
f'eçommendar.,nessodisc4rso ~,cleição,~ndire,cta, (Apoiados), nenhum iilsisla na eleição direi.:ta), insereve wa sua band~~ra,:" 

Por outro lado, Sr, presldcnte, se o senado' tomasse' que o a do bom senso como a de seu coll"ga, a eleição 
a dianteir,a á)ama~,a' t~Íllp.9raria aprese~tando um pr~jecto .directa,lUas"senborcs, a eleiç'io,dij'ec.t'i"presuppõe a reforní~' 
s~bre elliição,'Q\re,r:ta;"não' seri,~ ,facto n,ovo, poi. (I~e,'"á "Qe'uns poucos de artigos da constituição,' D'Cnlais' a "eleiçã<;l, 
sabjdo ,e be'~ o,advertiu o" nohre sen~'do,( ,1l';'la~ A lir'gó a 5 direda tem'iI(lresalíiado'result,íde contrarióa'o que' prevê" 
(o §r. Sinimbó), a lei de~ominada_do's, Jirr~ulos, começol.l' o"nohre, senador:' ,; 'eleiçãO ~directa' dá ni"is influencia ás! 
nesta casa, Dã~ lendo, portanto, 'fundamento algum es,a .uOlmidades, da sociedade sobre a lIlassa dos 'votantes, ao 
objecção do nobre' prs'ôi,ilente do conselhó, (AIJoiadoG): -' passo que a indirecta quebra ampectiva' força, Ahi está , . 
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O exemplo 'dé' Ílõssa~ .eleições' niunic~pae:s, '(!ue: nilosão as I'a iJl~uencia ' dem~siada do :éhefe d~ Eslado',nõs negocios: 
mais ~e;laes, as nlals puras· que se pos;am ilescpr,.. ,'" publlcos em.face de acóólecllnenlos ·mconleslavel~", " 

Yê o nobre'presid~nle ~o coiliclho quo: longe rio iJlcom-1 O SR, VISCONDE no RIO BnA~co (presidente 'do cOfl$~lh~):' 
1Il0dar-me o Irecho 'quc,~ .. Ex, fOI escavilr, ,e,u o reprodu~o I ~ Quaes são os faclos? _. . ,'. , 
texlualmenlc,' ' I ' '- . 

, Ag.ora: u~íá breve, ex~lic~ÇãO. , '., ,.' '." " O S~' ZAC,\RI,AS: - Eu pedia, ao Sr. barã~~e C~leg-ipe' 
'Eni Junho 'de 1861':porlla. dlzer-5e 'com IIltelr;L, vcrdnde,'i qu~, ClldSSO faclos e S. Ex., Cllava apollas o mimo de uma," 

como oil' disse," que, a' eleição dinicla não sé comprelienrlia I caixa de rapé que ,o Imperador: remelleu ao abbade da. 
no programnia de"nenhum dos partidos _do nus'5O pai,' Em Ordem ,Uenedlcllna. O n~br~,presHlente do conselbo pede-me, 
1868,' porõml o parlidoliberal inscreveu· a enl'5eu pro·' factos e cuclto-Ihe o mImo da .. dlssol~çãoda ~amar~ tem.." 
~ranim'a o hoje póde-se affirmnr gue lodo o paI lido liberal porarla fóra·r1as clausulas tia' cons~ltUlçãO, mimo fello por: 
e'grande parle do c~nservador' a reconbere'_ éOll1o 'indis- sympathl1l:? não· pelas a.Jtas co.nslderações PlJhllcas. que·, 
pensavel'(Apoiados). / pode~u,lf.gllllnar semelbanle me,dlda .. 

Nó discurso'l)uo:'proferi em' 22 rio" Junho .In' 1867, -Consideremos, pOIS, Ilesembaraçailamente a elciç;10 di-
quando referi-mo !L, eonslituc.ionaliilade' dos artig08,3UO rectapelo a~poclo da Ullhúi'de.. " '. 
traiam rio' direito el'jitoral, alludi'!. aos eseru)JlIlos quo me 1)15.6 o. nobre preSllle~lo. do. conselbo' e I~em' ropelldo . 
levaram· a combater a.' lei dos cirt"ul05 ,(9 de Sctull1bro de I alguns allllg03 seus: "M e t;io utll a elelçào' dlrecla,.' 
1855). ,a rlualmodifi,cou di~posiçoésda-conslilui~~o sobre c.o~1l0 só agora se lembr~m e (Ilhrase do nobre 2.° secre- -
8s,a maleria. -" - , ·talO) fazem tamanba grilaria?" . " ,"',." , 

Em '1868 o parlirlo liberal, 'a flue perlenço. adoplou O SR, FIGUElaA 1Ji,;)JELI.O: -Aceilo a pal~'Vrá: 
como .parte ~e seu programma polit~i:o a elei~ão direda, O Su, ZA~,'RIA~ :-E' com elrei~o de V. Ex. I Ã respos- . 
A,rJhcn ,enlão ao, programma de meu )Jarlld~, cedendo ~,,', ,".. 
dil·quelles ,escrupulo, ou se qui7.erC111 s<lcrilicando-os á ta é f"çil: T.llnbelll a qu"Sl;l.o ~o e!emento sorvllparecla, 

, ' 'I" d . 'I' , , I't"" d I' entregue ao.des.lllIo; .6 ,em 1861 contemplOU-50 a Idéa da 
DOCCSSI( alio e sa var as InS I UICvCS amcaea as pc 05. ... .• d C S- I' L 

b'" di"·" I' t 'O " I' \ -. . CIlJallclpacao em um discurso a orÔa; o . r .. araOHOS a usos a c eICtLO.lnllrCC a, SaCrlI1CIO a ICS lIlalS (Iue JU$- .. f ~, '., • • O' 
I'fi d I f -I d 'h' . . I ',.. 'I ' I diZia no wnwlho do Estado,' quo, em mcnos de 2 annos a \ 
I ca o_pc o a~ o ,0 ~ver a Illl0 la oVlnlao 511 o \'C~~II a . ',. I.i·..·:-.~.· "d' . b I '. 

pelo \'010 do corpo legislalivo, jil na lei d~s ',:irculos (de 9, 01'"11,10 pUu Ic,' n"o c,tdfla prepara " par,l r~ce c -a.,. " 
do.Setnubro de 1855), jr, na,do, 18 de Agosto 1101860, ' O'Sn. \'ISCONDE DO RIO UH,INCO (presidente do conselho): 
que ,lIIodificaraQI di>posiçôes lia con~litui~,;u sobrQo direito -.' V. ~~. nega o 'Iu'e' está impresso. " 
de \'o,lar,' s~m ref~lI'lI1a da mesma constituiçll0, . " O SIl. Z,IC,'"1AS:-.'.'.e dalka qualro an'nos o' nobre pre-' 
,:0 nobro p~esi.d~nle do conselho lhama em 'cu' favor sidenle do cons~lho filZia;passllr a reforma úo 'elemento' 
mllllw antiga 01'11("10 e laxa-me. do contra!J,,:to.'!.!o, n;10 com uma pressa, cum uma ;;olfroguid;io, 'que muilo con~ 
reUeclind? que 'el~ 1~55, quando. eu argumentav,~ cUI>lra," corrorilm para· desacredila,r il ii!i! ' , 
lei dos clrcuI03,. dlzen.do que,:,o (IIre1to .elellorall'" con,tl- "A cleic<iodirecla, Sr. pre;idenle, so bem que alé 1868 
t'uiÇão não)o por!ia al:e,ra.r.sem rcr9rmal-~, .S. Ex" f~zcndo 11,10 figu~a3,e emprogrammJl. de um' partido~ era ·de 'ba 
pa~te do mllllsleflO Parall<l,.silstenlava o conlrarlo e,llInu(;~ muilo tempo objeeto do discussão na.imprensa ao' Norle e 
comodepu~ado e,como mlll.l,tro pnra ,fazer pa5s,~r e~saICl. ao Sul,.e, hoje, depois dos r~cen~e" e repeli(Jo5 escandalos 
relallva,:1O~dlr6lIt? elt~ltoral' scn~ reforma do ar~go algum clciloraeô que o I'aiz ha p,rcsenciado" Icm"se lornado"ob-, 
da con,lltuIÇãO.._ ,'", ' ,jecto de.geral il5piraç;Jo, . 
"Eu ,disse ·em 186, 'Iue a clelç~o dlrccla d~ ~nnuellcl:' lJiz o nobro prc,ide!'te do consI·lho,: " A eleiçao inüi
as sumnllrlades' so~ro a l11ass;~ do" volantes o. a 111 ria sns- reela lias.:e .',;;ponl"í,cnmenlo, da ~iJher~nia popular e é 
Ic~,to essa propo,;lçilo: 1'01' _ ISSO a elelç;lo ,hroct"~'lllJl., mnis conforme it nicsmu sob~rallia, ao pass,? 'Iue a eleiçãO 
ml,l)ha ')..men.da re~ommellda, nao 6;,a unlver,al, mas a c~nsl- dirêcla S. ari,locraLica, ". Mas,_senbores, semelbante asser-
laria. ' _ . ' c;'o 'ó contraria aos faclos. . ,_' ' , 

,Citei om 1867 a f!.leição directallo nossas lIlunicipali- " A cléi,:;fo dirér:t;; é ·fillHi ge"uihil,d~ sobúàn'ia do ·povo :: 
daile;; como um :speclme,n de pes;;lmas .eleIções ~ ~om? laes ~xemplo, o~ Estados Unido~, ondo a eleição é directa e.o 
as ,con:=Hlcr.u.'· As ,CICI~ÕC.5 clt; no~,:;a3 .lllurlIGlflahllades sutfrilOio. é uui\"cj':.;al . ,I ,_o I 

póde-so dizer que s,10 dil "f;ir:to o' producto' 'do 5uO'ragio A ;lcic'1Ó ii,direcl;í ao conlr:,'rio é uma solemne m'en::' 
un,iverl;~!;;po~s que vola ~ellas gente sem 'po~suir· I~endil lir;;, é. ÚI;1 ab~s,larda~lCnto _da ,soierania popular: finge 

,alguma." A .emenda, .'porem, qU? pr~ponho, f 01;0 dcs;;e 'Iuo, chama as unias gra'ldcs massas dl1 volanLes e· põe '0 

abs~rdo, propol~do elClçao rhrecta censllarla'. voto á mOI cê d~ i.;fluencias de'srer:nidas e 'corl:ompiúas. 
~onfe~!so, 'PO!;;, que' não conlpr~hendo o alcance que o E' "i,lo I u~ ;, ·eleie:;" dil'~ila )Ó:l6 tornar-se a'ristocr;l-

nolire preSidente do conselho liga li C1tilciw dO'menclulladu, I I I -. d ... I • ...' d 
trecho,:'rnÓrmehle quando se considerar qlle tonbo no pre- tIC:'?- se e evar-sc ,ema'liI amenlo ,o censo; li emeo a, 
senle' lIebalé lel'ado,sempre a- queslão para' o: lerreno da porem, II~O quer censo elevadls;l~no, mas ~uppOe-no ra-

tTd I d d'd d" I .. d" zoavel e lao elevado quanlo baste', para llrar a urna das 
u ~ I ale ,a me I a, ,elxilIHo.aos. quo pensarem que.o. 1- mãos 'dos "hosph'iI'os dos )lrolet~rios. -' 
relto de volal' 6 maIOria' COII,llluclOnal liberdade .de eXigir ' 
a'prevla'reforliÍa -dos rcspcêtivos artigos da cOII,tituie<io. O-SR. PARANAGUÁ :-Se a cleiçilo direcla,ó iIl!Pop~lar, 

, Tambem eu, Sr, presid'ente, combalia em J 867' o n~bre porque a combatem? 
barão de Cotegipe,' qú'ando S. Ex. den'unciava a cxistr.ncia O SR. FERNANDES D.\, CUNII.I. : ..:..c Não cóol'clIl ainda.' 
do" governo pes,~oal 'e des~quilibl'io do~s "'podel="és ·poliucos . ,. -. ';-, 
pela' dema~Ülda prcponderancia dó cbefedo 'podâ'cxeculi _ O SR PRESIDENTE lange a campa. 
vo. Hóje:poreín, sustento a' cxistencia' do governo pess~al, O SR. ZACARIAS: - A eleiçã,o directa, que desrjamos, 
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nãQ é a do S,uO'ragio u~iversal, nem ,a do censo mui alto, 
não é a dos extremos, senão a de UI1l meio termo, gue e,tá 
no espirito e na lettra d;i'constitui~ãO, desde que esta exige 
URJa r,mda'liquida de 100$ 'pará, 'o cidachio ser votante: 
~ 'Tem-se dito q'ue exigir o censo para o voto, é orrendar 
a. c'o.~stituição" como se: a con;tituiçãO est"belecess~ o voto 
univei'sal e a emenda queria, modificar essa disposição, 
Mas esse' argumento não procede e :consiste C!ll tomar 'um, 
ah,uso por -disposiç,lO constitucional, suppondo que pelo 
facto de. votarem pl es~ntem ento 'proletarios e até phos
pboros, está semelhante àmplitude de voto no espirito da, 
lei fundamentaL, , - " _ _. 

Uma autoridade, por~m, insuspeita (a do nobre 2~ se-" 
cH,tario), v,ae patentear)l 'fallacia do tal argulllento, 
, 'Eisum trech'o do discurso do nobre '20 sccretario(lendo) : 

, ,«, A continuarmos a adrniUir a eleiçào indirecta corno a 
mai, conv,cniente nas nossas, actnaes cir(uID'tandas, "o(I~
riamos declarar, sem violarmos a c!lnstituição dll Imperio, -o' 
'que constitlte"a renda liquiáado votante ou do eleitor, 'como, 
já pedia o fallecido, visconde de Jequitinhon,ha, e a conse: 
queilC:ia 'desse act,o legislativo seri1l o admittir-se como 
votante ou eieito'r os cidadãos, que pela ~ua l'T.ojJTiedade e, 
inteUigencia p'ofiem ~toiilar màis intere,se . p,elos negocios 
publicos e n~o os que estão em condições orpostas, como 
actualmente se pratica abusivaménte." ' 

,Eis ahi, Sr. presi.Qente, declarada 'pelo nobre 2° secreta
rio'abusiva a pratica, defendida a todo o tran;e pelo go· 
verno, de franquear o, direito de votar' a LotloS'lm~ntos, se 
dizem hoje no goso del,\e, embora proletarios, o 0A abuso 
na?çe de se não baver, definido até agora o que seja renda 
liq.uidaconforiue a nossa constituicão, ' , 

"Pefimi-se,.pois, o que é remb' Íiquida, ponha-se termo 
ao abusei actual e teremos, sem' offenfa ~Ia constituiç~o, 
estabelecido a eleiC<lo directa, chamando ás, urnas, inde
pendentemente'do fnternlediarios, os-cidadãos que por'sua 

_ in!elligencia o r~rtu",~ ~lais"io.leresse tiverem na hoa mar-
cha d,eis negocios do' Est'ado. '. .. 

, Pensam os defensores da eleicão indirecta que nós a 
condemoàn-lOs absolutamente como· um mothodo éleitor"r 
que nenbuma appli<:acã~, pr(),~e'itusa possa ter, Nào é assim. 
Sab~-~e que Toc4~eville,' citado pe.lo n~bre 2° secretario, a 
recomníen'da para' OS Estado} Uniilos e que o conde 'Urey 
propõe-~a para a Insl,itcrra, 'mas a recolUlllendaç,10, da 
eleição indirecta feita p~r esses publicistas é um argumento 
valiosissimo em favor da' eleicflo dircct .. pabl ,o Brasil. 
E'direi porque~assim, é.;, '~., " '.' . 

Tocqueville, nOlando ,que o sufTraglo ulllvbr'sal com, a 
Jllaxima influencia 4e maiorias apaixonadas,' amc'açava a 

- gr,lIlde Repubiica 'i\I1Hlricalla, entendia que o meio de 
opp_Or barreirà á' il1lpetu~sid'ade d;i-- democracia seria t'sta
hetecer' a eleicão indirer,ta.- A eleicno .illdirccta é, pois,' 
aqui' conSiderada como~m rem"dio' efficaz., contra- os ex-
cessos e abusos da d~moi:fFcia. , ' , 

'Ifa mesma sorte o conde Grcy inclina-se a intro!Luzi'r 
no' regimen eleitoJal da"Inglaterra o rolO ",ilireeln (:OIllO 

_queb,a-lDar 'opposto á oilda' dll. de.mócra cia, 'I u.; a I1 i pa reGe 
assoberbar a influencia da aristocracia: j porquanto se, com 
a reforma eleitoral de;183'2, o centro de gravidade que 
até entào residia na camara dos lord,;, 'passo'u para a dos 
communs, hoje que, <;'001 as novas m(jdifi(:~ções do >ys' 
tema eleitoral, mais e inais se franqueia o volo ás classes 

,inferiores, rec,eia":.e que 'torne-se 'ocnnipoteoto a vontade 
popular. . , 

11 
, ,i 

,I< eleição'ind'irecta, aos olbos ,d'e T,ocqueville: e de Grey,,
nii.o é, pois, expertiellte adoptavel ~enão ,para diminuir a, 
força da-v'1ntade do povo, quando esta torna-50 excessi va. 
Segue::So, que, em circumstanclas oppostas, se, a vontade 
popular fosse,nulla, se o executivo assumisse o"!,nipotencia 
por etreito, da eleic,io, indirecta, aquelles publicislás não 
pode,riam deixar di recorrer' - ao expe~ienie capa~ de dar, 
força e enérgia ao elemento pOJlular: á eleição directa .. 

,Or,a, Sr. I residente, o n03;0 c,rso é intlliramente diverso 
do da Inglaterra e'dos Estados Unidos: alJi a vontade na
cional é preponderante, 6 omnip'otente, aqui' ~ nOll!inal, é 
nulla.l'"ra males dilTerentes querem-se remedios diversos: 
para a fraqueza da rtemocracia a eleição dire~t<! ~ssim com? ' 
para a 'força excessiva do -~elllento popular 'a eleição il!dis 
recta, -

O SR. FIGURIRA DE MELLo:-Querem arrastar:"nos a 
uma reforma 7rjconveniente, aristocratica, inconstitucional. 

O S8.' NADuco:-O povo tem instincto.' 

O SR. I'ARANWUÁ :_~ão se 'iIIude'co!p iESO. 

O SR. ZACAIÚAS :-Já mostrei, com um trecho do dis-' 
curso, do ,nobre ,sena'dor pelo Cearit que para levãr a 
elTcito a eleição direrta, basta' definir o q'ue seja. renda 
liquida, - sendo_ que os cidadàos que, por, elTeito dessa 
definição, forem excluidos de _votar, só por ahuso, como 
reconheceu o nobre ~enador pelo Ceará, ·tinham accesso . 
ás urnas: 

Definindo-se a renda liquida, de que faila a constiluicãO, 
póde-se ;rdllpt~r um de dõus methodos para estabelécer 
a el~içào (Iirecta sem a minima olTcnsa da lei fundáínental. 
Ou se declaram· eleitores os qllo er,lIn votantes, éomo se 
fez em Portugal, supprimi ndo-se 0"2° gráo, de modo ,à 
ficarem, excluidos sómente os (Iue n:i9 tomam ,verdadeiro 
i.nteresse, pelos nego cios puJi licos ... 

O ,SR, PA8AN,,~u,\:-E' o que nos basta. 

O SR, ,ZACARIAS: - .. ' ou' supprime-se o i°gráo da 
eleição, ficando designados eleitores pelalai o~ que ti.verem' 
a renda de 200$, no que ,neiihuma olTensa se faz aos 
votantes, que silo privados de votar, porquej como bem disse 
o nobre senador prla Bahia' (Sr. 'Nabuco), desappareée o 

-ohjecto do supposto direito do votante ... 

- O'SR. SAnAlvA_:- Supprime-se um acto Jnutil da' co-
media, 

OSR. ZACARIAS: - .•.. e serão cleit;;es nao só àquelles 
que os votantes poderiam elegú, porém um número' do 
cidadrlos incolllpa'aveln~ente ,maior. . 

Contra a _eleição indirecta, Sr, pre;idente" ha ,em todo o 
r.aso dous c1ilcllllllas, a que não é facil responder, um r,ela
tivo á vontade, outro á intelligellcia do votante. 

O da vontade é este: ou os votantes se interessltm de
véras pelo resultado da eleicão, o~ esse resultado lhes é 
de todo' indifTerente, S~ illte;rssam-se, pOde'!l Jigar se a 
escolher eleitores, aos fJuaes imponham sua vontade, cO,mo, 
acontece nos Estados Unidos a respeito d~ elejção do pre~ 
sidente: neste caso a elcicào indirecla é inutil. Se não 
i'nteressam-se, então' nenhu~1 prcj~izo, nenbuma inju,stiça 
se lhes Ca'l, dispensando a formalidade, a que nenhum valor 
ligam, e designando directaillente os eleitores" ' 

O dilemma da intellige,ncia é o ,seguinte: ,olIoS vptantes" 
sab. m o que devem, filzer e ~stão no caso de conhecerem 
quaes os r~preseotante,s que Ihés cumpre Q9me<lr, ou não 
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teem p'ara isso as precisàs idéas. Se não 'sabem, conferir- Ha engalJó da parte do n~bre'sén~do'r. Eu éitei'!lssé: rado 
Ihlfs o' dl.r~ito de eleger, iJ -dar-lhes direito, vão; é' to~nal-os _do miniderio da' S. Ex .. para mostrar "que',enlr'e nós' ba 
inslrumentos do vontades alheias. So sabem o 'que llie", ,muito se tinha eSlabolecido a ten'der,cia de mandarcon
cabé fazer, entào 'seja!1dogo eleitores por di8posiç,lo da íei. .truir navios de poqueno calado :por causa ~a e~p'ec'ialidaae 

Em conclusão, a el.icão 'directa recommenda-se pela dos sell'iços en~:iO, impostos á reparti,ç~ode ina,rinba '.e por 
pbilosóphia do direi'!,9, que nesse systema vc o mciodo ,lar Gau'sa de questões lluc.-rreéiavalilos 'ter com a' Rr'publi,ca: do 
forca á expressã-o dá' vêrdade popular, -de tornar os repi~e-' l'aragú;il'. Não citei, portanto, 'eSSe "racto para 'defender-ma 

,sentantes indejl.endentes ,da vontade do executivo e'pcla,pra- de baver feito pará a Europa ;{ encommerida a q'u~'se re. 
tiéa dos paizes livres. 'E porque temos ch'egado a uín estado fere o nobre sen'ador. " ',',' ' 
.m que liberaes e não poucos conver'sádores reconhecem na' Di~se t,unbem S, Ex.\que'nuncà !uz. questão 'de se,Ü!~n
omniputencia' do chefe. d,l nação para, mudar as situações dar encommcnaar, ni! Euro'pa o encouniçado ; qúe a qU,estão 
e fazer J\ sua vOIitáde o p'arlamento, a principal' caUfa -dos con>istia em' so haver dctJrmiíHido tão grari'de desp1ia', 'sem' 
male's'ló 'paiz; cada vez me convenço mais (fI!' que o reme- credito- d06corpo legislati,;'o., ,...,', '.. -,-' 
dio porque todos devemos instar é a eleição direrta', (Muito Por c8'sa ocêási;,o, 'accrcscenteu 'o nobre" sen,ador, "qu,6 

.. bem( Afuito bem! O orador é compri'flentado). ' nunca,' como mini,stro,rez desp,eiasem ter autori,ação' do 
corpo legisla tivo; ,,"', ,~ "} ,-'-

, SESSAo.,! EM 3 -DE' ABRIL 

'Força., naval,' 
o Sr. Oibeiro d~' Luz' (ministro da marinha): 

-Sr. presidente,_devo responder' aos dQ.us illu,trcs sena
'dores que falfaram em ultimo 'Iorar sobre a proposta em 
discussão. " 

O honrado senador pela provincia da !labia cO,meçou 
bontem seu 'di~curso por dizer qUlLas explicaçõc8 por mim 

-dadas a respeito do ,inistro occorrido 110 arsenal de níat(= 
nha desta CÓrte eram lamentaveis e que cU tinba-me 
contradito, ,dando no ,dia '28 de Múço cxplicaçõ'cs que não' 

" deibontcm. Sr. presidente, -nilo posso adiantar juizo al-, 
gum alem daq'ue~lo quo já emitl[ a respeito uo sinistro do 
arsenal. Aguardo as informações que exigi, ,e,'logo que as 
tenba é quê poderei formar juizo seguro 'sob.re o assumpto. 
Não quero culpar, innocentes, lJem' t,lo pouco innocentar 

... culpailos ; sem base não posso emittir opiliião definitiva, 
" l'ortanto,' aguardo estas informações, podendo assegurar ao ' 

ê.euado quc apreciarei ,'com toda. a imparcialidade. os fados, 
procedendo contra quem for culpado, com a neceS.laria 
E,everidade; , ~, 

, O b~ftrad9 senador disse que das explicações dadas por 
mim inferia-se que não houvo' o necessario cuidadõ, 
quando, ctepois de' construido o edificio que abateu-se com o 
desmoronamento, não su mandou'construir umú murálba de 
protécção á semethança-do p' o·cedimellto quo-teni tido' em 
relação ás suas 'ediHcaçõés a administraçãO da Santa Casa, 
que tem, por detraz do hospital, o morro do ,Castello, :' 
- Nã,o 'contesto o nopre senaO_or quanto-a,esta obseriaçào, 
porque, fallando eu aqui, no-dia 28, do Março, disse real
mente que p~recia tér,sido mal determinada a conslrul'ção 
daquelle edificio tm terreno conquistado ao moúo, sem as 
medIdas necessarias para previnir 0.0 futuro'qua!.quer des
moronamento, porquo, aillda quando_ nafluel!e tempo não 
podesse a montanha ameaçar ruin'a, p,õdia coin» correr 

,das estaçõe~ produzir algum desastre, como o que aCllba 
de dar-se. " " . • ';; / 

Sr. 'presidellte, o lIobre senador, pass,~lIdo a contestar 
'algumas proposições emittidas por mim quando sU5ienlei 

no meu peiJultimo discurso a proposta em discus3ão, decla-
'rou que eu me havia defelldidó 'da ellcóm:nenüa 'que fiz, 

para a Europa do um encouraçado e dous transportes, tra
zendo o eIelilplo dll encommerida gue o nobre senador fez 
de quatro canliolleiras. ' ' 

, O ~R. ZAcAnlAS' ::'-Eu não disse isso. 

.' :O:SR, nii~l~o Dl Luz (~illistro ,da l1)arinha):,--V. Ex; 
disse: ' ,." _ " ' " 

O SR. ZACARIAS :=-Não" senbor. 

,O Sft, RIBEIRO, D,~ Luz (ministro, da marinha) : ~Entào;' 
del~o de responder sobre e •. te ponto. ' , 

Sr. presidenté. tive ,occasi<lO, de declarar ao senado que 
anri. um cr.edito pllra a verba "arsenaes» da -quantia 'de 
4,200: 000;iI, sendo, parte desta ,somma para occorrer ás 
despeza.s dos arsena!!s, visto como em Novembro proximo~ 
passado, isto é, antes de terminar ,o quinto mez do, éxêici- ' 
cio, jú a contadoria' representava dizendo qu" a dita' verba: 
estava _e.gotada. Era, portanto, prc'ciso abrir um credito 
extraordinario com o fim de occorrer ao pagamento das 
de.pezls dos arsenaes ..• " , ,-

O SR. SILVEIRA LOBO: ..:... Para as déspezas dos'ar~enafs 
está direiro. . . , ,,"', ,,' " 

, OSR,' RIDE!.R. \lA Luz (Íhinistro da ~arinTia)':~. :: e 
êomo, ness!l occasião precisava mandar fundos pará' paga- -
mento, nu Europa, das prestações da entomnle'ilda do encou-: 
racado o'de dou8 transportes, eu, em vez de 'abrir um cra':', 
dito de dóus mil e tantos contos, em 'que se calculava a 
despeza dos a'rsenaes no' resto do exerci cio, .abri o de 
4,200: OOO;iIOOO. ' . . 

O ~R-: POlIP;U :-Encapotoutudo no ar3e~aL 
/ O SR. RIBEIRO DA Luz (ministro da marinha):. '. , .. isto 

é, mais2,OOO:000;iI, do que era hacessaria para as despe-
zas dos arsenacs .. " _',' 

1sso acto, Sr. presidcnte,-não foi uiu aciõ, iIIega!. Os 
nobres senadores,:,sabcm' quo a hii de 18liO autorisa o ga

'-verno a abrir creditos exlraordinarios e supplementares .•. , 
O SR, POllI'EU: -.lUas para? 

, O SR. IIIBEIlIO D,\ Luz ,(miniStro da marinha) : -=-Dei ... 
xc-me, concluir, Essa t~i autorisa o governo a:abrlr credi
tos extraordinarios 'o supplemelltarcs: ,creditas extr'aordi
narJos- para oecorrer a 'serviços li<lo previstos no orçamento 
o 'supplcnielltares para o c,olJlplemento de d.spezas provistas, 
mas para 'as quaes a verba votada não, é 'su([kiente. 

'O SII. SILVEInA LO'DÓ: - A comfis5ão:' de V. ,Ex.' é 
que mais p conii~mna. 

'O SR. RIBEIRO D.\Luz (ministro da mai'inhá) :-Por-' 
tU,nto' ~ã,O t~,mos questão de legalidade. r 

, ' 

.,. . 
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O SR: ZACARIAS : . .,-Toda, 

O SR. SILVEIR.~LoBO :-Esl.a é a grand~ questão, 

O SR. 'ZACARIAS :-Não podia e;globar o encol!raç~do 
com as despezas do' arsenal. \ 

• senaes, tira5s~ dahi dinbeiro ,para ,o pagame.nto ~Q. enc9u
~açado? E' por essa .verba que se faz t~'da 11 dcspez;i para 
a 'acquesição de navios, Sil!VO.O ~aso em:fJue ba um crcdito 
espec:i;i1 para es,e rim; lHas tambem. eSiU .credito· ó. escrip-
lurado debaixo. desse titulo, porque não se bade abrir verba 
nova no õrçamento, Os nobres.~ena\lores, que teem 'sido.,ni
oistros da marillba, deven,] saber :q'ue n;L \d,em~nstraçào da 
despe~a da verba arsenaes.se inclue aconUJlg de material 

O SR. RIBE)RO DA Luz (minisJro ·da marinha) : ~ remos 
de sabe.r se.,sc deu o caso de ser.yiço não'IHllvisto, para so 
·abrir o. credi!o extraordinario ; esla é que é a quest,lo, 

o SR, 'ZACARIAS :~Peço a palavra: .1 

O SR. RIDEIRÔ DA Luz (ministro da ma'rinlia): - Sabe o 
senado' que levantou-de entre os gove.rno~' aq;llntino, e bra
sileiro. uma .. desagradavel divergentia por c.au!<l. dos 
!ralados da Assumpção" e que esta dil'ergençia 'tomou 
caracter um pouco irritante ·em.' certa época, Por 
essa occasiào o congresso argentino 'votou a sOlllll)a 
de 5,000: 000$ para a compra de navios e arn,a
mento. Em vista.dessa fácto raconbecia~se'quo a Republic:a 
Argenlina preparava-se para ullla guerra, e era licito suppor 

'que semelhantes 'prop,arativos tinham Jlm fim hostil ao, 
Bra,sil I . . , 

Seria, portanto, uma' inipruclencia muito cCIl>lIravel ele 
.nossa parte, quaQdo publicamente ;sevutava' no congre~~o 
argentino aquella lei, autori~and,o a despeza'dc 5,000:00-0$ 
para a compra de navios e ·armamento, que nós não t<J
inassemos algumas cautelas, para que nào fossemos apa
nhados de 'sorpreza em cas,o de ag~rcs,ão, 

: . O SR. POMPEU' :-Emmenos de Ulll m,ez se abria-o par-
lame~to e V, Ex, podia pedir essa 'aulorisaç,lo, . 

O S·R. RI'BEIRO D .. I Luz (ministro da marinha) :'~ ~Icnos 
de um mél, não; esse facto 'deu:'se em Junho .ea encolll
menda foi fêita nessa época. . " 

" O SR. POMPEU :-0 creditó é d~ Novembro, 

O SR. RIBEIRO DA Luz (ministro (la mnrinlla): Fiz, por'
tanto, essa ~lIcommcnll~, para .que mio fosselllos apanhadoS 
de' 80rpreza, e depois de. o.uvir as pessoas competentes. 

"0. SR, SILHIRA LOBO :.,-Realisou-se o caso' de'gastar 
sem ordem muitos contos dá réis. 

O SR, pnESIDENTE :-Attençào I. 
O SR, RiBEIRO DA' Luz (minisfro d'a marinha) : _. Fiz 

a encommcnda' de dous lranôportes igualmente 6 derermi-· 
nei aos officiaos da armada que temos na Inglaterra as 
.providencias que deviam ·tomar" e o procedimcnto {IUO lhes 
. cumpria ter, se por ventura houvesse ,por parte 'da Repu
bliça Argentina ri acquisição de o'ütros in~trumentos' de 
guerra, I'ort"nto, ·Sr. presidentc, o que re.ta indagar é so 
o· governo beni c~mprehendeu as cirêumstallcias em Ijlle. 
nos achav.'lIllOS, se cstas ju.tificam as providencias e c"u
telas tomadas, parà que'a guerra não nos entQntrasso com
pletamente ,desprevinÍllos, como já '1103 h:lI'ia a'conteciclu, 
em relação á,-do P~raguay. ' ,/ 

n/as, disse o honrarlo senador_: (, Despendcstes esses 
2,QOO:000,/l eHcapotal,d~-os na verba ar~ellaes." Ora, 
pergunto eu ;los nobres senadores, que já foram ministros, 
"da marinha: não é pela verba arsenaes' que se faz o paga
mento da compra de nitvios? Sem duvida ·alguma. 

O SR, Z.iC.'~IAS: :- Na~ forças da verba, 

O SR'. R,BEIRO DA Luz (ministro d~ marinha). :-Como, 
poi~; estranlJaes que eu, abrindo 'credilo para ~ vcr~a ar

r 

• 
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e de navios e. que muitos dos nussos navio; te~n sido cO,m
prados sem credito 'e,pecial d"do' relo: ~orpo ,leg'i,I;,\iv.o,; 
mas sim á cust't da. verba arscnacs do: nosso. orcamento.; 
poucos sà~ os navios.paracuja cOI~pra,:iem.havid;)_credilo 
e,pecjal. ·Portalito, a censura feita pelos .Qubres,senadores 
de baver eu.encapotado na verba ar,;enaes o ·credito,ne.ces
~ar!o para a conp,ra desses navios,.nào·prolledc" .:. 

Disse o honrado sênadoHlue,eu occultei' ao corpo legis
laJivo,a e,ncommenda' desse~' nal'ios .. ,Sr. pr~5idcn~e, todo' 
este negócio 'foi' tratado 'resernidamr.nte; Quanrlo o con
gre~so argentino vota,va publicamento a 'quant!:; de 
B,OOO:OOO;ll 1'~1ra a compra de 'navios e do armamel,to, 
1)(10 funccionavam ~s n/os:.;as,~ camarl1s .. FQÍ enl;io que eu 

. fiz a encommenda desse' 'enc(l\jràçarl'oPo'\!'o:s' ítarisp'ôdés o 
o fiz com discriç~o, reservadamente, pó~qu'e ã publici;lada 
daria pretexto. a a'ggressõcs d" impren;à dó Rio da Prata ' 
o feria um mot.ivo" se nào. de resentimentos, ao monos 'par'a 
aggra var os já existentes. ' ....... " 

.0 S~: SII.VEI~., LODO: - E' a raz~~ da e-ncomm~nd~, 
O SR:' RIBEIRO nA' Luz (ministro, da marinha):

Quanto ao englebamentQ, é porque nào havia outra vfrba, 
,lia qual podesse ser escripturarla essa' despeza; c já se • 
viu neste paiz nbrir-se um credito extraordilllll'io sem ser 
('om referenda a uma verba '.10. orcamento?· \~,' Ex. devo 
saber quo o orçamento di, márinha 6 dividido em, verbas: .. 

O SR, SII,VRIRA LOBO: -Tódos os orcamontôs: _.... -
O'SR, R,BEIRO D.I Luz (.ministro da marinha): -,;,., e 

Olll carla ,·orba e5criptura-5o a despí>za,: que é feita COIl~O 
ro~peclivo serviço., A dcspeza com a compra de um navio, 
aillda {lUando fcita á C:U5ta de um credito extraórdinario, ~ 
seJTlpre lovada á verb,l arsenaes,.porque é nella que vem 
consignados as quantias para o material. du 'àrmada, ( 

. O Sn.·Z.,c,ni:'s:-I'ócle hayer cl'cditó ·e5pecial. .' 

O SR. RODEIIIO OA Luz (minist-ro da marinha) Mesmo 
os creditos cspeciacs sàO, escripturados debaixo', dc>te 
titulo . 

O SR. PÔMPEu:-i'or'lue'não deu parte no seu rela
torio? 

O S'R: R,Df;liÍO DA Luz (ministro tl~ marinha) :.-0 
honrado senador' soho que as "amaras deviam' ,ibri'r':'sc 
no dia 10 ' de Deze'mbro, e estando já fc(to o mcu' relatorio 
nessa época, entendi nào dever alterai-o, quanclo'abrira'm<so' 
á 21 'dó Dc,embro muito' embora'\ 'não houvesse mais· 
necessidade 'ele ro:;ervit. Era trab"lho ji, feito, e eu teria 
occa~i;lo de levar o meu a~to ao conhecimento cio cor)lo' 
legislativo p'or occa5i;io cI!\ ser apresentado o credito para 
a compete~te, approvaçao." . 

SI', p~esiclente, os nobres senadores ou r.,formem a lei 
cle 1850 e a de 18GílJou entüo não 'facam' questào de' 
;I·berlura de creditas, eXLraordinarios':e 'supplementares 
Eu ainda nào <vJ accusar~se· minÍstro rienhu'm deste paiz 

\, 
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porque abrisse creililos exlraordinarios o s'up'plenienlareS, '14ue eu devia sa~er o que se passava na repartição dos 
'l..uando não rlevera.<ibrir. ;. ,negoclOs CSlr.angelro~. :. _ , 

O Sr.. Z.\CARÜS: - Nunca se accusou miniilros no O SR. SILV~IRA LOBo: - ApoiaJo-, ~ 
Brasil. ·0 SII. ll'IDllIRO'·UA Luz (ministro da marinha):-ãfas, 

O S'R - PO~IP~U: -Telll~se censurado. Sr. presiilculC, que tem o accOrdo de 19 de Novembro 
O SR. HIHElllO ·n.l. Luz (ministro dll mal'i'ri7w) :-Ilcni; com." cncolll!llellda do cllcouraçad.o e dous traufPorlos? A 

nunca vi ccn;urar~,c ''', p'II'llImcIIlo''1 mini;Lr» al';lIll1'por', cncolllmonl\;' do lll~cournç;Hlo eU.:l.flz em Junho, Clll pr~sença 
I b I I'l I - d' b" " . I de uma dll'crgcncla, de uma '1IW$L;1o desagradavel, levan-
Cf·õ 5'r o CI'C{ I. o~, quan.( o nao . c\'la il nr; accu~a·sn lada elo 'O\'Cl'flO 'ar cntillo e ela im H ln.:5a. (h( UI'II' 

sempre que o mllll,Hro torna olastlca a vcrba do orC:lmCll- .p t ~ bg . '1 . P'. II c . f /" I e 
to, que abriu uur credilo extrHordinario ou· sUl'plel~eutar. II'alz1con ra o gove~no rasl. ""'fo; o ÜCCOl'ltOnq~e N~ Izmç

b
llt6 

. Nc . "L" l' - . ' paz erlllO a es,a~ulvergellcla eZ-50. CI!I, J uU I ovcm 1'0 
,lU .e. c", ,1 ques "u. '. I .... . .'. I ,. 

. Abrir-," um crediLo eXlrólordinalio ou supplcnlélll:lr II:iO .pro~,~o IIol~S,IlO. I I C '. I I .;. r/ 
é ullla falta, 11';0 é' um' abuso.. ' . . . IOnrar o' Sellal oro pe o "ara, .ell' o .011 ouvlnr o o ("-. 

Este acto em si nuilCi1 púde Sllr qualificaria de ille'gal 'Cllrso do }llell honrado collega. o SI'. ,presldonte do cO}I~e-
. . I' . t ..•. ,. • .' lho" n~Si'CIIO das rh'po>lcóeõ deise aCI;ôrdo c tendo ·"do 

pOI(lue rt ri o, ,lU Oll.,l, . . • ." um ''''Ii''o du jornal argun-tinu Nacion. em que a opinião .. Censure-se o cl'e(lIto ·que fora dos ('asos alltll,.,sadus e . _,' . 

pela. lei, Sllm os requisito', por ella uetl!l'I;linados, for aber.. d'~(I.uell" JOl'lllal, q~e s~ :,uppoc ser I a I do g~ne~a~ Mltre, 
to pelo govrrilo ; Illas qUólliflcar de illegal um credito ex- "Iaotcstl"ra, c ICI'ol1 orllll' aue COIII. ai 'o lonra~ OI "r. prc~l-

.1' . 'I I f ' I ' on e ,G conse 10 perguntou 'lua era a mlll la 'op:nl:lo ~Iraorullla,.,o ou $UPP ementar só pe o ado I e ,rI' extl'iiOr- '. I I I- - I - r I'· 'b ' 
dillario·illi 'supplemenlar.. . c eu,~luere~lf o, cc ~",r I a quoslao, I CI: arPI ,I~ no re sena-

. , dor que nao era competente para "dlantar Opllll,10 sobre' a 
O SIl. Z~CAnl"s.:-Isso nào. intciligencia. do accOrdo celel;r;,-do pclo.IÍlinistcrio 'de es: 
O ·Sn. [{'REino DA 'Luz (minisll'o da marinha) :-! .. ~ó trangeiros ... 

doutrina incõmpativcI. tom as dis~ü~ições das lei, de 1 !l50. 
. e 186!. . '0 SIl.}ACAIlIAS ;-l5so 'um millistro ",ão diz . 

O SIl. SII.VEIRA Lono dú um apal·le. 

O Sn. n'OEIKO 0.1 Luz (ministro da marinha): --'-AlIcuda 
o n9JlI'e senador a quo' não fiz mais do que cumprir ,um 
dever, n~l~ cin;uUlslanl'ia5 ein que 1105 acha",uilOS

1 
LOlllilndo 

algumas providencias tcndénLes' a (,vitar que nma guerra 
nos sorprcndessc selll recurso:! c cOlllpleLalll.cnte tle$ar
illados. E;le foi Illeu penSllmcllto, e não mo arrepcndo: •.. 

" _ t . 

O SIl. ZoIcAnlAS : - Pois estamos em época de arre-
pendimento-:. Ó {Iuaresma.. - . '. . 

O SR. n IBEIRO 0.1 Luz . (ministro da marinha) : -A\ qlla
resma é a época do al:rcpendilllento para oõ '1uo tcc'm 
peccn'Jo~, e e'u' çnlón,lo que não os commclli. 

• O ~I" ZAlanlAs :-E'iIlTI millistro.innoccntn; 'poi, seja ... 

, O· Sn. (l,OEIRO D·.I tuz (ministro da marinha),:~N,iO sou 
• innocentc, mas entendo quc.nii·o cOlllmeui peccado, ql!ando 

pr'estei .lltIllServiço. a Illeu paiz ~llpoiil(los). _: 

O Sn. ('OMPEU :-'::Sempre é bom conressar-:;e disso, por 

O SII. nlBIHIlO DA Lu.z (ministro da ?lIQl:inh~) :.:.... P'oi~ 
hcm ; cu o disse e repito. Esta que5t,lo' era' muito nova, 
niiC!.., foi tralada em cQnfcrentia. de ministros, o pel'lence 
cxclustVamcntl", ú rcparliçCtO dOE negocios c5trangciro~. "-
.. -O uübre Ilresil!cnte do cOllselho jii iJavia manifeslado 
sua opinii1o sobl'e il illlelligl;lwia 1IIIt arl. 5° de accôrdo, o 
ilpparocendo olÍlra em cOjilrilrio, de um jornal ,~I'genlino, 
'IUO .óc ~~Ijlpullha e5criptopclo IIl'gnciador do Ilito accÕrdo,' 
seria pouco pr.udertte de' minha parle, scm con(erer)cial' com 
illeu, co'lIcg",: ,vir aqui dizer a minha opinião ou a do 
gorerno: é esta .. Ilecli 1.Ie.i da 'lued,lo, n;",o só pelo molivo 
exposto, SI'. presidenle, CÚIIlO porque 'parec~u-mo pouco 
delicado vir dizer qual era li inlelligcncia de qualquer dis
pusi~<lo de um actôruo, qllO diz rcopeito~ á rcpartiç'10 do 
ministcrio de estrangeiros. N;io me arrclicudo do' assim 
h" ver \!rOcerliilô, nüo só por jlrudentia, como por delica-.· 
dezi\ . para conl o Illeu honrado coHcga, que a qualllue.l· 
hora filie os nobres senadorl" quizcrrlll podcr,\ vir declarar. 
qual é a verdadeira inlelligencia ;10 art. aO do dito<acl'ôrdo. 

c~ulela. '. ' . 

O Sn. SII.YEIILI LODO·:-N.lo Inanrlasscní fazer tratarlo 
em sepa nulo. , .. - .... 

ACCrtl5Cenluu ° honrado senador; •. Eu m10 proce~i 
assim; 'quanLlo milli.:;tl'o da llIarillha; !labia do que se pas;
sava na repartiç,lo ile eSlrangeir05 relativamente ás (IUeS
tocs do trafico.-I) 

O S,n. R'Dlmio n,1 Lu.z (1n~niStro da madn/w) ;-;-".01' es,a.. O S·n. Z.IC.\RIÁS : _ N,lO é i.to; fluando 'mandei razer 
oceaslao o Ilo.nrado scnador pc!" provln.cJa d,: !'ahla db,e a cncoulllleuda dos vapoTe, soube O;lllolivo politko que 
que coll1o. II1lulstro linha-me JlJlgad'o IncompeLente para dclel'lninaya esta mediuil. 
expli_c,lr o .senlido rio ai'!. ;1 0

• • • _. _.' • ' • 

O SII. ZoIf.ARloIS:-Y. Ex. fui que di:;se. . .. O Sn. n'DEIIlO DA Luz (ml1l1str,o ria. ?lIal'lnha): - ~u: 
O .SIl B'BElno DA luz (ministro d.a mal'ill/wl: _ .. ': do tambem . sonhe, o nada h'''l CO~I~ U ill'clJrtlo do) 9 dç No

. lCCOI·tlO ce]ehrado com a Ilcpublica ,Argenli,,;, I'm 1'9 de vcmbro d~ 1872., quo_ c faci', mylto I'o.<l"nur á'encommcnl!;1 
Novelllbro do nllll011roxilllO passarlo; li quc se, ou era desse 1H1VI~; olla naO EC fl!~ 1'''1' ~au,a rio aceOrrlo, q~o 
incompetente, não fui mais- d" que um aDto,uato qUiln:ln sena antes mOLlvo para '1."" nao se fIZCSS;Il, P,OIS' quo VCIO 
fiz a cnconimenda do cncouracado ... " '. elle,p~r ten.no 11 questão.c"lre o; dou; governos. 

• . . Eu < invejO ao nobre senador seus talentos c IlIustracào-j. 
O So: Z,lc,\nIAS : - Seri'l um automaJo, ,e, não 00- e declaro francamClite qu~ ,,;lo po,suo e;ses dotes ê (IUO 

nhecesse. da matena. '.' cont~nto-lI1e em ~só estud,,,' c resol.ter os negocios pcrten-
O SII. IlfOEIRO IlA Luz (milli.çtJ:o da macillha) :-... \,01'- I conte.·ú pilsta que .dirijo. A"illl I'ermilla S. Ex. que em 

.-
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relação 'aos' nego.cios que correm. pelas repal·tiçOe5 'entro-'I Depois de mim; fallou, não me lembro se 'o-~oDrado pre
gues aos cuidados ,úos meu! collegas me conduza semllre. 'sidcnte no c nselho e declarou que nesse 'dia tinba si~o 

. (leio modo discreto porque me contiuzi ultimamente. Eu não all1'e2Cntada pela O(lposiç"o na camiHa dos deputados uma 
devo tomar a dianteira a ilinguelll, nem. e,tnholecer qürs- quest,'ó de confi,!nça, e quc..;>e tratavaalli de 'saber so o 
tõés de competencia. Que a5 questões quo são tratadas e ministerio tinua' ami!)!,s, com os quaes pudesse contar nessa 
[e·solvidas. em conselho do ministros pos~am ser Icvadas ao' questão tio confiança. . 
conuocililento: do parlamenfo ',por 'lualquei' destes, bem; E~. igllOrav'leste, lacto; o sabendo delle, nada mais 
!Uas que'cm uma quesL,lo' que n,io fo'i tratada em consolho, disse; não insisti, pOl'lluo pareceu,me que. não' era airoso 
que é do n~1lureza mufto. especial; venha o ministro de uma ao governu recuar ou entender-se com á opposiC50 diante 
reparlição muitll tlive'Í"õa 'dizer om re'lw,t;1 a uma pergunta tio' uma quest:'to de conliança. • 
!lem sem"preinnocente: «( a Alinha opini:io ou (lo governo é .Eu não iria dizor ~os meus amigos que deixassem o 
esta ou 'aquclla" não nre parece :prudenle e nenr discreto. poder ou procuras.elll entender-se com a dissidencia; ba-

I'ortali'to, Sr. presidente, ainda' quando possa lireval~ccr vendo uma Ijuest,io de confianc~, dependente do' voto da 
.:a oxpressão com que se dignou qualilicar,me o I.lon-radó camara dos·deputadós. ]\,tu queÚilo l!1~ecisava ser resol-

senador pela Ilahia, de que sou IIIn automato,. . . .~ida, e desde flue tinha sido_ apresentada, cumpria ao 
,'. O s'fl. Z,\CARIAS:-Não disse isto. governo e seus'amigos aguard71r com .resolução o vot.o,. a 

deci;;50 da camara dos deputados;' era então uma questão 
O SR.,.!\1U8IRO·DA Luz (minisl'(o da marinha):- . . ,. o de dignidade. I 

noure senador 'permitta'que registi'c apenas esta expressão. . Eis aqui o facto e por elle se vê que não ha. contra
O nohre senador' tem sido minl.Lro militas I'ezes; sabe que . tli~ção no meu modo de proceder; _ expuz· u minha opinião' 
esta posiçúo .já tem I~luitos espinhos, 'traz muitos desgostos na ignoraneia de Ullla occurréncia, e desde que soube della, 
e dissabores P'lra aquelles quo a occupanL; c, pois; não é não insisti, .porque "i quc não trnba isso' cabimento, d.esdo 
preciso usar da expressões desta onlem para com aquelles' que us cousas se achavam coJlocadas em tal-siiuação. 
flue se esforçam por tratar, todos o. seus coHegas com a 
maior urbanidade e delicadeza ... ; O SR. SILVEI fiA 1,009.:- Que doutrinn I 

~. O Sn.RIBEIRO DA Luz (ministro da ~arin'ha)': -Foi. 
O SR. ZAC.lRI,\S o-Se ha neccssillade, cu ~ne expliCarei. depois 'disto, quando não era .mais -possil'el illll. ~ongra.ça

Illonto • porque Linha sido RprescJltada a"questão do con
fiança; [Iue fui convidado para fazer parte do: ruinisterio. 
Oel'o decl'ar"r ,áo nobre senador que aceitei a pasta que 
ainda occupo para cumprir um devor, que todo cidad,io 
tem· de não recu.ar-se ao 'serviço publico. N,io foi a am
biç.lo que , .. e levou a occupar este cargo, que tão pouco 
so compadeco tom os actos d;:l minha vida m.odesta. Nunca 
ambicione.i ser ministro;' e se tivesse esta ambição, já o 
teria sido ante5,_tcria feito parto do.to mesmo mini.sterio 
na occasião em que se discutia a qucst"o do elemenio servil. 

O SII. l\lIiF.IHO D.I Luz (ministro rlamarillha) :-: .. prin
cipalmente ao nobr:e senador, a quem sempre. tributei o res,
peito e consideração q\IO I!)erecem seus talentos, sua iHus-
tração,. scus serviços. . _ . . . 

Sr. :presidente, por esta occasi;io (Iisse o nobr~ senador: 
" O mini.tro da marinha muda de opini:10ide um dia para 
outro; hoje dá lima ra1.,10 para defender um acto seu, 
amanhã dá oulra. N,'to é de eótranhar i.to, porquo o nolmj 
miúi,tro antes de sentar-se nos conselhos da CorOa intimava 
em . U!llll reuni.l0 o presidente d9 con§elho c aos seus col- . . .. 
leias que se .retirasscmdo poder, e logo depois passou a . -o. Sn.Z.,cAIlIAS: -NeQl eu dis'so que tinha sido por 
fazer parte 90 ministerio. :' . IlmlJiç"o.. ' " ~ 

. Eu estimo cagradel;o ao honrado .scnador, .por ter.tra7.ido O· Sn, RIBEIRO D,I Luz (lJlillislru da marinha) : - O no-
este .. boato ao conlleciment9 do senado, porquo dÚ-llle occasião bre senad~r não o declarou, mas acçôes menos dignas 
ue o cxplirar. , IlUllca o homem praliea a não ·scr pelo IHovol .... da illllbicão 

'l;Iouve, Sr. presidentÍl",uma l'euni:1O do a'uigos do governQ ou dó" egllismo; nào foram a ambi~ão nem º egoismo (IUO, 
pouco :lnL"s doi minha entrada para a pasftt tia mari"h,!, e . me lel'aram a aCcl'!"r es.ta posição, que tanto contraria 
neHa tratou-se de resolver o procedilúento que de\'ia ter o meus habitos, que t<lo pouco compativel é com os meus 
"overllo, ém Ilrescnc.·a da O"IJo.ic.:,o, [lire.tinha cOlltra si na o r inlcrc5scs,-eolll as minhas cücumsLallcia~. 
camara temporar:ia. I'or encommodos de familia nflO tinha Disse o honradõ senallor que ell· devo 'cóntinuar, os pro-
cu sahido de ·casa, liem estado com pcs?ua alguma 110 dia . d - C paralll'05 e guel:ra, porqlle a 'Iucstão com,a onfe'deraçãu 
dessa reunião. A'ssim. apre,entei-Ille, scm sabel' do flue \. . I . I E S , I rgenuna n;10 "5ta CO!l~ ulla. u entendo, 1'. presi(lente, 
!..Iilvia ~cco~Ti,lo.na can!al'a. Fall<tTil lia occ:lsião el,n que qlle esta quc3ll1o. está 'COIH:lui(hl; não pretendo fazer 011 

, che~uel, nao: sei que senadorou deputado, etratava..-sc de autorisar despcza algllnia 'pelo rece.io do quo reappareça a 
sab-c.rse o IllIIllS!l'J'lO de,Vla rcllrar-se 'para poder co~graçar.-· . divergenci~ l:10 felizlllente terminada entre o llrasil e a 
50 o 'part,~lo con,ervador, ou se dC~la e,onlinllaL Eu malll- l\epnulica a que j~l me roleri. I 

festol enlao francamente a ml~lha Opll1lao.: amIgo do 1-;0- .co honraa.o senador veio com a quÚlil0 da proposta do 
.verno actual. naquolla occaslao. -'Iorque J'\ o lIIIha >Ido no fixaeão de forcas ó da proposta do orcaHlonto, o sustentou 
anno antecetlente, quando se discutia a lei sobr~ ? elemento. uJll,i opinião ·q·ue já havia manifestado e que iJo~e foi 

. servil, dedurel'qne achava conl'enlente !f'le o IllIl",ter·IO se tambem suste.ntada pelo noüre sena((ur pelo Ceará .. 
retlra.sse, e q,u~. UH) home~n;r,estlglos~. d? .~~r,t~~lo con~er~ ~ Sr .. (lrcs~lcnh], .qüa·lIdo se d~scutia 'Hlui, a lei de forças 

. vadol OI gan.I:"L.e IIOVO IIllnl.tello, P,II ,I que .1."lm 50 con no dia '28 do proxllno . passat!9 llIe-z, V. Ex. p.onderou ao 
graçasse o pa~tldo; bonrado senador pelo Ceará 'que guardasse as obsen:ações 

O SR ZACoIlll,\S: - Estou satisfeito com it eXl'licaçüo. que enl:1o fazia para quando se discultsse o orçamento. 

O SII. IJIBEIRO n.1 Luz (,llIinj!lrO da marinha)- . O SR. Z.Ir..lnIAS :-So?re politica geral. 

.' 
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o SO. RinEmo' riA Luz (ministro'da marinha) :~Perdôo, Jepois o,honrado senador~'l Ú.1tar dá· escola-de marinha, 
'mo V, Ex" qu~ guardasse questões. de orçamento para o S. Ex, com crrlo desravor 'com Ilue sempre 'se rcrero ás 
orçamenlo, porque o honn,do sGllãdor discutia O crcslito, C pessoas com qllem argumenta, di>se que cu me havia con
eu re,pondi-lI'e prôcllrllndo apoiar a ppini,lo rlo" SI': prc- tradicto', 11110 attrib'ui a falta de ofUciaes de niarinha á 'es
sidente, de que tinha IIwis cãbimento a di,;cu'são da mu- cola. SUllp.onbo, Sr. prcsid"nte, ter~mc cxplicudo de modo. 
teria de que tratava o hnnrad'o seliador no órcillnento. -ao daro a I'espeito desta '1uesl,lo. O grande dcsfalquó quo te- . 
q!lõ n'um projeclo de 'Iei'de rorças. . •. ' .' . mos na. classe. dos subaltermos provlÍm'principalmente da 
" Por essa occasião dis'sé o nohre senadór pel~ Baliia 'dcsde guerra do I'i\raguay ; perdemos alli mnitos omciae. subal-" 

que se discuti" alei de rorças podia-se discutir a qucsWo do tôi'nos, superiores c m:esmo generaes, u~s por doençá o 
dinheiro, porque,. votada .u, força, 'necéssariamen te 'se' havia outros' em combu le, Tivemos além disto a promoção .. no 
,de pagal-i\.~ Contestei cste principio rio honra'do senado'r r, quadro exlraordi,nario, como meio dé reco'mpensar os bons. 
contes.to ai!!da hoje, porque não é principio legal. . Volãda serviços preslados naquella gucrra. Em consequeílcia, pois, 
a rorça, Sr. presidente, o que se segue. é quo ao' governo' destes fáctos, nHlnifcstou-se grande d~sralque do pessoal na 
assiste o direito :f ter cerlo' numero.du iildividuos sujeitos classe dos '2 0 , tenentes, que é o prinlCira:poslo de olliciaes 
ao serviço daS' <\Jmas; póde lançar mão dos meios aúlo- de !llilrinba,' "," , . ~ 
risados em lei, para fazer_'com que esses individuos aban, Ora, a escóla .não tem dado omciaes senão 'em nu
donem suas .oc~pações ·ordinarias o venham prest~r. esse mero de 2Ô a 2~, termo médio; durante eslas cjrcum
serviço; dá-se emflm autorisaçilo para que o govemo de stallcias'cxlraordinarias conlinuou a dar o meslilO .numero 
algum~ maneira coniprim,~ a liberdade do cidadilO, o obri- de guarr!ai fIIarinba que ordinariamenle dava; já se vê, 
gando 11 aparlar-se de suas occupações ordinarias para vir· pois, (Iue havendo esse desfalltue, pelos molivos que acalw 
prestar um· serviço de natureza \nuito especial; mas não'se de éXpQr,. e 'ua~ havendo'o.suPllrifllento correspondente por 
segue que cslcja, n-ccessariamente votada ,a somma pari, parle da escóla, ou ~m condições ilnalogas úquellas que 
pagamento ~a· rorça autoi'isada, poi'que cs,a somlu<J, dc~e produziralri o. desralque, havia .·de ;8 d:lr. como se deu 
ser votada na lei do oreamento.· grande· numero do vagas' na classc do's 20 • tenentcs ; de 
.. ;0 SR'- Z.CARI,IS : ..... :.:Volada a força, eSlit.imllli.cil.i\Olenle modo qué,' quando fiz o meu relatorio, .devendo ter essa 
. résolvidó. o voto do parlamento em ravor dos mcios, claise 21.0 ofllciacs, linh1! apenas.55 e por isso ahi ~isso 

-O Sn. nIÓEli\~ DA-Luz (min'ist~odi marinh~) :_ V, Ex. ,que convinha (Iue a' eséóla de marinha rornecesse delitro. 
,h.lflclemlir~r-s{)-{Ie q~e ílãO podcndo_reunir-se ,i~ ca- do prazo de trez ou ~Uiitro annos os guardas ·marinba

maras nu dia 1 de Oezembro proxinío passado, ficamos sem 'necessarios para pl'ecncherem as vagas,' porquc do' contrario 
'1 ~i dO,orça.mcnlo para os wimeiros dias de Janeil:o. Aqui o servico puNico som·eria. - . - . 
no se.na;io :súpponho que mesino o 'npbre sr,nador ou oulros nlas"achõu o honrado scnador qlle cu mõ tinha contra
disseram (Iue o governo estava razendo des"ey.as .~cm lei dilu Ilualldu Melarei que· uão, convinha,quo' essa . cla~se 
quo o autorisaõ!ie. Atrenda o nobre' sena'dor quo;\ cxce- eslivesse sem pro prehenchida, porque 1H10 teriamos 'destino 
pcão de Gcrt"s· despeza~ relativas ú. obras publicas, a um ,a dar nos gu.ardas-marinha, Sr. pre:identc, o_quo' disse. fO,i 
oú outi'o servicQ, quasi. todas ~s de,p'ezas votadi .. s no OI c.a- liue cunvil,ha. que n'l classç de 20

• tenentes o desralquo não 
mento o são ·'"ara 'p~ga[llcRto do C1upregos creados j,ôr íosse t,10 grande como é; e .(Iuanto au prelienebimento ,que , •. ' 
Íei quo teem vencimento;; deteJ'lnin~dos, si!.o para pagame.nto' '''';0 havia lambem conveniencia de que se realisasso inlc-
das 'furças de mal' e lerra', (Iue 'existem, alltorisa.da; por gralmenle; 'vi,to ,COOlO, neste caso, noio teriafllos destino a 
umà lei. ,Entrelanto, os nobres senadores nunca flzrr,;o .dar aos guardas. mUI'inha, S" U escola de marinha deI' um 
excep~ão lIem das rorças de terra c .00ar (Iue, lia opiniiio Ilumero de guardas-lIIarinha muito elel'allo, I~luito. além 
dos nohres .senadorjls, podião ser pagas, nefll tjllllhe.!,u dos daquellé que ordinariamente IClú dado, I~nconlraremos por 
emprcgado,s public'os que' \inhão ven,~irnentos determina.dos cerlo dimculdade clll'ujlr-I!,1es deslino.·' . - :, 
endei. Como. pois su,tcnta., o liobre sellodor hoje uflla Foi o cu que (hsse', e ~qui não,hacOnlr\ldicçilo; expliquei 
dOU:lrilla eOlltrariaao procClíiniento quo .tem .. lido ? __ a· causa do desralilue 'e dr.pois decljlrei que não era prcciso 

SI'. presidellte, não concordo com semelhanle doutrifl'1. 'que a classe estil'e~se cc'mpletamenLe prehenchida pelos 
O ~orpo legislativo pude decrel.ar ã rorca; a qUr.flãO é de molivos que acabo de ·repelil'. - . .'. 
saber se pode prejudicar ou nao a' inllllslria do pt'il., auto- ·F"lIou depois o ltol)r3'lõ s(',;"lIor -sourá· o .diqul',. e tlr.da-

". risando JI"e o exercito e a armaria tenham maior ou mcnor rou ~ue na.o sabia com que:.lim linbalcu narrado ao corpo 
. numcro de praça~; mas a quel~o do pagQmeuto c quest,io legislativo" a oceurrencia _ da . sllb-empreitada' feita pelos 

muilo diver",; ahi convém saber ,e o"estado dó tllesollf'o cngenbeiro'~ Baraúna e'Cóimbra a dous·ncgociantes. O h09-
permitte {I'~e em vez de 10.000 homens lio exercilo,llOr rado scn;'dor'ricvi~, e;n ve.z ~o 'j'cjlaru que rcz, louvar-me 
exemplo, haja só' metade, porque. se o' Ibesouro' não tiver' por haver referirlo ao' ,cnado esle racto. " 
'recllIsos, para pngar-senão'metade dessa rorça, póde o.corpo O' Sn. ·ZACAOIAS:.- Eu linha só curiosidade de saher 
Icgislntivo votar ünicalllcntc' as' SOllllllllS n~C(~3illl-ins p;lrj~ qual era a "duvida. . . 
essa inetilde; e o governo 'vcl'-se-hia em néc_cssidade tle-li-
cenciar a oulra metade ou de nJo chamai-a a se,'vie" se a. O SR. RIBGIRO DA Luz (ministrá da marinha: ....."Fc7.
não li'vesse reunido. Uma ·Iei n,;o di;pensa a olltra, võtada ~a se o ctlntratq do. dillue, rui ohjeclo dé muita discnssão lia
forçaé'preciso quo' ,e votem osmoios'para poder o governo imprensa; posteriormente, (I'\ando jil me achava, tom a 
reunir aquelia, Silo pois leis distinrlús. pasta da iílarinlra, um jornal dcnunciou o racto 'de haver.em 

os empreiteiros reito transrerencia . rio seu contrato a .dou3 
O SR. ZAf.ARIAS : -N,io llOS e~lendeJllos ; Ira aqui tios negoc.iantes. I)xigi que um dos empreiteiros, pres'en,tc nesta' 

accordo por ral!a Hú explic'aç'iO. ' COrte', me fornecesse copia da e.scriptura dcss.a sub Clll-

O Sr;, HIBEIRO DA Luz (ministro da marinha) c-Passou prelada 'para verilicar si era !Jmil lrallsfcrencia, o'que não 

lO 
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_ permillia o art 12 do controto, Oú ,e lima verdadeira que autQrisou o recrulameilto'. ,N,lo; a questão est;'l resoi'-
subemprcit,ula. vida, porqu~,o hajieas,corpu,s só é nq;adóao reCl'IIt,\ que ° 'que disse no' uleu relatorio é o seguinte: está alistndo' 110 ('Xcr~ito ou armada e.não, au 'Iue estiver 

Tendo vcrific'lIlu que os supraCil'lIlos engenheiros haviam no corpo policial. 
feito um contrato á titulo do ~ubrlllpreitada com os nego-, Por fim f"lIoII o nobre scn~uor sobre arsenae's ,". 
ciantes, , etc., etc. , • o SR. I'U!lI'~u:-V. Ex, 'não deu sua opinião sobre o 

,Eu ",10 di~se, pois, no meu relaloriü que o contraIo crn l:ollflicto entre o juiz do ,dirc,ito e o prcsidelltc, 110 I'arú. 
de.subempreitada, ,mais feito '\ titulo ,Ie subempreitada, ' -

. , ' O SR, RIBEIRO IH Luz (ministro ,la m(trinhp):-Jú dei DesdI] que 11m jorllal d'~sta Cúrt'l linha ileclal:allo qlle h1l-
via'uma transferl'ncia do 'cootr'llo, c que se serviram os minha Qpini,;o, jit di's;e que o arL 18 resol\'e a quesliio, 
,contratantes dó titulo de Su!wmllreitad;[. I'ara illudir.o O SR, 'Z,IC'\RI'\s:-Note que efte negocio cslá aITecto 
governo, entcn'di,quo,devia exigir cüpill da rCil'ccliva es· ao conselho de E,tado, 
criptura c o,uvir n;,o só o consl'lho naval, como a s.cc~,;o O' S'n. ItIBwlO u,\ Luz (ministro da marinha) :.L-Slm, 
clll IDnriÍlha e' guerra d~ conselho de ,Estado, alim de vc-, 5enhor, mas cu pó.,so cmittir minha OIVnii\o,. " 
rificar se com clf"ito linha havido uma v"rdadcira tr"n5-
ferencia, probibida polo contraIo, ou se simplcs~lellto umn O Sn. l'oMrEu:-Depois não 'àllcgue incompetcncia. 
sujJemprcitarl ... NiLO qualifiquei u contrato; .e'stava ;)'es- . O SR, RII1WlO D.\ Loz (millist-rO'da mari~ha);- Fallou 
pera para o fazCI' do parec'crda ,es~ão de lIlan(ll.!!L (l guerra rlepois o honrado senauor sohro o' artigo !to em que vem a 
do. conselho.,!le Estado. '1'ralal'a-,e de ollra Illuito imlJOr- autorisaç'iO para rcforn,n do arsona"5, e disse quc I,;io sabia 
tanlo, 'contrãlarla por '1,BtiO:uuü;ll, a respeit,o da qual que de'stino pret"'ndia ell dar ,aos arscnaes das prol'ilÍcias 
muito discutio a imprensa, Q por-isso entcndi que devia 'quando queria confiar as pequenas construcçõés á indus-

- trazer ao conhecimento, 'lo corpo' !egi,lalivo essa oreur- ria pal'litular, e só as gl'1l.odes aos a, senaes, visto como 
rencia, , " estos estabelecimentos nas provincias estavam mal montados, 
. Passou rlc~ois o hon;~do senadol' a fall"r ,obre a 'IUOS-' e (Ião podiam fazer suas pequenas con5trucções, 

lão 'do habeas·corpus; disse ilue'eu havia emittido hna . Sr: presirlonte, o IÍleu pensamellto11Í o seguinte : rcser
opini'ió, (jllan,lo reconheci que as aSôClllbléas provilll:iaes vaI' ao arsenal da tôrL0, qne está muito bem montado, as 
ntto podem legis,lar sobre ,o reerlltamento, mas quo linha-mo grandes construcçOes; as rle menor importancia ao ria 
enleiado quanto á outra quesliio, Bahia_; os con,;erlos e o fabrico de embarcações miurlas 

Sr. presidente, por. esla occasi,lo o honrado1senarlõr nos aos outros, e 11 industri,) particular. 
leu. o art, 1 S da novi;sima reforma j"h-lidaria, que {c.'ol- Não 'luero alterar ° statu-,quo '005 'lI'Sen,)e5 e o hon-
ve a questão.· rauo senador sahe 'luP, dclle" só o da Corte eEIA cónve-

Eu-manifestei a 0llini,;o no ,cntido de rlu\J as assemblcas nientelllente montado., O ,Ia llahia acha-se'. elll estado de 
provinciaes n,lõ podem legislar sohre.o rec.n,tamenlo, SO,ble prestar algum 5erri~o e fazer fabricos ~c ,,,(ta impor:, 
,,' outra questão tambolll ellliUi a 'minha 'opini,lo de que tancia, Illas 05 outros não cstào nestas condiçõc' e para 

• existin~o a .Iei" ainrl;. quo inco'lililucional, 1,,10 podia· a (I'!O o eslej:lI11 Ú necessario fazer com elles enorme rlespeza 
• autondadll judlcwrl1l deixar ue executai-a, com o funda na. aCIIUisic;1o rle maclJinas e no resprrtivo assenlamento. 

mento da inconstitll,;ionali',lade; 'Iu6 semelhante principio, 'C,L1r:ulo que se o do 1'''1';( o l'crnamblko f"rem montados 
era perigoso, que 11 lei, inconólilueional ou 'n'lo, era lei, convenientenlenle, a despcza com cada um rie!)Ds n;1o poderá 
e ue\'la ser executada 'lto que rCl'ogaua fosse ou pela, anrlar em menos de '200:000J) ou300:000,il, Este modo 
assemblé,~ !icr'll 011 pela mCSIn<l assel~lblé;l prol:.inci,~I; de pen::ar, poréJII, não exclue que' se confie a inrlust(ia 
quo pnnCI!1I0 0Pilosto la ,lo enco~ltro a~lfH ria Intnrprcla~:ao, particular alguns Irabalhos, porque nã!> só baveril occasião 
porque abl 50, dcda~,,\'U '(1"0 10"as."5' le,~, publle',lu",; alé eni 'pie os "rsonar:s n,10 ,possam dese"'penhal·os, 'COJIIO 

'€nt<1o pelas assembleilSIU'O\'lllClaes, ~'olltrarl!lS ou ',' Constl- "in'a "'LO coo,virá cOllfiaJ-lh.os .. So não puder fazer-se 110 

tUlç,lo.ou~ao acto~addl(lolwl, em Ylsta rlaquella HltOqHC- ar:;enàl da Côrte, em um navio que aqui esteja, um pequeno 
tação, não se conslue~aYalll revogadas'; era precIso que o con'.llrto~ n,10 'hei de mandai-o a Pernambuco ou Pará para 

.fossom 011 pclo corpo leglslatl\'o, ou pelas n~eslllas, assem- e;so fim. 
b!éas provinciaes: Desde que se cst,díelcceu semelhanle prin- N~lo tenho opiniüo fi~a sohre a refor~Ja uos ársenacs, 
t'lplO ue 'que a lei, embora IIlconslltuclOnal, embora -exorhl- ,Iisso o '.lO ,rarló ,enador. 
tante ,das allribuicões das assclIlhléas -pro\-inciaC5, dOl'ia , , , . ' . 
vigorar', ,produzir seus eITeitos, em'luanto n'LO fOiiSC- 1'01'0. 0, Sn, ZM:AII,,\S :-EnllttlU algumas Ideas 2ue eu não 
gada pelo podor competente, não cabo a autoridaue ju,di· PIl-UIU aceitai. , , ' 
ciària' ou adiuini5trãtiva, deixar de exécutar a lei, ~ob O Sn, 1118.;lno 11.1 Luz (ministro ,la marinha) :~O nobre 
fundaDll\nto do que ella excede as allribuiçrles das aosem.' senador niLO cOI!corrla ""oll~,a oriniãQ- que emilli sobre 

~bléas provinciaes, porque semolhante principio" rér'i',o, é um dOE ponLos da ,reforma, e por isso di;s~ 'Iue cu não ti-
(lcrigosissimo, . • nha opini"o li 1'1 11 e e segura. l'óde a minha opiniüo não merecer 

lEis o que expéndi em rêlaç,io á qucsl;io do que IHlj~ o assentimento do nobre senndor ma;;' não,'lur.r istu dizer quo 
ain,da tratou o nobre senador pelo Ceará, _ ,não seja fixa e segura. N,lo o seria so por I'enlura cu ma-

QuanLo á. concessão ou dcnrgaçfi.o do habeas_-corp-us, Ilifcslas::;c uma opiniflo cJn um ,dia, c em. oulro QpinFio diffe-' •• 
estÍt isso resolvido pelo a'rl. ,18 da novissima reforma juui- reilte': 
ciaria; isto mesmo declarou hoje o ilObre sepador vela Entre as diyer,:ls illeas ,que e,nlllll'-Íei em relaç,lo a refor- ,. 
Bahia; mas, nem por isso eu desisto da opinião que tenho ma dos arienaes, o nobre senador só se occupou de ,uma 
,manife$tado, porque' a que combati e!\l, que podesso ser que refere·se as comp~nhias de àrtifices Il)ilitares, Sua Ex 
concedido hab~as c6rpus pela illconstitucionaliuade da lei não'corcorda COIU o 'meu mouo de peusar a este lespeito 
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A'precio, SI', prc~idelltc, ois' obscrvações fcitas' pelo honrrrdo' oper~rios convenicntemento educados; não resta, porém, 
scnador, meu fim é unicamente procedu com acerto. elrar duvida de quo este opera rio Ii'ca bastante 'caro ao Estado, 
o [nenos que p~deI7: por is~o estimo a discussào, porque porqud'deve-sc,addicionar ao jornal que Yencer; tudo (Iuanto 
scmpre esclarece e traz idea~ novas ' ' se ,dcspende!-,' com..:;" sU,a cr,iaç'lo e e~u~ação, 1'01' algum 

Disso o honrado senador: "se SUPI!rimis 'as 20mpanhias tnmpo, entretanto, ha\'emos de manter'alnda estas compa
du artitice" militares ó preciso s'upprimirdos as de mcnores nhi~s, atú que'uma grando concurrencia do artistas, para' so 
artifices, porque urna instiluiç'i.o é conrplc'ínellto d,) outra". coó,tratarrm os dispense, 
Sr, presidente II<iO foi este o pensamulít'u dos I'('g-ul.melilos • O Sn: ZACARLis: .. Ent,io s~o necessarios, 
quo tcinos, As companhias de artifkc; militares roram crc- ,O SIl, RIB~:IIlO 1>.1 Lúz (ministro "da marinhal: - .. ' elo 

'ada, pulQ deércto.11. 54. de 26 de Outuuro de 1810', e a dc llido ,ocial muito necc,sario, pOI'q'ue realme'nte dITo-só aos 
IIIellores do arsenal da"córte por avisu de 16 tlc Sdtilluro IIlCIIOr:cS a ·melhor cducaçàó possivel, e quanto 'ao inte~ 
cle 1857, Aquollas podem ser preenclJid;\s ou por vuluII:- rc>ôc dus arsellaes o são igualmente, ~mquanto não houver 

- / 

_ . t,ario,5 artince. quc sabem tias compallhiasde li,ellor~s, g-randc concurrenria,tle artistas p"c.a contratarem-se; en" 
.. (J Sil, ZA!:AIlI,IS :-EnHluallto o viveiro "oioforsufllcicnle. lendo, porém, 'I"e ",io convem dar-lhes maiol' de5elll'01-
• O Sn, 1l'"EIIlO D,I Luz (minütro da1llarilllia):' N,iu vimcllto por causa d:, de;p 'SOl, e IIIe5mo porque niln ac
qllero cxti"guir as cOlllpallhias tle ,I\rtifices 'njjlitart!s; ""'11 tuam h'ojo .. cOl'n a mC:'lila, 'rurça as eircunrstancias '1uo, 
'Iu,ejo é tirar-Ihe,s o earaEt,'r' militar 'Iue tem, e IIem ellas out'rora deten!llillar\ll11 a treaçf~o des}as co~,pallhias, 
'i\o ocomplcll,ent'l das,de menores "rtinces, cumo pell,a o ,O sl'nado sahe qlle "'io,ó' ao' [.rcação das companhias ," 
honrado ~cn;,dor, porll'''l existiam muilo antl's de ser cre- da "'lI'tifice,; menores, comQ a do aprendizes.. marinheiros 
"das !Vluellas: ' " ", . tivcram uma 'cau~a ; foi nos ar5enaós a falta dc'operarios, 

Ta",bem del'o ponderar que 05 arli'[jces 'mililarll5, 'IU'"I- e"IIa marillha;;em a, (alla do \'olunlarios ,Q.,lc recruhs para 
do I'oluntarios ",io tCrlll)uartf'i no ar~cflill, rl'~itli'm c,n suas 1"'l'enl'hera 10laç;iorlos IIOSSOS navi", : ora"desdco momento' 
casas cp'" suas ,faniilia~,' e des['mpcliham, como 05 "'Iuar- que tivermos opcrorios (u~necidos pelas ornei lias parliculares, 
lelado>, o, sl'r\'ico delcrmi na du, 1;,'lu I'II1;ula me'ílo; nl", convcnicnlelllen le (lropa rados, n;;o I'I'ccisaremos mais cria l-os 
quando procc[lcni da COllípanhia de' rncnlll'(lE, siio ôblii"du> e,educal-os C~1II0 'até' "'jui, porque ba consid~r,ivel ccono
á alJlI"rlclar'até á,idade de 21 annos; do n"lI1cií'a'_'Inc, mia ['m pr.,rerir a~II"-'lcs a,útes, Aseompanhias do ~prélÍ
impondo-lhes o ,regulamento ~ obri:;a~,io de servirem .dl)7. dises marinheiros fornecem'hoje • .,'Iuasi exclusivamcnte, as 
'"II'I)S ao Estado d")lois' que cOIllJllet"m a 'i,laJc ,Iil I li, praças 1"'1'01 O corpo. de impcri;lCs ; mas attellda,-se (lua u lia 
cl"'s, nas companhias de arlifices, ,ó ,c['\'em ,cinc.o "fI"OS I,raça prol'C,jiCnlll da ilila companlri,i nos fica muito cara, 
ilquarlcJado~) li o:; outros ~iltt,;o morando Clll ~lUI:S casils. porque ó preciso r,~ccbcr um 1I1E'ryno-na i~ade de 12 aflnos, 

ror~1nto, "ó o Ironra~o senadur qllc as compalllria,s de 'criai-o ,e educaI-o alé HOS 17 em ~ue' começa' a prestar 
artifices IIíilitanis Ilãg silo o complemento d~s companhias serviços" ao Estarlo .. Esta p,:aça elltra para o, corpo com 
,los '"!'lIorcs, artifices; ponlue' 'a,,"ellas exisLiam' alltc,; :ull)a dospcza lIão ,inrcrior " ires contos de~réis, e' mui'!as 
dest;ís ;' fJúr(!ue podem ser preenchi,las com voluntarios, c v!lzes de nuis, 
a,sirn mais qlle o aquarteUarncllto ,";;0 50 conijrlera inrlis", O SIl, ZACAIlr.,S : -Tamhem opi"a pela .uppres·são das 
pensarei para que os artlfices cumpram as obrrg"cõcs qlW,' I' d e d' as ;llarinlrelros ? ' ' 

"lhes são"'impostas, porquanto não ,illjuartclam (IUi,ndo são coml",nllas (l apr"n IS., ' 

• .o:;Y'l!.u!,tarios, ou quandó teem mais de 21 an"o;;" ai"da que, O SIl., RIBKIRO n,' Luz (lIl~llistro,ua !1Iarin.'la):-~ão" 
IIesle rasu, 'prol'erlall1 dj.l companlriú rle meno,,"; 'porque IIào po,lt,m~s preSCindir dell"" é quasl excluslva-

A meu vC", SI', presidente, o uoicú illconvcnicrrl.c que menle das eOlllpanhlas lJue no;; "em o pcssoal pal'a o corpo 
''c póde dar '110 tlesalf'mrtelamellto dos ilrliiir:es militare," e 'rI'os iml'eriaes marililreiro,,_llIas se a-marinha mercanle ,nos 
se ""Ire cllts hi>ul'erem alguns o"lJhilOs, porquc serú peri- fornece~se mariílllcii'os;,'collformo em outros paizes, 
ROSO entre,gar a si :\. pr"pria dircce,in mOr:QS na idaile d'l O SII, ZAr."nus : - Est,iu-IIus Imitando. , 
1:(;' allllOS, Qrrartlo: p~rélll,aos quõ'til'~)o",'f"IIIilia, SuJlPO' O SR: Rtngrno 0,1 'Luz '(m.inistro da marinha):-Sem' 

"III!.o que I,ã~ ba in,conveliiellte algu~Il, E»tabc!,,:ça-'s", poi~, .du"!,da nenhuma, IIi' liaiws flue c;t,io illl~t.ando cst",.I:oa 
a exupç,iO a respcilo dos que rorcm orph;ios, c dc,al'I,a- In~trtulçilO, mas ",10 f",em della o I!;,ICO "Ivelro dóI Irrpo-

'recerá aquelle incoflrellielll}} ElIlreti'i"rllo aprecio ".lS obscl'~ la~i.1o dos ~(;U~, lJario:;, '101" cau"sa tI'.l gra.nde dc:-:pczi.l; pOI'-
I'a~õ, du lIobre '1'IIatlur" l'0r'l"C ella" d,10 oCl'asi,10 n (IUe tanto, se trve.rrnos Ullla ~r~lId,! marrrll~a n~ercante', q~e nos 
cu I'CII;O C rdlicta muito ,sobre esla m;1I.~ri:l" II I'rocllre forne\'a ,pesEOal' convelllCnte, para, tnpolar os navlo~ da' 
fazcr a'luillo"iue fô'r mai .. ; ilc['rla,lo e CQlíVCllientc ao, s,er- nos", ,,,'mada, n,'o' duvclllo; conllnuar a (a1,cr destus o 
viço i'ubl~:u" . - e<- ~ comp,,"lJias unico vivejro, 

Del'o .La",bem observar a.o Irimradll senarlor 'Iuc .... lroje O SR, ZACAR!.IS : -Pôde estar ,cerlo, ainda nenhum 
millha I'0u,'a eXI'criellcia j;1 "ao me c~"yeneelldo dr. que mirtis'tro 'da I;larillba poz e~ ~m duvida a vautasem destas 
pa::t t~rmos .. eo:niJlt!lo, no arscnal,rta C~lle, o I'P::.~u:.~1 das c'J"iupanbias. ' 
respectll'as olJiclITas, n,'o,lra ta"ta neceSSidade rio '\'1\'011'0 da " . " ' , ., 

,I'orn""nhia dI) ''1J1'cndi1.cs II!cnorc" ['orno o\Úr'lra,' porque O SIl; R'OE.'1I0 n" Luz ('mllltstro da marlllha) : - Não 
já concorrem' lIIuitos artist';s "i,,'a eõntrlll,,'rrm-sc. ,"pilho cm ~lJv,da" rallo em hl'pothese; quando .Iesappare-

, A in:iti tui~fLO d", cumpanhias ,de lilOllores 'arlifices li ,semi e(',~ .<l" nrees;I~la d~" dr,5sas . ,com,pa~lllIas. na, propor~ào' em 
dUl'ida, de granrle 'v""lasem, .. 11;10 50 pelo ludo Eocial, qu" c, ta mos, cUlnrrá cOIIser"t1 ,IS, 
porque rceehcndo os mcnores' dá,Ihc3 cducaç'io 'o 05 '"re- O SII,: PUMPEU : -=- Ellil~ rc!'oll'CI'arll U!U grande 'pro: 
7.erl'a dos -vi cios c da occiosirladr, rc,titllin:lo-os ,i socic- blcma, 

• dadó com um oIHcio ou occllpação util, coni'J ainda fleio O SK: ZACARIAS:' - lllllliorlalisaram n'õ'noe de José 
illteressc das oIHcil]"s dos arscnaes, I'is\o como forn~ce-Ilres lIJacilll dá Costa aulor da i,lea,' 
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o SR, RIBEIRO DA tuz (ministro_ da marinha) :~Selll 0 SR. IlIDElno D.; Luz ;-Porque n,l~ disse V: Ex. IluO 
duvidª,' imlllortali;ara,~l o nome. do seu,. autur, fUI, ~ma aproveitassem~s' 1<10 bon5 companheiros iluàndo i~ual facto 
optima ipstituiçüo, o deJla temos tlradQ I.s'melhores resul,~ se acabava de dar na ("sl;llcrra? ' / 
tados; 'milS, deyemqs conservai-a LiLo.d~senvol\'~"a co~no ·O·Sn. 1'0)lrEU :-Ileferi-mc tambem á Inglaterra. 
está ontro nó" emquanto não tivermos mais. outro rOCIII'50 O SIl. IlIRElnO DA Luz :.;-Tambelll alli acaba 'fie' retirar-
donde venba gente para preencuer a 10taç,lu dos nossos 11".- se o miuisterio e ha mais analugia entre o governo' da In:'{ 
vios, porque, ropito"uma praç~ quo nos vem da cOlllpanhla glaíl'ITa c o do llrasil, do 41lli entié este e o da Turquia, 

.para o cqrpo de imperiaes IiciI-nos muilo C"~'l.. . , 
Sr, presidente, tendo da,lo estas, I'xplica~ol's ao honrado O Sn, POMPEU :-Eu citei dous exemplos rlo-'ministé.ri,os 

senador pela Ilabia, deLxo tle fase r 0.b5cr\'açiio;~9~re a quo so relira vamo , 
rJeclarnção rio S. Ex. do que nunca lisera do;;pc;a:\ como O Sn, (lIOEIHO DA Luz (ministro_da mar.inha): -Suppo-
ministro, sem. , , ' ' nho '1110 niio so governa 0\1,105S0 paiz ao modo da Turquia., 

... O 511. "Z.\C;\IIIAS :-::-Se abrindo lantos 'crÇ.ditos." l'Xtraor", O 'Sn. ZAC.\III.ls:-Nem tambemao modo da Inglnterra, 
dinarios .. ". .. ' " 

O Sn. Il'DEIIIO DA Luz (ministro éla marinha) :-Gover-
'0 Sn.HID'EIRO n" Luz,(m!nistro Ilamarin,ha):,.",:. ... aulo- na-,e o nosso pelo mesmo 'l'sleOli\ d~ Inglaterra. O que é 

iisacão li'o corpo legi;lativo. Uma vez que o nobre senado~ vé.rdado é 'Iue os nobro, senadores acham nluilos vicios o 
decl:ua qlle lIão disse semelhante COUiil na(\a.telluo que, defeitos 1I0"no;,o go,vcrno'e ""0 se lembram do que 1105 
respondor. goverllos que trasein para mo,le1o ha. tamlwm vicio~.e de-

O S'n. ,ZAr.AnIAS :-Pôde dizer quo nn"h~m ministro tem feilo,;, maiores ,lo que no 110550, Talvc'z ,1I:lO haja paiz em 
deixa tio do abril' credjtos extraordinarios, 5,,11'0 os quo teem que o funceionaíi,>mo pi'oeerla co:n Lalita moralid,úle e de 
,;ivi,lo 1ii dia~. modo L,i'o escrupuloso como n'l Ilrosi]. 

O Sri:-IlIBEIRO nA Luz' (ministro da marinha)' -O no- .' O SR ZAc.,nIAs:-Ora, senhores I 
bre' sonador que jil foi ministro da marillha o tambem da O Sn. I'O:.JPEU: ~ V. Ex. diz i"io serio? 
faz~'lId;l 'sabe 'qllo nossos orçamontqs 0,10 são feitos com Õ SH': IlIBEiOO IH Lu.z (ministro Ú mllr,inh'l): - Pusso 

- 10tlo o cuidado,' com a miiluciosidatle pril~i;a. _ ' . , assegurar ao nobre senatlor (IU~ nÜ9 conheço palz algum 
O SII. I'OJil'I'u: - Quem" ti o culpado? ' eO}.que os allos runct.:ionarios, a magistralu'ra (! os clIlpl'e-

, O Sn. RIBElno D"' Luz (ministro da marinha) : , .. de . I'·, J I gado; ndminlstr,ltivos pr(j.ced,tlll~om lIl,tI, mora lua e,{o 
sorte qtle ordinariamente apparecem {!e~ci.ts em certas I'er- r' d 8 I 

., bas e .sób~as em outras. HJ' lile,smo verbas nas q"uaci. como gue tiO mpcl'lo o, raSl, . 
'" Ilue i, um mnl chrollico o de~cit. Por ex~mplo,: na Itl!lt'inlia , O. SII. Z.'CAnIAS: - Nilo_s,e traL" (lIsso. • _ " 

ôs-verbas de força raval, li, tio arsepa2s padecel}l dei5e'l_ O Sn. IlIREIIIO 0.1 Luz (múii.stro da marinha) : -O ,quo' 
mâl. N,lo é, pois, para "estranha'" que em todos 0:\ exel'Cl- ,é lici'loetll outro;; raizes, mc&mo em republicai, não so dá 

, dos se abralíl crodit!!s nessas vcrb~s,e em outros. EIII gran- i no Ilrasil, felizmente. . . - ' 
de parte pr(j\\<em isto do modo dofTcituoso porque 5<10 cal~ I Sf' presidente, o nobre. ;cnador, veiu com a questãO. das 
culadas as desl~ezas das rcspedlvas verbas~ , , ' deipczas feita,. 110 mini,tcrio ,Ia m,ninha nestes ultimo. 

" DI;se D bonmdo senador, o ti uma da, su,., observ~' . tre;; eXCITICIOS, e combnteu algumas das observações quo 
ções a quo ainda tlevo resposta, que cu (hva.uma, ralao I cu havia ~feito 'rm-"resl'osta.- a S. Ex. HOIl\'e~"gano da' 
em um-dia e em 9utro apresental'a ra7.ilo 111I'er~a; quo millha parte na resposta lJue dei :ia nOQre sonador"o ,que 
t1éclarara 'haver ~eito a ?nc9mmeIHI;~ do e~lCou~~?a\:? I verifiquei ~uando sahiu pu.blicadu o Hiu diicurso; S~llípuz 
por causa da Iluestao argenlina, e dCP91, ~ue ftír.l POI ("tI"l flUO S .. Ex. elevav" a r1cipcza dos Lres exerclclos a 
da,q~eslão do hoLel Central. Sr, ~rC;ttICllle, .cu I1ão d!:;se ~8,OOO:{\O,Q~ {llIando a elel'av" apellas a 41 ,mil; co.nfir
semelhanLe causa .. Quando se procur'!l'a flemollstr''': '1 ue ma-se o que ',;igÕ:polos darlos que· al,re~ourei no meu dis
esse navio, por' mml encommondado, era Ulll lIavlO 1t1t!!.11 curso . , 
em tempo tle paz, ('·U tlef:Jarei .quo era [ltna, 9xrellente' Contesto ao noure senadur o con'sillcrar co'mo dcspezã 
machina de "u,erra para. defender o. portos e a costa d'l feita '" so)nnia do 41,OOO:OGO$ quando nno esLá ainda 
'Imperio; que podia"nos garaillir de insnltos '1l\o porven- enccrrado o correnl,e excrl'icio. N,lo'resta duvida que o 
tur!,:nos quizes.em fa/.er; ,e .quem .quer quo llvesse do calrulo de S, Ex. cm.relação aos dous exercicios do 1870 
commeltcl' uma' ofTcnsa deVia contar com a rcpresaiJa a 1871 e 1871 " 1873 baseou-se nos dados dO,relatoflo, 

, porque rlisl"muamos 00 um bom navio o, I~odiamos des- mns' ",lo é cxacto cín n:laç,lo ào exercido corrente, 'porquo 
forcar-nos incontinenli, Foi o quo eu di:<se; para pr0l.:ar "'10 se póde ainda conhe('cr o lotai da' r1espezô desLe "(Ine 
IIU~, .~lesmo cm tempo de paz n<1o' era inulil ~,tc navio, pórlo ser maior ou menor do ~uo o calculado. Oisse S. Ex. 
e podia-nos ,pre:.tar muito bons" scr·viços. " quc n;,o temos omciaes nem navios. Já respondi a isto; 

Sr. presidente, p~s5ando agora a ~esl'ond,el' ao I,onrano n;,o telUos gr~ndos navios mas temos. em não peque~a 
senallol' pelo Coará devo ',d.eclarar a S .. b, •. que é pnra quantida(~c, navios dO.pou'·o'('alado,que.no5I'restam lions 
mim novidade, que o Illllllsteno esteja em cme. ~el'vicos. Tambem não telllos falta ,de omciaes, só se sente·' 

'€f Sn. 1'0Ml'EU :-Tantõ melhor !l,lra ellc.', ;stn . falta na' classe ,lo, suu'lltCl'nOS, scndo do notar que 
O SR. IlIBEIRO DA ],uz (ministro· {Ia mçrillha).: -:S. Ex. na 'do ón1ciaes supcriores "6' gClltll'aes tenios até um exco~so 

qisse qu~ ""9 se ,admirava desse facto Jlorque os Jornaes de 11 om'ciaes a:ém tio numel'o '1Iu,e está determinado em 
, annunciavam crise no ministel'io da Turquia., lei. ' 

o SII. I'O:.JPEU :-E que era occasi,io do apr?l'cital'cm 
lãe bon~ companbeiros: 

Aeonselhou o nobre ~cnador I'tllo Ceará que 50 S\lpprima" - • 
o externàto, creado ba pouco~ mais de um nllno, e fundou-se', 

" 



'NB -
, S, Ex, na opíniao do nobre lienador pela Bahia, Se presi

dente o externato da 'marinha foi criado para preparar 
,rlumilOs para a ,escola' de 'marinba, é não iJ esta a unica 
cscolã flue orterece semelhante ,'antagem; as Faeuldades de 

',direito do HeciFe e de S, Paulo teem aulas de PEoparalorios 
tambem: Entendeu-sé que a criaç;iQ do externato Facililavjl 
a aCfJuisiç,ãO de ,llumnos para Frequentarem a escola' de 
marinba:~"" ." • " • 

sabre o encouraçado 'q~e eocoD1meodei j:f.rc!,pondi por 
occasião de contestar o nobre "senador pela Babia, Del'o 
:lpcnas accrescentar uma observação o"ó que esse navi.o ,,6 
de grande marcha, de ,H milhas' por hora e além, diSSO' 
pôde navegar a vela; portanto,. está nas con~ições do 
decreto de 18GS .', ~, ' "',' 
"Ó Sn"'~'\hÃo 11,\ LAGUN.I : - De\'é ler todas as ~ondi-

cões naulicas. IJ ...... _ .. 

DC5dc 'que foi este o fim da criaçilo do externato, Clllll--

" !lrcbelide ',o nobre senador que n50 foi muito· conveni
ente 'a lei de 1871, permitlindo, COIllO medida geral, que, 
;s ex"aíncs Feitos em ;Im exterilato,ou'-em aulas p,'eparato,
rias cle umit faculdade, 'podesse91 1:,lIel' em outras, ,Esia 
opini,lo e,tá dI)" conFormidade. (:om 11 ,.ma~Jifcst,~da çm meu 

''0 S~, RlilElnQ ",1 Luz (milíistro' da marinha) : ~ Por 
occasiáo "de .falia r ' o bonrado senador sobre osta.materia, • 
di~se que e~ ha~ia dito '(IUC as.sim como ém outros tempos, 
tivcm,os frag'atas' e n'avios de grande rort~, quando nOS5a~ 
condiccões financeiras nilo eram ,às de hOJe, podemos pre"
sentem'ente-pelo menos ter um bom tJ;Ívio'do guerra, S, Ex. 
trouxo 'os acont'ecimentos nOl'aes da guel'la Cisplatina, his-relatorio, ~ " 

Se nós cre,.rmos uni extc.rnato,cOIlI o filll de fazor aC1lui
sicão de maior nunlero dc alumnos, pai-a.a ·c.cola cle m'ari
nl;a,'tolerar, flue os ~xames po;san! val~r nas cscolas'de 
medicina, direito ou central" li conlrariar o fim, do' mesmo 
eXlernato, Por isso eu pedia,a,derogaÇ;1o da lêl de 1871. 
Eiil.reta"to,.o externato, na expericncia de' nlll anno, n,10 
deu I'nntajoso rcsultadô, mas não é ella baslanlo para o 
eoiidemnannos tanto mais quando ostou persuadido de quo 
o pensaincnto de meus an't.ecesiores á este r~speito Foi faze:' 

'rem um onsaio pÚl'a cbegar-llIos aos colloglOs na,l'aes, O 
nobre senador sabo quo ontl'o nós íl;10 so pÓd,e apresontar 
idéa'!lova'Cólíl,dospeza grande quo não iufr,,:: inuita consu
ra, Se se tratasso de crear' UIII collHgio'nal'al com o qual 
n,10 so póde di!,pelidcr tillvei menos de GO}U 80:000$, , ~ 

O SR: Z,If:\nLIS ;.- lOO:OOO;/i ou mais" 1 

O Sn, HlliEIRO DA Luz (ministro da, 'marinliã) : -, , , 
isto seria motivo do muita' censura .. Entro' nó; 6 p,'eciso, 

• -. _. T '. 
pnra so fillorem as co usas, que so .façam aos POU(o.;, Notem 
os 'nobres senadores que pqrque eu em cil'cum5tançias ex
ti'ilordinarias~ mandei cO!lstruir' um n:lI'io que os homens 

"compotonte. 'entenderam que era indispensavel para sus: 
lent;lr uma guerra, flUO parocia jmmincntc, tçpho solfrido 

, censun\s por 'apartar-me um 'pouco da rotina dos navios 
o ~equenos o porquo o seu custo 6 bastante elovado, 

.Attendàm os nob'res senadore~ a que lu,lo 'eslá pOI' úm 
preço inuito' alto, mesmo os nHios, d~ m,nleira t50 pre,
conil;ados pelo nobro senador pelo Ceará, 11<10 puderlalll ser 
obtidQs, hoje por quantia inFerior-a 2,,000::UOO~ cada 

'toria de qu~ ji'l'"tinua conheci'mento,- e que de alguma, 
: maneira 'me referi na camara dos 'deputados, quando lm
, tal'a' do orcamênto da marlnhà, Nessa occasião" 'declarei 
que' 10m os p,;,sSdo' de -um ,exlremo a outro: logu doppis da 
indeper,dencia, fizemo~ ~acfJuisi~:lo de grandes na vios, pouco 
IClll,jio depois reconheceu·se na guerra Cisp!atioil,e mais 
íarde n'a mi~sào 'mandada ao Paraguav-que 'para as qucs-

'tOes dá epocba 'Iiara as necessidades ;10 serviço de 'eniã!l, 
não eram apropriados ~sseB nal'ios de grande calàdo ; esta 

,Jlxpr.rie'ncia levou"onos :i t,endencia opposta, isto 'é de cons-
er~r'cõcs de pequenos nal'iQs,' .. ' 

Sr, prosidente, a, guerra ,da Cispl"lina não foi, feliz para 
nós' pelo lado' !Ias. operações navaes, -porque além dos 
navios não serem proprios pbra o 'tbe:ilro, ,da luta, eram 
em geral mal tripolados; e 'dispúnham de' poucos oOlciaes 
cônvenientamente habilitlldos, 

'Quo' precis~1mus melhorar a nossa esquadra, fazer acqui
SiÇflO de bon~ navios, Ó quesl<1O que não entra elll duv"ida, 
Eu mandei vir Ulil ; ,a1luclles que me succed.erem mandarão 
I'i~ o,utros, e' assim haveildo ~ystema, delltro do poucó, 
lomp9'poderemos dispOr duo uma esquadra resp~itavel, .lluO 
nos garanta. de ,qualquer insulto,. oú sorpreza desagra-: 
davel., , 

Limito~me, Sr, presidente, a ,estas,observações" visto, 
como a níór parte das considerações quo Jel ~ honra do 
'senado'r pelo Ceai-á, foram por mim ,re,pondidas, quando 
tratava do discurso do hOilril'do senador pela !labia, En-" 
tretanto. se ó honrado' senador pelo Ceará entcnuer {Iue~eu 
não respondi a todos os pontos do ,·seu discurso, estarei 

um, 'O ~n, POMPEU: ...::... E a doulrina das autorisu_ções?' O SII, PO~IPEU: - y .. Ex, n;1o se rdcre ao Sr, I,ar,}o , 

prompto,; , " ' 

"O SR, IIlu~,lI\o IJ.I Luz (?1ii,nistro da ?1IQ,'i,iha):-:- O hon-
ÚO Cut~giJlç e ao seu antecessor" r'!.do senador reclama de mim que 'alguma cousa diga ,sobro 

O SQ, RIBElno, D,i Luz (miIJislro' da marinha): '- autorisacões para reforma de regulamentos, ' • 
-Nuncá cefndcmlH'i a idóOl do meu anleressor; ao contrario - Sr. prãsidcntc, quando fallou.o nobre senador pela 'pl'i
'f:Oncol'llo, e ,te,,11O dado )\'royidcnl'Ía, para 'lúe se faça a rrwira I'ez nest't' ,matcri:í., ,eu qualifiquei do singular sua 
Ilcqu;siç,10 de dous navio, que vem s,ei"conslruidos aqui,lIos opinÍilo, N,lo ha Illillistcrio algum que não, tcnbã tido do 
terlllos indicados pelo nohro senador .pc~a l3ahi,r, em seu corpo legislatiYo autorisaçüo para' refo'rmar um ou outro 

,relatorio, duas grande,s cOI'vertas d,) primeÍl~\ ordem que "regulame'nlo,'para crcar ou reorg-anisar 'uma ou outra 
se rccommendem'n,10 só pela,velocidade, como ainda pela rcpartiçaó, Tqlbalhos desia orden1, de regulamQntos que 
sua possante 'artilheria, navios dessa o'rden"l, 'Iue podc,,1Il se referem á natureza do serviço, ás relações de empregados
prestar muito bons s~l'I'içus, ,e que o Ilobr~, senador ,pela enlre si, ao modo de desclIl)\cnharem o serviço, são 
Rahia já dcnominou de nal'ios fujões quando se di,sculia objcctos ,niuito llIiudos'fjuc nào pódêlll ser bom confeccio-
aqui o anno passado 11 lei do forças dó mar. nados pelo, corpo legislativo, convem que se, entreguem,:í 

O Sn, PO,\lPHU: - Agora.quer~nl nal'ios traneás , expericncia e'babilitaçõ~~' dos ministros, 

O Sn, 1\181-:1110 DA Luz (milliStl'o, ;la mari;ha): -I O Sn, POMFEU: -Enl11o "6 cousa, inaudita a minha 
'Qual)to' ÚS observaçiles flUO fez, o nob,é senador pelo Ceará opinião? 



... 
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, O Sn, RIBEIRO DA.Luz (ministro, da, marill,ha) :-Disse I cida pela ~rgani,~ação ~a fQ.rma d~ g~vernf dependente de 
que. era singular, lOaudltl, nào disse; V, l'.x, combate cOlllll~lÓes CSfcnCldCS ao fim d'l.!i.Ua,lII,tltUlç.to, 
aquillo que todos os minislerios tccm tido e todas as le- O ~orJer leglôlallvo é d~leb~do a asscmuléa geral çom a 
gi>!;,tUl'as rcem dado", ' sancçao 'do Imperador, I'az parte da assembléa geml,u 

O S 
l' ',~~:, um abuso conitantc, ~amara dos tlcpulado~, 1,1,111 lJ"rnlanente C0ll10, os outros 

.. ~ O~PEU. _ .. .'. ' ralllos do podeI' Icgl~lall\'u .. • llIílS tcmporana, para ~t:r i\ 

O SR, HIBKIRO UA Luz (ministro !la· 1llárinha) :--:'" por- illllllediat;\ c genuina r~(lrcselltanle, tia opi!liào da nação, A 
flue nos ':,'lgulamcnlos ha >cmpre'nma grande parte 111I~ n'-,o ,ra~,i2 rtéstl.l .IlrillCilliü li milis que mni[()(;vil!elll'." A cOllsl'i
é .da competoncia do corpo leglslatl\'o, AIlenda o honrad~l lui';:iO o Côtabelece afim de po,"'r illnuil' a opinião dom i
senador quo desde tine se crêa UI1]:\ reparli~ão, tem de 50 nante na (nrecç;lü dos negocios' pnhlicos e scr a lei a Irgi-
marcar os. direilo:; c deveres dos.empregado:=) tI~~cl'mlll:lr o lima cXIJI"essão ela "_OflLadc lIa~iollill,. 
modo 'de fazer o ,crvi.ço; porq~o se hade razer hoje uma ·A di~,üluç;',o é autori>ada como meio apropriado ao 
lei, dcelar~ndo qllacs os dir~itos, obri,'açõos e.vencimentos ! pJ:eenl;uimento de ~ondiçõcs t,io e~senciaes il cQnsolidaçã9 

'dos empregados, (Iara depOIS ,vII' o gOl'erno dctermlllar o. do Eslado ctJnslitnciOllal e devo ser decrelad", qlwndo. o 
modu de se faze,=- o' ierviço ! ..- I pOder moderador julgar proeedentlls as I'azões expenrlidas' 

Nüo vejo inconveniente em que ,e commet(1). lo,lo o tra- pelo poder. execlIl.il'o na persllas,io de' 8er cOlltraria á 
ba'\~o ao go,'li'tno; ó uma queslão Ile co::fiança, e cu'enten- opinião publil'a a deliberação da camara dos depulados 
do que c'ntre'IJ6s nfto. lem havido ~buso da:parlc de tli\'cr;os um ,\uost,io de direcç,fo polilim ou projee!o rle lei, reela
ministerios no uso rlc,sas automações quc Iodos 05 :1')1I0S mado pela sati;façào inrli,p'~n5ayel ,de necessidadcs ilÍl-
silo concedidas em maior 0.11 menor numer? pelo .<:orpo periosas, . , ' 
Icgi~lalivo, :A decisão desto rçeui',o, intcriJOslo da deliberaçfto da 

Tenho concluido (muito bem), camara para a opinião' da-naç,lo, concedendo ou nel;ando 
provimento; segundo o rcsulülllo da êleic;lo, salva o Estado 

,SESSÃO EM 8~ DE MARÇO 

, Voto de graças 
o SI'. Fh·m·ino. - Dei o aparle'" Ilã,o apoiado" 

cm um·discurso proferido pelo nobre pre,i,lenlc do ,conselljl), 
Conccdendo-me S, Ex, direito de prm~ar de modo I!i
vérso p .• is disse: E'4 licilo pensar, divcr:<amcnte com 
n condit.ão de ell provar~ o c.onlrario do que clle bavi~ 
asscver~do, fiz promc',sa d.o preencher .ss,a cUlldiç,io,exhi, 
billll'o as razões do aparte, A necessidade indcelin:lvél 'de
satisfazer o compromisso contrauido, em circUmSI:lIl,eihs I;io 

,solemne;:; acerca Ilc questão' de sUlllma imporlancia: cem 
pcrsonagcm de posição politica tão, elevada, me ,olírigou a 
pedir a palavra, e ora sollicito encarecidamcllte toda bClle
volencia possivel á V, Ex\ SI' .. prcsidollto, beBl,como 11 

todos os_Srs, senadores, para que s.e digrii:m loleiar ainíla 
." õu'lra \'I3Z a maniresl'lcão de lima dcfil'iencia oraLol'ia a 

mais' inf]uesliona"cl, ~c~n igual nes,la: tril~u;Ja: na tribuna 
parlamenta,: ("do apoiados), mais aggl'avada pelo m<'to 

" egado de minha sau~e; paciell!,ia, N"o .ácrifico "diluas 
, convicr.ões á convéniencia algum~, 'mas tudJ sacrifico ao 

cumprfmenlo do dever, (Muito bem), Nilo "ou datlul'lles flue 
em maleria política só pensam 'como querem" forçando o 
pensamento a justificar 05 actos dá vontad(', cu, só 
'1 uer,o coino penso, Minha vontade 'é sempre, a ,Iodos os 
reSpclto's, a obra'pura ·c simples de llIinh" razilo, Se_pro-

- cedo mal, e sempre do'accordo com os didames· tia minha 
consciencia, é- porqu, não pellso bem,' 

Sr, 'p're5idelllr., a 'ultima t1issoluçãO da camara dos depú
.tados não foi decretada de conformidade c~m os preceilos' 
consti tucionaes, 

.0 SR. Z,'C.IHIAS: - Apoiado, 

o SR, FIIDIINO : - I~constiltlição ~Ó a auturislI nos 
• casos em que o exigir a ]a!v:,lç,li1 do E,tado,' n:\o o Esta
. do, a que se refere o art ,1 in § 31i~ cuja '.segurança póde 

ser prejlulicada pela rebelli,10, invasão dos inimigos, cor
rendo a .putria peri,So ,imYlinentp-, mas a situaç,10 estàbcle-

I' 

Ao perigó em quc havia de incorrer n'ão sendo sutisfeilás 
as conrlic'ões indicadas, 

Se, ,q~ando so' tralou da solução do problema da eman-' 
'dilação, dccrel~da pela Ii,i do_':!8 de Selembro, a camara 
dos dt-pul,idos ,houvesw rejeitado. aprop<isl~ minislcrial, 
il,lIicitada a dis;oluç:io j suria cuncedida de conformidade 
com os .preceitos CUlIstiiu.cio"aes, O mesmo succoderiu 
acerca da rcforma eleitoral, muito desejada pelo ministerio, 
nüo semlo approvada a propo,La quc elle .. houvesse apre
scnlad'j, A IHIÇ:iO devia sçr impre.tcrivelmente conguitada; 
porque era .il~disl'cusal'cl sabcr ·se ncs>as queslões de na
tureza transeendent .. r ella pcn,ava como a camara tempo
raria, Assim o exigia a sall'aç,lo do Estarl9, 
- ~lais que muito' div"rs" foi a oriljem 'da sollicilaç:lo do 
decl:eto rle '2'2 de Maio; havia-se tralado apeuas' de uma 
questão de mera' confiança (apoiados) A ca'mara dos dtl'pn
tados era composta só de cOlIsci'vadorcs; a maioria deere
t:lIla di;;idcnl!) do partido pelo minbtcr)o quo se conside
rava direclor aulocrãta do I\lc~mn partido, ,negou-lhe voto 
~c confiança na i,Cr5Ua~i.1.) de que assim mais'dignamcliLc 
CUlll'l'iria ~cu dever. I~ ,di;ssoluç'\u, porlanto', s6 teve por 
em cOlisull,ir se 11 lIaç:io a limde declarar, medianle a 
expressão das urnas eleiloraes, se o ministerio tinha ou não 
a confiança do parlido cOllscrvador, Ainda 'quando se en
tenda qlle a questão não se referia cspecialmente ;i con
fiança do,rartido !Iominante, mas a dos mandatarios rcpre
.scntallle.:; i~lmcdialoJ c1:t nllç:Jo, é_de summ.'\ e"idencia que 
o Eslado 11:10 incorrtÍria pengo algum, 50 o mini;terio 

'fosse delllittitlo c' pcrmanccesse a camara ,no descmpellho 
de seu mandato dllrante a -lIlLill1íl 5(15550 da,legishllura.~ 
A qucslão 1\"0 era de direrçã~ polili.'a suscitada pelos 
jlill'lidos organisad05 para cxecuçiLO"de id~as'julg,ltl"s intlis
pellsilveis ao hem estar e pro;peritl,"le da pai ria, nelU da 
:Ipprovação de algum "rujedo·do·lei que deve ser a cx-
PJc;sào da vontade lIaeional, ~ " 

O decreto de 22 de ~I"io não foi exigido licla necessi
dade de salvacão, porqlle nãn h,tsalvacão aonde não ha 
perigo, pelo COlitrario veio pr:)judiear o E;tado, estabelecido 
pela constiruiç,lo do Imperio, como vou dem,onstrar: , 

O milíisterio ti nomeado pelo poder moderador e apoiadO' 
/ 

.... 
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pela áss8m~léã • geral. 'Necessitií,potiaÍitó, da' cQnfiança dQ asse:çãQ mllitõ injusÚr'e Qffensir51 de caracteres PQiHi,FQ5' 
'iiQder que .o autQrisa, .e'dQ'que Ihe_~Q'ncede os meiQs n.eces- '.os màis cQ.isideraveis, eliQ sentimentQ mQral bi'azileirQ 'que' 
sarios' para-cumprir sua missão. ',Decah(nclo';da confiança é o mais dislinl'lQ possiv'eI~ , " " " ' 
dO'PQder nioderüdor é imnlediata'mcnte demittidb porque a: TOdQ,5 .os deputadQs, que se 'havia'm 'pronunciado cQntra, 
esse poder'çompe'te a livre nQn)eaçãQ e' demissão dQS minis,,; a soli'Ção dQ probLema, da emancipáçãO, prQPQsta pelQ nii-;-: 
trQS de Estado. A:razãó:o .o ,bom senso, interpretes .. da lei; nisterio, lhe, ~re~.taram to,rIa' o respeito 'pos~ivcl, nllmo 's~: 
exigem, igual_ resoluçãQ; negada:':l confiança da camara empenha/ido pela sua bQa execução, apenas CO,i elli

l 
con-, 

tempóraria; /)l!lndataria, n~.o do cueCe do EstadQ, mas' da 'v~lida, em lei: , " ': " " _. , 
Í1?~ãO de ~iie é legitima c ~:,úll1~diata represen\ante .. (Apo~a- Tinua-se c,onstituiqo um club, dQ comruercio e da lavourà, 
dos). , .. " , , , des~inado' a '-dirigir 'rcpre,en\:lçõcS ú assembléa' geral, não 

O decreto de 22 de Maio produzi,u effeitQ-.intciramente contra a idéa da emancipaçãQ, mas tãQ 'sóruente a respeit~' 
QPPQstQ. Negada a cQnfiança,nãQ CQi demitlido .o ,ministerio,. da solucã-odQ liroblemll, indicandQ .outra cõnsiderada mãis 
mas dissQlvida a camara ,afim:, do ser substituida PQr _cQnveniénte, e ellicilz: Pois, bem, pubficáda a lei de 28 de 
putra cujQ~ membrQS dévá m ,estar, sempre de' arcQrdQ ,CQm' Sete~brQ; dissQI,veu-se' immediatamente"'o Club.' ,,' , , 
.o ministeriQ. " " MuitQS CazendeirQs',dos mais QPulentQs des'te páiz, baviam 

9 "juiZQ CQrmad!>, pelQ gabinetQ' de 7 de MarçQ, a'cerca tambem CeitQ representaçõer 'nes:o sentido. Publicada a 
di( lei eleitq'ral vigentê,: confirma 'o principio revelado 'PQr 'mesma lei, ' empenharam-se tantQ 'pela sua ~Qa exe~uçãQ, 
este precedente,:. , ' . " . - cQmo'so tivcsso sidá decrotada !Ie accQ'rdQ com ,as idéas 

Nil Calla do"turQnQ de 1871 CQi' r10élaradQ (Iue, sendQ PQr clles' :tpresen[adas: 
a,yerdadella eleiçãQ a'bas"e de tQrlo ~ n'os'sQ systcm'a PQ- Esto ractQ é '~lUitQ dignamente authenticadQ"na falla';'dó-
liticQ,. cumpre que a lei résguar.de .o mais PQssivcl' a legi- th'rQnQ. QuandQ Sua Magestade.o ImperadQr !alla dQ [lirQ'lQ 
timidade' dQI VQto naciQnal, cQarctandQ .os abuSQS que a ,á ,asscmblé<i g'cral, prQcede assim na flualidade de cheCe 
'pratica -tem' demQnstrado. ' . ' ' dQ' PQder execlIti,'o. , ' . 

, A d'e 1872 recQmendQu de pr~Cerencia a reCorma eleitó- O' periodo indica tivQ desse ClICtQ' é '.o seguinte,: 
ral porquo a verdado, da elçiçãQ é a :!Jase essencial de cc O gQvernQ desvela'se cni' dissipar _.os receiQs que essa 

. nQssa CQ'rm(de ,governo, e PQr isso Ó VQJQ. PQPular deve impQrtante reforma (a decretada' pela lei de '28 de Setcm
ser .o mais genuinQ PQssive\., '. _. - br») pQderiu incutir; e -CQlgQ de mailiCestar-vQS que .os iu~s-
': PrQclillnada sotenl/i'éme'nte a cQnvicçãQ de que, a lei elei- mQS prQprietariüsagricQlas tem cQncQrridQ, cQnforme se.~ 

.tQral incQlilpativ~1 com a verdade 'd:celeiçilQ liãQ resg~ar- esperava, para a 'melhor execução da lei. " ' 
da a'legi~imidaile !I .o' VQtQ naciQ.úil, a di,soltl~;1o Coi cI'i- CQmQ poiô, SI'. pre,sidcnt,c, se, pódo acredit~l: que .os de

'dentemente solicitada- na'previsao inCallivel de iCr .o trium-,' putadQs -impugnadQreS,nãQ dQ principiQ da emancipaçãQ" 
pbo QbtidQ pela influencia do, PQder executtvo., ,I'refol'iu-!jo lIlas alionas dQ meió pr:ltico prQPQstQ ao pal'lamentQ,-baviam 
a.maiQria á unanimirliHle dQS ministerialistas no intentQ de ile impedi'" a exec.n~:1Q da .lei que o allprQvQU, ~.e fQssem 

'se demQnstrar 'PQr csôefactQ que 6 ministeno fora t<io 'im- nQmeadQs nlcmbros de um ministeriQ de que tambem PQdli' 
parcial nQ pleitQ cleitQral 'cQmo havia Qffici:llmente' decla- Cazer parte' quem hQuvesse sustentadQ'a prQPosta minist~~ 
râdQ, tanto assiih qu~ até Coram 'eleitQS liberaes, " I' rial, quandQ 'I prQpria Calla dQ ,tbronQ', declara. que 

NãQ ,f .oi, PQis,'decrctada ,a 1Iltiní:i do' iS, solu'çüQ d.à call1ara "até .os, p'j'Qprietarios asricQlas, .os qUileô hilvianl pen;adQ .ge r~mpQraJ'.a, segu/fdQ • .os precertQs constltuclOnae~, IStQ é, nQ aCQrdo CQm clles, estavam cQn~orrendQ para a bQa,execu- , 
cajQ eiilq~e .o exiglssel a salva~ão dQ'EstadQ; 'pelo 'con-ç,lo da lei? .;' " " , 
trariQ; lhe é ;lluitQ offensjva a idéaque .o ministériQ só deve I O Sr. cQnselheirQ'PauliuQ de SQuza, marechal dQ'Cuturo 
ser demittidQ qU;lndo p~rdei',a 'confiança'dQ Il'Qdú 'q~o o no, qualificadQ por mim CQm todo', criterio lIa imprensa';' eósº,
liléa'; sendQ 'dissol~ida a camara, tCliJpóriJ'r,ia quo lhe n'eg~.· ! Cuturo se cónverteQ .IQgQ em 'presente" exb[biQ na qllest:1Q 
('-Qnfianca, (luá.idQ em' v-irüido' dQ ~l'itellla cleitQád, ello : do cQllfianca provas as maiô cQnvincenteô da imprQcodeneia' 
co'ntar sempre CQm' grande mai,ória' .. ',' o,' ", 'rias razôe;' (íueora eitQu cQn,lestando,: allegadas pelQ .lea~-

Alguns PQliticQs' das,circu'Ílstanc:asàs )'1I'0diQ comQ! der dQ 1.11inistcriQ, .o Sr. ~iieó.ide dó Nictherohy. ,(u.) , ' 
nle.QS justificat}YQs dessa rliss?luÇãQ, mas, nãQ as',aIJreçia\n '/ ," y annQ passado, disse elle" u.~ cQI~~crvarlQres npo.ia ':, 
deVIdamente. 'rum,se assevoradQ,'que a neg~ç<iQ da com, ram,Q IllllJlstel'lOe QutrQS o combateram, Um UIIICQ motiVO, 
fianç<i roi apén:is'molivada pela vindicta d,,' rcrorma c/o separQu'amaiQ'ria,daminQI'ia,deent:1Q'; mais de ummotiv(\; 

'elementQ servil., SI: inteiramente inexactQ. Se' isso fosso dctcrniinQu a, QPPQsiÇãQ'. FQi ufluelle, moti,'Q a SQluçüQ da 
ex~tQ'; negariam cQnliança aQ níini5teriQ,todos Qs,dc'puta:' questüQ servil que uns 'Iueriam por,um:t ,rQrma e QutrQS 
dós que haviál)l vQtndQ CQntra 'a proPQsta ministerial, c' por CQrma diversa. , 
lIià CQilcerleriillll .os flue a 'tinham appróvadQ. NJo se vcri- ,i Se nclle divergiamQs de amigos PQliticQs" que tantQ, 

' ficou essa 'cQndiçãQ indispensa've! á, dernQQstraç,lQ da vin-:' cQnsideramQs,' era t,ímbem fisso o' élo, e talvez unic.o que 
' dicta i'ndicrida" ", ' . .os -ligava aQ 'm.inisteriQ. (Al)Qiado~). ' 

VariQ~ deputadQs, apQIQgistas':da pr,QPosta, VQtara.il I)a EiSQ, llJó~ivQ, pQr,éní, desalial'eceu CQm a lei de. 28' riu 
qlléstiiQ de 'cQnfiança CQntra .o ministeriQ'"e IlOuve quem, a SetembrQ, e' .os dissidentes de 'lSi I 'cQnhecem hem Qs-de
fendo cemlialido votasse a- Cavor delle.' , ,;e.'cs qu.e IIlCs'impõe a p~siçãQ de legisladQres par,l respei-
' AerescentQu-~e qúe, se .o' mini5teriQ .fQsse suhstill.idQ PQr tar uma lei dQ EstadQ e diz',rem-a ,todos quo ,ninguem deve 
outro '.de' que fiic'ssiJm parte ,alg'uns dQs, deput,;dos: que p6(Q mipimQ e5tQrl'9' á}na exeCuç,lQ. (Muitos' apQiallos),' , 
liavium 1'0tadQ ,CQntra a prOPQsta ministérial, cllés lilUitQ só - Na ~ll/Cstào u, que' me .refiro não é lidto vQltar alraz, , 
e(ilpenburiam para a mA"execuçàó ria lei ,doelemento servil. deixe-se que .o systema rle lei, prudentemente executarlQ, 
Só (Il/em .olha e 11:1.0 y~ PQdo pensar assim, IntcrrQgueillQS sÍlrda,'smi!j ,effeitQs. (~poiado.ij.- ,_ ~ , 
Q~. CaCIQSe 'ellos ~prQtestar;lQ e~rgicamçnte' ;-Qntr.1' ista •...•.. ;.................. : ..... , .....•. _ ••. 
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" Outro motivo, mas esse da separação somcúte do ga
bi'n~t~ que :~cou· e perdurarú, foi o menóspreço da prcl'bga
tivl\ parlamentar .. (Apoiaclos).. Por amor. dello tomamos 
cOlilpromissos ~que a 'honra e a' con~icção não nos permit': 
tem abandonar. (AjJoiaclos ; muito bem). ~es5o terreno âçom
panham,noô- as ')'lIlpathias. de todo; verdadeiros constit,u
cionaes, . (l' dellcs se pódem divergir afluelle3 'que julg'am 
exercer hoje a calhara dos deputados excessiva il',lluen,cia 
na pon.der,l'ção 'de nossó sy,tema P91itico (,n/fito, bem) ou 
reputam' o logal de represQ,itante 'da ililç<LO circullldado' de 
demasiado prestigio eCOIEideração. (Muitoo apoiados e milito 
bem): , ' . 

lIIuito applaudido. foi este, discurso, a razão é evidente, 
exprimia as con\'icç.ões mais firmes' ,o cordiacs, ,de que 
havia sido judicioso intcq1rcie. 1'10 di;tincto representai te 
t1il nacào, _ ~. 

Ain;la quandó cm bases inabalaveis se apoiasso o reteio 
de impedir o novo rninisteriu a cX'ccução' da lei. de '28 de 
Setembro, .por 'cSie motivo niio devia ,cr dissolvida a lea
lIlara, visto não se verificar o caso ,Io'salva~ão do ~stado. 
Esse lI1al sê evitaria muito constitucionalm~-nlo, . t1cmiltindo 
o poder moder:lilor um· tal ministeri.o e' su'~stitlJjndo por 
out;·o que s~ compromellcsse a proc~Jcr de modol.,diverso. 
, Tão i[llprOcedentes, cOJllo as razoes jil contestadas, .con

. sidero as allegadas pelo nobre presidente do conselho. 
1)i,so 1:'-' Ex, que a camara dividindo'sc, C0ll10 ,se di

vidiu, tornara-se impossil'el'a qualquer llIinistcrio. Foi prin
'cipalmente a essa I'roposi~ãO que lho clei o aparte-não 
apoiado-cuja demonstração foi exigida. " , 

A camar, est(\Vil dividida só por causa da questão de 
confwnca.' DemitliJo 'o' .ministerlo que ,a tinha suscitado, 
:lesllpp,;rccaria a divisãO; retirada a causa cc;:sa o etreito. 

l'or!llIe era clla' impoosivel a .esse ministcrio. segul\do a 

O' 

que se ,ell~ não attende.§se.a esse 'pedido, S, Ex, se retir~r.ia 
do poder e subil:iam os liberae,s: .Vio-se então.obriga,do a 

'acceit,\!· a pasta 'dá" agricúltura. e' ob.ras· ,p)Jblicas . V.orque 
não quiz que por sua 'causa fossç prejudicado. o .partido 
conservador: ' 
/ 

O 'SII. nln~IRo DA' Luz (millist-ro ',dà,ma~inlta) :~ E' 
inexacto, clle est~va na ~uropa.'-· '-

O Sn. FmlllNo : - Está enganado; 'aceitou a ~asta, 
em <lue deu provas de 'môlto' Illerito' e deJicacão . ,;0 sEir~ 
viço publico,_ no dia ''l0 de Ab'ril de J 872.'. . 

.0 ~R. SAn~lVA: -Som~s tutús .. ,: 

.0 Sn·. POlIPg'U : - ·Então é verdade o que .se· di!,se o 
oulro ~ia (Iue Y. Ex. andava metlendo medo ao parti.do .~ 
liberal? . 

. O Sn. YISCONOB DO nlo 'nRAN'CO (presidente do conse- ,. 
lho): - NiíO. é exado, aliiLs cada' um podia pensar. a seu 
modo, suppor possivel a ascensão do partido l.iberal e 
dizel-o ,em conver'sação particular, é,direito reciproco. 

, O Sn' 'FtnMlNO: -': Alguns dos Srs. s,enadiJres e '.de
putados que .baviam assistido :lS- i\ssembléils .~ollvocadas' 
pdo nobre presidente do conselho me,communicaram ha
ver ello por fi'm assêverado, e não me disseram se em con

-versação particular 0U lIãO, quo. a camara seria,dissol
vid:\ ainda no caso de pequena 'IÍaioria ministerial.. 

, O SR. VISCONOE DO RIO -n~\NCO (presidente do conse-
lho) : -: E'· lIlexacto·. .. 

O Sn. FIJI"INO': - Vou appellar d'esse aparte'-para os 
factos. ~ .raz,lo dessa dissoluçã!l foi . 'explicada' do modo 
seguinte: porquo sem. maioria composta e avultada era'im~ 
poss~el contar com ~ a·l(pr.ovaç"o da refo;'nHi eleitoral ri 
de outras que tinham de ser propostas pelo g~erno. Hefiro 
agora os factos.para os quaes appello.· 

.phrase de S. Ex., n,;o se segue que o deveisc ser a qualquer 
outro. Julgo~muilo nials razoave\' a conclusão opposta. 

<Novo llIinislerio organisado no mesmo parlido obteria de' 
certo gránde maioria. Alem dos tiO deputados, Ilue' hou, 
vessen; negado conlianca s~ congraçariam com elle 05 que' 
-a tivesse'nl concedido :\0 IJtnislcriõ du 7 de Març.o p-elo 
facto de ser governo, isto é, 05 empregados publicos de
pendenles d!1 conllança min[steriull que, por via de regra, é 
recil'ro,ea, Tillnuelll o apoiariam quantos houvessem proce
didô da mesl'no' modo só por ser .0 ministerio conservador, 
bell; ,como 05 que lambelu houvessem vulado a.'favor delle, 
I>or. muito illlprc!3sitJoatlos ~lo receio prep:ll"nlivo) a ascensãb. 
do partido libe.ral. 

Durilnte ~. crise foi de novo recomposto \0 ministerio;. 
sendo' nomeado o nobre senador pela ;provincia de Minas 
Geraes minislro da mari~ba o qm rnini~tro da guerrá, 'con,,: 
vocou;se tambem o conselho de Estado para ser consul-. 
l'lldo aCCfl:·a da dissolucão, antes djl finda a discussão, antel 
da decisão parlamenta~.O mlico fundamento da dissolucão 
S?r'i.l a negação. tle conlla,tiça, porla~lto só devia ser reqúc,
rlda, e exec.utado o processo respectlvo,'depols da votac~o 
d~ . camara; was' se procedeu ~ asslm antes e por algu'ma 
razao, não ba effcito sem c'ansa, sem' duvida,. para se dar 
a cntender que o ministerio .não seria.demittido, mas dis
solvi~'a a camara, ainda no caso da concessão de confianc~ 

DiZIa o nobre presidenlo do conselho que, 'se a camara por poucos·vut.os; 'afim do.ser ella co'ncedida por gran4e 
~dos deputados negasse connanca, e, o ministerio ·fosse· rle- maior;;.. '" 
. mittido, haviam do ~ubi'r ÔS lil;eracs ao poder. " Este raciocinio I~e parece ter sido cOAfirmado pelo 

O SR. VISCONDE DO 11'0 ll"úco (pr~sidente do conselho): nobre prc,jdente do consclbô quando,' d,epois da consulla 
-:-Não. di,se isto a "ingucm, não Ô CX,1CtO. . do conselho, de E~tado, assevcrou na .lliscussão da cono 

O Sn. FillmNõ :""';nepilo apenas, o' <iue OUV! a muita's fiança que. o' minisl~rio c<ntava com a illaioria da cama.ra 
pessoas alê iI varios Srs. deputados. ' ". dos deputados. e do ser,aflo. Se contava com essa malOna, . " " .' ,'. I porque .solicltou o decreto de dlssolucrLO.? • 

O Sn. VISCONIlP. DO Rro BRANCO (prcsu{cnle do conselho): ·Sr. presidente,'a Y. Ex. e ao senádo submeltõ a decisão 
-Niio (lucro Ilar. ~p;(rte~, mas 'não posso deixaI' de con- da questãO, combin'ádos com o aparte 05 fa~tos allegádos, 
testar ~Ila prop05lçao de,t;~s. . ' . 'Negam confiança' ao mini.sterio os mc'mb.ros d,a tamam 

O Sn. FIA~IINó':-Eu o ouvi até a um membro do rninis- tempornria, quando julgam mais que muilo necessaria a 
te rio, ao proprio y'iócoIHle de llaú"a,mllito dislinto con.. demissà,J para que elles possa lU bem desempenhar o man
servildor, do sillldo.sissima recordação .. Disse .. me que o" dato de representantes da nação. l'oi recomposto. o .minis

. nobre presidente do cunselho lhe pedira com muita ins~ ! terio, durante a questão'de confiança; convocado o co.~selbo 
tanr:ia, durante oito, dias, para ser ministro, accrcsccntando I.~e EslridQ:-antes da votação; fez-se a deelaraçãe referida, e ., 
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talÍlbe~ se amrm~vn qu:à nepilUm; dos notav~,is do parti,do 
'conservador queria organisar 'novo niinisteriõ'; verdã'r1çiros 
meios' de meclianica'p.olitica liara se Ilens'ar que:. 0:mini5'-' 
teri6 .não·seria demittido. mas' .lissolvirla·Í\ camara. Nilo 
produziram; forém,'o 'j'csul!ado desejado, .niaioria gov'ú

,nista. Houve a opposici'onista _'de un) só yoto', e ii~ovavr.l':, 
mente seria muito avultaila. s'e os meios mechanicos:não 
tivessem sido appliéa·dos .. Taí. era ;( sinceridade é . firmeza 
-la convicções· que; apesar' de' tudo, nega,ram confIar:ça 
não' só a minoria"como variôs membros. da lilaioria 
de '1871. (Apoiados.) ',\ 

Na série de! argumcntos da questão, debatida cóntcsta
rei tambem o produsirlo pêlo nobrQ senador :pela provincia 
dq Cear,l, o Sr." Jaguaribc. Ponderou tambcm S.cEx. a 

. impossibilidade 'de outro ministeriõ' pOl.:jue muitos :'mem
bros da camara> dos deputados estavam distanciados uns 
de outros em consequencia 'do' antagonismo. ineitado lior 
questões, proviliciacs:'Citou esies dous cxemlllós. 'Hostili
sava'll!.-se!por este motivo os Srs. 'Drs.- Mende,' de AIIÍlÍlid,,, 

_e Rodrigo Silva; 0'05 Srs: 'conselbei~o josé-o d'e Alencar.e 
,Araujõ·.Lima, por'tallto nãocrá pOfsivel,c congracassem no 
apoio de uín minist.erjo, Julgo improcéde,nte ,estc 1':lcio'cillio. 

Não' comprebe'ndo. qUI)" 'o's Srs.·· cÓlIsellieij'o Jo~é .rlc 
Alencar e Dr. Rodrif o' Silva ti'vessem êombalido a proÍlOsta 

. do'elemento ~ervil, porse perfui,direm,qú'e votariani a f:l\;or 
della' 6s .seus alltagQnistas, nbm quê' os Srs. c'onsell)eiro 
Araujo :Limac IIr. Jlendeô rle Almeiúa' 'i! tivesscní '>rlften, 
tado pelo mesmo"Lllolivo. Para pensar a'ssiúl. ",io nei:e,sito 

-/ recorrer a 'consideracões algunlils relativas'ao inerito lIloral 
e int~lIectUi;1 'de tãO" distiílCt'oS' repl'cScntantes rlh 1.\aÇãO, 
basta' recorrer il"raião e ao hom.· senso,' Na . qucstüo' d'e 
confiancá, votaram lódos nó mesmo' sentfi!o, negando c'on
fiança. 'Pois' se o anttigoíli5mo: nãh '1lode illlliédir ,que se 

'·côngraçassem·em que'stão tão, importante, :porque, não 
apoiariam o 'novo mini:;terio, 'procedendo ,de confoi'midade 
com suas convicções .? . 

mJ~lOS' principios ~poli!icosi bem' 'cumprisse sua missã·o. 
(A~DiadDs:) _ 

• • J • 

, 9 SR'-,ZAGARIAs+-E5sas summidades cstão·se retirando. 

, Çl SR. VISCO"DE'DO RIO IlRA"GO (presidente do. cDnselho)! 
~Estão deserlilndo'. 

I " 
9 SR. ZACARIAS, -Uma a UI\la 

b SR. ,YISCO·"IlE. DO. ri,O nRANco(pr~sidenie (lo conselho) :.' , 
'-IA,sua cstatistica eng~~aco muito. V: Ex. trabalha para 

,dividir-nos'-mas n,10 consegue. ~ . 
I .. . ..... . ,,' • 
() SR. FIR)IINO !-'-Se a -argunúmtacfio contesl:i(!a fosse 

. con:c1udé'l!tc, cphcmera e occasional a' ~la.iõr~1 pa .. iamentar, 
con\o foi asseverado pelo, nobre presidente do conselho, 
sei'i\! emincntemcnte Irtgieo,' .prudentc·' e. constitucionaJ 
agUardar a realisação dessa's noções êo~jecturaes, 'para 
sei:' decret,ida a dissolUÇão, se Mtãü o exigisse. fi salvaçJo 
do Estado, ullico caso em quc' é ella Rutorisado. Não se 
pôde' exigir.o rcsultado .se·ih" o cUmprimento das.conrlições,1 
: A quesUp,de18G'2era de dirccçãq. politica, por ter'si~o 
suscltada'en'trc'os parlidos conseryador e.libe.ral, quo trium
.phou com a Inaioria de um voto. N,io foi dissolvi da a ca
mara •. mas, de'mitlidü'o nl[nistcrio. Como pois 'sullpôr, 'ver~ . 

,dadeira aberraç"io' dos principios do 1I0ssa fornlil do, go-.
vcrno uma rcsolução idenlica~ como tanibcm foi 'assev'c
r~do pelo nobre pre~identc do consclho, quando a(juestão' 
êra apenas de m.era cQnfianca no seio do mesmo partido? 
- Sr. pr~"lde~te, mui.lo injustarile'nte' telll si1lo censurados 
os í,nell1hros, .la ilssembleil ge,a!',. quc combateram a' pro- , 
posta reformMiva do c,tadó ,el·vII. Não procederam assinl 
par;l ser reliellida a. idéa sublimada da c:ínancipaç,to, mas 

. N~ provin~';a 'd~. ilJinas' Geraes ilOuye .lambelii antago
'nismo entre conservadores' por Causa, de aetos tia presiden 
cia, 'e muitos ,apt~goni5ta~ v'o~aram por veZes de .. accordo 

'por julg'úer'n' outra §pluÇão mais-convenicnte. e . .efÍ]ca~ .. , 
NcsLa 'C).lIlHlrU\ se most"r:aram rllais, emâncipacionisias' 95., 
Srs. yiscondc·dc Çaravullas'c conselhciro Sil'\'eira da-Molta, ~ 
mcus insigne~.e muito apreciados prore.sseres~' !t' vista das', 
emcndas"que apresentaram ,!t proposta ministeri~L 

Decretada. a lei,' lhe' pr·cstarlun. respeito o. mais conscien~ , 
'CiOiO os impugna dores da proposta, .cbnéorrenrlo' o mais 
: poss'ivel para a sua'execução, pr'0~a incontestayel' do ele-

. uns cüm oútros." . . vario ,serilimcnto iuoral que os dirigiu no' cumprimen\o do 
:.. dever de rcpresentantes da nacao.' ", . 

, O Sr'. DI'. Pqrtclla suhsl,ilniu. 'na presidcneia 'de Mina~: Este procedim.cnlo Ó inquesÍirnávelmente nlhito honroso' 
Geraes aó Sr. Df. Affonso de Caryalbo qtÍe havia' , soffrido e sensato, e por'isso dcvia ser apreciado coiu torla c'rrdia
gl:ande ôpposição' na asselilbléa proyinciaL'Foi m'lil'o di- ·lidiide. Foi verdadeiro contrasto.a opini'lo enunci:lda ·a.e~te 
gnamerife ápoiiirlo tanto pelos opposicionistas como pelos: rc,peito pelo leader do illinislerió, cujo nienlhró'lravia sido.
dtifenso'r~s ele scu"'anteceos.r. Se,'isto aco'htece na adini-. (Eqllil;"rou essc' procedime'lIto ao .(Jos gli/ol 'pl,lando sobre 
nistr'aç~o tdªs "_provincias," pOl'quQ t:lmbcnf" ni'io 'se" j~lIgà·· .as:;)ra~as: Nilo p~rou ahi, seguiu' p~v~a diante,' accrcstcn.:. 
poSsivel na arllllinis.lracão' gel'al do lmljerio? ,tnnrló q,lIe'devi'l ser applicarla :i plirase vulgar. {azer do 
~' ,Se oantagonismoi;ldividual nullifIca as . convicões"do' ladrão fiel, 'so 'fossem nóme,idos' minislros'os que assíiú ha
homem politico, 'Ileutralisa ,o~ dicialllcs' da' cons.:illllcia, ·.vi"'1Il des-eiu/!Cnbado 'seus ,devel·cs. Para serem. rejeitadas 
impossilini'ta'ü cumprimento doilever;' não 'é o sentimento' pro'poslçõ'es desta ordem, proferíd.lls pelo. SI'. visconde de; 

• moral, o bom 'se.!}Sü e a logiea, a' indepellrlencin e diglli- :l\'ictbcrohy, não é preciso contestal-as,- hasta rMeril-as. 
dade dá razão, q'ue lhe dirigem o prócedirrier\tiJ:'"n,,~ 0, (A1Joiaclos):' "'-" . 
orgulho, o'amor ílfoprio, a vaidade 'o o capricho. Esta Examin)in~i. a'gora ,outra' qúestilo. 
illação não é raio'avel, e; po'r\anto, inadinissiYCl o principio Sr. presidente, censurei"a ultima dissoluci'lo, da camara 
de' '(iu'e logicalnente 'dimaná , . ., tel~lpõr~ria porqu~ Ini;' pe~stiâdo' que a res'ponsabilidade é , 

'Porque:' se concedeu'" confianca à um' ministeriô, não. sc devida a'o lilinisterio: Nã.o ha actos irresponsayeis de na" , 
segue que só po.r esse ilí'ol.ivn 'f~ deva neg,ii'-h ao s.~u suc- tllreza 11.liÍ.nuna.·,A respons,lbilidade é rigoros:uilellte exi~ .. 
cessol"do '1~lesmo pal·tirlô ~,vice v~rsa.,' ." gida por ncces!<idadc'moral indeclimlvel, pela indcJlcnden",iií':' 

. ,Disse' tamb'enr'o nobre prcsidellui rio conselho (IUOO mi- . e dignidado rla, raziÍo. . ':, ., ' .. .. 
nisterio 7 rle Março 'era ai)9i,~do' I)I)I! todas ás 'summi'liades I" ·Nii6. a supprime. a, rcL Quando .púa)Jenl: eonsegúi.r e;n-" 
conservadoras do senarlo, lilas rles,a observaciio se não deve I caso cxcepcioiHlI·o· fim 'de ~üa instituicào,. a subtrahe de 

.• ,iriferir qua tambem uão 'apOia'~5eni outro que', adoptando os I quelh' rC~Qlvü, 'lica porisso':só rüsponsayel ;Iuem' prat'ica . ,~ , 

.' 
" 

". 

·11 

-

r 
.\ 
.\ 

! 



- li -

7 .,' , 

I 

.-

. "'I' -: . 

A c:onslitui~ãO, vCI:datk.ira· i nSpiraç~o tlaDi.i:i na. Providencia e.videntes.e razoaveis .. Esta c.ontestaçãO,1 t~l.'! sido .eon.stan.
jlara ser bem dirigi~o o Imperiq de Santa Cruz, confere lemente co!!ql:mada .pela .pratlca. Vou. rerem os factos_' .... 
privativamcJltc ao Imperador as attribuições do . poder Qcmillido o -ministerio, muitas ,vezes substituido p.or 

.. moderador, isentilndo-o de tóda rfsponsabilidarle, E' por- .outro 'de op!n,ião politicil' iiltciram'ente diver~a, é,assig'lado o· 
i;"llo lão sómCIIle rc;ponsilvelo millislcrio, A' irrespon- d,ecreto de .. s'ubslituição conlrariil a seu modo de_pensar,.' 
sabilidade, da résolllçã~ não póde pres~iildir da responsa- sfgundo a .decisão do poder ,moderador,' I~ 

'bilidade da pratica, . -Nos conflictos dil l!amara dos deputa~ós' com o ministe..., 
Oeste principio se tem conclllido que .~enhúma,das allr'i- rio" ~ requerida a aissoluÇiiO p~r1amentar" e ca!~ _não sej.a, 

" buições do poder mo~erador póde ser, exercida· sem . as- 'cónc.edida, a demissão ministerial. Adoptado o ,segund~ al:_ 
. sentimento dó lúinisterio, Não penso, assim, A responsa- "itre,.nã~ se di'ôsolve o gabinete ,senão ~epoi5 de as§ignado 

hilidade não cabe só ilO' autor do aeto,' mas tambem a o decreto de nomeacão do novo presidente do conselho, 
queni co~çorre" para a !lia exccuçã~, - approvacão. imHlicit~ do parecer ,da·' camara . t~mpor~ria, 

O:; ministros_de Estado nfLO reiorenda.rn,,;Lclos dq' poder ; Respónsà"el por esse aeto não' pódescf o ministro q\le 
. executivo incompaVl'cis. com sua illllstração, moralidade o ussigna, mas c aquelle que chamado: ao~podcr pára,en: 
e, patriotismo, ,Tanlo.concorrem .. para.a resoluçã.o, como carregar:::se de sua excC\l,ÇãO, aceita' ~slJOntaneamente,esse 
para' II execuçao desses acto~, Ó' Jlorisso que os não salva -cll,lllpromiss?' por ter ,adhcrido á decisão. ·do poder, modera· 

, da reEponsabilidado legal OI dem alguma, vocal ou por dor, chave.de toda :a organisação:politi~a, . 
.cscriJlto, do chrfe do mc,mo pode,; ". Porqu,e não se hado, proceder. de ,modo igual, em tra.., 

E' 'diversu' o fundamento dií .rcsporisabilida\le dos aetos tanHo-se da escolha -senatoflal e. de oulras attribuicões v 

do podor moder,idór, Os ministros 0o? rel[Ueremlluando os delegadas priva~iv\lmente !lo chef~supr~mó da, nação; para 
julgam neces"ij'iu's,' d,io-as r~õcs porque aSSífil,procedem, ,qu~ incessantemente· ve.le sobre a manl\tenção d,il indepen-
e se encarregam de ex()(;uta-Ios, Estillcs(Jon>alJilidade C so- déllcia, Clluilibri~e u.armonia' dos mais, poderes politicos ~ 
menle moral, a legal não existe:. Não .Im dc,licto sem Dos n\esmõs principios não se podem dedusir con~equencias 
IIU·ulificação .... alllúior da lei, A constiLui,ç~ó só in,dica os div.çí·sas .. A logica é o processo da razü'q e não da vontade, 
delictos p6rqucs,io rcsp,ollsavci; o; ministros com..o iI,.embros ',Apr,oyeilo a occasião p'um discutir ... outra q!l,estã~., 
de poder execulivo. lal!1beql il]1portunte .principalmente na s,itu'ação a'clu.aI. ' 
. Discutindo ,c,la ques[<io,. p,on[lerúu o rlobre presidcrlle do A fnlciatfvil- pilrlninentar é.a faculdade de ,propor ,em. 
consellJo que uaverá responiabilitlade .Iegal quando se com, primeiro logar. P.reencIJidá cstâ condicção, não póde mai~ 
mellerem abusos na pr;llic~ rle taes'actos. Sem (Juvida, mas osse direit.o, .sel': e~ercido -sobre o me>mô assuplptO" por

_por outroprincipiõ de primeira intuiç'lo, Serão, da compc- outro poder, E' o caso da jurisdicçàO cUll)ulativa, Exercida 
iencin do pQtlel' executivo osactos 'que enl<io f"rem ,[ccrc-' 'por uma autoridarle, fica' preventa.:1 .jurisdicç<io das outras:-
tados, e'é por. CU\lsa delles fIuO os ministros. são legalmenle Pois bem: teildo ja a,calÍlúil dos deput~dos iniciado 
·,responsav~is.' ~- . , Um projecto de lei 'rdormativa do eSlad,9. servil, ,o gabi~ 

. nete' fie. 7. de Mareo illiresentou oulra .p·roposta, expressão 
Dos princiliios. 1111.e tenho sustent.adO· lI;io' deduzo a "-' , yirlual. 'de falt.a de cOllfianc,a que, por. v,ia tio .regra; é reci-

.c)~seiíuencia, ja ex pendida nesliÍ t\'ibuna, Ilue os ·millistros 
devem reeusar _ sua assienaluI'a aos aétos do' poder 1110de-' pro co . ~, .' 

o . Outros 'fac!os· occorreram que ainda mais, imperiosa-
rador, quando assim J'ul<>arem conveniente, . - . - " ' -

o mc'nte demonstram esle verdadeiro abuso do poder execlI-
"Est~ opinião ó inte'irame'nte jepelliúa pelos p~eceitos .tivo em nlOno"preco do gOl'crilO pàrlamentar, forma' pra

constitul,ionacs da 'divi,ão d'0s podcre~;' e independencia do lic'j' do' governo li~i'e 'sob a· monarcoia constittlcional> . 
pode'r.modora?or, cujas allribu'içoes Silo p!ivativamente de~ . O pre~ident~ do conseloo de 16 de Julho,. visconde de 
legadas' ao Irnl'eJadol'. Oependendu o. exerdcio dessas at- . It.ahpra.hy, . insigne. estadista quó descança. da vida no seio 
tribuicOesda vontado dos ministros; o que:, acontece desde. da i grat.i9ilo eterna nacional, .d~clarou ,que! convinba fosso 
(jue ciles pçHJel!! rccus;ü sua as~igllal,ul:al dcixa~ de ser o i!Jiciada pela camara dps dcpul"90S . rerorma -Pi,o'-- impor
poder nloderadur entidade' diversa c indepondente do 'porler ,t!lntc., ,Foi, porí,int,o, renl'nciado pelo poder· ~ecu~ivo o 
execulil'o; tios ,çonflictos 'onll:e' o lIliuistcriu e'à camara' direilo de iniciativa, applicação irrec~sàvel do principio 
temporaria: sera o ministerio juiz c parte, bem como em de' solidariedadeile actos ministeriaes, ,muito,logica e elo-

'todas 'as questões queello suscita'!- ,o cujã deci,ão rol' da quenlemento suslenlad" .por .'1. Ex" '~r, presidente, na'. 
competencia do poder moderadol" . '. êamara l.cmporaria, , 

Concilia1U;:so perfeitamentc 0'3 prilicipios con_stifucionaes Ao sentlmcn,to moral brasileiro - .ren~eu.preito,e oome~: 
eom -o da rrsponsalJilid}r1o moral .pel,o plOdo seguinte: nagem íiiO r1islin,eto. presirlénto.-do,co,nse.lho quando.assim 
Deve,o ministro a>s'iglial', I!àra ser doci'dada, a dec.i5ão jlfocc!ieu, 'Muito mais. honroso ,seria Pilra'~ paiz se lei:de 
que não appróvar ~ 1lI~IS para liao assumira respo.,sabili- tanta .irnportancia 'social, juridica e er.,oríoluica, fo~s~ iliI
dade.moral, encarreg"dIHlo-se da execução que Julgar pre- ciatla pelll. eamara, reprçsent~nte legitima e immediata da, 
judicial'ao hOIll desemperiho de 'i"U<i missão,"deve retirar-se opinii\O nacional.,. Apresen!ada a propo'sta pelo ministeri9, 
d.o poder dando,.a razão porque', assim procedê, Simples iJ' decretação da lei seria alti'ibuida d.e .. prefcrencia, c.orilo 
rlésaeerio', ".indi,I, que seja verd"dciro, não ser;i.ra~ã·o em- tem acüntecido, ao pre;ligio e induen~ii~ do govel:no., . 
eien'te:.:\, relirada só poderá ser juslificada· pela impossi- Aceita' a rcn!lncia do poder' e~ecútji'o, ·a camara·.oos .. 
bilid~de 'da I'e,ili;àção ~o .. progralilma po}.itico 011 ndillinis-, deputados elegeu imll1etli'~t;lInente, um<\. commissãodesti--. 
tnltivo 'para cuja úecução foi muito ambicionada e aceita nadi~ a JOr1!lular 'o projecto de lei, Esta JÍlissãü foi digna-
a nomeaeão de mini;tro::. Íllente :Iese'mpenhada coin todo meriló 'co'dedicação, 

A opióiãO, . quo' acabo de 'co~testar, ó'consequencia di- .', ~O"qüG doyia ~nUio! fazer o.ministcdo (le .7"de i\!al'ço em, 
rectaniénte opposta ás queílimanam ile principios os mais ta;'; cirl:uIIslaucias;. ulÍla\'cz adop~ada!,.por ellJl a idêa de" 
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ernanç,ipação? ,Em, cumprir!Jcnlo do seu dever, devia, assis-
, tir á' dissuSSãO, com todo empenho, sendo' p'ropóstns as 

emendas que julga~sc necessarias pelos quatro millistl:os, 
deputados, Era mais gforioso para, a opinião I,,"~ional quü 
idéa tão' sublim'e fosso' apresclltaúa pelo. pai'lamento ,e 

d,i, diminula "populayao di.~semináda em vastissim.o )erri-; 
torio, A' industria', qllo lanto as djstingue, productiva, dos: " 
cabcdaes ,nHI;'; avultados, ó toda !Iev,ida ao trabalho .Iiue, -
sen~o ,excessivo o nu;nero dos opera rios, 'Entreía~t6 ne?te,; 
vaiz sempre que, estendemes a mão (es~ellde,a m,ão,sobre. 
a' balaustrada {orrada de pallllO ,dé, {abrica estrange~raJ ,,' 
encontramos /lor via de relóra o Rroducto cquivitlente, do: 
lrahalho ~s,cr,av.o cujo ,nlur.C~llIpensa o da imp!1rta~ãn 

, apoiada ,pelo go.verno', do que 'vice"versa, Ass!m praticou 
um mini?terio de illustraçáu" patriolismo e :ser,viços il}ex
cedi.veis, <> dó '29 de Selelllb'ro de '1848, Não apresentou 
proposta da cessação do trali~o,: ~pe7.ilr dos esforçjJs ina~-

,ditos quo a esse rc.:;peito' til!ha emp.rrgallo ,para'roafisal-a; Em 'cjrcumstancias' identicas"so (ossem possiveis; não 
su§tent'ou some,nte coiu todó enipenho e dedicac.ào ym pro-, 

seria p'rovav'elmente abolidn,wescravidão,'quo por ,tanlo'r 
jecto já,apres,entado~ Alten,IOlf~:; lIeces:;idades do governo' tempo oxistiu; eni p~izes europeus',ondelcm sido, tão ex':" 

commefcia( , , 

parlàmentar o consiijer"u:"se mais, hon-lõl~o 'com 'l:liloria traorai'nariõ o numoro dos:'operarios ./ivr,es, que' ilenisempre ' 
"da nàção o do parl,!menl,o,. rIo que, COIll a,p-opria que lhe consegueol empregar-se c por isso omigrani', ': btiven'do' ~s-, 
-podia'ser allripuida pelo' facto da inida~il'a,,'- ',' ~ cravos tão somcnte rins colollia" C0ll10 se no', llrasil lIou-

O ministerio do 7 ,rle' Maryo pensou de modo di,amclral-, vesse apenas (<liI pov'oações; do aiguill<l provincia ;'cnHità: 
mente opposto: N,lo,o,bstante a rcim'ncia ,do' poder ex~eutil'o 

, de ponca imliortancia ,ocial'e politica, ' e ,a,s conseOuclltes,del-iberac.õ,es, da êalll~.<Ira dos,dl'llulados, Q' d "'d 't' : b' 'I' "'," I Ó 'I 
'I , uan o a 'I n us fia raSI eira," a conllllerClil, , 1105 e 'apresenlou úma p'roposta nom~smo sentillo, donrb ,se pórle, , 

'raiz sU,stentad L pelos produdos .da lav'oUl:a, está lão de-concl!!ir e ,de varia;, url:umel>tQs, pr,oduzidos na 'discusoãO" ' ,I ' 'I' 
- pendentc do Irabalho escravo, já ,e tratou ue SUppfllll1 'o, 

que assim praticou para ser rebaixada a opinião publica e, Pois bem, 'nã,o se dá ,en'tão prova de sentimento moral o' 
forruar-'se della'uma 'eop'eeie de,pedestal.onile ,se collot:.i!.§..- 'h 

mais distfncto, superior ao' de outr,as nações r Sem' duvida sem as estatuas dos nobres ministros, (Apoiados,), ',' _ 
, alguma," , , ". , , Dluito, me penalison o seguinte argumento, produzirlo pelo 

'noble presidente do t:onsclho, na discussào .. des\a propo,ta, Nus Estados Unidos foi, a rúvolucão mais tremenda q,uo 
Disse S, 'Ex,,'que eila de.via se.r ad.optada:,p':Jr:t'cvitar-~e ,decidio' a quesl<lo da 'ellli1l1t:Ípnção: Os' Est"dos do,Sul s!l~,: 
a prc~são estrallgeira, ~Ora 'II!lO 50 deprimo' o' sentimento. 'bIBvaram-se contra os do Norte para se constituirem outra 

,moral·brasileiro,.llu:Jnrlo, se ui< a cntellder'quo'a idéa, de !la'ç:io, Hecolreram ao ,,cxpedient)), ,da guerra usando de, 
emn'neipação não seria ado,ptada sem o reécio ue 'pre,s;;lq meio, 'tito,poderoso,s quc iiUppoz-se provavcl o se,utriumpb,~" ' 
e;trangeira J Que paiz, no mund!) tem, dado provas m~is 'Foi enlão r1eérci,1(/;L a aboli~;lo da escravidão'por Lincohl, ' 

-evidciJles ue s611limoll,tu 1II0I'a[I:\0 ,e.Icva~o do que o Brasi)? em vànlagem dos, Estado~ do Norte, onde ella lí~o existia, 
A respeito dacullura intellectual ha ,selll duyida, >upcrio- 'CÓIÍIO um, eslrata~enlJ!. destjqauo a enfraquecer o inimigo 

- ridade 'em a.lgumas'nações,' mas .a respeito dO,sentimento, 'eJacilita'r-lhô a dcrrota," I'Qde ,.ser moralmcnte tão ,bem" 
~ montle!n nellhulü",conheço- mais rlistincç~o,; Ó impos- ápreciada~a,inlençfi" deste: meio ,abolicionista é'omo o da 

sivel 'haver 5u'perior, Isto se verifica na pfopria 'questão reforma do estado sen'il brasileiro adoptado pela nação?, 
do elemento scrvil.', ' , , " N:lo, do certo: O bem, exigi,do po'r uma'necessidade impe< 

, NQs Est~dos 'Unidos,c!llide o numero. dos operario~ livres, riosanãõ' ,revela tanlO 'merito moral como o que é fcito ,', 
é extraOl:dinario;auglllellta~I') consta'IIteíncnte pela illlmigra- espontaneamente elilbora, não produza logo o mes~1.o effeito, , 
ção euroFea,,~ Im qusm supp,otiba t~r havido ,dc'd,ic1içào SPJn ,O pr,e,idente Grant, ,anliabolicionista a~tes da gu~rra , 
igualá idea da emancipa~,;o, huul'c' puulicisl"s que pro- aos,Est'fdó's'do 'Sul ponderou ,em'uma mon,agem Cirigida, 

'tenderam just,ificar,a escr:tv,id'lo, segundo.: 05 ,principios ,do ao congresso,que ri goverilO: do Urasil,brev,em~nJo havia, 
- direito nalural" iJ alé foi sustentada com textos qa, sagrada conveucer-so que n;1o' só é, rle.seu proprio intel:esse, mas 

escriptura,' No Bra,sil !l"nca (ei adoptada semelhante opin,i,;o, tambem intrinsecamente justu" dar" pro\'idencias para a 
pelo ,c,ont~ario, o,estado servil foi seJllpre '"dUlillillo :COIllO' ema,ncipaç;.omais r<lpidas",d,o qÚI' aS,decretadas,na I~i" 
um fa,clo, a'pe!lilS ju>tificado pel,!! direitu ,P~Silivo, Depnis dói, 'de 2.8 (Ie" Setembro, Era diverso o senlim~n;to, de o,~tras: 
indtpcndencia a idea da ,emant:ipayüo teve Vil 1'(05 'apologis- mensagens ullleriol'eô, quo não,indiL~vam essa COHl'elllencia " 
las na tribuna e lia impl"tnsa._ . , e ju~·li~a.· inlriflSI.!ca 'a fim de ~Cf(!m il,doptadas por lima j 

, ~iio me consta que e,m,paiz algum ,a escravid,\o te~rba flaç,10 quo recebo, Cllflst,!ntcmente grande parte ,do ,excess? 
sido menos rigorosa do q~c enll'" nós,' Düritnte a gucrra da p6pul'lçflo tlúropca, ,\ ~lJoliç';o do elemento, ,servil, foi ., 
do, Paragual', foi promelltidâ a eUlancip?~ào' a escravos nos ESlãdus l1nidos suscitad\\ pela guerra o confirmada 
que quizes,clI] assclital' pr'ça, ,lIxemlilo ntuito' IHiljlVel;' pela,victoria, Seufcssas causas provavelrnc,nte niío'eXis9,ria, 

'preferiram o eSladoserv!' ao s~rviço inilitar 'com, a J;.o- ,o mesmo'c(feito no paiz ond,) a, escravidão era t'LO' apre- .. 
cõmpensa da Jiul'I'dado, _ )J1:o~s,;1o a, que homcll's livre5 daria que até: se montavam cst"belecimento's ,destinj!dos ã, ,1 

eram obrig1Ídos, c a IluO muitos" se prestavam, vQ!únta~ crea~ão de escra\'os, o iluo felizmente ,nunca houve neMo" 
rialllente,' 110111'" prtlpnelarios ngrif'olas que, nesse Jellll'o; Impcl:io".,," • ' , " " " , " 

• ul!pozerall] esse serviço aos rscravos co,lIo'castigo do mal ,'!Im França, admiU ida em 1794., a ó1boliç~o immediatn : 
que praticass,enl·, N"õ \.IIIC cunsta, qU0 n"flhum u, tivéssc rio ,tra'fi~o C da escrav.idiiO, foi depois revogada, em ,18Q~, 
sofri'ldo, Os que assentaram praça foram a isso, ohrig,\dos, Deçrctaram,sc, passadoS'III;;is, d,e ,~O' annos, "algumas me-
e o nã.o' fizéram e'l'0n!"néamcnlll só, 1'''1''' .. semll, liber;- rlirlas, abolicioni,tas, selldo, dr.terminada pela revoluçãO ,de' 
laMs, , ' , 18~8 a emu'ncipação'inimediilta /lor I'iá dOJesgate, ' 

,A, QscravirlfLo em n,,~ões c,uhas 'da Europ,l, oflde era ~ Eni tnglat6[ril .foi por VI;zeS, rejeitado o primsitO biW' 
'apenas, visi\:ul no extremo horizonte, flão podia ser equi~ dá ,lbolic",o rio tl'afieo, apréSe!ltul[O em 1787 e fillalmente 

, p,a~ada á existeute,no; Brasil, Illuito lIu~ciosa em l,rop'orç~o 'adojfladó em '1801:, 'A ullillia, resolu~ãO da emancipaçilo 
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tambem' ilbm'ediata por' via 'do resgate',[oi décretarta 'em das ideas fortifica as çonvicções .. Aintelligcócia humanõL 
1838. ' . diversifica nas suas 'conclusões, porque nem .'todós encaram 'a.' 

N,lo' só nestes. paizQs"curopcus, conlo em' outros cuja questão do mesmo I~do, e a 'Iiberdado ·da oÍlinião ~ de 
industriàé igual'l ente exercida por o'perarios livre" a ·todas a.s liberd;ules a ,mais apreciada. Nris nacões' c1illas 

,idéa.da' olilancipaçãofoi muito contestada, excitou grandes da Europa os projcCtos abolicioni~tas"da' escravidãô. exci-' 
oh'staculose s6 foi admittida 'depois ile largo' e.spaço do tàrUI]1 gralHI.3 discussões', se no Brazil a soluçãO prpposta 
tempo. . . ' do problema Jljl0 fosse contrariada por outra, podia ser' 

No ·Brásil, onde está.,'colno já ponderei, tão enrai'záda iRSO allribuido á deficiencia' da,; luzes adquWdas pelo estudo' 
'na escravidão a industria ag~icola, a ,que nOs faculta li 'e meditac;lo, oú á SlIbicrviencia politica. 
permutação dos productos mais agradaveis e provçitosos', Os inlitllla-dos dissillentes' tambem foram declarados' 
principalmente da magnilica i,ndustria fabrilyestrangeira, a escravagista~, escravocratas, ta!vcI yara mais cncar'ecer-se 

, idó!l da el,llancipaç,lo tcm sido' g~r;llmênte bem aceita', ha:' a influcnciõ\ ministerial na' adopção. da idéa da emancipa
vendo 'tão sómunte questào sobre a solucão do proble'ma. çào. Entretanto, não houve orador algulil qu'e a conibatesse, 
por 'não po.der' deixar de e~istir.. .....' . nenhúm declarou tão cnrai1.ada a cscravldao na sociedado 

Tive 'occasião de apreciar com todo enthusiasmo:1\ boa brasileira que 'só pOdcsfc seI' abclirla jiela Dirilia P1'olliden:
indole -da população deste ImpHio, quando fui na-proviricia ciá. A' solução do problema foi conlestada por julgar-,e 
do Minas Gera0;; juiz de direito de cinco comarcas o cuefç outra uiais co'nvenicllte e rfficaz. Houve'gucm preferisse' 
de plilicia, e juiz dê direito na de Santa,_Catbarilla. Se não a libertação da geração' actual-por via do'. resgate; uma 
fosso Brasileiro-desejaria mJlito sei-o. . vez Iliherta(la, nasceria livre a geração futura. 

"'Se nos conservarmos sempre unidos e. dedicados ás nossas Deviam apenas ser comuatidos os principios que o mi-
. iDstituiçõo~', bavcm.os ser uma das primci'ras nações do nisterio hão adoptasse, mas sem se· oITender'a intenção dos 

mundo; é questão apenas do tempo. , que o's sustentassem, Decididamente nào eram' apologistas 
Dín'emos entretanto emprcgar todos os' esforços a bem da escravidão. . 

da emaneipação da mi5eria e da fome do exce~~o 'rIa po- A idóit'da emancipação' nM é politica,' m~s sociál ;' foi 
( ptila0;io' europea, fâcilrtando a immigr.açõo tanto (juuilto geralmente adoptad;!., O meio da execuç;lo não podia 6e~ 
. for po·ssivel. . ,- . consideralJo libe'ral'on conservàdor para dar motivo· á 

QualHló se iJOn,lcrou na camara dos deputados que con-: dissidencia de partid·o~. Se o ministerio houvesse sustentado' 
vinha. atle!lder ás crepresentaçõe, dos fazcndcil'os; disse o alguma'idéa politiea conservadora e me'mbros 'desse partido 
nobre presidente ·do conselho: não, porque já. tinham sido a Impugnassem de accorno com os'liberaes, só nesse caso 

, ouvidos os prop'rietar'i05 das A ntilb\ls., . .; seriam realmente dissidente's do partido. 
Os inconvenientes' da escra\'idão"quacsqucr qne sejam, Sendo como taes I;onsideratlos' os coriServadores" ,ó por 

não são devidos aos propri9tario:1 dos, escravo" mas á lei terem votado contra a p: oposta do um niinisterio con-
,que a autºri~a por~ne. :sem 'essa' autoris:'çãO 11M existiria servador, tambem deviam ser. tidos em conta de~diõsidentes 

'0 estado sCr"il. A lei rev.op;a com o Illesllll/dircito o que·' do partido liberal os'liberaes que votaram-a favor, ' 
deter~lina.· Úiim como perrllil.tiu~essa pl:,npriedade, podiã O SR. ZACAnlAS :~ Apoindó. . 
supprr'mll-a, 'mas sendo satisfeItos 05 prcJIU1.OS, perdas e O Sn. F)R!UNO ;.-'- E5ta conclus;lo Ó !llisurtla e portanto 
darilnOS', resultantes desse facto; ··principio incontestu'ycl do fals'o ó prinr.ipio da dissidencia. A falsidade dos principios 
direito. 'Era, portanto, múito justo e razoavêlprestar toda é muila~ vezes dem~nslrada pelo absurdo' dils I:onsequen'
atten'éao a e.ssas representações, que adoptavam a idóa da rias 10g-icaRlcntes dedllzidas. Da verdade não se.' deduz <!. 
emancipação e JlpenJl'; se referillm á toluÇ;10 do'problema; erro. , 
nàó foram porém allendidas 'por já terem sido ouvidas em A di5sidencia fo! decretada por ministros,llue se julgam 
qúestào idcnlica os fJlzendeiros'd .. s Antilhas, como 50 a opi- chefes autocratas cio partido conserva~lor, cOlllo~e'a algum 
nioto deltes devesse ser mais apreciada em ronsequencia ria poder líolitico. comJleti~se o direito dO"nomear chefes de 
superioridarledc sua intlllligellcia e sc.ntimento nioral do partido, Entendem que 'os conserv~dores' são obl:igados'a . 
que a dos Imiprictarios agrirolas deste paiz, cidatlrl05 'Iue, proceder' sempre de accordo com elles ainda ,que pensem 
segundo' nossa fórma de' governo, muillt influenci'l devem de modo diverso.' '. ' : .' 
exercer' na direcr.iio dos negocios puhlico,;. QnizerJlm talvcz' exercer no partido a mesma influe'ncia . 

Ta.ll}bem eni 'relação á situagão politic,i 'não' procedeu, ,que.lhes"comp'cle' n:t ordem ;1~mini5trativa. Re~oJllpensam 
como. devia, '0 mini5terio dO"7 de nlarço. Considerando-se os em'JlI:ega,fos quo julgam cumprir bem seus de,'eres, e de
ch'cfe slíprliJllO do' partido conservador, não' Ilre dnli prova milleill aqueltes que nãq 'lhes merecem confiança. Foi de 
alguma de adhesão; pelo contrario·, Jlluitõ o prci'"dicou, de- conformidade com essc principio que dceliuarão dissidenles, 
darando . dissidentes do parlido"os COlTser"adores quo na .no 'intepto de, ~ereJll demittid(,s cio 'partido, os cons~;vado-: 
camal'a dos dep'utados impugnaram a proposta minis- res (IU~ os não apoinram na soluçilO da refornfa do elcrilento 
teria\'.' J'. '.', ,..... , . ,servil.Apen~s organisado o miniserio me liarecó ter eu sido 

A disCUSl'ãO - excitalla por essa proposta foi -csplellllidà, demilli(J'o talvez na. >u'PJlo,ição de por este modo ser gran
manifcst,içãO da inteltigenCia e' i1lust"a~ào, inllepelúlencia. geada a hencvolencia do~ advcr~rios pohtiios com quem.' 
e dignidade ,Ia razão' do muitos distiílctos" parlamentan',. lutni na 'imprensa: . ." 
(apoi.adosF TratandO~se. de uma questãó de tan.la)mpor-' NII'nca ministei·io· al;ulll entendeu' neste paiz'que dC-' 
tancia social; jurirlica '0 economica, todos n,lo podialiJ" viam ser declar;idos dissidcnte,;, p~rá serem excluidos do 
pensar lia mesma forma. n~90riheço este merito' moral.o ·partido., os l'I)presentalltes da' Iwção que nuo 'approvasse!u 
intellcctual tanlo' nos quo votaram contra a IHopo,ta illinis- llropostas ,ministcriaco. Só' 05· di"identes -do~hoiu senso 
terial como nos .que votaram a favoi·. E' por via d,",lrgu- 'e da'logica podem ,pensar de modo diverso.: 
mentaçào 'e da' discussiio'que se··.·revela â verdade;· a luta 'Quando· se tra~ou da questão. éminentemcnte politica; d,a 
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ref(}rma eleitor~I destinA~a, a sul)stit.úir. pela ele\ção por dis
tric.tos a eleição 'provi~ciál, o.se·nailqr·Eusebfo de Queiroz, 
?mi~ente .. estadista, . cbefe~,politicq ,de ,dpí!icação, Ó merilo 
tnexcedlvel, quo tambem descansa da' vida no seiO da 
g~atidão. eterna nacioral, combateu o. proje'éto si,'stentarlo 
pelo minisl.CI'io do marquez de' Paraná,. cuji, ·'memoria, Ó 

iiualnlen'te . apreciadap'~lá' grilti9~0 eternq. ,!acioilál,' talito. 

conseq~,en~ia d.a .in.~pcP9rtuni.dad9: proveniente 4~(guerr!lAo 
Paraguay, ,eu tambem' 'impugnei por esto motivo .no Cor.,. 

. r~io Jl!,ér.c~ri.til,· dcs.pilrtoul1)u,ito vantajosa~ie'nte 9 senti:; 
~l.~nto moral da suprilllJa aJt.ura el1), (Iue· foi,:recommen:: 
dada·. 'Assembléas prov'in,ciaes dQcretarlll11 quàntias 'destiÍla': 
das' á liberl.ação, p~I·.a o mesljlO fi~l ,se ,orgàni.sàra,m socie., 
dades a-té em distriCtos agricolas, 'e llouve muitllS' alforrlas" 

"} ' .. 
~omo 'a 'dosinais ,di,slinctos . e?tadist~s.· deste paiz': ,V~i~i 
de 'accordo ,coni o senaaor .. Euscl)io, 'bem' conio outr9s con, 
servadores 'e'nunca fomos ileclarillios"di;sirlentes do p'artido: 
. '.0' Illesmo' acoilteúu :CO';11 o ministerio 'do':J ~.e 'Agosto. 

-' ITa'venrlo nlUltos liberaes op'posicionistas, If50 foram porisso 
tirlos em .conta de ~li5s:dentl)s do .pal:tido liberal. . 

O SR. ZACARIAS :-Apôiado, 

O·SR. iim,uINo: -Apena~ uns'· foram .intitulados pro
ges,ista's e, outros" historicos. Paniée":me que' o nobre 
prresident'e do co'nselho'de 3 de Agosto 'rleu 'elitão. prol':\. 

,llIuito distiricta' de dcpicação p~l[tica fetiralido-se rio poder' 
para' cessar a ditrérença do opiniões no seio, 'do mesmo' 
partido, como. de facto aconl,çceu. ' 

, A' rlissidenc'ia do: p~~lirlo foi pro,vavelfl1ent~ i.nv~ntad,~ 
r.onlO . Ufir meio ·de mechanica p91itiCa ,empregado para 
produzir '~tre.ito nas .eleições, isto. é, pari\ o partido COI1-

eervador nào .reeleger .!!,~ deputados quo ,}J.~via"l:votado 
... contra: ,à proposta do ,governo na p.ctsuasão de n50, 

• Sfrem niais conservadores e. queroremJacilitar a ascensão. 
dos libera0, .• NilO 'ba etreito sem causa. Consta-nio . que 
esta roi alire.senfada no ultimo .plcitoeleitoraÍ. " . 

- I'roseguindo o leíl(ler do mini~ter'io "no"emponho'do íl.es~ 
airar ós intitulados dissidentes que aliás.haviani votado 
tilQ conscienci05amc'~te c~';lO os ouhos depul.arlo~·, dcclit;ou 
quo haviam escandalisado a Opilli110, vot1l11l10 contra a pro
posta ministerial: Oh!. s8nhoni5, so tódosello~.sustenlaram 

a,idéa da cfIlanci'paçilo, divergindo apenas sobre'o m,cio' 
executivo, não é incomprehellsivelesle escandalo? De certo 
é lão .incomprehensivcl como tcr-se denominado.Jiberlilla. 

,gem o .excesso presumido da l,iberdade' poJitica ..... · _ 
. !'ião .aUondo bCf11 . ao sentimento fIloral quem suppõe fa-
voraveis ~ lei de .28 de Setembro as manifeslacõcs da opi
niilo publica; por ter sido consideraria a soluçãõ do .proble
ma·j melhor possiveL O principio. reformistà do' ,estado 
sorvil . seria tambem muito ahlaultidõ, ainda que fosse 

" oÍlirõ o ;iésenlace da 'lu'estão; uma ,voz aventa'cio' ,ha (lo 
reallsar·-se.' Nilo íla 10~0.fUotiva qll'e mais ~ directa e impre-. 

• teriv,elmente .chêgue á estaçã.o .tei·fIlinal do' qrlO a'da 'cgri": 
unde, da razão -o dfA. justiça nps c~rri5 tia consêicncia . . 

. N;\o foi -de~ida'á confiança IÍlinistcrial, ,s,E;fl'undo ~o tem 
divulgado, a' decretacão desse ,pr.incipio.. A cam~ra teRl
por~rià já o' linha iriiciaao, o varios 'dçputados, dep'ois de.' 
appro'varem à. proposta do' podo r executivo, "eraram voto 
de coefiança ao minist.úio. 'Àntes .da or:anisilç'10 do I:(a .. 
bineto. de, 7" de Marco já lnuitas diiigencias tinham sirlo 
cf1lpr~gadás 'com todá dedicácãO a bem da refórma do. 

, _ estado se~vil. ' ' " .:. , . " 
!J,. pro!Jósta ministerial b.aseou·se no projecto do conselho 

de Esiado, tcndo,.,sido a iiléa da' emancipaçi10 iniciadá,pelo 
nobre senador' o SI'. marqúez de S. Yic'cntó: Ninguem deve 
ser por çste motil'o mais dignamellle applaudido do que 
elle. . '" ..... " . 
. Quando o nobre senador,. pela 'r.ro::i!1uix. úallahia era 

presidente do ,conselbo:. de" 3: de Agosto, foi e~sll 'ÍtIóa 
admittida na falia üo tbr,ono ~pezar úa com,batida, em. 

. O 'Sr, Dr: PurdigfLO·nIalbeiros' ergueu' um nlOriumehto' 
lilterario ao' scntimento'.moràl, deste paiz em,su:l';excellente 
obra.,intitul~da (~A~.escravidão no 'Br.asil,. E' o 'ferdadeiro 
apostolo da idéa, da emancipação. Ningucm a precoDis'õ'u 
mais do 'que .elle quando citou o,principiõ .r~ligioso apre
goado por ~. Paulo,. NOn·est servus nee /i.er, ,vos ôm,nes 
unum estis in' Christo Jesu.Rejeitou a proliostà ministe
ri~1 apresentando outra solUÇão do" problema que· jul~ou 
maLs .justa, conveniente e efJj'caz. Foi 'po~ issô declarado 
dissidente do partido conservador, e Tepellida pelos com
missarios eleitoraes' do governo a c).lndidaturade 'uma de 
nossas' primeiras intelllgcricias .iuridicas, .summi! . iIlus~ 
tra,ção, caracter muito distincto; cOflsequcncia 'inprescindi-' 
vel da dissidencia da rasão e, do bom' senso· politico .. 

.vou justifícar a~orao voto que pretendo dar a favor da 
rlTlenda apresent~üa 'por um dos nobres IllClflbros 'da com- , 

missão' do·yoto.de·gr.ças;:rel~iiva á eleição directa. ' , 
São estes os periodos dá. falia do throno a que SQ refere ' 

essa emenda (I~) : \ 
. ".As ref~rmas da lei eleitóral,' da guarda nacional e do •. 
recrutamento· merecem loda li ,vossa iolicltude,: Estou cert. 
de quol essàs imporiântes. questões rece.berão .do'vossail. 
luzes e patriotismo a mai~ conveniente"solução." : 

. Nossa prapria e~periencia e a de outros povos ensinam 
~u~ os lamentaveis abusos, que muitas vezes tem pertur:.. 
bailo'e'viciado ° processo eleitoral, nascem principalmente' 
do ostallo, . do~ costumes politicos que só o tempo .. pode 
melhorar., , Send!), porem, essencial aos' governos .represen, ' 
tativos quo as· eleições exprimam fielmento ã opinião o a 
forçã do/voto:'popular, releva quo procUl;emos cercal~as de 
novas' o. mais .provirlentes garantias: " , 

• Pois bem,. se o sehi,~o entender qua a oleição. direcla ê 
a garantia mais providente da expressão fiel da opinião 'o 
da força do ,v.oto popular, pQl'que n.l0 hade m'anifestar eseo 
pensamento? A resposta á falia do tbrollo., nfio deve' 56' 

dada de conforDlidade com 'às luzes .. o patriotismo !lo quo 
a Coroa tem certeza de receber soluCiioc a 'mais convo-
nienle de reforma eleitoral? , • 

O principio primordial' da eleiçãO dirocta é ° seguinte ;
os eleitores 'deveni ser designdd05 pela lei. OSida 'eleição 
indirecta su,rfl'em das urnas e.leitorae~ onrlo o ,tOVirno pçde . 
exercer, como tem acontecido', toda inlluenC>iL por via da· . 
autoridade. Pro'va velmente os "eleitores da I,i hão de con!: 
corre-r mais :para a expressã'O .fiel da opinião e força do 
volo poplllar do que cs das circumstancias, o facto irrecu
savel da lei' do qllõ o SlljgltO á inll,uencia dó I:O'fe~n9. 

Tem-se dito que o senado não de_ve, enunciar esta opi
ni,10, porque ainda não aSSê!!t',u-se s~. o censo deve ser .ou. 
não elevado.-,Contesto este parecer. Averiguam-se'os meIOs 
de execuç~o depois de_ 'admittida,a' fdila exequenda, e só 
então se disc,utirá a quest.10 do censo, prevalecelll,lo o mais 
ou menos eleva dó, segundo o voto da malOri.a. ' 
. Ponderoutalllbem'o nobre 'presidente do' c9nselho que DITO 

p'óde ser' preferida a eleição dirocta sem,primeiro resolver-se 
a questão,preliminar. da constitucionalidade, Nilo é exacto. 
Se este ~ystema eleitoral D,10 podasse Sir decretado' le&,'al-
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.''nie~ie;·';dé~d,e q'iIecontràriàss~ aigtmiii djsposiçãÓ ')ropria. 
, mentõ constitucional; só nesse CIISO' seria, preliminár" a 
:q'uestãoda' c-onstilucionalidade, para ser decidida 'antes de 
õütra::Mas podendo ser decretada apezar dessa coptrarie
lIa'de, a primeira questão' q'[16 'cum~re discutir é 1\ do meri
to, 'i~l\~gel\J ,e ne~essidade 'dessa reforma eleitoral'. . 'c~ 

" 9, SR. ZACAOJ.lS: -A·poiado. 
,-, "0. SR. FiR~iIFó':-'-Depois' de' pról'ados tlss,es requi.il'os, ó' 
quo se' devo ~Xaminar, se a eleição diro'cta é propriúmenie 
constiucional ou não, Jlara 5er legqlisada segundo o proces
so' especiiil; ~u ordinario, estabelecido pela constituiçãO. 

',: O' ·Sft.Z:ld'o,As::....:.Apoiado.' .. 
':, ',:0 ·So, FI~M;/(O ': -Appr~Yada a emenda, qué: ora 'defendo, 
apresentada á,resposta da falia do.throno, o que ·faz o 
s~nado.?·Enuncfa apinas a opinião da preferencia á desig
nacão .legal dos eleitores, como garantia nova c a mais 
prOvide..ntc,da verd3de.da eleiçn:o, ba;e.essenciár tio n~ssa 
fQrma de ~ov,emo. Póde ,haver ;icerca da manifesl'ação de,te 
parec'er cénsura. algirina' bem fundada? Cer~ quo n[o, e 
tanto assim que.ainda não tem bayido. (Apoiados), ,-

Se fOr ap,resentado um' projectQ de eleição directa, e o 
senado entef!der qúe não pódo s,cr approvado sem alteração 
ou mudança de alguma disposiçãO expressamente constitu: 
cional, rejeitará o projecto; pens.und) de mó~o dIverso, o 
appró'vará, r~metlerido-o á, camara do? deputádos, que 
tambem, o appro,vará, caso ó.julgne conveniente e r.onforn..!,e 
os pre,ceitos constitucionaes; se.entender que os contraria, 

· o rejeitará com esse fundamento,. iniciando. depois a neces-, 
sidade oa reforma, \. 
· ,DissV um' Qobre senador que, a pprovada a emenda, fi~ 
caria compromettido o senado perante a CorOa a executar 
por .. força essa reforma eleitoral. Não comprehendo es~o 
pensamento. O 'senado n;1o se pólle comprometler a faser 
aquillo que"i~o é ',de sua cómpetencia, Não li elle ,quem 
faz a lei, mas,a assembléa geral, com a sancção do poder 
moderador; .. como pois 50/ ha de comprometler a executar 
por força, essa, refo(ma'?, O IÍlais que se poderia exigir 
delle'seria a apresentação do projecto.de·lei. 
,. Tambem ·não acredito: que a' quçSlão da approvação da 

'emenda seja politica, como se diz. ' 
" Não' póde o'senado'" expen'der- sua~opiniiio tão sómente 

, por seI' contraria i, ·do· ]llinisterio.? Ob I s~nbores, pelisar 
assim é rebaixar lilUito o senado. ' ....: 

, " 

, ,o SO, ~ACA,~IAS: '-Tornal-o chancellaria, 

. .•.• I . _ ,': ,',.. . .' 

de necessidildes"publicas permanentes', como o do systéma 
eiéitara!. Preferindo o ser.ado rà eleicão dire'ctaí õ~o devê 
vóta,r contr:i;, só ~,or 'querer 'o 'ministério:a coniinuaç~o da 
eleiçri.o directa, , ' ' 

Julga~do que rleve 'pr,oceller' sC~lpro ',de' accordo coní' 
o mrnisterio em questões desta 'nalurQzil, se convertera 
em mero a~xiliar do governo, 'e o .poller legi~laL!vii se'r:t 
oatão realmente exercido pela cam:ira dos de(Jutado~ e p~lo 
poder executivo, CO!II, a sancção do poder 'moderador, " 

Ao.' ministerio de' 3 de Agosto houve nesta 'cama'r:! 
oppos;Ção em grande maioria,'mas não ábusaruos' de nossa 
posiÇão parlamentar êODccde~do-lIle os 'meios de gover.no ; 
approvumos os projectos de fixãção de forças, orçamento etc,' 

O SR, ZACAftlAS :-Apoiado, 

O SR. FioMI!'iO ·:-IÍouve .. ó ,um'.nobre 's'enador·· que ne
gou o orçamento ao ministerio, I,iberal muito dlsfincto, que 
nem por isso foi declarado dissidente do' partido.- Infeliz- . 
lilente já' não existe, foi o· presidente do conselho'de 3'1 de 
Ago·sto. ' 

O nobre senador, cujos' argume~tos estou analys~ndo, tão 
somente para melhor poder ju!tificar minha opinião, ·fez 
tambem a seguinte.observação: cc Entende-se que o minisc 
terio 'fu,z tudo, mas se o sena'do approvár a emenda, ba d" 
vir a fazer, tudo e <;onstituir-se uina o.)ygarcbia, 'Funda-se 
està,obserl'ação na idól! presumidã imprescindivel da retir~
da ministerial: Não pode ser logicamente dedusida tal con
sequencia, ~endo 'ella ilT)pos,sil'el, tambem o são iodas as 
ouLras que, baseando-se nesse principio sem' ba~e, vão 
voando até á idéa da olygarchia ê omnipotençia sénatorial. 
A questiio dti cmenda não é de actp qlle possa impedir o 
minist~rio de cumprir 'SUi} missãe; nem 'Ó de conflanca. 
(Apoiadas,) Questões do confiança entendo Ilua só podé~l 
ser proiiostas e discutidas na camara temporaria. 

Hou{o quem asseverasse (e' nobre presidente do .conse
lho) não devCr ser admiLLida .a·eleiçiio. directa;~por jui: 
gal-a contraria a constituiçãO, arca sancta de 'nossos' 
direitos politicos. .. ' . 
'Isto importa a pretencão de ser mais'cônstitiÍcional que 

a pl:opria~ constiLuiçãó.E;ta obra' divina da sa'bedoria'lni':' 
'ruana comprahedeu·que a miçdo brazileira 'nã.o podia ser 
semPJe a mesma de. 18'24, e 'porisso permitllO, findo, ape
nas 'o'p~âso de quatro annos, a reforma até de seus artigos 
constitucionáes ·uma 'vez adoptada.espeeiál e direCtamente 
pela opillião nacional, Permitida esta reforma, porque deve 
,ser repellida uma idea necessaria só. pelo ·facto de contrá
riar disposições eminent.ernente constitucioua,es? Não ve

O Sri. "FIRMI/(O o-Porque o millisterio prefere a eleição nera como daTe a arca sancta de nossas' direitos politicos 
· ili'llirectii não pó·ae o senado manifestar :opinião:opposta? ,quem 'arrànca o dirpiLo n~lIa contido. de Ser" modificada, 
Se fOr approvada à emenda do nobre 'senador pela Bahia eegundo as fornwlidades essenciaes do processo estabéli-
deve' por isso o ministerio d.emiltir-se ? ' citlo; pelo c'ontrario c'onleJte um.sacrilegi'o. - , 
"Nii'o~ Sr. presidelito ,:Quando o senado 'rejeitar o pro- A questão constitucional não ó do merito, van1agem e' 

" j6cto do 'lei; cuja approvação'julgaro iniuisterio indispen- n.ccessidade da idéa, 'mas 'rtos meios de execuçho. Dep.ois 
sav~1 ao bom' desemlieóho de sua missãO, li que, clle' del'e de demol!slrada. a preferencia da el.ciçào_directa, é que 
dcinilir-s'ç" Tal e1'i'cito só póde ser produzido por decisoes cumpre ~iscutir se il constitueional, 9u não, p'ara ser de· 
IlesÚt li:itUÍ'cza', cumprindo ambos seu de,'cr, o' senado e o ereta'da, mediante, as-formalidades especialissimas, ou or
iÍlin'isterio:,· ,. dtnarias do,processo !egislatiYo. Ninguem 11 mais tio que eu 
.' S'er~ 'com toda razão atlribuida ao' desejo ambIcioso de' enlhusiasta ,da constituição do Imperio. Pl'liccderci, de ac
innuençia politica infringente de precQitos cO,nstitucionaes-,-cordo com' a sua iiltellção, votunoo a favor dó systema 
a'rêjeiç::to senatorial,de projectos de ~ollfia~ça ,mini,terial eleitoral, que ~onsidero garantia a mais prol'idento da vCr
e, ~estj'llados a facurtar os meios ordinarioso indispen- tiaclç da eleição, base essencial de· nossa organisação po
sav~is. de' governo, por exemplll" a .. lixàção ~e, forças e'o litica, ain'da que seja oppostao. alguiilas disposiçOes consti
'õrçam'enlo;' mas não'a de projcctos relativos á'satisfaç~o' tucionaes desde "que é permittida a mudança ou alteração 

" 1,' 
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dessas disposiçõe~, quàndo se reconhecer que mcrecem I'C
fórma.', 
, Aprôveifo a occasiáo, ~r. pr~sid6nte, para decJ~rar que 

tenbo pertenci~o ,ao parlldo conservador desde minha In-, 
fanda, Na situacão actual f ou tido em conta de disfidente, 

, do partidq por uOmá unica'razào, por ser boje ,o. qüe tenbo 
sido ,sempre: co~servador di principios c n~o de posiçoes, 
'pessoaes. - , 

Os defensores da eleicáo directa fomos estygmatisados 
de "co~servadores degene~ados por entender~se que ella é 
destinada a enfraquocer e desprestigiar o poder. O bem 
senso demonstra justamento o contruio, 'A questão eleito'
ral' não é de for_ça e pr~stigio do poder, porém da_ expres-, 
silo mais fiel da opini,ao o força do voto pppular, EI~.o 
verdadeiro principio conservadur ,do governo represen-
tativo. " 

O leade)' do ministel'io qualificou de radical, e revolucio
naria a. eleicão direéta, estandQ porisso, os' conservadores 
degen'erªdosOligados com os reTolucionarios e atú com os 
republic'anos, de quem, disse elle, são r~lo mesmo"motivQ 
so'cios correspondentes. , , 

, ~Iuita, importancia se dáa esses reyolucionarios,'quando 
se 'deClaranesta tribuna que já estão de accordo, com IlIes 
tantos o tão di~til'ctos representantes da nação, que for~m 
sempre muito de'dicados á moaarchia constitucional. 

Se pótle ser re'putado_socio corrõspondente do um partido 
quem adopta sJstema eleitoral' que Ibo sQja favoravel, ,não 
se&,undo n opi'nião de quem o adopta, mas de quelll o com
bate, mais rasoanlmente devo scr como tal qnalificarlo 
aquelJe que lhe prestar à'imp,o'rtáncia já referid~, embora 
no-intuito apenas de deprimir 05 defensores da idéa eleitoral 
quro ello "detesta, . 

Observou depois o, leader ministerial-que tinha qualifi
cado de degenerada a idéa e nao os individuos, 'Obser

,vação incomprebensivei. Coridemna,da umá opinião está 
- virtualmente condemnado ~uem a adopta, c procura re' 
ali~ar E' a idéa qUI dirige' o ,proccdér e caracterisa os 

,individuos. " 

,penuasao de c~ncorrer ella com màis eftlcacia para a ex
pre_são fiel da vontade n'acionál ? 

E5tO regimen eleit~ralllóde ser. conscienéiosamcnle pre
ferido'por ,ambos os partidos lel:i,timos de nossa rórma de 
governo. Na ,fixaç'10 do censo' que dev~ apparecer a difl'e
rença partida ria, -como tem mccedido em outros pai,es de 
fórma, politiea representativa .. Na Inglaterra, por' expmplo, 
era ele,ado o censo'~ porisso muito diminuto o numero dos· 
eleitores. Depois foi ab'atido o censo de conrormidaio com 
a opiniilo lib~r~l, e augmc~tlldo o -numero dos eleitores, 
Empenham-se em ahatel-o muito os apologistas do sulfragio, 
universal, 'Se, poi;, a dilforençapartidaria se revela tão .ó·
mgnte nos'meios de cxecuçao, nfio se póde fazero da idtla 
primordial questito politica de, parti 'lo, e muito meosu 
questilo de confiança, , ' 

O SR. 'VISCONDE DO RIO BRANCO (pre~idente do co';ls;/ho): 
,- Na fixação do celiso está tudo. ' , 

O'S~, F/ftlll~O:- Nào sei o que com i~to querdizer. 

O ~ft. VISCO~DB DO Rio DUNCO (presidente dlConselllo): 
-Quero dizer que da filaçã~ do censo dependem os de
feitos da "ro!?'rma" olla pó~eser ultra liberal, póde ser 
ultra conservadora segundo o censo, ' 

,O Sft. FIRII/lIO:-Muil'ci bem, mas o aparie' do nobre 
presidente do consolho nM contraria nenhum d,os princi: 
pios que tenho expandido,. , " 

Naeleiçilo directa 15 eleitores silo' dlÍsignldos pela lei, 
na i,ndirecta indicadOI pila: utacão do 'escrutinio secret) ; 
os primeiros não pódem ser, coiiJO os segundos, escolhidos 
pela 'autoridade dos cOD1missarios eleitoraes do governo, 
ou impostos pela rraude ou ,iolencia. Eis o 'q\le antes de 
tudo de ,e ser discutido. ' 

O Sft, Z,~C1R1!5 :- E' do que, Si trata arora. 

O Sft, FlftlmiO :-SQ, depois -dt approrada a idéa pri,. 
màrdial,da"eleiçil.O directa í qUI '~uD1pre estabelecer,afl
xacão do censo, Não se trata dOI meios' de execucão 
SOI;1 primeiro ser adóptaU. o principio exequendo. Se o 'se
nado se persuadir que Oi ,eleilqr .. desi!nados pela lei po-

-A sup.posta degeneraçiio rIos principios rio partido con-' dem mel boI' cuinprir seu dever, e Oi liberaes rejeitareni o 
'servador nfio Ó senao a illusàooptica intellectu,d da dege- censo dq projeclo em discuS~1I0 pilo jul~arem ultra liberal, 
neracão da logica e do 'senso commum. QlHllldo'sc olh~ p,rocedendo os conservadóres do mesmo' modo quando o jlll
para' Ó 501 parece que,éclle que se move, ficandó a terra guenl ultra conservador, não se segue que nfió possa ser 
sempre parada e firme; tambem sulcan1o-se as, ondas pa- findc outro censo mais ou menos eJeTado, ,segundo o pa
réce que a terra se,mo~e e o mar camihha, E' o que succede recer da maioria;, para a .oa eúcução do principio adop
á' degeneraçào d,a logica e d'o senso commum quahdo en- ta do . Os defeitos da reforma,dependendo da, rlxação do 
cara a opiniã'o dos ,conservadores ravornv~l li 'eleiçilo censo,como roi ponderado no aparte, não,dove por esse mo
directa ; vê tão "sómentc o que ella 'é. tl'O ~er combatida a rerorma, mas ,ompregada, toda dili-

Co;no já -demonstrei no' 'Constitucional, no, Correio gencia para a fixaçao do censo mais raso<\Tel e conTenientl 
lIferéantil e até nesta tribu'na, a idéa conservadora não é afim de n~o existirem '!aes defllitos, 
a imrilObilidado cbim nem a fatalidade islamita; idcntifi- Porque não" pódé ser decretada, a eleiciio directa "sem a 

, ca-se com ,a naturéza das 'instituições quo ~e esmera em reforD1a da presente lei eleitoral, nITII 110 8~gue que por i~so 
manter, diversificando portanto segundo a forma do governo: 10 parl!do .conservador, a não dev~ approvar

t 
ainda quand,) 

Sendo as instituições liberaes', a idéa conser,adora tambe,m I seja iwlisponsavel a reforma de um artigo constitucional 
por força, ba de sel-o.Muito meempenhopela,manuteiiçàode vi,to permittil-o ~ propria -constituição. Reformar' nilo. 
nossas instituiçõcs,por serem as maisfavoraveis á liberdade destruir nem anniquillar;' refoJmam-se muitas vezes ~ 1 

(A)oiados) , Eis a rasão porque i1i;o: sou conservador 'meios p_ra melhor se coose,uir I fim, Nilo' eXCede' os li- , 
em minba palria, porque sou liberal rnonarchista. I mites do se!! programma nelll Ihe.infringe a razão de ser, o 

T~atando-se agora de investigar qual a gar~nti;i maia' conservador qu.o vota' a fa.vor, d~ ~eforma mais b,abilitáda 
provldimte da verdade da eleição, bafe essenCial, do &,0- pnra a consolidação das IIlslihilçOes ou garanlia ellicaz 
verno represe~tati,o, :,como tem si~o recommend!lrlo por l,doS (!ireitos individu.acs o~ P?~iticos ,do cidadilo, , 
Tezes nà propna falia do tbrono, deixamos de ,ser coaser- A llbordade' Conmte pnmlli,amente no desenvol.vlmento 
radores 08, que pr.ferimo~ a' eleiç~o dire~ta, na iotima Ldas raculdadlls na!urar:s,j a ordem publica, é'a coo~e'lueri- , 

, o' 
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cia do exercicio ·dessa liberdade, sendo ·como deve ser, isto. 
é, não impedindo uns o desenvolvimento das faculdades 
naturaes de outros. Institue-sé a . autoridado .1Ifim de 11 ré

-vinil' ou demolir esse impedimento usando dos moios legaes 
para conter tados os individuos na esphera de ~;ua activi.:.> 
dade lé.gititria,· (Iue. ó limitada' pelos direitoô da terceiro, os 
quaeô serão olfendidos pala liberdade quando invadir essos 
limites, e a autoridado póde, por via do abuso, ast.orvar o 

.lh·re desenvolVimento das faculdodes naturaes anniqui~ 

lando ou resfrine-indo a esphcrada acti,vidade 'Iegitima, 
Nos paizes de fórma repre,santativa,: onde o' poder é in

stituido para 'garantir 05 direitos individuaes e politicos do 
conformidade com a lei quo dove ser a expressão da von
tade nucion'ál segundo 05 preceitos 'constitucionRes, orga
nisam-se natural e necessaria~lente ,dous partidos,- o con
serv,ador para impedir 03 exeessos da lib~rdade. que podem 

'produzi'r á aÍlarchia, e o liberal.para inipedir os excesso~. 
da autoridade que podcm prolJibir.,o livro desenvolvimento 
das' faculdades naturaes. Um em opposiçjio dava ser o cor-
r.activo de outro no póder, . 

São portanto, cssenciacs ;l. nos~a f9rma de rorerno 
ambos estes partidos (Apo,iados). Procedendo, como devem, 
fiscalisam reçiprQcamen.te os abu,sos de que são suscepti-
1'ois,.e promovem. a discussão, luta d~s idias, que revela a 
liberdade. produz convicções a babilita a opinião do .voto 
Jlopular a influ!r razoavelmente na direcç~o dos nego cios 
puhlicos. . -. . -'., 

Prestando dedicação ás nossas instituições predilectas, 
não devemos desejar a ruina do proprio ]'arlido, nem a do 
adversa rio, porque à aniquilação dos· partidos é a origelll 
dai facções, que tanto, concorrem para o de,prestigio dete
riorativo das instituições rrpre:!entat!TaS, como os ·partidos 
legitimos para a sua consolidaç,10. (Jlluitol a]loiados. Muito 
bCII1, muito bem). 

SESSAO-:- EM 21 DE ÁBRIL 
Pensões á f~miha do visconde de 

ltaúna 
, o Sr., ,.il!lCoil1de do Rio Bl'anco (pre.i

dente 'do c071s.elho) :-O. nOBre senador· que acaba .da sen
tar-se nos disse quo não se oppunba' á mercê do cuja 

. approl'açào· ora, se trata. Nõlo é, portanto, .neccssario que 
eu procure jllstificar com 03 serviço;; do illustre finado 

. viscQnde do Itaúna,.a graça quo foi concedid~ á sua pobre 
.familia. O senado todo, ainda ·quando o Ílobre senador ~ou
vesso exigido eS31\ justificaç~o, confessar-se-~ia muito' ha

·hilitado para poder apreciar ~e a· m~rcê foi bem. ou' mal 
concedida, prestando o~ negando~lhe o seu voto; '. 

O nobre scnadQr sómente ce·nsur06 que se· ·concedesse 
pàrte da pensão,.d<l~iinada 'a soccorrer esta familia, a u~a 
das filhas casadas do visconde do Itaúna: S. Ex. funda
mentou.a sua censura eiu comparações'- que sQ elle fez. e· 
nã9 o governo, Sim, o, governo ·,Dão. procurou ·c-omparar 
.os servicós·'daquelle nosso collega com os.do iIIustre es-
tadi"sta Sr. José Bonifacio de Andrúrla o Silva, -

Perguntando a .. mosa d·o senado ,ao Sr. ministró do Im, 
púio 5'0 h'lvia precedegte5; ello indicou o facto' de quo 
pôde logo colher noticia. N~o ha igualdado ontre a pen

,'ão de: 600,{concedida a uinafilba do viscondo de Itaúna. 
!;-ape.nSãO dada á filha do Sr. JOSB Bonifacio de Andrada, 

. , 

pensão-que [ui augmentada ·(lor mais' de 'uma vez e com 
toda· a justica. ' . 

O· SR. F: OCTÁVIANO: - Apóiado. 
O SR. ,",,'CONDE DO RIO BRANC·O (presidente do conselho): 

- Essa filha do visconde de ltaúna carecia e carece de 
auxi·lio. Com quanto cas •• da. 'Cstá- privada dos soecorros 
df seu marido, que abandonou-a. '. 

Mas o !lObi'e senador pareceu-me que teve mais por fim, 
tomaildo·a ]lidavra nesta occasião; advqgar a ca usa· da 
viuva do visconde do S, Lourenço, Não mo admira qU,e ,o 
nobre scnadór S~ l)lOstrasso hoje ainda mais amigo cio vi3-' 
condo do S, LourençQ do. que fóra quando este era vivo; 
mas ~, Ex, não tinha razao para aceusàr-nos pelo facto do 
não se ter ainda concedido uma pensão'a essa senhora. , 

A viuvil do viscond~ d·e S: Lourenço não requereu graça 
ou merçê ao governo, . . 

0_ SR, SARAlva:- A outra requereu? 
O SR, ZACARIÚ :-Tambem n,lo' requereu. Peç(! a pa-

lavra: .. 
O SII, VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do conselho): 

-As· circumstllncias da outra eram por nós bom conhecidas. 
O SR. SII:VEIRA LOBO :-E desta muito mais. . 
O SII. VISCONDE DO RIO BRAi'iCO (p·residente do co:nselho) : 

- O vis,:ondode S. Lourenço deixou duas filhás casad~s,. 
q ne são ricas. 

O SR. ZACARIAS :-Ora"! 
O SU, VISCOi'iDE DO RIO llHANco'(pre&idente do conselho)': 

-N,ío podia o governo, portanto; presumir qüe a vim'a 
estivesso necessitando do. um favor pecuniario do Estado, . 

O SR. SAR.~IVA :-=-Não ha ninguem que não saiba disto. 
O SR. VISCONDE DO RIO BII.\NCO. (presidente do conselho): 

-Logo, n110 houve da parte do'governo imperial o pe'nsa-· 
mento que lhe attrilÍuiu o nODI'c senador. pela provincia 'da 
Bahia qUj1nto il viuva do visconde de S. Lourenço; o govel'lio 
não possuia as informacõoS que o nobre senador acaba de 

. prestar ao- senado. • 
O SR, SARAIVA: - Isto tudo é· cxpootaneo;· não tive 

conversa nenhuma com,.a viuva do visconde de S. Loú
renco. , 

Õ' SR. VISCOi"DE DO RIO, BRANCO (presidente do conselho): 
~N.ão digo o contralio. O governo imperial não deixa,rá 
de attendcr ás circumst.ancias dossa senhora .... 

O SR: S~RAIVA :,,:-Não agradecerei a V. E'x.· 50 elle 
obtiver a ncnsão. - . 

O SR. "ISCONDE DO R(o BRANCO (presidente do conselho); 
- ... em attencão :los servicos do seu' finado marido, 
s'.rvicos som duvida relevantes .• 

nI~s; se o govern'o . ~em sido muitas vezes generoso, pa
reco que não deve ir até ao ponto do adivinhar as circum
stanGias ~ daquellós ''lUO pret.enda}ll· uma mercê pecuniaria ; 
a . presumpção ~ão era. que a viuva do Sr. visconde de 
S. Lourenco carecosse de soccorros do Estado. 

O· SR. 'ZACARIAS : -EUe aqui dizia que não tinha pára 
pagar juros. . ., 

O SR. VISCOi'iDE DO RIO BRANCO (presidente do conselho): 
":"'Se, porém, o caso é diverso, se ba necessidade de uma 
pensão á "iuva c1osso illustre cidadão, de saudosa memoria, 
é melhor. que. os nob~es senadores se limitem,a p'restar suas 
informaçõ,!!s ,\0 senado sem attribuir ao governo um pen
samento tie injustiça .que alie nunca abrigou. O ter-se con
cedido á familia ·do vi,conde do lLaúlJa um merecido fa~or 
não destroe' o direito quo tenha a vi uva do' vi 'conde de 
S, 'Lõurenço, desde que suaê circu.mstancias seiam, como 
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agora foram pelo nobre senador, manifestadas ao goverlio '; 
más parece-mo que S. Ex: não deveria mostrar-so t;10 exi~ 
gento a ponto de extranbar- que -inlmediat'amente se não' 
_c'oncedesse igual beneficio \l esta senhora, 'nom' trazer se
!1lelhante negocio ao senado para' incr'epar-nos de uma- in-
tenção que nos repugna,. - J , 

po rém, <> nobre senador pe,la Bahia, quo f~lIou em, ultimo 
logar, que' ó desacerto do governo - em conceder ,esta exi-' 
g!la pensão cOlls,iste em que tambem so bavia co'ncedido 
mercê da mesma natureza a uma n'lliá., casada do conse:' 
Iheiro José Bonifa'cio de Andrada e Silva, ' ' 

Sellhores, lIão ha' regra alguma estabelecida,a respeito 
de taes mercês; ellas dependem do prudento arbitrio do 
poder que as concedo o' da assembléa geral, quo as approvll 

O Sr. ,?itllcolldc, tio lIlio DI'finco (presi- ou repro:,a,' porque so cP,ncedeu á filha de ,'José B.onifacio 
dente, do conselho): _ Sinloque os nobre's senadores, que- não se segue que o' fosse com a çlausula tacita de não abrir 
rendo prostar os serviços,proprios de seus selitimentos de precedentê, As pensões ,concedidas ás filha's solteiràs dos
justiça e equidade',para com duas viuvas, a do visconde de servidores do Estado nem sempre cessani 'quando'cllas mu- ' 
S L ' dam do 'e, stado; pois se a 'soltei,:a, {lúiJ recebe uma pensão, . ourenço o a do ex-inspector da alfandega do Pernam- . 
buco, o DI'. Joaquim José de O Ii'veira, fia0 se'limitassem a podo conserval-a,quando casa, porque não serol: permittido 

-persuadir--nos dos ~olivos ponderows, quo justificnm as concede'r igual fav'or a uma que é casada, se as suas cir-
, , 'cunstancias o rec!amam? '. Dlercés açonselhadas por SS"EEx" mas entendessem ,que ' 

ell O eco ' d ~ 'd I '- Se não ha pr,incip,io estalielecido a este respeito, se a 
-01 1 r r mmen avam a Fua generosl a{ e para com as 
duas viuvas a quem me referi, censu'rando a mercê conce, mercê pecuniari:t' depende da apreciação do govern~ e da 
dida fi famili~, do visconde de Itaúna. assembléa geral, não' se' procure uma comparacão odiosa 

para censúrar a' graça de que tratamos, N,lo hu"igualdáda 
Os SRS. ZACARIAS E SARAIVA :-Não censuramos, elitre os ,deus ,actos; já, o d~monstrei, e isto é evidente. 
O SR, ~ISCONDE DO RIO BRANCO (presidente do' C0115,e- . Nada mai, áccrescenturei sobre o caso da vluva do vis

lho): - Si~to que esta familia não merecesse dos nobres condo de .S, Louronço. PaFso a considerar o que se disse 
s~nadoros os mesmos sentimentos da mais benevola geLero- com referencia á viuva do ex-inspector da alfandega' de 
sidade, que elles ora manifestam relativamente a outras, I'ernambuco, DI'. Joaquim José do' Oliveira. Entende o 
, Po_rque i?sistir-se ell,1 q?O o governo equiparou os ser-j nobro sonador quo ~pen.são cO,ncedida é muita exiguà. " . 

ViÇOS do Visconde de lLauna aos do patrtarcha da nOSia O Sn, ZACARlAS :-NJo sustenta a fàmilia. 
independencia, José Bonifacio do Andrada-o Silva? ' , -

A Õ 
"-' - • I t " h I O SR, VISCONDE DO R,o BRANCO' (preSIdente do conselho) : s pens es n"o 6<10 19uaes ; pe o con rarto, a gran! o d'" d 'd" 

differença entre uma, e .outra. I Essa fifba do visconde de - ... quo eve ,01', so não ,lIlgmenta a, rfpartl ~ ... 
Itaúna teve apenas a pensão de 600~ ;:1 ponsão concedida O S~. ZACARIAS o-Com sohrevivencia. -
a ,m~a do Sr, José BO~lifaeio do Andrada e Silva foi a 'ô SR: VISCON'DE DO Rló BRANCO (presidente do conselho) : 
prrnclp!o de1: oiOO~, depOIS, em 1846, elevou-se a '2: oi OO~ 1-. ". ou ,com sobrevi vencia a duas filhas dessa senhora. 
e ainda ullimamenta teve 'augmento, I.", 

P"rece-l11o que ha grande diITerença entro as du'as mercê, Sr. prosidente, não são nu morosos os casos de pensões 
pccuniarias .. Logo, como dizer-se quo roram equiparados os' concedidas a viuvas ou fal]1i1ias dti empregados de Júerida, 
serviços de um e outro filiado? não sei mesmo se e~ses casos passarão de meia duzia;' 

. ' portanto, o governo imperial, apressando-se em remun.orar 
. O SR, ZACARIAS :--: NilO nas quantias. .. os servicos desse ,distinéto emprogado, com a pensa0 con-

O, SR. "ISCONDE DO lho BRANCO (presidente do con'se' cedida à sua viuva, deu prova de que não era -menos gene
lho) : ...:. Porque tornar assim odioso um acto lão jus- roso, nem menos juSIO do que o·nobre sen~dor pel~ Bahià. 
tificado? .. ,. O SI', pr. Joaquim José-de Oliveira, comquanto, servisse' 

-'O governo 'exerceu poder inquisitorial, i"do indagar bem nas alfandegas do Aracajú e do'nlaranhão, o ultima-
• o estado das relacões de uma filba do visconde de Ilaúna mente por mezes na de Pernambuco, contava -poucos' annos 

'(:001 seu marido. â discordia que havia neste casal! do serviço. A demora que o ilObte sonl!aor notôu,~ foitlo-' 
'Ora,' senhoras, nós, amigos e collegas do visconde de '<'ida á necossidado do colher informacõos sobro 'Os servicos' 

Itaúna, nao podiamos conhecCr tias êircumstancias do sua dos.e 'funccionario; pedi;~s á dirécl~rJa geral'- das reÍldas 
'familia sem exercermos essa investigação que o nolire se- publicas. e esta levou- algum tempo om prestai-as, 'porque 
nador estygmatisou' com o epitheto de inquisitorial ?' ,E ,quiz proceder com touo e escrup~lo,' , ' , ' , 

,que nome daremos ás informações pelas quaós ó nobre I Contando poucos annos rle sen;iço o S( Dr. Oliveira, 
senador julgou-sã autorisado a dizer, o achou opportuno e sendo certo que uma mercô desta natur'eza a empregado 

,relatar, que o visconde de, ,S. Lourenço' morreu ,mal com de fazenda estabelecia precedente, ~ o ~overno entendeu 
sua senhora, que 9 visconde do I'assé estava muito indi.vi- q u,e não podia séu tão generoso, com? a respeito do outros 
dado, qu~ ;ua fortuna era inferior aos empenhos quo dei- C1lS,03 em que se trata d~· se~viç9s -'especiails: de Il!erc~s 
xara?' ". "pecuniarias dadas 'u familias ,de 'funccionarios que: não 

O seoado podia' dispensar estas informacões; estas é constituem uma classe numerósa:; cujos inte'tesses se deve 
que me parecem, SI', presidente, senão de orrgem inquisi-' 'procuràr atten~er 'de 'oútro mOdo',' 'para' qüe dahi 'nãó 
torlál, de caracter reservado~ e, como taes; o nobre senador resulte grande onus, ao Estado:, _ ' ,.. , 
devia dispensai-as, mÓrmeote quando oinguem se oppoz O-SR, FIGUEIRA 'DE ~!ÜLO ::'-'Apoiaqo. , 
á mercê aconselhada pelo nobre senador, o Sr. Saraiva. ' ü"SR: VISCONDE DO RIO,BRANCO (pr,e~iden'e do consel!lo): 
, A filha 'casada do visconde" tio Ilaúna, que. foi agra- '1- Ctjiíccdeu-so', a' pensão" de 1: oooílS ; nito veio reprê
',ciada, carece deste auxilio, -,que, como se vê do decreto scntação aogoicrno q~e ihe.ínóst~~~s.e qtie est~' graça erll 
p.a C'ODC,~ssãO, ó diminuto, não excede 'di GOO~;' E,n,t,é~d'e, IIW~i,to 'exigua ;:: :~ • ," I " , " ,,, ' .... ' 

.- •• '-, ' ••• ~ "w I .• , . 'I". 

-:~----
, , 
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o SR. ZACARIAS: - 'Veio ja. tes, e~t,retanto que apenas proponoo que bajd um, tabel-
, ,O SR. VISCONDE DO RIO BRAlI-CO (preSidente do conselho), Hão ,por 111,000 babitantes. 

- Ainda n1l0 chegou ás minhas mãos; poderia ter sido Drpois o nobre senador n>lo póde ignorar quo em vir
dirigida directamen'te 'ao nobre ministro do Imperio., ,,' !uúe do decreto de 1.832 deve haver em cada, rriunicipio 
, O juizo do nobro senador a respeito do Sr. Dr. Joaqú'inl novamento creado dous tabelliiles de notas, sendo um ee- ' 
Joeé de Oliveira, mereco,me a maior consi deraç;10, como crivão 40 crinle c civel, e outro do juizo dos orpbàos e 

, merecerá a todo o senado; hei de attender ao augmento' da .exequentes e em geral esses municipiosno Imperiv rião 
merce quo solicita a SUI\ viuva ; se convencermo-nos de qua teem mais de 10 a 15,000 habitantes; por cõnsrguinte, 50, 

é ju,sto que seu requerimento seja deferido, o governo im- suppozermos que Dsses,dous serven}uarios"quc actualrnente 
perial n1l0 h~rá duvida em fazel-o, porqüc ~elle IIao se '~c-, rcunem. os oOlcios de escrivão do civol, do crime, etc, 5110 
gula nestas conces;ões pola pbysica dê quo o nobre, sé"" _ crearlos em_ cada municipio, umsómente para o ollicio de 
dor nos (aliou, e fallou, perinitta-me quo o .Iiga, co'o1 al- tabellião e outro para o de escrivào, segue-so que baverá 
guma jnexac'tiMo, visto que tr?.lav;He de .l1m finpdo e !laO 'um tauellião para 15,000 habitantes, suppondo-se por um 
ha t''!Iperatilrá entre os homens tao' fria como. ii dos que momento que cada n.ovo municipio tr01 essa populução; 
bail:am ao tumOulo. ' ", enlretanto que cu proponho um tabclliao para 15,000 ba-

bitant,es em uma cidade onde,as relacões dos cidadãos entre 
~ SR. ZAC.<RI.U; - Corno,? .: ' " ,si são lIlultiplicadas'e',conlinuas, e ·on~e por consequencia 
o. SR. VISCO~DE DO RIO BRANC~ (presidente do consellro): deY~ru haver muitas transacçiles, que ,demandem a inter

~Era fallocido o vi;condo de Itaúna, quu'ndo sua Camilia vcnção do tabelliaes. Não é muito, pois, um tabelli1lO por 
foi 'soccorrida com esta mercê pccuniaria; 'por consequencia, 15,000 habitantes. 
ligo era entidar!e que pairasso pelas altura~; onde, '50- O SR. VI~CONDE DE JAGUARY ::""'Não d,igo que s'eja. 
gundo o nobre senado,r" devendo' a ~oml~eratura ser monos 
elevada, todavia aquece mais. Se o 'nobre senador "purar O SR. FIGUEIRA DE MEI.LO :~ Por outro larlo disse o 
os seus' principios do pliy.ica 'soc,(al, ha de ver que IÍ pro- nobre senarlor: cc A emenda créa sóillente quatro tabelliiles', 
cisam~nte nessas regiões inferi?res que o calor 50 di,tribue o o projecto que apresenta-so na ,casa ,dá dilTerentes provi- ' 
mais generósam~'!te, porque excita menos animosidades. dencias que alleram a proposiçào da outra' camarà •. Mas, -' 
N1i9 seria p2risso.' que o nobre' senador, tào generoso por senbores qUjll é o embaraço que ba' para quo nós, aprovei
um lado, 50 mostrou.tilo rigoroso, alé 'inquisitorial,' ares':' tando-nos da occasião' que nos olTerece urna ,propo::jção 
peilo da familia d~ visconde de Itaúna? Já se v_é que .-irida da camara . do Srs. úeputiidos,' proposição iijcom
nem para todos' 11 altura dá mais calor.' pleta em todas as suas partes; atlendamos tambem ás outras 

neceôsidades que solTro' o fOro, que solTro o paiz' em rela.: 

,/ 

SESSÃO EM 22 DE ABIUL 

Novos lagares de tabelliães 
o SI'. Filfueh'à, de ~ello: - Levanto-mo 

para oppor algumas objeccões ao que disse o nobre sena
dor que acaba de sentar-sê, ·contra.a ,emenda que acabo do 
a prCSQntar ao projecto em dISCUESào'. 

ção aos actos que demandam a intervenção do tao';lIião ? 
I'orque não have.l.os de atlender a essas necessidades ,? 
Porquo devemos limil!lr-nos simplesmente á proposição 

, ,da camara dos Srs. deputados, que créa quatro tabelliães, 
-c desaltender ao voto expressado por muitos pessoas 'com
petentesi pelo fOro do Rio de Janeiro, pelos magistrados 
que consideram essas medidas' éomo convenientes"! Não me 
parece, pois, procedente a rázào porque o nobre 'senador 
entende que meu projecto não póde agora ser approvado, 
sómento porque elle altera a proposiçiíO da 'camara dos 
Srs. deputados em partes muilo importal]tes. : Disse S; Ex::' " A proJlosi~ãO que veio da carnara dos 

81'S. deputados aLtendo a uma das neces5idad~s publicas 
senlidas nosla'capital, que é augmentar-se o numero dos 
tabelliãe; ; cream-so quatro ollicios e, Ceito isto, não éne-
cessa rio 'mais. » ' 

Provou, porém, o nobre senador que com quaho tabel
liães mais so satisfazem os interesses desta cidado? Não; 
de modo nenhum. A medida, portanto, cá na minha olJi-
uiilo, é incompleta. ' '" 

So o nobre senador nao se limitasse a essas, ponderaçÕes 
unicamente e tratasse de discutir as idéas que eu consigno 
na emenda substitutiva, que olTereci ao primeiro artigo da 
plopo.içao da camara dos Srs. deputados,' egtão nós sabe
riamos se eram ou nao procedentes as razões, du nobre se
nador; mas S. Ex. nito disso uma palavra sobre nenhuma 
das considerações qu'c fiz, éxceptuando aquelIa que diz res- • 

, peito ás substituiçoe.s ... , ' ' 

O 'SR. VISCONDS DE JAGUAR,Y : '- Complete-se 'depois. ' O SR. VISCONDE DE JAGUARY : -Porqlle está na propo-
O SR. FIGUEIRA DE ,MELLO: '- Tanta prova tem feito siçao da outra camara: ' 

o Dobre senador, dizendo que oito tabelliàes são sufficien- O SR FIGUEIRA DE MELLO :-. ,. porque está na pro
tes nesta capital par,a satisfazer as nocessidades publicas, posiÇãO da outra camara ; mas isto não ó exacto, pois o' 
como faç,o .eu dizéndo que é necessario haver dezesseis' artigo relativo as substituições foi proposto pela commis
tabeIlíães. 'sao do senado. Quando se trata da'.!" discussão é licito 

Tem o nobre, senador por si a' opiniilo da eamara' dos Callar 'sobre toôo o projecto ou complexo de suas idéas; 
Srs. deputados, porque ella sómente .creou quatro tabel- ora eu fallei não sómente sobre a proposição da outra 
liães de notas; porém eu tenho a opinião de muitas pes- camara, como F~bre a idéa da substituiçao re'ciproca. dos 
soas Dotaveis e experient6l).,do fOro do Rio de Janeiro e ráhelliães, '!jue lhe foi addicionada; e apre~eDtei muitas 
tenho ,a autorid.ade das ou Iras nações, como, por exemplo, oulri!-s para 'mostrar que ella é 'deCectiva. A proposição da 
a Fran~a, que estabeleceu um notario por 6,000 habitan- camara dos deputados t~ata de attender sómente a uma 

, 

., 

li 



-- 157 

· das muitas necessidades do fÓro, quo é augmentar o,nu·· 
mero dos tabelli~es; e faz eSie augmcnto arbitrariamente, 
ao passo .que para elle cu dou uma regra, ao passo que cu 
trato de outro~ objecto~, que minlÍa vida de magistrado 
tem feito conhecer como convenientes e uteis.· 

Ago'ra quanto As sub9tituiçOes, eu n1l0 entendo conve
niento . a suLstituiçãO quo apresenta li emenda addiliva· da. 
commissiio de justiça civil, porque, se pelas leis antIgas os 
esc[ivàei e tabelliães, ·quando reuniam os mesmo. oflicios; 
eram ,úbstitutos uns dos outros, o determinando que o es
criv;10 impedido fosse 5ubstituido pelo escrivão compa
nheiro, hoje companheiros dos outros, é' verdade, trata-se 
de saber so é conveniente ou n[o que so substituam reri
procalÍlente apesar de, serem tabelliãtlS companheiros. Eu 
entendo quo não, porque, se um tabellião deposità SU;l 
confiança em. pessoa certa e delt:rminada em tudo que 
respeita ao seu . eartorio, pó de elle nito ter confiança no 
tabellião que a autoridade ·designar, por descl)nfiar de sua 
probidade, suppor que lhe desencaminbopapeis e faça ali
cantinas que o venban,} compromct\er. Por comequencia 
entendo que deve·se da"r essa· substituição a' uma pes-. 
soa a quem ellejá tivesse prestado sua confiança; e essa 
é sem ·dlll'ida a seu aju~ante, isto' é, aquelle homem que 

· por mai, de. quatro annos tem servido sempre no cartorio 
do tabellião.e está pratico no serviço' de lavrar as escrip
turas. Porl/ua não havemos. de· dar a prcrercllcia a e.se· 
homem, amigo' e fiel do tabelliãli impedido·, e chamar um 

· t abellião, que não lhe merece essa confia nça? AclMJ quo Ó 
mais éoufçrmt á ju,tiça, á equidade dar como· substituto 
um homem em qúeru o tabellião tenha confiança, e que 
lb'a mereceu por seu ·proceder, intelligenr.ia e zelo. 

Agora· dizer, como disse o nobre senador, que os tabol
Iiães teem o direito. de delignar 'as pessoas que o devem 
substituir, .- . . 

O SR, VI~eoNDB DE JAGÍlART:-Direito eu nllo disse.· 
O SR~ FIGOEIRA DE MELLO: - ..• elles . não te em tal· 

direito. ' 

O, SR. VISCONDE DE JAGUART : -. Não tem. 

O· SR, FIG~EIRA Da MELLO: -Se áca!o SãOiubstituidos 
'por pessoas com. que elles fazem antes ou depois contrato, é 
porque estão certos e muito certos de que o governo ha .de 
nomear essas pessoas para substiluil:o.ul!rante seu impedi- . 
menta de. licença ou doença prolongada, Este é o motivo _ 
porque elle~ raz~m esses· contratos, que na minha opinillo 
são inteiram~nte reprovados, . 

O SR. ZAC1RIAS : - Apoiado'-· 
O SR. FIGUI!:tii'A DE MELLO ;- Portanto, entendo' que.'a 

orrereci á proposiçaoda . outra. camara deve ser apoiada. e 
discutida conjunctamente com'a mesma propo~ição. Entã.o 
veremos se as .medidas propçstas por mi.mssilo ou não con
venientes: .Então o nobre senador com a pr06scienci~ que 
tem neSllas materias, como jurisoon~ulto· que é, . mos"trará 
se essas medidas devem ser rejeitadas: 

Sujeitar-me-hei de bom grado ao que' o ·senado decidir, 
em' sua sabedoria. Não rui movitlo nig~o·senão por bem do 
publico 9,p~10 conhocimento que tenho d.as suas nece~-. 
sidades . ' , 

Fallei a principio-em pr.ojecto Eub~titui vo, mas apre-· 
sento min~a~ idéas como emendá á propo!iiçllil ' "inda da. 
outra camara. 

.' 

• 

• 
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