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SENADO 

<113• IICIIIiio 

EM i •. DE MAIO DE l.877 
'• 

PI\ES!ÍlENC!A DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

Mummat•io.-ExPEDIENTE.-Discu~so e reque~ 
rirnento .do Sr. Silveira da Motta.-OnDEl\1 oo 
DIA.- Pensões.- Votaçilo.- Dispensa a estu· 
dantos.-Vota~iío . ....: Pensões.-Votaç;io.-Forças 
de terra.- Discurso e sub·emenda do S1·. Lcilfio 
da Cunha.- Discill'so e sub-emcnda do S1·. Para· 
naguá.- Licença.- Discurso do Sr. Vieira da 
Silva.- Observação e sub emenda do Sr. Ui as 
de Carvalho.-Uazões do S1·. Vieira lia Silva.
Projedo E do senado.-Discm·so e rcquel'imcnto 
do Sr. Correia. · 

:A's U horas da manhã fez-se a chamada e 
acharam-se presentes 31. Srs. senadores, a saber : 
\'isconde do Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz 1\Ja
chaclo, bariío de Mamanguapc, visconde do Abaeté, 
Luiz Carlos, Chicharro, l'aranaguá; ba1·ão de Pi
rapama, Barros Barretó, bariio da Laguna, visconde 
elo Rio Gmnde, Joilo Alf1•odo, barfio do Camargos, 
bú:ro de Cotegipe, duque de Caxias, Ribeiro da 
J,ur., visconde do lllul'itilw, Vieira da Silva, Cunha 
e Figueiredo, Jagn:~ribo, Jobim, Correia, Nunos 
Gonçalves, Fernandes da Cunha, Mendes de Almei
da, Lcilrro da Cunha, barão de Mamim, marqucz 
do S. Vicc•ute, Diogo Velho o Gotloy. · 

Comparm:emm depois os S1·s. .hinqueim, U ~hôo1 
Cavalcanti, ·Figueira de 1\lello, Teixeira luuiol', Za· 
carias, visconde· de C:u·avollas, Diniz, Sill'círa da 
Motla, Nalm~o, Sa1·aiva o Sinimbú. 

Deixaram do cornparcce1· com <:ansa parlicipacla 
os Srs. Finnino, F. Octaviano, Paula Pessoa, Sil
veira LolJO, Paos tio 1\londonça, Pompeu, vis~ollllo 
do Dom Hctiro, visconde de Niti!CI'ohy, conde do 

ro:\r, 1 v 

Baepimdy, visconde do Rio Branco, Fausto de 
Aguiar, Almeida e Albuque1·que e Antão. 

Deixaram de comparecer sem causa pnl'licipada 
os Srs. barão de Souza Queiroz e visconde de 
Suassuna. 

O Sn. PRESIDENTE abrio.a sessao. 
Leu .se a acta da scss~o anteceden'te, o, não· h a· 

vendo quem sobre ella fizesse obseJ·vaçllos, deu-se 
por approvada. · . 

O Sa. i• SECRETARIO deu conta elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Cinco officios dR 2~, 26 e 30 do mez proximo 
findo do 1• secretario ela t:arnara dos S1·s. d~puta-· 
dos, rernotlemlo as seguintes 

PROPOSIÇÕES 
A assembléa geral resolre : 
A1·t • .i.' São approvaclas as seguintes pensões. 

meusaes, concedidas por decretos de 17 de Maio de' 
!.876 : tle 30;1!,· reparlidamenle e smn pr~juizo· elo 
meio soldo fJne possa t:ompolil' a D. Maria José de 
Cantuaria Jacques, viuva do capitiío do 1i• regi: 
monto de cavallal'ia ligeira Jos~ Jacques, fallecido · 
em consequoncia de molestias adquiridas na cam
panha do Paraguay, e a seus filhos Jost\, Josuina e 
Dionysia, sendo quanto ao p1·imoi1'0 atú á sua mnior. 
idadÔ ; de Hl;lliiOO aos meno1·es llonorio o l\la1·ia, 
filhos legitimes do tonento do exercito e cnpilão. 
do commiss:io E1lnanlo llonorio Vieira de Aguia1·. 
Esta penRITo, eqldvalenlc :lmclade tia qne foi con
cedida por decreto do a tio Março ele 1867 ,1 vi uva 
<lo dilo capit:1o D. Mal'ia Francisca Buli de Aguia1•, 
falloeida cm 26 de Novembro do !874, caberá ao 
pt·itnoii'O dos dil.os menores durante a sua minor
Hiado súmcnte. 
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• ANNAÉS ~O SENADO 

Arl. 2.• Estas pensões seN!o pagas da data dos 
citados decretos. · 

Mt. 3.• Ficam revogadas as1tlisposições cm con· 
trario. • · 

P:lt'O da cam.11'a dos dep'utados, çm 24 de Abril 
de 1877.-Paulino José Soares de Sou:.a, presidente. 
-Jnsú Luiz de ·Almeida Nonueira, l• seci'Ciario.
Fr~mcisco ~qnacio de Cm·valho "Jle:.ende, 2• secrc· 
tal'! O. 

A commissrro. de pensões e ordenados. 
A assembléa geral resolve: 
A1·t. f.• É autorizado o governo pí\ra mand~r 

admillir á matricula do {• anno da faculd:lde de 
medi1:ina do Rio de Janeiro o estudante Os~ar Pa· 
ranhos Pederneiras, que ·deverá mostrar-se hahili· 
lado em philosophia antes do exame das maiorias 
do mesmo anno. · 

Art. 2.• ~Ficam re1•ogadas as disposições em 
coutrario. 

Paço da camara dos deputados, em 26 de Abril de 
t877 .-Pmtlino José Soares de Souza, presitlente.
J?sé ~-ui::; de Almeida Nogueim, i" secre~a1·io. ;-;
Francisco Jgnacio de Carvalho Rezende, 2• secretariO. 

A asscmblea f(eralrcso lve: 
Al't. 1." E' autorizado o governo para mandai' 

admillir a exame das materias do i" auno da facul· 
dado tle direito do Recife o ouvinte Josó Alves 
Villela, depois de appr·ovado em gcographia, unico 

circumatancias ordinarias de 3,000 praças de 
mari11ha~em o de prct dos corpos, elc.-diga-se: 
-Em eireumstal1cias ordinarias .de 2,ti00 praças 
de pret dos COI'pos, etc. · · · 

O· § ·3.• do mesmo artigo seja subsliluido 
pelo seguinte : · 

Dos ·corpos de imperiaes marinheiros, reduzidos 
a 3,101 praças, sendo 101 do de Mato-Grosso (em 
vez de 3,~:14); das companhias de aprendizes ma
rinhei !'Os, crcadas por lei, ficando reduzidas a 2,000 
praças. (em vez de 3,600); e do batalhão naval, que 
ser:l reduzido a 71i0 praças (em vez de l.,1i00). 

Ar!. 3.• (Additivo). As promoções no corpo da 
armada e nas classes annex.as serrro feitas á pro· 
porç:io que se derem as vagas, ficando derc>gados o 
§ ii• do art. 2• e o art. 10 da lei n. 2,206 d.e iS 
de Junho de t873, e bem assim o § ~·~o ar!. 8• 
ea primeim parte do art. 22 do decreto n 1i,~6l 
de !2 de Novembro de !873 .. 

Art. ~· (E' o art. 3• da proposta.) 
Paço da camara dos deputados, em 30 de Abril 

rlc !877. --Paulino José Soares de Souza, presi· 
dente.-Josú Lui::; de Almeida Nonueirlt, l• sec1·eta· 
rio. -;Fraucisco Ionacio do Carvalho Re::;enife, 2• se· 
Cl'elai'IO. 

Augustos c dignissimos senhores repl'csentanles 
da na(:rro.-Em cumprimento 1\o preceito coustilu· 
.cional e de ordem de Sua Alleza a Pl'inceza Impo· 
ria! Hegente em nome de. Sua Mnge.sta,de o Impe· 
radar, venho apresentar-vos a segumte · 

prepamtorw que lho falta. 
A.rt• 2.• Fi~am revogadas as disposições em cón· • PROPOSTA 

trnr1o. _ . Art. L• A fo1·ça naval activá para o ·:~nno- finan-
Paço da carnam dos deputados, em 2G de Abril éeü·o de 1877-!878 const:wá : . . 

de 1877 .-Pau/ino José Soares de Sou::;a, presidente. § L • Dos offieiaes da armada e das demais .elas· 
-José Lui::; de Almeidct Nonrwira, i" se~rt'!:ll·io.- ses ![Ue for preciso embarcar nos navios de guerm e 
-Francisco Ionacio de Cm:vallw lle;ende, ~" ticerc- transportes, confo1·me suas lotações e as dos esta· 
tario. . · dos maiores das esquadms e divisões navaes. . · 

A assembléa geral resolve: § 2• Em circumstancias ordinarias do 3,000 
AI-!. 1.• E' àutorizatlo o "averno para mandar p_racas de mal'inhagem e d~ prol dos COI'pos de ma· 

• nnha embarcadas, e de 6,000 praças cm circum· 
adrtJitlir :lrnatJ'icula do i• anno da faculdade de stancias extraonlinarias. · · . 
direito do S. Paulo o estudante .Jo:io Antonio de § 3• Dos corpos de impel'iacs marinheiros, das 
Oliveil•a Cesar, o qual, antes do exame das mate· c~mpanhias de aprendizes ma.rinheiros, crendas por 
rias do mesmo anno, dever:l mosll·ar-se habilitado le1, e do batalhão naval, conlu!Uando a autoriza\~lto 
em rhetorica, unico pmpal'Utol'io qu·· lhe falta. para elevai-os ao seu estado completo. -

Ar!. 2.• Ficam revogadas as disposições em con- Al't. 2." Pam p1·eencher a força designada no 
lral'io. artigo antecedente, ó o govemo aulol·izado a dar 
. Paço da camnra do~ clrputatlos, em 26 do Abril . gratilicaç(les aos voluntarios que so ap1'esentm·cm 
de !877.-Paulino Jo,çtl Som·cs de Sou:;a, presidente. par·a o serviço, a conl1·atar nacionaes e estrangeiros 
-Jost! Lui::: de Almcid11 Nuqucil'lt, i" secmtario.- metli~~te concesstto de p1·emios, e,· na delicienciil 
Francisco Ignacio de Carvâilto Jlc::;cude, 2• sccrc· desoes meios, a _fazei' acquisicfio de recrutas, do ac· 
tario. cardo com a leg1slaç.ao vigente. 

A' com missão de instrucção puhlica. 

Emendas fritas c appl'OVIitlas pela camara dos de· 
pulados :ljll'OJlll~ia tlo jlOder exectitivo, que fixa 
a fol'('a naval para o 11,11110 Jiuauceiro de 1877-
1878. 

Accresccutc-se no Joga•· competente : 
A asscm!Jit!a 1.cral doere la : 

. Arls, I" o 2" (slio os da proposta.) 
Ao ~ 2" do ar!. :L." - Em ycz do : - Em 

A.rt. 3.• nevogarn-se as disposições cm con· 
li'aJ'IO. 

Palacio do Rio do Janeiro, cm 3 de Fevereiro 
de 1877.- Luiz Autuuiu Pm·eim P,·auco. 

A' corumiss:io de mal'iuha o guerra. 
O S1< 2• SECI\E1'AIIIO leu ~s seguintes 

I'AIIECEilES DA COMMISS,i.o ng l'l~NSLIES g OHDE11ADOS 

A commissão de pcusõos o ord,)uados exa111iuou 
a proposi1:ão n. ü!l do :l!J do Abl'il ulti111o, enviada 
ao senado pela carnaru dos Srs deputados. 
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'l'om a pl'oposiçfio por objecto approvar a pensfio com que-eu nílo entrasse cm negocias. da marinha; 

de 36$ mensaes, concedida por decreto de 28 do De- mas mio existindo actualmente essas razões, ngo1·a, 
zmnhi'O do i876· ao alfe1·es honorario do exercito S1·. pi'Csitlentc, hei de occupar-me dos negocius da 
Pedro Goncalves Fermz, o qual, em consequcncia marmha, c para preparar-me para entmr nesta dia
de ferimento J'ecebidó em combate, se acha impossi- cussfio , desejo alguns csclarecime~tos a respeitÇI 
bilitado de obter meios de suusislencia. do celebre cmouraçado Independen~w. 

Os numerosos documentos que acompanliam o No relalorio do ministorio da marinha, S1·. pro· 
requerimento do ng1•aciado justificam plenamente sJdonte, S. Ex. achando que estes· tactos com. 
o :u:to do poder executivo de que se trata; julga, plexos da encommenda. do encoraçado, do sinistro 
pol'lanto, a commissilo. que a r~ferida proposiçile e do concedo. do encouraçado, silo importantes, 
esl~ no caso de ser adoptada. disse que elle nilo po(lia deixar de tratar deste . 

~~~~~o do senado, em i• de Maio de 1877. -Luiz negocio mais detidamente. Eis as suas expres·· 
Antonio Vieira da Silva.-Antonio Pinto Chichon·o silos: " , .. julg" de meu dever trata1· algum tanto 
da Gama. · detidamente deste assumpto. " · . 

· · A commiss~o de pensões e ordenados, teiJ(\o exa- 1\las, ajiezar desta promessa, o corpo legislntivo 
minado a proposição n. 72 de 20 do corrente mez, não está habilitado sullicicntemente :Para ll'l!tar da 
pela qual a cama1·a dos S1·s. deputados approva 11 quesMo, porque o honrado ministro, posto que 
Jlcnsao de ~2$ mensaos, concedida,. repartida- annunciasse tratar do negocio detidamente, resrrvou 
mente, por decreto de 23 de Fevereiro de t876, a circumstancias que são essenciaes. para o .esclnre· 
D. Joseph i na de Amorim Peixoto, D. Incdina Alves cimento do· assumpto. Vou demonstrar ao senado 
de Amorim e D. Maria 'Mendes de Amorim, irmãs a raz~o do meu requeri111ento, a razilo da ncccssi
do tenente do exercito Aphrodisio Josó de Amo- dade dos· esclarecimentos, que vou petlir. 
1~im, morto em combato; e J'ulgando, :í vista dos Este desg1·a~ado negocio ·d:1 construc~:ro· do Inde
!locumentos, que 0 decreto · 0 poder executivo !Ja. pendencia, que começou como erro, continuou como 
~ê~·se em motivos de justiça, é de parecer que a crinfe e terminou por negligencia, 'senno preva1·i: 
~ila proposição entre na ot•de;;; dos trabalhos e se- ca(1cro ... 
Ja adoptada. · · 0 s· 'I A C' ·. l t 

Paço do senado, cm 30 de Abril de i877.-Luiz 0 • "ENDES DE Ll!EIDA :- est tl·op t0r · 
Ántonio Vieira da Silva-A. Leittio da Cunha. O Sn. SILVEIRA DA 'MorrA :-Estou llisposto a não 

Fieat·am sobre a mesa para ser tomados cm retirar nem uma palav1·a do· que disser. Este. dr.s· 
consideraçito com as proposlçõees a que se referem, g1'a\1ado negocio que começou, repito, por um erro, 
· d t t · · · continuou por um crime e terminou por negligen<;i:•, 

/m 0 en re auto a lmpl'lmtl·. scnao p1·evaricação, está expJi,:ado insufficiente-
0 t.~1•, II!IUvélt•a ela Jlotta a-SI· Pl'esidontc mente uo roJatorio do Sr. ministro da.marinba .o 

t 1 1 . · . ·1 d · f .. ' deve ser posto á toda a luz. _ 
en ~~ ( e contuma.r no 1,11eu P1 ?Posl 0 0 a as ta~. ~o, Ultimamente (não quero entrar agora na demon-. 

o mm~ ~-mo fó1 poss1vel, da~ q~estões absll,~etas stracito destas minhas proposições, que reser: 11 
d.e pohtwa, para occupal'·me prm~'?,al, sen.ito exc.lu- para' quando 0 nobre mmi.stro da. marin~a -vier á 
s1 va~~~~t~, das questões .oconomw.ls, p01 qnc acho. esta etlsa), Sr, presidente, no ulhmo per1odo do 
~u~ ~s silo as faces P01, onde nós .. devemos. P.ll· conce1·to do navio alqueb1·ado no lançamento do os· 
cawr actualmente as d1fficuldades sóuas do pa1z. ta\eil·o, 0 governo conll·atou com um notayel· 

O S11. LEITÃO DA CiiNIIA :-Apoiado. constructor ingl~z, o Sr. Reed o conceJ·to do naVIO, 
0 Sn. SILVEIRA DA 1\fOl'TA :-Porém, por muito 0 Sn. D,ARÃO DE COTEGIPE (ministro da (a~entla) : 

que eu queira resll·in"ir-me a este afastamento, as -A fiscallsnçilo do concerto. O contracto fo1 com a 
·questões er.onomicas pf.incipaes, que temos do tratar casa Samuda & Irmãos. . 
stio a& dos orçamentos, e é justamente para a dis- O Sa.. SILVEIRA DA MorrA:-. , , contratou com o • 
cussito dos Ol't:d'tnentos qne en me reservo. Sr. Reed que impoz a condição de se1· o concel·to 

1\fas, ha qiwstues prejudiciaes, que jogam com feito por unli casa dê sua confiança, a de Samuda 
as questões dos orçamentos e que s:lo preliminares & li'III,~Os, ·sem duvida casa constl·uctoJ•a de gmnde 
desta discussão. respeilabilidado em Londi'CS. Mas, o Sr. Reed, antes 

Por isto, Sr. presidente, é que venho hoje f~zor do aceitar o fiscalisaçito do concerto que tinha de 
um breYo requerimento, para que o rninisli'O r1ue se1· realizado pela casa Samuda, leve, com outros 
tem de I'ÍI' brevemen'te a esta casa t~·atar da lixar-ão commissnrios, de proceder ao exame do estado cm 
das ÍOI'ças do ma1·, nos dê algumas mfo1·maçües so- que se açhava o navio. 
lll'e um ponto, a res~eito do qual tenho do o~cupar· Pois bem ; ó o mesmo Sr. ministro da marinha. 
me na íixaçcro das fo1·ças do ma1·. quem diz no seu relataria, extractando as razões de 

. Eu, Sr. p1·osidento, ha muitos annos nesta casa, 1\r.cc\: " Depois, poJ•ém, de oxaminar de novo o 
tomando parto em quasi todos os debate~. tenho detidamente o enconram1do, declarou o Sr. Reod, 
deixado tio enl!oll•er-me na discussão ·do tudo que não era {li'Udente 1Íom Yantajoso adoptar-se o· 
quanto diz l'ospeilo :l nossa marinha, tendo, ali:ls expediente de conlmla1· a oum por preço (lotcr· 
alguma presumpçtto do podei' onll'al' nestes doha- minado. 
tps. Mas, as cil·cumstancins, que lom militado doseio Ponderou nímia quo se convencem ti isto (o con· 
o ministcrio do Sr. Joaq.uim .Josó. Ignacio, fizeram lmto tltt obm J'oi)'oito por preço imlelorminado), 
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ANNAES DO SENADO 

porque, encontrando no navio muitos defeitos de 
construcçiiO, além dos que eram devirias ao desastre, 
seria indispensavcl dar cm um contrato, por pre~o 
fixo, grnnde margem para dcspezas eventuaes, 
donde resultaria maiOl' onus rara ,O governo,. C, no 
caso contrario; muito provave prejuízo para o pro. 
ponente... · 

Portanto, senhores, o governo dt•legou a fiscalisa· 
ÇiiO do contrato que foz com a casa Samuda & Irmãos, 
ao Sr. Heed, na convicçiio de fJUfl esse navio, alem 
das avarias e dos damnos recellidos no lançamento, 
tinha defeitos de construcçiio. 

Nós pt'rleisamos, pois, vel'ilicar quaes silo esses 
defeitos de construeção.. . . · · 

0 SR, BARÃO DA LAGUNA : -Apoiado. 

O SR. SILVElnA DA Mol'TA: - .•.. além dos de· 
feitos resultantes do desn,'!tre. 

Esses defeitos de construcção, uma vez que o 
governo dá seu.~ssentimento :l essa razão do'llscal 
que escolheu, estão a cargo da responsabilidúd~ do 
governo, ou dos seus delegnllos, da commissão que 
o governo nomeou par·a fiscalisar· a cúnstrucr.iio 
do navio desde que sua quilha foi posta no cs"ta
leiro. 

O SR. FIGUEIRA DE Mt:LI.o: -Apoiado. 

roeimonto, o relatorio llo Sr. Reed, onde se expae 
quaes Siio todos os defeitos de construcção, que o 
navio tinha, além dos que resultaram do desastre. 

Preciso, SJ', presidente, elucidar este assuciJpto, 
porque consta que o navio está j:l concertado, estil 
a nado, es.lil até com maehinas, mastr·os e creio atol 
que com armamentos. Creio, pois, que em breve 
tempo veremos essa maravilha I 

NilO accJ·escentar~i mais observação alguma. De
sejo que o senado· tenha presente o relatol'io do . 
Sr. 1\eed pam poder entrar nest~ questfio. Me 
parece que o governo niío fará obJeer-ito em fi'Un· 
quear esta po\m, qoo, aliás, como jil disse, acho 
que derera ter vindo annoxa ao relatol'io. 

Vou, ·pois,, .mandat· :1 mesa. um requeri~ento, 
pedindo ao governo, por cóp1a,· o rclator10 do 
Sr. Heed. 

Limito a isto, as minhas observações. 

Vae a mesa o seguinte 

REJUER!MENTO 

" Hequeiro que se peça ao governo, rela reparti
r-ão ela marinha, copia do re)atorio do Sr. Ueed, 
êugenheiro constr·uctor inglez, soht·e o estado do 
encourar.atlo Independencia-depois do sinistro do 
lanr.~mento e antes de ser contl'Hiallo o seu eon
cerio.-S. 1\. Silveil'a da lJfotta. O Sn. SILVEIRA· DA MoTTA :-Se h a, portanto, 

defeitos de construeçfio, alem elos defeitos do tle
sastt·e, é innegavel que o gol'emo, ou, como disse 
o nobre senador pela Bahia outro rlia, ou a sua ca
ra\'arla fiscalisadora, é responsavel por esses de-

Foi litlo, apoiado e posto em discussão, a qual 
ficou adiada po1· pedir a palaVJ'a um St·. senador. 

feitos . 
PRIMEII\A PARTE DA ORDEM DO DIA 

PENSÕES 

Votação 

O governo imperial até cel'lo ponto, mio h a duvida, 
póde defender-se. O nobr9 ex-ministro da marinha 
ha de nos dizer muito lépido: " eu mandei, para 
fiscaliSrtr essa obra importante, o primeiro coris- For·am suctlessivamente votadas em 3• discuss5o 
tl'llctor do arsenal, o pr·imeiro machmista, chefe da e approvadas, pam serem dirigidas á Sancçfio Impe· 
respectiva officina, mandei um official superior da ria!, as proposições da carnara dos Srs. deputados 
armada, como presidente da commissão 11-0s go· do corrente anno: 
yernos, que gostam de defender·- se por formalidade, N. 26, devolvendo aos filhos da fallecida D. Maria 
contimtam-se muito com essas defezas; acham que Adelaide Brandão a pensão que lhe frlra conec
tem feito tudo tJUando dizem : "mandei pessoas 
espcciaes para. para esse fim " - Mas o facto é que di~.' fi), approvando a p~nsao' concedida a Jofio da 
o governo aco1tou um wntrato de concerlo; dele- 1 · 1 h d p b 
gou a fiscalisacão dessa oLm. ao Sr. Hoed, cons- Cr·uz Lima, pharo en·o ~a ar r~ e e~:nam uco. 

· h N. !8, idem a D. Clohlde Momac da Silva. tructo1'. estrangeu·o, com a ase do que havia não 
só defettos do desastre do limçnmento, mas lambem 
defeitos de construcçfio. • 

DISPBNSA A ESTUDANTES 

Votação Assim, Sr; presidente, ou, que quero entrar neste 
negocio, preciso ver o l'elatorco do Sr. Hoed, que é 
a peça mais importante para rJsclarecimento do cor- Ns. 35 e 36, concedendo dispensa aos estudantes 
po Jegislatil'o. Desejo ver esse relatorio e não ·perlo, Jose de Almeida Ver·gueiro e Alfonso da 1\ocha •. 
por ora, mais informações, porque o Sr·. minislr·o 
da marinha, quando l'ier a esta casa, ha de dal·as 
irnmelliatamente que forem podidas; pot·érn o rela
torio do fiscal, do conselheiro do governo, quando 
se tratou do contrato para o concerto dPsse na1•io, 
devo ser uma peça importante, quo não se podol'<l 
talvez examinar no momento em que frlr exhibida. 

Nilo sei mesmo, Sr. presidente, porque razilo o 
Sr. ministro da marinha, que pi'Omotten tratar 
detidamente deste assumpto, uão intr·oduzio nos 
uunoxos do relatorio de sua rcparli\lÚO este esda· 

PENSÕES, 

Vot.açüo 

fo'or:im submettidas il vota(lão o appr·ovadas para 
passai' <l 3• discussão as proposi11rles da me~ma 
camara, c do mesmo anno: 

N. tiS. approvantlo a pensão conecllida á baro
ncza de 'l'aqnar·y. 

N. 21, idem· ao ex-imperial marinheiro João 
Aeacio. 

' 
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FORÇAS DE TERM 

-l'rosoguio a 2" discussão do ar L J' da proposta 
do poder executivo, com ~s emc:idas da eamm•a 
dos Srs. deputados, fixando as forças do terra pura 
o exercido de ~877-1878. · 

dilferenr.a entro apoio politico c apoio atlministra~ 
tivo. N:io f;u·ei mais obscrVa\IÕcs sohi'O 'este ponto ; 
limitar-me-hei apenas a apresentar meu protesto, 
dizendo que não posso de mol!o nenhum coneordar 
c0m S. Ex. 

Entendo que podemos prestar muito leal e fran~ 
camento o nosso apoio politico .t qualquer gabinete 

o·~··· Leltl'io d" Cunllta :-Entrando, sr- sem que sejamos obrigados, em tudo e por tudo, a 
presidente, a eonll:agosto, nesta discuss:1o, prometi o concordar com elle nos dill'ere11tes m~tos de sua ad
::o senado não fahgar sua atte:H:ão com um longO ministl'a0ão. 
discurso. Meu iutuito é apenas "justifica:· a emenda, Sr. p:·ésidentc, aprtJsentando, na emenda que of· . 
que acaba de ser lida. . . forcei, uma rcduce:1o da fo:·r.a publica, fui buscar · 

Digo que entro a eont:·agosto nesta discnssão, uma base, a meu" ver, insúspeita, e, pan assim 
porque quizem vota:· sym!Jolicarnentu pela propos· dize:·, authenlitla. 
ta apresentada pelo hom·ado ministro da guona c A pl'Oposta do ministerio d:t gue:·ra apresentada 
cmPndada na cama:·a dos St·s. deputados. O con· ao parlamento om 1861, lixando as fo:·ças de terra 
ceilo, que o hom·:ldo ministro me merece, desde para I861-i8li2, diz qne, além dos o'tliciaes, o 
muito tempo, é tal que, pl'incipahnento em assum- exercito constnl'll tle 14,000 p:·aças de p:·et de linha 
ptos milita:·cs, eu não mo atrel'eria a sujeitar :\ em ei:·c:i'!J:staneias ordin:u'Ías e de 21l,OOO em cir· 
ap:·ecia\1:lo do senado ns ohsei'VH(ItJes que vou fazer, cumstaneias exh·aonlinal'i:ls. Pergunto: soo minis· 
som rn·antle constrangi:nt~nto. tel'io da guPrra, entendia, em 1861. q:w bastavam 

A integridade do e:u·autor de S. Ex., sru csril'ito 14,000 pmças pat•a f:tzer o. se:'V!~o do Imperio, 
de orderu e ele econo:nia, de que tem datlo sobejas p ,:·que raz:io nos h:1 de petltr hoJe mais que esse 
provas sempt·e f]UC tom commantlatlo tlireetanwnte algarismo? 
o nosso exercito, são tars, que niío podiam cleixa:·de · 0 Su nuoug DE CAXIAS (rmnistt•o da.yam·a):-
causar-me reparo- algumas proposir.õr>s, que vrjo I' 1 d 1 · 1 d 
exa:·adas no relataria do honrado ministro, e que Porque 11<10 t :spon lO agora :1 guan a nac:ona e· 

I. 1 · · · · que dispunha cul<1o. na l :scuss:Io ( ~ respcctii'O orçamento, pell:re1 1:· 
cenç:1 para ap:·ec1ar. · O Sn LEtT1o DA CuNnA:-Hei do IJ'Iltai' da guard~ 
. Sr. p:·esitlente, o siJ,~ncio é ou:·o, c po:· isso j:l nacioual. • 

cl:sse wn IJ'l'ando pensado:·-que nunca se arrrpen- Tomando o mappa annexo ao relataria do minis· 
dem das vozes que estivera calado se eu tive,;se tel'io da guerra, ahi vejo a t!estribuição da for~a 
ern mente esta maxima, quando cm uma occasi:1o pelas dilfere:ttes pt·ovincias do Imporia. Fiz unia 
omva o hourado minis!J·o da faz,mda, pot• certo n:1o t•edtwç:lo, que mo pareceu razoavel, CJ!I cada um dos 
teria dado a _S. E_x. um aparte, que, parece, tem do dc'stacamentos dessa fortlll e chrgue1 :i conclusão 
traztJJ·-me mm tos mcommodos. de que, com 14,000 p:•atlas, podemos fazer pe:·f,>ila· 

Com clfeito, havendo cu dito ao honrado minis- .mPuto o sen·i!.'.o pl'Oprio do exet·cito; po:·que as 
Iro tia fazenda que, com có:·tr.s uas despezns pu- proposir.<ies omittidas hot)tem pelo nobre senadot• 
blicas, s1~ podi:uu faze:· econon:ias taes, qnc nos pPia Bahia, o Sr. JunquOIJ'a, causaram-me vei·da· 
tlispensal'iam do dissaho:· de votat• pda c:·e:wão de dl'i:·a sorp:·eza. 
110\'0S. impostos, esse aparte tem sido com:n,;utado Pet·mitta-ino S. Ex:. que lhe diga que n:io clese
po:· tal motlo na impt·ensa, qun eu mo \'ejo na j:u·a ouviJ· do um tão amostrado administrado:·, como 
posir.ao dolo:·osa de ü:zot· das fmquezas fOI'~as. 'consitle:·o S. Ex:., do um homem tilo pratico, de 
pa:·a cump:·it~ a miss:To, que me impuz do provar Utllll int11!1igeneia t:io illustt·ada. eumo o nobre se· 
aquella tl!eSt\ 9 senado comp:·cho:HI"! pois, lJnO eu -na dor, 11 sustentação. da t!~nsu que as pt:aças do e:.::-· 
u:lo podm de: ~a:· passa:· esta oc~as::1o sem come· ercito podem ser thstJ·aiHtlas pa:·a d:florontos ser· 
\Iili' a minha tarefa. . · vi<~os. alem claqne!les que lhe são pecttlia:·es pela 

Senho:·es, ninguem supponha qno eu seja t;io !e- na~tnt·oza da instituit::io, vabi gt·atill, o se:·vi~o da 
via no que pt·etenda 11 :·ecluc~:1o das despe;: •. s eom p:·r•- /Jo!ieia nas tlill'ereules pmvincias. Pois, s'•n!Jorcs, 
juizo do servi(~O publico; não, a que eu p:·oponho 1.1 alguem qne ignot·e· que o meio mais ctncaz de 
aflora, e as que pretendo p:·opo:· a i nda, pl'inci palr:t~nle faisca r a d iseipl i na do exerci lo tl j ustamcnto distl'i • 
na qu:ditlado ,te nwmbt·o da contmiss:1o de OJ'('IIIIIIllllo hui:· as suas fol'(las pola manei:·:\ que as ternos visto 
desta easa, l11to du tl'l' snmp:·o cm Yisla :·cspcitar o crnp:·cg:Hias cm rlive:·sas pt•ovincias, mormente em 
regulai' :mdamcnlo do sc•:·vit:o. I~ o senado com- tempos tlleitomes? (Apoiados.) 
prelwmlt~ que eu. cotTnli:.:iou::t•io politico do ga.lti· Para -que o nnh:·o senado:· niio se per•suad:\ tle 
nelu dcr~iide Junho; disposto, comoj:l.tivuoecasi:1o qun o q:11l eu disse honlem em um ap:u'le o 
do dizer, a eonlit:un:· a westar-llw o um: apoio ngom estou daudo defcnvulvimento, tl um :·ecmso 
frn11co c lenl, sct·ia o lllL'IIOS propl'io pnm vit• ptl:· :i tle or.easirro para ClliiÜiat,~:· a opini:to de S Ex., 
administrar:1o emliar'll\'0, eutu que ellatircssn d(•pois püilll licmrtm pat'a nrosi:':ll' que essa convicç:1o minha 
do lutar·, n:1Õ e tio hojn, tl muito antiga. ' 

E, a os lo p:·oposilo, sl'ja-mo licito arhluzir• o III OU Pmnitta o Sl'llilllo quo eu leia um·topieo, p:u·a 
prnlPsto ao do ltonratlo snna!lor tl:t p:·o:'ilu:ia da o tpwl ehamn a allt•nç:io rio noht·c ministro tla 
Bahia cnntra uma proposir.:lo de outro nossn !:o.:- g·uerra, de ntn ,.,,lnto:·io urou, foi lo ha Hi a unos, ao 
l'ado eollcga pela mesma p:·o\'incia, a respeito da pnssnr a atltninislraç:Io rla provfut:ia da Parahy!Ja 
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ao Sr. Silva Nunes, hoje conselheil·o, meu suecos· 
sor naquella província. . 
. Eu dizia a respeito do emprego da foJ'\~a do exer

cito e destacamento do intcr10r, o seguinte: 
" MElo BATALHÃO Dll cAr.AoonES.-Quando tomei 

conta da adminis!J:a~ão désta província, existia na 
capital apenas o casco do batalh;1o, o qual eslava 
disseminado em dilferentes destacamentos pold in
terior da província. 

sayeJ, em falta de fo:·ça policial, ou de Iin~a, 
o auxilio ela gua1;da ·nacional nos casos meneiO· 
nados no § I. • e urro houvc1: tempo para ~ec~a· 
ma1· do governo, ou do presidente da provmcu1, 
as medidas neeessarias, poder:l a aulol'idade ]lO· 
Jieial do termo ou do districto em que se der a 
commoç<io requisitar dos eommandantes 1la~uanla 
nacional a for~a sufficiente para o reslahelecJmento . 
da ordem, dando immediatamento parte do seu 
acto ao p1·esidente da província, que procederá n:í 
fórma do paragrapho anterior." ·· 

Note o senaí.lo; tanto o poder legislalivo n5o quiz 
privar o lmpefio do auxilio· da guar4a naei?nal 
que até conse1·vou na reforma a faculdade, que ~Jnba 
a auto1·idade policial, de chamai' a guardn nac10nal 
a sorvico em certo~ e determinados casos. 

Mas,· senhores, t:ontinuemos a demonstJ•ar q!le 
esta lei não produzia o efi'eito que parece d~duzuv. 
se das palavras do honrado senador pela: Ba~ua e d.o 
aparte do S1·. ministro da ~uerm; a lei fo1 pre~J
dentc até onde podia ser. Querendo manter a lf.'~IS: 
l;wão especial, que ha'lia no paiz, com refeJ'OilcJa a 
gÚarda nacional nas p1·ovincias !imilrophos com 
paizes es!J·angeJros, dispoz no m·t. 2•, § i2 o se
guinte (Lê) : . . 

" As disposições deste artigo niio se appll~a111 <L 
guarda nacional das proviueias limilrophes com os 
Estados vizinhos nos dis!J•ictos nunca mais extensos 

~·.pois, convicção minha essa· muito antiga e não, que os dos commandos sup,eriores das fronteil·as a 
rept!o, recm·so de occasi<io. rrue o ~OI'emo litüi!al' o regímen especial do decreto 

Posto que ou J•econhecessc, rlue semelhantes des
tacamentos eram de algum mot o exigit]os pelo ser· 
vica da policia na falta absoluta que havia ele foJ·ça 
propria e do pouco que se devia esporar da guart!a 
nacJOnal, que ali:ís o nfio podia prc•star sem gmYe 
tlclrimento dos guaJ•tlas, que se veriam t!islmhidos 
de suas occupações habituaes, e com p1·ejuiw da 
acanhada lavoura da província, reconheci lambem, 
que mllla havia mais pre./'ullicial à dist:iplina mili· 
ta1' do que semelhantes tüslacarncntos, porque ao 
passo que privam os solflat!os da necessaria instruc· 
ç.;1o e habitas militaJ•es, que st\ podem haVei' no 
regímen do quartel do corro, o dehaixo das vistas 
immediatas dos coJnmant!:mtrs, hahi!úam por la! 
forma os oflidaes à !aJ·gueza c commutlos da vitla 
paisana, que pam elles, depois dr. longos tle!laca
rnentos, é em geral perfeito sacrificio recolherl'rn·se 
á r-apita! .. • 

!\las, senho1·es, a ts!o se oppoz o holll'ado senadO I', u. 2,029 de :18 do Novem!Jro de !857 ,» 
e agom em apa1·te o uobre minist1·o da guerra, que J<i vu o senado que, justamente na parte d~ tor
cnt;lo havia guarcla nacional, e que hoje nem este ritorio do Imperio em que, com mais urgencm, 1~e 
recurso temos. uma maneiJ·a mais peremptol'ia, se deve fazeJ·~cu.li.r_ 

Atlilu-zio S. Ex. lambem que n;lo !<Jmos coJ·pos· a acç<1o da força publica, que .é nas p1·ovmcms 
policiaes e que na falta absoluta de!los e da gnarda Jimitrophes, a lei cons~1·vou o 'J•e,crimen militar do 
nacional não devemos entregar o intcnor das pl'O· decreto do !8 do Novembro de i857. Sabe V. Ex,. 
v.incias aos seus proprios recu1·sos ou antes 11 ausen- SI'· p1•esidente, que, mesmo no regímen rla lei 
cta de qnaesquer recursos. refo1·mada por esta t[UO estou ap1•e.ciando, se desla· 

S1·, presidente, a reforma da gwmla nacional,. cavam as disposições do decJ•eto de l.8 de No· 
t;io amplamente discutida, é acto do pal'lido conser· vembro, que eram puramente militares 
vatlor, e o partido cons·ervadoJ' n;lo poderia ir ao Esle docroto militarisou a guarda nacional por 
cxlJ'emo de extinguir a gual'tla nacional do Impo· tal modo nas províncias limilrorhes que, em vil'· 
rio, embora wlo podesse deixar de atlentlor üs ne- tudo de suas·disposir.õos, o governo podia lançar 
cidades urgr.ntmnenle reclamadas pela opinhlo 'pu· mão della como do exercito; e essas disposi~ões a 
Llica. O qno quizcrnos J'Lli quo a guarda nacional lei nova garantia, manteve. 
n:To continuasse a ser o instrumento do seus chefes E a nova lei, senhores, foi ainda mais previdente: 
pam afi'rontar, prim~ipalmente ·em epocas oleiloraiJs, dispoz a respeito dog corpos policiaes das provin· 
c atacar os direitos politicos ü attl individuaes dos cias, querendo como que suppl'ir alguma falia que 
cidath1os. pol'Venturà se pudesse S•11ll.ir no SCI'Viço da guarda 

Essa lei foi rofonnatla pela de n. 2,3!)(i de iO do nacional, em Yii'!Ut!e do reformado decreto, por· 
Sotemhi'O do -187:1, a qual diz no ;u·t. i•, ~ i•, o quanlo no :u·t .. 2• diz o seguinte (Lendo): 
seguinte: " A guarda nadoual só podoJ•à so1' ch<l· " Para auxilio das dtlspezas com a força polieial 
ma da a servico nos casos tio guorl'a ex lema, l't•bol· das pJ•ovincias fica destinado a cada uma dellas o 
li;lo, sedir.•to, Oll insurJ·eil~fio." producto do imposto pessoal e do sello e cmolu· 

Eis aqui mencionadas âs liill'erL'nles hypolhesl's menlos das palenttls da guarda naeional aJ'rccadatlos 
cm quo se !nm tio ,;mpi'CgaJ' a f>JI'~a puhliea do paiz: nas mesmas ]ll'OVincias." . 
gu>ll'J'a externa, J'ehelli<lo, scdi\'ilo ou iusuJ·reir.Ho. .T1i vô v. Ex. que, iudopontlenlo da nova eonlrt· 

J'ortanto, quando, infei!ZII:JCnte, noyniz se prod.uzir bui(~ilo pecnnial'ia, que o thesolll'o. n~cional tivesse 
qualqueJ' dtlslllS fados lll'lllllllOSOS, lmliamos c an11la por vcntuJ•a tlo conceder :ls JH'ovmcJas para man-· 
Ll•mos a gna1·da u:wional de qtl'o lançar mfio para lerem no devido pó seus corpos policiaos, como nos 
fazer ehalilllr os CJ'iminosos ao culnprirnonlo de, seus disso o nobt·o senador pela Bahia, deu a lei a certos 
dcn;n•s, , ' . , lll'l[lOS[Os Ullla arp!ica(~:ÍO especial. 1\[as, ,JlOI'IjUiliO 

D1r. o ~ 4" (lendo) : " Quando for md1spon·· ou; o que so tem !eJ!o em cxccuçrto dessa lo1? Qui\1 il 
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o auxiiio quó as provincias toem recebido provo· I e. o das fciriál.éz:is ; desde ~.·ri e o etéreito; na. s. sil.ds .~. 
niento desse imposto, a IJUe a lei allude? dilforentos atl'ibuiçü'es, servu· como que do. salva 

Já va, portanto, V. Ex., Sr·. pr·esidente, que :1· gum:da ou ,:ecurso pàrà qilalqüer emergencia, ou 
argu~ilntaçfio do honrado sen.ador pecca pela base, necnRsid:ide qu~ se sinta, nito chegarão pa~a )sto 
perr~utta-m~ S. Ex. que lhe ehgá. .. . , i~,000 pr·aças ?_ En.tendo que chegam. Po~ere1 estar 

Nao duvrdo, senhores, que o l_10nrado senador em e1:ro; deseJarei, pwrlm, ser esll!al:cr:ulo ~·este 
podesse pro1·ar que a guarda nacronal esta em tal r·esperto, e por pessoa alguma com ma1s autorrdade 
ilesmantelo, . em tal. elesor~:anizaç:lo, que. hoje é elo IJUe pelo nobre duque, ministro da guerra. . 
impossivel haver della I'Ocur·sos em o,:casiúes ex- Tanto · ha da minha parte a· melhor vontade de 
tremas;. mas,. senhor·es, com abusos não podemos nfio pOr embar·aços :i adminisli;açilo de S. E;"., que 
argumentar. E' pr·eciso então indagar qual a r:izfio não duvidarei consitlcr·ar· minha emenda como 
por que o governo tem deixado cahir a guarda na· um simples desencargo de consciencia, em, virtude 
cional nessa desorganizaçao; e se clle tem ou não do compromisso, que tomei, de apontar: todos os · 
meios de chamal·a :l organizaçfio conveniente, á ramos da despeza publica que pudessem solfl·er 

_ posição que ella dove occupar c que esta lei quer cúrtcs, p·or·que o senado compr·ehenelo que, lançando 
que eUa continue a occupar. nossas vistas pelos difl'erentes ministerios, havenios 
-Eu tenho idéa de um. aviso, expedido pelo hon- de chegar :l conclusão de. que ern nenhum delles 

rado' senador pela pr·ovincia. do Rio Grande do se podem fazer Mrtes tão considera veis, sem 
Norte, quando ainlla era ministr·o da justiça, c que fali ar· no celebre rniuistel'io d'agricultura, !OrlJO no 
produzi o algum reparo da parte da imprensa oppo· da guer:ra. é no da mar·inha. Se, portanto, d!lixarinos 
sicionista. Esse aviso de S. Ex., creio eu, tinha p:iss:u· as occasiúcs do ir.lembrando estes córtes, 
por fim f.1icr executar tis disposições da lio':a lo i, não sc.i para IJllando ospera1'omos. . . . ,. . 
porque, decretada a reforma da. guar·da nacronal, .. Senhores, li ha pouco tempo que o emlilente 
parece que o gbverno ct•usou eis bi·aços, deixando-a homem !I e estado 1'hier·R,consultado no seio de urna 
cornpleliimente ao desamparo. comrnissão da camarà franceza a respeito do tempo 

de serviço das praças do exercito, disse o seguinte: 
. O Sn. DIOGO VELHO (ministro de estt·anoeiros) : " Do que carecemos é de soldados e para lei-os ó 

-Esse aviso é a pr·ova de que o govemo wlo cm· necessario prefer·ir a qualidade ;~.quantidade.» 
sou os braços·. A execuç:to da lei depende da nova Om, senhores, isto é urna venlade ineoncussa • 

. quatilicaçilo, que até agor·a n:to se tez. Desde IJUe o exercitO' não tivel' aquelle ~unh·o de 
·o Sn. LE11'ÃO DA .CUNHA :-'E porque nãÔ se tlisciplina e instrticça:ti que fôi· ne~essario para que 

tom ella feito 'I · elle bem pr·eon~ha os· fins de semelhante institlli· 
O . . .. . 1 . , ) : ç:lo, podemos atigmental-o corno quizermos, porque 

Sn. J?roGo VELI~O (mmts~lo c e estran,qenos .· mil voz de termos ent:lo no exer·cito uma garantia 
-Pelas cu·curn~tancra,~ ~lo ,ratz •. e ~ela desor·gmu· da ort!cm publica, havemos de ter Ul)l vnlc:to pres
za~.ro a que cheoou a .um!.t na~ron.ll. . . . . . tl)s a Jazer explosltn na primeiraoccas~tto opportuna. 

O Sn. _LmTÃo DA CuNHA: -V. Ex: cqmprel!ende, E, ~erguüto eu, ainda repetil't1i: c?mo poder:emos 
Sr·. presHiente, quo se o. cor·ro le~l;~lahvo trvesse •.lar 1nstrucç<lo aos soldados, regular·rsar o exercrto, 

. prevrsto qne ~ guarda nacwna cahrr1:1 n~ssa dcsor- pol-o no pe em que elle clew estar, quer pelo lado 
ganizaç:to, níio teria de certo promulgado esta h• i l da disciplina, q11er pelo lado da instl'Ucção, di vi· 
(apoiar/os). A lei nova, tlom suas eiisposiçües, como clindo·o cm destacamentos diversos pelo interior 
acabo do demonstrar·, mto lel•e, certamonte,em vista das provincias, como aliás parece que deseja o hon
at:abar com a guarda nacional no lmper·io, pontuo mdo senatlor pela Jll'ovincia da Bahia? 
entao bastava um simplc~ artigo ·de lei dizendo : . . . 
" Fica extincta no Imperio a guarda nacionaL " O Sn. JuNQUEIRA :-Não deseJO t_al. 

O que teve ern vista o corpo legislativo foi refor
mar· a guarda nacional de modo que esta iustitui
çfio, ao tempo que nfio deixasse ele prestar os ser
viços que"lhe fo~sem exigidos, se respeitassem em 
tod:t a plenitude os direitos polilicos e individuacs 
do cidadão, contra o que, como tlisso, havia ela· 
mores incessantes. 

Portanlo,cntendo, ao contrario do h amado sena· 
dor pela Dahia, que os t•ecursos para a policia local, 
para estas necessidades do interior· das provincias, 
devem ser procm·ados nas fontl's em que a lei quer 
qtie o sejam; podem ser pedidos :l guanla nacional 
e aos corpos tle policia or·gnnizados rio uma mannim 
mais conseulnnca :ls necessidades do scr·viço, que 
llw t\ encarregado. . . 

01':1, pcr·gunlo ou, cmhor·a por· ar·gnmrntar·: tJ,.~tl·· 
qlic ao exercito fororn ostr·iclamcntc r·t•sor·vados 
SCr'Vi(~OS ~110 lho SfiO pet:nliiii'OS1 OS qr.racs 11:10 pot]I)IIJ 
~cr outros sonilo o servira do gmu·mçilo das JH'a\ms 

O Sn. LEITÃO n.\CUNilA :-Perdão ; digo que 
S. Ex. desoj:1 por~ne houtcm nos disso que julgava 
prcfel'ivel o expcdrentc do distr·ahir-se pr·nças tio 
exercito para estes serviços policiaes no interior das 
províncias, a prestar· dinheiro :ls assemblrlas provin~ 
ciaes para dar-lhe um destino inconveniente. - . 

O Sn. JuNQurmu:-V. Ex. nao mo entendeu ou 
eu não fui bastante claro ; hei de explicar. 

O Sn. Lmr.i:o nA CuNHA :-Entendo quo quanto 
mais numero>o for o cxer·ci to, quanto mars destinos 
•ler.mos :ls SlH)S pr•11ças, tanto mais dillicil ser:l ins
lnul-o o discrphnal-o con\·cnientemrute . 

Eu Jll'ornelti, Sr·. presidente, sot· muito breve o 
apenas justificar a emrnda, qnn man1loi :l rnosa. Hei 
de continuar• :1 Jll'llstar· a altcll\'11o devida :l discussão 
e particulanneutc :ls.inforllr:t('úes q ur, na lut·al mculr, 
uos tl:u·:l o honmdo minislr·o tia gucrTa o so me 
convencerem do que 111,000 pr·aças n:1o são su:U· 
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cientes para o serviço regular do exercito o as oxi
gencias do serviço puhlioo, nao duvidarei até votar 
pela força pedida pelo honrado duque, porque o meu 
lirn apenas é dar uma prova da sinceridade do com· 
promisso que tomei inconsidemdnmcnte, e se vir 
provaria a proposit'iio de que 1~,000 pmcns de prol 
nfio s.ão sufficientes. par~ os serviços pe~u!ia\·es do 
exercJio, não duv11lareJ votar, torno a dizer, pela 

... proposta. . . 
Vae a mesa neguinte 

Subemcnda 
" Suhe'menda a emenda da camara dos Srs. depu

lados. ao ~ 2·' tlo aJ·t. i•: -Em vez do i5,000 pra~as, 
diga-se H,OOO.-Lcillio rln Cunha.-Foi lida, apoia
da e posta cm discussão conlunctamentc.u 

o ~··· Pa!'a.nnguá :- S1·. pfestdcnte, são 
melindrosas as cir~mnstancias do paiz, muito me· 
limlrosas cn1 fac" do de{lcit annunciado pelo nobre 
minis!J'O da fazenda. A qucslão financeira avulta e 
reclama uma pJ·ornpta solu~ão, visto como ella cn· 
tende .c9m tod?s os ramos. do servi~o publico, joga 
coni a prospendadc do pa1z, até mesmo com o so· 
cego e tranquillidade puhliea; e. pois, nestas cir
ctunstancias, desrjo concorrer com o pequeno cahe· 
dai, de quo JlOI' ventum possa dL~pOl', afim de for· 
nccet· alguns .dados á solução de tão irnporlantc pro· 
blcma. . 

A primeim ó a reducção da força a 1.~,000 
homens. E' rigorosamente uma sub-emenda ao 
§ 2• substitutivo da proposta, em que proponho : 
-~<em vez de Hi,OOO, ,diga-se-14,000 pmças de 
pret em circumstancias ordinarias,u-0 mais como 
no artigo.- Esta suu-cmenda, em relação á pro· 
posta em quo se pedem :1.6,000 prar.as, deve trazer· 
nos uma econonua do 1i8~:000!l. Êu o demonstro: 

A dcspeza com cada soldado não púde custar 
1-ilcnos do 800 rs. diarios, se attendermos que, 
a1óm do soldo, da etapa c da gratificação, tem-se 
de despender com seu fardamento, equipamento e 
armamento. 

0 Sn. VISCONDE DE 1\'IURI'l'IDA.:..:_Custa mais. 

O Sn. PAn.INAGUÁ: - Custa mais, diz-nos o 
nobre e:>.:·ministro da guerra. Então o meu calculo 
ainda fica :iquem da \'CJ'dado; fica, pois, fór3 de 
questão que a rcrlucçfio proposta deve dar em re· 
sultndo ii8i:OOO;ll. Não quero por mim, não sendo 
governo, tomar a r~sponsabilicfade do uma redu~. 
ção maior; queJ'O pro~eder com toda prudencia, 
corn ·toda segurant'a. , 

Vou demonst1·~r que esta rerlucç:Io é possível, 
sem dctl'imcnto do serviço publico. E admira que, 
quando o nobre ministJ•o tia marinha, pela sua re
JlaJ·tklo, propõe uma reducç:Io tlo pessoal de cerca 
de ti·cs lllil e tantos indivíduos, a rcpartiçi!o da 
guerm,que dispõe de pessoal muito maior, de forças 
ín~i~ consitleraveis, apenas aceite uma reducção. tão 
ex1gua, como aquella que na outra camara acmtou 
o nobre ministro. 

Auxiliei ao honrado duque na guerra; não qucJ'O 
desajmlal-ona paz. Então, o nosso objectivo era 
dBbnllar a r;ucrm, hoje o nosso objectivo seril 
de!Jellar o de{lcit. Tentando fazei-o, não posso de 
modo algum querer desorganizar um servir-o, quo o Sn. SAUAIVA : -E quando nós precisamos 
procu1·ei sempre distingui1· e honrar. ' mais de esquadra do quo du exeJ•cilo · 

NiíO proporei simplosment~ emendas de reducção. 
Entendo que, a par da reducçi1o, devem vil' outras O Sn. PARANAGUÁ :-Justamente. O Sr. minis!J·o 
medidas auxiliares, medidas de organizaçfio, do da mal'inha aceitou ou insinuou, por intermedio de 
maneira que o serviço tenha a precisa e conveniente sua commissão na outra camara, as seguintes re-. 
clficicncia. . ducçucs :- Praças de mari11ha~em de pt·et dos 

E' escusado dizcJ•, portanto, ao nob1·e duque. dr. corpos, cm vez ile 3.000-2,500. Corpos de im· 
Caxias que não me anima um espírito. hostil neste pel'litcs marinheiros, em vez de 3,M4-3,Hih Com· 
nr.goc.io, quando vt~o diante de mim inteJ•esses do panhias do aprendizes marinheil'os, em vez de 
tão alta monta, que rcclnmarn o auxilio do patrio- :J,li00-2,000. Batalhão naval, em vr.z de !.,500-
!ismo do todos q uc Icem assenlo nestas cadeu·as. 7ii0. O total dns reducções, propostas pela com· 

Ni!O tratarei 'da questão politica c nem fallaJ'Ci da missão, importa em 3,:1ü0 praças. Dove figural', 
cxistencia do gaLllletc, limitando-me a este ros· consequenlomcute, no orçamento da marinha uma 
poilo a dize1• ao noi.JJ•o duque que, se S. E~. errou, reduct'ito correspondente :í despeza com o pessoal 
como paro~e tm· conf~ssado na outra caJJJill'il, é de dillllJ~IIa reparlit'<io na razão da suppressão das 
bom conselho, exig-e a salJcdoria quo mio persista pl'a('as, que deviam figura1· !lOS quadros da ma· 
no erro po1· mais tempo. Todavia, deixo isto ao riuha. Portanto, JlOI' analogia ou antes por Fnaiori'a 
alviiJ'Jl tle S. Ex. e o procedimento do gabinete mio de mzão, mo parece r1ue no ministcrio da guerra a 
seJ'il parto pal'il que, tratando-se do um ohjcclo rcrlucÇiiO devia S•)r multo maiot·. 
desta ordem, eu d1)ixc de sugerir as considcra("ies E esta J'cdnct'lio, que propouho, não otfm·ec<J o 
que porl'l;ntnra possa faze1·, pela necessidaclo que -rneUOJ' ineonvcnionte, o quo se rlcmonstt•a pela 
tive ern algum tempo do applicaJ' a minha attonmlo oxpel'iencia, tanto do tempos um pouco mais afas
soln•o Iaos matnl'ias. • tados, isto t\, t•emontando-mo ao anno do :1.808, 

NiiO é novidade aquillo que 1'011 apJ·oscntar; SilO anno rm que sahi do ministorio da gucl'l'a, corno 
itltlas IJUC pm· n1nis do 11111/l \'CZ tive oc~asiilO do a tempos mais modemos. Nosso auuo o servir-o 
tl'iiZOJ' ao conlii'CÍIIWJJto do seuado; SilO bases quo fez-se JJO Impcl'io com d1•z mil o tanlÍts 
oJJ',•J'<'l'o Jlill':l llJIIa diseussiio,que pódo ser JII'OI'oilosa priu;ns ... 
c eiJI:HJJJiuiJili'·SO a t1111a solu~i1o util. 'l'euho du of· 
f<'I'UCL'J' uJua se1·ie tio emendas, que formam um O Sn. JlUQUE DE CAXIAS (Jn•esü/enta elo conselho) : 
systeut:L, - llu gunnlas naeionaes. · 
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· O Sa. PARANAGUA :~ •.. 'de guardas nacionaes, onde havia maior numero de guardas nacionaes em 

porque quasi toda a força do linha tinha marchado serviço rle desta~amento. . 
para o theatro da guol'l'a. Quero, porém, mostra1· Aqui tenho .diante de m1m um mappa demons• 
que a minha emenda nao tende ele modo algum a trativo da força da gnarda nacional chamada ao 
prejudiear o serviço. · serviço de destacamento emi873; · 

Em 1.868 haVIa de i• linha no Impe1•io ~,l63 •remos o total de f,õl39 praças; mas note o nobre 
praças ; de voluntarios 908; da guarila nacional duque, lembre-se o senado de que nessa occasi4o 
li,391. ; somma 1.0,~62. Metade desta força achava-se havia no Paraguay ce1'Ca de íl,OOO homens, alga· 
nas pl'Ovin~ias de Matto-Grosso e do Rio Gmnde do rismo superior ao da fo!'ç~ da guarda nacion.~l, que 
Sul, províncias fronteiras, uma que tinha sido in· foi chamada para subsl!tu1r essa lacuna. HoJe, que 
vadida pelo inimigo e outra que já o havia repcllido a força existente no Paraguay teve ordem de reli·. 
do seu territorio. · rar-se e ofiectivamente recolheu-se ao Impe1·io, o 

Devemos lambem tomar em consideraçao que, motivo que reclamava o chamamento da guarda na
nessa época, · os corpos policiaes da maior parte ci.onal desappareeeu e o serviço póde ser feito com 
das províncias tinham marchado parn a guerra. menos esses 2,000 homellS', que é a força que lá 
Marcliou a policia da Côrte, da Bah1a, de Pernam- estava. . . 
buco e do Pará... Portanto, o argumento do nobre senador desnp-

UMA voz:-De Minas. 

. 0 Sn, PARANAGUA' : - •. , •. em fim, de quasi 
todas as províncias do Imperio, tinham marchailo os 
corpos policiaes, e entretanto o serviço se fez com o 
numero de praças indicado, numero que fica muito 
áquem daquelle que proponho na mmha emenda. 

Mas, comll a época era anormal, póde ser que o 
serviço não se fizesse com a 1·egularidade que fora 
para desejar-se, e, pois, tomo uma época mais re· 
cente, com relação ao ministel'io do nobre senador 
pela provincia da Bahia, que hontem tornou parte 

·no debate. E aqui venho em auxilió de S. Ex. e 
n:ío contra o nobre dnque; venho em auxilio do 
nobre senador contra o mesmo nob1·e senadot·; ve
nho defendei-o das argui~acs que elle se fez a si 
proprio. . · . 
. O nob1•e senador pela provintlia Ja Bahia, cor· 
rendq, como membro da commiss:ío, em defesa da 
proposta tal qual veio ela outra camara, entendeu 
que devia escurecer factos, que lbe s4o, aliás, mui· 
to honrosos. · 

parece. S. Ex. fez o serviço com um pessoal muito 
mferior áquelle de que consta a proposta ; isto é 
em honra de S. Ex ; é·um facto que S.: Ex. es
cureceu e que eu !i·ato do avivar em honra sua. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS (presidente do consPiho) : 
-Note que a guarda nacional em serviço ordinario 
fazia guarniçiles, como a desta cidade e outras, sem 
estar destacada. 

O Sa. PARANAGUA; :-Devemos nolar além disto· 
que a força da guarda nacional nem sem~re era 
chamada por necessidade muito justificada ilo ser· · 
viço pul>llco ; e, senão, vejamos. · · 

Na Jli'OVincia das· .Aiagôas, por exemplo, havia 
então 1.1.8 Jlraças.de lmha "· tJe guarda naciOnal 38~, 
somma li02. Entretanto o so)·viço hoje alli se..faz 
com '235 praças; portanto, a força de guarda na· 
cional, então chamada, deve presumir-se, niio e!Cpri· 
mia uma necessidarle urgente e indcclinavel.do ser- · · 
viço publico. · · 

A província ·do Amazonas tinha ~33 praças de 
1.• linha e 2~7 de guarda nacional; portanto, 680 
praças. O serviço hoje alli se faz com U9 praças. 

Esse accrescimo, pois, d:1 forta da guarda nacio· 
O sa: DUQUE DE CAxiAS (presidente do conseiho) • nal ent:ío existente, argumento que foi invocado pelo· 

-16,000 homens. . nobre senador pela Bahia, perde um pouco de sua 

Em 1873 o serviço se fez com 1.~,000 homens. 

o s p •. B . d 1. autoridade para esta discussilo, porque se demons· 
n. ARANAGUA ·-: em, eu ~ou emons lar tra que n4o o justificam as necessidades ou conve· 

que .e~ 1.873, c~mo dtsse o n~b1e s~n~dor pe!a n'enclas do serviço publico visto como na'mesma 
provmcta da Bah1a, que fica a mmha d1retta, hav1a 1 · · h · h a ~29 
quatorze mil e tantas praças no nosso .exemito e só provmc.a OJe a apen. s praças. 
por isso estava p1•eviamonte justificada a emenda que o Sr. FIGUEIRA DE MELL0:·-:0 serviço se faz bem •. 
eu pretendia apresentar de combina~ao com meus 1 • · 
honrados amigos, que dignaram-se wm·al·a com 

ou ma , . . . 

sua assignatura O Sa. PAnANAGUA':-No ~laranMo, ent1·e força de 
Mas o noi.J1·e senador, memi.Jro da commiss<to de linha e g1,1arda nacional, havia em 1.873 !180 pra

marinha e guerJ•a, snhio logo ao encontro elo no· ças, porque emm 480 de {lUarda nacional o 500 ele 
l1re senador pela Bahia, reeordando·lhe que nesse tl·opa ele linha, e o set·viço ali i se faz actualmente 
tempo havia gua1·da nacional di!sta,~atln e, portanto, com liOt praças. Portanto, esse augmm1to de força, 
o sm·viço fa?.in;so nilo com H,OOO praças, senilo pi!lo chamamouto da gua1•da nacional ao serviço tio 
com muito maior nume1·o. tleslacamcnto, não oxprimia uma necessidade indo· 

Ora, o numero dessas p1•aças ela gúnrrla nacional clinavcl tio sorvi(:O publico. . 
destacada em auxilio ela força elo linha era nquolle. Assim, o ;u•gumento elo nohre senatlor p•Jla Ba· 
que vou rnostmr, o nem semp1·o <wa exigitlo pelas hia, memui'O tia commissão, p•JI't!e totla n sua fot·ça, 
uocessidatles do set·vico. Poderei domonsll·;u· isto ;l ai ~~tia que nilo se clésso o facto da existencia no 
vista elos mappas, cornpai'antlo a fOI'\~(\ ouh1o exis· P:u·aguay da tlivist1o que hoje recolheu-se ao lm· 
tente com aquella que oxislo hoje nas pl·oyincias, porio. 
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Esf:l visto, pois, que a redur.ção, que proponho 
na minha emenda, em nada ofl'ende ou prejudica 
o sm·1•iço publico, quer a consideremos cm relação 
a ':l8C8, época anormal, quer a consideremos em 
relaç:1o ao anno do !.873, época normal, e quando 
t.inhamos necessidade de uma fo1·ça respcitavel, 
por~uo ·não estavam . ainda os !ratados definitivos 
de paz assignados entre os nossos 1'izinhos, nfio 
~sla1'a ainda assegurada a paz en!J·c o Para~uay e 
a Conf~de1•ação J\rgentina, tinha mos necessidade de 
mna·força do occupação na republica do Paraguay; 
as eiJ·eumslancias não eram, como as actuaes, de 
perft•ita paz e harmonia .com os nossos vizinhos, 
circumstaneias que não se podem deixar do toma1· 
ern muita consideração, quando se trata de tixa1· 
força, isto é, sabe1· as relaçúns Mn que r.stamos cnm 
os povos que nos cercam, saber se essas relações 
t•st:io cm melhor pé do que esta1'um quando o ser
viÓ~o se pllcle fazer com H,OOO praças, tendo-se 
2, 00 fóra· do Imperio. 

vidad~ com os officiacs que inspiram confiança aos · 
soldados, que conhecem o pessoal ·e malel'lal de 
guorm, que o teem pmparaclo. É isto muito ~onve
nieute, tanto mais quanto essa organização deve 
dar em resultado uma economia para. os cofres 
publicas . ·· · 

A nossa officialidade dos dilferentes corpos arre· 
gimentados e mesmo dos corpos especiaes nilo esf.:l 
cm proporção com a força decretada, nem mesmo 
com o plano de estado completo do nosso exercito; 
porque ordinariamente, em todos os paizes, regula 
a proporção da offidalidade na razilo de 3 •;. ; en· 
tretanlo, segundo o plano da ultima r.eforma, essa 
proporção c de cerca ele 6 •;. e talvez mais, se in· 
duirmos os officiaes dos corpos especiaes. 

TUtlo isto demonstra a necessidade de uma reor· 
ganizaçilo do exercito e de uma alteração no quadro 
da respectiva officialidade ; porque ha mesmo nessa 
hierardlia mililr.r postos que não toem funcçúes pro· 
prias e que podem pe!'feifamcnte ser supprimidos, 
facilitando·SB assim· os accessos e nilo se prej udi
cando em nada o servi(~O publico. W por 1sso que 
eu proponho um additivo neste sentido. · 

A economia que ,leve resultar dessa rcducção, 
que fica assim justificada, importa em 58~:000$, que 
oll'ereço ao nobre duque para fazer face ao de{te1t. 

Não é tudo. 
As emendas que apresento devem trazer uma 

economia de 2,300:000$. ,\lgmrias tee1n efli~ito 
p1·ompto, outras mais rcmotamen te, porque não 
ljller~ desorganiz~1· o servi('O; mas,. pelo con[J·ari?, 

. tleSI'JO que O SeJ'VIÇO SC organiZO de lllOUO ljUe Sl'Ja 
o mais proveitoso possível. ,. 

'l'enho i1or conveniente a distribui~ão da for~a 
em quatro grandes dhrisõcs: ao n~rte, no centro, 
ao sul do Imperio e em l\Iato-Gro~o. 

O SR. DUQUE Dll CAXIAS (presidente da ronsellw) : 
-São quatro grandes estados-maiores. 

Talvez Sllja conveniente que eu leia todas as 
emendas que proponho, pa1·a o nobre duque e o se
nado comp1·etiende1·em o systema sobre que assen· 
tam as fracasconsideranars que tenho a honra de 
subnwllllr no seu illustrâdo cl'iterio. J:i li a i. parte 
das emendas: lerei agora os artigos additivos, que 
ter:io na lei o seu Jogar conveniente, e que ter.m de 
opportunamente ser submettidos :1 discussão. (L~) 

Estas emendas, como vô o· nobre duque, consti
turr.1 um systema, consagram aquellas mesmas 
bases, sob1·e as qual'S j:l tive occasuio de ouvir o 
nobre cluque o a oulrog generaes que igualmente 
tinham expericncia da guerra, pedindo-lhes o seu 
parecor. 

·Na sessão de 22 de Julho de 1867 apresentei 
estas mesmas ideas em um di~cut·so proferido na 
camara dos Srs deputados, visto como linha no 
meu relatorio pedido antorizaçlto para reorganizai' o 
exercito, não uma autorizaçlto vaga e illimitada, 
porém rcstricta, como convém que sejam as autori· . 
zações dadas pelo poller legislativo, porque c !las 
importam uma delegação, 

O SR. PARANAGUÁ:-Sim, senhor; s:io rrualro 
grandes estados maiores;. mas as economias, qnrl 
p1·oponho no quadro ria respcctiv.1 officialidado, d:lo 
pam essa dcspcza, havendo ainda unm vantagem, 
nã~ requcna para o !besouro, dc~do que s~ lli~tri
IHIII' ass1m a força e forem orgamzadas convmuen
tcrnente as divisões, porque eu entendo que o exer
cito deve-se organizar na paz, como se estives
somos cm guerra, de sorte que, a um signal dado, 
elle possa mover· se com seus estados-maio1·es. 

Ninguem sahe disto melho1· do que o nobre O SR. riuouE DE CAXIAS (p1•esidente do conselfto): 
duque e aquelles gcncraes que ti v eram o com- Eu agmdeço. · 
mando do nosso exercito, antes de S. Ex., no Pa· 
raguay, que se viram na necessidade de organizar 
o exercito diante do inimigo. 

Desta maneira as guerras proc1·astinam-se, e os 
paizes como o nosso, quo n:lo cst:io preparados 
convcnienlemcnlr, sujeitam-se aos revezes e :ls 
sorprezas, do que fomos victirnas cm Matto-Grosso e 
no IIi o G1·ande do Sul, e lm nulroR desastres, que 
por cel'lo não sotl'J·eriamos, se estivcsscmos r:om o 
exercito, embora pequeno, porém conrcnicntcmente 
or~auizado, que se podesso mover ao pl'imciro 
acêno do chefe . 

. É, portanto, n~eessariv qur, para cYilar estes 
granrles incoui'CIIic•nlt•s, o ex•!l\~lto receba na paz 
a OJ'gauiza(':lo Jli'Cl'isa, du sorte cpw em um 111~· 
meu to dado passa pôr-se cm movuncnlo, cm acll· 

O Sn. PAnANAGUA' : - O nobre duque agmdeco 
rejeitando ..• Eu pediria a S. Ex., tiio vm·sado 
nesses assumptos e seguramente a pessoa mais 
competente que rcconlwço nessa materia, que não 
désso sua opmi:1o sob1·o as emend:ts antes do se1·em 
publicadas e antes de S. Ex. tm·'mcditado sob1·e 
cllas o formado um juizo seguro. Uma resposta 
ri'Ofllpta e immediata do nohro duque OU de algum 
de seus amigos poderia parecer uma rcpulsa,cmbora 
menos conveniente c acertada. E' preciso quo a idóa 
seja examinada O nobre duque com o estudo c ex· 
pericncia que tem desta maleria, po1ler~ fazol-o em 
pouco tempo, lendo comp1·clwudido lodo o sys· 
tema e t~alculado os seus cfleilos. E' por isso rjno 
n:lo exijo do S. Ex. uma resposta prompta, assim 
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como na:o esperava receber um agradecimento tao 
per.emptm1o, em que se insinua uma recusa. 
· O Sn. DUQUE DE CAXIAS (pl·esiclrmte elo conselho):
E' a autorizaçfio para reorganizar o exercito que· eu 
agradeço. 

aquellà que lhe vem trazer a paiavra da eonliolaÇ«o · · 
e conforto e avivar as doutrmas guo deve ter cm 
lembrança, separado, como está, da famil)a, qu_asi 
um exilado 1 Convém que o padre nllo I h as rle1xe 
perder de vista, acompanhando-o em toda parte em 

. que as suas palavras possam influir sobre a. s~a 
O Sn. PARANAGUÁ:- Eu apresento as mmhas coilsciencia e ao mesmo tempo confirmai-o na.dJSCI• 

idéas; o ~obre duque póde apresenlat• oubes me- plinu militar, no cumpl'imento do dever. ~isto nAo 
Jhores, ma1s efficazes. Não son mesmo pessoa com· ·se curou na refm;ma. Note-se mais, como hve or.ca~ 
potente, reconheço-o: é pela necessidade que tive siffo de ponderar na sessllo do anuo ulti~o,-; a 
de applicnr minha attençao a esses assumptos em difficuldado com que lutam os capell4es ~o ~xeyc1to 
uma época nlllictivapara o paiz, que mo avenlu· pela necessidade que teem do renovar a JUrls!licçao 
ro a oll'crccer essas idéas, sujeitando-as á correeçllo toda vez que os corpos toem de mover-se a~ um para · 
daquelles que podem melhor deselivolvel-as. • outro logar. 

P1·oseguu·ei, portanto, na demonstraçao das eco· A jurisdir.çtto que lhe é conferida. pelo diocesano 
no mias e das vantagens que para o serviço devem não se estende além dos limites d~ diocese; toda 
resullal' das emendas propostas. Com a suppressão vez que 0 corpo tem de mover-se dq uma província 
de oito marechacls de campo teremos a economia para ouh•a, ba necessidade de renova~·em-.sc os 
de 68:272!6; mas, como se augmenlam dous tenPntes poderes. Em, portanto, de toda a convemenc1a que 
gonemes, 25: H2.a, e quatro urigadeiros, 26:7i2.a, obtivessemos da Santa Só para o capelltto.mól' ou 
essa despeza sobe a ãi:82U, que, deduzidos dos para 0 capellfio geral, que ó a entidade que estabe· 
68:272~, que era a economia resultante da sup· eco pela minha emenda, um:~ jurisdicçllo indepon· 
pressão dos )l()stos de mareehaes de campo; deixa dÍm!t•, de sorte que os poderes transmitt!dos aos 
amda a .ecopornia ·de 16:~í8~000. Eu autorizo capelliies do exc1·cito não tiveesem necesstdnde de 
mais por ·uma dessas emendas a refundir os corpos uma continua renovar-ão, que muitas vezes em· 

· · de estado-maior de i • classe, do estado-maior de bara•~a e ento1·per.o 3' mar~lm do servi~o e l1·az 
artilharia e de engeJoheiros em um só corpo coro mesmo,como vimos ultimamente,inconvementes que 
duas secções distinctas. O corpo de estado-maio•· de n:lo sei como foram resolvidos. · ' 
f•. classe tem fmJJÇúes especiaes o póde formar uma Alludo aos inconvenientes que se doram com os 
secção; mas os outros,<mjas funcções são similm·cs, capellfies que acompanhavam nossa divisão do 
podem fo•·ma•· rima só secç:to technica sem incon· Paraguav, porque a autoridade do padre Maiz, 
veniente para o serviço publico. gol'cmailor daquelle bispado, como sabe o nobre 
Podem·s~ supprimir, com vantagem o~ tenentes ministro da guerra, nllo era reconhe.<l!da. Tendo 

do estado-maio•· do i• classe, o que dará a eco· fallecido 0 preposto da Santa Sé, nfio foJ JUlgada re· 
nomia de :l9:iHO$; assim comó da suppress:<o do guiar a nomeação do padre Mai~, por elle ~eita i11 
estado-maior de 2• classe resultará a economia lle artic1tlo IIWI'tis; e os nossos capell:tes nffo tmham, 
i3ã:602~000; portanto, de quem receber a jm·isrlicç:to. 

O Sn. DUQUE DE CAxrAs (presidente do conselho): . Parece-me, pois, ele toda a convenioncia a .cre~· 
, -E quem fará o serviço~ . ~J'o de um capelliio geral. ou mesmo ele um VJgarto 

geJ•al para o exercito, mediante accordo com· a. 
O Su. PADANAGUÁ :-E' uma creação que só Santa Só. O servir.o n~o tinha senão a lucrar com 

existe entre nós. essa organização, dando-se a nosso clero castrense 
A rt,narti~ão do corpo ecclesiastico despende bojo a devida organização. Em to,la parte assim se tenr 

i41~ :6i!l$; pela I'OOJ'ganizar.ão que indico o serviço p1•ocedido, obtendo essa autorizaç~o da Sant~ Sé _os 
pód~·SO fazer com 100:000~000. paizes catholicos, e dos respectivos conslStor~os 

Eu entendo· que se deve timr a este coJ•po todo os paizes protestantes. A l10a marcha do serVIÇO 
o caracter militar publico ex1go urr.a providencia n•Jsto sentido,. o cu 

A reforma ultimamente feita foi sem utilidade, confio quo o nobJ•e duque n:to desp1·~za•·á a tdéa. 
trouxe somente augrnento de dospezas. (Apoiados.) E' do uma grande vantagem ccntralls:u·-so a su· 
O serviço contim\a a se fazer nas mesmas, sen:<o perintondencia desse servi~o cm um chefe, como ó o 
em peiores condi~~aes, · capell:lo geral, compJ•ehent!endo ao mesmo tempo os 

A organizaç:to do corpo occlesiastico com ca· capeiMes que servirem na marinha o na guerra. H a 
pellão-mór, coronel, tenente-cot·onel o major, cn· na llcspanha um capelliio gorai, que superintende, 
pilHes e alfe•·es, que m<o te em funcçües proprJas, Mo tanto na armada como no exercito, e ó uma g•·ando 
tem razão do ser, ó inconveniente. Um sacerdote dig-nidade no paiz. 
tem cntogot·ia ig~al :1 dos otJtros; não devo ter por Na suppi'CSsão rio post~ rle 2• cirm•g!ão, que _pó· 
supel'ioJ·es senão os que exis~l'm.na sua o1·dem o de-so fuzo•· som inr.onvenwnto .do sei'VII\0 publico, 
conhecem os costumes do seu ms!Jtuto. porque não sei o IJUO o 2• eiru_rgiilo [.nr.a que não 

Nffo sei que 1•antagem houve em croar·se este possa fazei' o !•, ha uma ~eonomm.do ~il!J:~70~0~0. 
corpo com distinctivos o gradnaçaes milila1·es, 'rarnbem não hal'el·:l•nconvenwncJa no serv1ço 
quando estas, ·cm vez de elevai' o padro, como que publico, se os cirurgiões se •·cstl'in:;:ircm ao mister 
o abatem, porqne o padre elevo se apJ•esenlat• ao que lhes é pi'Opl·io, pat·a nflo se dar o quo aco~teco 
soldado, n:lo como uma autoridade, mas como um aqui na C•Mr, do haver om um corpo selo IIIP!hcos, 
missionado, o diroctor do Btl<l couscieucia, corno por e:~:omplo, somenle pam darem baixa para o hos· 
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pilai áquelles que se apresentam doentes. Isto póde os officiaes os possam ter. Com efTeito, dá·se nos 
t'azer qualque1• official de Estudo. capitcres o subalternos n.l COrto 20$ pal'll criado e 

o·sn. DllQUE DE CAxiAS (presidente do conselho): para os olliciaos supe1·iores 25$, quantia insiJffi •. 
E · 11 , ? ciénle pa1·a semelll~nt~ .fim, . sendo ~inda m~.i8 

- o mais que e es ,azem agora insufficiente nas provmctas, porque ah• se dá io.ll 
O Sn. PAnANAGUA' :-Se os mcdicos c cil·urgiiíes para os primeiros e 20$ para os segundos. 

forem tratar unicamente os doentes nos hospitaes e Po1·tanto, se esta guantia ó insutficiente-o que 
nas enfermarias, nfio teJ•emos necessidade de au· pócle dar em resultado sPrvircm as p1·aças da mes
gmeritar o nume1·o dos contratados. A dr.speza com ma fórma ou com pequAna 'difTcrença..:... melhor é 
os conh·atados, a qual creio que anda por sessenta e g1ie se suppl'ima, e com ella se fac~ a economia de 
tantos' contos de róis, póde·se economisar, uma vez 400:000$, restabelecendo-se o serv•co dos camarn· 
que esses CÍI'Urgilies limitem-se ·a exercer sua das. E mesmo porque ni!o sei se em tempo de 
profissao nos hospi.taes e nas enferma1·ias. guerra seria conveniente o se achariam criados que 

Quando ha enferma1·ias no corpo, comprehende· quizessem marchar para·a guerra. l<~m todo o caso 
se bem que o cirurgião ligado ao batalhão ou regi· seria um elemento estranho, um el~mento hetero
mento possa prestar relevantes serviços; é o medico, geneo que se ia inti'Orluzir no exercito; o que niio é 
por assim dizer, da família, conhece os individuas; de bom conselho; pod,~riam ser outros tantos es· 
mas, não havendo essas enfermarias, havendo hos- pioes 1 Como quer que seja; silo. sempre indivíduo~ 
pitaes e enfermm'ias avu!Has, parece me que basta estranhos, que iriam perturbar a disciplina e regi· 
que o official d~ estado mande par·a o hospital o men dos corpos. Portanto, me par·ece que está eco
individuo que so apresentar· dornte, porqno par·a nomia lambem está bastante justificada, assim co· 
chama1·mos medico á nossa casa n<lo precisamos mo o está a suppressáo quR lembr·ei. 
de que um outro medico venha dizer que é pr·eciso Proponho lambem um additivo a respeito dos 
que o do~nte se trate. Isto é negoc1o evidente; arsenaes. Nilo· sei so terá cabimento aqur ou mais, 
quem se queixa e ilpresenta·signaes visivois de uma propriamente no.artigo ·relativo ao orçamento; mas, 
enfermidade, deve baixar ao tios pi tal e pa1•a isto é r,omo quer que seja, é uma autoriza~~o que offereço 
sulllciente o offieial ele estado. e que ser:í aceita ou n:lo pelo nob1·e duque. Em todo 

l'or conseguintt•, além da economia que rr.sulta o caso, cumpro eu o meu dever apresentando ídéas, 
da suppressão do. posto de 2• cirurgi:lo (159:470~). de que estou con.vencido, ~em espirita. de hostilí· 
fmnos, se o scrvrço for regularmente feito, a eeo· dade, com o deseJO lle servu· ao meu pa1z. 
nomia resultanto da dispema dos cir·urgíõcs con- Os arsenaes entendo que devem servir unica· 
tratados, isto é, mais sessenta e tantos contos de mento para o fabrico do mate1·ial ele guerra, espin· 
réis. A suppressno dos tenent~s coroneís dá em gardas, bocas do fogo, cm summa do armamento; 
resultado a economia do :148:634$. O tenente-coro- entretanto nos nos~os ar·senaes se fabricam muitos 
nel nilo tem funcções proprias: commanda como outros ohjeetos. Na sess:Io ultima tive occasião de 
com manda o coronel; por conseguinte póde-se examinar· e discutir minuciosamente este assumpto, 
e!Tectuar a suppress:Io desse posto sP.m nenhum in· mostr·ando o augmento extraordinario que resultou 
conveniente. Mas, corno já indiquei na emenda a ne· nas despezas publicas com a ultima reforma dos ar· . 
C(,ssidade de cn~ar-se ma1s um major para cada r·egí· senaes. · · 
mento, po1·que deve haver urn para o material e Assim, nos a•·senaes,unicarnente se precisa destas 
outro para o p~ssoal, temos, a par da economia a otficinas :_fundição, construc.çao, fabrico de a•·m~s; 
que acabo de referÍI'·me, um augmento de i8:1HO$, turlo mais devo-se comprar fór·a. Desta mane1ra 
·que deduzidos daquella CJU~ntia d:Io um resultado, teremos de supprímir muitas oflicinas. Por oxem· 
uma economia de !30:124~000. · pio: a de stwralheíros, com que se gastam 69:000$; 

Com a supprr.ssfio do um alferes J.lOI' cada com· a de carpinteir·os, com que se gastam 3t:nllOii; a 
panhia em tempo de paz, irléa qneJ:l foi por mim de Jatoeiros 27:450$; a de cort•eeil·os 20 700$; a 
apr·esrntadn quando estive no mmister·io da guerra de alfaiates 20:700$ ; a ele pintores i6:200$: irn· 
e que fiz converter se cm lei na fixaçã!) de for~as portando todas estas suppressões em !86:000$000. 
daquelle an~o, !;\e~, ~?J'Ianlo, que rc~ror!nzo, , Estou persuadido de que, compl'ando-se fóra os 
assun como são 1ep1o~luz~das !~das as outras aléas objectos. para que ~fio instituídas estas officina~. 
~uc figuram na~. mmh,)S cmend,1s e .sohrc as quaes haver:lmais economra do que mantendo este pessoal, 
J·l tonho drscomtlo mats .do uma vr.z. com esta sup· " entando-se assim 0 funccionalismo no p·liz 
pressfio temos a econOIIlla de 312:000$, ntlo con- auom ' ' ' "' 
tando. com a vantagem para criados, que desappa· o Sn. SA!IAivA:-Foi pam isto que se c1'ear\lm 
roce Igualmente. as ofllcinas, 

Pl'?ponho lambem a I'CVoga~iio daquclla par·te 
da JeJ, que conce1·no aos camaradas. O Sn. PAnANAGUA':- ... e niio se obtendo um 

Com. as g1·atifica('iles qu~ se tl:1o aos officiaes scrvir.o correspondente nem tiio perfeito, como ser:l 
para errados, dcspcmlc-se annnalmenle ltOO:IJOOii ; aqueÍie q11e ha de se fazer mediante a concur1·encia. 
esta quantia, so o fim da lei fOI' attenditlo o obser- Proponho lambem a suppressilo dos ar·senaos das 
vada a disposiç~o fielmente, isto é, so não houver nrovincias !la Ballia, Pernambuco, Par:l e Rio 
soldados quo por qualquer titulo sirvam aos om- Gmnde do Sul, o que dar:í em resultado a suppros· 
ciaes, cont.muamlo estes a perceber as suas grati-l sfio cor'l'cspontlente !la tlcspeza do 2~9:1i73~. En· 
lieaç6es, tl ínsufficiont~, porque n~o é pos1ivel que tendo que estes arscnaos sfio dcsnecossarios, por· 
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ANNAES DO SENADO 13 
que cllcs n~o teem os machinismos indispensaveis ecos. Isto seria contrario 1l disciplina-; n~o me pa• 
para a construcçfio do material de gue!'l'a. l'Cce corweniente. Demais n~o ha somente csta·dif· 

Nau os te em para fundição de bocas do fogo, para fcrc11ça; aqui estuda·se calculo diffcrenr.ial e integral 
se fabricarem os ntonsis necessal'ios ao exercito, e fortificam'io permanente, estüdo que alli nao ha, 
e, a tel-as imper•feitos, fÓr·a melhor suppr·imil-os, de sorte q'ue vem esses officiaes do curso do Ilio 
porque elles não correspondem :\ sua mstituiç;to. Grande com menos conhecimentos do gue aqueUes 
Além disso com a facilidade actual de commurrica· que se habilitam na escola militar. • 
ções, estando o ar·senal da Córte tilo bem montado, ·E, pois, para desapparcccr esta anomalia, foi 
podem ir daqui estes objectos sem inconveniente apresentada a emenda da camara dos . Srs. deputa
al!lum pnra o se1·viço publico. dos; mas além das considerações que apresentei, 
Tamlle~ p~oponho a suppressao dos lalroratorios acereseo quo não ó ur·gento a uecess1dade da-o:on

das provrnc1as. Estes laboratorioR Rervem pam servac:Io daquelll) curso, que j:l fui supprimirlo mais 
fazer vell!l~ mixtas, monõ~s e objectos que SÚ de uma vez. Se, )lOis, a só escola centr·al habilita
teem applicaç:Io ao armamento antigo. Om, lo· va outr·'ora engenheiros civis e militares, dava en· 
dos estes objnctos podem ser· fomecidos pelo la- genheiros para as oba·as e districtos militares, que 
bora.tório centa·al, tlam!o·se, porém, algum descn iam servir no exer·cito, nilo é muito que em épocas· 

· .volv1mento ao da proymcia de .Mato-Grosso, para criticas,como aquella que atravessamos,tlispensemos 
onde não s:Io Ião faceis as cornmuniomçcJes. lambem a escol:1 do llro Grande para, em melhores 

O taboralorio do lHo Grande do Sul tem machi· tempos, ser restabelecido alli o ensino nas condições 
nas., pal'll muniçcJes de ar·mas retro-carga, mas n:Io em que dere estar·. Esse ensino; como está mon· 
tem para e~poletase para outros artificros modernos. lado, mto parece satisfazea· ás necessidades do 
Depois, a facilidade das communica(:cJes, o:omo serviço puhlico. 
disse, m1o impede que a for·om ali i eslaciorraua seja No caso contmrio, talvez eu não propuzesse a 
for·necida pnlo arsenal da Coi·te, que acha-se mui't11 sua suppn1ssão, mas, como ha necessitlacle de uma 
bem montado; e este estabelecimento, tendo assim refornn pam qnc o curso preencha os·lins da sua 
uma applicaçilo mais conveniente, licar:í cm melhores irrHtituição, digo que uwlho1· folm suppl'imil·o e 
condições. - guarolar rfsa reforma para occasitlo mais convo· 

Já vi! o nobre ministro que as emendas que apre· nientr-, para melhores trmpos. , 
sento de supressão n;'io vão ole modo algum pr·ejudi· Cr·cio· Ira ver justificado! as emendas que tive a 
car· 'o ser·viço e tendem pelo contrar·io a apeJ'fei· _ honr·a de submetter ao illustrado criterio ~o nobre 
çoal·o, a rn1·lhol'lll·o. Póde ser que esteja ern erro, duque de Caxias e á sai.Jedoria tio senado ; mas an
S. Ex. o. demonstr•;u·á ; em todo caso o:r•tJio que faro tes de concluir, ainda com relnção á. i• emenda, 
um serv1ço, apresentando estas consitlemccJe~ e-o cu mlo quer·o, se bem que viesse· em auxilio do 
que mais é-a base para o dehate. • nobr·e duqtle, deixar de chamar sua attcnç~o para 

lia lambem uma emenda r·elntiva ;l suppress;1o elo um abuso que se dá actunlmento, que nilo póde 
curso do Rio Grande do Sul : entendi qne devia passar desapercebido, o acm·ca elo qual espero que 
proceder ~autelosnrnente neste assurnpto, Da outm o nobt·e duque me dará razão, pl'Ocuramlo fazcl-o 
carnnra velO uma emenda autorizando o govemo a do'sapp;u·ecer·. 
pOr de accOr·do aquelle curso com· a escola militar· Eu desejo quo o nobre dur1ue me infor·me se es
lla COrte; ou apresento uma sub·emrmda, autori· ta mo~ em cireumstancias extr·aordioarias, em paz 
zarrdo o governo para isto orr, o que mo parece ou em guer·m, par·a que eu possa cómpa·vhcnder a 
melhor, a supprimrr esse curso. A escola 1\o Rio r•azilo do augmonto da ·forp-contl'll as pr·escripçiles 
Ga·:mdo do Sul j;l foi surpr·imida duas vezes, o não da lei. So ó um attentado cobrar o imposto, lirar 
resultou dahi gr•antlo inconveniente. dinh~ir·o da algibeira do contriliuinte, som uma tei 

Ot·a, nós estamos em circumstancias r.riti~as; que o decr·ete, abuso nilo menos flagrante, nilo me· 
~quellas eeouomins quo se putlel·crn fnzer sem rros damor·oso, é chamar ao se1·vico das armas imli· 
da111110 do SOI'Vico pubJio!o Olllilndo que tiOVelllOS riUOS em maior· numero dO que aqucllo que a lei 
l'l'alizal-as. A despPza q!ril se toml de' fnze1· pam tem prcso:ripto cm cir·cumstancins ordinarias. 
pOr· o curso rlo llio Gr·arrde de accolJ·tlo com Sa, por·érn, as eircumstancias silo exiraor·dinnrias, 
11 escola militar, púdc ser que avulte o mio pau· so estamos ameaçntlos de al~urna guerra, ent:io eu 
co. Alli os professor·es s;to do comrniss;lo; e, absolverei o nobre duque e dàrei por justilicado o 
o que constituo tuna anomalin, exige-se apenas ox~r·sso do força, quo srJ nota no mappa de distri· 
como IH'opar·atol'ios o tlortuguez e o fmncez , burç;to. 
ao passo. que pam a escola rnili!ar, alrlm dos· Pela lei vigonte a for·ca do exercito est:l fixada 
ses propar·atorios, oxige·se o inglcz, a geogr·a· em Hi,OOO pr·a(mS; cntr·etanto pelo mappa da dis· 
phia e a hislor·ia; olc sol'le que os ol!iciaes que j:\ ll'ibui\:ão das fol'\~as pelas provineias vu·so que ha. 
vem com o ctmo da ar·ma do Rio Gr·aruloJ do Stil, orn ar·mas 17,03ij pra1:as; twlo quanto exce(ic ao 
em voz tio se rnall'icular·em no 3" anuo da escola rui· ur11no·r·o fixado é unra illegalitlatlo, o esses mil o 
lilar·, \';to paa·a at>scola do pr·eparalor·ios. ~[as, lrn· tantos lwnwns rpw ligumm no mappa que marca o 
do-se de oslabelccer no llli'sr11o pó o cur·so tlo 1\io nuuwr·o de pra(:as para qut• o govel'llo eslll autol'i· 
Gr·andrJ, lor·emos lah•r>z do cr·o:u· ali i 1111111 cso:ol:l zado, soll'l·nm um co11sto·angimento illrg:1l. . 
a.nrwxn tio pr·epar·ator·ios, t:omo aqui na escola mi· Como se ,jusltlica csso excesso de forç:1, quantia 
lrtar; ter·se·ha do cr·eat· ali i rnais tres profossor'êS os mappas anuoxos ao rolalor·io rio nobre duque 
ou enl:lo lct•;lo esses officiacs t!c ir· frequontat· os ly· dizem quo houve 1,800 rocrutauos? 

' • I 

' 



... 

14 ANN,\ES DO SENADO 

. Se foram tantos esses engajados e volunlal'ios 
perto do ~.000 homens, facto realmente extra: 
ordi~ario,que excede .em muito a minha ospedaliva 
c cr01o crue a espectaliva geral, e que c preciso ser 
cstut.lado para se conhccer·em as suas vor·dadeiras 
cansas; como se explica um tal ext:tlsso .de força ? 

Porventura sómento novecentos e tar1tos indi
. viduos, t!e que d:lo noticia os mappas, acabaram 
seu tNnpo 1\e Sel'vico? . 

Eu creio que n~o'; cntr·e dezesele mil e tantos 
hor!1ens é d~ c1·er que mio fçmm só !JOO os que cou
clmram seu tempo tio serl'lp>. Ent:To eu nppello 
fia.m o nobre.tlu~L!e c o conjur·o pam qne apresse a 
harx~ desses 111d1 v r duo ... E se n;lo ha pmr,as ncs1as 
condrçõos mande S. Ex. relaxa!' do servit~o aos 
ultimas recrutados, porque eshio soll'ren(lo um 
constrangimento illegal em snn libet·tlade ... 

o Sn. s.~llAI\"A: - Pr·incipalmente os que foram 
rc~rutaJos depois das ordens. 

O Sn. Po~n.~NAGLJÁ :-... sendo de mais muitos 
recrutados depois das Ol'dens. 

Eis aqui o mappa demonstmtivo cb dislribnição 
~tclual das praças do exercito pelas pr·ovincias com 
llldicnção i:los officiaes, for·mando a forr.a do Im
poria: o numero lotai das pra~as é tle i7;03ii. 

9 Sn. JuNQ~EIRA :...;Devem-se tirar as cornpa-
nhras de deposrto. · 

O Sn. DUQUE om CAXL\S (pr·esillcnte do conselho) :-
A data do mappa? . 

O Sn. PAnA!'!AGu.t : -Quatorze de Dezembro 

O Sn. PAnANAGUÁ :- O facto de concorrerem 
tantos volunlarios contra a minha espectativa e 
cr·cio que a especlativa de todos merece ser eslu· 
dado. Se esse facto nao rpvola falta 1le emprego e 
por consequencia, se Mo é um symptoma assusta
dor de mi~eria publica.;. 

O Su. CANSANs.\o DE SINmou' :-Apoiado. 

O Sn. PARANAGUÁ: - ... deveria tranquillisar· 
nos, . por·que a lei ultima mio leria de causar 
gr·andes vexames, pesando soiJI'e as industrias do 

lmiz;. cada urn se_guiria sua vocagao propri~, nfio 
raverra constrangunenlo ou liesviO de lnclmnçaes 

par·a as pr·otissõcs utcis, e o alistamento voluntario 
Indkaria a escolha do uma profissão como outra 
qualquer. 

Mas, se esse lilcto, como alguns suppoem, provém· 
da fall.a de trabalho, cn!tio il preciso qne o govei'Jlo 
olhe attcnlamente para isso. 

Eu n~o posso, alilm disto, deixar de encher-me ' 
de appr•ehensões quando vejo que individuas, 
talvez ocioso~, vem retlurr (l:ll'a as fileir•as do 
excr·llito, porq·uA entfio teremos os per·igos das 
tropas mercenal'ias, e não poder·emos contar· com 
o gr:l? de moralidatlc e elevaoi!o, qne deve haver no 
exnt'CilO. 

Em lotlo o caso, il um assumpto pam o ~na! é 
misle1· •Jne convir·,jam as nossas attençõ•'S, at1m de 
estudai-o e provictcnciar convenientemente. 

ele i876. 

Tenho justilic11do as minhas emendas e o nobre 
duque d:mi seu juizo sohre ollas amanhn on em 
outro qualquer· dia, por·que nno me darei por· offen· 

. .lido se S. Ex. levai' mais algum tempo para 
O ~n. DUQUE DE CAXIAs (pl'esirlente do consallto): fazei-o. DescJ'o que o f:tea depois de detido rstuilo,· 

-D:liH para e:í ?. · ' comquanto eu reconheça su:t profkiencia c compe-
0 Sn. PAHAN.wuA. :-S:io as datas que nós temos. tencia, todavia, como apre~ento nma sel'ic de cmen· 

O que eu quero drzer ó que o rnappa I'CYola um tlt1s com os resultados prev1stos de. cada uma dellas, 
excesso, e ISto é uma illegal.idade, salvo so a com os algarismos indicndos, seria convcnioule 
Jixaç,ifo de forps é uma Ji~ç;io, se pretende-se· que o nobre duque, confrout~ndo .essas I~editlas 
segurr a resperto dclla a mesma pratica ahusiva com o fl'llclo tio sua experrencw, VIesse orrenbu·· 
que lemos lo\·ad? com os orçnmentos, n:io fazentlo. nos no vo~o que tlevel!lOS dar a tlsta rcsp~ito. Sa 
caso das pres~l'ipções do eorpo Jegislaliro. S. Ex: qn1zcr·, poll~r·eJ desíacal as e envml-as .li 

O Sn . .TuNQUEJR.~, _.E' prct'iso c!etluzil' desse ·~omnus~fio tio mar·1nha e guer-ra, para que haJa 
mappa as comp:ttlhias de deposito, 0 enttio ficam solu·e cada uma dellas um completo ~stutlo 
somt)ntc as :W,OOO Jll'iH~as. O quo me par'Ctle ,monos co!lvemente tl que, 

, • quando se apr·esentam ultlas moltvadas e t.lesenvol· 
O. St\. PAMXAr.u,~ :.-O !l~IH'C senador pr.Ja vitln~, srjam c! las recebidas com um simples

Halua, nos ~,,us rolalonos, ~llzw-nos J'rnncnmenl.c muito obl'igallo. N;lo esperava isto ila parto do nobre 
qu:~l o alg:ll'lsmo tia J'ort~:L exrsteute; mas no rrla- duque. 
lor:1o tio nobt·e du'1Lil1 n:To se acha essa indic.1c:io; 
qmz ,qab?t' quiinlas pr·ilças linha o cxercilo e"n:io 
enconlrer. 

Diz o relalof•io do noh1·o duqnc : 
. " (l I'OI'ça adnal do exercito disl.dbuida poJas pro

VIII•!I.as consta do mappa Ol'~:u.tizado na t'eJHII'ltt~fio 
<lo HJridanto !!?li•'l'ai, que nst:l JUnto." Fui ver 11sto 
mapp~1 o all!wr o excesso quu denuncio ao senat!o c 
ao p:uz, o,qper:ultlo all(llllliL explicaç:1o eonvt>nicnto 
por· pal'le tio nobre dLH11111 ou ii pi'Oillossa do que 
osso ahuso nfio conlinu:u-.i. 

,O Sri .. .!u:\'QU~>mo~:-A nxplicac:io esl:lua pr·opi'Ín 
ltn do lor·1~as, que aulol'iza o nurnn1·o do 1G 000 
pra1~as alúm il.as cornpanllias tio deposito. ' 

O Su. DUQUI> DE CAXIAS (ln•rsidentc do consdlw) : 
-0 muito obl'iqado refel'io-so a ter· V. Ex. dito que 
mo vinha ajuciàr. 

O Sn. PAnANAau,i.:- A malel'ia dessas crnon
dns, a~ itltlas qnn tenho aqui cxpomlido hoje silo j:l 
conhccrtlas por V, Ex, o pelo senado, porque não 
fiz mais do que insistir o desenvolver iifJUillo que 
j:í lenho dito em outms or.casiões. 

Como qner quu seja, porém, julgo ter curnpl'itlo o 
meu dever o 

" dos la gloria só fico contente. " 
~cuho dilo. (Mn1tu bem I J]lnito bem!) 

·• 
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ANN41lS DO SENADO 15 
v ao á mesa as seguintes 

EAIENDAS 

Estando apoiadas na fórma do regimento, foi 
posta em discussão a que se ·refere ao art. toda 
provosta, ficando as outms reservadas para serem 
discutic as opportunamento. . 

Al"l. i• da proposta. . . 
Sub·cmenda ao § 2• (substitutivo) " Em vez du O Sn. 1'1\ESIDENTE: .,.-A ,rrimeira parte da or-

Hi,OOO, diga-se 1~,000 pra\las de pret em circum- dern. tio dia devia ir até ás • 1/2 horas, como dtl...; 
stancias ordinarias. " O mais como est:i 110 pa.' ~lal'CI hontem c consta ela acta; ent.retanto no 
1-11gmpho. JOI"nal da casa, orn vez de 2 l/2, saiu o 2 horas. 

A;·t. addilivo. Deste engano púde resultar o inconveniente do ha· 
O governo fica autol'isado. VOI" sorpreza no dehattJ, e portanto parece que cJe •. 
§ i.• Pam reorganizar" o exercito r. alterai" 0 vin·so pasHar. á 2• parte d:L ordem do dia; mas, 

quadro da·respr~tiva oflicialidatlo, distribuída toda como o no!Jr~ senado~· pelo 1\!aranhfio !jucr usa1· da . 
l'ol'pa em qu:1tro g1·antles divisões, coliforme jui!Jar palavra, contml!l a d1scussão. 
lnii!S COOVIllllélllll : -

N. !. Na orguniza~ão que der aos corpos cs- o St•. Vielli'R elA ~l!vn 1- Sr. presidento,
podaes supprirnan1·Re oito marechaes de campo o os dous membros da i/Ilustre opposição do se
augrnentem-so dous temmles-genemes, e quatro nado, qúe tomaram parte nesta discusslio, occupa
hri;.:adeiros. rarn-se, o primeiro da politica geral o o segundo' 

N. ·2. flefundam-so eru um SÓ COl"po militai' especialmente da lixar.:1o das forças de terra, apre· 
scient1tico cou1 duas sec~úes os~orpos do estado ·sentando sobre esta 'rnatcria varias emendas,· que 
maior. do J• classe, estado maior de at•titharia o o justificou. 
do engenheiros, suppri111itlus os "tenentes do 1." _ O honmdo scnatlor pela Bahia que, como dwfe 

Supprima-se igualmente o estado maior do 2·• do partido liberal no senado, enectou o debátc, di· 
classe. . · . ·. visou si_gnaes sini.sll·os cm nósso hol'isgnto politico, 

N. 3. O eorpo eecleswsll~o cons!ttua urna repa r· pela altitude man&stada na camara por alguns de· 
tiçrro annexa de officiaes do culto, sem cal·actel· pulados consen•adores, flUe parecem descontentes 
mi li ta 1", centr.1Jisada a su pel'i temlencia· do serv ii! o em relação ao actual gabinete. PoJ" essa occasião;o 
em um ehefo (capel/iro gc1·al) a que lit:arrro igu~ÍI" holll"ado senador fez o re~umo das queixas dos· 
rnento sujeitos os ofliciaes do euHo que se1·vireu. amigos puJ;tico~ do governo, c coneluio que lavrava 
na- armada. a :mMchia, ou, pelo menos, seria descontentameutu 

N. ~. No corpo de sautle supprimn·se o posto na> fileiras conservadoras. . 
do 2• cirurgião; e nos outros corpos o de teue11 J,, Sr. presitlente, ainda nenlmm adversado produ· 
coi'Onel, augmentantlo·sc, na cavaJJaria, um major zio ju!tifi~a~l!o mais bl'ilhanto cm favor do adver· 
em cada regimento. · sa1·io, do que o honrado senador em relação aci 

N. ti. Suppl"imt~·SO, em tempo de paz, Ulll alfc· actual presidente do conselho, quando rocol·dou 
rcs por companhia dos c01·pos al"l'egimenladoS". nesta casa o aparto do noh1·e duque na cainara dos 

~ 2." Os ofticiacs quo licarem sem Joga1· no res• deputados. 
• pectivo quadro ero consequencia dlL nova organiza· Achou o nobre.senador pela llahia que S. E.t. 

I'IÍO constituirão uma classe do supra-nume1·arios linha razão de sobra para mostrar-se pezaroso. 
para preenchimento das vagas t]UO su derem, 1111 Errei, disse o nobre Jll'csidente do conselho, quando 
fúrma da lei, passando os ruarechaes tle camno a vio um dos seus amigos levantar o pend~o da re
lenentes genoraes gmtluados, e os tenentes coro'neis volta. Ha phrascs tlu tal energia, de tanta eloquencia, 
a coroneis ·gTaduados. quu não podem ser lielmrnte interpretadas, que não 

Artigo (auditivo). Fica o govemo autol"iznllo a atlmitlem discussão. Passada a pr1meh·a imprdssl!o 
restabelecer os canHu·atlas do exercito, t•liminatlos do dessas/o, vemos o nobre duque, calmo e sereno, 
os .criados de offl~iaes. no seu posto do honra e so dous ou lres consen'a- .. 
Arlig~ (addilivo). ~ica o govcmo aut_ol"is:ulo a dores se all"astam do ga~inpte, vemo~, cm compcn· 

reOI'gmuzur os ars~naes do guerra, reduzuulo-os a sa1:~1o, 'JUO a grande ma10r1a do partido acompanha 
um só na cllrle, ,:om as officiuas propri:is uuica· o seu vrneraudo e patriotico chefe com a dud~eaçao 
wr.nte para o fabrico do maturia{ tle gucrm, estabe· a quo ellc tcrn dir·e1lo. Essa phraso, poio, Sr. pre· 
Jccendo-se depositas nas provindas onuo fol"llet::11n sillvnto, iJue o nobre senador pela llahia recordou, 
ils divisiieHio exercito. ' 1·esurnu uru passado de abnrgacao, de servi(lOS o do 

Extiugam-so os lnbol'lltol'ios uns províncias, com glor·ia, o nhrangu .um pl·csenl.n todo tLJ sacritlcios. 
excepçUo do de Mutto-Gr·osso. , Duixemol·a passa1· sem di~cussliO, porquu e lia 

Art. ;)." _(Additivo.) A~cresccntc-so ao u. 2 o cliz muito. E' quu a pall•ia assim como a J'eligião, 
seguinte : _ lut:rn seus Ecce-homo. 

" Ou parit suppl'Ílllil·o so julgar IWIÍH cOIII'e- N:lo e, S1·. pr·esidunte, urna quatlra do pasmaceim 
uieulo, » esta quo atr·avrssarnos, como aJll'OIII'O ao holll"ado 

l'a(:O do seuado, 0111 30. ti H Abri I tlll 1877. -J, L. 
dct Cunlw l'ul'((lltlOIUÍ.-Z. do Góes ii Vasconcel/os. "'· s ' ~·' [" .,, 11 -üavtwu.- ... m·ama,·~- l111ltlll 1/t.·- J. uwpeu.-
Viscoll!lc de Almeté.-Nwu•s Gull!-'lllmw. 

s~natlúr pela Uahia qua/ilicat-n; !Jem no conh·al"io 
tllsto, u laiVl'Z uma daH mais ditliceis do actual l"ei· 
uatlo. E' um faclo, quo 11Í11gueur conleslat•:l, o pro· 
H''"sso e:dl·aortliuario, quu lt•m feito o paiz estes 
ulti111os annos. 'l'u1nus earni11hado muito, u .c:uni· 
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nhamos sempre. Pois bem, senhores, o prog1·esso predominai', Dui'Ante as crises como esta, o povo 
na.o se real!za sem abalo e sem perturbações pro· olha sempre com indi!Tbrença para os negocias pu· 
pna~ da rap1dez com que elle se opéra. Estas per· blicos; contenta-se que nilo o incommod~m. e 
turbações, que podem escapar a muitos, mas que vexem e que lhe deem segurança de vida e de pro· 
todos sentem, enchem de apprehensõos aquelles que priedade. · -
P,ensam ~obre as cousas· do paiz por amor do 
iuluro. O SR. SILVEIRA DA MorrA:- Isto mesmo é 
.. No meio deste progresso 1·apido na vida mate· pasmaceira; indica falta de espirita publico. · 
r~al, desse movimento extraordinario, que se opóm o SR. VIEm.l. DA SILVA::- São modos de vtll'. 
no mundo physico, os partidos politicas e os ho· N d 
mens, que govemam, nao podem deixai' de ceder à ão me surpren em, pois, Sr .. presidente, essas 
uma força estmnha, que os impélle 0 os di· vozes divergentes, g_ue .pintam o estado da nossa 
rige, resultando .. disto a confus~o nas •·elaclles re· sociedade, c quilo dllficilmente podem os partidos 
ciprocas dos partidos e em toda a acção politica acluacs satisfazer as suas exigencias, sondo forçados 
do governo .. O phenomeno, que determina 0 que ve· a acompanhai-a nas suas transformações. 

h O nobre senador pela província do Piauhy 
mos e occas10na as apprehensõcs de ~ue nos nc a· occupou-sc, especialmente, da Jixar,ilo das for~as d~ 
mos possuídos, é a coJ•ronte das 1.deas sociaes • • t f 1 tel'l·a. S. Ex., acompanhando os seus co ·religio· 
que, na rans ormaçffo por que vae fazenc 0 passar nal'ios politicas da outra camara, insiste na re
a socie()ade, causa essas peJ·lurbaç.ões e impae 
aos parlidos as refor.mas exi~idas pela civilisação, ducção. da fo1·ça, mas contenta-se com a reduc~ão 

J I 
• pat·a 14,000 praças. 

pe o progresso, o mgando-os a ft·anquear as bar· 
r~iras, que se haviam traçado. No me1o deste mo· O Sll. PARANAGUÁ :- Elles quel'iam maior 1 e• 
YIIIJCnto, os pa1'lidos historicos nrr.o se podem ducção: 
manter no mesmo tel'l'eno que anttJs lhes sorvia 
de arena; as exigencias da soeiedade, nas tt·ans· 
formações P.or que vae passando, são out1·as e ox· 
cede~! a nussão dos antigos partidos, que, enfra· 
gucculos, nao podem sustentar os pt•ogrammas que 
iormulam, sendo a cada momento substituídos por 
riTeilo de uma opinião publica, que ninguem sabe 
de onde vem. · 

· Esta tramformaç~o por que a naeão está passan· 
· . d~, altera csse!'cialmeute as suas cÓndiçaes econo· 

m~eas. A modJficacão do trabalho o por conseguinte 
da JII'OJll'iedado, as novas relaçõeS, que procuram 
estabelecer-se e fixar· se, induzem-nos a cogit:.r em 
reformas que possam acarretar a maior somma de 
bem possível e combatet• os eJTeitos da ignorancia e 
da pobreza. 

Est.as pertm·baçae.s, .sr. presid~nte, produzem e 
occaswnam as rccrm11nações, que reciprocamente 
se fazem os partidos; mas é nunha convicção que 
as falt~s de onus,.tJaquelles que estão no pode1·, 

-sel-o-luam lambem dos outros se estivessem 
d~ posse das posições olnciacs na; mesmas circum· 
.stancias. · 

Niío me admira, pois, que no seio do pal'tido 
conservador ·se ma111fcstcm as divm·gencias apon· 
fadas pelo honrado senador pela llahia. 

Senhores, sinto ter occupado por alguns minutos 
a allencão do senado com estas observações, que 
me occol'l'emrn quando honlcm fallava o nobre se
nador pela llahia, que, illuslt·ado como é, e tendo 
ac?mpanhado, ha longos annos, os nogo~ios do 
palz,, nilo vê senão pasmaceira. Denuncia-se um 
do(lc1t do lhesouro, falia-se em crise commercial; a 
Jav~ura gemo o pede auxilias, o norte despOI'oa-se, 
en~'JUndo para o sul os seus b1·aços: como dizer-se 
po1s que estamo~ em pasmaceiJ•a? 

Quem 6 que, estudando os negocias publicas, não 
vil que cst~mo~ passando po1· uma waude IJ·ausfol'· 
mação soem!? (juando a neccssitlado de roor"a· 
nizaçlio tiver sitio satisfeita, a vida politica, ab:~n
donada como que a um pequeno nmucro, vollar:l a 

O Sn. VmlilA DA SILVA: - Elles queriam, é· 
certo, a reducç~o para 12,000 praças. Acompanha 
ao noh1'8 senador pelo Piauhy o honrado senador 
pels Amazonas, que julga sufficiente um exercito 
âc 4,000 praças, e funda-se no precedenta do 
anuo do 1861. Mas, se n4o estou em erro, nessa 
época, além da força ~e linha:, h~ via as companhiás 
de pedestres, que sub1am a ma1s de 1,100 praças. · 
Além desta força, l'ecordo-me que, nilo sendo 
ella sufficiente, chamou-se a guarda nacional 
a serviço de destacamento, e orçava por ~.000 
o numero de guardas destacados. Já se vo que, 
além de i, 100 praças das companhias de pedestres, 
que depois foram extinctas, a força. de linha era 
auxiliada pela guarda nacional.· 

A proposta primitiva do governo, fixando as 
for(~as de terra, foi, Sr. presidente, para 16,000 
homens, mas o homado presidente do conselho, 
entendendo-se com· a commiss:Io de marinha e guer
ra da outra casa do parlamento, l'eduzio a propàsta 
a 15,000 praças ; isto causou estranheza a um dos 
mais brilhantes tal~ntos da opposiçfio, que "tirou 
desta alteração motivo pa1'a censurar o governo I 
" Calculastes mal; e a reducçilo, que aceitastes, de 
mil praças importa o reconhecimento da exageraçi!o 
do pedido. «-Merecia o nobre ministro ela guert·a 
llío acre censm·a, por haver aceitado a reduccilo de 
16 para Hi,OOO praças? Se esta é a theoria cia op
pos1çao, inutil é a d.iscussão e nem ella deve esperar 
que o governo adnutta emendas :l proposta. · 

O Sn. PAnANAGUÁ :- So a minha emenda fót· 
aceita, nao farei censu1·a alguma. 

O Sn. VJEIM DA Su.vA :- O facto ela reducç:Io, 
nfio expl'ime sen:ío o desejo do nobre m'inislro da 
guerra do que so roalisassem essas economias por 
todos t·eclamadas. Não lho assenta, portanto, a 
pecha .tlc leviano • 

O Sn. l'AttANAGUA' :-Folgarei mui lo se concor· 
darem commi;;o. · . 

,, 
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0 Sa. VIEIRA DA SILVA :-Foi desta manei1•a que 

a opposiçi!o na outra camara recebeu a J'educciio da 
força .de tma p1·oposta pela commissiio. ' · 

O Sn. SILVEIRA n.~ MorrA:- E por isso nllo se 
quer mais? · · · · 

(llll.diveJ•sos apartes). 

O Sn. VIEIRA DA SILVA :-Em épocas anteriores, 
a força de te!'l'a nunca deixou de ser fixada, pelo 
menos, em t3 mil homens. De t8:i0 a tSIH fixou-se 
cm Ui !Di! pra~~s. _Em !855 a 1856, 20 mil p1·aças; 
em t856 a f8a7, iS mil, etc. Esta foJ'Ça foi con-· 
stantemente auxiliada pela guarda nacional. 

J?izer:se que podemos ter um exercito de volun
t. arw.s, quando o governo precisai', porque assim 
aconteceu pOJ' occasi:Io da guerra co111 o Ponwuay, 
é esquecei' a histoda do outro dia. E' verdado: que 
a prmcipio acudiram vohmtarios, mas depois, foi 
a g~al'lla . l!aeional que aguentou com o peso do 
seJ'VJÇO nuhtar, tanto dentro como fóra do Imperio. 

E occorr!>·me, Sr. presideut.e, por fallar na 
guarda nacwnal, que já pela lei que a organizou, 
tanto _pela de f8_3f como pela de !850, cxislia 
no pa1z a conscJ'Ipçilo; pelo menos o seu germen 
acha·se já. na m·ganizaçfio da guarda nacional que 
pela sua instituit.llo era obrigada a fornecer corpos 
~estacados para o servico de gucrm e auxilio á 
tropa dé linha. ' · 

o que se exigia da guarda nacional, quando cha· 
mada a seJ•viço de corpos destacados, cxi~e'se hoje 
para a orgaoizaçilo das forcas de terJ·a, aesde que 
se nilo apresentaswm Yohintarios, ou fosse o nu
·~cro dellos insufficientes; então procedia-se ti de
SJ~naç~o,. s_egundo a classifir.açilo cstabelecit!a na 
le1, Jli'UlCipwndo pela primeira classe,-a dos sol
teiros, e assim por diante. 

As províncias, pelo estado cm que se acham de
vido :1 penuri~ dos seus cofJ•es, o que lilo conclu
~cntemcnte foi demonstrado na imprensa por um 
!Ilustre deputado mineiro, nilo teem hoje renda 
suffic•enlo para as suas despezas ordinarias. Todas 
cllas, segundo se vê na obra O Braszl na Exposição 
de PiJil~de/pltia! ~bra IJUO naturafmcnte se gu!ou 
P,elas leJs PI'OVJncJaes da fixar.ao da força policml, 
tmham 6,000 pmças. de policia', só bem me recordo, 
mas hoje não teem este numero, porque teem sido 
compellidas a reduziJ.o. 

Na- minha província, vi o -se que CJ'a impossível 
s~ste~llar um. co.'·po de policia o a asscmuléa le
gislativa Jli'OYmcml teve de rüduzil-o 11 metade . 
Po1· ex periencia propi'Ía, reconheci a i mpossibili
dad~ .de aug-mentat~se ~ força policial ainda com o 
auxl110 de 30:000$, que o gol'erno disll'ibuio para 
aquella pi'OI'incia, quantia que não da para as dcs
pezas nem do urna companhia. 
. Comprehondo quo a foJ•ça do linha Mo s~ des

tma para o serviço de policia c do destacamentos, 
tanlo quo o acto addieional concedeu :ls províncias 
corpos do policia e as camams municipaes tinham 
Ullll_t guarda mbana ou esquadras do campestres, quo 
mutto_ auxililt\'a!n o scrvi(~O da policia local. Mas 
tmlo Jsto não existo mais c quando muito mantem-se 
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nas capifaes uma pequena forca urbana, que é paga. 
Outr'ora este scrYJço municipal n4o era reh·ifiuido . 
e pelas ordena~ões do reinQ o serviço policial era 
commettid o à ctdad4os, que taes eram 'os antigos 
quadrilheiros. · · . 

Na Europa, além da guarda uJ•bana de eada 
município, da policia loeal, qualquer que seja a 
sua denominação, existe a qtndarmerie. ·Temos, 
por ':e~tura, um c01:po. de gendarme1:i~ para auxiliar 
a po!Jc1a, ·quer p1·ovmcml, quer munw1pal, força es• 
cencialme!lte .. move!; e que o governo manlle ~e 
uma ~rovmc1a para outra, de um para outro mum· 
cipio? Nilo temos nem força de policia municipal, 
nem urna força de policia provinCial sufficiente para 
o se1·viço, e nem urna foJ·ça policial geral, como por 
exemplo a gendarmerie. · · 

Por conseguinte, a necessidade obriga o governo, 
e quando di«o govemo, refiro-me tanto ao geral 
coruo ao provmcial, a lançar mão da força de linha 
ató para destacar no intei'Íor, para níanteJ' a or
dem e a segurança ·individual 'o do propriedade 
nesses de~ertos, povoados por desertoJ'Cs, vadios 
e fugidos, nesses sertões onde difficilmcnte a aeçilo 
do governo se poderia fazer sentir ellicazmente, 
não sendo apoiada em uma· força. 

Mas o serviço da tropa de I inha, com efl'eito, nao 
é esse. O serviço da tropa de linha é exercitar-se 
e _preparar-se para sustentai' a independencia e in
tegridade do Imp~rio quando ameaçadas por ini
nu~os externos ou mternos. 

Não se póde, portanto, dizer que niio precisámos 
de soldados e que temos hastanle-patriotiHmo e 
tanto basta para nossa garantia. . 

Senho1·es, na:o se deve facilitar. Citarei a Suissa. 
Este paiz n~o tem um exercito permanente; mas. 

estanl desapeJ·cebido? Não, senhores. Todo suisso 
cslá prompto a pega1· em armas quando fô1· preciso; 
todo suisso está fardado, equipailo, a1·mado e exer· 
citado, de modo que, se a confedm·açlto precisar de 
um exercito, póde formal·o immediatamente, pondo 
em armas 200,000 homens. 

Temos apenas um pequeno exercito permanent&; 
mas onde esttto as nossas J'eservas! Tínhamos a 
guarda nacional, que podia fornecer corpos desta
cados e assim mesmo, senhores, ap~zar de termos 
esta reserva, que aconteeen pot• occasiilo da guerra 
do Paragnay? Deu-se entre nós o mesmo que a1:on
teceu nos Estados-Unidos. 

Nos Estados-Unidos havia um pequeno exercito. . ' 

Um Sn. S~NADOR :-Do desaseto mil o tantos 
homens. 

O Sn. VIEIRA DJ. SILVA :- Os Estados do sul 
eram qne foi'Jieciam o maior uumeJ'O. de oflicias. Os 
h_ahitantcs. destes . ~stados, pelas sua~ oc.cupaf-lles, 
tmham maiS eXCrllHliO das 111'111nS1 O maiS liJSpOSIÇÕeS 
militares, e assim todos os elomentos pi'Ocisos p~ra 
lcvanl:ll'em um exercito com rapidez. O contJ:ario 
disto aconte,:ia nos Esttulos do norto, onde tudo fal
tava ·. soldados, oofficiacs, armamentos, e onde, 
pol'lanto, teve-se do cnmr tudo, e sob1·etutld do exeio
eital' soldados p~ra que potlcsscm entrar em campa
t~h~·· ~Pndo os sons recrutas exe1·citados no campo. 
I•o1 1sto exactamente o que se dou lambem ent1·e 
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n~~ ; for~os apanhados cumplclamenlo desprove· 
urdas; tivemos do crear· tudo, do mandar· vinu·ma· 
montas, n foi eulfio que vimos que mio tinhamos 
em surnr~a, or·ganiza~fro militar, ~ se quizernos sol~ 
dadoa fo1-nos pr~crso fazer oxor·crtar os recrutas no 
campo. Convem, portanto, um exercito, embom 
pequeno, que se emprrguu em. constantes cxel'
cHaos . .. 

O Sn. PmANAOUA' :-Apoiado. · 

O Sn. VmmA DA SILVA:- . .'. convein portanto 
que lenhamos 1:1~:1 boa org:uri~a~:io, or·g;tnizat:ão ~ 
que cham:un tactiL"!I, ' 

O Sn. 1',\ll,\NAGUA' :- Apoiado. 

O Sn. VmmA DA SILVA: - ,\ or":tniz:u:5o 
lactica do exercito :tbrauge as dili[•renle~·~ll'lllas'de 
quo ~lle ~c compõe: a i11fant:ma, a cavallaria, 
a artilhaJ'Iil u ta;11bem o ~arpo dn cngm1heiros, 
segundo alguns. Esta orgaiHZa(:fio laclica [i,m uui· 
c:unentc por fim manter· a di~ciplina, exercitar sol-
da dos, ele. · 

Além disto, senhores, niio r.odcmos dispensar as 
reservas, c prço no senado !Jcen~a para citar um 
fncto nolavcl. 

Pela pa.z tle 'I'ils!t, a Prussia foi olJrig:ula a não ter 
um cxcrc1to superw1· a ~o.ooo hoJt;~ns. Slml'llho1·st, 
P?l'ém, .entendyu ·que cm!vinllil preparai' um CXeJ'· 
CI[O, li urspcrt,o das h,um;thanft'S disposi\'ÚCS desse 
tratat~o. Que Jez elle I Cha~nava 40,000 homens, 
exm·c1tava-os: e ao caho do se1s semanas mandava-os 
t•mbo~a o ~1nha111 outros. Em pouco tempo, a 
;Prussra pO!lia apresentar. um exe!'cilo de 200,000 
300,000 homens. O r':rrcrto prussiano, pois, com· 
punlm·s~ a de llO,OOO homens, mas por este systema 
a J>russ1a ~odm p~r· em armas 300 000 lioull'ns 
exercitados e discipliumlos. ' ' 

Não P.osso, pois, adlilittil' ~ reduc~ffo da força, 
t.nnto m:us que o governo, gurado peln exprriencia 
tlo nob1·u duquo, não toma a r·esponsaLilidade do 
semelhant" reducçiio. 

. 
SEGUNDA PAUTE DA OHOEM DO DIA 

LICENÇA 

Enti'OU cm discussão u pi'Oposi~ão da camam do8 
Srs. dt,pulados n. 52 do COI'I'ente anno, eoncedendo 
Jicen(:a ao 2' esctiptur·ar·io da alfandega do Panl 
Jo:lo Benerenuto da Sriva Leão, com a emenda da 
commissfio respccti va. 

0 fiiJI', DilUI de CCIU'TRIIIO :-A coheren· 
cia 110s eorpos legislativos é uma nct:essidade. 
N:1o devemos em um:l sess:io adoptai' uma regra do 
conducta, e na mc·sma scss:lo ou na seguinte mnt!a1' 
do par·eccr·. 

A camara dos Srs. deputndos tom autor·izado o 
govel'no, nas suas p1·opu~i~óe8, a conceder aos 
empregado8 que jusliJica111 seu impedimento Ji. 
cru~a com trJdos os vr.ncimentos: mas o senado, 
pela sua [mrte, t•·m se opposto a isso, emendando 
essas proposirõos 110 seHtiJ.io de concet!Prcm-se aos 
empregados lict>nciados sómenl.t! seus ordenados. 

Entretaulo, a respeito elos ernp1·egados das nl· 
l~1udrgas, atleudowlo a que ellcs, além do ordeuado 
tem a porcenl:tge.m, na ulLima se.ssão legislativa, 
eur mnis riu •r ma prnpnsi01To vi urJa ela nu!J·a. muuam 
o senado adoptou a idt!a de ·~ouceder aM lit:en~as a 
esses empregados com dous terras dos vencimeulos, 
vi> to SI' I' muito l'etluzido seu Ol'denado; seu maiO I' 
vencimento provem da porccnla)(ern. 

N;lo rne interesso pela i11dividualidade; nfio co
nhe~.o. o emprrgado de rruem tl'at:l a p1·oposi~:1o; 
at:rethto quo mer·cce o favo1· r[Jre lhe fez a camara, 
dos Srs. deputados. Por cerlll que, se ellc mio 
tivesse causa quo justilicasse a licen~a CJLIB pede, 
acamam nãn n consulr.l'aria. . 

Levantei-me sómente pura chamar· a attenção 
dos nobres m<:mbi'Os da commissão, afim do quo· 
hajam de oll'erecer uma ementla a esta resoluç:lo 
com o fim de pô1• cm harmonia as decisões deste 
anno com as dos anl.eccdentes. A carr1n1'a dos 
Srs. deputados insiste na sua idtla de propór• a 
concessão dtl licença com todos os VCf!cimentos; o 
senado· tendo o armo atl"<lzado fmto algumas 
concesslics com dons ter~os dos vencimentos :( 
empregados da alfandegn, allcnfa a razão de qutl lm 
pouco fiz men~ão, parcco-mo rrue não duve este 
armo mudar dtÍ opiniM, o reduzir esse empregado 
a quem se concedo licen~a para tratar tio sua saude, 
s.implesmcnfe ao ordenado. . 

O nobro se.n!1uor pela pr~vincia do .Piauhy propúo 
nos s~us adulliros reduC('O''s o urna rcor·gauiz:u::1o, 
:1cr·edrtando poder realisar uma economia de 2"000 
u tantos ronlus. :'~lia posso c1nitli1' opi11i:to' se· 
~lll'il so~re. os seus. addilivos, pois não fa~o parte 
da ~OCJHOJssao de marwl!a o guerra, o !JUC me habili· 
tarra par.a .rm'lhor· apr·eciRI' a sua p1·oposla. 1'eutlo o 
uoLre lllllliSiro ~lo t':lllar:, .rl.le o J'ar:l com,\ lt>aldadtl 
r11W o t:anwtl'l'lsa o dJJ'JgJ(Io pela sua illusll':w:io 
Jon~a PXJI.l'l'irncia, rspi1·itr! de jusli\"l e dt'sPjo' ti~ 
:lt:t•rtnr, runguem rr.l:l lll:tiS halrilitado pam dizer 
quaes :IS Pr.nendas que convc111 aeeilnr, c as que se 
<lovem J'l!!;l.'tlaJ', 

J Sn. · VmmA DA SILVA :-Apoiado; concOI'tlo 
com V. Ex. 

Sr. presidente, tendo dado a ho1·a, e nlio sendo 
t.otno o sen!1tlo sahe, versado nestas .maleJ'ias, a pro: 
\IJil0-1110 ursto Jlill':l dar por t:OIJCiUilias as miJihas 
oJ~:wrva~!úes sobt·t~ a lixn~·t1o dus força:; du lel'ra. 

Fiwu adiad:l a tlis•~tws;:o p.ela hora. 

O Sit. DIAS DE CAnVALHO :-Se o nobro senado L' 
acha attendivl'i esta con>itlerac:io, suo fado quo 
eu alleuo ó l't'l'dndeiro, como devo consl:ll' do no8sa 
legislnr•iio o dos :IIIIIIIC~, parr•:u-me lJLW 11iio lm 1~1Mo 
para uiudannos hoje do pr·ocedirnonto. 

O Sa. V mm A DA StLrA:- Meu voto na o cst:l 
cousiguado ucsso parecei', 

O Sa. DI,\S DI~ CAHVio!.IIO :-flcfiro·me ao que so 
ueli;1 1;estes papeis, •1uu esl;lo sobre a musa; 11ao sei 
su o uolJI'u seu:nlur pensa v a Li o mesmo niodo; em 
ludo o caso, e~linJ<u·ei llllu J'a\':t a sua elllelllla. Eu 
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não a oJTercço; chamo simplesmente n allenção ela O nohl'c nulO!' rio projecto cleclam pura e sim-
commissão pnm o fado. plesmcnto que o cslutfanlc qun qnizcr malricular-so 

o ·s11 • Vu;nn.\ nA Sn.vA:-Scria nwlhorquc v. no :Lo anno da escola do meuicrna podel':i fazõl-o 
Ex. offcroccsso a emenda. som previa appr·oya(~:To em dous ou Ires dos pre· 

para tu rios exigidos. A unica condiç:1o .que impõe rl 
·O' Sn. DIAS DE CAni'Awo :-Não tenho duvida a de não matricular-se no 2" :1nno som appi'Ovaçiio 

nenhuma 0111 nffercccl·n, por·gw•, quando cmilto cm todos os Jli'tiparntorios. 
uma idéa, é por estar· conyencido. Como se vd, S. Ex. deixa ao· nr·bitl'io do os lu· 

Vae á mesa a seguinte dante a escolha dos dous ou l.r·os Jlrcparatorios de 
rlue não f:mi exame, cjo maueira que póde deixar 
r e parto cxaclamente ns mais uecess~rios para a 
conveniente fr·equcncia rio curso medico. 

SUD·E~!8NDA 

" Em vez rle com onlenauo simplesmente -
diga-se-com dous ter·ços dos vencimoutoó. 

Em i de Maio do i877. -D. de Carvalho. " 
Foi apoiada o po3ta cm discussão coujuneta· 

meirte. 
O· Sn. VIEIRA nA SnYA d:l as r•azõcs porque n5o 

assignou o·pai'OCBJ', e dcclar;( votar· pela emenda do 
Sr. Dias de Carvalho. 

Findo o debate, ficou encerrada por falta de 
numero par·a votar-se. 

PIIOJ"C'I'O LETRA-E-DO S8NAPO 

Seguia-se a 2• discussão do projecto do senado E 
rio corrente armo, relalil'o :l matricula de estu
dantes na escola de medicina. 

n Ha•, córa•eia a-0 nobre senador pela pro
vincia do Espil'ito Santo, preoccupado com as 
constantes po!Jçil,!s dr. estud:mles, pam que se lhes 
conceda a matricula nos cursos superiores com 
d1spensa dB alguns preparalol'ios, entendeu dever 
apresentar este projccl~, u~ louvawl intn!l~ de ar· 
retlar· das camaras lrgrs/allvas essas solrCJtnções. 
Mas, S. Ex. não conseguia inteimmeule o fim n 
que se propunha. 

Não reeDITem st\mente ao poli e1· I egisla ti v o os os· 
tutlanles qur, em laes ·circurnslancias, desejam ma
trícular·se nas fa••ultlades de medicina. 

Apresentam igual preten~iio os que desejam fre· 
qucnlal' oulr·as faculdades; e por· certo que a medida 
será imperfeita e parcial, se for como a propõe o 
illuslrnrlo autor· do pr·ojccto. 

Esta cousidern~:io ~oral creio que convencerá ao 
senado da nceessitlarlo de SOJ' ouvida sobre a m:t
teria a conuniss:io do insll'llt~~ão publica, que já 
tomou a si a nJH'esenlaçiio do outras medidas .. que 

• tem relar~fio com o nssnmplo. 
Em uiua das ultimas discussões havitlas no se

nado, o nobre rolatOI' da comnriss:To doclarou quo 
não leria duvida em npr·esrnt;ú· um rr·ojeclo r'CI'O· 
gnntlo o drcrclo de~ tle .lulllo do 180í, ri'JC csten· 
de rle 2 a 4 nruros o JH'a7.o ·para a vnlrtladc rins 
approvat:úcs cm exames prcparator·ios. 

No [li'Ójccto su/Jslitulivo que, a meu viw, a illus
tr·c colnlnissão deve apr·•Jseutar, esta idóa pódtl sc1· 
coul.mnplarla. 

J\Ias, alem da consideração go1·al que fiz para 
moslr:u· a conveuiencia do que sobr·e este pmj.'elo 
sr•ja ouvido a commissão competente do seu:tdo, 
J'nzõos de ou!m ordem convor·gom pam o mesmo 
fim. 

So S. Ex. livcss;J ospeciflcado os pmrar•alor·ios 
que poderiam srr disp•!.nsados para a matricula do 
i' anno, ser·ia mais aceitnvol o alvitro; mas dei· 
xamlo a _designa~~ão ao arbitr·io do estudante, a 
medida menos couveuieulc me pareca. E r! esta a 
disposir.ão do ar!. l.• do projecto. · · ' 

Em todo caso, quando so jul~uo que o projecto 
deve ·passar, não convém reslrmgir· a sua drspo· 
sir.:1o :is escolas de medicina (apoiados.) 

'Porque razão os estudantes que frequentarem as 
escolas do medicina hão do poder matricular-se, 
sendo dispensados de 2 ou 3 pi'OJlaratorios, à sua 
escolha, o i!l'ual vantagem não ha de ser concedida 
aos que deSCJUI'Cm fr·equentar• O curSO d.e direilÓ, OU 
a·escola polytechnica 'i . 

N;lo vejo razão que justifique uma disposicilo só 
applicavoi ás faculdades de medicina; Se o nobre an· 
tor do pr·ojecto, pelo conhecimento que tem do que é 
mais conveniente a essas facultlarlcs,de uma das quaes 
foi tlislmcttl pr<>fcssor·, julga que s;ío excessivos os 
p1·ep:u·a!OJ·ios exigidos pnm a matricula, o sou Jll'O· 
Jeclo devel'ia·sercon~ehido em ouiJ•os ter·mos; S. Ex. 
deveria fix.ar qunes os preparntorios indispensavcis, 
modificando nesta r:t:'lc as disposições e~1 vigor·. 
Consm·var-, por·ilm, os mesmos preparatol'ios e esta
belecer• que 2 on 3 podem ser dispensados para a 
matricula do i" anno, contanto que n~o se veri· 
fique a matricula no 2", sem a approvaç:lo nossos 
exames prepnratorios, é disposição que tr·az ale o 
incúnvenicnle de dificultar· a tar~fa. dos estudantes 
quo, com tal dispensa, i'l'eqnentarmn o i• armo mos 
rli•:o, Bastam as matt'r·ias do mu·so par·n obr·igal·o· 
a constante npplica\::lo, se quizerwn habilitar-se lln· 
vi<larnento pam o satisfactorio. dcsempcnlio das 
anluas funcçües da pr·o/issão a fJilO se destinam . 

Muito embaro~\:osa · so tor'Jl:lr':l a sua posir.~o so 
tiver·em de applicar·-so con,iunctamenlo a rhias ou 
t1·es das maiorias prcp:H'alorüs. · 

Levam·me cslns rnzücs a enviar :l mesa um J'O• 
qtwr·ii~Jento \1ar~ quo o Jll'o,ic~lo seja remottido ;l 
commrss:io t c mstr·ucr.ão pubJr,:a para complotnl·o 
Jo modt> r1uo tiver por mais acertado. 

Vao a mesa o segniuto · 
JmoummmN1'0 

Bequniro que o pr·ojeclo seja remetlitlo :l r.om· 
ndss:io tio insJ,·uc~ão pulJtica pam 1lar o seu tHli'O· 
ccr, accr·csccntando as disposiruo.> quo eul.cudcr· 
COII\'t•nicules, eom r·elaç:!o aos outros esla!Jclcci· 
uwulos tle inslnt~mio superior.-JI. F. Corrcitr. 

Foi lido, apoi:'tdo c posto cnr discussão, a qual 
ficou atliatla pela IJOI'a, 
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O Sa, PRESIDENTE deu para ordem do dia 2 : ·N~o houve expediente, 
{• parte até ás 21(2 'toJ•as da tarde.-Vota~ilo 

das materias, cuja discussilo ficou encerrada. DIS
eussilo do requerimento de adiamento do projecto 
do senado- E-rela !i v o á matricula tle estudan les 
na escola de medicina, não excedendo do meio dia. 

O Sa, 2• SECtUlTARIO leu os seguintes 

I'AftECERJIS DA COMMISSÃO DE l'ENSilES E ORDilNADOS 

Pela pa·oposiÇ:to n. ã3 de 9 de Abril proximo pas· 
sado, enviada ao senado pela c amara dos Srs. de· 
pulados, ó o governo autorizado para conceder um 
anno de licença com todos os vencimentos ao 
desembargador da relar.ão do Recife, Anselmo 
Francisco Peretli, para' tratar de sua saude onde 
Jhc con.l•icJ', 

Continuação da 2• discussão da proposta do po· 
der executivo com as emendas·da camara dos de· 
pulados, fixando as forças de terra para o anno fi-
nanceiro de' :1877-:1878. · 

2• parte ás 2 1j2 horas ou antes.-2• discussilo 
das proposições da camara dos deputados do coa·
renle anno. Com attestado medico justifica o peticionado o 

seu pedido, · 
N. 72, approvando a pensão concedida a D . .lo· 

scphina de Amorim Peixoto e suas irmãs. 
N. ll9, idem. ao alferes honorario do exercito 

A commissl!o de pen$11Cs ·e ordenados entende, 
por essa J•azão, gue se deve conceder a autorização 
pedida, rest.1·ingindo-se, porém, o vencimento ao 
oa·d~nado fixo, _visto ser o que compet~ aos funccío· Pedro Gonçalves Ferraz. . . -. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

44• liCIUiíiO 
·" 

EM 2 DE MAIO DE 1.877 

FRESIDENC!A DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

~••mmnt•io.-Pareceres da commissáo de pcn· 
sües e ordenados.-OnoEM DO DIA.-Licença.
Votação.-Requei'Ímento sobra o. projecto E.
Forças de terra.-Discursos dos Srs. Saraiva e 
Junqueira.-Pesnões. . . 

A's H horas da manha fez-se a chamada e acha· 
ram-se presentes 3i S1·s. scnadot·es, ·a saher : ~is
conde de Jaguaa·y,Dias de Carvalho, CI'UZ Machado, 
Almeida e Albuquerque, baa·no de :Mamanguape, 
visconde de Abaeté, Silveira da i\Cotta, barão da 
Laguna, Chichol'l'o, Bal'l·os Barreto, ba1·áo de Ca· 
margas, Fausto de Aguiaa·, João Alfredro, Joan
queira, Nabuco, banlo de CotcgiJ!e, conde de 
Baependy, visconlle ilc :Mul'iliha, Silveira Lobo, 
Paranaguá, 1\lcndes dc.Aimeida, Luiz Cal'!os, vis
conde de Caravellas, Fernandes da Cunha, Godoy, 

"visconde de Nitherolw, Vieira da Silva, visconde 
do llio Grande, duque (Je Caxias, barão de 1\laroirn, 
e Teixeira Junior. 

Compal'Cceram depois os Srs. Diogo Velho, 
Nunr.s Gonç.1lves, Ribcil'o da Luz, Jobim, Cunl1a e 
l'igueiredo, Jagua1·ibe, Zacadas, Ucl11la Cavalcanti, 
Lm·ão de Pimpa ma, marqucz do S. Vicente, Figueira 
de Mt!llo, Slllimbú, Pompeu, Col'I'eia,. Leiliio da 
Cunha o Saraiva · · 

Deixaram de comparecei' com· causa parlieipada 
os Srs. Fil'mino, F. Oct.wiano, Paula Pessoa, l'acs 
!lo :Mendonca, .~nl:lo, visconde do Dom lletiro 
e visconde ú'o Hio Dt·anco. · 

Deixaram àe comparecer sem causa participada 
os Srs. JJarão de Souza Queiroz e 1•isconde do 
Suassuna. 

O Sn. PIIESIDENTlil ahdo a sessão. 

nanos que detxam o elfectivo exerCJcio na fórma 
das leis e das anteriores delibemcões do senado. 

E', portanto, a com missão de 'parecer que a dita 
proposi~ilo soja adoptada com a seguinte emenda: · 

" Em Jogar de-com .todos os vencimentos
diga-sc:-~om o ordenado simplesmente. " 

Paço do sonado, em i• de l!laio de i877.""':' Lui::: 
Antonio V.ieil·a da Silva.-A. Laitúo da Cunlta.-
Antonio Pinto Chicltor1'o da Gama. · 

Pela camara dos St·s. deputados foi enviada ao 
senado em data de :19 de Abril proximo passado 
a proposiçilo n. 60, tendo por objeto approvar 
a pensão mensal de 30$, concedida por decreto de 
30 de Agosto de i8:'6 a D. Claudina .Francisca· do 
Jesus Tl'indade, viuva do operaria do arsenal de 
lnarinha da Côrte Maximiano Joaquim da Trindade, 
victima do desmoronamento occorrido cm 27' de' 
Março d11 :1873. . 

O exame dos papeis annexos ao requerimento 
da aga·aciada convenceu a eommissilo de pensões e 
ordenados da justiça do acto do poder executivo, 
do que se tt·ata, pelo (jUe ó a mesma commissilo 
de plli'CCCI' que a propoSÍI:ÚO seja adoptada. 

Paço dt) senado, em i• de Maio de i877. - T..uiz 
Antonio ·Vieira da Silva. - A. Leitüo da Cunha. 

O major da guarda nacional da província ·de 
S . .Paulo Joaquim Thomaz de Sant'Anna obteve 
do governo imperial, poa•. de~a·eto de i• de Março 
proximo passa"o, a pensão de ãO$ mensaes, em 
alten\:ão ao sou estado valetudinario e aos bons 
sea·viços que prestou a bem da causa publica e da 
just.i~.a, 

Leu-so a acta da sessão antecedente, e, n:io 
havendo quem sobro clla fizesse observa~ões, deu· 
se por approvntl:i. · · 

s~ndo presente á eommissão do pensões e orde·. 
nados a proposi11i!o n. 62 tlo i!J de Aba·il proximo 
passmló, pela qual a camara doi! S1·s. deputados 
approva o rcfel'ido decreto, verificou a mesma com· 
miss;to, pelo exame de varias documentos, que o 
pelicionat•io acha·~e na avancada idaile de 85 annos, 
e que os serviços por elltÍ prestados estão salis
faloriamenln compa·ovados; ó, pol'lanto, a com· 
missão de pat·eccr que a dila proposição entro na 
ordem tios trabalhos e seja adoptada. 

Paço do scnatlo, cm i" de li! ato do 1877. - Lniz 
;lntonio Vieim da Silva. - A. Laitiio da Çmtlw. -
A11tonio Pi11to Cldchoi'I'O da. Gama. 
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A commiss<Io de pcnscres e ordenados, tendo dadeira, ·Jogai ó a que foi sustentada pelo illustrado 
examinado· a :proposi~;io n. 6~ de i O de Abril pro- senador pela província da Bahia, , leader da oppo· . 
ximo passado, pela qtwl a eainara dos Srs. tlepufa. siçao liberaL · 
dos approva ·n pensão de 600$ nnnuaes, concedida 0 Sn. PoMPEU:- o Sr. Zaiíarias; é verdade. 
por rlecreto do 30 de Novembro de i87G a D. Leon-
tina Teixeil·a de Macedo, filha do fallecido conse- O Sn. SAnArvA: - O que disse esse distineto · 
lheiro Sergio Toixuira·de ~lncedo, om attenr.:io aos senador? Disse que a obedteneia passiva do cxer
serviços por elle prestados no Estado, e rtieonho- cito estava definida pela lei e era concernente ao 
cendo a justiça desse acto do poder executivo, é de scn•iço do mesmo exe1·cilo; figurou hypolheses do 
parecei' que a dita pt•oposiP,:To s''ia adoptaria. e~·imes ordenados pelos commandantes de corpos 

Paço do senado, em i• do Maio de 1877.-Luiz aos seus subalternos, e mostrou que, em t~es casos, · 
Antonio Víeíra. da Si/va.-A. Leitúo ela Cunha.- a obediencia passiva, entendida como foi por alguns 
Ant01iio Pinto Chi.:ltOI'ro da Gama; · membi'OS destá casa, ·converti ria os officiaes subal~ 

F' · b · · 1 1 ternos em automatos perfeitos. 
Icat•am so re a mesa ~ara serem omac os em 0 nobre sonarlor perguntou: um soldado póde 

considerapão com as propostções a que se referem, matar seu capitao por ordem do seu cabo de 08• 
indo enlrelanlo a imprimir. quadra? um major póde prender 0 ministro da. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEI'rl DO DIA guerra pot· ordem elo commandante do corpo~ 

Llr.ENÇA 

Votação 

Votou-se a foi app1·ovada, salvas as emendas, a 
proposi~fio da cainam rlos Srs. deputados n. 52 do 
corrent,e. annq,.,,couccde)HlP}\ITI annn 'de licença ao 
2• escrtJ!turarto da alfandega do Pal'll .To~o IJeno.· 
venuto í:la Silva Leão. · 

Posta a votos a emenda da comrniss<1o, foi. rejei· 
tada. 

Submettida· á votaç~o a do St·. Dias de Garvalho, 
foi npprova(lil e adoptada a proposição assim emen· 
dada para passat; li 3• discussão. 

REQUERIMENTO SOBRE O I'ROJECTO-.E-.. 

E respondeu não. · _ · 
Logo, n:io basta a ordem do superior para que 

seu subordinado lhe obedeça. E' preciso que seja 
legal a ordem, isto é, que O superior a d~ J!OS 
termo11 em que a póde dar, e sem que fi~uem m· 
vertidos os principias de ordem e disciplma, que · 
todo o solUado, que todo -militQr rleve respeitar. 
. Entra~ do na queslfio que se debati~, perguntou 

auula o •Ilustrado senador pela Bahta : O que se 
fazia cm o tlía 7 de Alll'il no campo uo Sant'Anna 'I 
Pedia-só revolucionari:unente a demissiio do mi· 
nisterio; uma mudança politica, c, talvez mais do 
que i~so, a abdicaçfio do imperador D. Pedro I.. 
Para que ostava em S. Christoviío o batnlhiio <lo 
imperador ? Para clofendet· o chefe do Estado. 

O que ordenou ou o que queria o commandanto 
desse cot·po, conduzindo·o para o campo de 

Proseguio a discussrro do rllquerimento adiado Sant'Anna ~Seguramente ordbnava e queria qu~ 
sobre 'o projecto-E- do senado, do COI'I'Wie sens subordinados arlherissem à , ~voluvão. 
anno, relativo á matl'icula de estuilantes na facul- Do da ser obetlocido? Eis a questuo. ,N:Io, so os 
dade r! e merlicina. olliciaes nfio quizessem, como o commandante, adhe· 

.Nilo hav~ndo que"! pedisstJ a .Palavra, ~alou-se e rir á revolução. Acompanhando o seu commandante, · · 
fot approva!lo para tr ;l comm1ssfio de mstrucção .os officiaes do corpo assumirnm a re~ponsabilidade 
publica. · desse acto, e leriam de responder a conselho da 

FORÇAS DE TERI\A 

Continuou i\ discussno da proposta elo poder 
executivo, com as eincndas da eamara dos Srs. do· 
pulados ~ as do senado, fixaudo as fot•ças de tet·m 
pa1·a o anno ·financeiro de 1877-1878. -· O Sr. Saraiva:- Sr. presidonto, se o hon· 
ra[lo_ ministt•o. dl•.guerra· quizesse tl:lr ao senado as 
e:t)lltcaçúes pcd1das pot· alguns Srs. senadores, 
eu. cederia da palavl'a, e set•itl mesmo possiyol ~uo 
detxasso de f:illal·; ;l'vista das explicações do S . .Ex. 

O Sn. DUQUfl nE CAxr~s (pmitlente do conselho): 
-~'aliarei depois. • 
· O Sn. SARAIVA: · Sr. presidcnlr', começarri pro· 

testando contt•a a doutrina manifestada poJo hon· 
ratlo.sonado1· ox-ministt·o da guerra, om l'r.sposla lls 
consulor~çaes olftwecid~s pelo illusl!·arlo sonado1· 
poln Balua, o Sr. Zacanas, e concernl'nlos á oue· 
dioncin passiva do exercito. 

Pam mim, Sr. pt•esidento, a doutrina justa, ver· 

guerra, se a revolução não II'Jumphassa, e se o lm' 
perador nfio abdicasse. · 

Nada m~ parece mais claro para os officiaos o 
soldados do que o acto do que ~e tornou rcsponsavel . 
o commandanto do batalhão rio impera[\or. De um 
lado a revoluç:To, rio outro lado a guarda do Impe· 
rildor e a defesa do chefe do Estado. 

A ordem dada pelo commandante rio corpo para 
a marcha até ao campo· de Sant'Anna era um crime · 
filo claro, Ião evidente, como o do dar o coronel 
nnlem ao major pat·a p1·emler o ministl·o da guerra. 

A do~tl'ina que faz cm tacs casos dos officiaos 
vrrdnrleu·os autornntos tl uma doutl'inn perigosa, 
r,mcsta, ante militm·, e que nunca deveria sm· elo, 
gintla e sustentada por conservadores. 

Longo do mim o prnsamento do rer.rovar o com· 
po1·t:unento do excrdto cm 7 rio Aht·tl. Do um lado 
estava o paiz descontento do ~cu governo e do 
ouf.J•o o chefe do Estado collwndo os f1•uctos do 
seus Ct'l'OS n da m:l dit·ccc:To [pte dom ao governo 
do lhas i!. 

Os mílitnrcs sacrificaram-se pela patría, mas, 
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perante as leis militares, commandanle c officiaes O Sn. S.mAIVA :-Pois ent<íO cedo da palavra 
silo •·osponsaveis pela inf'l·ac~;1o da disciplina, pela o a petlil·ci de novo em outra oceasião, porque não 
desobediencia e, o que ó mais grave, pela resis- quero causal' ineommodo ao distincto general 
tencia <lOS poderes constiluidos. Usorio. (Jlluito bem). 
· E' ess:1 a verdadeira doutrina rm relar.ão à d 1 h d • O Sa. l!ItESIDENTI~ ec aJ•ou . que, ac an o-se na . 
obediencia passiva do exm·cito, ente11tlida como sala j 111111 ~,!iata 0 s1·. tenente-geneJ'al marquez do· 
eleve ser e como a deline a lei militar, ~ existe em JI,,1.ral, sPnadOi' pela província do S. Ped1·o do Rio 
todos os paizes regularmenl:o govemados·. Gmnde do Sul, ia sorteiar-su a commissilo, quo 

II:t casos, 81·. p1•ésidento, em que a obediencia tiulm de l'eceuel-o. 
militai', as reg1·as nrll'lnaes desapparecem diante 
da gmvidade das circumstandas e dos aconte· Drsipnados pela sorte os Srs. conde de Baepen
cimentos. Quando uma naç;to em peso declam li v, Teixeim J unior c Correia, o Sr. sena tio r mar
que o seu governo atmiçóa a sua rniss;io e procura qtlDZ do llerval foi iutrouuzid~ no sa!;lo com as. 
sequestrar as libenlados publicas; quando 0 povo fomJaliuades do estylo, p1·estou JUI'amento e tomou 
em massa pretende del'l'ub:lr o governo, o exercito, assento. 
que ó tambem a reunhio de cidadãos, ernbom di ri. l'J'Oseguio a c.\iscussiio da proposta •. 
gidos por uma lei dura c necessal'ia, sentindo mais O Sn. SARAIVA :-Nunca, Sr. presidente, o paiz 
o pulsar do co1·ação do cidadão do que o dever do achou-se cm lão drploravcis CÍI'Cumstandas finan
soluauo, p1·orompe nestes . •mthusiasrnos e. expio- ceiras. A gue1Ta obl'igou-nos a uugmentar os im· 
sões frequentemente registrados pela historia c J'ra· postos, e me pa1·ece quasi irnpoosive~ inrentar 
tcrnisa com o povo, resultando disso as rovolur.ües, novos impostos ou augmenta1· os que ex.tstem. 
as mudanças de governo, as crises sociacs. 'Po1·· O l'enwdio, pcis, q.ue ,potliamos ter para dominar 
tanlo, a doutrina do S1·. senado!' Zat\ai'Ías, a meu o deficit s•~m diminui!' dtlspt'Za me parece actual
ver, é doutrina verdadeira e,que ha de SOl' Uflplau- mente do nenhuma efficat:ia. 
dida pelo fl1·asil, " Ora, sé o rem~•lio lembrado pnlo ministro da 

Diante da historia o noure duque de Caxias e o fazrnda é ineffi~az, o unieo meio de que devemos 
seu eommandanlo hão de ser a!Jsolvitlos e até hon· lancal' miTo p~1·a tlominar as dilficulclades tinan-
ratlos come benemeritos d~ patria, ~OI'IJUC elles coiras é a l'e.due(~:1o de dospezas. . 
collm:aram·se do lado do pa1z; mas, dmnto da tlis- Pótle-se e dove·so fazer relhwç:lo de despnzas re
ciplina militar, u no!Jre duque de Caxias, como o duzindo as f•JI'~as milit.al't~s·? CI-cio que se J?óde, e 
seu commandante, mio poderia eximi1·-se tlo res· que se deve rcduzh· a for0a tanto quant~ se,1a pos· 
ponde1· a um conselho de guerra, se a revolu~áo não sivel, c não possa contmJ·iar as nocessrdades que 
triumphasse, o de ser condenmatlo. o exercito tem de satisfazer. 

O deficit é g1·ande o impossi vel é ainda calculal·o 
O Sn. ZACARIAS:- Apoiado , mas, como a r~vo

lu~ão Ycnceu, foram heróes c tomaram conta do 
paiz. 

O Sn. SrLVEIR!. Lono' :-E' sabido crue a victoria 
é um di~eito sagrado. . 

O Sn. Po~rrEu : -Ou o capitolio, ou a rocha 
1'arpéa. 

o Sn. s.,RAIVA :-Vou tcmlinar este ponto, pOi'• 
que apenas toqu11i nelle pOi' ve1· <JUil distincl.os 
membros do pal'tido consoi'I':Hial' abandonam prin
cipias que tinham ohri:;a(~:io de deJ'ende1·. 

Fl'ito este proloslo, entro na matcria cm dis· 
· cu~são 

Sr. presidente, se é necessario que eu inter
rompa ·o men discurso pam que tome a~seuto o 
nobm general Oso1·io, fallariJÍ depois. 

O Sn. r•n~;smr.NTE :-0 nobi'C senador póde con
tinum· o seu discurso. 

O Sn. S.1nm· A :~O i Ilustre geueJ·al est:l dornte, 
c niío póde esperar. Julgo, poi·t:inlo, de com·c· 
nioneia interrornper o meu discurso, ali! IJUO S. Ex. 
tome assento. 

I) Sn. SrL\'ImU Lono :-E' do oslylo. 
Awuxs Sus. sgxADORI~S :-N:1o é. 

O Sn. PIIJ~smr.:;·rt·: :-E' do rogintenlo n:To intcr
romper·so u orador. 

com se~m·an~~a. . 
Mas devemos, nilo só dommal-o pelo có~te da 

dospeza, 1nas ainda ahrir esraço p;u·a o pagamento 
ou sel'l'ico de jlll'os t!e apo!it:Ps, que annu:dmr.ntc 
toremos de emittir, pura que não Hquem intrlTOnl· . 
pidos os gJ·:mtli!s tJ•a!J~Ihos tlc via0ão que empre
hendomos o estão votados. . 

Em taes cit·cums!aneias, o que devcl'ia te1• feito o 
rninisterio ? ,Scglll'illllOilte devia tm· tomado a inicia
tiva do ~órto das dospezaj superllnas ou das quo 
poderiam ser adiadas sem gnivrs ineonvenient~s. 

O no!Jro ministro da guerra tlevm'ia exammar 
com tempo u mínimo tias fort'as indispensaveis e 
pedir Jogo e~se mínimo, sem expor-se 11. nceitar 
emendas reduzindo a força, como o fez na camara 
dos S1·s. deputados e como scgtrmrnente fa1·:l no 
senado, se esta ~~~~a convenct•r·so de qno a for~a 
Jada pda c:unam pútle ainda ser roJuzida. 

Para mim é liquido que o no!JJ•o ministro póde 
ainda aceitar a redJH:ç<lO 1le 1,000 pra~.as, porque, 
alu·indo os 1n:tppas, Ycjo que no llio Gmn<ltl temos 

lwrlo do ti,OOO pmr.as, 110 Hio '!to Janeiro quasi 
1,000, e 0111 Mallo Grosso <ruasi 3,000. 

Om, nem o !tio G1·amlo Jli'Ceisa, nas actuaes cir
cumstancias, do ii,OOO JH'a(~as, n ucm o Hio do Ja· 
IWÍI'O tellll!o~essidatle de lt,OOO pmcas, dispondo o 
goYerno, como dispüP, do corpo policial o tio 
numet·osa f01ya do marinha, '/uasl Sl~lllpl'e aquat• .. 
tollada nas Yizinhail('as da ~it ado. En, pois, .vo
tal'ia apenas por.H,OOO pm~as, e com a conscwn-
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cia de que daria ainda a~~im no governo meios 

. amrlos M g~gnranca puhhca. . . 
No~ dec1·etacao da for(:a nunca ~o pude esquecei' 

0 dever que temos do consel·vm· um nuclt•o de 
forças milital'es quo possa ser convenientemente 
desenvolvido cm circumstandas cxtrnordinarias. 

A força do exercito não tem a seu ca1•go a p~licia 
do Impcrio. Dons s;io os gcus fins: garantir a 
ordem publica ~o interior c defender a honm r.a· 
cional no cxter101'. 

Tem o govemo receio de revoluçfio no Imperio? 
A presença do duque de Caxia~ no ministiJI·io 

durante a ausoncia de Sua Magestado o Irnperado1' 
significar;\ r~ceio de revolução? 

N;!o ·o ermo. 
O piliz e os pa1·tidos teem hoje muita experien· 

cia c sabem que as revoluções armadas só teem 
p1·oduzido a omnip~tencia.c!o governo, .e que este 
só terno as revolnçuc>s pamllcas, que ameclrontarn 
os governos mais do que as revoluções armadas. 

· E' certo que hn g1·amle descontentamento no lm· 
pel'io em todas as classes. 

O espectaculo de. nossas finanças, a1·~uinadas du · 
ranlo a paz e depois ~a g"norra, coniJ'ISta todos os 
patriotas. Aind.1 h.a dms um oradoi', que é orna· 
mento do pa1·tido conservador, e mesmo elo Brasil, 
disse na trtlmna da camara dos S1·s. deputados 
-que o ministerio passado tinha coberto o paiz 
de I'Uinas. 

Por outro lado, o partido libeml julga-sn pros
el'ipto, e todo o paiz .~em conseienci:~ de qu.e não 
intervem em sei)S negocws, porque é unposs1vcl a 
liberdade de voto 1lOIO o novo syst,•ma eleitoral. 

Om tudo is.lo preoccupa o governo, c talvez o 
assust~. Mas o meio elo dominm· estas o outras 
dilliculdmlcJs est:l c·m 2 ou 3,000 homens mais ? 

Os meios de qno o govomo dispõe para conjurar 
os perigos que vô em nosso horizonte politico sUo 
sabidos e l{et:almcnt'J conhecicl~s. . 

Uma pollllca larga! que sat1sfaça as asp.1rações 
nacionaes e economm severa no despendto . elos 
dlnheiros' publicas-eis o qno o paiz deseja, e o 
que daria ao govm·no vida tmnquilla e gloriosa. 

So o Sr. minisli'O da fazeuda nl!o !JUiz on não 
pddo cumpi'Ír a sua palavl'3, e dar ~o. pai7: lihci·~ade 
(!e vota, pi'OCUI'O ao !flrnos O ffillllSteJ:IO do~1111ar 
o deficit o salvar as finanças do lmpel'IO .. E pos· 
sivel mesmo fazer reducçaes na fot'(la publica para 
0 fim de diminuir as despczas, o é pot" isso que 
Monselho e ap11rovo essa redncçiio. O me,u de· 
sejo de reclncç:lo não descer:l a !O c nem mesmo 
a i l e 12,000 praças, o devo dat• a raz;To por qno 
assim procedo· 

O exercito deve se1·,no lli'asil,um nnclco do forças 
disciplinadas,. amesll·adas, e com o qual so poss:t 
conjurar os perigos exteriores cm certos momentos. 

O Srt. SILVEm.~ Lono :-0 que ó nccessal·io ó 
uma boa politica intoma c externa. 

O Sn. SArtAIVA:-Srguramente isso evitanl muit~s 
pel'igos · mas, se poclr.mos a;s,.~lll'at· aos nossos VI· 
zinhos t{ma politica Justa, n~o temos o nem podo· 
mos ter a r.crltlZa ele que sempre rospcitai•;lo os 
nossos direitos. 

Se, como disse, ,:om boa politica ni\'o podemos 
ter difficuldades internas que os governos tenham 
de dominai' po1· meio tlo exer<lilo, n;lo P,Odemos ter 
a mesma espe1·ança em rclaçil'o ao exterior. 

o Sn. SiLVt~IM- Lono :-Para tudo uma politica 
boa cl o gmnde remedio. 

o Si!. S.Ul.AIVA.:-Como dizia, o exercito deve 
set· entre nós um nucleo de ~orças q1!e possa ser 
desenvolvido em cii'Cumslanctas espec1aes. .. 

Com quadros hu·gos, corno temos, e com a. rn·. 
stl'llcç:T.o quo felizmente v~o tendo os nossos offi·. 
ciaes inferiores e o exerctt~ em gera!, podemos 
ter a esperança de que, em c!rcumstanc1as extmor· 
uinarias , o exet•eito do J.li·asii. P,Oderá tomar pro
porções maio1·es sem grandes d,tlliculdades. 

PMa isso dispomos, como chss~: .de largos qua
dros, e !;to lat·gos que o ~obm muustro da gue1'I'il 
poderia reduzi l-os sem pengos. . 

Para flUe 80 engenheiros em te!flpo d~ paz? Em 
tempo de guerra nos>os engenheiros CIVIS nos .au
xilial'iam como os lentes de nossas escolas med1cas 
e· outros ~os auxilia1·am no Paraguay. 

Para que o estado maior de 2• classe, c t:Io nu-. 
meroso? . . . 

Pa1·il que um estado mator de arltlharta, quando 
temos tão bons e distinctos offi>JiaAs dessa arma no 
estado maiol'lle l • classe ? 

Para que 80 capel!iios, isto é, um capellfio para 
HiO e 200 soldados, quando temos parochos para 
f8 e 20,000 almas e talvez um padre para cada 
10 000 habitantes do Imporia ? 

Íií se v~ que em tudo isso domina e so enxerga 
a politica do funeci~nalismo, que se desenvolve e 
nos causa males muito graves. 

O nohre ministro sabe que actualmente a at• 
tenr-~o de todos os generaes europeus que tratam 
de organizar ~orças milit!lres ~o.m rnr.10S despendia, 
e mais proveito do serv!ço militar, conve!·ge pa1·a a 
doutrina . de que os officmes do estado matot• devem 
ser tir.ulos das fileil·as do exercito. E, pergunto ao 
nobre duque, o que aprendem em tempo de pa~ os 
officiaes do estado maior de !• e 2• classes c estado 
maior de artil1Ia1·ia, com excepçao daquelles que 
estão dirigindo scl·viços militm·es? · 

Nada. Ent1·etanto, se esses officiaes voltassem 
para as fileiras ou fossem til·ados dos corpos de· 
pois dtl muito oxpe1·imentados, seriam mais nptos 
p:u·a os misteres do estado maior de i • classe; 
concluiwlo, direi que applaudi as emendas do no· 
ht·o senadO!' pelo Piauhy, e entendo quo devem 
ser estudadas c eonsidül·~clas, j:l porque me pa·. 
rocem boas, j:l pal'IJlle S. Ex. ó hoje autol'irl.i1de 
em semelhantes assump~os. 

S1·. pl·esiclontr, o nolll'o senador pela Dahi11, 
/cade1' da opposiç:io, qualifi,•ou n actual situaç;lo 
com uma palavra-pasmacoim; o o St·. ex-ministro 
da gtwrt·a explicou a pasmaceira do mancil·a fai'O· 
ravol ao gove1'110. A meu vet·, a pasrnaccil·a n~o 
pódo sr.1' a polilica do governo algum. NilO concebo 
governo inerte. 

O Sn. ZAco~rrus :-Apoiado, 
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O Sn. SARAIVA :-~lesmo nas épocas prosperas o O Sn. JuNQUEIRA:- 1\las os exemplos apresen· 
gover·~o deve esforçar-se por apressar o progresso lados pelo i Ilustra senador pela minl.a província, 
do parz. · . cm sessões anteriores, são todos ·manifesta e clara. 

E quando chegam as crises, as épocas calamito- mente definidos como Cl'imes, que o inferior nfio 
sas, se não podem os govemos ernprehender gran· deve commotter. . 
des cousas, devem fazor o· passivei para preparar o Sn. S!LVEIR! · Lono :-De tropa· que pactuou. 
meios e habilitar-se para grandes commettunentos. com 0 povo; é exactamente isso. .• 

A energia em Ludo ó uma necessidade 
Se actualmente o rninisterio não póde Jembmr O Sn. JuNQUEIRA:- Nesta. hypothese, o ·:inferior 

obras, novas vias ferroas, desenvolvimento da ins· não d'Jve oiHJdecer ao superior; mas se .os nobres 
trucção publica, tem ainda uma grande missão. senadores . querem introduzir. na foi'Ca militar· o 

Essa missão é cconomisar, cortar por despezas principio novo de quo os .infedores, officiaes e 
superfinas, lutar com os amigos que procuram des· lllaoas devem sempre examinar, discutir· a ordem 
viaJ-o desse caminho. de seu superior, quando esta ordem não se mani-

Para realizar isso, que é hoje uma neces&idade festa evidentemente criminosa-, então cahio por terra 
indeclinavel, 0 ministe1·io não deve contar somente a di.sciplina militar, cahio por terra a seguran~a da 
com o auxilio dos amigos prestimosos, mas com a socredade. 
boa vontade da opposiç;io liberal, que nao tem ces- O Sn. SrLvErnA Lona:- Para que essa these, se 
sado um só dia de animal-o no cumprimento de a hypotheso é tão clara e fóra della? 
seus deveres. O s z · · · .. · · · 

Resta-me, Sr. presidente, profestar co~t~a a ~ou- n .. Ac.uuAs:-A hypothese tem até a clau· 
trina ilo apoio politico e opposição admrmstral!va. ~~do~:tina prima facie i está no gosto do nobre so· 
Quando um ministerio compromette as finança~, 
anima a concussão, anarchisa o paiz! não ~ possr· O Sn. JUNQUEIRA:- N;io faço mais do que imi· 
vel, e não I) lllt'S!llO de•;ente que seJa ap01ado por tara V. Ex., que esmaga-nos constantemr.nte aqui 
seus co-rcligionarios politicas. Apoio politi~o e oP.- cor.n. o seu latim, quando quer corroborar suas 
posiç5o administrativa me parecem cousas mconc.1· opuuües. . 
liaveis, salvo se com iss,o se quer declarar 0 deseJO O Sn. ZACARIAs:- Não tenho essa balda. 
de mudança r.le ministerro, c nunca de mudança de 0 S J N · 
situação. u · u~QUEIM: . ..,... I o caso que n~s «;JCCupa, 

~·~s isto apenas mosli':U'ií os receios que Leem os vil-se que 0 rllustre crdad;io,,a quem se referrram os 
nos~~s partidos, e os nosso.s homens polili~os de ~obres ~-cna~,0 1'es,_ e nUlo maJor de um corpo d~ i • 
serem subs:ituidos por seus adversarias na adnll• lmha, n.w fez rna1s do quo obedecer, nos tram1tes 
nistraçfio publica. Para mim, emquanto esse meuo. leg;tes, a seu c~n~m.a?da1~~e, q11e dera ordem a esse 
existir, o Brasil n~o caminhaJ'li com se~urau~a para corpo de n.archar p.ua ceilo ponto da crdade. 
seus altos destinos. O Sn. ZACAIIrAs:-Contra o rei. 

o sr. donquelrau-Na qualidade de membro O Sn. JuNQUEIRA :-Os nobres senadores querem 
da commissfio do marinha e guen·a, volto á esta entrar· nas inten~1les, na consciencia de todos os 
tl'ibnna para tomar em consideraçfio o discurso do officiaes daquelle corpo? . . 
honrado senador, que acaba de.se!rtar-se, e.~s elos O Sn. ZAcAnus :-Hei de ler aqui ~historia, de 
illustres senadores. pelas p1·ovmcras do P1auhy c que já estou munido. . 
Amazonas, que fallaram !JOntein. ~~~o a V. Ex., Sr. (Ha diversos apartes). . 
president~, que me env10 os add1hvos o a emenda, . . . . , . 
remettidos :1 mesa pelo nobre senador pela pro· O Sn. JuNQUEmA :-Póde ler a histol'ia; mas,. se 
vincia do Piauhy. a razão est;í de seu .lado, r.leve deixar-me agora a 

Senhores, o iilustre senador, que acaba de sen· liber_dade da tribuna, sem a qual n:to posso pro
tar-so, comer.ou o seu discu1·so fazendo um pi'O· segurr. 
testo ;u:erca" da· eloutrina que aqui· sustentei, no O Sn. ~RESIDENTE :-Peço aos nobres senadores 
tocante á obediencia passi·va dos milital'es. Achou que não 111terrompam 0 orador. 
S. Ex. que a razão estava toda do lado elo nosso 
illustre collega pela Bahia, que encetou esto ~ebate. 
Eu insisto na minha opinião. Nesta matel'la, som 
duvida ímp01·tante e mmto ~le!indrosa, h~ g1·ande 
necessidade do fazer-so a disl111cção qu~ hz. Se a 
ordem emanada do supol'ior conlúrn pl'ima.fiu:ic .o 
plano do um crime a mwcut;u·-se, do uma rllogall· 
âade a pi·atical·-se, o inferior não eshl obrigado a 
obedecer a seu superior ... 

O Sn. ZACAll!AS :-Muito bem. 
O Sn. JuNQugrnA :-. . • pelo contrario, 

oppOi'•SC a essa ordem illegal. 
O Sn. ZACAI\IAS :-·E' isso mesmo. 

deve 

O Sn. JuNQuEmA: -Parece-me, Sr. presidente, 
que o argun!enlo, quo eu 1JsLava produzindo, ha de • 
calar no anuno do Lodos os hourens imparciaes. 
Ninguem quer quo a força a1·maela estabeleça esse 
exame prél'io, po1·quo esse exame seria o conflicto 
no maio da mesma fol·ça. Se o livre alvedrio duvo 
rloterminar as at~~ões de todos olliciaes o pm~as em 
Iaos e tacs emergencias, o sonarlo comprohenclo 
que, i.rnmeuialame1~te que fo1· rlada uma ordem pelo 
superwr, a tllscussao so estabelecenl nas fileiras, e 
esta discussrro pótle trazer dosharmonia e tlivisão, 
pó tio. tmzor mnnifesla(~ão do pal'liuos, pótlo lmzer o 
conJ!Icto ... 
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O Sn, S1LVII!IRA Lono :-Nilo é o caso. 
O Sn . .TvNOVErnA :- •.. e a força armada, des

tina,.Ja para mantur a ordem publica, tomar-so-ha 
um elornunto de perigo para a sociedado. 

mandante do corpo; nlio lhe era licito fazer outr·a 
cousa. 

O Sn. SILVEIRA Lono :-0 direito de resistenciil 
está acima da diseiplina. 

O Sn. L~:IT.!:o DA CuNn,\ :-Isso ntto tl discutiveJ. 
O Sn. JuNaumrn,\: -O hoimuJo senador poJa 

Bahia, que !'aliou ultimamente, fl'isou a questtto, 
porque disse-nos S. E~. : • Quando o crime c pa
tente, é claro. • 

o Sn. JUNQUEIRA :-S. Ex: fez naquella occasião 
o que tom feito sem pro; appresentou-se ao lado da 
sou snpor·ior·, qno representava a lei militar, eomo 
em sua longa vida tem feito cm todas as vez os, IJUO 
o govemo tem recol'l'ido :í sua experioncia, á sua 

O Sn. SAR.IIV,\ :-T•so disse o Sr. Zacarias. 
O Sn. JuNQUEIRA : -Ora, no caso apresentado 

pelo honrado senador· pela Babia, que fallou em 
primeiro Jogar, havia Cl'lme patente, claro, do urna 
manoir·a inconcussa, e era do cabo ele esquadra 
ordenar ao soldado que matasse o capi hto, do ca
Pi.l.a~ ordenar á cOrnJlanhia que fosse prender .o 

. mmrstro da guerra o ·do coronel ordenar ao regr
mento quo fosso a palacio e puzesse mrros tome
rarias no rei. Mas, no que se passou no dia 7 de 
Abr•il nesta Côrte, uão ha a menor paridade com as 
hypotheses figuradas pelo nobre senador. 

O Sn. ZAC.IRIAS : - O rei sahio pela barra fóra. 
o Sn. JUNQUEIRA :- As consequeneias deste acto 

poderiam ser illegaes, poderiam ser funestas, con
forme a apreciaçao de uns, ou poderiam ser· muito 
faustas na opinião de outros, é quest:io esta, tyue 
não nos póde oceuptu· agora; mas o que sustento é 
que a força armada obedeceu :í voz do seu chef<J 
naquella occashto, sem saber· que era plrn susten
tar esta ou aquella ordem elo cousás, se tinha por 
fim manter o roi no seu alto posto ou adhel'ir a 
um· movimento revolucionaria, que essa força não 
porlia talvez impedir. 

A onlem rio marcha naquella occashlo era urna 
or·dem perfeitamente legal; e, se fos.~e dado aos offi
ciaes e ás pr·aças dacyuelle cor.po levantar·em grita no 
meio da pr·aça·puh!ica para inquirirem de seu chefe 
so deviam mar·char· par·a o campo tio Sant'Anna ou 
par·a o largo do 1ocio, entiio a anarchia se· teria 
mtrodnzido nas fileiras do exercito, e ar1rtelle mo
vimento, que acabou da maneira que todos sabem, 
visto como o propr·io Ih1perador D. Pedr·o I desll
java retirar-se par·a a· Europa, talvez se tivesse 
tornado sobr·emodo anarchico, e a capital do Im
per·io tivesse presenciado scenas as mnis lutuosas. 

O Sn. SrLvEm.\ Looo :-Ent;to aquelle movrrnento 
foi apenas um acompanhamento 1lo honra? Quer 
V. Ex. tirar· a glor·ia de todos quantos nelle inter
vieram? 

O Sn. JuNQUE!IIA :-N:lo quero alongar-mo nesta 
discussão, visto que j:í me rofcr·i :í olla ntl pl'imeira 
vez que falloi ; apenas quero demonsf.r•ar• que o 
illustre cidatlão, que bojo preside o minister·io, não 
cornmettcu acto algum qne desdouro sua honm mi
litar. 

O Sn. SILvr~mA Lono :-Quem disse isso 1 Pelo 
contrario, o acto foi meritol'io. 

O Sn . .TUNQur~mA :-S. Ex. não pó<lo aceitar essa 

prndencia e ao seu valor; em todas essas occasiúes 
o nobre <ln~ue de Ca~ias tom se mostrado inteir·a
mente ollcdrento :í lei, um cidadtto dedicado aos in
ter·esses do sru paiz. · 

O Sn. ZAc.\nus :-Sem duvida; mas em 7 de 
Abril foi revolucionario, 

0 Sn. DUQUE DE CAXIAS {Jmsidente do conse/llo) : 
Na opini~o de V. Ex . 

O Sn. JuNQUEIRA: -,.EJJe ntio quer éssa patente. 
O Sn. ZACARIAs:-Na opiniiio da historia; hei de 

mostrar; estou preparado. A vontade de V. Ex. não 
pode vencer a historia. Nilo mo sujeito :( opinião 
daqueJJcs que dizem t]Ue v. Er.:. não entrou na re
Yolucão, porque V. Ex. Mo quer. Entrou em uma 
revolu~ão felrz e por isso foi tão feliz. 

O Sn. PRESIDENTE (ao orador) :-0 Sr. senador 
pódc cpntinuar seu discurso. 

O Sn. JuNQUEm,\ :-Sr. presidente, apreciando 
o discurs~ do il11!stre senador, que acaba do fallar, 
eu podem, sogumdo a ordem chronolo"ica de suas 
observaç(!es, O<!cupar-me com assumptgs .. propria
mente relntiyos á proposta. 

O Sn. ZAC.UliAS :-~ludou de rumo. 
O Sn. JuNour~mA :-Tambem V. Ex. mutla de 

rumo, quando discute e lhe convém. . 
. Antes d~ cn!r•ar no assumpto propriamente mi

lrtar, quo drscuhmos, permitia-me o nobre senador 
quo r.u me refim,. muito ligeiramente, ao quo disse 
S. ~x. em assumptos, que não sao militares, porque· 
aqurllo.: que se refere pr·opriamente ,• á proposta, 
e~cailera-so eom o quo disse o nobre senador pelo 
Ptauhy, o tarnbem com o que disse o honrado se
narlor· pelo"Amazonas. 

O i Ilustro senador pela província da Bahia, tra-: _ 
tando tio nosso estado financeiro, disso: «Mas isto 
~ueee.de,_ porqrre n:io ha vigilancia por parte dos 
c~nfrr~urntos .. Pelo modo por que são gastos os 
clr,nherros r,ubh~os, ó mister esta interferencia. 
E .ncct>ssar!o que os partidos sejam fortes e tomem 
a sr a llsealrsaç~o dos actos do govemo. , 

IJatente de rovolueionario, que os nobres senadores 
he qnrrom dar; olledccou, corno major·, ao com

YOI., IV 

Mas, Sr. presrden!o• o cyuu csltí se fazendo, o que 
acaba do Jazer· o rllustl·e senmlor·, não tl a Hscali
saçt~o dos actos rio govcr'tiO? Todos os dias wto 
ouvrmos rwsta tt·illuna vozes eloquentes dos illus
tres senadores Lomar•cm contas ao govomo pelo 
!nodo por· quo gcr·e a causa pubfi,Ja? pois nfio é esta 
rnter·veuçtto quo rlrJvr.mos t<JI'? ParPco llliC os 
nobres seuador·cs são pouco justos para com todos 
nós. r,ar·a com o nosso t•stado politico. 
. "Y,;:Jo que os Jl<.tr~it!os estão . em seu posto. Se 
.111<-o•'cs que ha dmsao no selO do parlitlo con-

·! 

-

I'· 



2G ANNAES DO SENADO 

servaclor, esta divis5o lambem existe, e sem duvida lance uma vista retrospectiva e veja quaes os et·ros 
maio:·, no partido lihm·al. quo cornmAtteu, pot•que erros todos commettc1m, o 

O Su. Sn.vmnA Lono: _Hoje não. ent:ío estabeleça uma nov:t linha de conducta, 
enceto uma nova scncla na qual pt·ocmre repamr as 

O Sn . .TuxQuErnA:- Mas isto não impede que faltas que se drl'i\m, E' assim que, depois da guerm 
estes JXIt'liclo.; fiscalisem o.; actos do governo o cxi- do l'amguay, honvc um pPt'iodo ele ahastanç.1 em 
jam sc,•rot·a eeonomi:t dos dinheit·os pulllicos, quando qun rc•alizoit-se uma melhor colheita ern todas as 
snja mistrr fazei-o com toda energta. · · p1·ovincias, em que as rPnclas puhlieas suhi1·am ra-
• O Sn. 'fmXEIR.\ .TuNton: -Apoiaria: pidamentc1, clwgando :1 attingir a 109:000$, em quo 

O Sn. JuxaUF.:tttA: _.,,. com toda a solicitude, as c:amams Iegisl.1tivas, com a complicidnde de to· 
com que os nobt·es senadores costumam fazei', e tos os p:u·tidos, votaram a ducre~a~ilo de est1·adas de 
com c1ue até 08 propt·ios nobres senadot·es, adhe- fert'o e de out1·os melhoramentos unportanles. Agora, 
rentt.•s ao partido conservador, 0 toem feito pot· pot•ém, que algumas calamidades su1•giram, que a 
n•zt~s, po1·que c•utendo f]Lttl cmmateria de dispemliu a renda diminuio, todas nós nos dt•vcmos unir 
puhlico devemos todos ser unison.os em pedit· a para dizer : " Basta, nfio cl dos grandes cornmel· 
melhor applicar.ão do suot' do poro. . · timentos esta época, n:1o é de g1•andes obms pu· 

blicas; por consequencia ó uma tlpoca de paz, de 
O Sn. FmuEIR.I. DE M.ELLO :-Apoiado. parcirnonia ou de JJasmaceira,se se CJUiZI11' adoptar a 
O Sn. SJLYEIR.I. Lona ;-Que divergencia I Este palavra dó illustre senadO!'; é urna época em quo 

aiJllÍ e o melhor dos mundos. só se deve tratar de economias e em que só dc•ve
mos votat· aquellas medidas, que forem reclamadas 

O Sn. JuNQUEIRA :-~las o .illustt·o senador, que- pela urgencJia do serviço publico, scrn com tuJo eles-
rendo ainda justilicat· o que liuha dito o illustre · · t f · 
sonadOI', Cjll•J encet.on este tlehate, quiz a~har que ot•gamzat·mos 0 que Já cmos e1to. 
eu n:io linha sitlo talvez feliz. ua apredac:1o do O Sn. ZACARIAS : -,-Considet·am·se synonimos paz 
estado do.paiz, que S. Ex. denomiaou de pasma.- o 'pnsnuwcim pot•qno tem semelhança; a pt·imeira 
ceiru. N:io quero, St·. pm,ic!ente, fazt't'O elogio elo syllaha de pasmaceira é-pa::. 
estado actual do paiz; mlo é isto quo me incumhe O Sn. JuNQUI·:IR.\: -E o nobn senador, que 
agora e rlll'nos dl:<•:utinda a proposta de fo1·çns de hoje fallou, alludmclo a um dist:UI'SO, proferido na 
t•xra, discu~s:io crn que entro na qualidade de outm camam por um illuslt·e repl'l!s<mtante pela 
membro da ~ommiss:lo de. 1uariuha e gu•!l'ra. . província do Hio de Janeiro, discut'So que ai nela 

1\las o senado cornp1·ehende que o governo, esl.e nli•ll'i publicaclo, ma,<; do qual já li alguns extractos, 
ou qualqueJ· outt·o, seria muito mais digno ele ccu- quiz lançar sob1·e os antecessores do actual minis
sura se, cnll'anclo o paiz agom em uma época um teria uma grande censura. !lendo a merecida jus
pnuco clillicil, cm vista elas m:is collteitas que toem riçn :is !'Petas inten~ilesdo nolu·e senador, por isso 
hnvitlo, em vista de ·algumas calamitlacles, •Jne teem que S. Ex declarou Jogo que não tomava respon-
surgiclo ao no1•te e sul do lmpel'io, qui r. ·:::te l~n- sabilidado claquelle dito apatxonado.,, 
ç;u·-se na carreira de gmndes pro~ressos, de gmn-
clos melhoramentos. Mesmo nn ordcl!n moml, en- O Sn. SARAIVA: -Não fallei em apaixonado. 
lr.ndo que o govemo, cni cet·tas occasiiles, deve O Su. JuNour.mA: Eu ó que digo apaixonado, 
ser um pouco parco, um pouco cauteloso. , . . • . porquanto, se o ministel'io 7 de 1\larco, 
~.0 Sn. Su.vEmA Lono :-DeYe parar para dos- assrm como o ministerio da 2!1 de Setc•mbro e o de 
cançar. · f6 de Julho, tiveram alguns erros, como natural-

mente haviam rle le1·, pot•que eram compostos de 
O Sn: JuNQUEIRA: -Ha épocas em que ó preciso homens, e falliveis, com tudo não dev<lt'iam merecer 

dat• grande clesenvol vimento ao eleménto material, do honmdo representante da província do Hill de 
em quo ó rniste1· animar o puvo a emp1·ehender a .Janeit•o a apt·e,:iar.fio apaixonada com que S. Ex. 
conslruc~:io de moitas vias ferreas, de.telegmphos dtrigio-se a elles, • 
eletl'icos, de alargar a navegação, etc. ; nestas épo- o Sn. ZACARtAs:-E' 0 extremo verdadeiro da 
cas, po1· um sentimento l~:u·monico na ortlern moml, dissiclen~ia. 
se cl:l o movimento de legislat·-se sob1·o a ct:eação 
de instituto.,, quo dizem t·espeilo :i mdltor e maior O Sn. JuNQUEIRA:-Eu, portanto,que fui membro 
dill'us;io da instruc~:io puLlica. !\las ha outms tlpo- do gabinete de 7 de Marr.o, pela nunhn parte, não 
.cas, Sr. presitlcuiL1, em que os povo.~, como os· posso drixar de lavrar utÍ1 protesto contra aquella 
homens, lli'Oeisam de alguma quiota~:1o. Noslas apreciação, uma YeZCJUO no senado se tt·atou daquello 
oceasilles, os govomos, que devem set' a imagem da discm·so. Nada diria a este respeito, porque ha na 
sociedade IJUC representam, tnmhem não se devem outracamara muitas pessoas capazes de contestarem 
collocat· :1 lt·ento dos apressauos, cot'I'CIHlo a toda o i Ilustre deputado; mas como este discu1·so foi hoje 
1 "I 1 lt·azido :l considet·açfio do senado, tlevo dizer que Ct!Stlal:J, ' 

, . protesto ~outra nquclla apt·ectnr:To. 
O Sn. I•mur.mA DE ~ft.:r.r.o :-ApotatltJ. O tliustt·c r<'pi'IJseulanlc da província do Rio elo 
O Sn .. JUNQPEIM : - I·~· mister havet• pausa; E' I .JantJÍI'O ft!Z·uns oppusi(::io. l'a1'cce quo ainda hojo 

mislet·, 1pw o ~uvemo, a socic•dadc.•, wnw r1ualqne1' manl•'llt c·onlm o tninislPI'ÍOtle 7 do Mat·co a mesma 
hontem, qnallllo tom percol't'ido 11111 gt·ancle cstatlio, 1 Ytdu;moucia nas consm·as fJUO cnl:1o S. Ex. empre
pnt·o um pouco, e rellieta sobre o c:aíniuho audado, ~n\':1, 
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O_ Sa. ZACARIAS :-A dissidoncia n~o est:lrota. O Sn. PAUAN.\GUÁ :-Quantr ao extraordin~rio, 
O Sn. JuNQUEIRA: -Naquella occasião exigtia procu1·oi semp1·e tllr o exercito na sua maior altura. 

dissidencia. Não poupeia remessa de hu1uens para a guerra. • . 
O Sn. ZAC.l.RIAS :-E nesta occasião lambem O Sa. JUNQUEIRA :-A nossa questao agom é 

existe. outm; é a fo1·ça destinada para o tempo de paz. 
O nohm senatlo1·, digno ministi'O da guerra no anno 

O SR. JuNQrEmA : - Esta dissidéncia levou do :18ii7, dizia 0 se~uinle ao senado : cr a necossi. 
algung honrarias deputados a fazerem ao gabinete tlade do scrvir.o exigia maior fo1·ça (note o senado 

rJassado grande opposir.:io. Parecia que se linha que estava en1 discuss~o uma proposta de 20,000 
ançado sob1•e aquelle sÜccesso o véo do esqueei- liomens para tempo do paz e 60,000 pam tempo 

menta. Pela minha parlo, faço votos para que se- rle guerra) a uecessidade do serviço exigia. maior 
melhante véo se lanee, porque n:io convóm abrir forca; mas :i vista do estado pouco lisonge1ro de 
no seio do partido conservador novas e fundas nossas finanças, e lambem dessa tal ou quall'tlpug-
dissidenei.1s. nancia que existe no povo para a vida m1litar, HC!lu 

.() Sa. 1AGUARIDE :-Apoiado. a propost.a reduzida ao que era restri~tamente nu-

O .Sn. ZAC.IRIAS :-Esta dissidencia est:i pro- r~~~~i~~li~~~i~i~~e ~e ~~;.~~ ~~08':.11 ~~rã~e d~ ê~~~~ 
funda. gipe) attender :1 extensão. de nossa fr~nteil·as,, á 

O Sr. JuNQUEIRA : -l\las ahonlcmes as questões superficie vasta do Impeno, ás nocesstdades III· 
milita1'es. Os nobres senadores, •JUe toem fallaclo, temas, nilo poder:i de modo algum allil•mar CjU~ 
s:lo concordes em pedir a redut:\:ão da força; o a fai'Ça pedida 1i superior ás exigenr.ias do serVI(\O 
honrado Sr. minisli·o da f.l'UCrl'll ,i :i concordou n.1 puhlico, soht·etudo SIJ o nobre senador allender a 
outra camara em que a for·oa se reduzisse de :16 que n:lo dove~nns estar desacautclaclos. " 
mil praças de pi'"! a Ui mil; !á foi uma_ larg~t cou- Om, o que SIJ pi'IIJHl!lha pam o tempo de guerr~, 
cessão, que S. Ex. fez, em v1sta das extgenctas do era uma fo1·•m 1le 60 mil homens, o pa1·a o tempo 
serviçn publit:o; mas os nobres senadores podem a de paz 20 mil homens. E o hon1·~do srnad01• jus
reducçfio da fo1·ça pm·a H mil homens ;j:l vtl V· E:~:., ti ficou nrssas palavras perfeitaml!nte, melhor do que 
Sr. presidente, que a quest:To 'agora reduz-se a eu o pode1·ia faze~·, a necrssitlade para o Brasil. .. 
pouco; trata-se apenas rln mil p1·nças ou de uma o Sn.. PAMN.\GUA~: _ E1·a estado de paz que 
economia do cet:ca do 300 contos. 811guia 0 de guet'l'a e que podia voltar :1 gue!'l'a. 

Eu vi, com praziÍI', que o nobre senador pela o Sn. JuNQu!'mA :-... a rweessidade· para o 
Bahia, qu0 hoje fallou, oppoz-se lerminnntemr.nte a Rraz1t diJ let· sempr11, em tempo de paz, uma f.orç:t 
uma mmor l'edw.çffo da fol'('a, de forru.a qu~ ficasse de 20 mil homrns; nós nos contrntamos com lo m1l 
l'edusida :l!O,OOO ou 11,000 prar.as; 1sto .Pl ó um e 0 noll!'e senador acha excessivo este numero, quer 
grande escudo contl'a a exa~eraçao daquelll's que reduzi l-o a 14 mil 1 
acham muito fói'le a nossa força militai' O nofu·e -Consoante 1:om essas bellas palavras do honrad~ 
senador, como ho111f.m gol'emamental, Yio. perfei- senado!' peto Piauhv, a ass(){ul;léa geral votou a let 
lamente que, re1luzindo-~o o no~so exercito. a iO 11 • :1,~71 de 2ii de Setembro de 1867 para reget• as 
ou H mill10mens, o sen'tço publico não podta ser forças de terra no anno financeiro de 1868-!869; 
bem executado. ahi se diz: "As fo1·ças de terra pm·a o anno hnan· 

O Sa. SAnAIVA : -Nilo teríamos nucleo para ceiro de 1868-1869, além r]r,s officiaes dos corpos 
exercito maior moveis, da repa1·tiçfio er.elt>siaslica, dos corpos ~e 

saude, do estado-maior de i• e 2• class~ e de arll-
0 Sn. Jui.rouE!ItA :-Neste ponto, o nnht•e sena- lharia, do engenheiros e do nslarlo-mawr general, 

dm· po1• 1\fina~ disi:OI'rlnu do honrado senarlol' pela mlo po,:erão exc
1
•düi' de 20,000 p1·aças do pret _de 

Bahia Mas, S1·. Jli'Asirlente, V. Ex. vê quo a ques: linha 0111 cil·cumstancias Ol'tlinarias c 60,000 em cu·
tão é de muito pouea diJl',m•n\'a; estamos .qn~sl cumslandas cxl!·aonlinarías. "· 
conco1·des: entl·etant.o, os noh1•os sennrlo1·es IIISIS· Eis aqui, portanto, a opini:!o valiosa do honrado 
tem demasiadamente na. sua illóa de l'edneção, som 1110111Lro, pam que nunea drcesscmos d~ um nu
altrnrlm·cm á necessidade da força para guarneeer rrie1·o tal com qn~ se potlesse·razer o s~rVIt~o; mas, 
as noss:ls fl'ont.eims, pam guamccor as provin1:ias, attetulundo :Is circnmstaneias financmms, que são 
pam gn.1rnecer as fortalez:1s. muito conhecidas, reduzimos, como j:l tcllll sido 

So c•u pi'Ccisasse, nesta occashlo, de nma auto1·i feito desdn o tnmpo do S1·. viscomle tlc i\lul'iliba, o 
dado acima 1le toda except::!n, pam tlomonsli'UI' o. numot·o depl':lçns a -16,000 e e~lo anuo vamos t'O· 
meu asserto, isto e, quo iii.OOO praças mal. chPg:ml duzil-o a Hi,OOO. 
para o set·vi\:o Oi'dínal'io tlo.sle vasto lmper•o, co:n O nobre seu:tdor qun hoje fallou disse-nos: 
20 províncias, com fl'lmteu·as no A111azonas, ll!o " por que quereis li,OO J homens no !Uo Grand~ do 
Grande do Sul o i\lallo Grosso a guarneeor, pod1a Sul? porque quot·ois mais do 3,000 na guarlll\~:1o 
soccon·e1·-mo ;l opini:To do nolJI'O sonado1· poJo da COrte? " 
l'iauhy que, sendo miuistro da ?:lter1·a cm 11:!07! O Sn. SAnAIVA:-Aiém da policia. 
exercendo muito 1li~nnrnento este togar, propoz a 
asslllllbléa ~oml ~0,'000 p1·aças r~ra o sorvir.o o1·· O S1t . .lt1NQUEmA: - Ora, so analysassemos o 
dinario c GO,OOO para o extraordinario. ~m·ir.o publico udlit:u· ness•Js dous pontos do lm· 
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prr·io, conhceeriamos, com smnmn· facilidade, que 
essa forTa ni'to tl talvez sulficiente para garantir o 
Estado. co~tr·a ~ ualquer· pcrturbar.rro. . 

O Uro Grande tem turra fronteira imrnensa; além 
clislo, lm a guarnição de cidades o pontos impor
tantes, c mio sei eorno e que se pódo reduzir a 
uren~r ryurner·o de pr·~ca.s a fo!'(~a que existe naquclla 
pr·ovmcta; tomos ali! Jr·onlerras corno a do Ja"tHI· 
r;lo, Da:::tl, Sant'Anna do Livr·amenlo, Uruliuavana 
e S. Dorja; alem disto, pmcisarnos ler algurlm J'oma 
cm Alegrete o em S. Gahriel; o a capital net~Pssiia 
lambem do certa guarnição .. Como é, pQis, que os 
nobr·es senadores qucmn reduzir a força no Hio 
Grande, província sempre gnerrcira, sompr·e prorn
pta a .tomar as armas para dt>Iender o paiz, quando 
lllVi!dHlo por aquolle lado; como querem ainda re· 
duzr~ t•ssa ~o r~ a a pro,rorr,;e~ menores? O s'erviro 
puhhco havra de soflr·or murto. Aqui na Cdrte, é 
preciso fel' uma guarniriío, que deye ser numerosa· 
e urna cidade de cerca de 300,000 almas... ' 

· O · Sn. SARAIVA : - 'l'em metlo de alguma revo
lução? 

O Sn. JuNQUEIRA : - N:io; trato tlo servira 
ordinar·io; ha muitos eslabeledmentos que devem 
ser r;rrarrrecidos. E' preciso certo numero de guar·· 
das D deixar alguma folga aos soldados; tenros 
fortalezas a guarnecer; ternos scrril~os que silo 
imprescindiveis, e os nobres sonarloms querem re
duzir a Ioroa ainda a rnerros de Hi,OOO homens I 
. Sr. presidente, neslit q ucsltio tlo J'or·~~a do exer

crlo, quantia se .traz a cornpar·arão do nosso com 
os de outros pa1zes, corno fazcrn os nobres sena· 
dores, é mister ter cm gmnde consid<1ra~:1o um 
outro elemento, o tl que nes;es paizes l1a :i decre
tacrro sempre de uma for•m auxiliar· da for~a ue 
linha, d~nd•1 rcsn!la qu•~ :ip~~as esta é ernpregaJa 
em serv1ços propmmente rnrlita~es. A razão, por·-
tanto, decuplica da nossa par·te. · 

Nó.s tinham.os a _guarda nacional ; mas hoje, 
depots da ultnna ler, a guarda nacional só pódo 
ser cl.1amada em quatro casos designados; o eu 
tocarei neste assumpto quando responder ao nobre 
senador pelo Amazonas. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA : - Púde s11r chamada 
par·a todos os casos, por·que a palal'l'a sedição 
abrange t.udo. 

O Sn. JuNQUEm.\ : -Mas o que se passa em 
outros paizes 'I A Frnn(~n, alem do seu gr·amlc 
exercito, !.cem a !JI!nrlarmm'a fl guardas Jloreslaes; 
a Italin, que possue um cxen:ifo ~rand(l, por·que cm 
1empo do pnz tem mais de 200,000 homens ern 
al'lnas, possue os seus cai'Ubineir·os, que ser·vern 
como auxil'imrs da policia. 

Portanto, ~wsses paizes ha scrnpr·o decrrtada uma 
for·(~a que rlrspeusa o emprego do exercito no ser· 
YÍ\~o policial. 
. Mas, cnlrc ~<ls sor·i~ pr·eciso haver t.una gl'ilnrle 
Jorça de polrcra organrzada, pnra reduzrr·-se o nu
mero da for·r.~a do cxcrc.ilo ; temos as províncias do 
Amazonas, Mallo-Grosso, 11io Gr·nmlc do Sul, com 
frouleims a gnal'llar·, alem do scr'I'Í<~o do fortalezas, 
do gua1·ni\~ilcs, ele. ' 

PÓrtnnto, essas asserções, verdadeiras em· these, 
r•ahcm inteiramente diante da pratica dos nossos 
negocias. · , 

Quero concluir a resposta qne pretenclo dar ao 
nobre s~nador pela minha proviricra. 

S. Ex, deseja que o exercito seja considerado 
como um nueleo, com que so possa contar pam 
mantrr a tr·anrJuillitlade publili'a, se ella for altet·a
da, ou J'cpellir os inimigos externos. 

!\las, Sr·. presidente, como nucleo, não podemos 
descer muito do numero pedido pelo honrado se
nador pelo Piautry em 1867 e do numero hoje po· 
d!tlo pelo nobr·o ~r. duque de Caxias. 

Eu comprebcndo o que qniz dizer o nobre sena· 
dor. S. Ex. deseja que tenhamos um quadro de 
officincs bem organizailo pam, cm caso tlo perigo, 
poder· receber em seu se10 um numero de volunta· 
l'ios e rccmtas not:cssal'io para formar um exercito 
rcspeitavol, e ao mesmo tempo quer que esse lllll'lro 
tenha a discipliria pt•ecisa, de modo a servir em 
qualquer emcrgencia de p~rturba~ao da ordem pu· 
blica, ou de ·guerra externa. 

Mas, Sr. presidente, ntssa questrro tle formação 
de quadros, é pr·cciso considerar que bons ofiiciaes 
de infantaria, cavallaria e artilharia só podem exis
tir· tlt>pois tle passarem uma vida do quarteis, uma 
''ida de ~omrnando c de pratica. So o nobre sena· 
dor quer conscryar· um quadro de exercito em 
que hnja olficiaes subalternos e inferiores, que 
possam ser crnpr·ngados por esse modo nos casos 
que S. Ex. indicou, é ne<:cssario que elles te
nlrarn autes a inslruc~;lo conveniente, para P.sse 
nucleo rcccher um maior numero de soldados em 
uma occasião dada. 

01'U, c\ual tl este quadro? 
Sc~unt o o rlecreto appr·ovado em 12 lle Agosto 

de 1870, altcratlo em :18 de Ahril. tle 187~ na parte 
relativa:\ nr·ma de artilharia, e em 27 lle Julho na par· 
te concemente aos cot·pos de engenheirqs e de es· 
lado maior de 1• classe e repat·ti\~ão ecclesiastica, o 
eiTectivo tlesse quarlr·o devia attingir o numero do 
21i,~83 pr·a(~as, inclusi r e officiaes e soldádqs, 

O Sn. PAn.\N.\GUA' :-Não é numero fixatlo para 
as cit·cnmstancias Ol'llinarias, nem para as extraor· 
dinar·ias. 

O Sn. JuNQUElliA :- Attenda ao meu ar·gumento, 
Urna vez gue temos, por uma lei, fixado este 

quadro de 211,~83 pmças, inclusive officiaeR e solda· 
dos reduzindo-se nas leis annuaes de fixaçfio esse 
eorr;puto, e marcando-se agor·a o numero de Hi,OOO 
pr·a<ms, hern v~ o nohr'A senador que temos fetto 
um:i reduc~;io considemvel no quadro marcado em 
lei. 

Mas S. Ex. ainda acha numet·oso esse quadro 
~ssinr reduzido: quer que o exercito não conte mais 
de iq.,OOO pmças, considerando-o como um nucl,,o, 
Mas j;í disse que, poJo modo por que quer o nolll'n 
senarlor·, os olficiaes não podem obter a instrncdo 
nccessaria pam, cm uma occasião dada, SOl' coni·n· 
nienll'rnente o oxorcito elevado a 30 on I10,000 
homens. 

Disse o nobre senador quo o corpo do enge-
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nheiros, que S. Ex. diz. ler 80 officiaos, é muito 
numeroso. 

O Sn. JuNQUEnu :-Mas V. Ex. quer compa1•ar 
os misteres de vigario com os de capell:to mihtar? 
O vigario cslil cm sua parochia, nfio sahe dalli, mas 
o capelhlo militar tom de acompauhar o batalhão, 
percorrendo grandes distancias, por Jogares aló 
deserto~. e no campo; e foi por isso que o honrado 
seuado1· pelo Piauhy nos disse hontem que o capei· 
J;to-rnór devia estar munido de todos os p01lere8 
e~desiasticos, afim de poderem os cap~l!ães !'e_cel!er 
d~lh•s estes pode1·es, e n:to esta1·em suJeitos a Jlli'IS· , 
diç;to episcopal. Portanto, j;í vd o nob1·e senadO!' 
que esta lleiiSUI'a nilo tem a niinima procedencia, · 
como igualmente nilo tem a que diz respeito ao 
funccional isrno. 

S1·. presidente, eu jtl uma vez trat•Ji deste as· 
sumpto nesta c~sa. Mesmo em tempo de paz. n;To 
se p~de nffirmar tjue o co!po do engm1hciros de 80 
officmes (tem menos) S~Ja muito numeroso para 
as necessidades do In\pel'io. 

Nós temos o!JI·as mililares nas fi'unleiras do 
Amazonas, Matto·G1·osso, Rio Gmmle do Sul o cru 
varias outros ponl.os ; o nesta mate !'ia é mister n;io 
gnardam1os as providencias para o t?mpo do gu~1'1'a. 
A assembléa geral póde, em um t:nso cxtmordina1·io, 
elevar a força puLJica do Hi ou 16,000 praças a 60 
ou 80,000; mas não tem meios pum CI'Ilal' engo· 
nheiros de um momento para oulro, em um caso tle 

· guerra. S;To crea<;úes da paz para servirem eul 
tempo de guorra. 

Se durante a campanha do Paragnay nffo li· 
vemos no \heatro das operações muitos oHieiaes 
ele engenheiros, é um faeto digne. de ser l:mwn· 
tado. Esses officiaes, que n;to rnareharam quando 
chamadospol' seus chefes e apresentaram tleseulpas 
inaceitayms, deviam ser punidos na féu·ma da lei. 
lias, por isso que se <leu o abuso, mTo devemos 
r~duzi1· demasiadamente o cOI·po de engénheiros, e 
deixar de empregai-o convenientemente nos tempos 
de paz, conservantlo·o para os casos em que haja 
guerm. 

O ~R. PAR.lNAGUÁ:-Nilo fOI':tm precisos naquella 
occasitio. · 

O Sn. JuNour.rnA: -O nobre senador fez uma 
censura no tocante á rerom1a do coi·po et•clesiastico 
do cxei'Cito e achou exti·aoi'tlinario o numL'I'O de 80 
sacertlotes, ÍOI'man1lo uma prop01·r.fio, pela qual en· 
tendeu que se tiniHI destinado lllrÍ padre para cada 
HiO soldados. 

ACI!ilanrlo esta proporçtio do i Ilustre senador, ou 
p~deria dizer que, para aqu~lles que amam a reli
guio, ess11 numero e pequeno, pol'IJIW, realmente, 
para um sacerdote ó muito dedicar-se inteiramente 
a HiO indi viduos, que ntTo teem oull·o pastor a 
quem recol'l·er. 

Mas a propoi'<~ilo do nolli'B senador n;To está 
certa. Sendo o numero do prar.as de 10,000, thTo 
200 soldados a cada capcllao. • Attenda, porem, o 
noiH'e senador a lfUO toiuns rslaLelecimentus mili· 
tares, que [ll'ocisam do c a poiiiTt•s; le111oS nos ai'SC· 
naes d~ guci·ra companhias dn mcnnres o arlificos, 
onde~ preciso que hnja pa~lr~s para t>nsinnt· as 
doutnnas de nossa santa rr!Iglito. 'l'ernos !amuem 
fortalezas, guo oslfio longe dos povoados, o n;io se 
devem coml•~mnar as gual'llil'õcs, que a/li se admm, 
a ficarem inleiramenle pl'iva'das do pasto cspil'itual. 

Assim, deduzida aquc/la parlo dos saconlolt'S l]I~O 
se dtJvem empreg:u· nas .foi·Ialezas e nos cslaho/ect· 
mentos milita,·cs, o noLI·e senador vunl quo o.q quo 
ficam para os Lnlalliões, mio R;To e111 uuniui·o tal que 
dd a sua [HOJIOI'\l<1o; dai'Ú talvez a propor(:ITo do um 
para 300 ou I100 soldados, e isso mio e do wais. 

O Sn. SAnAIYA :-Qunmlo nas paro chias lm apc
na8 um para 20,000 almas o mais? 

Sr. presidente, eu nilo crcei com esta rerorma 
fun~cionalismo novo; apenas dei regulamento ao 
corpo ecclesiastico do oxr.reilo, corflO que n;To tinha 
autonomia, que era como que desprezado. Eu 
dei-lhe uma certa autonomia. 

O Sn. S.\nAIVA :-"Mililal'isando-o. 
O Sn. JuNQUiliRA:-Nem houve la! rnilitarisacão, 

porrJne, pelo regulamento, os sacel'(\otes continuam 
a ll'ajar suas Vtlstes sacel'llotues, mto Icem distin· 
di vos militares e a gi·adunç.;To impOI'lil apenas em 
honras, e lambem o meio de se irem dando acccssos, 
rnolhol·amcnto de soltlo, vantagens aos que ·bem ser· 
virem. . 

Os nobres senadores qncl'em que o padre .que 
entm pm·a o exordlo mio tenha absolutamente 
futuro I E tlemais, olles j;~ tinham accessos, [lOI'que 
antigamente chamavam-Rei"', 2" capellúes, e essa 
graduar:ão importava diil'el·cnea de vencimentos. 

Sr. preRidenle, o illustre sÍmadoi·, que hoje fal· 
!ou, refúio·so a uma queshio que se tem aventado 
nestes ullimos dias, e é, se é licito faze1· opposiç;io 
administrativa ao passo que se p1·esla apoio politico. 

O Sn. SARAIVA :-Desrjo muito õuvil·o sobro 
islo. , 

.o Sn. JuNQUEIRA :-Nesta matm·ta me parece 
que as opiniões absolutas nao são verdatleiras; ó 
proci~o lazer uma distincção, que nfio só o bom 
senso, mas o nosso direito parlamonlat· está acon· 
se/hando. 

Quando se trata do pequenos sci·viços, que não 
affeclllm essencialuwnte ao bem estar publico, creio 
que é licito a um tlopulado ou senado!' tlenunciar 
qualquer desvi~ da autoridat!e.; e, no entretanto, 
tomam/o o .~OUJtlTiclO !la pohtiCa, e ;u:haado·a fa· 
I'OI'liVei ao paiz, p1·eslar-lho apoio. Mas, quando s•J 
tl'llla de serVi(loS, que afl'eclam cssencialrnenle a 
vida do nossa sociedade, por exemplo, as finanças 
publieas ou a ~ande dos povos, c•nlomlo que o de· 
rmtatlo ou senador que achar quo o governo as des· 
cura, não pódo jll'esliH· ;to mesmo govemo apoio 
IH'IIl administrativo nem politico. 

Portanto, a disliiiC(HTo quo faço me parece a 
uuica que pólio haiiiiOnisaras opiniões divergentes. 
Quaudu npoin111os 111na siluaç.fío poliliea,pol'que cn· 
ll'mln111os IJlW ella co11duz o paiz a bom porto, não 
vamos fhzt'l' opposi~lio ao mi111sledo para dl'rriúal-o, 
uuicarncute po1· um perfueno desvio administrativo, 
urro; mas quando os 1 osyios forem do tal ordolll 
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que afl"ectem serviços essencines, que tragam uma 
ce~·ta prrturbaçilo, então cu digo que o deputado ou 
scna~or, que fiwr opposição admmistrativa, a devo 
fi1zer taml1em politica. Faço esta distincçao, porque 
rnlendo, como senador, que nilo devo abdicar o 
m~t~ dire~to doJ criticar o censurar alguns actos ail
muustralivos que não me parecam muito i:onfor-
mes :i loi o ao bem publico. • 

guarnições j:l mesquinhas de nossos navios ? Seria 
o mesmo qu~ d_ecretar a completa aniquilaçao da es· · 
quadra bt·astleu·a. Portanto, se no exercito houves 
~e t~mhem quadros nominaes,o honrado Sr. duque do 
Cax1as _nec~ssariamr;nte d-.via c01·t~r, porque deste 
~odo hrarta a possthilidadll de elevar.ão e foi por · 
1sso que o nobre ministro da marinÍ111 fez bem 
neste ponto ue rista, porque tirou a possibilidad~ 
de angmonlo; mas o senado saiba que efl"ec!ivamen
te a força se mantem a IUesma. 

N:lo se segúo que se v:l desde Jogo romper em 
hostilidade contl·a um minislcrio porque um de 
seus mo_mhros commolleu :wtos que nilo s:lo muito 
razoave1s. mas qne nilo nnportam outras tantas 
feridas no seio da nac::lo, 

Sr, presidente, do· <tue tenho dito se vd que cm 
parle tenho ,-,~spondido ao dtscurso do nobre se
nador pelo Piauhy, gue opinou da mesma maneira 

· qno os nobres senadores pela Bahia e pelo Amazo
nas quanto á reducção do exercito a !4,000 
praras. · 

Já li a opinião valiosa de S. Ex: e ponderei ~ue 
a quesli!o se reduz a muito pouco, pois que S. Ex. 
quer i ~.000 praças e nós queremos !5,000. 

Neste ponto, eu tambc·m não posso deixar de ren· 
de1· hocneuagem ao nobre senador pelo Piuuhv. Em 
:1867, S. Ex. collor-ou-se muito mais ao lado dos 
''erdatleiros interesses da nossa sociedadt~ e do 
nosso e:xercito, d? que hoje. Eu, querendo susten
t~tr a nunha optnt:lo, ni!o posso achar melhor auto
rHlacle do que S. Ex., que é proficiente na materia. 
!11as, S1·. [ll't'sic.lente, o nohrc senador quiz tritzcr
nos outros elementos, para mover-nos :l essa redu
çi!o. Disse-nos que o ministerio da m:u·inha acaha 
de da1· um helio exemplo, aceitando a emenda de 
reducção ela foroa naval, e quo assim é conveniente 
. que o. ministerio da guerra sig:1 esse llXemplo. 
S1·. presidente, pat•a intell igencia do senallo, devo 
duclaJ•:u· qual foi a rec.lucç<io loila na outra camat·a 
na força uaval. 

O Sn. StLVE!IlA nA ~[oTTA :-Reducrcro da força 
nominal. · • 

- O Sn. JusQuEinA :-A-marinhagem n:lo est:\ com-
pleta. O r.ot·po de imperiacs marinheiros, no seu 
estado co1r:p:oJIO, devta tci"3,HJG prnc:as; o corpo 
de imperiacs marinheiros de 1\lalto Grosso 2i8; 
o hatal1111o navall/180; os tle aprendizes maJ·inlwi
ros _3,000. l~ntrelanlo, o corpo de imperiacs mal"i· 
nhet_t·os _tem apenas 2,179; os col·pos de apt·emlizes 
m:~rmhwos 1 ,~!H ; o l.mtalhiTo naval 8!lii. Conse
gumlemcnl~ essos dill'ercnles corpos núo esl:lo c~ont· 
pielas; contmna o numct·o dt Jll'at.as que hnje existe. 
A reducç:lo, a que o uobt·e llliuistrcl tla mar111ha acci· 
tou,_ não inllue no numero ell"octi\'o de pt·ar.:LS de' 
ma~·tnha. Neste caso, o nolu·e mi11istro u:1o deveria 
acc;1tal-a; porque, so acltnittis·se uma dimi
lllllt:ilo de cct·ca de 3,000 p1'a1as da forr.a :wli
va da marinha, leria commeltido um veriladciro 
erro. Como tl que ele reponto se hão do climinuii· as 

St·. pr~sidonte,_ urn:1 obsct·vaçao farei, e é quanto 
aaprend1zes mat•mhmos. Eu, no caso de S. Ex:. 
n:lo aceita1·ia reducçi!o nesta parte, porque ess~ 
corpo é o viveiro de nossa marinha, · 

O Sn.· ZACARIAS: -V. Ex. deve dizer isto• 
quando aqui vier o SJ'. ministro da marinha. 

O Sn. JuNQÚEIRA :-Na:o estão completas essas 
companhias; mas devemos fazer todos os esforços 
para completai-as. 

Sr .. [ll:e.sitlentc, o homado senaclo1' pelo Piauhy, 
pam JUstthcaJ' a sua emenda de i~,000 praças, disse 
qucl no tempo da guet·ra o serviço foi feito pc r 
iO,&OO pra('as. 

Eu observo a S. E'(. que nos mappas do tempo da 
~nel"l'a não fi gerava devidamente a gmu·da nacional' 
~lt;stacada naqnella occasifio ; o serviço est:ll'a su-. 
J.<•tto a grandes lacunas e defeitos, porque além da 
lurç~ que se destacava em muitas províncias pat·;~ o 
S<'I'VIÇo do ministrrio da guel"l·a, havia destacamentos 
que corl'iarn pelo ministerio da~·ustica. Pot·tanto, nfio 
prot'.ede _esse argumento fnndac o n;Ís iO,~OO praças 
em. serVt('O, como disse o nobre senador, do minis· 
tel'lo g-uet•ra . 

Tratando d_este assumpto, eu nrro posso deixar do 
mo~trar ao senado que nós estamos, por assim dizei', 
mmto adiantados em semelhante matel"ia. O mili· 
t~t·ismo mlo nos tem invadido: nós que costumamos 
mla1· os patzes da Em·opa como typos em muitas 
t~ousas, estamos muito mais' adiantados do que elles 
no c]uc diz respeito a 11randes exercitas permanen· 
tes., Quando consideramos que um paiz, como a· 
ltalla, qúe mlo tem gmmloJ imlustria e não dispCío 
tle gt•atH~es eapitaes, comparatla com a França, a 
ln~latt•rt•a e a Belgica, póde tm· um exercito do 
m:us de 200,000 homens em tempo de paz, 
tlcwemos reconhecer que o Bmsil, depois dos 
IMatlos Unidos, é o unico paiz do mundo que dá 
o ~xemplo de tm· ~ma diminuta for1:a militar. Se 
qtuze~semos segu1r o exemplo, quo nos dão os 
nossos vizinhos, teriamos foJ'\'a 111uito IIHlilll', por
qull_ a nossa popula~:lo é de mais de 10,000,000 
habtt:tules, e o nosso buclget vae avultando de urna 
maneim consideravel. 

Para que o senado vrja a diiTeren~a da nossa 
modesta ftli'Ca, relativamente a dos divet·sos paizeil 
da Europa, lerei o seguinte quadro (lendo): 
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O Sa. SARAIVA : - E.1mmos na Amcrica. 
O Sn. JuNQUEIRA :·-Na Amcrica só nos avanta

jam os Esr.ados Uuitlos, porque, tendo uma popula;· 
\~fio do 40,000,000 de ha!Jitant~.s, possuem apenas 
um exe1•cito pct•manenf~ do 2a.OOO homens ; mas 
eu já disse em ouh·o dia que nos Estados Unidos 
havia,.além dos corpos do policia. as milicias locnes 
voladas ptllas a~semblua~ dos dilferentes Estados, e 
quo estas milicias são mui lo numerosas. · 

S1·. presiuonto, o honrado senador pela província 
do Piauhy, tratando da nol'issima lei do rccruta
rnouto, deixou pairar uma c.erta duvifla, se porven
tura a atlluencia do voluntarios tinha sido eiTeito 
desHa lei, ou se havia nisso um indicio de miseria. 
publica, que fizesse com que muitos cidadãos bra
sileiros atlluissom para o s81·vi~o das armas, nllo 
acf1ando cm outra imlustria meios de subsistencia; 
mas eu m1o posso aceitar esta ultima :rpplicação. 
PaJ·cce·me que a simples abolir-ão dos ~ast1gos cor
poi'at\S no exenito, bem como a exf.iu~ç.ão das 
dmes tios camaradas, e maiores vantagf'IIS pPeunia

M rias foram as principaes medidas, que toem produ· 
zitlo a atlluencia de voluntarios. · 

!~§~~~~~~~~~~§§~ § 
~ tN oo oco o 0-==!4 a-1 ~ ~ co =~~o 
o~~~M®~·~o~~ oo~ o 
~M~ • ~ ~ . ~ 

Neste ponto, Sr. pr~sidonte, não posso deixar 
de queixar· me do meu illustre amigo senador pela 
provmcia do Paraná, que primeiro aventou nesta 
casa a itléa de que talvez a falta de meios de suhsis
tcncia, a li1lt:l de trabalho téuha levado os eida
tl:ios brasileiros a procurarem o serviço das armas. 
Acho gun; se esta razão fosso procedente, teria ~lia 
actuado, ha muitos annos, no auimo de nossos con
cidad:los p:u·a pi'Ocur:u·em r.sse serviço. Se nossa . 
industria amda n:io esta assaz desenvolvida, se em 
algulllas províncias ha difficulda1le cm acha1· meios 
de suusisfencia, estas circumstancias existem dAsde 
muitos annos e nunca appareccram tantos volunta
rios. Agora, deJlois da dtlcrotaçilo da lei de 26 de 
SetL~nb1·o de 1874, em que so abolia o castigo cor
poral para o exercito, extinguio·so a cl~sso dos 
camaradas, e cm que se deram outras v~ntagrns 
aos voluntarios, é que elles appa1·ecem dm grande 
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c6pia. · 
0 Sn. VISCONDE DE MUillTIDA d:i Um aparte, 
O Sn. JuNOUEIIIA :- Diz muito bem o nobre vis

. coutlll de Muritiba; agora nilo se púde fugir :t'ohri-
• g:11;áo do scrliço, uma vez colroratlo o individuo 
• nas condi~ões da lei. . 

E' por isso que cu dizia, ha poilco, que tinha .do 
· qumx:u·-mc do meu illustro amigo senador pela 

província do Pai·an:i, porque trouxe pela primeirà 
v~z :l esta casa a idéa do que talvez fosse a falta 

__ do trabalho, a miseria publica em algumas locali· 
.:3 dadcs que conduzisse nossos patrícios ao sei·vico 
~ das ai·mas. Eu vi logo que a illmtre opposiç.ão 

havia tlu agarrar·se a essa idea e dal·a como t•tli· 
ciente cansa da alllucncia dos voluntal'ios: mas, 
senlioi'Ds, estas ci1·cunistancias dillit:eis de viver, 

Ha, pois, na Eui'O\ln snbm uma popula(~:To dt• 
323 mi IMos tio indivh tHlS, oxort~itns no lliiiilOI'O de 
!),400,000 homrns. Om, j:\ v~ o senado rpw nó.> 
cs.t~n1os, felizmente, muito louge tlrssa exngera~ão 
mtl!lar. 

essa miseria cm algurnas p1·ovincias, osso at.rnzo do 
ilitlusll'ia, ú um fado constante em nosso paiz, o 
nunca appal'l't!l'l'alll \'Oiuntal'ios: sli dnpnis da de· 
Cl'lllação da loi e do seu rrgni:Hlll'llto é qu1• l'IIPs 
alllui1·am. So klllns causa iu·oxima o conlll'cida 
pol' fJUtJ motiro II:>I'Cll~os t!o pesrjuizai' causas'l'c· 
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motas e que n~o silo verosímeis?. Por consegu~nte, 
de':llos :i lei do 26 de Setemhro, lei votada aqui com 
ammaçiTo até de alguns membros importantes do 
partido li bem I, o seu de\' ido Jogar na histol'ia; :l 
ella pertence essa revolu~ão que se fpz no serviç.o 
das armas, de maneira que as farnilias nilo toem 
mais haJ'l'Ol' de que seus tilhos y:ío sct'VÍJ' nas filoi
ras do exet•cito, pot·que csl:io certas de que nlli 
elles não ''íio solrJ·er ca;tigos corp01:aes, nem 
snjei~arem-se ao serviço menos digno do CJ'iado. 
(Apoiados.) 

Bem dizia eu, Sr. prosirlente, que o honratlo se· 
nador rela província. do Piauhy não teve raz:io 
deixando pan·ar alguma duvida sobre a lei de 26 
de Setembro, como determinadora da afl'luencia do 
volunlat•ios, o lambem neste ponto eu reii,indico 
rara S. Ex. uma parte da gloria, porque foi um 
ilo~ membros desta casa que mais nos auxiliaram 
na discussilo e passagem dessa lei, · 

O Sn. DUQUE DE CAxrAs (p1·estdente do conselho): 
-E' verdade. . 

O Sn. JUNQUEIRA:- Portanto, quero que S. Ex. 
em tOtlos os tempos diga que foi um dos que mais 
ooncorreram para que no exercito do Brasil ces· 
sasso o castigo corporal, 

O SR. SAn.AIVA:-:- E' uma disposi~:io pela qual 
pro pugnamos ha mUitos annos, 

O SR . .TuNQUEtnA: -· N:to o nego; estou lhes 
1lantlo parte da gloria. 

O Sn. SARAIVA : - A causa é a disposirão pela 
qual combatemos sempre e que os senhores não 
quizeram senão agora. 

O Sn. JuNQUEIRA : Etl sempre quiz, 
O Sn. SARAIVA:- Vencido. 

cupp1·i ma-se igu~lmcntc o estado-maior de !• 
SlnsJo, • 

Sr. p1·esidr.ntc, vejo nosto additivo do nobre 
senador uma idéa tb reorganização rio alguns COI'
pos scientificos do exel'cito, uma alterar.ao nos pos. 
tos supoJ'ÍOJ'es e uma divis:io do eiceréito: o no· 
LI'C senador qnct· que. toda a força se divida em 
quatro grarHII-s divisões. 

Esta divis:io é o que se costuma chamat• exel'· 
cito regional; quer o nobt·o senadoJ', quo nós te· 
nhamos o nosso exercito tlivirlido etn quatro re
giões neste Imperio. Nilo me parece, Sr. presidente, 
ac01·tada esta disposiçao. · 

O elemento predominante em uma força armada, 
principalmente como a quer o nobre senador, é a 
sua completa homogeneidade o a sua extrema mo
bilid:íde. Desde que formarmos em um paiz vasto 
como este, com falta de estmdas de forro, com au· 
sencia 11uasi completa de vias de communicações 
par:l certos togares, corpos de exercito regionaes, 
nós poderemos ter alguns batalhões sofTI'iveis, mas 
estes batalhões mio terão os elementos precisos. de 
homogeneidade, isto é, se1·ão batalhões de mal·a
nhenses, de cearenses, paraenses, assim como have· 
rà batalhões de bahianos, de pemambucanos ·e es· 
qnadrõcs de rio-grandenscs; mas não haverá cor· 
pos de brasileiros, e nisto é que está principal· 
mente a sciencia do organizatlor, quando se trata 
de exercilos. 

RecOI'do-me, Sr. presidente, de que quando Na· 
poJ,:ão I com mandava na Italia, no pl'Ímeiro período 
brilhante tle seu commando em i796, c !{Ue lhe ap· 
pareciam batalhões enviados pelo directorto tlc então 
compostos ele soldados pertencentes a um mesmo 
,[epartamento, aquelle illustre gum·reiro e homem 
de estado tratara logo de mand:H' fazor a refusao 
destes batalhões parn lhr.s dar um caracter mais na
cional, um cat·acter mais fmncez, porque ello não 

O Sn. luNRUElllA :-Est:í onganatlo; pl'Ociamei-a queria bl'igadas ou cOJ'pos de not'tHantlo~, nem de 
sempre: e no mgulamento que expod1, coube-me borguinhões, nem de pi'Ovinciacs,-qucria brigadas e 
a gforia de ter declarado desde logo supprcsso o corpos de {rance;;es, E altlm disto deu ainda uma 
castigo corporal, quando havia opini,1es valiosas do raz:io suprema, qne o• nob,·es senn,lores podem on· 
q~e &sse casti_go sú deveria .d~sapparccer. depois tle contrar no memoJ'ial de Santa Helena escl'ipto pelo 
fetto o sorte10; O que eu diz ta-c o nobre senador conde do Las Cas,'s, e é que muitas vezes um bala· 
n~o me attendeu, e por isso deu o seu aparte-é que lhfio, uma brigada vô-se empenhada de reJlente em 
as duas disr.osições contidas na lei do 26 de Selem· um certo perigo, óvictima,etstovae cobrir de luto a 
bro de _187lrelativa :1 aboliç:io do castigo co:pot•al uma localidade inteira dopaiz; no enh·etnnto que se 
o:\ extmcção da classe dos cama1·adas, ú que llnham os batalhões fo1·em compostos de indivíduos perten· 
produzido a aJlluencia de voluntarios. · contes a todas as províncias ou departamentos, se 

O nobt·o senador pela província do Piauhy apre· houver pl'Orniscuidade, que é o que traz a naciona· 
sentou o seguinte attditivo ( leurlo): !idade, não se vel'ilk:H':\ este g1·ande inconveniente:. 

" O governo ti1:a autorizado : diante de um desastre a dôr se divide por tantas lo-
§ L• Para reorganizar o exercito e altnrar o qun· cal idades que não púdo pesar com mão tio fet•t·o 

dro da resptH:Iil'a ollicialidade, distl'ibuitla toda a sobt•e uma sú. l'ot· estas l'o1Ziíes, a idéa do nobre 
força em quat1·o gt·antles divisões, confol'llJe julgar senador pela pt·ovincia do Piauhy, de .dividil· o 
mais conYcnieute. nosso cxcrdto em corpos rcgionaes, não íluma idtla 

N. 1. Na _o,·gauização, que dor aos cOJ'pos espe- aceilavel. · · 
ciaes, supprunam-sc oito marccbaos de campo e Quando. Sr. pt·esidente, alguns paizes da Europa 
augmcntcm-so dous tenentes gencracs o quatro bri- dividrnt o seu cxer.:ito cm regiões, ú porque se 
gadeiros. d:ío :\lti cit•tmmsl.ancias mui lo dilfoJ'Catos. e que 

N. 2. Hel'undarn-so em nm só·eorpo militar scicn· podem inlluiJ' poderosameute pam que a promis
lifico, com duas scc~õns on coqJOs de est:ulo-maiot· cuidado se f:lt:a e wio se tW a hypothoso do haver 
de i" classe, estado-maiO!' do m·tilhal'ia o o do onge-/ batalhCics compostos sónwnle de pessoas de uma 
nhoiJ·os, suppl'imidos os tencntos do pl'imeiro. eerta jli'OVin,:ia. A !tal ia, por exemplo, tem sola 
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grandes commandos · cada cammanda destes é .mas rejeitar, desde lago, a sua opiniao : mas digo 
dividida em algumas divisões. Tem a Jtalia !6 di- que me parece quo este seu ad(litiva. não t~m 

· visões militares : a divisão do Rama, Florença, .grantlo fundamento, porque esses corpos são d1s· 
.Milão, Ve•·ona, Padua, Napales, etc., e estas ·di vi- tinctos uns dos oulJ·os. 
sões subdividem-se em 63 distl'ictos • 

.Mas o que succedcu na Italia ? Qual foi 0 prin- O Sn. SAnAJV,\ d:l um aparte, 
cipal pensamento do governo italiano .quando se via o Sn. JuNQUEIRA :-Apenas diga agom ·que o 
mais tlesassomb1·ado daquellas lutas, que pl'ccoder~m nobi'O senado1·, na ultima parle dc.~le additivo, refe· 
à constituição morlcrnn do. reino italiano 1 A pri· rindo-se ao. estado-maior da 2• classe,. me parece 
meim preoccnpaçãn do gavcmo foi. refu11dir o que n;ia tem muita razão. O es.tado-maior da 2• 
exe1·cita e a Qsquadra. Antigamente havia o exer- classe pólle e pl'Csta ao exercito muitos serviços; 
cita piemontez, o exercito toscano, o exe•·~ito na- ha muitos misteres que estão <lestinados a se1• 
politano, etc. ; e as esquadras lambem dividiam-se, exercidos pm· alfieiaes desse corpo. Vau soecar· 
principalmente na esquad..a sarda, ou antes pie- ···er-llle ainda das palavras do illusll·e senador pelo 
manteza; e na esquadra nQpolitana, que era a mais Piauhy, ctuauto ao estado-maior de. 2• classe: . 
numerosa. Mas, o governo de Vi•:lol' Emmanuel, Disse s. Ex. em 21 de Agosto tle t867 : · 
como disse, lo.go. depois de eessarcm os embaraços " o ·nobre senador convidou-me a extinguir o 
da nova constJtmção, reorganizou a esquadra, estado-maior de 2• •:lasse; não sabe para que s~rve 
dando-lhe unidade; rnistuJ·ou as tl'ipDiaçúes, mis- esta classe; ·em sua opinião é uma exc•·esc~nci:l 
turau as alficiaes, e praticou o mesma no exercita. injuslificavel, é a inf~•·na de Dante, parn onde silo 
Estando a Italia COJ'Iada hoje tle c~minhos de ferro, alJrarlos as olficiaes ·invalidas, sem. p1·estimo, que 
ó muita facil o e~ba1·que de I.'CCI'Ulas do Piemonte impedem 0 aMosso rlaquellcs que ainda podem 
para Napoles e vu:o-ve1·sa, IJem como de qualquer servir. Se assim se tem IH'alicado Mo serei eu que 
ponto da llalia, de fórma que p 1dcm existir os 0 justifique, nem o fal'ei com a; .olliciaes, qnande 
sete g1·andes commandos, ás l6 divisões e os fi;} tiverem p1·estimo; os inválidas devem ser l'eformados 
distri~tos a _que alludo, . sem_ quo existam hoje é 0 que manda a lei, é a que tenho feita, e pre· 
exel'Cltos rcg1onaeK, llOIIl os defmtos qu8 apontei. tendo fazer. · . · 

Disse ainda o nobre senador; supprimamos 8 • 
marechaes de campo e augmentemos 2 tenentes ge- O S1•, ba1'fio ele Cotegipe :- Para quo se1·ve esta 
nr.raes e ~ brigadeil'os. N:to camprehcndo bem o classe? 
alcance desta refo1·ma quo quer o nohre senador O Si'. ministro da:'gual'l'a :-Para o estado-maior 
pelo Piauhy. Vejo que equivale isto ri suppl'Ot1S.f!o de 2' cl~sse v:to olficiacs que, não poilendo prestar , 
apenas de 2 gent!J'aes, pois que, dimiuuinclo-so 8 serviço na sua a1·ma, nem tendo a curso completo 
mareehaes de campo, cJ•oam-se inais 2 tenentes ge~ para pert,meerem ao estada-maior de l• classo, e 
neraes c mais ~ brigadeiros. por conseguint•J serem empregados em rommissões 

Por muito tempo, apezar das intençúcs do hon- rle· maior importancia, se1·vem em outms commis
rado membro, não pode1·emos realizar de facto esta slíes inferiores, nos depositas, nas fortalezas, etc. e 
suppressão, porque os oito ·marechacs mlo podcr:lo 01:l outros muitos serviços de administração, p.11·a 
ser til·ados ·do quadro, Mo de ficar com as suas os quaes não estão inhabilitados., · · 
vantagens. Pol' esta forma Mo de impedi!·, por Eis aqui uma opinião muita valiosa, fundada . 
muitos annos,qne se realize economia alguma... pe•·fei,lamente na p1·alica ela seJ•v!ço: ha mujtos 

6 Sn. DARÃO n.t LAGUNA:-Apoíado. misteJ•cs para que scrvr!m os offic1aes c o estado· 
maior de 2' classe. PP.ço, portanto, licença ao 

o Sn: JuNQUEIM :-.'. porque alóm dos qua- meu nohl'O amigo para não aceitar .esta parto do 
tro tenentes generaes que nús jrl temos, e além dos seu nddit.ivo. · 

· dous que seJ·ão pi'Omovidos,segundo a doutl'ina do Passarni aos outros auditivas, c pat·que a cammis
nobre senador, teremos mais seis' mareehaes, qun são tem do dar paJ·ccOl' sobre élles,nfia quero adiantm• 
serão graduados em tenentcs-generacs e quo ficam acconlua(l~ opinião. O n. ã .supprime em tempo do 
tápandó a po1'tà- por muitas annos a qualquer p1·o- paz hm ·alf,,J'es por companhia dos corpos aJ•regi
moçilo a estes postos elel'ados e fazendo a respcc- mentados. Pu1·ece exequivd esta medida, mas llila o 
til'il desreza. Ora, se o nobre senador teve em t!. Mesmo em.tompo d~ paz,as companhias precisam 
vista a tllminuição da dospoza, nilo atlingio o alvo, de dous alferes, porque lm muito serviço ... 
eant.inmtmos a e!fcetl1al-a llo mesmo modo e aug- o Sn. nuuuE 'DE CAxus: - Stto indispe'nsaveis. 
montamos dous postos do tenentes gencraes e mais 
quatro de brigadeiros. O Sn. JuNQUJqll.\: - S:lo intlispensaveis, diz o 

Quanto aoscol'po~ de .. cstado maio1· ~lo l• class~, nobi'O uuquo. lla\muito serviço do quartel; uma 
rs!ado maiO!' d? al'ldharw~ ~o engonhou:os ref~I~Ul· companhia wlo púdtl prcsdudir da nmne•·o de olli· 
didos cm um su corpo nuhtar, n1To posso rt'JOJlar ciaes que ~:xislcm, pó1·quo so Iom rcconlwcido que 
·in limine, mls.nãovrjo vantagem obvia o patente. pam cada \lOhOIIIWIS precisa-se do 11111 official,; o 

N:io dos~jo \'Ol' rejeitados os adtlitil·o& do noiJI'C pal'a cada 80, po_rtanto, elo quatro, que stlo o cap11110, 
scmulol'; a minha opini[o é que si•jam tlcsla~aúos o lencnlo o 2_nllorcs. So, COIIIO qtw;· o nohro sona
dosla lei de foi'"a, que sl'jnm csludatlos pela com- dor r•~la llnllla, dPvenJos con~crym· o •pwdro tio 
missrro. S. Ex.' nos ap1·cscnlon aqui o fruclo do 1 mml_o a. f'Otlel' ser :111;:nlelllat!a a J_o;·~a, nfio <!ovemos 
suas elocubJ·açúcs, tl pessoa compctcu!c; niio pode-! dinllllllll' •·:;so ll''"u"l ncces~ano. Ou de .podemos 
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diminnit·, como temos feito, é nas pmcas de 
prrt, que j:i eshio reduzidas a Hi,OOO; mas· nosso 
qn:iuro habilitado do officines não podemos dimi· 
IIUÍI', I~ indispensavcl qne haja dous nlfet·cs pot• 
companhia, c perrnilla, pois, o nobre senado!' CJtW 
n:ío :H:eile pnm a lei da força este seu addilivo. 

l'ropoz mais o nobre senadO!' : 

na Ctkle o arsenal do guerra por excellencia, c 
apc!1as consigna para as províncias pequenos de· 
pos1tos. 

Eu acho, 81·. presidente, quo esta cr:tfralisação 
é m:l sempt·c, c. pl'incipalmento tratando·se do um 
paiz como o nosso,' de um lilloral vastíssimo, 
com as prrvincias communicamlo·se entro si, quasi 
que súmento pot• meio ria naVI.'gaç:io marítima. " Fu:a o govemo autorizado a resblJe!ecer os 

carnar:alas do exm·cilo. " • 
Confesso ao nou1'C senador pelo Piauhy que tive 

uma C<~rla sorprcza, vendo S. Ex. nprescnl.at• este 
a:ldil.lil'o. O noh1·e senador, que foi comnosco colla· 
horadm· da lei de 26 de Setembro de f8H, parece 
IJI!il n:io devia apresenl:al·o. A :liscuss:io nesta casa 
rolou sobre este ponto-a nohililação do soldado.
l'or isso tratamos do ah0Jir o caslif(O corpot·al, 
assim como de limr aos oJTidaes o direito de esco· 
lh<JI' uma praça de sua companhi~ ou :lo seu corpo 
pam fazer desta p1'a(~ll o seu .cnado e empregai-a 
em s1•rviço menos digno. 

'I'ratando·se de um paiz !;to extenso, a concon· 
traç:io dos al'lefactos militaJ·cs na. t:apil:d púde Ira· 
ze1· os mais funestos resultados. Supponha-sc que 
temos qualquer divct·gencia, p(<r algum tempo, com 
qualquot• nação mal'il_ima; llcarinmos inteiramente 
tolhidos de soccot'rer qualquer ponto do Impel'io. 
Um h loque i o estabelecido no porto do Rio tle Ja. 
nei ro nos lolherin de m:ios c pés. 

Nem nos tempos colouiaes, em que se diz que 
h<. via grande eentralisa~:1o, se pensou cm eslahe!ecer 
somente na Corte o arst,nal do guel'l'a.' As .fll'O\'Ín· 
cias do P:tl'<l e Amazonas, que s(J pot· si constituem 
um granel~ imperio, e que esl:io t:ro longo do Ilio de 
Janeit·o, no oxtJ·cmo norte do Impcrio, podem dei .. 
xar de ter um a~·senal de guerra, ainda que mo-

O Sn. PArrANAGUÁ :- N;ío o púdo fazer. 

O Sn. JuNOUEIIIA;- N:ío .P9do deixa~· de fazei' : 
a rlnlncslicidade é serviço menos digno do soldado. 
Esse ~ervi~o não o nobilita. 

O Sn. SAn.lrrA:- Pu is emm crnp~egados nisto? 
O Sn . .TuxouEmA: - Como e~· ia dos, eram ; a 

paliivra mesmo está dizendo. 
· O Sn. P.mANAGUA: - Enliío lambem como orde· 
nnnr.as . . 

O Sn. JuNQUErnA :-0 nob1'C senador sahc a dif· 
ferr.nça que ha cn!I'O o ordenan~a e o camara,la o ale 
bagn·~iro em tempo de gurrJ'II. Ora, cm tempo do 
paz.~ camúada em empregado no serviço fi,:nesli· 
co, e a isln é o que quizemus pu1· lim par:1. 1::.>bili· 
lar a qualidade liO soldado e fazer com que so apre .. 
sentassem no ex.crcito filhos rln boas famílias cm 
n1aiot' numero do que ale cnt:ío se tinham apre· 
S)llfa<!O. . . 

~Ias n nobre sena1lor pelo Piauhy foi inllnen· 
cindo para aiJJ·csontar nst1l addilivo por uma consi· 
dcraçi'io economica. Disse-nos que se fazia uma 
rli'speza de cerca de ~00:000.;5 com gt·alilh:açõcs nos 
offidaes do exerci lo para pugat·em scns eriado'J. Eu, 
cowquanl.o renda homenagem a essas coll.sidera
etJos economicas c julgue que dovcmos l.rr todo 
~nirla<lo na dccrcta~:io :!:t dcspeza publica, fazendo 
todas as economias possíveis .. comtudo n:1·J posso ir 
no ponto do preterir a execuç:ío tlu um all'J principio. 
E a nossa qncsl:io. aqui wio é do tli.nhoiro, ú de 
)li'Íncipio; wio posso COIH~onl:ll' cm 'JHC o soldado 
seja camal':lda, s<'jn t:ri:ulo. N:io é, pn tlanlo, a rrucs
l:io da dcspeza rJIIC uos deve 111' ;te ponto fazer 
relralal'·llllS do voto, CJUO :h•mns ha Ires anno~. Con· 
sequeutenu'ute, n:io po.;so jlrrslar 'J 1mu assm; U mcnlo 
n eslu arli;:o addilivu do ::u!JrrJ scn:ulur pa1·a que 
ollo seja iuS<)I'ido na actual lei rio lixa~:io de Ji.J:'(:as 
de tPI'l'il., 

Jla 11111 outro additivo IJII'J 1110 parece 4Jssonanle 
das idt\as, <JUO l.ccm sidu roce!Jidas l'lll wais t:tlll· 
sid•'l':leao, ]ll'incipalmenlr, pi!ln p:il'lido a que pet·· 
touco ô hóul':tdo st•nadu,r. S. Ex. ljtWr concenlJ'at' 

desto? . . 

O Sn. Lr.n·Xo DA CuNHA :-Apoiatlo. 

O Sn. JuNQUEIIIA :-A província do Rio Grande 
do Sul, qatl rsl:l t:io exiJOsta a qualquer atalJUe de 
nossos vizinhos, púde l eixat· de ter um arsenal de 
guerra c um laboratol'io pyrotcchnico, onde se fa· 
ça rn n:< ·munit:úes que n:i.o se podem fazer sem os 
machinismos apropt·iados? . 

v. Ex. sabe, Sr. presidente, que as a1·mas mo
dernas, e entre r lias a de Coml.Jiain, de quo se acha 
~rmada a nossa infantaria, sfio de rel!·o-carga e por 
isso mesmo que srro do tiro rapido, essas armas 
gastam muitas munições c cm uma hora o que as 
anuas :mligas gaslal'iam em l.O ou i2. Por consc· 
guinlc, em l[twlquer emcrgencia é mislet· havo1· 
gmndes depositas dessa cartuxame, c, pois, na pt·o· 
vineia do llio G1·ande do Sul deve existir um labo· 
ratorio pyrotechnico, montado CO!IVenientemcnto; 
porque ag remessas da C:Me podem falhar arn um 
caso de bloqueio ou de qualquer embarace na harra 
do IIi o Grande, ficando a força que. a IIi esliv.essc 
absolutamente desprovida de rnuniçlics. · 

Quando osth·o :i testa do mmistct·io da gnm•J·a, 
nlérn elos m:whinismos p:u•a o laboratorio pyrolc· 
chnlco da Ctklo, mandei buscar outros pam eslahe· 
lr.cirnento igual no llio G1·ande do Sul, porque era 
necessal'io que essa província estivesse preparada 
pa1·a fabricar o cm·luxamo e assim obviar· se o facto, 
que fignrci, ile n:ío sc1· possível remctter-sc da Cól'lo 
p:u:a ali i as muni~:õcs precisag, .. 

O Sn. Lmr,\o nA CuxuA :-E as mesmas raz,jos 
a::luam para o Pal'll. · 

O Sn. JuNQllErnA :- N''slns cit•wmslandas, corno 
havemos de acahat· com os ai'Sf>IHWS do guel'r:l do 
llio Gt·aude do Sul, de lllallo Gros,..o, província l:lo 
re1110la O CJUe dtJI'e CSflll' jll'ep:tl'illla, da !Jahia O 
P11i·namhuco, pi'Ovirwias do jli'Íml'ira orden1, CJIW 
Jli'Ocisam ter om si elementos para fazer face, nos 
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primeiros tempos, a qua!ljuer eventualidade de Jomne de fazer no orçamento reducçlíes do cr~·ca de 
guerra? 20,000:000~000. Portanto, era obvio que o ministe

Ull Sn. sENADOR: -"E o quo fazem esses arso- rio da guerra havia do merecer a illusCrada atten· 
naes ? · · mio do nohre senador. 

· !\las, Sr. pi·csidente, para justificar sua opinifio, 
O sn: JuNQUEII\A :-l~azem alguma cousa, con- 0 honrntlo senador trouxe o exempl.o do· anuo de 

cortam armamentos, fabricam cartuxame, prompti· i861, cm que ~~.000 pra~as bastaram, e 0 seu mo
ficam fardamentos, etc.·· do de pensar como presidente da província da l'a· 

O Sn. P).RANAGU.í. :-S:lo· oilleinas. de alfaiates e .rahyba do Norte. 
latoeiros. Eu observo ao nobre senador que de !861 pam 

o Sn. ·JuNQUEIRA=~· .. e depoi~ est:to cstabelo- cli.~:lo pa~sad~s ~ui~os nonos; as nec~ssidade~. pu· 
cidos para terem .maJOI' desenvolvimento em uma blwas hoJe 11.10 s.1o .1~ mesmas, que e1a.m ha lôJ an· 
occasi:To dada. nos. Elias toem Cl'~scttlo, o comm.ercw tem au· 

Eu app~llo p~ra 0 nobre senador pela província gme.ntado, n~vas vms de. commumca~~ao so toem 
de S:mta C:t!llat'Jll~, qu~ -esta-mo honmndo com sua ab~tlo, . e. po1, co?seq~enct.a novos cl;m~nlos .q~e 
nlten(:ão; S. Ex:. que 1hga se orro é exacto que no d~1em sm .~ntant~d~s .. conlla. os desOJdeiros o cu
tempo da guerra do Pm·aguay, quando 110 m·seuaL de ~unosos .. E neccss.u1n! pms, \filO o governo estc
mannlm da Córle se cons!J·uiam os primeiros en- Ja p1·ecavtdo co.m os m.ews precisos para .manter a 
coumr:ados e h:tvi:l falta do pessoal, mandàmrn-se m·dem e g:aranhr a socJCdade .. 
Jmscai· na Bahia ope1·al'ios e so não vieram , Além dts.to, eu t.ambem ohseri'O ao noh1'0 sanadO!' 
,, ·a de numero. · em q.u~ em iBbi havia grande nnmer.o de guard~s n~-
"1 n · cwnaes destacados, não só r. serv1~0 do munsle!'lo 

O Sn. DARIO D.\ LAGUNA :-Duzentos. da guerra, como a servi~o do ministcrio da juslir.a. 
O Sn. JuNQUEIIIA :-Attpncb o senado para esta O sCI'VI~O da gna1·~la naeional a cargo do ministerio 

declam~ão do nob1•e senador. Esses 200 operarias da guerra, é propn.emente o destacamento do ·~orpos 
bahiarfos... cornpletos ~~s capttaes c IW~ fi'Onleu·as: ma~ o ser· 

• L , _ 0 , viço .de palrem, a conducção ile pt·es_os, a prisão rio 
1?, .sn. DARAO DA AGUN,L ~ue portainm-so cr.irmnosos, a guarda rias· cadê~s fOI ta pela gual'!!a 

perJeJtameute bem. . naeion:d, · et':t pago pelo ministel'io da justiça e n:1o 
O 811. JuNQUEIHA: - ... vieram auxiliar na figura nos mappas do ministerio da guerra. J>or 

Cdrte a construcr:to do ~ncouraçaclo Tanw11.tlm·r! e isso 011 peço ao nobre senarlor que reflicta quão 
outros. E porque aproveitou-se osso recurso? Por· diJJ(li'Cnle é a situação de i86l da actual. 
que tinha-se conservado o arsenal de mal'inlta da Eml861, entretanto, podiam-se 1(!,000 praças e 
Dahia; os operados limam seus nomes regisll•ados; contava-se eom o auxilio da guarda nacional; hoj<J 
aquelles quo tinh.am apr·~ndido nas oillcinas des~o só se cot.lla com as Hi,OOO pra(::tS do exercito ... 
arsenal, onue muttos llll,\'IOS excellentes se constnu· Mas drsse o nobre sonado1': " N:to tendes razi!o, 
ram rram a :u·macb e ainda se podem construir, porque a gu:ml:t nacional pode ser chamada nos 
for·am convidar los, aslilll como outros, filhos quati'O c:asos em que houvet: necessidade c~ella e,por
daquelle cstabulocimento, e quo estavam fóra po1· tanto, o vosso al'g'LIIIlento da ausencia desse recurso 
deli<:icneia de obras. Vie1·am, po1·tanto, só do urna não tem fundamento."· 
vez, 200 Ll'aualhatlores em auxilio do arsenal da Perdoe o nobre senado1·, cu disse que a guarda 
CMe. · . . . nacional hoj~, pola lei de l87il, so pode se1· cha-. 

l~u acho quo poder·1amos prescmrhr desses ele· macia· a sei'YIÇo nos casos de guet•ra externa, revo
mentos militares, se j:l tivessemos chcg:1do :l época luçtto, rolwllit1o o sedição. 
do civilisação .'JtW, como nlgun:~ r.hilosophos pen- , . , . , , , . 
sam, a humantdado h a do attmgu·, quando uma O Sn. Sn,, EJR,\ DA 1\IoTIA .-E lhiSl.mte Jsfo. 
bala do ar·tilhai'ia scd um objecto de museu. Mas 0 Sn. JuNQUEÍÚ :-E' bastante isto, dizem os 
ahi vemos aintla agOI':I a gacrm Cllfr•o a Turquia e a nohr·cs senadúl'<.:s,porquo com estes olementos a JlO· 
Russia, rorelamlo quo a paz univcr·sal eslil adiada Jicia·csl:l snffidontemonto gai·antida; e o honrado se
por muitos anuos. Todas essas utopias n:To potlem nado r aiud.a leu uul<l disposição do lei, de!onninando 
set• nceilns. Nós rlcvomon ser homens pralicos. O que a aulori<lad:l policial pódo pm· si requisitar a 
Brasil nesta materia tlo militarismo, cst:l muito p1·esmw:1 da gua1·rla nacional nesses casos. !\Ias isto 
arruem rlas·outms nnr:úes; o seu exercito é rlirni- t.\ sú IinLJnollcs quat1·o casos a quo me referi, c 
nutissimo o o clcrneÍIIO mi !ilal' n:To tom 111'11•1 a o senado eornpmhenrlo quo, alem desses, quotidia 
prepon,lt~rahol" quo oslc:I.•t~. ~rn outr·oR pair.es. N:io na mente SUJ'i(lltn om totlns as lo<:alirladcs muitos 
IIOS assustemos, pot• consr•gu1nto, com esses poucos factos, qutl ,[drnandam a JII'Csen~a tia for-ra publica. 
lti,OOO homens que a proposta pt•rle. O soi'I'Í(:O tle policia n:1o so intori'OIIlpol, n:To ctormo, 

Sr·. prosidente, ago1·a vou dir·1gir··me ao honr·ado. est:l ern constante vigília. 
senador pelo Anr:tzonas. o Sn. LrliT1o o.\ Cu:m.1':-E' uma ineonveniencia S. Ex. mandou tnmliom :i rne~a urna emcruln, 
rec!nzindo a J'ot'<•a a H,OOO homens, ch:unar· o oxort1ito par·a esse sm·viço. 

Eu acredito qiw o hon1·ar.lo son:ulor· rnamlon essa O Stt . .luNou~arnA:-Pot'o a V. Ex. qno nltonda :l 
cnrenda no nobro inlt!Ílo tio diminuir· as rlcsp<•zas miuha ar~nrncntn\;:lo. 
publicas, por'CJIIO S. Ex. tomou o compromisso so. O senado deve tomar corno elemento imp1·escin· 
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clivei este grando serviço pnlrlico, porquo nós nfio 
podemos legislar aqui fazendo syncopo de elementos 
CJUC são constantes O J'eaos na SOCicr]arJe; n:io pO· 
dr.mos tornar a sociedar.le só no csh\dÓ de guerra 
cxtor·na, revolução, robclliilo o sediç:fo, porguo o 
seu estado constante e aquelle om que a auloi'Jdade 
p roeisa estar vigilante para qtte o chlivliio uao safira 
em sua vida, sua segurança e propriedade. 

O Sn. iiAnArvA:- Nomeorn·so boas autoridades. 
O Sn. JuNQUEIRA : -Este estado de vigilr.ncia 

requer a sancçito penal par11 o caso do não sot: ii au-
toridade obedecida. · 

Mas, como quereis, dizem os nobres senadores, 
cmpregat• o exercito neste ser·vi(:o de policia ? Eu 
seria o menos proprio para vir sustenlar. nesta casa 
que o exercito devesse ser· empregado coustante· 
menlo no ser·viço do policia, porquanto, tendo dil'i· 
gido a pasta da guer•rn,. reconheci qmio doloroso é 
par·a o pi'Oprio exercito esta situação, e que males 
'podc'm resultar para a rlíseirlina do emprego dos 

. corpos do exor·crto S!tbdivitliilos ~m destacamentos, 
pr·irrrlipalmenle no interior. : 

Mas, se tomarmos a nossa soorcdado ·actual como 
ella é e não como a podem pintar· alguns espíritos; 
se rrconhecrmnos que a .nossa legislar<io sobro a 
l(uarda nadonal só per·mitte a intnrvengilo desta 
força naquelles quatr·o casos alluclidos, o que, além 

* desses casos, conslantemento surgem outr·os que 
demandam a presonr1a do tr·opas ; se atwndermos 
por· outro lado que os' corpos de policia são insuffi· 
cientes pam fazerem face a toLlos esses serviços; se 
consider·ar·mos a vastidão do nnss~s províncias, e 
que ollas Jliio se acham em estado financeiro .pr·os
pero,polo que não Icem podido elevar o mwter·o de 
seus cor·pos policiaos, como o nobi'C senador· pódo 
ver· nos rolatoJ'ios ele Llivm·sos -pr·esidentes de pro· 
vin~ia, ver:io os nolJI•os senadores que a razão est1í 
do meu lado. Note·so mais r{ne a ass~mbléa gemi 
j:í ueu o gr·ando passo do auxilrar· as pr·ovincias com 
uma, certa quantia para pag~mento destes corpos, e 
qur· osso auxilio foi inBuJlicionte, por·que em al
gumas províncias deu-se até o fanto anomalo de, 
recnhitlo este dinheiro para pagamorrto da for(!ll 
pG!icial, alliviar·om os cofr•os pr•ovinci:tes, dimi
nuindo o nunrer·o oor·r·espontlonte de praças, de 
modo quo os poderes geraes fizeram esse sacrilicio, 
e as provincias pouco se utilisamm delle. 

O Sn. SARArv.t :-Isto chama-se ..• 

cados, por assim tli'zer, enh·c ·a espada e a parede. 
A nossa questrro é vilr· se o SAJ'Viçc. publico solfre 
m~ito ou não com a diminuiçito da força. 

O Sn. SARAIVA_:- Expel'iménte.se. 
O Sn. JuNQUEIRA: - N1io podemos fazer ex\Jer·i

enda in anima vlli; ella serra por demais t olo-
rosa. · 

I) Sn. P.mANAGUA': -' A ~xper·iencia está· feita. 
O Sn. JuNQUElnA: -Pois os nobres senadores, 

homens pmticos, o nobrll senador pela Bahia que 
foi presidente tb província do Piauhy, onde estre· 
ou brilhantemente sua car'l'eir·a, nffo sabe que ser· 
lhe-bin impossível ter levado ao cabo as em prezas 
nobres, quo alli realizou, e outros commettímentos 
dignos de memoria, se porventura nilo fossem as 
suas ordons r·nspeitadas pela presenÇa 4a força, 
de 1• de linha, e policia, e da gumla nacional r que 
sempro esteve prompla ao chaniado de S. Ex? 
Seria impossível ao nobre senador let• feito tJill:t 
adminislr·aetlo t1i0 bl'ilhante, se em Iodas as Jo.·:dr· 
dadés houvcseo ausenciii · do for;ça, se S. Bx:. 
so contentasse apenas de nomear pessoas dignas 
o capazes de cxet•cr•rem os cargos policiaes, porém 
em uma occasifio dada, diante de uma malla de 
criminosos om uma localídad!h não sondo lícito 
empr'Pgar a guarda nacional, e;- nilo dispondo de 
policia, n:lo. se poc~essommandar praç~s de pl'im~ira 
linha. Nessa lo.calldade, pors, os habitantes terram. 
rle ser· vidimas do punhal do sicill'io, a ordem seria 
pedur·bada, e a administra(:ao do nobre senador 
seria mancllilda com este facto. 

Por·tanto, é preciso encarar o paiz como eUe é. 
Nós somos homens pr·aticos, ternos estado nas 
pr·ovir11:fas e sabomos que as cousas ahi se pa~sa'!) 
wfrJiizmenl.o do modo q_uo não se póde prescmclrr 
da forca do exercito. Quando as finaneas malho· 
rarem, • quando algumas assembléas pt·ovinciaes 
entmr·em em um caminho mais convenrente e VO· . 
tar·em a força policial precisa (e neste ponto eu 
mo inclino algum tanto li opinião do nobre senador· 
pelo Piauhy), quando osl.a for·ça JlOlicial for locali· 
sarJa tanto quanto possirel, assim como o exor·· 
cito devo, pelo contrario, ser o menos localisado 
possível, quando as províncias puderem votar essa 
policia mais ou menos lor1alisada, municipal ou co.· 
marcá, cnt1io poder·emos dizer· que a nossa situação 
é outra, pOI'tJUO ha uma for~a poli~ial capaz. de 
manter a or·dem e fazer os outros servrços proprros. 

O Sn. StwErnA DA 1\lor·rA:- Uma esperteza- Se 0 caso for mais gt•<tve, ·então a policia sm·;l auxi· 
~.iuha. Irada pela guarda nacio.nak e o exercito ficara po~ 

O Sn. LEtr.\o DA CuNHA :-Argumentando com sua vez em seus quarters, nos seus campos de rn:l· 
estes abusos. . • nobra, o guarnições de praças, para somonlo appa· 

recet• nos ultimas casos, ou do defesa da ordem no 
o Sn. JUNQIJHmA:-Eu tomo. o paiz como elle inter·ior·, ou de rlolésa do paiz no exterior. Por 

ostü. Não podemos deixar· as autor·idarles dosai·· omtrnanto, poróm, nffo se _pólio altingir fi osso illvo 
madas. So os nobr·es senadores disserem cm outr·a .dcsL•jado. · 
occasião - vamos prover· de r·r~meuio este ou Voja·o nobt·o·senadot• pelo Amazonas qu~ sm~s 
aquelle mal, estas o aquellas modirhts s:ío condu- idrlas, om .lhosc, ~ilo boas, mas nilo silo a.:ortavots · 
contes 11 um C<!l'lo fim, molhnt·an'io o estado soda!, a~ot'tL : nós aetunhnonlo não podemos descer do 
ou digo: contem com migo; mas agora, em vis la das Hi,OOO pr~ças · . , 
circumsluncias que acabo de pondentr, n<io podemos Sr'. pr·esHl_eute, awrln ~m addrtamento no rJUO 
fazct· somclhanlcs al(eraçúos, pois estamos .collo· venho de drzer, chamaror a alton(:<"io dos nobres 
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senadores pelo· Piauhy e pelo Amazonas; assim 
c?mo a rio nobre ~enador poJa Bahia sobre a orga. 
ruzaçao dos exeJ'Cltos europeus, 

Na Eur·opa, Ira esses numerosos oxercitos que, Ira. 
pouco, mencionüi, mas em todos ha uma forca, que 
ehal)lat•ei auxiliar, w'eio civil o meio rnilitar, 
deshnadn a .todos ossrs serviços de que a autori
dade .necos$1ta quando a JlOiicin lcc1l nilo b3sta, 

VeJamos quanto ao oxor~ito italiano. 
Tem ello em tempo do paz as seguintos for·ças : 

Infantaria , , ,' ~ . . • . . , .•. , ...... , , •.•• 
Benagliori ......................... . 
Cavallada .....••...•••.•... , •.• , •.• 
Artilharia ....••.••• , , ........•..•.•. , 

.. Engenharia ..... -........... , •. , ...... . 
SHrv!ços sanit~r·ios •...•.•.•..• , ....• 
Servrços sedenta rios ..... , ......... , . , • 
C:!ral!ineíros. (gendarmorie) ............ . 
DJstrtctos mrhtares ....•... , .••...••... 
C01·pos, institutos, etc ......•.•........ 

07J!58 
i6 255 
!8.6GO 
20.786 
4.702 
i.W2 
Lül~ 

20.970 
11i.3!l8 
7.251 

Por conseguinte, ha 20.970 car·abineil·os que se 
empregam constantemente orn auxíliar as autori
dades adrninisfractivas n:1 repress:io do crime o na 
manutenção da oJ·dern. Cot·responde essa força <í 
nossa policia militar. 

Em. todos os paize~ da EUJ;opa hil a policia civil 
propnamente cornpost:t drJ numerosos agentes na 
proporção da irnportancia e população das cidades. 
Londres tem, corno ~abcrn os nobres senadores, urna 
!Wande policia civil, assim como Paris. · 

A França possue a ,qendrlt'merie, os gunrtlas llo
l'estaes, etc Os nobres sen<\do1·es sabem que na !!alia 
os cambinoir·os teern pl'iJStado gmndes serviços na 
ropr·ess:io do crime, tll'incipalmente na pcrsogui~iio 
dos bandidos que infestam o rneio·dia da lia lia. e 
cujqs attentacfos se repetem nos ar·redor•es de Nn
poles.e Honm, sendo muito avultado o sou numero, 
espe~mlrnente na Sicília. 

Mas nós não temos em nosso exor~ito as subdivi

que nilo tinha bem presentes todas as circumstan· 
cias. mas que cm virtude de uma consulta do con
selho supremo militar·, Linha coneodido a este otn· 
cial a gr·aduaçilo do posto de tononte. O nobre sona· · 
dor, porem, a~contuou rlernasiadamonto a sua cen· 
snr·a: d~ rnaneit·a que fiquei na obrigar.iío do tlar 
explwaçiles ao senado. · . 

O Sn. ZACARIAS :-Com ell'ei!o aceentuou muito. 
<? Sn. JuNouerM:-N;io pare~erarn palavras de 

arn1go. 
A historia desse ·otncial ó a que vou dizer. Mot·· 

chou pa1·a a guerra do Par·aguay como voluntario; 
l<í sc1·vio com distincç~o e foi commissionado no 
posto de capitão. Uma lei, a de n .. 58B de J!J do 
Junho do !869, autori1.ou o govemo a admittir no 
quadro do exor·~ito no primeiro posto os officiaes 
que o ~·c!JUcressorn. A. dísposí~ilo a !JUO me refiro ú 
a scgumte (lê) : . 

Ern vit·tudo. dessa aulor·izar.:io, foi esse officinl 
promovido ao posto do alferes pelo eomrnandante 
em ehefo, então o ilr. pl'incípe conde d'Eu, como 
se v8 da onlern do dia n. 39, do rJormnando eln 
chefe de' todus as. for\\as ~ê) : 

A promoção fe1ta eor Stta Alteza veio para esta. 
Corte <I fim tio se1· coutu·matla. Po1· um lapso escapou 
o nome desso olTtdal; mas ello reqner·eu a sua 
admissão do novo no quatlro do exerctto. 

Passaram·so, entretanto, os tempos; o este .o_!lkial, · 
voltando par·a o Bmsil, mlo obtevt' a.gl'adliação que 
outra lei autorizava o gover·no a dar, no posto 
irnrnediato, aos officiacs que tivessnm j:\ servido em 
~ornrnrss;lo. Não tendo os documentos precisos, re
quérr.u <i assembléa gpr•al unicamente com a sua fó 
d~ otncio e um attestado do commandnnto do 7' ba· 
talhão par•a !JUO fosse Consit\Orado leno~te grac\lmJo 

Esta pi'Otenvão esteve na carnar·a dos Srs. depu· 
tados e 1:\ a com missão de marinha e guerra ueu o 
seguinte ·!JarcceJ' (lendo) : . . 

!873.-N. 256 
sl!os tjUe notei no oxor~ito da ltalia. IJesde que não " O alferes do 7' bata IMo do infantaria Joaquim 
podemos dispor da guanla nacional, sen:to em casos Josó do 1\Iello, allegando lencrvida na gueJ'I'il do 
muito rcs.tl'ictos, tlcsdo que as finarrças mio pet'fll:it- Jlararhwy, corno cnpihlo do comrnissiio de volunta• 
t~rn o alrslarncnto dos co,·pos polici:ws das prrJVln· dos da ·patJ·in, s••ndo depois adrni!tido no qundr« 
cr.as, na proporç:lo ncr\t•ssnl'in, n:lo rtovomos pl'Ohi· elfectivo do exercito noposto de alfeJ•es, por actos. 
bu· ú~ um rrrotlo absoluto que o oxe1·~ito armlio as tio bmvura, pede ao corpo lt•gislativo que lhe Sl~a 
autor·ulades policiaes no ctunpr•irnonta de seus de- concerlitla a gmdunçfio do posto de tenente com 
Vi!l'es .. Hoje ó diHicil qnc tlrn cid:td:to qnoiJ'il lornnr a antiguidade tio !i de Outubro de f870, data 
si o pe11osissirno en~ar·go de delt•gado ou rubdcle- da lei n. !,8~3, c1uo mandou consirlel'at' corno 
g:ulo de poli~ü1, pois rJtHJ lho falta a lon:a pr·ecisa. se graduados fossem os offir.iaes do 0xm·cito o pra
para a J•oprosssão dos t:l'irninosos. Os p"r·eeulentes r:as do pt•el comrnissionados pelos goneraos em 
d.o proyirrcia lutam corn ernbar·:t['OS para :wlrar· qncrn élrefe. . 
su·va drg\tamr.utn o~st1s ear·gos. E na verdade, é Jlara Da fc rio offi~10 deslo official consta quo ello as· 
louvai' que haja cillad:lo qrre so pr·e;to a sor·vir· orn scnlon pmça <:orno volunlario da patl'ia a 30 de 
sern<'lharrtes car·gos, que s:io vor·dadeiros onus o Mar·\:o rle .J8G5, qt'w maJ·clrou para a canrparrha 
corripl'Omet!irnerrtos. · t\omo alft•r·o~ tio comrniss:lo, st'JHio promovido, du-

Sr,. presJdente, V. E.~. ha r·ecoNiat•-so do quo, rnnto o srgUJmcnto das oper:t(:iies, nos postos ·do to· 
/1a liras, Jovautou·sll nesta casa tlisr:uss:to n r·espeilo rronto e t:apil:To do comrnissfio. TÔrnou parte rm 
do tenente Joaquim José tlc Mello. Foi o horrmdo se- di Vrl1'808 ·cornlmlcs e po1·tou·so sempre com valor, 
n.auor pelo Cearü IJIIO.IIJ rstr·n11hon qrw so tivesse rc· Serrdo elle capiWo rio 2:J" cor·po •lc voluntarios 
tll'ar(o tia apr·et,iar:l[o do sen:ulo a pr·ete111;<1o dl'sso! da patr·ia, fui por Sua Altr•za o Sr. Conde d'Eu 
oiP~.wl, depois de Ôstar· sujeita :l nossa dt•cis:io, Bu, proiiiOVÍl!o por actos de lH'iiVIIra ao posto de nll'o· 
nuwstro na oc~asi:lo cru que o facto so dou, declarei rus cl!octtl'o do exercito o in~luido, por decreto tl 0 
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12 do Maio de 1871, no qnaclro d~ infalitaria, con· 
!anelo antiguidade elo 12 do 1\Iaio de 181\!l, ficando, 
porem, 0111 Vil'(UtlO da iiiJ(lOriaJ rCSOJUÇIÍO de fO do 
1.871, tomnola sobm consulta do eonselho supremo 
mililaJ•, tln~tiluido da conunissão de capil:ío, posto 
que conservou ale a eonclusão da camp:mha. 

O supnlie<\illA firma-se agom na impcl'ial rosolu· 
r:io de 2ü tio Julho de 1.871 e pede a gJ'ad naç1lo do 
posto de toncnlc. 

ouvir o conselho supJ•omo militar, que tl a corpo
J'ap:1o capaz ele csdaJ'ocoJ' o govemo em taes <'ii'• 
cumstaneias, pois e t:omposto do homcus Jli'OI'Cc:los 
na scicJ~t:ia da legisi:\IJUO militar o na disciplina. 
O conselho supremo ap1~scnlou. uma consulta f'a· 
1oravcl :i Jli'Olcnt::io desse o!TI"wl, como consta do 
que vou lçr (lendo) : "Ordo::: do dia IL 1,12:3 de 
21 elo Ahril de 1871L-Gmduar,ão de posto,-Por 
dom·cto tlo 1.0 do conr.nle mcz foi o:onccdida a J::l'il· 
duaç:1o do posto do tenente na fonna tia in~IIICfliala 
e imperinl rosolu~ão tlc ~7 tle Março ultuno, lo· 
mada sohre consulta do conselho supremo militar, 
ao Sr, aiJ'o:ros tio 7" balathlio do inJ\mtaria .Joaquim 
José de 1\lello, visto cslar coJnprohenclido nas dis· 
posições tl:l lüi n. 1,31.:1 do O tio Onluhro do ~870 
e da rcsolur.:1o de consulta tlo 26 de Julho d~ 1.811.» 

Po1· esta rcsoluç~o dodam-se que os officiacs do 
cxCI'Cito comrnissionados com dous ou Ires postos 
pl'ios pl·esitlentes do provinda 111io devem St'l' con· 
siderados gJ·nduatlos senão nos postos imnwdiala· 
uwntc superiores :lqnollus cm que forem oll'cctivos. 

O peticionaria diz com ·raz:1o que a pal,entc em 
comrnissão que linha no exercito c a demOJ'a que 
houve 1111 appt·ova~'l1o do poslo elli1ctivo do cxet'cilo, 
o]Jtido po1· actos ut\ bJ'<lVlll'a, impeciiJ':un qtw cllc, 
como ao:onlnceu coin oulJ'OS eornpanhniros, cm itl,~n· 
licas ciJ·cumslancias c cujos non1r.s cila, vol!assc tia 
c:mtpanha como alferes tio exen:ito, com a commis· 
são de tC'neule, caso em que havi:i d!l apJ·oveilar-lhc 
o que dispõe o lli'L :.L• da lei n. 1,813 de 6 de Ou
tubro de 1870. 

A comn1i>s11o 1lc maJ·iuha c gum·,·a, eon:;itlcJ·andó 
os scJ·vioJO> deste oiTicial dignos tle attenç<1o c achan
do f'J'owetlt•nto$ itS suas razões, apresenta o seguiule 
projeclo : 

" A assemhlea geral rrsoll'o: 
Art. L• Fica o govcmo autoJ•izado a t~oneetlcr a 

gntdnaçlio uo poslo de leJII'ntc tlc infant:u·ia ao al· 
l't•n•s do 7." batalhão de infantai'Ía JoarJnim José tle 
Mello. 

At't. 2.• S:1o I'CI'Ogadas as ·d,isposi~~õcs em con· 
l!·a!'io. 

Sala elas commissões, rm 20 ele l\Tarço elo 1873. 
-Escmunol/e 1'aunay.-F. J. Ca!'doso .Junio•·.
Me/lo llego. " 

Veio esse parecer ~qui pa1'a o sPnado, e a eom
, missiTo ele marinha o gucJ'J'ilo estudando a CJUOst:lo 

deu seu parct~l'l' l'\11 fao:c do~ tloommenros, qúü, 
como j:l disse, eram a fó dn oi!icio e um :uto•slado. 

Clwg:IIHio, pon1m, da Europa o Sr. m:u·cchal dn 
exer~ito Co11de el'Eu, nssc ollicial foi leJ' ,~om Sua 
AJtrza, que ilw dom nm altosladn, declarando que 
clle Iiulm n•querido eJn JenJpn ~na admiss11o 110 
excn~itn, que o facto tle n:lo sm· ineluitlo J'Ma intei
rameutn alheio :i l'onlad" tlo•llo ollio:ial, e que, JlOI' 
~on~Pgulnle, estava uo caso tlt~ ser admillido. 

1'\eslc\ nwio tempo, o olllcial, clnpois de pesqnizas 
u!uito laliOJ'iosas ua J'l')llll'ii(':lo do ajmlanlu ~eiJeral, 
achou nos arcliivos VIndos ola Pal'll~nay, arcliil'os 
infOI'IIleS, illlllli'IISOS 1 SOU \'L'lfl\1'1'iii1CJJtO oWiginal L'lll 
qun JWflia atlrniss;1o no exereil.o, n, po1· eonst~gtlinlo, 
compolia·llie tamlirm a graduat'lio, na I'Mma de 
outra uutoriza~·,io tl:ida ao guvuruo pt·lo coJ'po legis· 
l:ll.i \'0, 

Estando ellt• dn posse tlessrs JHli'OS tlneumenl.os, 
os ljlilli'S o lwliililal':lln a J'<'fJIII'I't'l' no podei' L'Xl'VU· 
J.il'o, IJlltJ llioJ dnvia t'IIZt.'l' jusli~:a, visto 'l"" a CJIIe'S· 
l.tío lo1ual'n mna nova J'nl!c, l'CIJUL'I'cll nulito ao mi
uistel'io da guer\'1\ seu dcferimeuto, o UU\llllillloi 

POJ' conseguinte, o meu acto foi inteiramente 
conforme :i consulla do supJ·r.mo conselho milit;u·; 
J'osolvi no senlido elessa consulla com data de 27 
do MaJ't\O, e a 10 do Al.ll'il cxpecJio, se o tleeJ·eto 
concl'!Jêutlo a esse tenm)te a g1·aduar•1o. Vt\-se, 
porlanto, que o acto do ministro da guun·a tlo pri
meiJ'o semestre tio 18ii.i, a rruc se referia o nobJ•e 
snnatlal' pelo Ceaní, foi pcl'feilamcnte legal l' fuu· 
dado na tegislar.<io milita\', 

Om, lendo "o I"Ho'l!le Mo•llo obtido deferim.o~Jtto 
o)l\l 1•isla dos no·;os dtll:umentos que apresenlull, c 
tia eonsult:t do suwomo militat·, o senado w:npl'C· 
hcmle 'lllC a sua pclit~iLO exisl.eute nu~ta casil nfill 
tinha mais raz:io Je Slll'; c por isso, elle J'cqu:~ren 
ao senado pa!'a retiJ•aJ' os poucos doenmenlos que 
a ae<lii\[lallhavarn, c que ernm sú a fc de olficio c o 
atll'slado do c .. mmaJHlantc do 7" halalh:io. 

'l'ollns eomprehmdum que um cidarl11o qualquer, 
pouco infGJ'lll;Jdo elo seu tlir~i~tl, .~11 qno · m1o eslli 
na posse elo tloeumeutos lJilC JUS!:Jitquo>m a ·sua pre· 
ten!:;lo po\'1\ntt\ o poder cxecutii'O, pótle recqn·c1' ao 
pod'eJ' lt'gislalivo, e qua antes da elecisão da assem· 
bica geral polole l:unllem clle encoulJ•:u· os documen
tos p1·edt;os, que o habilitem a pl'cseindir do faval' 
Jegislatil'o e a pNlil' ao poder exeeulivo o cumpri· 
moonto da lei. Foi o que acontt·.~cu ao tennnttJ 
Mdlo: n11o tcntlo o doo:umento fomecitlo por Sua 
Alto~z:t o S1·. conde d'Eu e os admdos no nrchivo 
militai', enreci~ que sua Jll'eten~ll1o fosse tleJ'cl'ida 
pelo podi'J' lrgislativo, c cnt:1o recorreu:\ assemhlcla 
:;c \'ai; mas tlc,dc qua fieou do posso dt.•stes docn
,·ll,)\ltos, pelos rJuaes o excc:utivo podia tleJ'erir, toJ'· 
uou a rLlíJUúl'el' ao govol'no, o eu, dPpois dL~ ouvit· 
o Sll[li'CIIJO o:onsellto militar, resolvi Jhvoravelmcntc 
a ct.1nsulta cm :!7 do ~J:irco. 

Assim, vo1 o scnatlo, d.•vr> J'epl'liJ', cruc o minist1·o 
tla guoJ'J'a do 2 do Junho tle IS'i:i, como accen· 
tuou o Jlllhrc senadO!' pll!a Jll'oyincia do Ct'III'Ü, 
n:io conutwltt.•n illt•galid:ulo nenhuma e menos do\~· 
respeito algum para com o senado. 

0 SJ•, IIAIÜO ll,, LAGUNA :-Apoiado. 

O Sn . .lu:oiQUimlA : -HucOJ'tlo-mo agoJ·a tlc que 
soi>t•e u hum tlir,ito t!Psle ol!icial, fallou o illuslro 
scn:.dor pda pruvincia do l'iau!Jy em nma tias ses· 
süus tle n.nnos anlol'iores ... 

O Sll. I'AilANAUUA':-Apoiatlo. 
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O Su. JuNQuEm,\ ... poquo csge moço prestou 
muito bons serviços. Tendo a cornrnissão do capil:io, 
entJ'OU na pi'Omo~:lo feita pot• Sua Allc~a c depois 
Ji~ara nl.é jH'ivado da gradua(::io de ttltwnto que wúa 
outt·a. lei l1c gan~ntio.;. isso ar.cnas porcpw hou\'e a 
rospCJto dullu -a llileltCJLla~o 1 o um lapso nallll'al· 
meu te na cópia da prorno\.aO. 

j:l é 1w!á concessão que s~ faz ao noss~ m:lo es~ado 
linancotro. lt· além, é sacrtficar o SC!'VJÇO pn!Jiico; 
ii' alt\m, n:io é lwm servir ao pniz; pelo contra1·io, 
é 1lnixar a autoJ'iilatlo intoiramcnle desarmada. 

'l'cnho conclniuo. !Muito bem). 
Fkou adiada a discussão pela ho1·a~ 

O' Sn. PAitANAr.u.l : -- Estava no casó de ser 
atlendido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PENSÜES 

O Su . .TuxQUEIRA:- Agora, Sr. p1·esidento, con· Ent1·nrnm em 2' discuss:!o, a qual ficou encerrada 
sider:11ulo ainda a proposta, vr.jo que um JouvaveJ por falta ele numero para vota1·.se, as p 1·oposi~õcs 
scntimcnlo do economia dominou n nprosonta~.:<o c da cam:u·a dos Srs. deputados, do col'l'ente anuo, 
a acrita(::io ·,lo nrt. :Jo additivo, que manda rcJu~ir conr:~dl'ndo pensões: 
o deposito do.inslrucr.:io om Santa Catha1·ina a um N 7• D J 1 · 1 A · p · t 

I I I 
. 1 • ~. a . oscp una 1 o monm . e1xo o e 

COI'JIO 1 e 1 uns com pau liaS •:ommandado po1' um · 1 , I · · · 1 't 1 suas u·m: s. 
m.IJOr, o wm nss11n a suppnrn11' o 'epos1 o 1 c ro- N. rm, ao nlfems hono1·al'io do ·exerci lo Pedro 
Cl'illas da provincia de Pérlwmhw:o, e o do carmdo· Gonr.alves !~erra~. 
I'OS a cavallo da prol'iucia da llallia. Eis ahi as eco- Esgotada a mate !'ia da Ol'lirm rio dia, o St•. pro· 
nomins que se podem J'azrt·, em visla rias nossas sidento deu a seguiute pat·a 3 do corrente : 
circurnstaneins Jinanceit·as. 

O deposito tlr.' Santa Catharina púrle ser reduzido i' parle olé ás 2 1/2 !toJ•as da tm·rle -Votação 
e comrnandaJo por um majo1·. O deposito do 1·ec1·u· das rnntct·ias cuja discus:;ão fieou encerrada. 
tas ile l'el'mlrnlmco, j:l n:io tem raz:io de ser, po1• Continua~ão da 2". discu~s:1o da pt·oposta do 
causa· da nllluencia ele volunlarios. N:io ha rnz:io poder executivo, com as emendas da camam dos 
para conscrv:u··sfJ depositas de rcci'Uias r:om seu Srs. deputados e 1lo sen:ido, fixanclo as foi'ÇUS do 
quat•lel separado o sua e•:onomia :i pHi'le. 'l'amlwrn terra pam o nnno finanwiro do i877-i878. . 
o deposito de ca0adores a cavallo da flnhia pgLio ser 2·' parte, ás 2 1/2 !tm·as on aute.ç,- 2• disr.ussiio 
supprirnülo; n:io mo l'efiro :i cotnpanltia de cavalla· das p1·oposil:üus da c~mara dos Srs. deputados, do 
ria, mas sim ao deposito pi'Opl'iamcnte do recl'illas cot'l't'nto nr.Í10: ' 
para ca~adorrs. ·N. ü9, appi'Ovando a. prnsii~ concedida ao .ser, 

'famlll'm se transfere pam o ministerio do Impo- vento do Jaliornloi'IO pyrotcchruco do Cmup111ho 
rio oousr'I'Vatorio astt·onotuieo. Eslo estabelocimon· .To:io Luiz Cordoi1·o. 
J'O rstevo sempre no minislOI'io da. gtWI'I'a; · no meu N. 02, :ippi'OYaJHio a pensão concedida ao major 
trmpo tivo a satisfaç:io de lbo dai' gt·anuo doscnvol- .Joaquim Tl10maz de Santa Auna. 
viuii'Jilo e hoje podo P''''sla1· bons sm·vi(:os; mas Levantou-se a soss:io :is 2 3/r.tla tarde. 
adro IJUC u:1o h:L im:onvr'nicutn em passar pam o 
miuist1!rio do Imperio como o miuistol'io da ins
trne~ão pu!Jii~a. o que tem a seu cargo lambem a os
eola polytr•chruca. ondn se estudam as alias matbe
malicas o cujos alurnnos podem ir fazer alli· suas 
cxpcricncias. 

]':unhem os p1·esidios o colonias militares nin· 
gucm duvida que precisam do reforma. 

O Su. Srr.vJ:mA o.l 1\!0TTA :-Devem passar para 
o minisle1·io da jnsti~.a. 

O Su. Ju:'IQUEmA :-!Ta colonias que dovrm SOl' 
1:onservadas como militares. O rninistcrio da justi(:a 
j:í Iom algumas colonins, o da agricultm·a tem 
muitas o o da gucl'l':t pi·ocisa conset'V:tl' algumas 
como nucloos om col'los pontos longinquos, pOI' 
exemplo no llio Amazonas, no Hio Nrgi'O, no 1\io 
Pa1·an:l, etc. . 

As~im, S1·. prcsiLlonto, pc~o a V. Ex. o aos 
illusln•s scnndnt·es que lcem lido a. !JonOI"Olcn~in 
do onvir-me, dcsr.nlpl.'lll, se J'ni lalre~ um poneo 
mais longo na. juslifio::q::1õ 1lr•~ta pt·opnsla c impil[!· 
nar.;iO de nlgnrnns idúas apt·es,•nladas pnlos nnhros 
snJindoJ'PS, por·quc nw parPeia que a malt'ria era 
11i~na dn L!Sindos l'ill nmn oc.::t>i:lo om IJUO lauto se• 
etio:nreeo o nosso.cslado linanr:ciro. 

"• eoncluindo, exlcrno n.1inhn OJI!.ni:io, do que 
Cola proposta, reLluzindo a Jor\:a a !:.J,OOO pt'a\:as, 

EM 3 DE MAIO DE i877 

PllESIDP.NCl.\ DO SH. VISCONDE .DE .TAGUAllY 

~ummn.;•AD.-ExPEDIE:'ITE.- Discurso e pro· 
jocto do St·. Teb(cira Junior.-Discm·so e l'cque· 
rimcnlo do S1·. Col'l'oia.-OunE~r no ll!A.-Pr•n· 
sõcs-Votamio.-Fot·cas clr lcrra.-Discursos dos 
St·s. duque' do Caxias. o Cm~1a o Figueil:etlo.
-Ohsorv:u:iio do S1·. Dws do Cal·valho.-Discurso 
o etncn•la ·do Sr. Silveira da l\lolla.-Discmso 
do St·. P:u·anagu:l.-l'onsüos. · 

,\s H horas ela manhã fc~-se a chamada o acha' 
l'f.llll·Sfl pl'Osl'ntos :lO St·s. sonadm·es, a saiHH': vis· 
conde rle .Jagnat')", Dias de Cat·valho, Cruz l'ílacha•lo, 
;,lnwida o Alhuqucl'fJlW, lwr:io L!o Marnnnguapt•, 
Cunha c Figneil·,.•do, hat·:io do l'i1·apanm.viswnde elo 
Hio Gt·:mrlt•, visconde elo Mnl'il.ilra, duqnu do Ca
xias, viscnndtl do Ahat•lr', HiiJPii'O da Lu~. Barros 
Bat'l'1'ltl, J;lg-ttnrilw, Cot•t•ein, L.1dz Ca1'111:-l, Godoy, 
SiJv,!il':l da J\lolla. 'l'<•ixoira .funiot·, •~onde de ll:lll· 
pc!tlllv, Yit•im da· Silva, hal':io de Colcgipe, har:1o 
do Maroirn, Jo:to Alfredo, visconde do Nithcrohy, 
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Nunes .Gonçalves, barão de Camargos, Jobim, For· 
nandes da Cunha c ha1·:1o da Laguna. 

Compareceram depois os S1·s.: Junqueira, Fausto 
de Aguiar, Diogo Velho, Paranagu:l, Figucim de 
Mello, Zacarias, U~hda Cavaleanti, L1Jit:1o da Cunha, 
Mendes do Almeida c Sinirnbú. 

todavia explieaçlo cabal na decadencia p1·ogressiva 
das fo1·ças productivas dessas p!·ovincins. 

N:!o ó do hoje que cm ambas as casas do parla· 
monto se tom demonstrado a necessidade do provi· 
donciar sobre a substiluiçao de braços, que dia a 
dia v:io r:u·r.ando, na maio1· parte daquollas pro· 

Deixararn do comparecer com causa participada 
os Srs' Diniz, ChichOI'l'O, Firmino, F. o~taviano, 
Paula Pessoa, Silveira Lobo, Pacs de Momlon0a, 
Ant:io, Saraiva, Nabuco, marquoz de S. Vicenk, 
marquez do Herval, 'Pompeu, visconde do Bom H e· 
tll'o, visconde do Hio Branco e visconde de Cara· 
v o lias. 

vindas. • · 
Sabe-se, SI·. presidente, quo,'principalmento depois 

da previdente lei n. 581 de ~de Setembro de :1850 
sobre a prohibi~iio do trafico de escravos, as provin· 
cias do norlc,incilatlas pelo augrnento do valor dos 
r.sci'al•os,pl'incipiaram a exportar para as provincias 
do sul os escmvos que suporahundavani naquellas 
províncias. Mas esta abundancia desappareceu com 
o decm·so de alguns annos, o entm> aquillo que se 
fazia pelo allraclivo de um grande lucl'ó, tomou-se 

Deixaram de compa1·ocer sem causa participada 
os Srs. visconde de Souza Queiroz e viseonde de 
Suassuna. 

O Sn. PflESIDENl'E abrio a sessão. 
Leu-se a acta da sess:io antecedente e, não ha .. 

"vendo qu~m sob1·e ella fizesso observaçües, deu-se 
por approvada. 

O Sn. i" sEcnETARIO deu conta 'do seguinte 

EXPEDIENTE 

Carla, datada de hoje, do S1·. senador Pompeu, 
participando que, por incommotlado, nilo pótle com· 
parecer ao senado. -lnteil·ado. 

Olllcio de i do col'l'onto mez, do I• secretario da 
· cama1·a dos Srs. deputados, remettentlo a seguinte 

PilO POSIÇÃO 

A assembléa geral resolve: 
AI'!. L• E' approvat!o, na parte que compete ao 

poder legislativo. o contrato celebrado cm 3 do 
FcverCÍI'O de !877 cnl1'e,o governo impel'ial e o Dr. 
Paulino l~mnklin do Amaral para o alar~amonlo c 
jli'Oiongarneuto da rua d.e Gonçalves _Dias, desde a do 
Aljube até :to l:u·go da ~Uc do B1spo, ficando o 
mesmo governo autol'izado pa1·a despender as quan 
tias necessarias li exocue:lo-!lesto contmlo, de con· 
fomlidado com as avaÍiar.ües do tel'l'eno que s,e 
resorv:tl' para o ala,·gamcnlÓ da refe1·ida rua. 

Al't. 2." Ficam revogadas as disposi~ües em con· 
tmrio. · 

Par.o da camara dos tleputatlos, cm i• do Maio do 
:1877:-P. J. Soares de Sou:a, presidcnle.-.Tosó L. 
de Aluwidtt Nouucim, i" socret:!l'io. - Francisco 
Jynat:io de C. llezemle, 2" secrelarJO. 

A' commissiio de emprezas privilegiadas. 
Dut,:o tle 20 tio M:u·r.o do cOI'I'Oille anuo, da pro

sidencia da pi'Ovincia _'rio Piauhy, rern~t~entlo dous 
exemplares do rl-lalorw com que lhe Jo1 P.assada a 
mlministra(~:lo da dila provincia.-Ao :u·eluvo. 

o Sa•, Teb:eia·n .~unicll' :-S1·. prcsidenl?, 
~nll'tl os Inales que aflli;.(<Hll o paiz, ú urn dos llllllS 
st.tusivt'is o estado tltlplol':tvcl t!lll rp10 se ach:uu 
alguu1as prorin~ias tio no1·te tlo !rupcl'io. 

() Sn .. Liau.llllll" :-Apoiado. · 
O f;u, 'J'mxEHLI Juxro11 :-Este facto, devido cm 

gmndc JHU'ie :'1 irt•egularitladc das estarucs, tem 

urna neccssitladc imperiosa para satis[açfio do ere· 
dores. O alto preço, que a prosperidade de algumas 
p1·oviucias do sul facilitava pagar pelos escravos, 
fez t:om que se desenvolvesse crn larga escala a em i· 
gl':lç:!o est•.rava do norte pam o sul do Imperio, 
deixando a lavoura sem os b1·aços que a expio· 
ravam.· 
Est~ eirr.umsla~cia, Sr. presidente, não escapou :l 

com1mssiio espec1al nomeada pela eamara dos Srs. 
rlepulados de :1870 pam tla1· parecer sobre a re
forma do estado sm·vil. Eu, que tive a honra de 
pertencer :l est:1 commissão, li em como- dons dos 
Jliuslres collcgas, que lenho o prazer do ver 
com assento nesta casa, o honrado senador pela 
provirieia da Bahia, o Sr. Junqueira e o honrado 
senador pela p1·ovineia ele Pernambuco, o Sr. Bar· 
ros BarJ•eto, potlemos dar testemunho desta pre
visão. 

O Sn. ConnErA :- A maioria da com missão. 

O Sn. TEIXEmA JuNion : . · Collaborando nosso 
parecr.r, assignalümos, entre outl·as necessidades, a 
de p1·ohibi1'·Sc o commm·mo e transporte de escravo,s 
tio umas para outl·as provincjas. 

Po1· circumstancias,que o sen:ulo não ignora, este 
projecto foi lransfo1'111ado em urna proposta do 
porim· cxcculil•o, c algumas.das medidas lemb1·adas 
pela commissão não foram contempladas no projecto 
do governo, fic~ndo assim adiada aquella a que me 
I'Cfii'O. 

O resullatlo foi que continuou a jli'Og'l'edil; a tor
rente de importação dos escravos do norte, dando 
cm I'Csullado a diminuiç:io das forças productivas 
daquellas provindas c t:I'Oando-se lllll inconveniente 
social c politico do mais lrauscendonto alcance, 

Eslo funesto resultado ó ovillenle, desde que so 
altcntle :ls omergoncias que podem resultai' elo ficar 
uma só parlo do Imperio comp1·omettitla ou into· 
l'ossada cm uma instituição condemnada pela moral 
o hojo pela lei. 

Par~cia qno seria d11 boa politica consei'VI\1'-so a 
cscl'll.Vid:io no cst:ulo ern que a deixou a lei de 2B 
do Selernlt1·o de 1871, sem que so alienasse de umas 
pam oulms pi'Ovincias os escravos ent:io existentes, 

Esle salulal' pcns:unenlo, .foi prevideulomcnlo 
rcalizatlo culi'IJ as na\"ies fjUU primeiro do quo m\s 
se uccnparam tios te assumpto. E, sem duvida indu. 
2itlo po1· esses exemplos, um illusli'O estadista, quo 
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hoje tem assento nos conselhos da Cor~a, o illus
trado Sr. ministro da fazenda, iniciou em :18M, na 
camara tempora1·ia, o seguinte projecto (lendo) : 

Art. 1.• Fica prohib1do, sob pena da lei n. 581 
de 4 de Setembm de 1850, o commercio e trausporte 
de escravos de umas para outras p1•ovinr.ias do lm· 
perio. Exceptuam-se os que viajarem em companlna 
dos respectivos senhores em numero marca.do em regu-
lamento do governo. · 

Paço da cqmara dos Srs. deputudos, em 14 de 
Agosto de 1854. Assignado pelo distincto deputado o 
Sr. Wanderleu, hoje o Sr. senador barão ao Cotcyipe. 

Este projecto, Sr. presitlento, que honra alta
mente a previsão do distincto estadista que o el~· 
boi'OU tornou-se uma ne•:essidade urgente depo1s 
da lei de 28 de Setembro do :187:1. Se ha 23 annos 
era isto uma medida de ordem tão salut:JI', quão pre· 
vident-., tornou-se uma consequencia tia lei de 28 
de Setembro pal·a que ella possa produzir n~tU· 
ralrnente seus effeitos, sem reclamações nem 1m· 
paciencia. 

Por outro lado, occorrem outras considerações 
não menos importantes. Sabemos que cent~nares 
de indivíduos se occupam neste commerc10 em 
diversas províncias do Imperio, distrahi.ndo-se .de 
outras occupaçúes mais uteis ás diversas mtlustrws 
do paiz, dJsl.rahindo a sua actividade .de oull:os 
interesses nacionaes, que não só lhes dar1~m mu1to 
maior vanta•em, como lambem ás respectivas pro· 
vincias e, po~·tanto, a todo o Imperio. . . 

A cessação deste trafico, ent1·o as pr~vmc1as .~o 
Imporia, sondo um complemento da le1 do i8a0, 
em consequencia necessaria ela lei 28 de Selemb1·o 
de t87 i, porque é a salvaguarda da boa execuç:ío 
d:1 lei. 

A historia inexoravel nos aponta os exemplos 
elos ouh·os paizes nas questões inherentes :i cessa· 
çilo dá escravidão. · . . 

N:lo poderíamos, pois, ser desculpados pelos VIII· 
douras, se, pela imp1·evidencia, incorressomos nos 
mesmos erros em que incOI'I'el·am aquelles que, sem 
poderem apre~der com a experiencia alheia, tivm01m 
(!e tratar deste assurnpto. 

Nest~ convicção, portanto, v~u mandar :i mesa 
um proJecto modelado pelo que fo1 ap1·esent~~o pel.o 
i Ilustrado S1· .. ministro da fazenda em :ISo ~. de1· 
xando de desenvolvei' as razões economicas e P?· 
líticas em que elle se funda, porque a sabedol'la 
do senado dispensa-me desta tarefa. • 

Vae á mesa o seguinte 

PROJECTO DE LE[ 

A assomblóa geral legislativa resolvo : 
Ar!. !.• Fica prohiuido o commcmio e !ra~s

porto de osc•·avos do umas para outra~ provmcms 
do Impm·io. Exceptuam-se os que I'WJarem cm 
companhia dos respectivos senho1·es, em numero 
nuu·cado em regulamento do governo. 

§ f'.• Se1·áo conshlemdus libCI·tos os escravos 
que forem transportados de urnas p:u:a oulr~s pro· 
vincias, fóra dos casos previstos no rospectn•o ro· 
guiamento. · 

vor~. tv 

· § 2.• lncorrer:ío nas penas da lei n. 118{ do ~ de 
Setem!Jro de !8110 todos aquelles que concorrerem 
para a violação da presente lei. 

A!·t. 2.• Ficam revogadas as disposições emcon
trarlo. 

S. H.-Paco tio senado, om 3 de ~Jaio do !877 .-
J. J. Tcixeim Junior 

F'icoü sobre a mesa para ser apoiado opportuml
mente. 

O ~a·. Cora•ein. :-Sr. presidente, sahe V. Ex. 
que lm uma tjncst:ío pendente acerca de limites 
enii'O as provindas do Paraná c Santa Catha1·irra. 
Na ultima sess:io da camara dos Si·s. deputados 
trat.ou-se deste assumpto. O projecto cm discus.1:ío 
foi adiado attl que viessem informações solicitadas 
tio governo. O estado de cousas existente perma- · 
naceu. · 

Depois tle encerr:idas as camarás, deram-se des
agmdaveis occur1'e11cias na zona contestada. O go · . 
vemo não foi indifferente ; mas nada se innovou. 

llecentemente o nobre ministro da agricultura, 
tendo dr. resolver acel'ca da venda de terras devo
lutas, situadas t•m te1Titorio de que. está de posse 
a província do Par·anà e contestado pela de Sanra 
Catharina, expcdio aviso, reconhecendo a compe
ten~ia do presid~nte do Paraná para eifectuar a 
venda. Ngo tive• conhecimento da questão, nem 
da resolução dada pelo govemo, senão depois que 
foi puhlicada no D~ario OQicial. Nessa decisão vio 
um dos dignos deputados pela província de Santa 
Cathal'ina urn acto attentatorio dos direitos da pro· 
vincia que representa. 

Eu pode1·i:1 dispensar-me de pedir por alguns 
momentos a atten~ão do senado, se aquelle illustre 
l'cpresentante da nação não entendesse dever profm·i1· 
as seguintes palav1·as, que se !em em seu discu1•so 
hoje publicado: 

"N:lo tenho o mini mo receio de que no debate 
qwl venha a estabelocOI·-se nesta carnara, quando 
voltar· :i discussão o projecto que pref~re a linha 
divisaria enti'O as províncias de Sant<1 Catharina e 
Paran:l, seja supplantada a justi(la com que aquella 
província reclama ha muito aquillo que lhe per· 
tence. 

Não, Sr. presidente, o meu receio tí que a ill· 
fluencia ~ol1tica e pessoal de que dispae junto dos 
conselhAII'OS da Co1·t1a o representante vitalicio do 
Pamná, dê causa á repetição de actos como este 
de que acabo de tratar, e com os ~unes se tem 
p1·ocurarlo constituir posse para ma1s tarde in· 
vocar-se o uti possidet1s . . ·" . 

va o senado que fui chamado directamente 11. 
esta questão, atlrihuindo-se-me pm·ticipaç:lo no 
aeto do govemo. 1\lus j:l declarei que mio tive no
ticia nem da quesliio, nem da resolução sr.n:1o de
pois que esla foi pu!Jlic:ula no Diario OQicial. 

Podia, po1·ém, a resolur.ão do govemo ser tlivnrsa 
da que foi? E' o que o senado 'tlecitlini, all.endeu
do a que o tcnitol'io do quu so lmla e~t:l sujeito :l 
jm•isthcç:lo das autoridad!'s da p1·ovincia do Para
n:l, e isso n:io de hoje, mas do longa data. Tm
tava·sc da aliena~~rro de i3 secções de !200 me· 
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tt·os rm q!lad.ro cada nma, cm torra~ .devolutas, qua 
Jiua m o tltstncto de S. Bento ao ll10 Nogi'O. 
'o ministro da agt·icui!UI'a, destlo que entenrleu 

n:io tlovor obstm· :l venda, n:To podia deixat· do 
determinar que s.olJt·c olla resolvesse a au!ol'idado, 
cuja jul'isdic~::io so•~slenrlõpclo tm·rilorio em questão. 

Por que a província do Santa Ga!lml'iua disputa 
esse L!rritorio :l· do Paran:l n[o se segue quo, 
emqnanto o lil.igio mio f,;,. res~lvitfo por acto lcgis· 
lalivo cesse qualqw'r autorulatlc sobm aquclla 
parte' tio tcrl'ituri.'J nacional. on deixe do ~xecutar 

. plenamente as lets a autorrdade que alh exerce 
j u1·isd icr,ao. 

Del'i:\.se, por causa da quesl:To Sl!SI!Íiada pela 
provincitt de Santa Cathal'ina no empenho elo alterm· 
o l)<te existe, Cl'tll\1' uma nulo1·idadc especial, para 
resolvei' sobt•e o ponto a que me refii'O? · 

O presidente da província de Santa Calharina, 
tendo de tomat· cm considet·a~::io o pedido para a 
compra dessas terras, olllciou em ii de Dezembro 
tio i87ii ao uil·cclor tia colonia D. Francism nestes 
termos : 

" Declaro a Vm., em resposta ao seu officio de 
i8 do me~ t'tndo, que a Sociedade Colonisadorn r!e 
i8MI, em Hamburgo, púdc reda1nar rio pt·csitlcnto 
do Paran;l as tol'l'as de que !rata o dito oillcio, com 
a coudi~.f1o daquella f!''QVincia t•estituit· a somrna 
despendida pa1·a a acqiUS!Çtio dos tet·renos, no caso 
ele ser pelo podet· competente decidida a qucst:to 
do lintiles, como parece de justiça ... 

Foi o proprio presidente da província de Santa 
Cathat·ina, o honrado tleputado o Sr. Taunay, 
quem reconheceu que a sociedade colonisadoi·a 
devia dit·igir-se ao presidente da p1·ovincia do P:~· 
ran:l. A condição constante do oillcio era relativa 
á rcslituiç:io ria importancia da .venda, cnn·li~:to 
corn a qual o govcmo não se conformou, cu;uo não 
podia conformar.se. 

O Sn. ZAcAnUs :-Apoiado. 
O Sn. l:onnEIA :-As difficuldadcs que entOJ·pc

'JCill a ai:dto da :1ssemhléa geral vecm da extensão 
elo nosso' lürTitol'io, o rlo nem sempr·e ser !Jnm 
~onhecida a zon:1 sobre que versa a duvida. Desc, 
ja-sc acertar, c n:to é algumas vezes passive! fo1·mar 
:juiza segu1·o sobro as m~is convenicn\9s. divis.a~. 
A questão deve se1· resolvida como o CXIJill' a utili
dade publica, fundamento constituciO)lal da~ leis. 

O Sn. ~ir.:'loEs.m~ ALlmiDA :-Apoiatlo. 
O Sn. BAn1o o.~ LAGUNA :-J:i devia estar resol· 

virla h:t muito tempo. 
O Sn ConnEIA :-Mas a camara dos deputados, 

tratando Mste ol1jecto, ententleu que eram nccmi· 
sal'ios csdm·ecimentos que guiassem o seu juizo. 

Queria colthnceJ• a poss/J actual e o que convém 
fazer no futuro para manutenç:ro dos intet·esscs 
geraes do Estado. . . _ _ . 

Os intet·esses das pt•ovmctas nao sao cpntral'IOS 
aos interesses da nnç:Lo; e.deve :uloptnr-se a rnolhot• 
rlivisn, a quo for acongelhada pela conveniencia pu· 
lJiica o pela utiliclaúe dos pol'os. 

0 Sn. PARANAGUÁ :-Apciado. 
O Sn. ConmnA :-Todos nós brasileiros somos 

sujeitos ás mesmas leis, gozamos dos mesmos direi· 
tos c temos os mesmos encat·gos, qualquer que seja 
o ponto do terl'itorio nacional em tiUC habitemos. 

Por que, pois, não se ha de ~ttendet· :is .asp!raccrus 
le•itimas da populaç:io que extsle no tert·ttorw con· 
te~tarlo? que prcj uizo so~'r•l. o Brasil ~o r ter uma 
província tnais algum tcrrttot·w ou mnwr numero 
de habitantes que outra? Se nilo convem pt•ovin· 
cias extensissirnas, omle a acç:io da autoridade nlio 
se pútle fazct· sentir, como tlUillfH'e, nos pontos mais 
rémotos, esta raz:io justifica uma alteração geral na 
divis;to administrativa do Impol'io. 

O aviso que motivou os reparos do illustre tle
putatlo pela província de Santa Catharina é de 28 
1le Março do COJ'!'enle anno e diz: 

A questão de que pat·ticularmente me occupo não 
teu1 o alcance que se lhe qtwr dar. . 

" Decla1'0 a V. Ex., em I'Csposta ao seu officio 
n. U de W de Janeiro pt·oximo passado, que só ;l 

presidencia tla pt·oviucia tio Parantl compete t•csol vet• 
solu·e a vend:1 das 1:! sr.c~ues, de I,200 mclt•os em 
quadro cada uma, do tet·ras devolutas que ligam o 
di~ll'icto tlo S. Bento ao do Hio Negt·o, e bem 
assim que, em nenhuu1a hypolhr.so, tm·ü logat· a 
rostil.uiçtio ~e que t1·at:l V. Ex. no final do sr.u in· 
dkarlo oillcto, porrJnanto, desde que o pi'L'ÇO das 
terras cm questão sr,ia rr.cnlltido no lhoson1·o na· 
cional, nada iullue a. cit•eumslaucia do pet•loncerem 
(•lias a uma ou ottl.:·a prol'ineia. " 

Ot·a, não sei como, em um:1 quosl11o do <~:ll'llem 
nrlministrativa, que teve a solurão que o caso po· 
dia, pôde o illuslro rrprcscnlnntc da pt·ovincia do 
Sauta Cnlh:~riua ver uma decisão t!ntla por porle1· 
inrompelenlr. :i questão de limites, que se acl1a 

I"~lltleutc entt·c aquella p1·ovincia c a qn•J teuho a 
tonra tlo reprcseut;it·. . · 

I<:~sa qunsl;ío, sem tlul't~la, tlevo set•t'<!soll'irla pc· 
lo poder a que a emtslitnl\:tío encal't't>gn tlr. do'citlit• 
acet•ca tia uH•Ihor divisão terrilo1·ial das [ll'OI'Ílldas, 
o potlet· legislativo. 

· Q Sn. MENDES DE Ar.liEIIl.\: ..:_Tem muito a'Jcan· 
co; il uma questão importantissima. 

O Sn. ConnErA : -O terrilorio questionado es
lol'e scmpt•e sob a juristlicç:io das aulol'irlades pau· 
listas; e, depois da creaçã~ d~ {l!'Ovincia ilo Parami, 
das autoridades desta pt·ovtnt:ta. . 

A província tle Santa Calharina quer chamai-o a 
si, em vit·tudo do antigas provisllos, inlet·pretadas 
a gcil.o. O nob1•e senatlot· pcl:t Dahia, quo foi o pri· 
moiro presidente da minha p1·ovinda, tevo do oc· 
cupar·so com osto assumplo, e combateu vantajo
sarnen!o aquella pt·eten~fio. 

Mas, como disso, a questão tlove ser resolvida 
pelo poder legislali v o. 

Se, por utilidatle publica, pódo elle incot•pot·ar 
a pt·ovtncia dill'ert•nto o lol'l'itot·io mio contestado 
•lo outra, se em suas d1!lihora\:llos nrro podem deixar 
tle pesa1• as coni'CIIiont:ias da populat:ãn, r:mio quo, 
tlowlindn do aceonlo com t:slos pl'incipios o littgio 
~1w cuuli·a a Jll'OVincia do l';u·au:l li!<lVI! a de Santa. 
Lal.ltal'ina, ohl'al'tl•:om a costnmtlt!aJnsliça. 

Fallo nas conl'euioncias da populaçfio por mo 
pat·oeel' quo Mo ti ovem sot· desprezadas, desde que, 
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por ficar ella pertencendo a uma 011 outra província . maç~o de pnntos que ainda estão desguarnecidos. 
n5o faz isso com que se lhe diminuam nem o~ O Alto Amazonas, tendo uma reserva no Pará, 
direitos, nem os encargos. tamhern não póde dispensa!' 2,000 homens. São, 

Para que o senado possa bem avaliar o procedi.:. pois, neeessal'ios para esses pontos U,OOO homens, 
menta do governo na questão CJUe motivou as obse1·· ficando apenas ~,000 para guamécerern o resto do 
va~ões do il!ust1·ado deputado pela p1·ovincia de !mperio. . · · . 
Santa Calhanna a quem me tenho referido, vou Esta capttal poderá ser guarnecida, com suas 
apt•eseutar. urn reqt!et·imento solicitando a remessa fot·talezas, deposttos, at·senaes, hospitaes, labora· 
a esta casa dos prec1sos documentos. torios, com menos de 2,000 a 3,000 homens? Nunca 

Vae á mesa o seguinte o p~de. Aqui, diariamente, entram de se~viço. 6~0 

. llEQUElll:IIENTO 

. nequeiro que, pelo miuisterio da agricultut•a, 
commercio e obras puhlicas, so peça ao govemo 
cópia dos documentos quo serviram de base á expe
diçrro do aviso de 28du 1\fat•ço ultimo relativo :l venda 
de 1.:1 secções, de i,200 mett·os em quadro cada 
uma, de terras devolutas que ligam o districto de 
S. Bento ao nio N~gro.-11/anocl Francisco Cor1•eia. 

Jloi lido, apoiado, posto em discussão e approvado. 

PRIMEIRA PARTE DA OfiDEM DO DIA 

PENSÕES 

·Votação 

Fomm vota<las em 2• discussão e appro v adas 
para passar á 3• as pt·oposiçúes da camara dos 
Srs. d•!putados, do 1:orrente anno: · 

N. 7~, approvando a pensão concedida a D. Jo. 
scphina de Amorim Peixoto e sua irmã. 

N. 59, idem ao alfet•es honorario do exercito, 
Pedro Gonçall'es l<'crl'az. 

pmcas ; e para que se possa ter em serv1ço dtarJO 
este numero, é preciso que, pulo menos, haja o 
triplo desta forca. Ot·a, deduzindo-se 200 ou 300 
pmças que, por (Jo.entes, devem estar fóra do serviço, 
vd-se que não póde este ser feito com menos de 
2,500 a 3,000 pra~as, accrescendo ainda que daqui 
sahern lodos os recursos, tanto para o norte, corno 
para o sul e centro do Bmsil. 

Já n;to fallando nas demais províncias, cujas 
necessidades os honrados senadores conhecem, direi 
que a rlaBahia demanrla,pelo menos, 800 praças e·a 
de Pernambuco 1,000, porque.esta tem de gua:r· 
necer a ilha de Fernando, para .onde destaca 200 
homens. . 

Além disso, senhores, temos espalhados 'nO Bmsil 
a9 presidias e colonias militares, estabelecimentos 
e~!es que precisam de tropa. De ondP se ha de 
tu·al-a '? · 

Vê, pois, o senado que eu não posso prescindir 
dos W,OOO homens. · 

E, senhores, eu, a este respeito, ni!o posso ser 
suspeito, porque J'ui o prirneit·o ministro da guerm. 
que se contcn lou com a menor forca que se tem 
decrc/:ulo. Em 18G2 ella era do 18,000 homens, c 
eu contentei-mo com 1~,000, e isto por duas razões: 

FORÇAS DE TERliA p1·irneira porque sabia, praticamente, que, com o 
Prosrguio a 2• dis·cuss:to do at·t. 1• da proposta ·t'OCI'Utamento fot·~mdo, nunca se potlel'ia completar 

do poder executivo, com as em•mdas da camam aquella força, nimca ella e.xcederia de H,OOO; se· 
dos Srs. deputados c do senado, lixando as forcas gunda, porque tinha a facultlado de destacar a 
de toi'J'a para o anuo financeiro tle 1877 a i878. • gu:mla nacional, como ell'ectivameute destaquei 

2,000 pmr.as, para completar o numero do Hi,OOO. 
O Sa•, cluc(ue ele CltXli\H (pl'esidente do A forca indispcnsavel, pois, . s:1o 16,000 homnns, 

conselho) :-St•. pt·csident,J, tenho de fazer !Jrovos e, se p,:,.scnte1nenle concordo cm que sejà restrin
eonsideraçúes, wto só ~obre a proposta de Jixaç:lo {(ida a Hi,OOO, é unicamente em alten~:to no estado 
do forças do term, como sobt·e as emendas. apt·e- dos cofres publicas; mas deste numero n[o posso 
sentadas nesta casa. · prescindir. . 

Alguns St·s. senadores, disseram que 12,000 ho- Em t·elar.;lo ns emendas apresentadas pelo hon-
mens lhes pat·eciam su~cicntes pam o serviço, que rado sonadot· pela proviucia do Piauhy, s!nto ~lizer 
tem de pt·es!at• o exercJto ; outros fomm mais gc- que n:io posso concordar, cm geral, com as 1dtlas 
nerosos o entcndemm que eram bastantes 14.,000 iniciadns por S. Ex. 
homcus. O nobre senador comc('ou o seu discurso dizendo 

l~m um luminoso ·discurso proferido hon!cm, que t\nCI·ia ajudnr-me; por isso que tentlo-me 
meu uobt•e amigo, St'nador pei:l llahia, respondeu :í ajudat o r a guerra, queda lambem fazeJ.o na paz. 
toda argumenl.ac:1o que se adduzio sob1·o a mate· E' uma verdade, Sr. prcsitlcnte; S. Ex. auxi· 
ria; c, portanto, apenas me limitarei a pt·oem·m· liou-mc mui lo na guetTa... . 
mostt·a1· que nem os 11)_,000 homeus ser:to sutll- .Q Sn. PAIIANAGUA' :-Fiz 0 meu dever. 

· ci•mlcs para o sorvi\~O i\ c:u·go do exet·cilo. Prind-
piarei poJo Sul. O Su. nuout; DE CAXIAS (presidente do conselho): 

Potler:l :dgu•!lll suppot· que a extensissima f1·on- - ... e durante lodo o tempo em quo fui general 
loira do Ilin Grando tio Sul, fJile v ao do Chuy alli om chefe no Pnt·nguay. j:i o ll'nho conl'cssado, sem
Santo Angoln, so possa guartwcet· com menos de pt•e mo coadju\'Ou, satisfez tmlns as minhas requi· 
6,000 ltomons, e que a provin•:ia de Mallo Grosso sit~üe~, mostrou s~mpt·c a melhor :!)ntado a mn.u 
poss:t dispensai' 3,000? Creio que urro, po1·que l:l respetlo, e eu Ct'éiO quo COI'I'cspomh :l sua conlt
estcro 2,800 pra('iiS o conlinuadamoulo lm recla· an1·a. 
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O Sn. PAI\ANAauA: -O fiz por dever e convicç~o 
0 Sn, DUQUI~ DE CAXIAS (preside11te do conselho); 

-Mas, Sr. presidente, o jlJ'esente, que me faz S. 
Ex., não po~so a'ceitar; uma ou outra idóa pode· 
r:~ sm· aprovcJtada, po1·cm n:1o como emenda a uma 
Jm annual e no ultimo mez do sessão. Se S. l~x. 
quizesse ~oncordar em !'P''esentaJ' um pJ•ojecto, con· 
tendo as Hleas que mamlestou, a Jim de se1· estuda
llo pela ~ommissiio de m:u·inhao guerra, talvez que, 
como disse, uma ou outra idéa se possa aceitar. 

Pe~o ao senado que me dispense de continuar, 
estando promplo a ilar quaesquer explica~ões que 
sejam precizas. (illuito bem, m!tito bem). 

o !!Ir. cunlm e Ftaueh•edo :-Sr. presi· 
dente, nlio venho discutir a proposta da força de 
terras ; venho somente pagar uma divida, que já. 
est:l atrazac.la, ao nobre senadO!' pelo Ceará. Sinto 
quo S. Ex. nilo esle,ia na casa. Hontem não pude 
fallar poJ·que já outro tinha pedido a palavra, e 
no dia anterior S. Ex. nilo compareceu. A divida 
deve ser paga. O Sn. ZACAli!AS :-E' um modo de guilhotinar 

as emend:1s. Privado, Sr. presidento, por justa causa, de as
assistir :i discussao da resposta á falia do throno, 
pe1·di a occasiao mais propria para occoJ'J•er aos 
reparos ou censuras q_ne o nobre senado!' houve 
por hem diJ·ib~l· ao mmisterio, pl'incipalmente ao 
ex-ministro do Impedo. Mas como parece·m·A que 
pemnte o parlamento o direito de defesa nfio Jll'e· 
screve, o senado p<~rrnittir:l que me aproveite da 
occasião para dar ao nobre senador, assim corno 
ao paiz, as cxplicacões a que elle e· o paiz !t•eJII 

O Sn. VIJlii\A DA SJLVA:- E' muito bom alvitre. 

O Sn. DUQUE DE CAXLIS (presidente do consellto): 
- As emendas llo nobre sr'llildor tendem a alterar 
a lei do recJ·utarnento, a do promo('úes, o regula
mento dos arsenaes, o systrma de fornecimenl.o, e 
tullo.isto não é cousl quo se possa fazer de chofm 
(apowdos). Eu sou soldado quasi. desde que nasci, 
mas dec!a~o que nilo me atJ·everia a dar d<l prompto 
uma. opllliil,O decisiva a · esto respeito. E' JH'eciso 
m~dltar mUito, porque trata-se de um systema in· 
teu·amente novo de adounistração. 

· O SJt. PARAl'iAGuA:- Foi justamente o que eu 
pedi; meditação. · · 

O. Sn. DuQUE DE CAXIAS (wesirlente do conselho) : 
-Dizer sobre cada uma clestas emendas a minha 
opini:1o é escusado, po1·que seria repetir mal o que 
hontem muito bem dis•e o meu i Ilustre antceessor 
no minislel'io da guerra. Peço, portanto, ao senado 
que approve.a lei tal como \'cio da camara dos Srs. 
depu lados. · 

Devo dizei: algumas palaHas solm a auiDI'izar,rro. 
para harmo111zarem·se ·os r>stmlos da escola do Hio 
Grande do Sul, com os da escola militar desta 
córte. 

Senho"l'es, o quo se pedo ó muito pouco e o au
smento de despeza não póde SOl' grande. Limitei-me 
a no1.neai' dous ou tJ'<Js professores mais do pl·epa
ratoJ'IOs pm:a que os e.~tudantes, que tivcmm com· 
plctado all.i o cuJ•so de cavallal'ia e infantar.ia o 
mos~rando habilita(:õcs para outra aJ·ma, po;san; 
contnmar sous estudos, sem !t•J·em drl volt:ll' atmz 
para estudai' pl't'paratorios, o flUO sel'ia muito des· 
agm~lavcl, tan!o m:Jis que muitas wzes esses mo· 
\'Os Jil são of!it:.wes. Nt•stas circnmslancins mo pa· 
J'e~Cll COni'CJIICnto que OS [li'O[l'tl'atOJ'iOS que se 
ex!g~m na escola.mili!aJ' da C~1·te, fossem os mesmos 
exigidos na do H10 Gramle do Sul o para conseguil-o, 
bastam apenas mais dous ou h·os professores de 
lilll,'llliS, 

todo o direito. • 
O Su. PRESJD"NT~ :-0 c.liroito ile defesa n:to pre· 

screve; mas a presente Ot~ca>ião não é p1·opria para 
isso. Nesta discussão não se podem admittir senito 
as considerações que tenham relação com o assum· 
pto de que se tmta. (Apoiados) Peço ao nobre se· 
nallor qu~ rr.strinja suas obseJ·vaçcros :1 mataria que 
est:í em discussi!o. · 

O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO :-Quando se trata da 
discuss:to da lei de forças, creio que silo admissíveis 
as conshleraçõos que tenho de oiTerecer. 

O Sn. PREsrnENT~ :-Nesta casa nem o regimento 
o permitte, nem lambem os estylos. 

O Sn. CmvnA E FrGUEUlEDO :-Pois hem, par·a não 
sol' desagradavel a V. Ex., annuncio dP.sde j:l para 
amanM o meu requerimento .. 

O SR. DIAS DE CARVALHO (pela ordem) :
Como o nobre senador que acaba de sentar-se no· 
tou nno achar-se na casa o Sr. senador Pompeu, 
devo informar ao senado que recebi, hoje, uma pa1·· 
ticipação deste nobre senador de que não comp:\· 
reoia por incommodado. Nilo dei conhecimento 
dessa pa1·ticipação, quando li o expediente, po1·quo 
a recebi depois dessa leitura Faço esta declaração 
po1· julgal-a necess:~ria, em vista do que c.\isse o 
nobJ•o senador por Pernambuco. · 

O Sn. CuNnA E FIGUEillEDO :-N~o fiz censura 
nenhuma. 

Ul! Sn. sEN.won :-Indirectamente fez. 
Creio, portanto, quo esse augmonto de dospeza 

nrr.o tle\'C as~ustar! porquo cmtut!o mais fiz a ccono· 
mm qu~ fo1 posstvel, redur.indo Ires depositas, os 
da llalua, Pernambuco c Santa C:l!hadna além do 
mais quo ora admissivel economizar s~m tletri· 

O Su. CuNHA E FJGUEIUEoo : Nao, sonhar; es
perei por ollo e hontem não puc.lo fallar. 

menta do servir.o. ' 
_Póde, pois, Ô senado estar corto que n;to abusa

l'~I da aut?rização. Todas as mais autol'izaçúos pe· 
c.!Jdas n~o Importam augmeuto do tlespeza. 

O Sn. PRESIDENTE : - Não havendo mais quem 
quoil'il a palavm ... 

O S!l. Sn.vErnA DA Mo1"l'A: -Peço a palavra. 

O Sn. 1'1\ES!DENTE :-Tom a palavra. 

1 
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O i!llr, I!Ulvelra ela llottn:- Vou tomar 

parte na diseussão da pl·oposta da lixaç~o de forcas 
de terra, como prelimmar para a diseussão dó or
çam~nto da guel'l'a. 

Consequente com a minha idéa do afastar-mo 
das questões politicas, que esta discuss:ló suscita, 
eu sú entro nella, jà o disse, como preliminar 
indispensavel· para entrar. na discussão do or~a
mento do ministerio da guerra. 

Tenho, pois, de oppor·me all projoeto e á emenda, 
porque acho qun essa emenda n!Io reforma eou~a 
alguma... . 

O Sn. nuatn: DE CAXIAS (presidente do conselho) : 
-E' peior do que o soneto. 

0 Sn. SILVEIRA DA l\loTU :-.,,é peior do que O 
soneto, aproveito o apa1•te. 

Senhores, tenho-me afastado das questões poli
ticas, tenho·me conservado cm silencio, porque 
entendo !JUO o silencio seria o melhor expediente 
a lolJlar na situa~~o actual. O governo pa1·famentar 
é o governo da palavra, não ha duv1da; mas, quan
do não ha govemo parlamentar, não d1Jve havm· 
palavm. Todas as consequencias do ~ovemo parla
mentar estão obliteradas pela m:l organiz:tçflo do 
parlamento, pelas relações do poder execulJvo com 
o parlamento. Para gue, pois, fallar cm um regí
men parlamentar deteituoso, vidado, degenerado, 
onde a palavra nada produz ? 

Ora, senhores, na situacão gravo do pniz, quando 
se trnta de salvai-o :i custa de reducçiles, e re· 
dul:('ões fortes no orçamento, póde pretendr.r-se 
eonsoguir esse fim, diminuindo no quadro alguns 
capeltães ou alguns medicas, .supprimindo ma1·e· 
chaes, creando ou augment:mdo brigadeiros, cre
afida ou augmenlanflo ten~ntes-gcne1·aes 1 Em que 
isto póde a! torar o estado 1le <~ousas? 

E, querendo eu propo1· impot·tantes reducções no 
orçamento da guerm, e tomando pa1·te na di~cus
são das forças de terra, como preliminar, hei de 
dar ao rninisiJ·o da guerra autorizar.ao para reorga
nizar o nosso exercito? 

Essa autoJ•izacao, senhores, Importa verdadeirà' O SR. CuNHA E FIGUErnEDO :-Isto não tem nada 
com a discussão das forças de tel'l'a, dictadura, porque implicitamente presuppõe um 

aJ•bitJ•io immensti na organiza\~ilo tias forças e na 
disiJ·ibuiçãO' dellas, ·e nenhuma opposição liberal 
deu j:ímais tal arbitrio a um ministJ·o da guerra. 

O SR. SILVEIRA DA MorTA :-lias ·é politica ge-
ral... · . 

. O SR. CuNHA E FIGUEIREDO :-Eu lambem tratava 
de politica geral e mlo me peJ•mittiJ·am continuar. 

O SR. SILVEIRA DA MorTA :-A quesl:to dos inter
dictos é que não pertence :i politie~ geral. 

u~, SR. S~NADOR :-Mas o Sr. pl·esidente disse que 
niio se admitte nesta discuss:lo polili·:a geral. 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA :-!\las 1JU não estou 
fallando de politica geral, estou dando uma raz:to 
especial a mim, e:tplifJamlo plll' quo tenho deixado 
de tomar part~ nas questões de politica gef•al. 

E não é, senhores, por desanimo, po1·que as 
minhas convicçats a respeito do systema represen
tativo, cada vez se robustecem mais; núo é por 
satisfaçi!o aos governanll•ii que me tenho imposto 
a llste silencio. . 

O SR. FmuEmA DE MIILLO :-Apoiado. 
O SR. StLVEIU.\ o.\ MorrA :-Para o serviço do 

nosso exr.J·cilo ha 80 capellúes r. o mesmo exe1·cito 
consta de quarenta e tantos corpos, sendo iii do 
infantaria, iii de caçadores, Ires regimentos e 
quatro batalhões'· de artilhal'ia e cinco regimentos 
de cavallaria, mais ou menos. 

Houve, com etl'eito, vontade do dar muito ca
pellão ao exe1·cito; mas a emenda propúe a fuz5o 
do corpo ece!esiastico do exercito com o da ma· 
rinha, debaixo de urna só cabé(~a, que seria um 
papa militar. · 

Isto tral'ia a grande confusão que proviria de ter 
1!111:\ só rep:u·tiç:lo de satisfazer as necessidades de 
dous mínisterios, ficando o chefe, o capellão mór, 
com o direito de distribui!' os capellães para o ser· 
I' iço da J!Jal'inha e do exercito, sondo que alguns· 
c~pell:tes, p~t·a n:to ~mh:u·carem, pülleriam all~ga1'. a 
cu·cumstan~m do ertJoarem. Agora. nito atlmu·ana 
isto, q•.wndo Yemos que, na repartiç~o da marinha, 
os mcilicos fazem pa!'ede de est,tdautes para não 
ernbarca1·ern. • 

O Sn. ZACAR!As:-Por causa de enxaquecas. 

Embora com relações de amizade intima que 
tenho com dous dos aetuacs, .o que tive com mais 
um, posso n:Jo me constranger, norn eii<JS me im
poern constrangimento algum :l enunciaç11o do mi
n!ms opiniões; tenho-me abslitlo pela mz:io prin· 
ctpal que dei, t1 mesmo porque, não tenho tanto 
amor propl'io que em uma casa de tanta illustm
ção, de tanto patriotismo, eu deva te.1· a pretenr:1o 
de apresentar-me diverg•Jnte d" ambas as opiniões 
politicas, quo figuram ne!la. 

Não é, Senhores, com medidas de mero expe· 
di ente que, na situaç<to actual das eousas, se podem 
salvar ou melhorar as con~iÇúl'S do paiz. 

É pt•eciso sahir da rotina, o eu vejo que o Jli'O· 
jeeto do lixa~~M do fot'(:as de terra, ot·a em discus
são, é fmcto do cspit•ito do rotina que pretlo111ina ... 

O Sn. ZACAIUAS: - Apoiado. 

O Sn. SILVEm,\ DA 1\fOTTA:-.T:l so deu o facto de 
seJ·r.m rlcsignatlos seis ou mais medicas c todos clles 
demm parto de doente, l' achamm urn mir1islro, que 
so cn~olheu diante fie par·tes do doente, nHiflda!lliO 
apenas inspecdon:ll'. cssfJS cirurgiacs, olficiaos da 
at•tu:nla, sujoilos :l disciplina' ntilitm·, contentando· 
se cout a rtct:lat'a(~:lo dos facultativos tio quo, com 
el!'l•ilo, cites estaY<IIn doentes. 

O Sn. Sn,\'EillA nA i\fO'l"J'A: - .... em todos os 
nossos tm!Jalh"s lr.gislativos. · 

E n11o só cllc e fnJCto dossa rotina, como tambem 
a cmonda rruo a ello foi ·olforcciúa. 

Eu acho que qtmsi todos esses medicas, do quo 
podiam ostm· all'cclados, cm fio inllarnmatflo do 
ligado, do lwpatites, do entm'tes 011 alguma outra 
~.ousa acabada ctn ites. Mas o ministro nem ao 
menos teve o cuidMlo de perguntai' a es~cs medico:: 
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ria inspccçilo, se a molcstia CJ'a tal que os inhabili· Srs. deputados, 1·eduzindo o exercito a U,OOO ho· 
tas se para o serviço, porque doenças do lignílo, no mcns. 
P.io do Janeiro, só mio tem quem nao -tem ligado. Ouvi hoje, com toda a àttençilo, as razões que 

Ora, se acaso passar o principio, os capellães expcndeu a nobre ministro da guerm para repcllir· 
(e os padres silo mais mestres nessas subtilezas) a emenda do honrado senador pelo Piauhy, J•crlu

·Mo do estar continuamente doentes ou enjoados zinrlo a forr.a a !4,000 homons. Em u\tuno caso 
para nilo embarca1·em. votarei por 'esta emenda, mas de preferenr.ia darei 

Eu penso, porém, S1·. presidonta·, que nrro silo meu voto po1· uma reducção maior, e hei de dizer 
essas ~leias medida.s, que podem salvar a situação; porque. . . . 
é prec1so uma med1da rat!IC:tl. N:io e com a sup· . !\las, rhzm eu, ouVI as mzues, que deu o no~ro 
pressilo de meia duzia de capcll5cs ou medicas, nem ministro da ·guerra para sustentar a emenda ace1ta 
com a diminuiç:To. nominal nas for9as _de terra, que na camara dos Srs. deputados, fixando a força em 
se h~ de consegmr o fim que se deseJa. !la de st•r H,OOO homens. 
qua111lo um governo, um partido ou uma opinião Em primeÍI'O Jogar, devo ponderar que ha uma 
politica, q_ue se Jll'OpuzeJ• a governar o Estatlo, ti- tal ou qual mys!ifi~ação no.sta emenda. O exercito 
ver convicções para dizer· ao paiz: " Se acaso o nm n:To lka com 15,000 homens, fica sempre com 
si\ não pótle prescintlil' de um exci·cito pomianen!o, 16,000, porqno, a!tlrn daquelle numero, das praç.as 
o que dere SI' r a aspil'a~:io de um paiz livre, deve de lli'OI do§ i•, tem os 1,000 homens do dopos1~o 
conservai" apt•nas nm exercito permanente muito do § 2•. 
limitado, que contenha os germrns de uma orga· ' ' 
uiza~ao promp!a e immedbta para 0 caso de rerla· O Sn. DUQUE DE CAXIAS (presidente do conselho): 
mal-o alg!rma exigencia da dignidade nacional; que -S;io meninos. 
tenha cnsmo, que tenha escolas e exercícios, que 0 Sn. Su.vEmA DA MorTA :~1\[eninos ? meninos 
tenha nucleos de manob1·as, mas que n:To pareça d 
fazer o papel de obstaculo e rcsistencia á opinião talu os. 
nacional. , O Sn. VmrnA DA SrLVA :- A redncçao é real; 

E' preciso, com effeito, que o gove1·no afaste de não ha mys!ifica(,;To ..• 
si a suspeita de que tem o exercito como es~udo o Sn. SrLVE!IlA DA MoTTA : -A rnystificaçfia 
cüntra a opinião. consiste 8111 se allii·rn:u· que a, força é !lo _fii,OOO ho· 

O exercito uo nosso paiz deve ser encarado mens, quando tl de 16,000. E neste sent1do que eu 
somente como um elemento de defesa contra ini- fal!o. 
111ÍflOS ex temos; e inimigos externos não tomos Mas 0 nobre ministro da guer1·a, dtlfendendo o 
hoJe, nem em perspectiva. fixa~:!~ de W,OOO homens, fe7: ~ma distribuiçaa 

0 nOSSO governo COillmetleu Um grande 01'1'01 C O destes pelas diJJ'ere!1tes J~I'O':'IIl~l:lS, rrocuranuo 
S1·. ex-ministro da guel'l'a teve gr·:uule parte nesse tlernonstrar a necessidade IrHitspensave de seme· 
eri'O, quando, no princio do actual cxorcicio, ater- Jhante forca em cada uma de! las. 
rando-se com os prcparatiros da Confederamio Ai'· Sr. presidente, não duvido que, segundo as idéas 
gcntina, deixou-se levar a despczas supei·fluas e do nobre ministro, e as itléas acertas geralmente, 
exh·aordinarias. se presuma que, 1!el'bi gratia, no Amazonas n:To se 

Mandamos fazer navios desnecessarios, que nhi possa· passa1· sém 2 ou :l,OOO hmnens, que n~ Matto 
eshto apod1·ccendo; cornpmrnos cavalhadas, ~ue Grosso sf.jão ne~essal'ios•3,000, e nesta caprtal ou· 
cst:io talvez mal aconrlicwnadas, po1· falta de III· tr·os 3 000 · mas cn entendo que o gover·no, se aca· 
vernadas convenientes no Hio Grande, e, por· 80 fos~o rc,'luzida a fol"\'a a 1~.000 pra(,as, poderia 
conscqneucia, pcr·dendo-se. Foi tudo despeza inutil. distl·ihuil·a r.m 3 divisões cal locando duas nas duas 

Enll etanto, essas JH'eoccup:i('ües sobre perigos ex- extrewid:uh•s do Impcl'io, o urna no ceutro, e r!is
ter·nos devem estai' des\'anecidas intcir·amente; foi pensa1· for·~'a do linha cru·todos os outros r,ontos. 
um erro, foi urn temor quo, a h\ col·to ponto, dos· N:io st'Í, po1• exemplo, porque.s~o pro~Is~s 600 
cnlpn, porgue a snsceptiliilidatle do nossa n:~ciona· homeus dia1·i;untmto, para guarru~ao da cap1tal. Ua 
lirladr., parira talvez aporlrraNc do go1•erno, c t!lln aqui alguruas for·talezas,_ algumas gu:~rr~as, das .qu:res 
receiar a gr·ande responsabilidade do- 11ão cnid~i. ueru todas s:io ne~oss:mas, como seJa •I do la1~o rio 

~Tas, scnhor·cs, ti preciso nota1· qne o ~overno Paw. E'' um Jogar nté em qur, o chefe do Estado 
~astou neste exercício mnis de 20,000:000$ enr n:iÔ reside; é uma casa de u1era apresenta(otlo. 
prcpar·atiros de gnr.I'I'a, dinheiro coruplctamrnto 0 Sn. ZAcAniAs: _Pois e um hom palacio de 
pwlitlo p~r·a o p:uz; mais onns, pagamento do irn 
postos, para os quars se pede accrcs 10imo. apreserrla('-:10. . 

Ern um paiz r1ue deve aspir·ar a n:io !t•r r.xur·cito O Sn. Srr.YFIHA DA l'lfoTTA: - É uma easa do 
perrnanPrrle, e que devo tirni!at·-sc a tl'l' um t!Xcr·· rném aprcsorrta('iío, l10a on m:l, porem quo, com 
cito nrnit.o pouco r.unreroso, ''III pr·opor·r:io co 11 r a urna guar·da do c:!lro .de esquadra, tendo as portas 
su:t popul;t":io corrtt·ihuinto para oslo imposto rio J'eclradns, rrrro t:ol'l'mrrsco nenhum. , 

· san~<H', o expetlien!o a !ornar, rlcstle 'llll' n:lo s1•ja No rrresrrto cuso so nelr:t :1 grrarrl:t tlo thesouro. E 
nwrlida de rotina, t\ restriugir· muito a furt'a tlo V<!rtladc qne tJ rnuit.n rw<Ocssai'Ío grrnnlnr· o llirrhcir·o, 
cxrr·t:ito. . " rnas l'll creio quo o thesour·o tlev'! !,on!ar as suas 

Eu dl'fendo, senhores, eom latia for·r,;t tio minhas pr·cc:llll't1es, cstahelocer a su:t polu:r:t rrrtcrna com 
conrÍC('ües, a emenda aproscn!ada n:i camam dos ClllJll'l'gados seus c resporrsaveis, par·a gnar·tlar o 
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estabelecimento; o nesse caso nilo era nocossario Mo se rr.puta sogm·o em suas manobras, som o 
ter ali uma aparatosa guarda de olficial. npoio da fill'l'a militar. 

Além disso, o gov~r·no tem na Cur:te o gmndn E' nisto,sonhores,que está principalmente o incon- . 
cor·po de w·hanos e o do permanentes que podem, :i veniente sel'io desta tlistl'ibuicfio de for(oa jJrlas pro
noule, rlistl'ihuir patrulhas pelos angulos do edilicio vincias, e a causa por ~ue nao se tira inteimmerrte 
e o policiar·em externamente. · ao exercito lotla participaçfio na administração .e 

Sendo assim, qual a nncr.ssidade de t1)r um offi· na policía local. · 
cial com uma guar·da irnmensa á por·ta do the.souro ? Um ministro casaca pÓlio desconhecer isto, mas 

Por causa dr.sses desperdícios de forr-a, o Sr·. mi· o nobre ministro da guerra nfio; porque pratica
nistro da guerra se v~ na necessid;tde de ter· 4 ou 6 monte elle vil todos os tlias e tem visto em toda 
halnlhiies (ugo sei.para que) na capital do Imperio, sua vida o inconvcnienté gravíssimo que resulta de. 
onde o govoi'IIO hoJ~ tem, JlCio menos, 3000 a 4000 de.<tacar forca tle linha para dilferentes localidades. 
homeu~. Mas, para quo 1~,000 homous aqui, com Viw um destacamento commandado por um alft~res, 
tamanha despeza? E' luxo, que é preciso reduzir·. tenente ou capitão, e demora-se em um Jogar;. os 

A caixa de Amor·tizaçiío, tem outra guar·da do offi· soldados irúlisciplinam·se, cream relações, dcsmo
cial que nfio é precisa. E' por isso que se conserva ralizam-se e desertam -e tudo isto é consequen
urna força llio numerosa, que toma a capital tio cia do qmpr·ego da força do exercito em desta
Imperio uma especie de acampamento mililar·; além mento. 
de :3 hatalhQes de linha, ha os corpos de cavallaria. Estas praças destacadas, Sr·. duque, quanrt8 
do artilhada, de fuzileiros navaes, de imporians V. Ex. tiver necessidade dellas para entmr em 
mar·inheiros. · campanha, não se·rão mais soldados, serllo policias 

Senhores, entr·ei nestes pormenores para respon· -e policias tlesmorolisados. Por·· isso admrra, Sr. 
der á distribuição que ft•z o nobre .mir)istro da presidente,que sendo o nobr·e ministro da guer·ra um 
guerra, mostrando a necessidade de 3,000 homens homem que milita tlesde criança, esteja insistindo 
IHI capital do Imperio, de 800 na Da h ia, dr. f,OOO nessa rotina do destribuir-se força nas províncias 
em Pernambuco •. :. Pan o que, senhores? Pois para fins policiaes. O empr·ego da força de linha em 
essas provincias nilo teem meios para manter a sua destacamento, nilo só pr·ejudica o exer·cito em sua. 
policia rnuuicipal? . disciplina, mas até a proprra policia; porque :1 força 

Antigan1ente hal'ia um argumento que vinha de linha falia a aptidão especial necessaria :iquella 
sempre a pello para justilicai'-Se essa gr·ande distri que se destina ao serviço policial, e tlahi resulta 
buição de for·ça pelas províncias: er·a o terror da que, com semelhante systema, estraga-se o exercito, 
cscravatúra . .Mas esse terr·m· vae desappareccndo, assim como se estraga a policia. 
com a diminuição dos hicr·os da escravatura. Hoje Sr. presidente, as razões com que o nobre mi~ 
Ira tres zonas de escravatura: as pr•ovincias do Hro nistro da guerra sustentou a emenda da camar·a dos 
de Janeir·o, S. Paulo e Bahia, em uma certa parte. Srs. depu lados, segundo estas idéas. preconcebidas, 

f'óra disto, senhor·es, nilo procetle mais essa razao podem ser logicas, estar int:luitlas nos seus prin· · 
para se tlistribuir força pela,q proviucias. Note-se 1:ipios; mas são en·atlas. Não nos convém meias 
ainda que certas províncias, a Bahia por exemplo, medidas, porque· as medidas de mero expediente 
soJTr·em todos os dr as grande desfalque na população não servem para salvar as graves si!uaçaes, como 
escrava. Se não passar o projecto do :sr. 1'eixeir·a esta em que nos achamos. 
Juniqr, em breve a Bahia licar:l sem um nogr·inho. E' preciso que o governo largue essa túnica de 
O Alar·anhão vae igualmente ficantlo despovoado tle preconceitos, da rotina antiga, e abandone-a de 
escravos : como, pois, distr·ibuir for·ça para 1.:onter uma vez ; é preciso que o govemo se conipeneh·o 
a escravatura cm pr·ovincias tar.s? Essa ne~essidade, sel'iamente do perigo da siluaçfio actual; para 
pois, não tem hoJe mais razão tle sr.r; e vt!-se, que,' decidir-se a fazer alguma cousa. 
ainda ar·gumentamlo com as irléas que justifieam Porém, seuhor·es, eu vejo que no orçamento actual 
uma grand~ força de terra, quem entr·a nos pormo· para este anno, até se pede mais dinheiro do que 
nores, vt! que pelo abuso de muita força é que se so gastou no cxe.rcicio passado com a mesma força 1 
continua no erro de distribuil-a pelas provincias, 
sem precisrro. . O Sn. nuou~ DE CAXIAS (presidente do conselho): 

Com·ém acostumar as pt'Ovincias a viverem com - Nt,L gueJ'I',\ ? . · 
os·scus moios. Ha muitos armos clamo contra a o Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA.:- Sim, senhor: 
ccnh·alizar;lo administrativa, a· qual tem tr·azido peclom-so 9000 e tantos contos, quando no exercicio 
grande inconveniente de acostumar as flr'OI'Íncias a passado podiam-se 7000 o tantos. 
pedi mm constantl'mento ao centro do mperio au- · 
xilio para todas as suas neeJ~ssidacles; cumpre que O Sn. DUQUE DE CAXIAS (presidente do conselho): 
as ha!Jitnomos a tlispens:u•crn essa tutella. Quando -E os credilos extr·aordinarios 'I 
tiverem vida pr'OJll'ia, tcr·ao mais importancia poli· O Sn. Su,vErnA.DA MorrA:-Eis ahi-os creditas 
fica, ruais inllnoncia, mais meios tlc resistir· :is exlr·atH•dinados I Essa é qno ó a gangrenil dos 
uwr·paçlles do contr·o. O govPr·no, fingindo a,mtlir nossos or·~,arnentos; é p:ll'a alri qnc cn hei do cha
:ls necessidades das províncias, impno-lhos J'ur·toa mar· a atll•n(o;lo tio governo o do paiz. Cumpre qne 
par·a snhjngal-ns. Esto ó o pousameulo. • o governo saia tloeso m:io camiuho; o gol'''l'llo uão 

Assim, um presidente quo \'ao pal'il uma provin- ·púde deixar· do ter conscioncia tle que é m:l a senda 
cia, tjUOI' logo lar tuna escolta, e podo um bata IMo, que lelll trilhado. 
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E' já tempo de reconhecer que, com o de1"tcit in· aparato de potencia militar de t• ordem. Nlto nos 
dicndo do seis a sete mil contos, deficit que eu falta nada; temos querido ar·rernedar tudo: com· 
presumo flUO excedo a 20,000:000$ (o yçremos isso miss;To para csturlar o melhoramento do matel'ial 
no areamento) o govemo, se ~uizcr· sr.r·wrnontr. pos- do exercito e outras muitas commissões onerosas, 
suir-se da necessidade do mio viver pedindo em· lahoratorio pyrotechnico, escola de til·o no Campi· 
pr·estimos a toda hora, útú para pagar· jui'Ds, n:io tem nho, etc., ett:. Oh 1 senhores, laborator·io pyrote
outro remedia somio tentar· os meios das redncr.õcs chnico na reparti cão da guerra, para que? 
dos or(:amontos, e estas devem comr(:ar· pelo mi- o Sn. DUQUE 0~ CAXIAS d:l um aparto. 
nistorio da guor·r·a, porque c evidentemente aquelle 
em quese póde carregar· mais a m;ío. O Sn. SrLYEIR.L DA llfoTTA :-N<ío; não é pre· 

N:io c só rliminuindo a forca ·Quando chegar- ciso. V. Ex. tem muito perto o sou collega da 
mos ao or~arnentn, veremos as outras ver·bas em q~e marinha com o lahoratol'io pyrotechnico montado 
se póde fazer reducção; mas, eu não quero sahu nl.é em ponto maior do lJUe o seu, é muito mais 
da ordem do dia. Heduzmdo, porém, as praças de dispendioso do que o seu, onde se diz que 
pret, c eu estou persuadido t.lo que so pódernreduzir· srro fabricados tantos milhiles do o~rtuchos, porque 
~.000 praças, esta reducç;io d~l':l em r·esullado uma o nohr·o ex-ministro da gucrTa, senarlor pela Bahia, 
economia de perto do muitos mrl contos. Eu mostro com esla ancia dos cartuchos, até mandou vir uma 
á V. Ex. . . 

1
rnachina pam .fabricar cartuchos aos milhiles. Não 

. O soldo sao os tles~raçado~ :120 rs , ·que com os ra, por·tnnto, necessidade d~ laboratol'io pyrote
~00 rs. de etapa sommam 1120 r·s., aos quaes se chnico pertencente :l repartição da guerra. E se 
addicionnrmos o forneci menta de calçado, roupa, n5o, eu perguntarei ao nobro ministro da guerra o 
ulcnsis, despezas feitas nos hospilars etc., podemos quo faz com tantas espoletas e tantos car·tuchos, 
calcular com toda seguranca que os soldados hrasi- que se tem fabricado dPsde que o Sr. Junqueir·a 
leir·os n:To devem ser cotados por menos 'de 800 rs. mandou vir a sua machina? · · 
por cabeça. O Sn. Jul\'QUEinA :-E' para brincar ••• 

O soldado brasileii'O nlio é dos mais úamtos do 
mundo, certamente; o mais caro é o so!tlarlo inglez O Sn. SILVEm.~ DA l'tloTTA :-Foi para brincar? 
e o belgrt. O soldado franeez c j:í mais barato; e os O Sn . .JuNQUEIRA :-Parece ... 
mais bnr·alos s;To os russos e os tur·cos, que esl<io O Sn. SILYEIRA ·nA 1\forTA :~ N:io duvido nada. 
agora em guc1•ra; nós estamos entre os turcos e os Uealmenle, senhores, com duas offi~inas de espo· 
inglezes. Cada soldado fmncez faz por anno a des- Irias e cartuchos. e cada uma dellas com as ma· 
peza de trezentos e tantos mil r·tlis i cada inglez a chi nas do Sr, Junqueira, que apromptam milhcres 
despcza de 400$; e tl por isso que, quando se co- de eartuchos por dia, é impossivel que não haja 
tPjam os orr.amcnlos t!o exercito in~lez e do f1·an- necessidade de. para1· por ,já não haver omle. meter 
ccz, v~·sc que, tcntlo a F'ranç;t Uln exerci lo ardi· car·tuchos. (Rt,çarfas). Por isso, Sr. pr·osrdente, 
nal'io dr. mais de 400,000 IJOmiJns e a lnglatoi'J'a Ui li acho que ser·ia necessal'io snpprimir no ministerio 
exercito de tr·czrnlos o tantos mil, as rlespezas da J!Uerr·a o laboralorio pyrotechnico o mandar-se a 
quasi que andam prlo mesmo em amuos Os paizcs · machina dos car·tuchos para o Jabor·atorio pyro· 

Calculando-se a SOO ré is diarios cada soldado, a technico da mar·inha, posto que cu creia quo l:í 
reducç;io de 4,000 homens, lJ•ar•ia irnmediatamrntc, existe out1·a i~ual ou ainda mais aperft~içoada. 
sú nesse artigo, urna diminuiç:io de dcspcza na im- O nobre ministi'O 1la guN·ra ja conveio na re· 
portancia de 1,!68:000.$; e porlnnto nós, querendo moç:io tio observatorio aslronomico para o minis· 
encarar seriamente a necessidade Ucl reducção como teria do impcl'io. Senhor·es, càm elfeito, er·a muito 
a unica taboa de salvacão, no meio desse abysmo o.bservar· astros pelaguerra,"pelo imperio e pela ma~ 
financeiro em que estainos, qual o expediente que l'lnhn 1 . 
;l~.os? E' rwuuzir a for·ça do terra, é começar por O Sn. Zt.cAnus :.:...Para verem a lua. 

Nós n:ío devemos ser· naç:ío mililar, nfio podemos O Sn. Sn.YEJRA DA MorTA :-0 celebre Julio 
tm• gr·ande exor·cilo. Se acaso dermos ao govel'llo Vemo f!•z uma revoluç~o no mundo com o seu ro· 
:l1i,OOO ou :16,000 homens, como elle tem querido e manco Viagem á lua, no qual teve a engenhosa irlóa 
obtido, o resultado sel'<í o m;lo empr·ego que 10 !em do mandar quatro viajantes á lua dentro de uma 
feito scrnpr·e dessa força, appli~ando-a :l policia do bala ouca. 
paiz, na qual o exercito se vicia. E' preciso, pois, Esta influencia do r·omancisla Julio. Verne tem· 
limitar a forca do terra, rcduzil-a a nucll'os, a se estendido muito e incutido o gosto, a paixito, o 
cst:olas do exér·t:i't:ios, para a occasilio em que sttia tlelirio das viagens, a ponto do que todos querem 
oll'l'ndida a dignidade nacional; mas dar forr.a para imitar Julio Vem~. um do cujos heróes em 80 dias 
.sr. r· empregada da maneim por· que o tem siri~, wi9; deu a volta ao globo o clwgando a Londres no fim 
o Brasil n:lo deve, nem p·)de ser uma polencm IIII· dosle lrmpo, ainda achou aceso o Lico de gaz que 
lit:n·. ello tinha deixado na sua cama1'a. 

Enli·rtanl.o, senll01·rs, se acaso qnalquor destes A inlltwucia deste romancista, a respeito do 
homens de gut•J'I'a da EHJ'Ol'a lont:u· um dos nossos viagens, invadifl até as gralllles allums tio Estado o 
relatol'ios do minislt•rio t ~~ guorm, ha do pensar· da lg1·rja: os nossos imperanlt•s toem ido até l'tlcca, 
qun t.emos gl'illitles pi'eloll('ões nrililar·es. Alml·se I c os nossos bispos ~'.liJJimn domm cm viajar· inscn
um rdalorio da !iliCI'J':t scphores, e ver-se-ha um sanlemcnte. 
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Ull! Sn. SENADon:-E estes sabem sem peclír li· 
cença. 

• 
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-Frei Vital, bispo 

de Pernambuco, que veio ha pouco da Europa, 
· continúa a quere1· faz~r viagem a Homa, e até o 

nosso bispo l:l foi, ficando nós aqui sem pastor. 
O do Para lambem já foi: de. maneim que não sei 

11ara que o governo imperial nomeia mais bispos, 
se todos elles vrro para Roma, e consta-me que 
s.em licença do governo. 

O Sn. DIOGO VELHO (ministro de estrangeiros):
.V em hoje publicada no Diario Of!icial a licença de 
dous. 

Ull! Sn. SENADOR :-Ent~o já pedem licença? 
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - N:io é queshto 

para mim se pedem ou nao licença; o caso é que 
vllo quando querem. 

Mas IO!JUeJ nisto, senhores, pam mostrar a in· 
fluencia do romancista Julio Verne em materia de 
viagens e observatorios astronomicos. 

O nobre ministro nao devia limitar a sua conces· 
são . à remoçllo do observatorio do ministerio da 
guerra para· o do Imperio; devia lambem fundir o la· 
borator1o da guerra no da marinha,ou o da marinha 
·no da guerra, porque, a e:~;istcncia de dous labora· 
torios pyrotechni~os, nas nossas circumstancias, 
actuaes é uma cousa incomprehcnsivel. 

Creio que um só laboratorio poderia dar caJ·lu· 
chame e espoletas para um exercito mio só de 
ill,OOO, mas de 30 ou 40,000 homens, urna vez que 
nfio temos guerra em prespectiva e nem os exercic10s 
militares consomem tanto qu-e façam com que um 
só laboratorio nito possa fornecer em quantidade 
sufficJente. 

A fabrica da polvo1·a faz uma dospe1.a an Estatlo 
de f23:000$; e gastaremos nós i23:000~ do pol
vorn? Não; isto é obvio. E ~abe o senado qual é 
a receita de9ta fabrica ? Tres contos-é quanto està 
no orçamento.: entmtanto· gastam ·se com ella 
123:000~000 I . 
. Po1•que ha de, pois, o ministerio da guerra ter es· 

~ecialmente uma fabrica para lazer polvora no paiz 
-quando esta é um artigo de ·eommercio que, 
sPgundo as necessidades, o governo póde obte1' 
por preço muito mais barato? Estou persuadido 
que no lmperio n~o se gastam 10:000$ de polvoJ•a, 
entretnnto que se despendem :123:000,'1 com a fa
brica I 

O nobre ministro ainda ha pouco, tratanclo dos 
'fll'esidios militares, disse que é uma das razões 
para sustentar o numeJ•o das p1·aças da proposta o 
ter alguma fOJ•ça nesses pJ•esitlios. Pois, eu entendo 
quo os p•·esidios militares, comquanlo tenham 
algum nucleo de fo•·ça pura seu estubelceimenlo, 
1levern se•· vertlatleiJ•as colonias militares, e, po1·· 
tanto, os colonos mililnros são os poi'OndoJ·os, 
são a fOJ'Ça !JUO devo constitui I' a policia mos; 
mo do pJ•esitlw. nasla que o govomo tonha all1 
uma aulol'itlado militar, um olfi~ial J'cformatlo a 
!Jilem essa commiss:io ~i1·va, porquo se conlonl:t 
!lom a vida do campo e rcsigna·so üs frugalid:ules 
dessa I'Ítla. Mas, rcalmeutP, :1 principal· fOI'(la de 
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presidio· militar elevem ser os colonos elo pre· 
sidio e não outra; aliás acontece com os p1·esi· 
dios militares o que está acontecendo ao minis· 
ferio da agricultura com as suas colonias, que silo · 
verdacteiras estala~eri!, onde o governo paga todos' 
os dias sommas unmensas para sustentar vadios, 
que é o que succede na celebre colonia do Porto·. 
Ileal. 

Hontem, o nobre senadO!' pela província da 
nahia, quo defendeu a proposta do govomo, disso 
que nenhum paiz tinha um exc•·cito menor do que 
o Brazil om retar.ão a sua população. e fez·mo 1m· 
pressão esta asse1·ç:1o positiva do nobre senador • 
S. Ex. leu·nos a estatística de dilferentes ex:ercitos 
europeus ern relaç.:io ·á população dos respectivos
estados, o tirou dahi a consequencia de que o 
exercito do B1·asil ccim Hi,UOO JH'aças era menor 
que qualquer desses, lcndo·se em vis la a sua popu· 
l~ção do ImpeJ•io, que é de 8 a 9,000,000 de h!l· · 
bJ!antes. 

O Sn. JUNQUEIRA :-Dez milhões. 
O Sn. Su.VEIRA DA llfoTTA: - Pois concederei 

10,000,000. Mas, em primeiJ'O Jogar, eu observarei 
que as nossas leis de forr.a de terra, depo1s da lei 
r1ue estabele~eu o alistainenlo, devem mudar de 
to1·ma. Desde que a força deve ser computada em 
relàção ao numero lotai dos alistados em cadaanno, 
a lei de força deve lirnitaJ•:se a marcar uma pro· 
porção em relação ao alistamento. 

Sendo assim, vejo que, segundo a infOJ·maçao do 
nobre ministro da guerra, o alistamento total deu 
10~,000; ainda faltam alguns, mas os que faltam, 
Ires ou quatro mil, n:io podenio elevar o alista
monto a mais de f20,000. Om, um exercito de 
.10,000 homens, como quer .o nob1·e rninistJ·o .•• 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS Jpresidente do consei!Jo): 
-:-H me contento com Hi,OOO. 

O Sn. SILVEIRA DA l\fOTTA :-Com mais os do 
§ 2n, e por isso fal!ei em 16,000, porque os taes 
meninos dos depositas c1·iam barbas; a maior pa1·te 
delles já sffo adultos e devem-se considerar ~orno 
soldados. Mas consideremos W ou f6,000; este 
numero, em relaçilo aos :120,000 do alistamento, 
que t! o que se deve ter como base, dá uma pl'O• 
pOI'Çi!O de 13 a :1.4 'I•· . 

O Sn. JUNQUEIRA dá um. aparte. 
O Sn. SILVEIRA DA 1\foTTA: - Em cada anno se 

faz um alistamento; mas se em cada anno entram 
novos, lambem em cada anno sahem velhos; sahem 
uns pela idade, outros por molestia o por seus em· 
pregos muitos ficam isentos : ha compensaçilo entre 
aquelles qne sabem e os que entram. Cahmlo·se, 
po1·ém, o nosso cxm·cilo somente ~m Hi,OOO ho· 
mens; admillimlo mesmo qn•J a hase, a media 
normal do nosso alistamento sllja de 120,000, sngno· 
se que, coJIIo disse, 11 relaçao tl de 13 a :1.4 •;,. ·· 

O Sn. JuNQUEIIIA :-0 contingente :tnnual será de 
I:J a H,OOO houwus. 

O Sn. Su.vmM nA Mo'I''I'A :-Pois seja este o 
conliugento annual ; mas eu considQI'O o excrc1to eur 
l'ela\~ão ao alistamento •.• 
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o ~R. JCNQUEIRA :-Annual não.

O Sr.. SILVEIRA DA MOTTA: -Se acaso, verbt
f/I'otia, o nobre ministro, em logar ele ter para a
f0r'~:l r~u~el'O predetí?rminado, rer:el)~sse do COl'pO
lrg1sbll,'o allro]'iz;JçJo para tirar 13,14, Oll i5 0/0 do
alfs!alllf'nto, ha,via ele ver como se veriucaria essa
propo.(;ão. .

Por isso, !>el,l]ores, oa 8"11 em relação aos SOl'
teal1t)s. q'lf>. sélo ~O ou :30,0;\) hOl1ll'ns, ou seja em
rela:,:':o no nurnt~ro tol::I lõlJ1 que se íaz o sorteio, eu
qllf~;o CO!lsitl'~:,<u· í) f'.\:~';;uj,~o. do Bn:sil em relação á
sua mass~1. alts~ada, e pur ISSO sustento l{ae elle es
ti nessa i)l'0íICl'çáo.

SI' Ó ,:f;S:IlI, IlL1rém, en creio que se pode affirmal'
o rOlltl',lrio elo 'r,<1~:-\ disse o nohre selladol', isto e:
qllr.' !1: J lllllll1l l'a~l i 2.111 um exol'dto :n:tior do qlle o
lll':lsil, C'11l1'2!.:1Jif)ft 1;ua poplll(\ç~o, /]10 ;i populaç.ão
geral: mas Slln a população quallflcada para o alIs·
tamrnlu.

Or:'.: senhores, o nobre senador pela Bahia, nà
sua' elefeza do projecta do governo, insistio na idtia
da necessi[L~de ,~2 um exercito em propr)\'~~iks mes
mo eX~ed(lHles :~ dl' nosso, e foi para isso qne nos
trouxr. tantos exemplo!>. Mas essa insisLencia não
tc:'m r;1zão de ser, '

Iinje cOillprp,hende-se muito hem que a Prmsi,a
tenha i~OOO,ODO de soldados; que é1 França, nação
milit:ll' ele prll1wira oru:'rn, oITenc!iclil Em s:'l1S !Jl'ios,
quel!':1- aprOXílllal'-Se daPrnssia e prepare-se, ~.lil'cz,
para a sua 1'eVCll1c!U?: qtie :l ~~ us::;ia c a .'-\ustri ;:. n!élll
df's,:as L1uas f!',.llOl'S l'0tcl~clas, manLell[J()1ll t(;mb~m
gt'nildes exercitos; nue outros estados menol'cg, m
terc:jladGs entrc as l~l'ill1des potenci<:s, estejam sem
pl'e de arma ~o hon1bro, pela necessidê.d~ ,que tee~
de se prp,munlr contra qu~lqlll!r eventu1hua rl p, eYI
tallC10 o abuso cias poteacIas eUJ'opéas de l',';lllelra
ordem, que frequentemente inter'leem na villa das
qequenas naç.ões, .

E, demais, senhor'es, a ql1este'ío hOJe na Europa
não é só de predominio político, é tambem q~esLão.
de raca, A I'aca saxollia, disfarçando-se debaix.o de
mil f6rrnas, pI:etende absorver a latina; e a França,
á testa da raç.a laLil~, é o p)'imeir~ ponlo de apoio,
para a reacção contra essas t~nta.h\Tag de ~bsorrçáo.
No fundo das cousas, no melO dos el1l'etlOS dlplo
maticos, nas eontroversias artificiosas, nas razões
falsas se descobre que esse é o I.llolivo elo antago
llismo; e quando ha essr. al)tagom~ll1o, ludo se ex
plica; até o absurdo de se sacl'Ificarem. as. f?rças
vitaes das nações para suslentar-se o prmclplO de
raça.

Mas entl'e nós, dcs:lssombrados como estamos
de qualquer pcrigo de gnrrra, que n.ecessil1ade ha
dessa phisyollomia de naçê1.o glleITeJ~':~, \le nação
que esli prep:lrada p:'tl'.a dai' o 1J?~1\ lllflulndo ~s
sim como tem aconteCido na pohtwa da HeptlblIL:a
Arg~ntinrJ, onde os exagerac1us tiram partido dos
anDamentos e da posiçflO mililar do Bi':l5il, para ~e
jull!;lrem sempre ameaçados e alimentàrt'm a anti·
péltllia ent!'e o Illlperio e aqu(lll<l. H8pllbJica '! _

Hoje, S('nllO!'es, se não temos. essas aPJ)rebensoes,
que net-~5sid;1ü~ ha ele ~~pr~lto ~le 1;) ou 1..6,0.00
homens? Para L\zcr polIcIa'! Serao e~t<l ~ as Idelas

do Ilohl'p. ministro'! S, Ex. devia clcix.ar isto para
um ministro casnca. Querer qlle o exercito sIrva de
guarda urb;l1la; que se rstrague em destacamento:,
na cé1:ptura c\e ladrões e salteadore3, é cOl~sa que nao
parece dc um nJinistro militaI> en~anpcluo no ser
viç.o das armas e que tem pre(hlecç,a? pe~a sua hon·
I'osa pro(issão. S. Ex., pois: de'vl~ ajudar-me a
tir~r elo excl'cito tOtlO o servIço polICial. E tire o
noJlre minisLro o exercito do serviço polil'.ial e verá
que concorda cOll1inigo na r~clucç50 da forç~ a
f-z,Oau hOlfJenS e terá cons~gu~J? um ghlndp. {un,
qne C auxiliaI' o seu coll.ega Il1IHlSLl'o ~a f~Zf'nda,
pOl'qU(~ ~obl'il'::i o clefic:t sem onera~' a n;:~;ao com
mais G.OOO:OOO~ ou 7,000:000$ de Impo:,t.os, com
fTlle· "'1'1,\ não Dóde além dos ill11')oslos de guerra\.1- \. l<'''' .l. ,

qlle ainda existem.
Portanto, SI'. presidente, é precis~ ~IU8 o govel'~o

arlonte as iMas vel'lladeiras. As Ideas fa.lsas sao
atJu~Jlas ,qne conduz,el!! . logicamente á dt>feza .dos
nrincinios que o Sr. m;l1lstl'O da gnerra apresentou
hoje, 'Tenha S. Ex., iniciativa; não. se cOlltel1t~
~1I1ll meias medidas para snlvar o 11'HZ, que esta
muito iJ.l'riscac1o mesmo nHS suas mãos.

D"ixe o nobre ministro os. senhores daqlle~le
bane:l dizerem que não ha mais partidos no DI.'azd.
E' f~dso; e}:istem p~\rtidos, desde que ha l(léas
::lll(;igO 11 ieas.

lic~ no paiz, sem duvida algum:l.., um ~ran~lc par
tido I ihei'::l, I : e o cpe é o par.tHI.o Jiberal '! ~ o que
Qlll:l' a inteiligencia da eon~tllulçilo 110 senllJo. de
mocrati(~o. E' POI' isso que me chamam l'LLdH:al;
mas não se assustem COlll o meu rachcahslD.o, porque
consiste el1e em ir bus~ar a raiz da constJlU1ção~ e
eu entendo que a raiz da constiLuição é a demo-
cracia. 1
. Para explicar o l'adicalism?, n~uitos ~~rtem ,c a
idéa de que alie é o repu~lJ(;anJsmo, Na? h.a ,til,
Radicalismo é quel'er o tl'1 umpho elos pl'lncl pIOS,
sem tL'ansacção alguma, .

Não é uma politica prudente, sabIa e ae~ommo·
dadora, mas é politica que, quando lobr.l~a UlJ1

pI'incipio, ~orre apóz elle, e pOl' elle .sa~r~hc.a-se.
E quaes são as bases de nossa constLt\,~lçao '? Eu

direi, verbi gratia, que o Sr. D. Pedro II nao ~ Impe
rador elo Brasil por.ser neto do SI', D: Joao 'yI.
O SI', D. Pedro II é Imperador do BrasIl electlvo,
.Depois que se proclamou .a inc1ependencia, estas
são as idéas radicaes; depOIS desse. ~cto.' tanl~ o
SI', D. Pedro I, como o Sr. JosA Bo.mfacLO . podiam
ser Imperadol' do Brasil. Nlo é, pOIS, repIto, por
ser ndo do SI'. D. Jo~o VI quc o SI'. D. Pedro I~ é
Im perador do Brasi I. Esta é que é a grande d IS
tan~ia entre nós: os senhores aereclitam que a
ra7.30 é porque elle é neto do Sr. D, J,oão VI.

Ex.istem os partidos. senhores" e eXistem os pnn
cipios em que elles se hãocle ap~Jar, O que eu lenho
visto, elevo confessal·o com a Impa,rCltLÍHlade C?111
que costumo fallar .<:;empre ao. s~nado,.-e o umco
premio que quero (lesta ill~p;lrClalJdade ~ o reconhe
cimento della-lÍ que eXIstem os parLldos !l.o Im·
nerio; e o partillo liberal é il~menso, constitue. a
~l:üoria do paiz; mas este partido tem e5t~.c~0 mUlto
mal dirio-ido, não tem sabido fazer üppOSlç.ao como
a devia fazer, com energia e não com o chapéo na

•
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mfio. Nfio, senhores, n[o ó assim quo se faz oppo· dessa época eclebre na historia de Ing!atc_rra, a abp· 
· Jim'lo do exrrcito permanente naqucllo p:uz. · 

siçfiO. ·o rei ,·idorioso, rei como eu conhe~o poucos !fio 
O .Sn. VIEIRA DA SILVA :-E' .com pol vora c dignos clessc1 nome, o rei, que lanç:lra fóra l!ma 

bala. dynastia mtolcrante como era a de Jacques II, ultimo 
Stuart, o rei qne ob.tivera t.oclos esses resultados,. e 

O Sn. Su.vmnA DA Mo·rn :-N:io é ; a força elas sendo hollanclez, se tmpoz a Inglaterra, este homem, 
opposi(~úes· ó os print:ipios, a cohtJrencia, a inde· poUt:os dias depois do seu tl'iumpho, nfio pMe con· 
pendencia do podea'. Essa e c1ue ó a polvora c seguir ela camara dos communs a con~ervação d,a 
baila dos \Ja1·tidos em oppnsieiío, · léião hollancleza em Londres e o exerctlo foa t•edu· 

E, sen lOI'es, a razão pot:que este partido im· zido na Inglaterra a 7,00ú homens. . 
monso não tem adquil'ido a ascendeneia neeessa1·ia Sabe-se, tl a historia o diz, que elle fez os mato· 
para se impor ao paiz eomo seu govemo, a J'az:io res csforçes, até pessoaes, pa1'1l oblet: a conserv11çao 
prineipal e essa que eu dei-é a sua m:í 'llirecçtio. do 01w1·cilo rccr.iaudo a morte do re1 da Hespanha, 

Pois, senhot•es, quaudo o povo, quando todo o ela 11nal p;Jtlcriam provir dificuldades :L alliança 
Irnpcrio olha para esta casa e. v~ esta opposição .na queiJe paiz, ~an1~0 Jogar, como det.l, a novas [?l'e· 
pouco viril que se faz ao guvemo,' podenlo os op· ten 1:1ies de Lmz XIV. Hngou, pedJO e não se1 se 
posicionislas nas lor.alidades ·atimr-se <l brecha fr.z ·mais do que isso; mas o certo é que, nada 
para defendei' seus pt•indpios e ~ua bandeira, vc.ndo cousPguinclo, chrgou a ponl_o do .dec.lamr ~~ seu 
a frieza com que estes prmr;iptos s:lo clefend!d~s gl'lludeministt·o Sumers que m abdicar: RedigiU a 
aqui, as (J•ansac(:óes, (jUe mu1tas vezes os sacrdwao nota de abdicação c entregou-a ao loJ'(l ch~n.cell~t· 
na luta· parlamentar? E, senhores, a prova d1sto pjra J,:val·a tl ~am:u·a dos comrnuns.Somet:s nao acet: 
tivemos ha pou~o ua emenda do illustre senado1· tou a c:ommi~são, teve a ft'aHqueza de dazet• ao. ret 
pela província do Piauhy, ·a qual importa a JU:aiot' que elle estava forá de si, e, insistindo o rei, 
concessão .• Julguei que o noLr•1 senador sonhava Somers pr.dio a sua demissão, corno ultimo acto 
que eslava miuisll·o quando fez aquella emenda '{UC houvesse ue prati~ar. A final o r~i ced~u. con· 
(riso.) Creio quo o nobre. sen:idor souhando, pcn: t111u·ou 1, 0 throno de Inglalet'l'a po1' ma1s algum tem· 
sou-eu estou uo meu tempo do ministro da guen·a po, até a ~ua morte que foi p1·ox_im:<. Mas. a ca~nara 
dando ordens ao St•, Caxias, deixe-me fazét'·lhe dos 00111 muus uão deu ao ret Gtulherme III ma1s do 
este presen!P--(I'iso.) E' (H'r.sonte de gt•ego que o que 7,000 soidaclos, 
nobm ministro mio (jUiz aceitar. · Nós, porem, que a~abamos de uma guel'l'a e não 

Pois, senhores, vir a opposi~ilo libet·al ao par· recciamos a alternattra de oult'a por parto qos 
lamento olfi.JJ'ecer urna emendá au.torizamlo o mi- nossos visinllils, 1tav,1mos dtl querer (jllC se coll· 
nistro da guena a reorganizai' o exercito, não c serve,.,,, mesma fot·r-n do exercito que tínhamos, 
,dar-lhn uma dictatlura para distl'ibuir a fot'(:a como qual H'. o ·~stavamos cm guerra com o Para~uay? 
lho aprouWJ'? ! E' \J.il'<l isto, 81'. prestt!nulo, que eu qucrw qu~ o 

E' vrnlacle fJUO a emenda ~m ai~IHnas limit.a~.ões, rartil 0 Jihe1·:tl sr puzesse em pé nesta c~sa e das· 
como disse o uoltJ·o senador, mas as limil:t(:ues s:io StJSSI'. ao governo: nós nuo YO~ damos JmlJS do que 
cousas d1J nonad:t, porque, se po1· um lado propõu a tal fo 1·,~a. E nssa fol'('n n:lo havJa de sei' a da enunJda 
suppross:io de certos cnt·pos do PS!atlo-uaaiol'.• au do nol;ro SPIHidOI' pelo Piauhy. Hei de votar por 
mesmo ltJrnpo os substitue JIOI' outros: ó medida clla ·in "J'lremi.l, porque adiO qne a reclurçilo devo 
qwl püur:o t'l'sul/atlo d:i, pnt·qur•, suppl"imintlo nl· ser pnra I:l,OOO ltnmeus . 

• guns postos de estado-maior gerwal, crea llui'Os. o corpo Je~islativo devia lonl:ll' hoje a allitudo 
Emfimn:lo t! um:t emenda de oppusi,:io. qne na Jn~lalPt·r:t tnnmu a. caJ.llara do~ commus sob 

Estas. st>uhnt• p•·~sidentt•, s:io as e:Íusas da dehi· Guillwnne Ilf. Estn rad1ca!Jsmo 1Dthg é qne eu 
Jita~ão do partido liberal do paiz, porcrue .lhe fazem (JIICria vo 1• cJ,Jsenvol.viclo d~ parte da opposiç:lo,e nello · 
perder a ftl. cu queria ser o um!s_hunnld~ soldado. M:tR, ac~m-

Era pi·eciso, senhores, que os homc•us que f:lZl'lll panh:tl' uma oppnstrao que ];tz em;~ndns úanr!o .lU· 
opposi<·.ao ao ae.tual gabinete, (o eu estou prumpto lot·iz:u:ão ao ~ui'Ot'ilO, tl o que nao pusso Jazei' o 
a t•ecoJÍhecet· que a fazem conscirencios:unentc) nrro /ic:u·,~i'na minha in~.i~nifieanle unid:c.dL', . 
Stl contenlasst'lll, nem tamltem o g'wut·no, com as Nem a fort'" qno o l(ill't.:rnu pt:dt\ ~em ns unpo~· 
meias medidas: urge adoptar mcilitlus t•adicat•s. tos que 0 "0\WUO rccl:una, Uill p:trltdo de oppnst· 

I · r·.·,·1c1 lt.IJ"t",tl~ >Jóde dai', Pelo contra1·io .• Jlara salvar o Eu recOI"tlo ao son:ulo qno na Ingla!Jn·rn, r tl[tlliS " • 
ela lula ing,•nle lJU" Guilhe1·molll suslt'ntuu cunlra [taiz das ilillicultlatles Ctllt]'"' ,;,, ad1:1, que s:io hem 
Luiz XIV, 0 graJille home;n di!sSo so~uln, que lt•vo serias, mais stil'ias tio que~'' t:iz, e seu cleyer filzcr 
os u1dhon•s grncnws, l[Uantlo ternlinou esla lula rctlw:J•.ües muito fortes no orç:\llwnl.o,. 
em que Guilltül'llle lil consnguio t!rua p:~z honrosa E' Úcsla uwiii'ÍI':t que ~o póLlu hahililat• um p:u·· 
Jlara a Iuglatel'l'a o Ll pam as P?lenei!IS alltadas, rol· tido elo opposit::io no patz rara goi'Ol'n:u· rl'gi.ll:~t'· 
laudo triumph:u1.t1.1 para.o p:m, cn.JO llu·ono usn1:- montr .. Faur n mesmo fJIIC faze111 o~ acluaf:s nunts· 

I j I 1 I I I tl·os.· tol"ll:t esc:usada a Ulliil:lli(~a. po1s sc1·:l mud:\11(:11 p:lra, 111as IIIH !) o1 reco 111 o. em Ollt as!'' ptlpu .an· 1 1 dado o euthustasmo, o p:u·t1do que o l111lm a pulado sólllt.Hllt• cln JttJssoal. Thlas, eu quero llllll ""l''t to 
seniJli'O,f[lllliiW tiuha thulo todos os 111illuics que l'lll' pritwipio, de donll'in:ts,, d.c actos;, l~OJ'flll~ rste go· 
[Wtlil'll para a guel'l'a t:Onlinenlal, 0 pal'tido whi!t• 1m I'OI'IIO. tem m:los pnne1p10s adtiiiiiiSll'aiii'Os, tem 
c:unam dos comumns, rll'gou·lho soldados 1 Data eshanj:11lo· muito diuheit•o c I!Uül" conlit:uar a usat•. 
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da foJ•ça do exercito para policia do paiz. Com isto 
nao posso concOJ·daJ• ahsolulamente. 

Se acaso a opposiç:io tomar a altitude que lhe 
compete, assurnu·:l o governo do paiz e ha do ser 
sustentada por um grande apoio ; porque o partido 
lib3rat é o partido do paiz. 

rcs, o nobre senador, om ulti111o resultado, não clu
vida l'ofaJ' pela emenrla, se nfio passar aquella que 
elle offereceu ullimam<mle ao senado. Qualificando 
o nobre seuador·dessa forma a emenda proposta •••• 

O Sn. SiLVEIRA DA 1\loTTA: -Quanto ao numero. 
, Estejam ce~·tos os no!JJ•cs senadores de que, se O Sn. PARANAGUÁ :-;-· •• eu espe1·ava que S. Ex., -
acaso a apposir.:lo li!Jrrat ou raditJ:d tomar essa atti- apartando-se da rotwa! nos apr~scntasse uma 
tudc, poderá fazür um gmnde recrutamento no par- ernenda salvadora, qu~ v1ess~ encarnmhar os nego
tido conservado!'. Os philosophos r1·incipiam a 1'c1?~ a mna solução sat1sfactona em !'elac:to ao osl_arlo 
appartJcer, e da philosophia ao radicafismo.a dltre- cr1hc? em que olle dcs_ci'IJVeu:o. pa1z. Mas ludo 1slo 
ren\1a é pequena. E creio que estamos perdendo o J'eduzJO·Sil ~ un! rernod1o empmco. , 
granrlo apo10 desses conservadores para o triumpho Não procJsarJa Rl'ande esfo1·ço de mmha parle 
das idéas parlamentares. ou de ~ualquer outro senador para apresentar a 

Ha um meio de fazm· brotar um ~~·ande philoso- emenda que acabou de fazer o nobre senador em 
phismo e mesmo reilicalismo nas fileiras conserva· relacão á proposta do governo. 
íloras; e é se o poder pasRasse para os liueraes. O Sn. SILVEIRA. DA MorTA :-E' uma emenda de 
E.1t:io Lrotaria muito, o eu estaria com cJJPs natu- •·educcao simplesmente. 
ralmente, porque tenho muito medo de que a mu- 0 S p . . ~r 1 r e nilo devia 
danoa politica seja só mudança de pessoas. As a. · AnANAGu~ :- as en. enr! qu smonte 
pessoas são estima veis, são estimahilissimas; mas as mandar uma emcJIIÜ de reducç:Io s1mple . • 
que Mo de vir n:io s:io mais estima veis do que as O Sn. SrLVEIM D,\ MorTA :-Antes mandasse. 
acluaes. Em tal caso mio vale a pena faze1· mu· o Sn. PAnANAGUÁ :- Quizera que a reducçilo 
danças, que só s~rvem_ quando .regenemrn o syslema fosse acompanharl:l rln medidas auxiliares, afim de 
e li;azem adop('ilo d~ al~as rad1c~es. que 0 serv1r.o n:io viesse a soffrer qualquer detri· 

'lo me o corpo legtsla!JVO a atl1ludo da ca~ara dos manto. • 
commu,n,s p:m com Gullhenne III. Fóra. dts!o ludo Olho as cousas debaixo de um ponto de vista 
é mvstJhca\;ao. , dill'eronle daquelle que occupa o nob1·e senador. 

S1·, prestdente,, ~~~e• a palavra sómenl~ para Felizmente ainda nfio pude ser coi!Vertirlo ao seu 
e~talwl~cl'r os JH'IIICtplos c1uo me hilo. de g~Ja1· na radicalismo 0 por isso achamo-nc.s em pólos op• 
rll~<m~s,Jo do Ol')1li~Jenl?, e ~enho a~r~vCJfado a postos. QualifiquA 0 nobre senarlor a op~osiç.i!o 
occasJão pam emJttu· nunhas uléas poli!Jcas; P,Or· 1Jesle lado corno lhe app1·onve1·; mas entendo que 
t:lnt~, quando faJiaJ' sob1·e o orçamento tratare• so não devemos p1·escind1r de certas regras, de certas 
de Cifras. , altençríes, de certos respeitos, para_ com Ul!l r~mo do 

Tenho conclualo. serviço publico qu~ não queremos preJUdicar de 
Vae a mesa a seguinte modo algum. . 

El!ENDA 

Emenda ao art. t.• § 2.•: 
Em Jogar de i6,000 hoinens-diga-se 12,000; 
Paço do senado, em 3 <le Maio de i877.-S. R.-

O S!i. Z.\CAnus :-Apoiado. 
O Sn. PARANAGUA' :- N:!o ·foi minha inlenç~o, 

formulando essa emenda, armar o poder, nem so
nhei estar no rninisterio ·ou nas proximidades de 
occupar o Jogai' que immerecidamenle já occupei • 

O Sn. Su.vEIRA D.\ MoTTA: -A emenda nao é 
Foi lida, apoiada e posta em discuss:io conjuncla· para 0 passadO, é para o futuro. 

mente. 

Si/vr.ira da :llfotta. 

o S•·· PIU'Illlll~m'i•-Sr. p1·esirlente, a hom 
est:'t !Jaslanto adiantada, senfio mesmo quasi con
cluida; entro, portanto, em condir.ões desvantajosas 
neste debate .. 

O. S1·. senador que acaha do fallar, impu~nnndo 
a emenda que tive a honm do olferecm· :l considem
çrro tio senado, enxergou nella aquillo que nunca 
tive em mente-a concr.ss:io do uma dictadura ao 
!(OVe1·no. Isto foi pam mim uma sorpreza. 1\femuro 
de urna opposit~fio tleclamda e definida em relnçfio 
ao f'Hhineto, mio era possil'el que eu lho til'e5se 
conerrlido uma mmhda de fito ampla confiança, e 
a VCI'((ado il que essa autol'iznçfio, desde que ••ontem 
rcstdcçües o limites, n:lo pódo assumir o ca1·acter 
do uma tlict:ulura. 

A cmrnda, bom como a flJ'oro~ta do gOI'eruo, u o 
r•'Stlllado da rotina, tlísse o nobJ'O senadO I', o a cmen· 
da tl poior do que o soneto. Ma~, felizmente, sonho· 

O Sn. PARANAGuÁ:-N;lo nos queremos impô!' ao 
~d~ . . 

En disse que vinha em auxilíQ do nobre duque 
de Caxias otferccendo-lho emendas que, no meu 
entender, se encaminham á debellar o deficit, e are· 
guladzar melhor o set•viço ; tratei de demonsh:ar as 
economias resultantes rlessas emendas, e, po1s, ao 
nobre senado!' cumpi'Ía, em tal caso, mostrar a i~
convenieneia das medidas apresentadas ou a falsl· 
rlado dos dados om que assentavam os mous calculos 
de reduccão. ·. 

Eulemlo o nobre senador que, nas circumslancias 
acluncs do paiz, devo-se en!J•ar francamente no ca· 
minho das reducr.Cies. Se nfio entJ·ei neste caminho 
com a mesma rosal ucão o desem!Jaraço do nobre se·. 
nadOJ', foi po1·que roceiei prejudicai' ou mesmo dam· 
nificnJ' o srJ'Vi('O publico; mns alguma cousa fiz 
apresentando emendas quo dão om resultado uma 
reduc~.ão pi'Oxima ou remota de 2,300:000)!000. 
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D~scle que S. Ex. nao cntr,ou no exal!le dessa- o Sit. P.utANAauA :-Mas péco e espero que o 

med1da p:u·a demonstrar sua Improcedentlla ou o nolH·e senauol' n~o se deixe preveni!·, Mm se jul· 
mo dos cal~.ulos u~res~ntados, ~areco:m~ que a gue atidq a tomar uma posiç11o decididamente liostil 
emenda dev1a ser t1atada com ma1s bemgmdaile.,. ás omondas, arrastado pelas ponderações que 

O Sn. SiLV!llRA DA MoTu: . - Referi-me só ·í hontem fez cóntra todas ellas, rejeitando-as i11 
autorizaçi!o, ' li-mine. 

O Sa. PAIIANAauA:- Entretanto, póde bem s~r Qua.~Jto :í reduc.ção proposta p~r uma das e!Den- • 
que 0 nobre senador tenha razão, o, para que mio das, t1 .1t~u o nob1 e ~enador do 1mpugnal;a, •.nvo-
paire sobre meus nobres colle,.as que 1 0 . • camlo mmha auloi'J(!ade, como eu ba~ra fe1to a 

" • 1 maurn a rcÕJcito de S Ex • emenda com suas a•signaturas, quero carJ'e"ar eu · · · · · 
só com 0 peso das censm·as de s Ex. 0 uanclo pr~puz a r~ducção da força a -1~,0<!0 ho-
. Não apresentei a minha emenda com 0 0 intuito meu~, não q~1z red~z•l-a du modo a pr~1ud~ear o 
de cortejar 0 poder, não. l'a•·ece que cm minha se~v1ço puhtJCO ; fu•,, p_ortanto, escolher ~m~ ép?ca _ 
villa tenho dado provas bastantes de in lo e d .-. recente, em que o se1 VIÇO se [ez n? Impen.o com es-

- ' . l P n °11'·1•1· se num•.>ro de prar.as, e para 1sso mvoque1 o relato-
O Sn. ZACARIAS :-Ap01aúo. rio de 1873, anno" em que o nobre senador exercia 
O Sn. PARANAGUÁ : N:lo tenho necessidade de dignamente a pasta da guerra. 

fazer cortejo ao poder; trato-o, sim, com altenção Nesse anno a força de linha existente no Imperio 
e procuJ'tJ auxiliai-o, em circumslancias graves; constava de quatorze mil e _poucos homens·; mil 
porque entendo que na minha posicão de sena1lor novecentos e cincoenta e liinlos se achavam no 
não devo somente tratar de llernolil·, de emba- Pa1·agu•y e, por conseguinte, quando havia tamanho 
raçar. (Apoiados.) desfalque da forçH, o se1·viço podia-se fazer com 

Sempre que entendo que posso concori'OI' com a. que hoje p1·oponho na minhà emenda. 
pequeno tributo para o melho1·amrnto de qualque1· E' preciso notar, disse o nobre senador, que 
!'amo do se1·viço publico, cumpro o cleve1' que !111• nesse tempo chamava-se a guarda nacional; mas eu 
1111põe o Ioga•· que occupo nesta casa. Foi por isso rlemonstrei que as praças da gua1·da IJailional cha· 
que olfereci essas eJDI!ndas, afim de servirem de base mar! as ao sorviro do ministerio da guerra e mm 
para a di$cussilo. inforior~s á fo,·ça de. occupaç~o que se achava no 
N~o tenho a pretenclto de que ellas' encerrem as Pa1·~guay, e que, portanto, esse argumento nlto pro-

mrchdas que afinal devam ser adoptadas ; olfe1·eci ced Iii, · • 
assumptos para estudo, para meditaçfio, e, desde Disse eu isso em homa do nobre senador, por
que o nobre rluque de Caxias, hom·ado ministro da que no seu tempo executou-se o serviço com a
guerra, com a expel'iencia de seus longos annos de fo1·ça que proponho na minha emPnda additiva;. 
serviço, declarou hoje que havia com elfdto ne- 111as S. Ex., em vez de agradecer-me esta defesa, o 
cessidado de estullo, de modilação, e apresentou o que fez? · 
alvitre de serem destacadas da p1·oposta essas ernen- No intuito de sustentar a proposta tio ·ministro 
das e r&meltidas á commisstto de marinha o guerra, ,Ja guAJ'ra, como veio da outra camara, e julgando-a . 
eu, pela _minha parte, visto corno mio estou auln· ainda insnffidAntn, quiz soccoJ'I'!!r-se de minha fraca ' 
rizado pelos meus honrados amigos, que tamheftl autoridade, dizendo que em 1867 eu pedira 20,000 
assignaram as mesmas emendas, não terei duvida praças para ci•·cumstancias Oi'dinarias e 60,000 para 
em aceitar- o alvil1'e de S. Ex., que acho muito drcumslancias extraonlinarias. Ha, pot·ém, uma 
prudente e ra~oavel. . ~rande diJI',•ron~a de épocas e de circumstancias. · 

Sinto que o nol!l'e senador pela Bahia, momhro Naqnelle tempo a guerm estava no seu maiot• 
da commiss:io do marinha e gtWI'ra, j:l honvcssr. auge, p1•ei!isavamos manrla1· constantemente mi~ 
p1•ecipitado seu jnizo contra as emendas; ntto hou- lhares de homens, como faziamos todos os dias, para 
vesse s~guido a mesma linha de pro1leder do nobre eleva1·mos o exerdto ao pé que as circumstancias 
duque, o qual nos declai'Olt reconhecei' que algu- exigissem. · 
mas 1las idéas propostas ~ram a~rovcitaveis, pelo Consignou·S!l urna força de 60,000 homens para 
que julgava conveniente fossnm destacailos os ar- as circum~t:llwias fx!l'nOJ'dinarias, e, ·tendo-se de 
!Jgos additivos para scr"m suhmettidos a um cs· · li~al', na fôrma d;tlei, a força pam o pó de raz, 
tudo mais aeuJ•ado. Entretanto o nobt·e scnatlol' eu nao podia propo1· menor num~1·o do que aquelle 
pola Bahia, que tem de fazer esse estudo, como qur. pt•di nas cil'cnmstauciHs ospeciaes do paiz. 
mcmbt•o d:l eommiss;lo, nalurnlmente il':l exan1ir~:u· Se o nobm senado!', quo leu o meu discurso, ti· 
os atldilivos com o esril'ilo j:l Jlf'LWf•nid_o pa1'" Vl'ss~ lido a p:~rle concomenlo a.psso ponto, !ol'ia 
a~ha1' on confir·mar os defu1los que ello tratou logo nchad•l a exphca~ITo e t•cwnhec1do quo a uunha 
de descobt·ir... . fl'alla au!ol'icl:ulo wlo lhe podin servil·. 

O Sn. Ju:som~IUA:-Pronunciei-mo coulrn a oc- Enl:1o dizia.eu, em resposla ao nobre barcro do 
casifio. . Colt•gipr., que hoje faz parlo do •uinisto1·io, o que 

O S Z N I pr'Oilllgna••a pelos 11,000 homens guo hojo ontomle 
n .• ACAmAs:- :to, sentor; onti'Ou no CO· sol'lllll insuffitlienlos pam as ne1\CSS1undes do servir-o 

n!Jecimento da ma!CI'io1. I' fllll':l ![Uil O OXCI'cilo Sil eonseri'C Clll onJcni ii re· 
O Sn . .TUNQUinnA :-Como memlll'o da couunisstto cnlw1· a pt·ecisa insll'llC\'lTo, o constituir um nuclco 

dtl !n~l'inha o gtWI'I'a, n:lo podia deixar do dnr minha do for\':t; dizia ou :1 S .. Ex. IJIIO Jliio se passa repenli· 
opuutto. namente do um oxorcilo de 60,000 homens pam um 

" 
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do H,OOO, pois o !10m senso mesmo cst:l demons· ·momento para ou!J·o. Ora, se o serviço se fez en!ao 
Irando que es~a dirninui~;lo d~ve-se faze1· gTadual- com esse IHIIUCI'O de pra~as, parece-mo que . sem 
mente;. e ?S Jactos suu;equentes viuram justilical' ineonvcniunle algum se podia fazer hojo com o 
esta prevJs;io. mcsino numero. 

Acabada a guerra, houve necessidade elo con· Jli o dcda1·ei, nestes ne~:oeios desejo marchar com 
servar uma fo1·ça respeitave! do observar.;io no J>a. llnneza e intei1·a Sl'g'UI'an~a. Antes qiiCI'O incorrer 
raguay; havia necessidade de guarne'cer nossas na Mnsm·a do nobre senador por Goyaz, de fazer 
frout~Jiras com maio1· numero do pra~as. opposi('iío de chapéo na nHio, 1lo que aprcsent:ÍJ'·rno 

Fe~t1.1 ·a. paz •. qualquer cmeJ•gent:ia nos njustes qucrqJJdo desorganizai' um ramo de servi~o t~o im· 
delimtJvos pod1a 11·~zer-nos novas eomplica(:úes, c portante corno este, poi·quo nilo me lll'l'eccio dos · 
o 1m peno não dev1a estar desnpercohitlo. Dcsap· exert:itos pennanentrs, urna vez que scj.11n hem or- · ,,. 
parecia o pé de guer1•n, mas o pó de paz devia ser ganiz:ulos, br•m di;dplinados o estejam promplos 
assás respeítavel para que se podessc garantil·o, para qualquer emergcucia. O que receio é não lor-
occorrenúo a qualquer omcrgencm do servi('O· mos um cx,•r•:i to para quaes quer cmergen,:ias, como 

O Sn. ZAcAni.\S :-Apoiado. aq-ncllas que se demrn ha bem poucos annos, quando 
vimos as províncias do Hío Grande do Sul e de 

O Sn. PARANAGU.i: -Portanto o n·obre sena1IOJ' Mallo-Grosso invadidas por ho1·das selvagens, para 
ncr~ foi feliz quando quiz autoJ•izaJ' a forçn, que podermos c:a;ti~aJ' immtldiatarnentc o inunigo que 
·ho.1e sustnnta IIli proposta, com o au"lllento que comrnelta scnwlilante atlentado. . 
pedi l)uando dirigia a pasta da guem/ us cii'CUIII· Por isso pt•uct•do •:orn essa prudencia o mode-
stancias então eram úilli'renles. ' ra('Jln que fiwram t~o ru:lo· ler ~o nobre senad~r 

Quando se fixa a form1 devem se te1' cm consi· por Goyaz, que de;eJa uma oppoSJOJio mnscula, Vt· 
dera~.áo muitas cínumst;incias, algumas das quaes gorosa, que llllo dê quartel, uma opposi('líO que 
são permanentes ~ oull'liS tl'ansitorias. S<l o paiz se ungue p;ío c agua. Mas isto não está nos meus 
ac!1a u111 tanto Jsolaúo, se não tom vizi11hos IJUP. habitas. nt>m no lllt1U ge11io, não é propl'io do se
o mcornmoúem ou sn os meios de eommnllica•·.ão 11ado1' nas !ii Piras de;:.a ililJlO>i~;lo JJllllt:'~ me aciJari!Í. 
n~o s;io face!?, e s~ •. po1~tanto, uma invas;ío prorní>ta Pôde o nobre sen:t:Jor hasteai' essa Lanileira e fazer 
J~ao se púlle Jazer, Jll vu o uoll1·e scn:Hlor fJ\lC a grand<! nunH•ro de pi·osdytos; mas ent1·e e:;tes n:lo 
lor~a póde.ser fix:ada ~rn pi'OJlOI''·'uns muito menores. s(l aciHII':i nuiwt o senador que ago1·a faz estas 

Estas cu·cum~tanems s;ío pcrm.ancntcs; outras, breves considerações. 
pOI'CIIJ, são con!JMentes, s;io occas10naes. 

Deve se atlendet· i\s 1·elar.õo~ em que 0 paiz O Sn. Sn.vEmA DA ~10T1'A:-N:lo nego p:io e agua, 
aeha·s~ com os seus vizinhos,' ao estado das finan~;is, nmí,,a neguei; u:io nego or~amentos num fOI'(ll\, 
ao gemo tio po•:o. Se uma n:tr.ão ü bellicosa, nalu· E' outra cousa, nfío diga isso. · . 
rall.nente na Jix:a~;lo da fm·ça sê pódc dar um pouw 
nw1s de lar~ueza; n.as, se ha no paiz repugnnneilt 
JlUra o serv11:o das lll'mas; so as industl'ias a pro· 
fiss<ies uteis reclamam urgentemente :t applic;w;lo 
de maior numero de brar.os, o se ~stes es~ass,;am 
no paiz, o legislador deve s•~1· o mais pa1·co, o m:;is 
:tVlii'O, quando tenhtl de exigir da população o !1·i· 
bulo de saJJgue. • 

Po1: conseguinte naquella occasil1o essas eÍI·enm· 
stnnems occasl~u:ws, passa,!!'r.dm~, actna vam pa1·a a 
decretação de for~'a em propOI'"liu muito llllliOI' do 
que actuam hoje, qu:Hulo nos adt:llll!lS Ulll•COIIIJ>I••Ia 
paz com os nossos viziulws. E11lrelanln foi mt~uPIIa 
epoca quo o liOhJ'C Lal'llo de Cot••gip<'.IJOjl) mil listro 
da J'amnrla o annmJc.iatloJ' de uut dPfiât, 'lurria que 
nosso exercito fosse n,duzidn a H,OLl:J lllliiJt'llS! ... 
Oppnz-me a isto, pelas l'azut•s fJil!l acabo de atltluzil', 
razilBs que o nr<!ll'e seuadoJ' pnla !!ali ia, meu arnigo, 
JiOIXOU tiL', 'Yfli'OdUZil', O fJIIO e.~p!ical'iam COillph•ta· 
me1~lr• a rllilt•J'OIII;:t das rlpocas. 

CUIIl;H'C·JJJC nula I' tJIW, p:11·a que o ct\l'le se possa 
faznr S<'l!l o lf!OJJOI' I'ucciu, lia il"j'1 JllilÍ!lJ' l'az:iu do 
CJIIC hav1a no lumpo cm quu o nuill'" sPn:ullll' geria 
os JJegoeios ria 1-(UI'I'I'a, E11I:To, o tri1t:Id•> rllllinilivo 
de paz cout a republica :u·g•mtina n:ío éstava ai Jú.la 
assrgn:~tlo ; h:tvi:t o t{lWI' true sPja, algnm I.'S· 
ll'l'lllrcuJICIJio 0111 nossas J'tla••.,jr·~ cüm lllJUI'IIa 
l~onnJdur·a(;:io ; em swnrna, linlw1Íws ai!llla IWL~essi· 
Jia_ri•J do 111a11tnJ' 11111:t ful'('ll de oéeupa\·:io na ·''''Jlll· 
Llwa tlo l'a1'agnay; podia a paz perturbar-se do Ulll 

O Sn. l'AliA!'!AGu.i :-Pois hom; ·se V. Ex. quer 
aprt>sentaJ' modidas aceitllV<Jis, medidas que não 
venham d<JSOJ'ganizaJ' o seJ·viço, as bases ahí csttio; 
I'! las d;to assumpto para úiscus,:io o podord concor
I'CI' pam atlop~<io des>as rneditlas; mas, tlesdt• que 
n serl'i<m publico so/l'J·a, mio. 

Com 'a. poLH::l cxperioneia que tr.nho rios nog01:ios 
da guPI'I'lt,r>nlendo rp1e um ex<'l'cito (I c 10 ou 12,000 
hotiwns n:ío satisfaria, por ernr[nanlo, lls necl!ssi. 
d:ulcs do scrvi~o puhlico; JlOI' isso. eu não porlia 
HJll'l'senlar L~nm Clllülllia nesl.t•s termos, lll<Jsrno 
porque as relonnus e essas mudanoas nr10 se f<tZ"m 
drJ s;tllo. 

Pmlrrernos chegar numa rpúr\a cm qne mrsmo 
os H,OOO holltl'ns que hoje pl·oponho possam solTJ·er 
u1rFt l'edlll"';io ; mas pal'll isto t) Jll'<•cisn rpw as prO· 
v i 11ei as sn 1irepan•.m d,, r i danwu ltJ. O estado acl.ualnílo 
tl 11nrlllnl, as [ll'OVin~ias est;1o 11a posso .rJe rocd>er . 
do "0\'el'llO p;el'al essa coadju\'nt~;loJ quo ó,. ctn meu 
co 11~eiln, :tllnmcntr. ill"on-:•:uic!llu. DevNnos co1·t:u· 
por ,Jst•• abuso ,. reduzi1• a f<ll'~'a tl•! linha a snu l'l'rrlll· 
doirn mistCJ', '.':io di~lml~illllu-a para sm·vi,('O de pnJi. 
cia. EsltJ soJ'I'I('" o lltll!ll'aiiiiJIItü contr:mo aos ntlc
J'<'sscs tla dis•··iplina t1 tla insii'UC("<tO do cx:m·cilo. 
ijlns nlio t) pnssii'I!I!]UIJ do rt'flillllu so cli••gue a esse 
J'I'SUJiarlll, pal'll O tjlla! d<'l'l'lllOS lodos COIJ[I'ÍiJIIÍI'; n Ó 
pül' isso IJIIU L'll Cllli!IJIIO qnn, 1!111lii11111IOU:Íú for l'i!illi· 
~ad:t a idéa 11Uc propo11ho, nüo pôtlLl o cxúreito 
soll't·cr unt maioJ' eMte. Dividido o cxcrcit•J 0111 
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quatro' grandes divisões, po~er,so-h:t fazoL' o SOl' 
viço com um numero muito menor. 

A I'OSpeito dessa divis:io qno p1•nponho n:iu po
dem prevnloi:OI' as considPi'H\:ties do nohro senadOI' 
pela provineia ela llahia, que ligUI'ou minha r. monda 
como se c lia quizesso fo1'111a1' exerci tos prnvinci:ws. 
Não foi isto lJIIIJ tive cm vista. Cronstituiudo a fol'\:a 
cm qual.r·o gramlcs divisües. urna an n•wto, l'fulra 
ncsla Ctll'lc, outr·a no Hi<l Gr·antle do S11l e nutr·:L 
em Mal.lo Grosso, entendi qun su:L instJ'UC\'.:io po
dor·-,;c-hia J'calizaJ' do uma man••ira mais prolicua; 
que o rpra1lro do excr·cito po<lr•r·ia compor so corn 
mais fallilirlarlo o quo essa J'Ppuguant:ia rpÚJ Ira 
para o ser·vir.o das armas pod••l'ia diminuir•, urna 
vez que o soldado tivesse a ee1·teza dr. que ia servir 
em uma certa circums,~ri pç:io, em uma eerla TPgi:io 
que mio .lho il de lorlo ~slranha. 

Pni~ tuna cinmnscripçfio <ptc comp1·ehrntlcsse 
qualrn ou cinco pi'Dvineias pótlc dar os inconve
nientes que apontou o nobJ·c sonatlor pela pl'ovineia 
da llahia, api'OS<~Itlnmlo-me como se ']uizessc c~;cr
citos provinciacs ? De certo que não. 

O Sn. SrLVEJUA DA MorrA :-Tainbcm n:io con· 
corda com as divisaes regionacs. 

O Sn.. PAnANAGuA:-Enlr.nllo qun o exercilo re· 
gw.nal niío tt•m inconveniente que cmb~t·g-ne a 
adopção da medida; que havenl m:tis litcili,lmlc 
'em obter voluntarios, c que nssim organizado o 
exercito com seus estados maioJ·es; ello teria mais 
m~hilidatle, mais firmeza pal'a uma erneL·gencia 
daria, Todavia foi urna illéa que aprcsrntd e que 
tcr:l o llOnveniento estudo e desonvpil'irnonto. 

da sociedade que so acham em um estn~o inactivo; 
improducl.ivo. · . 

A hora est:l dada e eu n~o quero por mais tempo 
ahns:11· da al.lenç<lo do senado. 

Declaro ao nohi'C dnque que a J'csponsahilidade 
cl:L crrwnila CJUfl assignamlll os me,us honrados allligos 
é Ioda miuha. So a emenda fo~sc applamlida, eu 
quizc1·a que a bo~u·a SIJ dividisse P.OI' tod,)~; mas, 
cu1110 ·r,, cornLalJLia po1· S''"gos c lroynnos, cu as
sumo piPnarncute sua responsahiliuadl1. Se foi 1~ssa 
cm1•nda rJU'J motivou a rlum apreciação do nobre 
senador po1· . Goyaz, rclal;i vameul,rl :i opposiç:lo li· 
hcml, cu ace1to-a para llllln, d•!sviamlo a rios meus 
uoh1·cs collegas. (Mnito bem. Muito bemJ 

Tl'nho conduidó. 
o Sn. z,~CAniAS :- Pe~o a palavra. 
Fieon atliada a discussão pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 
l'ENSilgs 

Entramm cm 2• dis•~ussão, 'nqual ficou encerrada 
po1· falt:L de numero para votar-se, as proposições 
da r::unam ·dos S1·s dept1tados, · do corrente anno : 

N. 60, app1·ovando a pens:lo concedida ao ser
vente do lahomlorio pyrotedmico do Campinho, 
Jo:io Luiz Cardeiro. 

N. l.i~, approvando a r,ensão concedida ao major 
.Joaqlllrn Tbomaz ~o Sant Anna. · 

Esgotada a hora, o St·. presidente deu para a 
o1·dem do di a 4 : 

· O nobre senador pela Bahia tarnhr.m impugnou 
urn nrlditivo que offr.reci restalwle<:endo o ~crviço 
dos c:unm·atlas. E' uma economia rlc ~OO:OOll$. 
pocrJUC faço eliminnNe essa verba que se d:i. pam 
eriailo> de officiues: N:io qur.I'O que os soldados 
v~o serl'i1• rlc el'iados aos oJli;:iaus; I'Ostabelero o 
se1·viço dos camaradas, se,·viço que ha cm todos os 
exertJilos do mundo, que sHmp1·e houve entre nó~. 
· O que é preciso tl que nao se continuo a dr.svi1·· 

:!" partq, até ~ís ~ 1/2 horas .da tarde.-Votação 
das matc,r1as CUJa d1scussi!o ficou oneerrnda. 

Coutinuaç;io tia 2• discussão ·ua proposta do 
podnr rxnculivo com as emendas da camara dos 
deputados e do senado. fixa mio as forças de terra. 
para o nnno fln:tJlCI)il'o de :!877 a :!878, 

luar esse servi~o, cohibam se os abusos. Sondo elle 
regulal'iz:ulo convenientemente, n:io tcJ·emos no 
exercito um elemento esl1·anho, daria a nc,:essitla· 
dó de marcha, elemento que vi1·á pe1·turbaJ' a clis· 
ciplina, c que muitas wzcs pódo tJ·azcr gmwlcs 
compromettimentos. 

N:lo scJ':i o restabelecirncnlo desta pi'Oviclellf:ia 
!Jlle il·:l faz r r cess:u· no excL·cit.o a torreutn dn vo· 
lunlarios que ultimamente lem·sr. apr••so.Lttatlo.Del'e· 
mos inclag:tl', como disse, a causa tlisso.SPI':i pd:t ru·o· 
vitlencia C{IW na lt•i so aclm da aboliç:io 1los crtsligos 
corpOI':JCs, ou porque no pai?. ha falia t!o LL·ahalho, 
ha um symplo111a do miscria? A h:wet• fall:t •lc 
tJ·ahalho e111 11111 paiz t..io vasto r:omo fr nosso, r•rn 
q.uo ha tel'renos ubei'rimos, e111 que a. t•s.:raval;.ra 
tendo a oxtinguiJ'·sO, em rpte rlespentlt!mos somun; 
r.noJ·.ncs pi'On.ovendo a eLnigL·ar:1o, ú L'ealmoule u111a 
anomalia. Se ha no pair. lu·arins quo n:in w:li:Lut 
um ~mprrgo ulilo qui) por osltL eon,itlcl':t('<ln l'<'lll· 
se J'Oi'Çarlos a [li'OCUI':tl' as lilnims do cx•n•eiln, rl 
preciso qnc o govurno ai tenda a este ohjuclo r• lml.e 
de JH'ovitlem,i:u·, apl'Oveilando assim as f01·~a; vims 

2• pnrte, â.ç · 2 1/2 horàs ou ant~s.-3• discus
s:io das p1·oposiçõcs da cam:u·a dos cleputados, do 
COrl'eJIIO auno : 

N. üR. aprrovando a pensão· concedida :i baro-
ne~a de Taquary. ' 
· N. 21, idem ao cx-irilperial marinheiro João 
Acacio. · 

Ltll':tlltou·se a sessão üs 3 horas da tarde, 

46' sefil&iio 

E~l ~ DE MAIO DE 1.877 

PJIF.SIDB:I'Cl.~ DO sn, VISCONDE DE JAGU,lJIY 

r!ilu~nma~·lo.- ExPEnmNTE. - Observação do 
Sr. Dia.1 de C.11'Valho.-Discurso o requerimento 
do S1·. Cunha o Fi,guoiredo.-Discurso do Sr. ha· 
J•iio de Col.egipo.-Cornmuni~aç:io do Sr. ~ias de 
Carvalho,- OnnEll DO mA.- Pensões.- Vota· 
c:1n.-•~,·ll'~~ns de let·ra.-Diseurso do Sr. Zaea .. 
r1a1.-, cusões. 

A's 11 ho1·:u da manh:l fer.-so a eham:ula e acha· 
l':tnJ-S<J JH'esenlcs ~8 S1·s. son:ulo1·es, a s.dJcr : Yis· 
conde do Jagtt:u·y, Dias do Carvalho, CJ·uz 1\lachado, 

• 
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Almeida e Albuquerque, bartlo de Mamanguape, 
bar~o da Laguna, Pa1·a.wgu:l, Barros Barreto, ba1·ao 
de Camargos, Chichol'ro, vist:onde ·de Muritiha, 
visconrle de Abnetú, visconde do Rio Grande, Sil· 
veira da Moita, Cor1·eia, ·barão de Cotegipe, duque 
do Caxias, flliii'IJLWZ de S. Vic•!nte, Cunha c Figw~i· 
•·edo, bar:ío tle 1\laJ'oirn, Luiz Cal'ios, Diogo Velho. 
Joilo Alfl't•do, .Tobiu1, Fausto de A;ruiur, Jaguaribe, 
visconde do Nitherohy c Figueira de ~Iello. 

Deixa1·am tln conip:n·ecer com causa pa1•tici· 
pada os Srs. Uchóa Cavalcanti, Nunes Gon(~al· 
ves, Firmino, F. Octaviano, Pa11la Pessoa, SiiVI'ÍI'a 
Lobo, Paes de Mentlon(~a, 'l'cixeim .Tunior, . Ant;lo, 
Fernandes da Cunha, Nabuco, Pompeu, VJRconde 
do Dom Retiro, visconde de Caravdlas, visconde 
do Rio D1·anco e marquez do Herval. 

Deixamm de comparecer sem ~ausa pat·li!lipada 
os Srs. barão ·de Souza Queiroz e vtsconde de 
Suassuna. 
· O ~~~. f • sEcimrA.mo deu .conta do seguinte 

EXPEDIENTE • 
Officio de 2 do •~OITente, do i" secretario da ca

mr.radc~ ~~·s. deputados, pm·ticipando que a mesma 
ciHJJ:U'a, tendo procetlido ~m i • do corrente <I eleiç:io 
da mesa que drve funccionar no prcs~nle mez, 
elegeu: prcsident_c, o Sr. Paulino José ~oa1·e~ de 
Souza: vice·prestdentes, os Srs. Joaqmm Pu·es 
Machado Pot;lella, Lanío da Vi lia da Barra c barão 
de AquÍI'az; . i• secretario, o SI'. Jos.é Luiz de .AI· 
meida Nogucu·a; 2•, 3" c ~·. os ~~·s. F!·anc1sco 
Ignacio de Cal'l'alho Hnz•'lldt;. Franc1sco Dws Ca1·· 
neiJ'O c HelcodOi'O José da S1lva. 

Ficou o senado inteirado. 
Outro da mesma data, do ministerio tl_o lmperio, 

rcm,Jttendo os autographos saucéionados das l'CSO· 
luctJes da asseru!Jiea I(Cral, approvando pensões : 

't • a D. Maria do Carvalho ll:~hia. 
2• ao irnpc<rial marinheiro Guilherme Sebasti~o 

o llilr, DJa• de ()arvalho : -Sr. presi· 
deu te, tenho necessidade lle fazer uma breve cor· 
l'tlcr.tlo na acta. , 

Â acta chi conta de que, na leUura do expediente, 
apresentei urna participaçao do Sr. senador Pompeu, 
declarando que não compa1·ec!a por incon:'modad?· · ·e 
Ora, o caso n:1o oe p:tssou assun. Eu receb1 o offic1o 
do Sr,' Pompeu depois de ter dado tlonta do expe· 
cliente, j:l quando estavamos na ~nateria da ordem 
do dia. i'asst·i o officio ao offieial da acta para que 
o ineluisse nel la. Mas, cl~Rois que fali ou o nobre ~. .. .. · 
senad01· pela província de Pernambuco e notou na~ ·~!'fi 
se achar pl·c•sente o Sr. senadot· l'ompeu,eu declarei. 
que elle me havia participado que não comparecia · · 
por incommodado ern sua saucle, e que eu n:to havia ;:# .. ; 
feito a IeituJ•a da participaç:lo por · h:tver chegado . 
depois do expediente. . ·,1, 

Fiearia eu, pois, em urna posiçtlo esquerda, se, 
tendo feito csla d~cla1·ação, deixasse passar sem 
obse1·vação alguma o que' consta da acta, dando 
corno lido. no· come~o da sessão um officio recebdo 
posteriormente. · · 

Faço, portanto, esta rectificação para que o se· 
naclo saifla que fui inteiramante exacto quando 
rlisse que não tinha feito leitura da pat•liciJlaça:o e 
que o equivoco procecleu do Sr. official da act!l 
que, recebendo a participaca:o, entendeu dever faz~r 
menção della cm pt•imeiro Jogar. ~ 

O Sn. rnEsm~:NTE :-Não havendo mais quem 
faça obset·va\~ões, dá-se a acta por approvada. 

O ""I'• Cunlaa c FII'UCJI'CIIOI-Ntlo me foi 
possível concluir -houtem o que tinha a dizer, por 
haver-me V. Ex. advertido de que na discussão da 
qxaçfio das fol'\las de terra mio se admittia outra 
maioria sen:lo a que fosse restrictamente r!!lativa ao · 
assumpto, quando ali:ls cu pensava, que nadiscussao. 
tio primeiro arti~o de todas as leis annuas era licitõ 
a qualquer membl'O do parlamento fallarern assumpto , 
que mais ou menos entenrlia com a politica gemi. ·· 

de Sant'Anna. . 
a• a D. Firmina Thereza Pinlo, reparlidamcnte 

eom sua irmã. · · 
~· a D. Antonia Clat·a de Aguiar e outra. 
ii• a U. Zefe1·ina Goulart Franco Nctto.. · 

V. Ex. decl:\rou-me o contrario e eu, obedecendo 
á decisão de V. Ex., calei-me e protestei logo apre
sentar hoje o meu requerimento : é o que venho 
fazer, pedindo a V. Ex. que o aceite uepois de 
justificai-o, com a possivol- contençtlo. 

Eu tinha dilo Sr. presidente, ·que o nobre sena~ 
(i• a D. Maria Fialho Alurinelly, reparlldamcnte 

com seus filhos. · 
7• a D. M:il'ia Thei·c•za da Sil~a Jlitten•:ourt. 
8" a D. Joanna Paula 'de Castro Gama Nabuco 

de Aranio e outras. 
!!• a D. M:u·ia Angelica F'reire e outm_s. 

dor pel:1 província tio Ce.arli liavia estranhado 
vivamente o ntlo se haver, na falia do throno. dito ".
uma· só palaVl'a em relapa:o · á questtlo religiosa ; 
contentando-se o ex-mimstro do lmpcrio em escra· 
Ye1· apenas duas palavras ern seu relntorio, isto é-

Ao a1·chivo os autographos, commtllliCallllo-se :l 
cutm camarn. 

H".auerimento do phannacculi_co José F1:ancisco 
ua ~uva, k,,Jiudo pam sr.r matnculado no 3• ·anuo 
elo curso nwJicn, fazendo antes exame vago do ana· 
to•nia . ..:.A' t\OIIl~IÜs;ào ele inst1·wç.ão r,ublica. 

que em vil·tudc da amnistia concedida pelo poder 
rnolleratlor, havia o Santo Padt·o C•JI'rcspondttlo a 
esse acto, mandantlo lovant11r os inten!ictos-; e nada 

'fendo cornpa1•ueido mais os S1•s. Letl:lo da Cunha, 
Junqueira, Godoy, Viei1·a da Silva, Zat~a!·ias, co!tde 
do Ba<'Jll!!l!l y, J\lund~s dn Alllll'ld:~, bam~ 1le ,l'mt· 
p:una, Silliud,ú, llihi·u·o da Luz, V1111Z o S:u·al\'a, o 
::itl. prositlente ahrio a sess:ío. 

Lou·sc a acta ua scss:io antecedente. 

mais : e aecresccntou,-que o actual e i ilustre mi· 
nist1·o do Imperio disscm ua camara a mesma cousa 
pouco 'mais ou menos. . 

So o nnhl'e sena!lo1·, a quem tenho a honra do ro· 
ferir-me, ti I' esse lido com mais attenç:lo o trecho do 
meu l'elatol'Ío e t~ompamdo como o que disso o 
uouro rninislro do Impcrio na outm camat•a, tm·ia. 
I'Cconhecido a d illiJ1'en1~a essencial quo h a em um c 
outt·o cnundatlo. E' o qnc vou (II'OVIIJ', · 

Antes pot•ém de entrar ncstif t!emonstraç~o, per· 

;,t 

I 

I 
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mi~;~e-ha o senado q,~c cu taça a!~ umas obscr~ EntJ•elanto, s~~hores, ntlo deixei de, no meu rela· 
v a cs ge1·aes para que .possa ser bem comprehen to rio, dizer quanto el'a bastante para q~e foss? bem 
dil o,; p~rque desejo, ~enhorcs, ser j!Jiga~o lu! qual conhecido o meu r.ensamenlo e as mmhas mton· 
sou, e ntlo como se.quJzer que .cu seJa. çllcs n este reKpc1to. O senado me permillil'á que 

·• ,. eu releia o artigo do relatorio a que me refil'o.-
,~ :·· · O Sn. FIGUEmA DE MEI.r.o : .- Apoiado. . (li) : 

C I " O gabinete Mtual, entendendo que o estado ;,:;, · . .O Sn. CUNIIA ·E Fr~uEmEDO: .,-- .onvcn1o quo o d 1 t• 1 · 1 I' · 
:· .... nobre senado!· pelo Ceará leve al~uma 1•11z~o em encan esccnto c a ljur.s ao c enom1nar a re IIJ'IOSa, 

- v convinha ouvhu· tertos clfeitos, n:lo hesitou em 
., <i··" notar a falta do mençcro ospct:ial a respeito da ques- propor mui rever·rmtemente ao poder motlerado~ 

·· ,.,. tão religiosa na.falla do throno, porque é innegavcl uma amnistia l(eJ•al a faVO I' dos iutlividuos que ha· 
'·.». . qseuues orer~ou~llai~~os toqruneo~;::e:i~o a gh~~~~ae:lne ~~1 etoppe~~~ viam sido implicados naquella emcrgeneia. A mu-
·"" . u ' • · nificcncia impe1·ial naa faltou ao l'eclmno do ~alli· "· · no do•:umento solemne, de que se trata. · r 1 d 1 t 17 

· .E penso assim, s1·. p1·es1dente, po1·que entenrli not~, e a anuus1ta o i out lOI'fl'a 11 por c e~re o c c 
~. que os efl'eitos do contlitlto tomaram palpavel, corno rle Setembro de !Si ii, e receilicta com geral sati~· 
,,,. disse.bontem, senAo evidente, a necessidade indr.cli· fu~ilo. Srguindo-so lor:o, por parte dil Santa Sé, 

• d · o 'Jel'antamenlo rios int•·J•diclos, tomou-se regular a 
*nave! de, aproveitando-nos a amarga cxperiencm man:ha dos nt!go.:ios ecclesiaslicos 1108 dous bis-

do passado, tratar-se ·logo de assegurai' a 11az do pilrlos rle Pm·namlruco e Pm·ll, graças ao favor da 
futuro-determinando-se~bem clararn.ente a linha Divina p1·nvideneia e do bom senso do privo hrasi· 
divisaria dils jurisdicçcres de ambos os poderes, c 1 applieando-se·rernedio proprio 0 elficaz para pre· leiJ·o. Comtu~o niiO dissimularei que o movimen o 
· · 'd c1 1 da crise porque passamos, deixou bem patente n 

vmrr as eventuah a es que possam tmzer.a vo ta nccessitlariP- de rever-se a IPgishlção actual sobre a 
dos contlictos; e tanto mais cumpre assim praticar, 1 d 
quando é certo, qúe, depois da ed.incção do privi· m11teria e a fo1·ma do recuJ•so 1l col·rla, c e mo o que 
Icgio do fOro ecclesiastico, as jUI·isrli•lçlles crime e possam Jicar bem determinarias n acautr!l:ulas as 
Cll(el, de um e outro podPI', que outl·'ora andavam prerogativas mageslaticas de amhos os poderes, 
entrelaçados e mllrchavam harmomcamente, li~aram temporal e espiritual; meio sr.gnro ele se evitaJ·em, 
em certa pnrturhação, de qne provém embaraços no p1·esente o no futuro, J•eciprO<!i\9 inr.ursllcs, c de • 
·serias, pOI' nada haver-se lo~o providenciado. tol'llarcm-se cada vez mais respe~tados e consorcia· 

v rlos os ve1·dadciros intcJ•esscs da religião c do 
O Sn. MENDES DE AtliEIDA :-Razão damais para Estado, • · 

mio haver o recurso á Coróa. 
O Sn. MENDES DE ALliE!DA :-0 espiritual dis· 

pensa isto. O Sn. CuNHA m F!GUEIREDO :-0 recul'so á Coróa 
já existia antes do c.odigo do processo. 
· · · . O Sn. CUNHA ·E FIGu~:mmoo :-Onca me V. Ex., 
. O ~n. MENDEs. DE. AI.!"EIDA : :- .Po:~ue ent~o ha~ e quando quizer, faça as co~sideraç.iles qno lhe 

VIa tr1huna~s cccleslasltc~s .deJUr!Sdlcçfio ma1~ am appronvor que eu responderei se ententlet• .tliJrel' 
Jll~; que de1xapdo de ex1shr, exclue a necessidade fazei-o ... ' ' 
ile recurso a Coróa. Eis o sen'ado o que disse no meu rclatorio; onde 

O Sn. CuNH.\ ll FrGuEmEno :-Ja vil V. Et. que, escrevi, nffo duas palayras, po1·cm, muito mais do 
á vista do que acabo de observar, salta aos olhos a que duas. E, de outro modo não se pod!!ria ox· 
necessidade de alguma medida legislativa: e possui- p1·essar, Sr. ilr~sitlento, qnem como cu tinha sitio 
do desta idt!a, cheguei a .te1· a animosidade ou nn· testemunha. prcsenr.ial das rlilfi,mldades em qne o 
tos .a simplicitlade' do Ol'ganizar um ll·abalho a res· go,wno s~ havia llchaclo pam fazer-se olied.,cer; 
poito ·do assumplo para ser logo no começo das rios embaraços 'om que lambem se acharam os ma
sessões submettido á sabe.do1·ia do cOI'po Jegis'alivo, gistmdos para p1·ofel'irern suas sontenças, conh·à as 
na'osperança do que esse lrabalho.não sr.rialn li· quaes, o pulllit~o sabe, houve divm·sas apreciações, 
mino desprezado, mas; pelo conll·ario, acolhido ao j:i em relação á competencia, .já cm relilção á cri· 

. menos para se1· estudado, discutido, emendado ou minalidatle. 
mesmo refundido ii luz de uma discussão desapaixo· E Sr. pr~siderite, neste vago foi que se debater~m 
nacla, clima c sensata. .. · intelligeneias robustas, umas contestando, o outras 
·Pol' aqui ·colligil·á o -senado que a minha inten· impugnando a lliateriu, a fó1·ma, a jurisprudencia, 

ção .era de inclui!' .na _fall~ dp l.hrono um topi_co a po'nalit!ade, relativas a.o co~llielo ;_ é ~o is este 
COI'J'espondonte ao meu mtmto,para qne todo .o pa1z, vago que reelnma ·PI'OVH!oncllls legislativas que' 
especialmente os rcpl'oseutantos da naç;ía, ficassem l'ogulern o p1·ocessn c o exe1·cicio tla jul'isdic1~ao 
logo cónbecmulo qur.J era o _Pcns:lm~ntn ~enuino do contt•.nciosa, em. orrlr•m a obviar o.s .conllictos. . 
governo neste assurnplo; ev1tnndo so assun. as con· Mas, S1·. pres1dr!nle, o nobre m1n1stro ·do Impc1'l0 
scqucncias das falsas supposiçõcs, elos sustos o da pensa tio um modo rliv~rso, o lJil'' muito .smto; 
malicia, que quasi sempre r:oncol'l'cm, juntos ou ptwquo rcspr.ito c consitltH'O S. Ex. rlr.sde os .trmpos 
separados, nas explomçrles politicas c impoliticas felizes em que o vi j·mto a um dos r:ar:t.,terrs 111ais 
m;:smo. Mas, como jil disse no senado, venceu·me o nolms, mais Ienes da ,polillea (fallo tlo honmdo 
nwlhol' juizo dos meus illnstres companheiros de marqn~z de 1\[o!lld Alcflr.c, ele rnui saudosa .llc· 

· Ollliio; o nao apparcecu o lopico qun eu quc1·ia mol"in.)' Dcstle ent:to conh~ci e lmtci com S. gx., 
consignm·. sendo elle ainda moço e eu ~:1 velho. 
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E' pois, S1·. presidente, neste momen(o não 
tenho cm vista fnzor opposir-ão ao nobJ'e ministro; 
mas >omente rleci:ll'ar e protesta1· pum o simples· 
mc11tt• que mio concordo com as idéas que dle 111a· 
uifeslou ..• 

•,·"' 
;• .. ' 

.-·.·· I' 

.• - - •• -.·. !,, 
- ·" . '• _. ' .... ~ .... ,.:.1 .. ~· 

E' um assnrto, Sr. presicJ,1nte, em qun nrto ,;ossci '~ J.·. \'~ 
d~s1~e logo eoncordar, ao menos em quanto o nobre : . .<·, .. ~~ 
mu11sl.ro mio me. osdareeer; porque pn1·rce·me que . ··;:.::·.'i .. , 
um .tal asse1·to llll]lOrla, semlo a supp1·essão lutai, .~ ... '· 
pelo IIH:IWS a l'estric\'tlo antecipada da jurisdicçllo · ·~ .. 
prOPI'ia e oJ·dinaria dos uispos nas suas diocl'stis.~'.' <..:,) 

O Sn. FwuEm!. Dg ~IELI.O :-Ouacs são as idcas Ues1le que n•io se aJli'OSI!Ilta o facto, e que este n:to ,.,.Jt~- ,,: 
doi/r 't ' · estú qualilicado, ·n:io se pódo de anlem:io da1·· delle,;~:;:.''"':: 

O Sn. Cu:iJIA E FmuEmlmO :-Vou refol'ir o 
q111' 1'1111 tli-ss11 na oulm <:11111:ti'H, o V. Ex. conhe 
cení que mio sou inexaclo, 'filando alli1'11lO '!'Je a su:t 
opiuiiio di1•erge t•sscu,:i:dmente tla miu1a, beu1 
cxpr,,ssa no rrlal(l)'io. 

O nobre ministro disse que não hn v:11ilnf(om 
pn1·a :: oni!Jm pnhliea c para a socil'llado brasi/cir:.t, 
en1 d1st:nt1rrm-se llllllt•l·ias in~andescentos de reli· 
giüo, r1uc toca a consdenda. 

O SR. Fmu~mA IÍE M"LLO :-E teve tOlia razão. 
O Sn. CcNIIA FJGUJl!REno :-Ext1·anho ~no V. Ex. 

jnlgury que elle livt•Sslltudaraz•io,quando s••mellmnlc 
proposiçtio só pútle S'.>r HllCI'ila Clll nm paiz allwu; 
porque os alhcus .:onsidtJJ'alll a J'l'iigilio uma t:l1i· 
mera ; mas afóm o uohre sPniHI(Jf', sabe!liOS uos, 
l)lle nm todas as s01:i1Jdm/es quo a!JJ•açam qnalque1' 
Sl'ila, mais ou menos s~h1sÚJatica, por11ill lJII'' 
expl'irna uma I'Piigifio, a esta se li~a a rnaiol' ~~onsi· 
tlernç•io so~:ial, eo1no liase da moral; c por mnicria 
de rnz:io devemos assim pensar, quando SI! trata 
de uma socwdade csseueialtucute rrJigiotia, eon1o a 
nossa, e que p1·oft)ssa co1110 verdndeim a rcligiiin 
calholica apnstolica mrnana; religi<io que se a~ha 
gtu•antida o consagrada 1'10 nosso pa~to fund:unentál 
como a reli~p:lo do E..tado, I!XJli'Íinindo dous ele· 
mr.ntos conjunctos-o religioso e o civico; pois qut• 
o direito de rolighio é um dimito illlprescl'l'iivcl do 
cidadtio e dere se1·, como e, garantido rm t"tlas as 
constitui~:ões regula1·ns; po1· i>so, diz Plutarco, 
historiado!' c philosopho, quH tl mnis f;tcil Cl'igir 
uma cic,ade no ar, do que estaLcleceJ' urna republica 
sem Deus t1 Si!lll religifio. 

Ora r1uem pensa assim nao póde deixar d~ es
tranhar o dizer-se que n<io se deve dis~uti1· ques
tões de religi:lo nas assemLléas. de legisladores 
catholicos e mesmo Mo eatholi~:os .. 

O Sn. JonrM :-Quanto mais se dist:ut,J olla perde. 
O Sn. FJCUWlA D8 MELLO :-N•io apoiado. 
O Sn. CuNnA E FIGUEIREDO : ...:.confol·mo a dis· 

cussão. 

J'OC!II'>O :i S:m~a' s,i ; no menos e ~ ~lle me ra~·cce .... ;\t';~~l;' 
prurl11nte o .Jnl'(lllcu. Po1s o nohw m1mst1·o nãod1sse ;W, ·r ·.·.' 
na o~1tm ~alllal'a que o. gnv1JI'IlO u;lo podja solicitar _;,:;" 
proVIflcn,,ws a respcllo do fulnros · connictos, *" 
<tuo não sri póde saL,•r rJuacs srj:11n? E '.:orno fli'O• .''#. 
lendo fJIW o l'ontifioe dwmo a si as qiii'Si.úes sub~' 
SPfJIH'IIlcs que hajam de apparoccr? Ha pois na 
asserç<io du uohre minist1·o o quer que s1•ja de an- ~ . 
~llil"i~lco qne me aconselha u:io t:oncorJar co~,;. · ·:.:~ 
~. E):, sem prcced,!J' q1mlqueJ' PSclaJ'eciJJJI1Jito. · :;;:;,._. 

1VL1s no qu'' lliiO posso concordar Olll caso ne· :=:lf.li~, 
nhum, é dizer S. Ex. que estando levnf)l:ulos os in· · · 
lerd1clos, e, no pens:tJ' 1le S. Ex., tutlo acahado, 
n:io COITe ao ~ovcruo a olu·ii:ar.;lo de fi'"lil' medidas 
ao eol'po lt•gblalivo a re~peitÔ. do passado, como 
do fll"esoutH e t:unLem do !aturo. 

Eu creio o cuutrario; eull'll!io que o ~ovcrno 
deve ap1·oveital' a paz, a h:ll'lnouia tm que actual· 
lllilllt" uos adlalllos, não pa1•a cuidar do deR1:ansar 
IJUS !oUI'OS nlc:III\::Hius; mas para procumr mautel·os 
no p1·esonto c I'I!VI'I'llecel-os no f,JIUI'O, seuhores, 
r!ne é a nossa vida, a vida dus nossos Jilhos e 
1 e toda a nossa descendrncJa. 

Sinto ainda não poder estar de at~cordo com o 
nob1•e ministro neste ponto. : 

'famhem nntei,t1 isto causou-me mais rspocir,haver 
o no/Jre ministm do Impel'io dilo no seu discurso 
<jue Monsenhor Ron~etti estava investido de po
l UI'CS espnciaes pam tratai' com o govemo sobre a 
qu,·st:to religiosa (que ali:ls niio e outra senilo o 
nc)(oeio das il'lnanrlades), e que o Sr. [ntemuncio 
n:i0 havia' apresentado suas proposições para um 
aet:ol'llo, e nem o governo que1·ia provoca-las; e 
tu! I~ isso fot .dito ao Jll'1smo tempo que o nobm 
mmJstJ'O cons1dera tudo acabado J,., 

Mas si cslii tudo atlabatlo paJ'a que s•lo esses po· 
deJ'CS especiaes? qu l é o fundamento, ou a rado 
sullieion!e da existencia delles? Isto amtsla, 
Sr. prestdenlc ! ... Convem trunquillism· o publico. 

O S'R. Fii:UEIRA DE 1\IELLo:-A c~ertas pessoas .•.• 

O· Sn. Cu:iuA E FIGUErnEoo.-- V. Ex é inassus-· 
ta1·el ... 

O Sn. FIGUEIRA DE MELr.o d:l um aparte. 
O S1t. ~IGUEtnA DE 1\IELLO :-~Ias o governo nr.o 

deve ace1t:u· no par!aut<•: to essa discnsscro que 
IJU<'rem aprest•ntar sons inimigos; devo acnital·a, 
st~guwlu as ll!)Ces:-õitlíl_d l~ do paiz e m1o segunLlo 
qucrL1li1 ,uus ildvct sanos. 

O Sn. CcNJIA E F'wcmrnEno: -Ntio ha nada como 
mol·eccr as lJoas gmc.as de V. Ex ... 

O ~R _CuNHA E Fn:u, IRimo:-ls~o mo pa1·rcr. fom 
tlO S:OlliO: O 1]111! IJI.CI'O t/i:~t!l' e, que lliÍO JlOH~O 
concortla r com o 110h1·" mi ui sro. 

l~sl:~ncs ncst,, pnnlo 0111 dialnt•ll':ll opposiç:1o. 
S. hx. diSSI':JIIIIi:•. qne s.,a.S:Iiolldad" lli:JIIdan

do levantai' us 111il·rd elos dodar ir:1, IJII'' tlaqndln 
da:a L'lll tliaul1• clml'"'va ao seu couh.:eilnontu as 
IJllcslú,·s ,uhsequcnttJS, 

O Sn. FJGPEIIU nE Mm.Lo : -~fuito oiJrigado .. , 
O Sn. Cu:owA E FJGUr.InEoo : - ... cousa muito 

pre.~io~a ... 
Mas lellloS-lln n:io temos ainrla alguma qnrst:io a 

·rr>olver? Sn lia podnJ'I'S I'SJl''':i:ll•s, e "'' suppOI' 11110 
a il'lllllS; mas pa1·a IJUC 1 Eu n:io os ~onhcci qu:uulo 
eslivn no rninislt·rio. 

Os uol11·es senadol'es lifio de se lomhrar, de flUO 

\ 
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/'·. . ha ~c~pos COI'l'ia~ boatos de ~ue f!~OilSPllhOr. non. r Roncclti com ~ henc\'olencia; ]Jropria de sua il_ÚIS• 
::·:.:: · eettl v1nh~ cm m1ssffo cxlmordm:ma ao IJi'ilsll t1·a I h·n~ao c col·tcz1a, acc1lou a ln!n m suggr.stdo, e l1con . 
,;!''•. tar.n.~o sm de quo. Esses boatos f01·am cont••stados t•sp••rando essa melhor occ.aslilo. E por ·tanto nada 
. .:-~: , pelo gabinete c (appcllo para o tcslPmunho dos formulou officiallllente. · 
,· ')<lf;~n,óbres rninisti'Os que cstffo p1•es.entes), e contc~tad,!s Perc~bi que o illus!rc personagem estava. mui 

;;·~,. com verdado, porque tal n11ssa:o exh·aorduwrm bem d1sposto a ehegar ao melhor ncctlrdopossl\'ül. 
:<<!(, · nunca houve, assjm como creio que não ha taes Hetirando·me do minisle1·io, deixei o negocio no 
:.<<t.~h poderes ospeciaes. pé ern que fica exposto, rcinnndo boa intelligencia 
_i!~jl· ·Mas hoje, affirmando-sc gue os hn, poder-se·hn c harmonia, sem ter havido de parte a parte amea· 
.,. ·· · di?.eJ~ .c~mo creio haver-se J:í dito, que o go~erno çns, nem intimações. . . 
'(.,.' não fo1 s1ncero lJUando conte" tau o boato da n11ssão Tudo quanto se assoalhou pelos Jarnaes do dm 
,~ exC1·aonlinaria; é po1· isso '{UO julgo conveniente era intei1·amento g1·atuito. 

·liquidar esses poderes espec~aes, de que nno tive J:l v~. portanto, o sena(lo que eu não fui de-
.... no tida, quando achei-me no ministe•·io. sidioso. como arleil·amenle se propalava: nao mys-
""'· .o que ~ci; o que se passou nesse tempo é o que ti fiquei o ruhliw, como p_areceu dize1· o nobre se· 

. vou mfol'lr ao·senado. nailo1·. Não gosto de rnys!lficaçües, e entendo que 
i\Õ'. Monsenho1· Uoncelti veio n~~rediludo perante a são ellas que nos· ha de perder. É conveniente 

'· Córte do Brasil no caracte1' de internuncio a)luslo- :;uardar cel'la reservas, bem o sei,-mas só r.m· · 
lico, como tinham sido ac1·editados seus anteces- quanto for licito e indispensavcl, sem prejuízo da 
sares. N:io veio como legado a latP~·e, e nem, como vcl'llado. · . 
se disse, .em míssil~ extraorrlinaria; m:!s sim, r;-pi· Fiz, pal'!anto, o q1~e pud~, .e faria tud~ quanto 
to, como mte1'1June10 apostolico, em m1ssao ordma· fosso poss1vel, prove1toso e JUsto para lmnar as 
riJ; e nossa qualidade, sabe o _senado, ·que _elle tem boas relações ·é eonsonancia enl1·~ a Igreja e o Es· 
a faculdade lie trata1· de negocws ecdl'swslicos. lado, sem haver a rnrnor neee~s1dade de chegar a 

Como emnltural, dll'gado a esta •:drtrl, esse illus essas soluçúe~ I'Xtremas e inqni•~lad01·as (que núo 
Irado representante da Santa Sé f•·z-mc a halll'il d,, discul.irei agora) ás IJUaes alludio o nobre senador 
p1·ocura1' e manifnslou-me, como j:\ tinha feito pelo Ceará: isto é, desp1·eso do art. i02 da Cons
monsenhor B1·uschetti, que dl'sejava entendPI'·Se tiluir-ão. 
com o governo a respeilo do 111rlhoJ· modo' de Jli'O· _ . 
videnciur sohre o futuro, afim dn evitar a possihili- O Sn. Jon.o ALrnEno :-E V. Ex. o sustenta I 
dade de conflielos. cómo esst• que tinha havido, nns- 0 Sn. Cu:mA E Fl>UillllEDo:-Sustenlo em thes~ •. 
citlo da queshlo das Íl'lnandados; questão que foi :J ate cum o dil·nilo canonico, ou rc,:lcsiastico; sus· 
causa p1•imaria, determinante e unica do cou.flicto, a tenlo 0 dil·eilo do pad1·oado corno sendo de van· 
unica, fdizrnenlc. · · · !agem pam a Igl'l',ja e p:.ra o Estado. Mas não é 

0 Sn. Jo.to ALFREDO:_ A unica ~ oet:asi:io -dn l.ralanuo~ dest:1 quesl:io: quando o fó1~, 
V. Ex. me ouvmí: por om deixe-me u· andamlo o 

O Sn. CuNIIA E FzouEmEDO : - Nt1o havia qurs· 
tão p•'ndente sob1·e priucipio de mais alta imfiol'· 
tancia. 

O Sn. Joxo ALPnEoo :-Temos quostõo.s mais 
all.as, eomo os direitos do padroado, o benepla 
cito, etc · . 

O Sn. CuNII.\" FIGUEIREDO :-V. Ex. est<í que· 
rentlo leva1··mo p:11·a outi·as discussões; en pl·etrnd(, 
limitu-we só ,10 que necessito agora dizer ... 

O Sn . .Tn.\o Ar.FUP.oo :-Di~o sómenlc que temos 
outml questões :dum dr.ssa de irmandades. 
• O Sn. CuNHA E F'lgUEIBRIIo:-Se lm, não esl:io na 

tella, Ora, sendo o negocio das Íl'ln:mdadt•s qu,.~sl:io 
mixf.a, qae ••nteutlo com a j111·isdic~:io dcs dons po· 
deres, espil'itnal e tnmporaL e r•)conlwcentlo ns 
boas iutell('<itJS 1le S. Ex. o iut.-:l'llUncio, rlissn·lht:: 
t]lW o gn\r/.11'110 ítnpCI'ial se :tdJ:tva uas mais lw·.tt.'YO· 
las dispusi(:Ges para com a Sanln Su. o disposto a 
prns:u·. ox:unina1· e rnso!YOI' so!Jro a materia de 
modo que SL'j:tm ]J,,m consull:ulos os inltH'I'S"'' ~,,. 
gitimos tliJS pod,res·lempor:t! o :espirilnal; III:IS 
como lln!J~l~lla oecasi:i~ ''_srnva_mos ''e1u quadra um 
pot~eo J1aw11, a dns o!ciÇtíes, t:)_devellllo-se n·nn:r 
mu1 JJJ'OVt! as ca.ual·ns, couvil'ia ngtWI'ttal'lllDs oeca· 
sião mais oportuna pal'a cuidarn1os :•111 tl'llcar nos· 
sas pi'Oposirües c nossas inlt•n(:Ocs: e Mons••nhor 

meu cauiinho, ' 
Eu ia dizl'ndo: não chrgaria al.é as solu~ües ex· 

ll·el!las, apoul:ulas pelo nolll'e sPnarl01·, a saber: 
almu•lono do art. 102 ua con~titui~::l~, desp1·rzo do 
recurso ü coroa e sepa•·a~·ãv da lgi'I'Ja do Estado. 

Sou houwm. S1·. prosid••ntn, do uwio termo, 111. 
medio r.·ansistit oil·tas; dê·SIJ a Dens o qu" é de Deus 
,~ a Crsar o quo ti de Cesar; t!e outro 111odo segue-se 
caminho errado. 

0 Su. FIGUEIRA DE ~fi\LI.O: -Púde ser que haJa 
nisto alguma mystilica0ão. 

O Sn. CuNI!A E FwuEm~o.o: -.Eu creio quo 
v. Ex. e quiJ anda mysllhcado; parece-me pela 
phisyonuu'lia. (1/isadas.) 

O Sn. Fmu1nn,\ DE Mm.LO :-Far.a·me o fa•·or 
re lll~llllar o retraio desta s••uhora .. 

O Sn. CuNuA B F:auwn~-:no:- Ententlo, Sr. p1·c· 
sidenle, q~n o go\'Pruo dt~ro fiiZHr :dguwa cou!l:l ; 
e 1\sper(! que •!lle nau se f'SiJIWr.l'ndo rio wandll tra· 
!<aliJo que liVl'IIIO~ para wuseg1t11' ,j,, 1111111iíiceneia 
lulpN·ial a ~llllllbtia, não dt.!ixarü e~tu nrgot~io crn 
olvido, porque ellt• ÍII[CI'L'SSa a lotlos. Nada ur Ca· 
pilücs fJUe d1zem -llllo cuidei.- E' Jll'reiso p1·eve· 
nil' aulr•s ti? que reprimi1·: e principio tle direito c 
de prwl,nt:la. 

Espero, Sr. presidonto, 'JllC o honrado sonatlol' 

t. ''· . 11--- . 
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pela província do Cc:ii':l, na sua dupla qualidade tio disse que nada se havia conseguido ; que o ex-mi·. 
nistro do Imperio tinha dirigido aos bispos um , •. 
aviso-circular m:mdaudo p6r as igrejas a concurso; ,,, 

· legislador da cas:1 dos anciões e de ministro do 
altar, rm lo~aJ' de lanr.ar leuha ti fogueira·, jtí ateada, 
ua irreligião e da liiJorl.inagem, nos auxilianí com 
sua palavm pod~rostl e com sen 1'0tu, }aJ'a que 
nossa ~ociedadc nwr·che ovante no camwho da moral 
evangelica, rm que fomos criados e amamentados. 
Espero mf'snw <1uc o noure senador, nilo se dei
xaudo levar· pelo brilho, muitas vezos phospho
l'ico,- das innovaç!les, far.a. causa commum com o 
sou digno co-n•ligionario e meu amigo, o Sr·. Za· 
carias de Gó(•s Vasconcellos, que ncro admitte, cm 
ma leria de religião, capricho politico. 

mas que, aprzar disso, ellas contin.uavam ~ ~star va,·:- ''·.+ 
gas, e que o Sr·. José Dento havJa se RUJAJtado ou ·;: ... 
consentrdo nessa r·eluclancia. Creio qu~, em suhstan· ,, :-,. 
cia, foi o quo disse o nobre senador. · e:: · 

O Sa. FrauEmA DE 1\h>LLO :-Apoiado. · 

. !'ara que isto? Só por·qnA. sorn~s adversarias po··. :1ii.:">>• 
htrcos? Eu nunca procodr assun com os meus • · 
adversados. Aqui está o que eu digo no relalorio a • 
este respeito (lendo): :·.·' 

.# " Como não ignoraes, tinha havido atrazo no,. 
provimento das igr·r.jas vagas em diversos bispa4os, · •. . ''· 
a excepção do de .1\lal'iana. 

O Sn.· CuNHA E FJGUEinEDo :- .• E com razão, 
1Jorque a lwrulrira da religião cobre a gr·egos e 
troyanos, a clll'islãus c alti gentios, é uma bandeira 
de cal'idade, a cuja somiJm se abrigam felizes e in-
felizes. · 

O SR. Cnuz li'JACIJADO : - E' verdade, o finado ái ~ .. ; 
bispo ta miJem punha a concurso as igrPjas. '.' >o·'~l;f 

O Sn.. CuNHA E FIGUEIREno:-Sim o do Marianna .)1!:_, · 
foi, creio. eu o unico hispo que nunca derxou do · ., 
pllr as igrejas vag:ts a concurso, isso sempre se fez ..• · 

E' necessario lambem que o nobre senador· fat~a 
cau~a commum com o nosso digno collrga pela 
província das Alagôas, que mui .sensatamente nos 
disse ha pouco, !JÜC não desconfia da paternal 
mnuificencia o sollicitude do clwfe da igr'Pja uni 
vcr·sal; o que, se tiv~sse havido mais cuidado, 
talvez 1·•ão Jwuvesst>mos passado pelas torturas 
do conJlicto. E', finalrrH'nle, necessario que o no
bre senadoi· se allie a muitos de seus correligiona
rios qtw teeni dado provas de or·lhodoxia; o, se ahi 
Jhe faltar· ~ente, r·ccon·a ao campo adversar·w, OJl!lo 
achani os Figueiras de Mel/o, o_s Mendes de Almei· 
da e outros, ~ue se tem apresentado como defon
sorrs da religrão ... 

O Sn. FIGUEIRA nE MELLO :-Apoiado. 
O Sn. CrNHA FrGEnEno :-... Eu sinto nao 

poder off~r·oc('J' ao horú·adn senador .o fraco contin
gente de 111inhas fracas for~as; porque descoufio, 
talvez sem fundamento, de que S. Ex não tem fé 
em mim; mas uo meu isolamento farei o· que poder 
c diclar-me a consciencia. 
. O Sn. .lo.io ALI'R.ilDO :_:_E I! e cst.i cm desacor
do, V. Ex. é regalista. 

O Sn. ZAC.\niAS: - OJTerecc sua adh<•são ao Sr. 
Figueira de Mcllo? 

O Sn. Cu Nu.\ E FrGUER.EilO :-Não estou prc cu
rando adlwsões, ruas iuculcanilo-as no nobre sena· 
dor pelo Ceartl : estou que elle cstimar:l muito a 
do noltrc senador o Sr·. Figueira de Mello, porque 
clle tornou-se <H]Ui um padre dtl Santa Igreja· 

O Sn. FJGUEIR,\ MELLO : -Obrigado; defensor 
nrio só da moral evaugeliea como lambem dos do· 
gmas. 

O Sn. Cu 11m.\ E FrauEmrmo : - M trilo h cm : cu 
esper;o qun o nohn• dt•ptrlado peln Cear•tl fltt•a uma 
honila wlheila entro os S<'IIS pr·opr·ios :unigos, couro 
tarnltcru t>ntr·o os scns.atll·or·s:rrios politicos. 

excepto no anno da infausta morte desse virtrr· .<. 
oso prelado, que era o de luto da sua igr~eja (t·o•l-
tinuando a lm·) : 

" O gover11o julgou ncccssario chamar a attençao 
dos pn•Jados pam este assumpt.o, recommendando· 
!Ires que pozessern as egrrjas vagas a concurso, 
como so vtl do Aviso de :11 de Janeiro de !876. Os 
rvds. ·bispos respondendo de um modo satisfatorio 
não se nrgam a cumpr·ir·, o vão eft'e!~tivamente cum· · 
prindo esse importante duv~r. " 

Como sabemos, os bispos. e~l gemi não pun.ham 
as egrejas ü concurso; o mou digno antecessor· linha 
feito reclamações neste sentido, porém. não foram 
altendirlos; mas, depois da minha circul~r, de. que 
lizeraril caso, todos clles responderam mm to .satrsfa· • 
tol'i:mwnte, excepto o do Par•:í, que como mar~ ar·~u· 
montador pr·etondeu ainda mostr·ar que os vrgai'Jos 
mrcomrne~dados, as vezes, fazem melhor serviço do 
que os colla(\os . . . · 

O Sn.. FIGUEIRA DE MELLo: Como sabio theologo. 
O Sn. CuNH.\ E FIGUEIREDO :- Como argumen· 

lador tamlll'rn.... , 
Respondi ao illustrado prelado por meio de um 

aviso doutrinar·io. para que. so fi~asse sabendo que 
o govemo obr·ava lia maneu·a mars regular ; e essa 
questão de concurso ficou inteil'alnente acabada, 
N:1o (lodia ser de outro modo; porque a dou
ll'ina do aviso fui bem acolhida em Roma, e con· 
sider·ada mui canonica. Disto tiveram conheci~ 
mento os bispos. 

Tendo ficaLlo resolvida a questao,_j:í vô o nobr·e se· 
nador que não tinha razito sulli•:wnte para abl'lr 
CCJJSUJ'U, 

Ha ruais Sr·. pr·csitlento Ires ar·guicões do nobi'O 
senador. S. Ex. disse que attr·iiJuia a mi~ sô a de· 
mora t•xcessiva da solul'ilo do rrcm·so mlentado 

., 

Sr. prcsitlt•nlr, o rtohre seuadnr· leu o meu rela· 
torio corn !aula prcl't'll(~lio que fez-me uma ccnsur·a 
injusta, a qual cst:i contestada no mesmo rclalor·io. 

TraJando do concurso das 1gr·rjas \'agas, S. Ex .. 

pelos vereadores do Cor:itiua. Dal!i tir·ou argumen· 
to para dizer que tamuem m_e .~aum culpa da dc
rüora de um outro recurso, v111do do Crato, e do 
que S. Ex. for·:( portatlor. O senado vao ver que a 
impnla('l1o nrro 1110 pódo alcançar, ao menos cm todo 
o seu rigor individual. 

Os papl'is tlo rocurso do Coritiba fomm cm !J do 

1 .. 

. \. 
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Muio !lo nnno passadorcmelti1fos a seccno do con
selho ~la ~atado,, sendo t·elalot• o noure senarlo1• 0 81;. ~elX<~Ira Jut!IOI', que n;io sei se est;l prrsontc. 
DepOIS de cxammados, passou-os ao 2• elo seus eoJ. 
le~as. Ignoro \uanto tempo s~ demoramm os papeis 
entre o { • e o .• membro da secr.ão . . ' 
q .SR'. Dus nu CAnYALHO: ·.....,Em minhas m~os 

mUlto pouco; consta do pl'l)!ocollo. 

. o· Sn.; CUNHA EFIGUEIIIEDO:-;-E' o que cu ia 
drzer. Smlo que V. Ex. me hv~sse prevenido 
por que gosto de fazer espontaneamente justiça ~ 
quem a merece,. 

O nobre senador n~o demorou, e os outros nno 
demoraram _senão por JUsta e .. usa •. 

O Sa. DIAS DE GAnvALno:-Apoiado. 

tas do. aviso á conferencia, omle se resolvell que 
se sobt·eestivesse na expedição dos avisos. 

O Sn. CA!!SI.NSÍO DE SINI:IIJIU:- O resultado é 
que \una camat·a nulla está funccionando agot·a 
me> mo. 

O Sn. Cv:sltl. lil Fmuliltnliloo : .:. Está pois bem 
jusl.ificado. que u;lo fui, ;w menos eu só, o cau~a
dot· da demora. Da minha parle nlío houve dcsidia. 

S••ntí, é verdade nrro poder servir ao nobre se, 
nado r a quem pr·ometti f.1zer o possível, para adian-
tar os papeis; não (ludo ir além. . 

Entretanto o nobre senador descaregou flm mim 
Iodas as censuras. 

O Sn CANSANsXo dE St:stYDC, :-EJ!e tinha raz~o 
por causa da demor·a. 

O Sn. CUNIIA É FtGUE!II&no:-Eunlto me queixq: 
O Sn .. CtrNuA E FtGUEIREoo:-Y. Ex. t:l' mas algutnacousa eu tirrha j;l dito ao nobre Btmador, 

tl."'eJ'to? es ' sa· d ll · I f 11 "'' quan o e e aqm "1egnu e me a ou nos seu; pa- · 
O S D C pei~; Mo quiz acreditar-me, o por isso sou· ol:iri-

n. IAS os ARVAI.ltO:-Estou· isto é o que "atlo a ddendc1·-me. 
desejo. · ' o O nobre stJrwlor· fez .outra argnicno quA entende· 

·O ~n. CUNIIA E ,FrauEmEoo::_O scnarlo' ~ahe os com ;1 ~~tatislíca. Sentia S. Ex. profissional nessa 
trauHtes pelos quacs passam cssr~s pap,.is. Do rela- 1\tuleria, sua opini;to tl para mim de· rimito pezo • 

. tor· l'ão a um. do~ membros d:1 seeçilo, pas~am ao Alas o nol11·e sen:ulor leu eom muita p1·essa o meu 
outro, e.dl'rots \'oltam ao relalor para ver as mi- relatill'io; se não vcl'ia que, quanrlo en disse gue a 
nutasassign~das. O c~l'lo é que o nobre relalor sú· r11speito da ínslruc~;io [li'Íillaría temos pt·ogrerlrdo a 
rec~beu os dttos Jlapcrs, de volta, no dia 22 ou 2'l ponto fJU<I potktn<~s nos eottsíderat· qnasi na altura 
de Janeiro. Ai11da Jepois disto ha .exlt'aclo 0 <la Fr·ança e. de outros .paízes da Em·opa, por que 
c~ame, até suhir'cni preparados ao pabinete do 1;ri· tctnos a ft·cquPncia •le 31 •(, da popular~o tle id<1de 
mstro. Neste comenos a camar·a d•JS Sr•s. depnl:tdos es~olat·, tive cm vista somente o murrieipio neutro, 
p~dio os t!itos papeis ou inform;rçut•s, e cu respon- e niio todo o lrnpcr·io, como S. E~. encarou a· pro-
dr, JlOI' avrso, que clles nllo eslayam no gabiuete· c porr.ão. · · 
do fae.to não estavam. Mas .logo que entraram '08 AS~im as bases ou a~ premissas da nl'gumenlaçlto 
remclt1, antes mesmo do subrrcm a despnch() p.11.a tle S. E~t. não são as minhas, e por isso ~s m·gum~>n· 
fe resolver a consulta l.1Çií••s nlto podem !lar os mesmos r~sultados. Com, 

;\t;or·a co~h1•r,er:l u senado quo eu não potlía .1s h.nes, em que ma tirmd, cu desujavaque o nobre 
adiantai' m.a1s cedo a soluçllo do recurso, liz 0 que ~<'nado1· demonstmsse o meu t>ng:mo, pa1·a eu ficar· · 
me cumpna. · lhtl olrrí~atlo e emendas· o meu e,rro, visto que OITo 

Os papeis do recurso !lo Crato subiram ao gaui- sou profissional. · 
nele co1n a consulh, da secçfio em H de Seternur·o Sr. ]WPsitleute !•CÇO a Y. Ex. e ao senadoquo 
do. nnno passado. A ~l de Ontubre dei-lhe 0 se- m•l r<' I<• vem se consumi muito· tempo; no:o· sou 
gumtedespa~ho-~orno parece-: isto c, mandei an· daqu~\ltlS que tt)11is oecupam a tl'illuna, o só rccorl'i 
nullar· as el~J~{les e pl'lleetler-se a outras. · 1\ ~1111 impelliuo pela n<'cf•ssidadc tia defeza, o sus-

Por esse m~.smti tempo, pouco mais ou menos, tenta~;to t\a \ll'Opl'ia dignidade . 
. chegou ao gnbuwto, em 2!l tle Scternh1·o, outi'O 1,.. Tenho conduiúo, 
curM c,om. par·c~.et· da ~ec~;ío tio conselho do O-'tarlo O Sn. Cnuz MAcll.\no:·-E o rcquel'imento ~ 
a respNto de eler~!les de l:l. Sshaslino, na província · 

· de S. Pau.lo Em 9 de Outuht•o, despachei _ como O Sn. CuNHA FIGUEinEDO:·-Não mando requeri· 
parece-; tslo ó, para so alllllllhll'em ·as eluicues e mcnlo. 
procede-se a outras. O Sn. Cauz MACI!Aoo:- ~[as so alguem tiver de 

E' for·ça no lar que, eom<ruauto o parecer· da soe- respontler 'I . · 
çao d~ conse,tl1o do Estatlü, a.Gsim como o da se- o sa•. bna•iio de cote~:"IJU' {ministro tia 
Cl'!!lill'lil, optnn.•so v!lla nullidatltJ das cloirtlt>s o (tr;eml<t) (pela or·rlnm) :-Sr·. prnsitlente, o rrece
pel~ celcbl'a\'<TO de outras, com ludo jui!(UOtt·se con- dente é novo {apoiculos) c penso que nfio póde sor 
venrenlc n~o expedir os avisos; pot·quo j;\ se es- admiltido. Annunciou o nobre SPua.lor que quer·ia 
taya uo ft111 do irua!l'ic~uio t!as cam;u·as rtlunicipa<?s jus.lifical' um !'CIJIIOI'ÍIIl<'Ulo; fali ou por. mais do 
e Iii SI! proceder a nova c)el\'·'lo soh urna nora lei. Hli'J:I hom, :u·guro, fvz olrs1•1·v.1í,ú0s, qne exrgem r~s-

V. Ex.. sabe, St•. pt'0SÍlhllll0, que llt.'I;UCios desta posta tlo saus nx-col/ra;rs, e voucluc [JOr• declarar 
orde.m uiio potlum ser· resoll'itlo.~ .~cnao ern coufe- •· 
renem. 1\lnudni lo~>o rudil'ir• o. nl'iso 110 S<'lllitl<J ,

1
.. 1]110 tulo tem !'Njtt~•r·imento, ficando n\\s, . deste 

d o o • utotlo. sem '' t!rmrlo de, ao menos, nos Juslifi~ar·· 
~erem . eclar:ulas rmllns as clciçlle.'i; do se rnandnr· mos tln algurnas !las censuras do no!Jro senado1•• ~~ 
unmcdra!amcnte proccdct' a novas. Lovci ,,s ruinu- reallll<'ntc novo 1 (Apoiados.) 

• 
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. J>rçn n .s. Ex. que, cm honra sua c em ohedicn
cta ao n·gttll mto, f<ll'mule ao tfH'IHl~ t'I'Cflterimrnlo, 
p:tra qnt' se pe\~a HO goi'CI'llO cópia cl•! um doeu· 
n~euto qualquAr, Hlirn do que possa cstabelf'ent··se a 
diSCUSHti9 ; · porqu~ S. Ex. , Pmlrom ·diga que 
qu~r fugtr destas tlJscussúes, proeedc divct·samenle, 
provoca-as e eu .... 

O !!Jr, IJn.riío de. Cotea'JPC' (ministro da 
(a.;enda) :-81·. presidente, visto que V. Ex. con· 
1:1Jdr-mo ;t palnvm aproas para dm· explicaçllcs, 
limitar-me-hei ao circulo tra1,\ado pela observa~.1o 
dn V. Ex. 

nesr.rvaroi, pois, o deSCI!YOl Vtmcnto,que O discurso 
do nobre scnadot• redama, para occasiilo mais oppor
tuna, quer no decurso de alguma discussão nesta 
c;tsa. em que a ma leria seja cnbivel, quer especial
mente na do orçamento do minist~rio do Imperio, 
onrlc o meu nohro colle~n liC nchar:i presento e 
mr.lhor poderá dar as explicações, que lhe forem 

O Sn. Cnuz MACHADO :-Ficando elle só com 
o direito de fallar .. 

O Su. DARÃO DE Co1'EGil'E (n11'nisl1'0 da {ttz~nda): 
- ••. cm meu num e P. no do gabinete, tenho de 
responder ao que drssc o uoLru sen:trlor. · 

O Sn. PÚSII>ENn; :-0 nobre snnador ha de 
e?mpreheuder a conreuieucia de maudar o reque· 
r1mento. 

pt>clidas. . 
Deixo passar corno caso julgado aquillo que 

pretende o illuslt·e senadot•, Isto e, que todos os 
OI'I'OS comrnetticlos, ernquanlo elle esteve no minis·· 
tor·io, recahem principalmente sobre os collegas que 
ficat•:uu, pois que em todas as explicar\ões, daâas 
nas pOUCaS O~CaSiUI'S em que O iJfustré senador tem 
faltado, Sl'mpre resalva a sua personalidade di· 
zenrlo: " Eu quel'ia, eu pretencli, mas· fui ven· 
1\irlo "·i indo no ponto ele dedamr quo un dos 
!opi~\Os ela falia li? _thmno, pt•oposto. ~o projecto 
.tmcral, fdm suppt·rmtdo contra sua opmHto. 

O Sn. SrtvErm., DA llroTTA :...,-Foi um Jogt·o para 
o Sr. presidente. · 

O Sn. Gnl!z MACHADO :- Quiz mystificat··nos. 
O SR. SILVEIRA DA i'l[oTTA: -Vou usar do mesmo 

expediente de agora em diant_e. 

O ~r. Cnnbn. e F'ia'IIClredo (pr/a ordem): 
-;E_u· mlo a~h'o que a. raz:io apresentada pulo notu·e 
mtmstro da fazenda, 1sto é, a necessidade qw1 r>lil! 
te!ll de responder ;is censuras, que ellc suppõe 
fettas .. , 

O Sn. DIOGO VELHO (mi11istro de estrangeiros).-
Suppcre, nao. · 
~ Sn. CuNiu E FwuEmEoo :-..• não me pótle 

obt·t~al' a mandar um r~qnel'imeutu, que me m'l'e
pendi tle olferecer, á ulluna hora 
~ SR. Cnuz M.\CHAno : - Isso é mystificar o 

regummto. . 
· O Sn. S!lNEIRA D.\ MorrA :-E' logmr o senado. 

O Sn. CuNHA E FIGUEinEoo:-Se o nnbre ministt·o 
entende que _deve t'CSi!ontler :is minhas expliea· 
çaes, Iom mutlas o.:casrões pnm isso. 

O Sn. ll,IRQUEZ DE S. Vrr."NTI~: - N:1o esl:i no 
podet• do qualquer· do nós úispensat· no regimento. 

O Sn. l'llESillEXl'E :-Convido o nobre senador a 
mnndat· o rcr1uorimonto. 

O Sn. Cux!IA E FmuEinEDO: -Vou sntisfazcr a 
V:· Ex.; u:as ~Juiznr·a qne se lesse o artigo do rc-
gtrnt•nlo que. a Isso me obl'iga. .. 

Vae a mesa o seguinte • 

llEQUElll~IE~l'O 

O senado dir.i so semulhanle pmltca é admissi· 
v e!, se niio rl'pugna as llúr'llHS de nosso sy~tema de 
gowrno. · 

Corno qu~r IJlie seja, o nolu·e senador·, desrle que 
foi veneid<l n su!Jnwttc•u-se, é fúm de duvida que a 
respous·thilitl:uh• lhe perterti\O tanto, como a qual
qUtll' do seus coll••gas. ( Mttitos apoiados). Querei' 
suLtrahit· sr ü ella depois, realmente não é digno 
da posi~.:1o do noLre senador. 

O Sn. Cnuz MActrADO :- Não póde cGrrer o I'O· 
posteiro do gabinete. 

O Sa. CuNII.\ E FIGUEIREDO : - Ora, senhores ! 
Pois não ... 

O Sn. B.lnÃo DI~ Co'l'EGIPE (ministl'o da fa;enda): 
-Mas, SI' 1) P''l'mittitlo innúvarcnt-sll as prali~as dll 
nossa adutinisl.t'a(~ão, do uossa politica, então mlo 
.~e dtwer:l eslmnhar que lambem col'l'arnos o rnpos
tnil'll sobro todas as IJIWSlties, que se suscitaram e 
decidira III no st•io do gaLinrte. . 

Mas isto, S1·. prcsid1~llte, é o nuc ncrcr f:u•ei nmn 
mrstiiO provocado, como acabo de ô sr r pelo illustre 
senador. · 

O Sa. CuNtH g FIGUEIRtmo :'-Pela minha parle, 
não ponho obstaculu neuhum. 
'o Sn. uAn,\o DI~ CumarPE (ministro dtt {azMida): 

-Mas utio 1t1o os nossos capt•icltos, nrm as nossas 
opiniões, qw' podem decidir destas 1JUrslües. T1~rnos 

" Hequeit·~ qu_o se peça ao governo infot·maçlics den•r1!S mais anluos a cumprir· o muitas vezes iJ 
sobre se as l"l'Ojas Ya"as vão ~cndo 011 n:Io postas fot'(~nso que supp~rto:nos Ct'rlas ammsat;ül's, trro so-
a I'Ol!CUI'SO ~" I' c"ttlllt I'' . I llll'llie para que nao Jaltcmos a PSSI'S dü\'('1'1'8, 

, .-.... •·- lL e 'l!JIWII'l'f o " · · · 1 I' 1 · 1 t . · O pnrll\ljlliJ 1 n t tscur~o 1 o tllustpo seuat o1' (lVO 

Foi lido apoiado o posto cm tliscuss·lo I por Hill mnstr·a1· que o S1·. 111iuislt·o tio Inrpr.l'io, o 
' ' ' pot• cunsr•quc•u~:ia o ~abitwte, havia ll!urlarlo tln po· 

O Su. DARÃO DE Col'EGIPg (mmts/ro dafit:::rnrla): litka, dt'pui~ tia sa!Jida do nobre SL'natlor do miuis· 
-l'Pço a palayra. i tl'rio. 

O Sn. r•HES!Illl~TI~ :-Para uar cxplicar.rlcs tem 1 O Sn. CuNHA E F:wuEmEno: - N:1o fallci no ga· 
a palavra. : hinete. 

• .. 
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O Sn. DAR.io DE ComGIP~ (ministro da fazenda) : Incro declarou o moei o como conseguir-se esse ro· 
-Era oscnsndo r.xpros~nl·o: o Sr. miuistr·o do snltaclo. (,lpoiados.) 
lmpel'io não podia fali ar cm .sen norno, mas so-
mente em nomo do gallinl!lo. ll Sn. Cnuz MAcll.tDO: -Não apresenta medid.a 

nenhuma. . 
O Sn. DroGo Vm.rw (ministro de ~stmngeii'Ds) :-

0 Sr. ministro do Irnporio ó solitlal'io cornnosco. O Sn. CUNIIA E FIGUUEIREDO : - V. Ex. sabe 
O ·SR. BARÃO DE CoTEGIPE (milll.lti'D rla fa.:emla) : qn:1os oram as medidas. · 

-Chamado :i dis<ms~ão por· uma inlr.rpollaç:io, ros· O SR. nAn.io DE CoTEGIPil (ministro da {rL:::mda): 
poudeu :í o lia em uomo tlo governo. -Sni, e vou dizei-o. Tenha um pouco de paciencia 
· O Sn. DroGo VEr. no (ministro rle estran,qniros) :- em ouvir-me, como eu ouvi a V. E~. · 
Apoi:lllo; elltl é cm l.udo solirlario comuosco O Sn. CuNnA E FIGUEIREDO :·-Ouço a V. Ex. 

O Sn. n.\n,\o DE CoTilfl!Pil (ministro rla fazenda): com muita paciencia. . 
-:-N:io houve, Si·. presi~ru!e, tal mudan~~ !I c poli·. O Sn. nAnÃo DE CoTEGIPE (minist•·o rla fazenda): 
liCll. T••nho aqni o diSCIIi'SO do Si'. lllilliSlro do -Quando, !li'. prr.sfdr.nte, o ministerio, logo no· 
Imperio. O no!JJ•e senarlo1· leu com tanta jli'OI'I!rl('fio cnmeço de sua or·ganizaçi!o; por a·.,coJ·do 9uasi 
ess.e discurso, que ale n<io l'io nnlle ciladus as III'O· u•Janirrie, reconheceu e ass<•ntou na convoni~ncJa de 
Jli'ias palavms do sou relatado, que S. Ex. acalla amnistiar os bispos, o illustre senador disse que 
ile feJ' ao sPnado. tinha idéas que, J'!•du?.idas a. projectos, poriam de' 

A inteJ•pl'!aç:io tinha diveJ·sos quesitos. Qu:inlo uma vez pai·a sempre termo a todo~ esses con1\ictos, 
ao pri111oiro, o ministi'O do ImpBrJo respondeu .mn com satisfaç:ío tanto do por!IJr temporal, como do 
geral; e rrspondeu, a meu vdr, mniln hr111, dn· Pspiritual: t!e modo que até os p1•oprios bispos e 
clarando quo n:io convinha estar dt~ coutinno sus· Sua Saulidatle teriam de bater palmas. 
citando estas quesltics no seio tlo pal'lameulo e do O SR. CuNHA E FIGUEIREDO:- Oh 1 ora, islo ó 
paiz, cumpl'inrlo, pelo c011Irm·io, tJ·:uiJ]Uilizar os ,~s- hvpei·bolico. 
pil'itos em ordem a que podosse. a soluç:lo ti11al seJ' 
rsenla da influenr,ia das paixões e tomada com toda O SR. n.lnXo DE CoTEGIPE (ministro da fa:mJda): 
a prud~ncia e retlox:ío. -0 uatimr.ulo d~ palmas snr:í hvpm·bolico ; inas, 

diss~ que se1·via approvado por iodlls. EstPs pro
O SR. FlGUEIIIA Dll AfELLO : -Apoiado; fali ou jncl.os. eJitretanto,hcaram nos Iimbos da intelligencia 

muito bom· do nob1·e senador.. . • 
O Sn. D.\RÃO DE CoTEmPE. (minist1·o rla. fazmdll): O ~n DIOGO VEL!IO (ministi·o d~ estrangeiros) :-

-:Na sr.gullt,lll partll, sulwe as m<!ditlas d~ que o Apoi.Jt!o. • 
govei'Uo tenciOnava lan\l:ll' m:ío, lit•claroa S. Ex. 
que no rnlatorio do SI'U illustJ'e autt>cessOJ' se O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE (ministro da fazenda): 
achavam algumas ideas, ri~ que e \I e n:1o rliscor·dava; - .. · nunca nos foram apresentados. · 
mas acrescentou qun, mlo lt•mlo o governo eutJ·adn O Sn. DIOGO Vm~Ho (ministro de estrangeiros) :-
em explicaçõ<•s, u:lo di1•ei em nr~ociaçõt•S, com o Apoiado. . 
euviarlo da San la Sé, acredilado junto rio govemo O SR. CUNHA~: FmuEmEDO :-Porque quando ou 
impe1·ial, era de convr.nimu:ia man!t>r a sitn:rlliio ti' 
como se achava, n:1o apJ·esf'ntnntlo medida•, fJUO pe ta que se tratasse disto, nllo se fazia. . 
P,Odessem ernbaracar a resolução, em vez de f:rd· O SR. B.m.i.o DE CoTEGirE (ministro da fa.zenda): 
htal·a. -Est:i enganaao, nunca se tmtou disto. 

O SR. DtoGo VEr.no (ministro d~ estrangeiros):- O SR. DioGo VELHo' (ministJ•o da cstraniJeil·os) :-
Apoiado. · Apoiado. 

O Sn. BAn.i.o DE CoTEGIPE (ministro da fa:mula): O Sn. CuNIIA. E !IIGUEIREllO :-Oh I 
- F?i isto simplesmente o que disse o Sr. mi~istro O Sn. nA nÃo DE CoTEGIP~ (ministro da fazenda) : 
do lmiWi'JO, e mio quo· o governo apJ•esentana ou -Pelo contJ·ai'i<l, havia qtt••m lho pedisse, quem 
deixaria de apresentar medlllas. exigisse tlOill fl·equeucia a apresentação desses !il'O· 

O Sn. CuNJTA E FIGUE!IIEno :-V. Ex. leia o dis· jcclos : · 
discurso o ha de ver que ello disse mais do que O Sn. DIOGO VELHO (minist1•o rla est,·angeiros)-
islo... Apoiado. 

O Sn. BAn,io Dll Con:GIPE (ministro da fa:enrla): O SR. n.m.io Dll COTEG!Pil ([ministro 'da fazenda): 
, Acabo de o ler e o 10iJhu aqui commign, potlon,lo - ... o o nohi'O s<•nadoJ' r·espondia qne a mali•ria. 

offerecel-o a V. Ex., se quizcr. em urn pntwo diffidl o n:io twha ainda acabado o 
Senhore~, disse o illu~tJ'Il senndor quo havia seu li·ahalhn. 

~lialll<~tml opp•>Si~l:io, cntm suas inl<'ll~'~'·~ e [11'1l· 0 Sn. nuOUJ~ n~ C,L'\1.\S (JII'e&ldcnte do COI!selho) : 
J"t:los c o <]Uil :dlll'lnara o nnllre llliiii~IJ·o do -·\ >oi·ldu 
lrupnl'io. g' \'ur·t1ade f[tW o illnsl.l'n St'tladnl' d11\~P, • I ' · 
eui g'•,ral, no sl•n n!latol'io •rnc conl'inlla Jl'gJJiaJ' :t o. su:. Cnm.t " FIOUJm.umo :- X:io, .s"nhOi'; eu 
nmtena, afim lie Prilai' que appaJ·oct:ssem culdlidos //10th dm pam se diseulu· esta mateJ'Ja e nunca 
entre os dous potlcJ•os, temporal o ospil'itual; mas , iOUI'e osso di:~. 
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64 .-tNNA.ES DO ·.SENADO 

O SR. ·DARÃO DE CoT,EGIPE (ministro da fazenda) : 
-Eu prosigo, e o srnado ve1·á, pela 1111.nha expo· 
siçilo quem tem razão. Passaram·s~ os dJas, passa· 
J'am-se os mezos, passaram-se quas1 dous annos .. , 

ll"!ixla, confo1·me llllo declà~ou no discu1:so, 9ue 
acaba do p1•ofcrir. Tamhem nos oppuz.emos a 1sso 
o o nollre senador fez mais essa supprcssilo, (li
zendo-lhe·nós que il'ia, por tal fórma, aggravl\1', 
ou talvez provocar ainda ruais ·a· questão, que nllo 
estava du lodo serenada. . O Sn. CuNHA E JI!GUEIHEDO :-Annos'? 

, O Su. R\UÃO DE CoTEGII'E (miui.<ti'D dl1 (a:;eudn) .: 
-Quasi que dous nnnos, e chegando a Ppoca de O I'· 
ga~izar.os relaluri9s, para serem Pl'csontrs ao~OI'jlO 
legislativo, rm d ms d1l llezemhrn, prevrnuno;, 
corno é ,je costume, uns aos outros de que os 
assurnptos, que tivessem rolaç;io wm a politica 
gemi, ou fossem de maiol' importancia, .seriam 
lidos em confl.'renda·; 

O SJJ.. CuNHA E Fxr.uEIRED0:-0 futuro mo~trará. 

O Sn. nAn,io DE CoTEGII'E (ministro da fazenda) : 
-Eis aqui o que se passou. · 

UMA voz :-0 mais são invcnçcres. 

O Sn. DARÃO DE CoT,WIPE (minisll·o· da fazenda): 

·O SR. CuNu.ú: FIGUEIREDO :-Como cu Ii o meu. -Esta é a rerdado. · 

0 Sn. DARÃO DE CoTEmi'E (mú1istro da (a:::enda) :- O Su. nrouE DE CAXIAS (presidente do conselho) : 
f I I · · -E' a ve1·dade. · · Ha do v~r que ufio a lo a nent.UIII:t · e~r~umstanda. 

O nubre scnad?t' eurnpi'IO esta rrc.,mm:•wla~:lo, O Sn. D1oao VELHO (ministro de estranaeiros) : 
como nós cumpmnos m parle que nos d1zia l'l'S· E a p1·ova é que continuou no miuistel'io. 
peito, c no topico ou paragrapho. cm que tratava da O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO :-Continuei, porque 
qursl:lo religiosa, annunciou que 0 governo tiuha nrro queda fazer quesl:lo do gabinete. ., 
um projecto para apresentar :ls camaras, logo que 
e lias fusst•m abNtas. O Sn. DioGo VELHO (ministro de estrana~irol) :-

O Sn. c. UNH.• E FmunlEnO:-Om, desde quando Se uão Cl'a quest;lo de gabinete não podia trazei-a 
p:11·a o parlamento. · · 

V. E-x. sabia isto. . 
O Su. CuNuA E FIGUEIRED.o: -Para defender-me, 

O Sn. DIOGO VELHO (mini811'0 de estrangeiros):- hei de trazer tudo (jUe f6r neessario. 
Está referindo o negado do n•latnl'io. . 

O Sn. 11.\RÃO DE CoTEGirE (ministt·o da fa.:;unda : 
O Su. DUQUE DE CAXIAS (pmidante do conselho) ' -Sr. presidente, nisso é que está o engano !lo 

.:_E' verdade o qu~ esl:l dizwdo 0 nobre seuatlol' i/lustre senador. Suppõe elle que para defender-se; 
O Sn. CuNHA E FJGUEIImno:-Desde o p1·imeiro diH nr.ctJssita tlesle ineio; mas para que se defendesse 

que entrei par·a o ministerio, eu disse qur tinha n;lo eru, de certo, preciso •tue viesse culpar seus 
idéas assentadas sobre a qur.sl:io rrli~iosa. V. Ex. collegas tle actos, que n:Lo praticaram, e allegar 
sabe disto e lambem wlo é V. Ex. só que o sab~. cir~umstancias que. aliás, nada ap1·oveitam á causa 

o Sa. nAn.\o DE CoTEGJPE (minist1•o da fii:::enda) : tJUC quet· def,•ndm·; porquanto, que importa que 
-V: Ex. permitia-me _contmua1'. ·Neste paragral'ho . fosse supp1·imido cilso período ~ 
tio relatado, como cu 1a d1zendo, tledarava-~e que O Sn. CuNHA E FIGUEIIlEDO d:l.tim aparte. 
havia um proJecto a sei' apresentado as camaras, O Sn. DARÃO DE CoTEGII'E(ministro da f'azenda): 
logo que ellasfosscm abrrtas. . -V. Ex. não est:l no seu costumado sangue 

Ora senhores, se cu e meus collr~as trvcssemos fl'io, 
conhe~imrnto do p1·ojrcto, uatu1·~lmente n;lo fa 

. ríamos tibjeeçfio a que fosse mm1~10nado no. rela 0 Sn, CUNIIA E FIGUEIREDO :-Estou; nada Yejo 
que me. ai tore o sangue. to rio. Porém o que tliSSt'mos nus enlfio umsona

mentc ~ " Não podorn~s concordar cm que se nn· 
nuncie u1n projecto, cuJas bases, se que1·, não conhe
cemos. n 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS (presidente elo conselllo) : 
-Apoiado. 

O Sn. DIOGO VELHO (ministro de est1·anoeiros) : 
-E' exacto, 

0 Sn. DAHÃO DE COTEGTPE '(minisii'O da {a~enda): 
_" Nús nlio potlenios a~t>ila1' o com_ri'OIJIIss.o de 
itlcns, wjns fund:JIIIL'II~O~, no nwnos, naq nos furam 
comn1unicadus,, r por 1sso enlt:mlemos e resu/l•t'lli?S 
que n:1o liZI'ASC Jl!ll'tC do rc/alUJ'IO aquel/c aunllllCJO 
ao ,~orpo le)(islalivn, · 

o sJIIado deeitli1·:i, c eu suhmr:llo·mc :l sua sen· 
lelll'a. . 

Ãintla mais, S1·. presidente ; a este )l''I:JOtlo se-
guia-se out1·o, ern que o nobre senador '!ISI!lll:!va a 
conveniencia de trnlar-se dos casos deJUI'IsdJcrrro 

0 Su, DARÃO DE COTEGIP~ (ministro da fazenda): 
-gntão, queira conter-se t1·anquillo, nno me ín· 
tcrrompa; quero dar cxplica~lles, e ni!o lcYar mais 
tempo do que o necessario pa1·a isso. . 

J:i se v~ do exposto, que a circumstancia de ter 
sitlo snpprimido na falia do throno o período rela· 
tivo :i qu,stão religiosa, n~o vinha a proposito para 
n explicaç:to dt!ste negocio, porque o ~elatol'io mes
mo fallava disso; podia o nohre senador dizer 
simplesmente que o governo •'nt,mdcra que nfio 
convinha ou m1o era prt•ciso fazc1· nova llcelaraç~o. 

Mas, !li1· me·lm <>suppl'imistcs esse pcriorlo, por· 
qu" e l/e podia ser compl'OntettctlOI' par· a o gabinete ... 
- Senho1·r.s, nfio h a ·nisto o menoJ' mystorio; niío 
se faça deste assumpto 11111 g1·ande motivo !lo elogio· 
para <[H Dili queria a inclu;fio do fli'J'iotlo, ou de cen· 
sum pam quem o rep,·ovon, po1·quc a cousa ó po
·t[nena, nfio vale <•sso movimenlo, que so lhe qtwr 
<ai', todo artilicial. . 
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0 Sn. ,,uNHA ,E IGUEIREDO : - Sabem que nao · e sena r· po •' · m • .:.t-·.···'. , 
digo:sen:lo. a.verdade. perio, encarTegado .da pasta do culto, suas expan• ,,,.. 1 

sríPs paJ•ti~ulares com o intemuncio apnstotico, · : "~·1/i 
O SR.:DÁ.RÃO-DE· CoTEGIPE (ministro da fazenda): mas nunca podia entrar com elle em ncgociapaes > · ·.ii 

-N:ío contesto .que lasse verdade... olliciacs: 
O Sn. Cul'jii.I E"FiauErREuo: - N;lo me obrigrie a Em negocios puramente ecclesiasticos, em ques-

ir àdiante. · · Iões • ordinar·ias, como pi'Ovimento de parochos, 
O SR. BARÃO DE GoTEGIP~: (ministro da fazenda) : etc., em outras relações i~uar!s a essas er!tre o Es· 

- Pótle k attl o~1d~ ,quizer; nao, perderei . na dls· lado e a Igreja, pr\d•J o ministro do Imper·io ter com 
eus~ilo i. nil? creJa que co.'!' esta. ame!lça .rrie aténa, o internrm•:io cnrrfer~rrdas, e isto . sempre foi res-

.. nfio .cre1a nrsso; não rece10 ,a nrnguem... · Jlf!Ítado .. ~Ias enlrar· eur nPgociaçaesqua envolvem, 
de alguma fórma, um~ especie de_ concordata .•. .' 

,-O·SR.• €UNHA•E FIGUEIDEOO:-Como eu. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (ministro da fazenda), O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO dá um aparte. 

~Tenho sido prudente o mais, que tl .possível; O Sn. BARÃO DE COTEGIPE (ministra da fazenda):-
tenho contido dentro do meu cor·:.çi!o certos im· v. Ex., ha pouco, ndo 11 u~ria fallar mais c agora 
pelos, lembrando· me da amizade antiga com o ,quer, fallar duas vezes. 
nobre senador ; mas a pacien~ia tem 'limites ; se 
me _provocar,. rr1sponderei conveniente mim te. O Sn. CuNHA E FiGUEIREDO -Não posso fallar 
.. ·Vamos, porém, á. questão ~o q~e se rnll quer des· mais hoJe. · . . · 
viar, e da,qual nilo me:desvrare1. . . O ~R. B.\RÃO DE CoTrwtrE (ministro da fa.zenda): 

Deu-se àrnnistia aos. bispos, isto foi annunciado -'-Não é com apartrs que se r·es(Jonde ao. que estou 
na falia do thr·ono .• A questão voltar·a ao stat11 quo aqui prof11rimlo. V. Ex. d1zia que eu pod'eria fallar 

· anterior e nao havia mais a tratar senllo de que não daqur ha t.rcs mezeR. . . · · 
· ·• · fossem r~p1·oduzidos os contlictos, ou recori·endo aos . 0 Sn .. CuNHA E FlGUEruoo dá.olmo aparte. 

meios Lrandos ou aos coercitivos. O governo, que 
.preferia aquellcs; entrou .nesse caminho. Porque u~ s~. S~:'IADOn : -: Amanhã, sabbado, pó de 
razão, portanto, men~ionar na· falia do throno o V •. Ex. d1scutu· o ·requerr manto. 
assumpto' ~ O SR. nÃn.io DE CoTEGIPE (ministro da fa::enda): 

O'·SR •. ZAc,~mAs :--Era uma imprudencia. -Mas deix<Hne cnuclnir·. . · 
C Tiuha. pois, o metr ho1u'atlo co!IPga de alguma 

·O SR. IIA~lo DE · OT!"3IPE (ministro d~ fazenda): fól'lna razão, quanuo d1zia que havia incompeteucia 
· -Era- uma unpi'Udencm; corno bem d1z o nobre · 1 · 

senàdo1·.' o: ministerio ·anterior teve toda razão dt> 1118 o.·~ ' 
o fazer; podiam-lhe ser necessnrias medidas, desde O Sn. CuNHA E FIGUEIUEDO :-lncompetenci~ ~ 

·que. se 'coilvencesse de que as existentes ,nfio bas·. O SR. BAR.\o DE f:oTEG!I'E (miniStro da fazenila.): 
tavam; mas. nós que. estavamos, por ass~m dizer, -lneompetencia do mirus!J·o do Imperio, silll, de 
na cxpectahva, que JUigavarnos que os alllmos l.üJ·· c~rto. . . 
nal'iilm ao statu quo ante bel/um, para que apresen" 0 S C F . Nã 't d · 
lar a questão? E que motivos teríamos pam oc· . n. UNUA E 'IGUEIREDO .- o a_cel o a OU· 

• .... cultalca • se fosso preciso · llJlresental-a? J:i se lrum. 
declarou que .. no relatorio poder•Ja dizer o nobro O Sri. DAit.io DE CoTEGIPE (mini~tro da.fazenda): 

. senador o que lhe pare~esse, c ai11 ~lle largamente -Todos lllJUt•llos quo tnem s•1rvido ~m ministcrios, 
a desenvolveu no artrgo, de que h a pouco fez sabem qu1J estou aqui apr·Psentando, uma doutrina, 

"'"llW!nç,i!o. · · que. não admitte contestaç:lo, que r·eahuente é esta 
· Entrou i:r nobré senador, permitta·m·e dizfll'.Jh'o, a pratica. ·o ministro do llllll<ll'io não póde entmr 

nao como um repl·or.lre, mas como urna ntlc~ssidnde em nr•gocia~ões, que competem ao mrnistro dos 
da posiçao de ministr·o, inconveninnteniente om estrangeiros, especialmrmto com um intemnncio 
explicações a respeito· das suas conferencias com apostolico ..• 
o internun·cio apostolico · · · · O Sn. CuNHA E FJGUEinEDO : - Que não é com-
. Nilo havia nenhuma quest:ío na tela da [liscussão patlre tio ministro do estrangeiros. 

entre o governo e o intemuncio, lirnitando·se a 
simples conversaçao essas conferencias,· que elle . O Sn .. PnEsrollNTil :- Atlencão I Peco que n~o 
teve com o nobre senldor... mtci'I'Om(Hlru o omdor. 

O Sn. DioGo VELHO (minist1•o de esti'Ungeiros):- O Sn. CuNUA E FrmmrnEoO :-Quanto ao negocio 
E :Is vezes sem sciencia do gabinete. . l~mporal, !Jom; mas trataudo·se de lJUeslúo· espi-

0 Sn,. DA liÃO DE COTEGIPE• (ministro da {ttzeuda); 
-Piu·ece-me, pol'lanto, que so ufio potlia tmzm~ ao 
senado taes conferencias, por mais inuoeoutcs que 
fossem. E, Sr·. pr·osidente, o ap:u·te do 111011 illuslre 
col!cga tem sua razfiO rio se1·; as negocin~~acs co1ü 

yOI,. IV 

I'Jtual . . , 
O Sn. DAn,\o DI~ CorEG!PE (ministro da fazenda): 

-Qual é O turnporal da ::iauta 8~ agOI'il? 
.. O Si\. Cu~ru ~ FrauErnEoO:- N;lo sei: V. E:t. 
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·.·.~_-_-.-~.:·,,·_._',; __ ·_; '?.O Stti:BA)IIO DI CoT!o!Pl!~ ('!'inistro da faz~nda) : 1 . O SR. ZACARIAS obsArva que o nob~e mi· 

. -· Sr·:·presrdenlt', se. o mmrstr·o do Imper10 .pu·/ mstro da guerra, comoç.ando honlem o seu drscur·so 
~·~, ·. llcsse tratar com um enviado estrangeiro, como é so!Jm a li~nç:lo de forças tio terTa, disse: " 'l'enho 

o intl'l'llUncio da Sauta Sé dentro do paiz, podPria 

1 

de faz r r hreves t:ousrderaçues, riilo só sobre· a jír·o· 
tamllf'm dirigir as r!l'gociações por meio do uosso posta de fixa1::1o dr. fnrças de lorr a, como sobre as 
ministr·n acrdilado juulo ao Papa, porque as qw•s· eu!endas apresentadas u~sta casa,, e procurou cum· 
tões Iodas eram espirituacs. 1\las o nohre St'!l. dor pm o seu dever·. 
sahe que isto não podia ser·, que taes IIC7GCia\:ões se M;,s o or·ador· pede liecnr.a ao nohre ministro pam 
fadam por inlcnnedio do rniuistr·o de es:r·angriros ponderar··lhe r·espcilosamAÍrle que u:to· defendeu sua 
que é quem leria: de expedir ao nosso minislr·o, (li'Oposla·rll'lll !'aliou com fmuqueza:. respeito. das 
junto à Santa Sé, as respectivas iuslrut:(:li••s; lia· emnrulas da opposi~ão. · 
vendo, entretanto, confer·eneia entre os ministros do A qunsl:io esl.ava nestes lermos: a proposla pri· 
Estado e o do Impm·io, que tem um voto importante miliva podia !ü,OOO pr·a•·as.; o uohre ministro 
e muitas Yezcs decisivo em tal maleria, como tinha adlwrio na camara a um:i em~udn, que reduzia o 
o nobre Lenador em muitas cousas. numem a 15,000; l:l iuslar·àrn com o illuslre dut1ue 

O Sn. CuNHA E FrGüt:IaEDO :-D:í licença para pam satisfazer-se com i2,000 ~ aqui a opp.osição 
um aparte~ olfereceu uma emenda no sentulo de reduzrr·se a 

for·ça a t4,000. 
O SR BARÃO DE CoTEGIPE (TI_!inistro ela (a::enda) : .A. IJUesl:lo, pois, resolvia·se dizendo . o nohre 

-Der.~e-mo acabar; tenho de r r para a outra ca· mllllslro resolutamente, com seguranr.a, qual era 
mara. ·. dt'sses o numero indispensavel. ' 

O Sn. CuNnA E FrauEmEDO :-E' só para dizer... Mas o noiH'O ministi'O não dcfentleu a sua propos-
d ta de 15,000 pr·nvas, j:i que a pl'imitiva rle :16,000 

O Sn. PRESIDENTE :-Eu peco ao Sr. sena· ot·.que fut·a abarulonatla por S. Ex., nem rrpellio com van· 
nfio interrompa o orador. l.ngnm a lixarün de 12,000 da .::unam, qn~ foi aqui 

O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO:- ... que, quando repr·otlnzida, nem a de II!,OOO que fazia objecto 1(as 
me eulnudia... en11'11tlas da OJlJlllSi(::lo. 

O Su. DARio DE CoTrwrrE (ministro ela (a::cnda): Como foi que S. Ex. defendeu a sua pt·oposta? · 
·n 1 1 O nobr·o 111 in istro fez lemhrar ao· oradur o modo - cm; cr.co a pa a\'J':J.. , , 

enlllo Gon\:alo de Cur·dova, d~nomim11lo o gnlo·ca· 
O Sa. CuNnA E FrGuEmtmo :- · · · · com o Sr. ril:1o, apresentou suas contas a fo'eruando, rl'i da 

· intemuncio, participava tudo a meus collegas, nas i!Pspanlia. 
cõnferencias. · Como o nobre minislro ó 1•ersado na historia da 

O Sn. nAn1o DE Co-rEGIPE (ministro da (nzendn) Jl'llf'rra, não pódo dt•sconhecer a figura que nos 
(sentando·sf) .... e fallarei, Sr. presidente, quando anu:I<'S da Ht•spnnha. fez Gonç:do de Cor·dova. · 
o rrqurrimento do nobre senador enll·ar r111 clis· Era um capil:lo valorosissimo, invido e, entre 
cussilo. outros fdtos de IH·avuJ•:t, rlistinguio·se sobremaneira 

Tenho concluído. na gurrr·a da llalia, assegurando a Hespanha a posse 
Ficou a discussilo adiada por Jm·or pedido a pa· do reino de Napoles, de que foi vice-rei. 

lavra 0 autor do rrnnerimPnlo. Er:a elle · accusado. ~e má gestão dos dinheiros 
' 1 • publrcos, do desperdrcros, .do mall'ersações. Quando -_ •. 

. O Sn. DIAS DE_ CAnVALfiO (t• sccrctarw) c~~rnu· J<ernando visitou Napoles, rec~lwu as denuncias •· . _, 
ntca que o. Sr. marquPz do Jf01"1al parllcrpara .cnutr·a o gr:lo-eapil:io, (I não teve remedia senilo . ·~ · 
~~ao1 t~r podr.do com~n1r·e1cor :i sessão de honlcm e a chamai-e a contas, o que, aliás, ello solicitava, · ' "' 
ue !OJe por HICOfO!fJO(.a(. o. po!'t]UO quer·ia justifil:ar se. Com enei lo, em uma 

F1cou o senado rnterrado. audiencia apresentou-se o gr·:to·capilão ao ret com 
PRIMEIIIA PAH1'E DA ORDEM DO DIA um grande maço de papeis para ess~ fin1. O invido 

"tlt'l'rt'ÍI'O, lendo, diss•J em voz alta :- t• item I'ENSuES ' · . · 200, 7:l6 ducados dtspendidos em esmolas aos mos-
J'otaçiio loiros e aos pobres para assegurar as suas preces 

Foram votadas em 2• dis•!ussfio c approvarlas a firn dfl que Josso feliz o exilo da cm preza do rei; 
~ara passar a :1• as propnsiçues da camara dos 2• item, 700,'!91! du~ados com espiões empregados 
:srs. dt•putados, tlo corm1te ~nno: na s<•rviço de Sua .Magestado.-Basta I disse o rei, 

N. li!l appr·ovando a ~e 11 s:to concetlitla ao ser· tJne nao qniz c~nliuuar· a ouvir. Dos circumstantes, 
vente do lalior•alol'io do C:unpinho João Luiz Cor·· lUIS estavam Jn.er·ed~Jos, outros somam-su :l so
deiro. tl:.lpa, tl o proprro re1, envergonhando-se da como-

N. 62 idem ao major .loa![H;IIl Thomaz dcl Santa• dw. poz;lho lermo.. . 
A Se, so eom esmoiHS aos mostcn·os e aos polms nna. 1. par·a supp rcarem ao céo a viclo1·ia quo Putrcgal'a o 

Forças de terra 
Prnsrgnio a 2• dist:uss:io tlo ar·t. l' da proposta 

do pnrl••r· tlXPculivo. en'n as ernrndns •la e:unara dos 
drpntudos e do scn:ulo, lixando t'S for·ças do tc•rTa 
pnra o anno financeiro de Hi77 a ill78. 

r·eiuo dtl Napolcs a Ft•rrtnmlo; se só conr cspiúes, 
for·am gastus tantos milhal'es de dueados, o ruais 
seria na mcsnm propol'(:iin 1 

O nolim ministro fpz de t;r':lo·eapi!fio na demons· 
tmç.11o, q un honlom npr·esuntou no senado, pnm 

I 
·'~ 
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não admiltir menos de i5,000 praças. Disse S. Ex.,
não affirmanc1o, pf'rguntan(lo ... Note o senado que
a opposi0ãO, tt'nclo l~onfilnr,a no cl'iterio e na
long-a pralica do nobre ministro, qnr. (1,'sllp. os
coeiro<;, srlo1undo hOlltem disse. é m:liL11', pel'
gu 11 I.:l.\' a, em fÓl'ma l'es(wilosa, qUJ.l sua opiniIT,) de
finítlva. sobre a redul'ção, isto é, se p[lr1t,ria, o ser
viço fazer-se com '14,OOQ praça~, quando hi\ poueos
annos assim acontecia, ou se podel'·se·hia fazel-o
com 12.000. S. Ex.. l'espondt!lI ás perguntas da
oPPOSiÇéiO \;om outras p~rg-ulltas. POI' exemplo: i ci

t'tem (o orador ne achllndo ceda semelhança rntre
es~a pl'estaç,ão de contas e a do grão-ca[Jitão) , . , ,

O 8R, DUQUE DE CAXIAS (p;'esidente do conselho) :
-l'\'lizmente não são algarismos.

°SR. ZAC:\RL~S: - GoncaJo de Cordova. Java
conta dus dUl',ados que gastân, e o nobre minis:ro
dá ~ont.a U03 conlos qUf' quer despender com a exa
gerada fiuÇlio de força's ue terra.

A opposição per~unta"a se poàpria ficar em
:14,000 praças a fixação, e S. Ex. rf'sponcleu: "Po'
dpl'á estar o Rio Granrle do Sul com menos de
6,000 ?ll_jO item. "Poderá l\bHo-Gl'osso estar r.om
menos de 3,000 ?·,-Lá vão 9,000.-"Podel'á o AI~o
Amazonas esLlr com menos dI>. 2.000 ?ll-Lá vão
H,OOO.-"Pll(J;mi a capital do Imp~I'io estar com
menos de 1,OOO? ll-Eis ahi H,OOO praças.

°Sa . SARAIVA :-Bahia 800, Pernambuco 1,000.°SR. ZACARIAS não precis I levar as contas do
~rão·eapit(10 além dos quatro t'tens; é quanto ba!'t.a
Das rt's~was que ouviram o nobl'e prl'sic!p.nle do
conseiho ex.primir-se POI' p.ste mo(lo, UtJ1<1S )·,'nc!enc1o
homenagem á experif'l1L:ia que S Ex adqairio so
bl'e co usas da guerra desde a infallcia, fi,'ai'am pas
m:tdas, lIlas outras, os pbilosophos, os historiado
res, a pl'o[Jria oppOSiçelO, sOITialn-se á sodpa, não
admi ttindo essa. clemonsl.rtlção. S. Ex. f'1ll qllall'o
itens dá conta lle i4,OOO hor)Jen~, mlJS ainda ha i6
iten.s, que tantos s~o as outras provincias do Im-
peno, que quel'em forç.a.· .

.Ora, o orador s~ppõe o nobre fl~lque perante o
rei, na mesrna posição do gráo-capllã.o dando con
tas a Fernando (e t:l.]vez convenha lembrar que no
moelo de Gonçalo de Cordova prestai' contas foi
<;lue vei.o o . annexim de contas do grüo-c(lp-ittio) ...
Como la l~lz"nr:1o, o oradnr suppóe S. Ex, na
mesma posição do grão-capitão, e dizl'ndo ao rei:
~ Senhor. pnderelllos dpinf de ter aqlli, pelo
menos,},OOO praças, quando ha tantas fOl't,a/f'zas qur
otferel~em passeio hvgil'lIico a Vossa Magestadf',
qnando prel'isamos de soldados para que, quanuo
V~ssa Mélgrstade SI.' dirige a al;.!uns logoares, "fio
adIante de Vossn. Mélgeslarl~ a dar qllélbs e a atro
p~l.lar os transr.untes? -Como, se VOSilC\ LHagegtade,
dll'la o orador em aparte, S<;l fóra presf'nte, não ti
vess~ ~ segllr[lnç;~ elo seu throno 110 eoraçã<õ dos
brastiell'Js e pl'f'Clsasse ele tanta força para o gunr
dai' I." ~el'á possi vel, continuaI ia o nobre d"que,
prl'scll1~llr de força bast:lI1te para eOn'1erVar illei\o
o reSpf'lto á reall'z:l., trotando a cav:d/ari:\ e 0(110

pando p~r esta cidade, diante de Vossa Magest;de ~
E, depOIS, em uma emergencia contra a ordem

publica, como na:o haver na capital um nUl11pro tal
d~. praças que pl'omptamente a rf'stabdeçam '?

A resposta 'st'ria não p"OSrgll i I' a prestação das
conl~s f' aefitarl'm-gc os f5.000 homens, M~s o
n011'e duque não podia se cOtítentar wm ":,000 :10
lllem; no I:{io de Janeiro? No Rio de J.1llrirlJ, qG~ é
o celilr0 da armada, ha. sempre uma fvrça w\'.'al
prolllpt'> para conter as a!éel'í1,:-ões d,\ ol·dem. E assim
~om 3,000 praças do exercito na CÓl'te, e com me
nos ainda, o nobre ministro poderia fazel' perfeita
mente o serviço,°SR. SARAIVA :-Aqui tem toda a força da ma
I'inha.

O SR. ZACARTAS diz que reside na Côrle ha mui
to.Q, anuos, e ainda não via demons!racla a neee."8i·
dade desse grande numero ele praças, ainda Hão
preseneiou llmr\ uniea perturb?ç:io séria d.a ordem
e ailld:l. menos dl'sacato aI" lhl'ol\o. Se em aigull1a
oc(:asião tem havido algum mO\'irnf'ntc) p0[Julal', a
for','J. da marinha. tem sempre prestado prompto e
cornpletl ) auxilio.

Quanto ao Rio Grande cio Sul, podia tambl.'lll
constar de menos de 6,000 praças a força de tprra
e, [Jol'lanto, aillda aqu: se op.ve :\pplieal' uma res· .
lriccào ás contas do noLre rnillistro.

i questio resume·se neste dilernma: o exerdto
serve para poiici<lr ou não ser\'('. ° nobre ministro
[PITI de escolher uma llestas du:\s partes do argu-
m?nto. ,

Se o t>xercilo serve pl1ra fllzer o serviço de poJiL:i<l,
se ° ~ovefllO entende que assim T1~0 offf'nde os prin
cipioH org<lnieos da força al'nJaL1;l, a proposta foi
llJ:\l dpfellr!i,Ja prlo nobre ministro. Nesse pre
supposto i6,000 pl'ClçaS não chegam.°SR, PARANAGlTÁ:-PJ.l'a policia!', nao.°SR. DUQUE DE CAXIA~ (presIdente do con$l!lho);
Náo conto com elias para policiar.

a SR. ZACARIAs : - As parcellas do exercito que
f'slão pelas provincías não fazl'm sf'não policial',
Quando se diz que o exercito não serve [Jara polidar,
i1ffil'llla-Se implicitamente qne o exercito não deve
~star disperso em pequenosllestacamf'ntos, mas con·
él'ntrlldo em certos pontos principaes onde melhore
~ua instrllq~áo, onde possa servil' p:ua o caso de
jZuerra estr:1ngeil'a ou para ex.tinguir as rebeUiões
de accõl'llo com a força da. gu~nla nacional, Pa·
re'~e isto incontestavel.

S8 o nobre ministro asha que não repugna á. dis·
ciplina do exercilo o dístl'ibl.lil-o em diminutas
frllcçóes pelas pl'C)vincias, S. Ex.. pede pouca fOlça,
~OOlO trm confessado,

S. Ex, L1l'darou que as i5,OOO praças não chegam;
pois então peça mélis, Fixar a força é marcar o
JlllInel'C) de praças que baste para o serviço, nem
mais nem Lnt'I1OS.

Ora, para tel-as espalhadas por Minas, Espil'ilo
Santo, Sel'gipfl, ('te. ('111 pequenas fracçõe~, são in
:;uffieien{es aS 15,000 rraças. Logo, S, Ex. não sus
lf'\l\tou, mlú defl'ndeu a sua. proposta. Se um
rnilli:;tl'o da guena pede 15,00) pl'aças, é porque
15,000 praças bastam; mas, pela conta de' S, Ex.,
i:>;OOO praça.s n1:o cheiam.
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· O Sn. DUQUE DE C.urAS :-Eu pedi 16,000. 
O ~n. ZACAIIIAS :-Pois bem; continuo' a pedir 

· !6,000. Pu!' que fez a r.ontlesslio de .retluzir· o po
, ditlo, se lr•nr r.onsciencia tio que ~ó com' i6 000 

pr·:u;as se far:l o ser'l'i~o ? ' 
E' a pl'inwira vez que o or·adrw t•6 um ministro 

da guena fixar· um numero tle pmçaN e dizer-Este 
numero ncro chrga. Devt> P•'<lrr mais for·r.a de li
·nha, excepto se trrn oulr·os recur·sos. s;r os tem, 
peça mrnos, corrlentrl·Sr. con.1 !~,000 praças ou 
com !2,000, srgnnrlo a stm screrrcra e a sua ru·atica 
lhe demonsLmn. De lntlo isso conclue o orador 
que os pr·imfír·os itens dn nobre ministro sfio sus· 
ceptivois de grandPs motlilica('C>rs; e sr se fizerein 
essas modilicli('Õt•s, o noln·r• miuistro póde descer a 
1&,000 pr:t~ns, se nfio a 12.000. 

E' preciso ser fr·anco. U111' exercito distribuído 
em diminutas porções pelns provincias é exercito 
nullo. O sr.•r·viç.o d:rs localidatiPs fi• i to por• ·soldados 
gue dt•ixnm de ser propriunwntr soldados, tl servi.ro 
do policia. Se é para isso que se f!Uer o exerci lo, 
P.O\m:se maior· numrr:o _do pr•nr.as. Se .se quc•r pres
cwdu· de tal drstrrburr<tQ, pódn-se dimruuir· o exer· 
cito. A tliminuir<lo do exerPito e sempre depen· 
·d~ntP; desta considrraç:lo:-c/un o rxercilo deve •·es
trmgu·-se ao sru pnprl d11 c ofesa do paiz contra 11 
estl'anp-eiro e dn .Jlacrlic:r~5o tias graves pel'lurhaçrie.l; 
pura que o exercrto n:lo serve é pnra prendrr g1,tunos 
larlrill's de ca\•allos rk.; essas e oulras fun~"ür•; 
·s;iomr!amrnle policiars.Pot·l:llrtu S. Ex. escolha! ou 

que não tenho mais a guarda. nacional•; mas, quem 
acabou com a suar,da nacional 'I' . · 
• O Sn. DUQUE DE CAXI.~s ·(presidente do conselho): 
::_A lei prohibe que a guanla nacional preste esse 
serviço; só·rn:u·cou·cruatl'o casos· em que ella. pótle. 
~c r· ·r.harnada; para policia não póde se•·vir a guarcL1. 
nacional. 
: O .:5n. SAnAru:-Tambem o excr·cilo Mo é para· 
poliCia. · .. , .. 
• O Sn. ZAC.\RUs, continuando, nota que, se o 
governo neste ·momento sente embar·aços produzidos 
pela'Jci da reforma da gual'!la nacional e, em ccinse
qiwncia, pede maior exercito, é visto que quem. 
l'efol'mou essa lei nno soube o que·fez, porque pre· 
parou esse pessimo estado em que S. Ex·. se vtl, 
1sto é, na contingr•ncia de reclamar maior exercito 
para ~esvial;o de sua missão e applicat;i) á pólicia •. 
Se fol a s•luaçtlo regenemdora que aeabQu cfim a 
guarrla nacional n se os ministros da regeneraç:lo 
pedem maio!' exercito, pot'que n:io teem guar·da na
cional, a culpa e de queril acabou impmdentemPIIitl 
com ella Alem disso, o or·ador obse1·va que a lei 
Ja grumla nacional deiXOU JiVI'e a iiCCllO do governo 
nas proviiu~ias Jimitrophes. 

O Sn:. DUQUE ·DE CAxiAS (presidente do con$elho) : :"· 
-Uuic<rnrmrte. 

O Sn:. ZACAliiAS :-Mas é nas fl'onteiras que está 
o Bio Grande tio Sul. · · 

. ~clr11ilfa a rrnt•nda da oppósi(•:lo ou rcstalreleça os 
16,000 homens. 

Pelo muppa do nobre. ~inistro, o servico exige 
. 17 ou 18,000 honwus, cltvllhdus pela mau rira que 0 
or·nrlor lr•rn rlito. Logo, S. Ex. nfiu J1rz o sel'\'ir.o com 

. O Sn. Dt'OUE DE·CAxrAs. (presidcnto·do conselho): 
-L:I e~tão !(Uardas nacionaes em destacamento. 

Ui,OOO pl'a~:rs. ' · 

O Sn. · nt·ouE D~ CurAS (presidente do con&ellío): 
-Faço mal o st•rv•ço. 

O Sn. ZACARIAS conclue que é um pretexto a 
'que soccorr~·sc o nobre duque, fallar em-falta de 
~~u:H·da nacional, porque quer 6,000 horn~ns ·no 
Hio Grande do Sul, embora haja lá guarda nacional 
em destacamento • 
: O Sn. LEITÃO DA CuNIIA :- E onde ainda rege o 

O SR. Z.\cAnas :-Se faz mal, nao defendeu b~m decreto de Novembr·o de !8ri7. · 
sua proposta. · : O Sa. ZACARIAS confirma o aparte. Esse decreto . 

não foi. alterado; logo, não póde admittir que o 
O Sn. DUQUE Dr. CurAS (/n'e&ideflte do conselho): :nobre duque, na netlcssitlade de defender sua pro· 

-:-Eu pftfi. fô,OOO bomt'ns; se os dá, aceito., 'jJosta, diga: uExijo maior·· numer·o de·praças· de 

O S Z inha, porque na:o tenho a guarda nacio~al.o R. .~ÇAnus ass"gum ao nobre tlnque que 
pódr' conf.:u· com a boa l'ontade do orador. o que O Sn. JulllQUEIRA :-Niio tl em estado normal que 
S. Ex. f<~z. po,.r1m, é mnis uma incohorrncia deste se chama a guarda nacional para o servi~o. 
miniMrJ'io, inr:nh••rr111:ia srnwllwnl.rl :L desse dize tú O Sn. ZAcARIAS. repete que nas. Jlrovincias fron· 
dú·ei en, qur> houvr no pr·iucipio da sr•sstio rio hoje.' !eiras rego o decreto de t8ri7. 
O ora tio!' petfe, Plltt·rtan.ro, ar~ ~~~~re minis~r0 qu~ir•a 
d~rnonslr·ar qnr o nx~r·crlo f"r fotln pal'a r•stnr· assim O Sn. Ju!I"QUI'IRA :-Niio tl justo que seja cha· 
distl'ilnrirlo no Jr! 1prr·io; 11n1i pude decnonstrnl-o, matla St>mpro; rl pr·er:iso ter a for·ça de linha. · 
r.orqnr fal n~o fot mrn~a o pPIIRnmento rlo ~ovel'llo · O Sn. ZAC.~R!AS niio diz que niio tenha força de 
n~m das, t:nmaras; o pensnmPnlo foi selllpm tir·ar· linha; o qur. suslent:1 é que os !6,000 homens de 
do excrcrlo as funcçúes proprias da po!Jcia e da linha, a pt'elexto de falia deguanla nacional, são em 
gua,.rln n:reional. , parlo t!esneccssarios, quando a guanla n'acional 

Disse o uol11·e rninistr·o qtw nfio lhr. dwga a força póde, em virtude do lei vigente, entrar em se•·viço. 
df' linlw, por·quc nlio exislr•, eorno onlr·'or·a;a guarda 0 Sn. DUQUE DE CAXIAS (prtsidonto do co~~&ellro) :- · 
nacinnnl; mas, sr. f•>sse <•xada esla :rssrr·\·ao, S. Ex., E' sor·v; 110 muito 0110roso para a guurJu nacional. 
c~ni.trirrrlo·a, co!rfessnria qrrr. a silua~Jo que elle 
drrq:~e o os ~almwlr~ seus :mlor·c~sorrs, r.lo pnl'lido 
a que p••rl~ncr, arrnuwt·am o sert•tço do r•xercito no 
patT.. S. Ex. dir.: <>Quero rnais for\'a tio linha, por· 

O Sn. ZAr.AI\TAs o que com halo ó a ar·gumenta· 
çtlo que o no~re ministro atltluzio-de os lar ac:rhada 
;t gunl'tln nncwnal. 
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N;!o·eslá. ncabada a guarda n.1eionaJ. nesses pon. 
tos pa1:ar os, quaes o nobre núuistro pede mais. 
força. , · 

nho;, sc.ellas estilo quebmdas,,a culpa de quem.él 
E' culpa da regcneraçfio, · 

O. exercito hoje f:1z o serviro do policia e. o om· 
dor jà. ouvi o aqui dar uma desculpa: «Não ha cor· 
pos de po!ida nas províncias, porqu~ estao.pohl·es." 
Ue mane1ra que n~o ha gu:u·da naciOnal, porqu" ·a 

i
raçi!o acabou ~0111 clla; e ~~o ha c.'Oi'poM de 
~ para s~us, m1steres essencu1es, porque estão 
·as prOVJIICIUS! . 
; .1lili. que reformou a gnartla nacional, de. iO 

de Seleinbi·o de J873, diz no a1·t. :J• (lendo) : . 
« A execuçao. desta J~i, n.1s r•·ovi1wi:Js em que 

fclr deficiente. a forÇa tle (lolieia, cornet:al':l um auuo 
depois de sua promulgaç;1o, se antes 1Íão tivr.r ces· 
sado aquelle motivo,, uo quu r~speita ao Sr.>l'víço tlÍJ 
que IJ·ata·o art..87. § l• da 101 du 19 de Setemh1·o 
de {llfiO, prl'fermtfo-se'. pili'a tal fim os guarda~ que 
voluntal·iaintmle se prestarem. " 

Este artigo reveJa o pensamento do lrgislmlor. 
O intuito do legislador foi restl'ingir á sua esphera 
o exercito, o qua! ncro deve o. e~.u/Jar·se de policia, 
nem d~ sr1·viço (li'Opi'Ío da guan a naeion3l; quiz 
tan.he_rn que ~: ~u:1rda. nac•?nal n:io se applicass.e :ís 
fun~çocs 'ilê 'policia; e po1· 1sso resolveu nesse ar· 
tigo que a, nova lei náo teria execu~iio sencro um 
anno clrpo1s, corno dando tempo a que as pro1•inei:Js 
se munísstlm de força polida!. Eis o pensamento 
do legislador; o tanto foi rsse o seu pensamento, 
~u~ tll'll meios ás províncias pam lBI't!lll força po· 
llcial. Esses meios silo em vet·dade ridicuJos, m,1_q 11 
disposí~iio gue o orador vae le1· mostnra de tlL'rto 
a intmwão do legislador, (Lrndo) : 

• Art. 2.• P.wa o am(lho ela dtlSfleza ~om a força 
policial nas Jlroviocías, fica destiua•lo a cadauma 
ilc11as o proiluelo !lo imposto pessoal (que já.está 
revogado) e.!lo s~llo e emoliunPntos das (Jatr.ut••s da 
gnal'da nado na I anecadadas nas mesmas provi ncías., 

O Sn. VlEII\A OA SrLVA:- N~o apoiado. 
o· Sn. ZASAitiAS:-Quando o nohre duqur. ch~~ou 

do P<ll'<l~tlay e r"Liebeua dírecçito das cousas P!lbl.í; 
c:1s no lmpel'io dovia sauer que neuhuma pi'OVIIICia 
estava quebrada; hoje Iodas estão; qual é a causa . 
disso ~ 

O Sn. VmtnA DA SILVÁ: -Me\horamentos que .se 
ltlffi p1·ocura<lo intt•otluzir e ,que toem falhado, so· 
breca1·rr.~ando os· coft·os provincines . com uma des· 
peza com que elks n;to podem. 

o SR. PA"AN.\GUÁ: -Em tal caso, ll[Ó houve 
11-revisao. 
· O Sn. . ZACARIAS nito pód~ entrar ago1·a no 
exame das Hnau~as de nm,ítas. províncias, mas 
affinna que e lias, de norte a sul., estilo qnabradas. 

O oratlor consigna um "fa~.to, e pe1·gunta ao 
nohre s,.natlo1' pnla província do Paraná .(folga. 
sempre de referir-se ao nobre senador pelo Puraná,, 
pnrqull é um dus rnais jov~us e promella cultivar·· 
a tribuna) ha que tempo não se !lagam na sua pro·. · 
l'íncia , s Ol'tlenatlos aos empregaílos ~ · 

O Sa. Coani'I.\ :-Ainda ncro chegamos ao ponto· 
do ncro pngat· aos empregaLlos. . 

O Sa. ZAcAnus observa que h a poacCJfl dias des·' · 
pedia se dn oratlur um professor. aposentado do. 
lyceu d11 Gol'itvba do Ying~m pJ1·a a Eu~op~, o qual.· . 
expoz-lhe larg;un;,nte a mtserm tia \li'<~Vmcla· e, .fal· · 
!tlnt!O tle si (ll'upt•io, disso qu~ um amigo genei'OSO •. 
li qnt'lll tinh11·lhe foru•~dtlll, 1í conta tle seus. venci·. 
nwutos tltl'dlados, meios de effer.tuat· a sua viagem. 

O Sn. CunRill.l :-Is lo não ó deixar do pagar a 
empregado~. 

O Sn. ZAr.Anr.\s recorda haver j:l dito nesta ca~a .. 
IJUO, no 1\io Grande do Norte, endoudeceu um PI'O• 
f.JsSOI', ch"fe de familia, pm• dt'ltiOI'a oxtl'aordinaría: 
no p:~gauwnto tios .s•~us vPncímentos. . . 

E' pol' isso tluu JUlga· estnr•'m iiS provmc1as em. 
pessimas lillllll\as. (Apoiados.) 

O Sa. PAR.\N.\GU.\' :-Isto é exacto. 

O. Sn. PAMNAGU.í. :-Que. nlto .dao quasi. nada. 
O Sn; ZACARIAS jâ disse que eott!S ·adminieulos 

silo impcweptheis,-miei'Dscopicos, mas l'I!Vl•lam o 
pensamento do legislador, que foi allivi:u· a gu~nla 
natlional, coutando que; depois do prazo ma1·cado 
de urn anno, as provinr.ías tivessem seus cu1·pus 
de. policia, com esse !'ecurso e outros de que (lU· 
dessem tlispo1·, 
"O Sn Vreu.t.~ ·DA SILVA: ::_As. provincías, que 

ncs~e tempo t111ham cOI'pos depohc1a, nstcro l'cduzi· 
das a eompanluas. 

O Sn. ZAC.\Rus, ~rosrguíndo, lcmhl'a qu~ ~ste nito 
cm o r.staofn das províncias autos da rt•gonera\:fio. 
Póde·s·e diz"'' quo foram atnc:ulos tia febre dos níe-
Jhoramentos, como nuu~a sotTt·et·~~rn. · 

O Sn. ZAcAnr.~s diz que só pretende lol'llal' bem 
clai'O CJIIO 110 [iOn.sllllll'lli.O do icl!'iS!atilll' hmsiJuiJ'O 
o sri'VI(!O dooxerciio á dn•e1·so do da g"Ulti'tla nado· 
nal e o ~b guanla n_aeional diYCI'so. do. da ~oli•liil. 

O 811. SAIUIVA :-N<io; ha mais <lo· que. isto. 
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O espmto do lf.'glsl:tt!or mss:t lei foi allii•J;uo 11li· 
nala guartla nacional do serl'i(lO tle policia, 1uas 
ainda obrigamlu·:t ;w mesmo servi~o dtu·antoum 
~~··azo donlro d_o qual snppunha que as provindas 
ttvt•ss•·m ol'galllzadn os seus em•pos, ou suas cotM· 
panl1ias dn (lolicia. Esse pt·nsamento comlJina co111 
o do Ol'adot\ qu•• ó sepai'lli' o e~fll•dlo tia guat·tl;l 
n:tt:ional o a gu;u·d;l nacional tia polícia. 

O S11. ZAC.IRIAS :-As provincins m•ruinm·am as 
suas linaneas sr·~uimlo o ]Wssimo ex~mplo qut• p~1·· 
te tio ct>nti·o. E' ,,gsc um lhcto cuut•·istadoJ•, affi~eli
l'll pa1·a o pa1~itlo <)UO l'r•g~ o lmpel'i~ hojt• ;,antes
da regenerarao nau havta esta lastuna, hoJe ha. · 
Den-so, po1 tau ln, imp1·evíd••ncia tla JliU'te do go
VCI'UO que om l87:l, '11iantlo as províncias já esta· 
fHIU e111 pessimas t•It'cumst;ult:Ja~, at:abava· com. a 
~uarda nacional, confiawlo qun. as llltlsma~ JII'OVÍII· 
cias !mlasst'tll dt~ Ol'~anizlll' ~OrJIOS UU poJjcía. 

:::~~~i.~ 
' ~:,~·:,~~ 

Mas, so o~ rc•:ursos das JII'OYíndas s.~o mosqui· 
Do quem a. culpa ? 
U111 miní!lro tia guerra, chefe de ~abínete da l'e 
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generar.rro, vem as camar·as o diz: «Não tenho 
outro expediente senao dislrihuir·. cm pt•qnrnas 
part~s o oxlwcíto pelas proviw:ias, ~~orquu I :i u:Io Ira 
dinheiro pa1·a terem policia I" Isto mio aulo1·iza o 
ministro a pedir mais for(la do linlr:r; o cspil'ito 
liberal repcllu P~sc podido fundado 110 facto de n:io 
terem as províncias, por falta de dinheiro, força de 
policia, quando esse faeto é, ern grande partll, re
sultado ua rcgenm·ar.áo E não ser:l certo que as 
províncias, contnn<JÕ com os auxilias do centi'O, 
íacilítarn o ilespendio de seus dinhci ros? 

O Sn. SARAIVA: -0 Sr. Junqueira ante-Jrontem 
<iemorrstr·ou quo ellas cstao fa1.cudo isto. 

. O Sa. ZAcAnrAs rliz que, ~e o . nolll'e minis-
tro <ldr a mnas províncias 800 e a outras f,OOO pr·a 
ças, nao haverá mais nas provin~ias urna só praça 
de policia. . · 

O Sa. PARANAGUA' : -1\poia.Jo. . 
O Sn. ZAeAnrAs:- .. porquH hiio de esmore

cer no esforço dt• haver meios pam as suas despe· 
zas. :í propot·ç.fiO que o governo gCt'al as~urnir eila 
respous:JIHJidatl~. tJUC n:lo lhe compe.te, de fazer a 
polrcia nas pr·ovineias. 
·O SR. PAnANAGuA': -E' exacto. 

O Sn. ZACARIAS entt•wle, porlanlo,, que .as 
l'azues quo o nobre durJuo deu pam juslifi,:aJ' a 
sua pro1•osta s:ro, em ultiuro r·esnllaclo, a couliss:ro 
de urn r!eplor·avol P.S'adu Jc c::.usas nas provrncias, 
o qual é eO'dtu do tlcsi'Pl(ramouto do C<'ntro. 

)),•fendei' assim uma proposla é realmcut•~ siu· 
· gula1·. . ... A senadores e dt'lllll:ulos diz o rninis· 

IJ·•r Ja ,ZII<!I'I'a: "Q1wro rnais for(a tle Jiuha, pOi'ljiW 
as pro1•incias Jliio t<!>'/0 t!inhcii'O na1·a polida." )!Jas 
cllns g,•nrpl'<! t.iwmrn. at~ crrto tf·mpo, rmio~ mais 
ou rnr~o:~ par~ islo; Jogo, <!sl" resultado protlnde d:1 
ma pollt1ca tl•l ,zovtwno g••r·al,qtw ~•l estend~ ás pro· 
vincías: (Apoi11dos.) A f,1b1·e quo ngila os umnl1ros 
do gah1n••t••, <JUB qutll't\Jn volos a lmlo o transn, e 
por· is,;u n:1o poupam os eoi'I'•.S; esti•n,le-so :Is pro· 
vincia•,; to1lns padPcem do mrsmo rnal : imprn<len· 
derH:i:.L, dis.<ip:11;.rro, favoritismo, preVal·icavào. 
( Apowdos ) 

o Sn. SAM!I'A :-llrnilas aro~nul.a.lorias por 
favor·, muitos t•sLanjam••nto~ do Jinl1r.iro. 

vador rliga que isto ~à~ ás mil mar·avilhas, que isto 
so chama r~~t•'ner·açao. O orarlor· administrou ai· 
gwJras provirrcias o nunc:1 teve falta de '"''ios para 
as duspezas necessar•ias o uunc:1 ·IJre· passou pela 
iuea corrtralrir· cm.[lr·estimos. Esteve no l'aran:l e 
adJOU·o em miser'J'rma pobreza .• , 

O Sn. Ct:RRBU :-Pobrcssissirna. 

OS ' ' 1'1:: R ZAr:ARrAs: --. . . • porqn~ o gorerno · 
provirrcia tlc S. Paulo tinha acabado com to \& 
r·cnda da im(rel'lante comarca tin Col'ilyba, elevada 
a pi'Oyincia. :s. Paulo mostrou-sé irrfenso :1 nova 
pr·o1•incia, pois •ruo, quando o or·ador 1:1 chegou, 
eslavarn su:•prirnit!os Jll'la assembl•'a de S. Paulo 
os irn11ostos co111 •rue rl•1via contar o Parnn:l. Foi 
necos~al'in esperar rnnzos par·a que se reuuisso ·a 
assernhléa pr·ovincial ~ so r·cstaholecessern os irn· 
poslé·s, porque u:io havia absolutarn<•ute reCUI'SO 
ai~LIIiJ; cnll·danto, ~uando o ·uratlor· voltou á 
C61'tfl, a pr.Jvinr,ia trnha fflito ~s suas despoz:~s 
totlas e tiríha liearlo Lwr soiTrivr.l saldo. 

Por mais .qne o orador Pslmlasse o acto addic· 
cioual o so couserv:~ssB o:•~ dia com as suas dis· 
posiçõ••s, nUJJ>\11 se h!illhr·uu t.lll que tiniJa o uir•cito 
d~ emittir· apolir.f's priJVinei:v•s. Ainda hoje teri:L 
I'L'JlllflllaJJci:l a s••mnllmut>J expedioute, tt'!Hio illll 
l'ista a opirri.io de um hautf'l''il·o, que PS>lreveu uni 
homlivw soh o ~eguiuto titulo: " GucJ'I'a 110 Cl'l!• 
dito _ou t:onsidera~ues sohre os perigos dos em· 
prestunos. • · 

O SR. CoRrmA :-Assim t:io a!Jsolutam•mt~? 
o RR. z.-~AllfAS ilnlllara fjUe só. su r'llft!r'e :10 abuso 

qu" '"h rntJito perto tio uso, :l.J'ac:ilirl:ule. !'OJ' isso 
tr,rtou de ol'"<ll' e t:obr·:ll' impost~~ ; nunca lhe oc
~OI'I'•'U lil'ln:u· <IJlllli>:es, O or:ulo1' P••r)l'urrt:L ao uohre 
S>Juarlor pdo P,u·a n~ se por li j:i existem a pu !ices. 

O Sn, CnRRELl :-1-h. 
O Sn. ZAC\RI.\S ponrlera quo outr'ora as pro

viJJ.:ias n:io tiniJam apolíc,~s. excPptu:wJo se,do quo 
o Ol'llllor se recortlo, o Ric0~o Jau~lro; mas hoje 
todas eshio sebr·ec:rrregadas 1 ~ upoiJces. 

O Sn. lhnr.mo o.\ Luz :-n·:ulas nito tem. 
O Sn. ConRr.r.\ :-Já teve. · · 

O SR. Z.\C,tll!AS :-Eis ahi o llSlado do paiz I E 
depois l••vauta·SL' o minisi:J·o da !JiliH'I':l, 111ilitar· 
desde o her·r.o, o di~: "S••n!JOI'•'s, lautas mil pl'ilç.as 
par·a aqui, lautas rnil pam acol:i; 15,000 paJ'a loilu 
o paiz s:lo poucas, llilo lenho uas [ll'uviud<~s nenhuiu 
auxilio." 

O Sn. PAMNAGU.\1 :-Algumas ha que nom'po· 
tl•'lll paga1· juros ' · • 

O Sn. ZAr..\rtl.\S: -As apolices da Parahyha ... 
SNtlt! n:lo estar presento o nobre senadO!' po1· ossa 
provincia .. 

O Su. S.mAIV.\ :- l\!as est:l ·o rniuistro de estr·an· 
geiros, tJlll' ó tilho ti:LljUL•llit p1·ovincia. t! Sn. SIRAJVA :- A qncstrro tl o coft·e ~star· 

vasto e ser· [ll'eciso lliminui1· a tlt•speza. Quero wr· O Sn. ZAnAniAS ]Wrgrrnta s'' as apolices da Pa· 
·anudo h:ln dr, ii· brrsear t:ir1to diuheiro pam islo. rahyb:t l<ll'IIJ UIUa alt:a extraonliuaJ·ia? 
Somos Jor(:ados :l ecouomia. O Sn. I'An.INAGUA':- N:lo teern cotnr.;ío no mer-

O Sn, Z.ICAII!.IS diz que na Íllljli'Cil~:J Iom sr cado. 
ipsi·.utitl_o lar·gauwnlo tJ>ta f!Ut'st:1~ tlo <l••jicit nas O Sn. ZACARIAS prtlo qne haja. fJ•nnq~rza. Con· 
JII'OVIIICii\S, () ül':ltlOI' pensa, :i vrsta t!O dXjJOStO, (i·SSO O Jl:li'lHIO CLIIISUI'I':ttlor• ijll!' Joj depors quedeS· 
ljile o partido lilwral :wi!a-so intnirarm•nte a salvo po111ou a :tnr·ur·a da rt>gL'IIf'J':t(~ito ~ue corlll'i'ou esto 
1 o toda a culpa dir·<!t~la ou Judirecta deste müo uso Ílllllintlerado do credito. O or·ador prcsenlio a 
estar ; o u:to co1nprelwudu cuUJo o partido couso!'· , catastroplw o constautomento falia v a na economia, 

' I, 
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no usn mo~erndo do credito ; mas as províncias O SR. JUNQUEIRA :-N4o .sou o senado. 
lançaram se em tal despenhadeiro que estão to:!as o Sr.. Z.~o·:AmAs responde que 0 estudo nn com
sem dinheiro nem a·o menos pam )lilJllll' a policia. miss~o vae SCI' feito conforme as. palavras do nobre 

O orador concluirá r.sla p1•imnu·a "parlo do s'm 1 1 
discurso, l'epetindo 0 que um.sru amigo disse hon 1 nque ' 1tas 1l"pu1•itlatle. O or4dor v~ que os ani· 
1 o b d 1 f 1 fi ruo.< estão corn esta diRposiç;!o : t1·ata-se do . um 
em : - uo re UljUfJ lllio ''' ent: eu 11 sua IXlll'ito fillllo ltistorico o certos arni"nS do S. Ex pergurí· 

do forças,- passou na cama1·a elas Ifj 1\s Hi,OOO 11 " 
P.raças e uo senado düclaJa rrue as Hi 111r0 são sulli tam- lll so rpter · qne o facto seja assim como se 
Clcutes. . . ., ~anta ou de out1•a rnanei1•a, que SI'Jil do SI'U ag1·ado, 

Or·a, s11 RI~ I'PConb1•co en! S. Ex: autol'irlade soore 
'O. Sn . .SARAIVA:- Ellc confessou que já fez o um facto historico, d~ maneira, que sir·va de norma 

serv.rço com 14,000. · a sna tleclara~:lo para os a1nigos, a deulara~ãn de 
O Sn. ZACAI\IliS enten1le que p6da-so, pois, S. E "C. a reipnito rias emendas rleve ter mais força; 

affinua1· que em f877 o Sr. tJuqtle dtJ Caxias u:io cslií feíta, é fatal, n;ío se. discute, 
sustentou, 11110 defendeu a su:1 proposta. O qtw Algnmas itléas, diz S. Ex., s;ío aproveitaveis: 
p1·ova isto? wio tinha S. Ex. urna m•ioi·ia (HII'a lhe quar;s? Traton·sc, por cxllmplo, de restabelecer o 

· ilar as {6,000 praças ? SIWI'tt~o 1!11 llamanulas ; c isto tral'ia urn;t econnmia 
de 400:000$, qnc mio e1·a cousa que stl despr~zasse 

O Sn. SARAIVA:-A quest;io é de dcspcza. r•tn um estado de financas como o actual. N:ln é 
O Sn. ZAC.\RIAS pensa que esta quest;io dcVd in· r1•eciso Sei' este pnut;, ns!uclado na com missão; 

fluir para l'eduzil' a H,OOO, se não a 12,000 pr·a~as, S. E~. !t~m .as habilitações da sua larga I!Xpel'iencia 
a força; mas u·cer!o tlque na p1·oposta do Sr. dttfJIII' pam IIIHIH!thalarnPntll dizrr· -sim ou não. 
de Caxias uno foi fixarl11 a for~a precisa; fi~al' força< Di<se ·se qne Psses '100:000~ são dos!irwlos a ·. ••' 
quer dizei' detmninar o nu"mr.ro tle pt·~~as, qu••, cria1!0s de u!liciaes; m<iSO ~ue é facto é que os :.~~;·:; 
Ju111lado em Lons dados, o f(ul'erno r.nleude nect•s- o!fi,~taPs Vl'l'!ll a !111' dons Cl'tados, nm pa1·a o qu~l .. :.;-;;; 
sal'io pam o set•viço, e S. l!:x. disse qi1e as W,ono ·I'M••h mo dinheil'o e outro uma pmça, que eoutinúa. , ·· ·•"'.; 

· pr:;tças, que acciton, mio cllrgam p:tra o serl'i~o, a S••r o s><u criado. · . A' 
conforme os seu~ c.alculos de tlistrihuir.~o de sol· O Sn .. TUliOl.'ETRA :-N•ío ha mais· cama1·adas. · -'~'' 
dados pelas (ll'OVtncms. . . . . · 

Quanto ils l'lllendas, di1·:i que o n1lhrc d11qnc n;1o O Sn. Z,\cAnrAs ~l1z que o officral sempr·c o ha · 
foi l'r·auco; S. Ex. confess•m qn'' entr·e ellas se tle ler de uma mant11ra ou de outra •.. 
contem uma ou outm itlea aprow•ital'tll; mas no O Sn. JUNQUEJRA:-N,io tem mais· a lei abolio 
entanto pedia ao seu autor que as d'•st;rcassc c os camaradas. - ' · · · . · ' 
fizesse tlr•llas um projecto pam ser· cslutla1lo pela 0 fin S\n • 0 · 1 · · · 
Cllmmi~silo de mariuha c guerra Isto é ftlh rir • ·. AlVA.- que a et nlto quer é que o 

.. . ' . ' .' ' . · carnantda Sl111\ eozi11he'tt' 1 e p1·est • outros S11I'Vt'•os 
franqneza; a .comnuss;to neste ~aso e a gu1lhotum semelh:llllcls~ · · ' 1 c Y 

ann:ul11 ao proJet:lo. i, . • . 
O uolm senadnr autor· tias emendas iJ o oratlor, O Sn. ZACARIAS ontemlc que serta melhor rcs--

QIW com os seus amigr1s adhcro ~~ ellas, mio podem !:tb,!le~or os camam:las ~ern guc elles se ve am 
rl1~posilar nestaspalan~saminimaconliança,pot'<flltl ohr·r~atlos a.scr·vi\~O vil. Antes 1sso tio que.dar aos 
S.Ex. st•p11rou troni1JIIl no set1 dis.:ur·su n'qun tl nrgu- olli~1a~s . cnados que podem concOt'I'Ct' para .a 
m•mta~:io do quo é pur·•'mente exposir110 dH factos: utdtsctphna. . . . 
a.n'·~umentaç110 dr.clar(j1 11ue tinha sido. feita ma- . O Sn. PARAN.\GU.Í. : _E quti s:io um elemento. 
g:str·a[mf'nln pelo nobr( Jfllllliior pehl llalua, que ha estmnho·. . 

, ~ou.co foi ministro da frn·a, o s. Ex. o S1·. duqtw 0 S 
ltmllou-sa a etpOI' os Ja,'los. Mas, so S. Ex. achou .. · R: ZAcAntAs ponder·a qne cs_tas id~ns sao 
excr.llcnte a a1·gurn8ntarfio do stm illlll'c:essur, o 1·e· mUlto ~rmples e o noh1·c min1~tro podia dizer j:l a 
soltado das emendas nó seio da conlmiss;to tl desde sua 0fl 101ao a este respeito, visto que sao 400:00010') · 
j*onhecido. 

1 
.. tle economia. . · 

I . 'Mas S. Ex. narla disse, porque vinha essa i dela 
O Sn. DUI.!UE DE C.\:trAs (l/l'esidente elo consc/llo) : e~_nma emenda .tia opposiç1i<J; enlr~tanto a oppo· 

-Pot!em algumas illti;is se1·.iaproveitadas. s1çao do sena~l1! Jil lllt)l'eco c11nsur·as p 1 •1a~ attcn~õcs 
O Sn. ZAC.\IliAS obser·f.i qne o fi1·. Junqucim com que se d1nge ao govemo, dizendo-se até que 

não ac,•itou nrml111mn, rep~llio tudo~ Convon\'a·st• o l'!ln falia ele chapclo na m:ío. 
Sr·. duque do uma cousa::.: s1~us dclensores sempre . Un1a oprosiç;lo, que j:l foi aqsim arguida, mere· 
vão alem do que S. Ex. tl;)iwja. ~~~~ ser. 11'1\tada por outra fill'llla. Nesta par·! e o 

O SR. VmmA n.\ SILVA :-:\
0
"1'adeço pela pariu uohm senador ~01' Goyaz, que é r·:ulitl:tl, tem razão, 

1 po1·quo a oppos1ç1to deu ao governo uma autol'iza-
que me oca. ,,,· \'.;!o,, o quem di\ aulot·izaç;1o a um minist,·o não rles· 

O Sn. Z.IGAn!AS declara que refel'ia·sc ao Se·. Jnn· coull!l d•JIIe; o o govel'llo rcspoudeu·lho com 
~1uri1·a. Est~ noh1·o scnacl .. r· oppoz·sfl a totlns as soplusmas. 
Hlclus, cnnt1tlas nas .• 11\lf.'Jitlns; mi11 ad1ou nada ti,, Qne1· 11 nohro minislr·o mantlnr unir as emenrlas 
nrrov!'ilavnl, enun~iou la1·gnmeul.n a Sll:t opi1ti1ln 1lr1 ;tne se ll·ntn ao pro,j,•cl.n tlfl. s1·. marf(lii'Z 1Jo 
a r·ospeito tio pt'l'j,•cto; o li~ vae r·~du~ir li funn:t tio S. \ 1Cll11lo? 'fal iulonlo nilo ler·;\ o atlnio tio orador 
pa1·eeer o sou tliscur·so; n:lo lia quo llSptlt'lll' mais.·· 110111 o tlo sou collo~a pelo Piaully. Ou deixar callit· 

.. ~· 

... 



··~-·: 

,"• 

72 .•. 'iNNÀ'ES · J')O · ESN·AM 

as emendas, que se1·á ~ melhor, ou ~etiral-as; mas 
dar:fhes fó1·ma de proJrc.lo1 para· que. vfio ·morrei' 

·nas:mfios do nllh!'tl ex-muliStro ria guona, não! , 

O omdor disso em ·SBU·Jll'Írnoiro · diseurso.que a 
militlia politica do nobre do1que • estava. em .deban· 
dada e apontou as opiniões de divei'Sos · membros 
da maioria, qu•l hostilisam o •ministerio, mas fazem 
exccp~llo do presidente do .conselho. 

Sr as emundas cahirem, não rlei~ar:l o puhlir:o de 
notai' que a opposiç:1o qu)ri:t urrw consideravel 
diminui~:fiq ([O despt~za. que o !(tOVrl'llo rBpP.llio. 

. A opinião ~o o1•ador, pOo'lanttJ, a respeito das 
· emenda~. ol deixar ·as t:ahir j:i IIL'SRa tlegolnçt1o 1la 
··snes:1; l' não entrngal·as :i gurlhntintl da ap1·eciaçtlo 
de um inimigo: como' mo~l.;·ou Stli' a respe1to d~ssa 

·Esla exccpcilo é um insult•• jogado :\ p"ssoa do 
honrudo t!Utple de Caxias. porque dize,•· se que um 
presidente tio conselho tem 11111 o:ollega inepto e 0 
eouscrl'a é applicar·lhe lambem o epitheto de ine-

·snalel·ia o uoloi'O ex·ministro da guerra. . 
pto. . . . . : .. 

O Sn. PARANAGu.t: -Que precipitou seu juizo. 
O Sn. ZAr.AIIlAS ponrlera que, se o nohÍ·o ex-mi· 

nistro da gum'l'll náo estivesse no hahito d~ des· 
· denhar Ludn o quo vt•rn desl~ lado, teria COIII'PI'• 

sado previameule com o honrado duque c lhe 
per~unt:u'Í:I : " O qne acha ~. Ex.? " E se o nolwe 
ministro tivrsse dilo .. "Acho que ha alguma o:ousa 
aprovt•itavelu, o nolwest•narlor I'ÍI'ia depois 1\fll'fl 
sentar sua opinião. Mas o noh•·•• senatlui', de cscal· 

. pello ~m punho, most•·ou-so disposto a não acha•· 

O orador não d1sso JamaiS que os philosophos e 
hi~tol'iauores da outra calllal'a Mo estejam nó seu 
direito oppondo-so ao govemo. 'Sompr~ é licito a 
mn amigo do ministel'io levantar-sr. cont1·a clle · mas 
o que o oratiOI' diz é que ni!n pódu, conse•·va~Ído a 
dnuomina~:llo de· amigo fiel, fazer um homem ·poli. 
tico npposiç:lo a um governo entregando alguns 
minis!l·os ao .tespr~zo publi.~o. Isto.é nol'o •. 

cousa alguma que p1·estassc ... 
O Sn. PARA!I'AGUÁ:-1\Ajritou Indo in límina. 

· · O Sn.. ZACARIAS continú:o, fazrnrJo· ver que S. Ex; .. 
rejeitando ludo, Jli'Ouuu<:iou um longo discursá, t•m 
·que .tr.v•• tempo de repi'Dvnr, uma por uma, todas 
as idéas encerradas nas emendas. . . 

O nobre senador pelo Pa•·aná.estmnhou a.propo. 
si(~tio do omdo1·, dizendo que os pliilosophos, os· 
hist.íriadoros 11 ou1ros faziam o que faz em diver·so 
~·mr.ioto o uohl'fl visconde .(lé Ab:wté; que,· assim 
o:omo o nobre .visconde d~ Abaettí, inunigo politico 
do g•JV!'J'no, declarou aqu1 que alguns actos. da mi
O~Nterio da guerra ÍllCr?cem seu assentimento, assim 
lambem um amigo do goVtJmo, um ministerial, 
pódtJ fazer uma ou outra censura, como Icem feito 
tlive•·sos I'C[ll'esentantes na outra camara ·e aqu1 um 
nohre sen:1tlo1' pelo IIi o r! e Janeiro, ou. por outros 
termos, que, se o inimigo póde louvar, um amigo O Sn. SrLvgmA DA MOTrA :-0 ministro não de

clarou o que havia de npo·oveitavr.l; disso que havia 
alguma cousa, mas não designou o que. 

O Sn. ZAcAnns :·-o n<;hre mini~to·o t~vc, e.nlre· 
tanto, tempo !le fall:~r o•m f•IVOI' li<J. cürso do• infanta· 
J'Ía c cavallnria da PI'OVJIICI:I dn Rro Grande. do Sul, 
auomontaurlo a rlespeza cem esse estalll'l••wucnlu I 
E'~ uma contr:ulicç.lio rla parte tio nolwe mini~tr·o, 
que falia l'm ecouomias,lemul'llr· ae de, nesta conjun
ctum, augmenlar rlespczas .. 

O Sn. DUQUE DE CAX!.IS (presidenta do co;1selho) : 
-Uma despt•za pcqur.na ... 

O Sn. ZACARIAS é de opinilio que n~o ha despr.zas 
pequenas para cofl·es exhauslos; a de que sn traia 
1mporla cm tl'illh\ e tantos cun:o~. segundo diz·s~. 

b Sn. DUQUE DE CAXIAS (JH'w'denta tlo conselho) : 
-Stlo trcs lentes 

ú Sn. Z.tcAntAs pe1·gunla se esses tres lentes n5o 
pàllmn St'l' dispensados. 

pódo censurar. . .. · 
O omdor contesta: tl falsa esta theorm. A miss~o 

de o:ril.icar, de eensu•·ar, de combater as medidas 
que p:u·e~am menos convenienltJs e a ma1·clm da ad· 
uoiui;;tra~ão, pertence :1 opposi~:to. E' esse o seu 
1Uisl•·r; o• lia cumpre sua missá o cl'iticando, censu· 
l'llfHio e irnpctlindo a passagem do , med1das que 
julgue inf•msas ao bem pub!:co. Isto, porém, náo 
quer dizer que cl>nRUI'C st>uipre, sempre; é nccessa· 
ri, ti que os opposidunistas sejam razoa veis, que .nllo 
Vilupt'rem tudo a esmo. 1 • . . · . 

Em littel'alu•·a, a~u·•ll€> rtue· quer censurar uma 
oill'a cltl pl'incipio a hm nf r! rne1·ece ser lido·. 

J)a mesma sorte, se os 11f!mbros <1:1 opposi~ilo, diz 
o orado•·, quizcs,em ccn: ... !·a•· tudo a e~mo, sempre 
e s<'mp•·e, não teri:un d ii·,ilito á conside•·ação puhlica. 

O ministel'ial tem o direito de , ti vista de 
urna m••ditla proposta pelo govm·no, . .dizer: •.Não 
acho isto conveniente. penso quno pulilico perde!om 
essa po·ovldPncin e, pois, nlío l!vi d01~ o meu voto•. 
Isto póuc fazer qualqum·. t~nnl~te••ral,, ·porq11e o 
or•ado;r 11110 CJUCI' IJIIC d niiiiiStCI'Iaf SCJII Um servo 
do minish·o; não, elle tem o dil·eito. de recusar-lhe 
ás vr>zcs o sou voto. !oills, se o mini~tor·i~l, ap1·e· · 
ci:m1lo a a•lminishnçáo,,. CfmsUI':t acto>s de orrlem a 
ptlr em duvida as hoas inteu~.ões do ministro, a 
o.lecl:u·al·o ao so•·vico dtl eompanhla~ nstrangeh·as, 
es•c mlo ó ministerial, ó ininugo. 

O Sn. Su,1'HIIlA DA MorTA:-Apoiado. 

A falia do lhrono I'Ccommenrlou que se cortas
sem todas as dt!~przas que 'fosse possil'el adiai' 
Nao ha uecessirlaole do se fazm· uma r~~t>JlÇtlo .a essa 
regr·a, Cl'eando-so novas cadeiras naquellc curso e 
dl'l>ll'lllinallllo·SC um augmenlo do despl.'za. E' urna 
contradic•~:lo p:1lrna1'; SHillPI'C l\ uma despoza u:lo 
UI'"Pnle •JÍIC se vac augmrnlnr. O CUI'SO rll1 infanla· 
ri:~ e cavallal'ia as:lirn exisle ha annos; pois fiqun 
corno rsltl altl lill'llioros tPinfHos, ou suppJ'illla-se, 
corno as t•mo•ndas pr·opot•m. Lo~-:o q 110 a falia do 
1hmll" kmhrou nne su evitasse torl:l dnsp,.za qun O Sn.. ZACAll.lAS a esses miuisleriacs estendo a 
fosso possivt•l adiai', n nohl'tJ fll'esido!llte do canse· m:lo, porrpw fjuer ver augmcntatlo cste·pequr.no 
lho, se n:1•1 rJIIiZ•!I' conl.l'adize•··sr•, dtJve oppor cm·· grnpo da opposir5o. ' 
)Ja•·a1-os· :i dL•sp•.•za ~m rJUcsl:io. J O Ol'adOI' estima ver no philosopho, no· hislo· 
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riador , . verdadeiros OpP,OS,ionistas ao governo ; o 
que ntio quer é qu.e ~Jles inlilulem-se amigos r.oliti· 
cos .. Nilo,. e~ta ~Jstmcçilo en!J·e apoio politico e 
apmo admi~Jslrallvo ó apcn~s uma capa mvenla1la 
para encobm mazellas. Por exemplo, il conhecida 
a infelicissima negociaçao de cambiaes em 1875. 
Era um acto.ad!ninistralivo,, mas o ministerial que 
prezass.e a d1g.m~ade,_ poder1.a! com . esta distincçilo 
ile apoiO admmJslrahvo politico, dJzcJ·:-0 minis· 
Iro da fazenda coJmnelteu um pessimo acto admi
nJsiJ·ativo,, mas todavia ó um. polili~o de .Polpa?.,... 
Nao dev1a ,r~zer·!he opposJçtio .lort•l, mclusi.va· 
mente ao mmJsterJO, se este contmuasse a assumir 
a responsabilidade do acto. 

Pilt tinha um ministJ·o da guerra· de quem se 
começou a desconfiar. Julgavam muitos· que. este 
homem de estado, que e1·~ o b1·aço direito de Pitt 
nas operações de guor1·a, Lmlm desviado os dinheiros 
publicas, o quo ali:is era falso,- como- depois se 
mostrou, po1·que desagg1·avqu-so a memo1·ia desse 
estadista. Pitt defendeu o seu collega até a ultima· 
e seus amigos viram cahirem-lhc as Jagl'ima~ 
quando a maio~ia da carriara dos communs pro· 
ferio um voto de d~s~onfia.n~n contra o suspeito. 
A g:u~stilo. era admmJstmliva e nao polilica; c, 
todav1a, P1tt nfio põd~ achar entre seus amigos 
rotitieos um só para sustentar o seu collega e teve 
i.le perdel-o, sob pena de ser a sua politica ar1·astada 
por actos de m:l administraçao. 

O orador lem!Jra depois o que aconteceu com um 
chanceller, jurisconsulto muito distincto, sob o mi· 
nistel'io de Jord Palmmton. 

O chanceller, ali:ls homatlo, tinha certos paren· 
tes (esses parentes!) •.• 

0 Sn0 SARAIVA:-E compadres. 
O Sn .. ZACARIAS: - Os compadres lambem silo 

parentes, parentes espirilua?s. Os parentes, pois, 

além do exemplo do Sr. Abaelé, que aliás era im· 
p1·oeedento, tinha tamb~m o do orador, dando a 
entnnder que o orado1· Jil fez questao de ministros 
que já foi ministerial de A e n:Io de B. O nobre so: 
nador fica cmp1·azado para indicar estes factos. 

O Sn. CommrA : - V. Ex. nito combateu o mi· 
nistel'io do Sr. Carr<lo? · 

O Sr .. ~Ac~nrAs responde que tratar:l primei· 
ro do mm1ster1o do Sr.· Marcondes e· irá depois ao 
do Sr. CarJ'iio. · .. 
. O ministerio de 31 rio Agosto, quando se appro· 

xu~ava a a~ertura das camaras, promoveu uma re· 
umão de· am1gos, a que o orador assistia, e onde 
enunciou Sl!n. orinião cm prcscn~a de um numeroso 
concurso, dizendo claramente que faria opposiçao 
ao gabinete se cm·tos negocias (a questilo da es· 
tmda de ferro d_o D. Pedro II, por e.xcmplo) conti· 
nuassmn como ram. 

E clfectivamcntc começou o orador a fazer oppo· 
sição ao ministeJ•io. .. 

Veio depois o ministcrio.Oiinda, de que fez pa1·te· 
o Sr. Ca,·rtio, e, tendo os JOrnacs annunciado que
estava nomeado preoidonte do Banco do Brasil 
corto cidadão, o orador coinmunicou ne;;ta casa a 
um amigo para f:~zoJ• constar ~o ma1·quez de Olinda 
que colloear-se-lua cm opp?~Jção ao seu gabin••le, 
se tal nomeação, quo parecm um deploravel acto 
administrativo, se elféctuasse. 

Agora o Sr. Carrão. Faziam parte do gabi11eto . 
Olinda csfrellas de pl'imeira g1 andcza,pam fatla1· na 
linguagem astJ•onomica que hoje anda em voga na. 
canura, ntto sabe porque, se não ó por imitactto : 
« ecco la lu na. " . ' · 

Uma ill)portan!issima ques.tito, porém, a~ullava 
naqnelle. tempo : a da ex1:essJva emi~sfio do Uanco 
do llrasJ!. Appella para o membro radical desta 
casa •.• 

O. Sn. SILVEIRA DA Morn:-Sim, senhor, ajudei 
a V. Ex. 

· apresentavam seus memor1aes ao chanceller e o 
publico veio a saber que os pretendentes que ob· 
tinham favores repa1·ham·n'os depois com os taes 
parentes. 

O Sn. SILVEmA D.\ MorrA dá um aparte. 
O Sn. ZAçAmAs, continuando, refere que Pnlmcrs

ton defendeu o chanceller até onde póde ; mas logo 
que J,ouve votação contm o a><cusndo, retirou-se 
este .do gabinete e o ministerio proseguio pm·o. 

O Sn. ZÁC.\RJAS :-••. a respeito do quanto a opi· 
nifio pu!Jiica se moglrM'l apprehensiva com 0 as· 
s~mpto c reelamava uma prompta soluç:to do nego
ew antes do enceJ'l'amento da sessão lcgislatil•a -
O J~tiuislro da. fazem!~, ontJ:etanto , mostrava-s~ 
dnb10 o apatlueo; onvta. alvitres, solicitava dia e 
hom para apl't!SL'JLI.at· madHias e •. , nada. . 

Nestas cir·eumslanr.ias o OJ'ador, sem pdr em ÚU· 
vida as bJ:Is i.nlençõos do ministro da fazenda, cen
surava a srn U'I'OS?Iuç~o_, atacava as suas doutl'iitas 
s.obre impostos e.tmplieJtamento hostilisava a con
tmnação. do gabmetc, se .a quesliio finauceim não 
rosse ~nem·ada e resolvula pl'Omptamente, como 
n;Io .fot. Do s~rt.e que o orador mlo mostrava sym. 
path1a a tal mJmsh:o o IJ!il vont:~do a tal ontJ·o: fez 
do uma q~osttto lmanccu·a. mot11'0 do opposiç:lo a 
totlo o ga!Jmote, soa apaUua continuasse. 

E' r.sta a llü)ltrinado orador:~ politica não póde, 
nao deve servtr de capa á admuustra('ito No Brasil, 
cu1ilpre conl'cssal·o, tem sei'\' ido o serve 1 

Tanto não póde haver· essa separação completa 
enli·e politica e administractto, qwt 11111 principio 
arhnimstJ•ahvo pótle assumir o ca,·adct• do program· 
ma polilico; c ate pa1·ecc ao orador que o ministPrio 
c\ue agora subisse ao podei' de \'ia jurai' ao Evango· 
I 10 ser cconomico a todo o tJ·anse: assim a o~ono· 
mia, qttc e uma virtude commum, polas cil·cumstan· 
cias, assumida o caracter do um lll'ogmmma. c o 
minisli'O que fosso convencido to pcrdulal'io e 
d•~sJ•rgmdo, não se po1leria acoiJCrlaJ' com a capa tia 
politi<"a. porqno a polili~a ficaria neste ~aso confun· 
elida com a atlministJ•açiio. 

Disso lambem o nobre senador pelo Paraná quo 
'VOL IV 

O .su. Connr.u: -N:to estamos tJ'ataJHio tio sym. 
pathlil; ma~ V. Ex. pelo el'I'O do um foi com1ire
hmdo a todos. 

O Sn. ZAcAnJA~:- T.d ora o Ot'I'O, guo projmli· 
cavn a to,lo o gabmoto.~ O oradol' Iom I aliado assaz 
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sobre a debandada, que ameaça o nobre presidente 
do cnn~elho. A antiga d~ssidencia, que dar·se.hia 
pot• extmcta, reapparcce VJVaz.. . . 

O Sn. SAnAIVA: -A dissidencia os!:\ gover
nando. 

clarado.na camara não haver.tido parto directa neín 
indirecta na revolução de 7 de Atit•il do i83i, por· 
que obedeceu á ordem do seu coronel. 

No antecedente discurso o orador j:l mostrou, e 
podia agora sustentar com a tot•rentt• de esct•íptores 
competentes, se preciso fosse, que um major nllo 

O Sn. ZACARIAi :-..•. e t:io altiva. que 0 nobre se eximo do responsabilidade obedecendo a .orden~. 
presidente do conselho, visto ser militar, deve sem que, long~ do serem c_onc~rnent~s ao sea·~ttço, dt· 
perda de tempo opp<lt• :í mina que os philosophos e .zern respetto a um crtmc da matDI' monta, qual o 
historiadores est:lo Jaz'endo, efficaz coptm-mina. · · dtl destronar o chefe do Estado. 

Fallando do corpo ecdesiastico do exercito, 0 O nohru tluque, que tanto applaude a arg~men-
nobre relator da commiss:l'o de marinha e guerm laç:lo do nobro relator da commtssão de mannha e 
disse que o chefe não tem.pedido demissão, dando guerm, devo ler notado que cite pensa no caso, de 

·a entender corn isso que o mesmo ehefe est:í muito que se !rata,. exa~tamente da mesma fórma que o 
C1tll'etH\ido da excellenda do novo regulamento. orador. Asstm sao os seus defensot•es. 

Quando esteve cm sua maior effervesccncia a O SR. DUQUE DE CAXIAS (p1•csulente do conselho) : 
questão religiosa o o governo fazia processar e -Isso é uma queshlo pessoal. · 
prendet· bispos, foi agmdavel ao mini~lt·o da 
gncrt·a desse tempo convi dar paa·a o Ioga r do chefe 
•lo corpo .ecclesiastico um sacerdote orlhodoxo, de 
opini!íes conhecidas..... . 

o· Su. PARA:1';\GUA': -Apoiado. E. illustraílo. 

O Sn. ZAcAmAs:-:.; e muito illustrado, para de 
~erto modo aUenuar o desconcei lo cm que justamente 
m cahindo o ministerio de 7 de 1\lar\\O em ma teria de 
religitlo. Assim que a persislencia do Sr. conego 
José Joaquim da Fon>eca Lima no excn:icio do 
cat'g'O de chefe do coa·po e•~clesiastico n;io prova 
que o regulamento soja optimo, 1:omo pretundo seu 
autor, o nobre ex-ministro da guerra, prova so
mente que, cm attcncão ao chefe quo mlo solicitou 
o cargo, mas aeeitou fazendo uma fineza, •:ertas 
a&pct·ezas do regulamento se pile ti•J lado ..•• 

O SR. ZACA nus : - Pert!Cie ; nilo é questao pes· 
soai, ó uma questão de direito c ao mesmo tempo 
de historia, íla mais alta irnportancia. Em que pese 
ao nohre duque, o orador proseguit·:\. · 

O nobt·e relator da cOrnmiss:Io d~ marinha e 
guerra confessou que a m·dem do cot:onel ao major 
para praticar um ct•ime daro, patentr-, prima facie, 
conhecido como tal, n:to exime o major da respon· 
sahilidade penal, se obedece-lhe. Está, pois, o de· 
fensoa· do nobre duque de perfeito accordo com o . 
ot•ador na questão agitada. · 

q SR. SAUAIVA:- Na applicaçilo ó que elle 
varta. 

O_Sti. ZAcAm,\s : -0 nobre senador pela Bahia' 
relator da co:rJJniss:Io de marinha e guerra entendo 
que o major commette crime, desde que a ordem 
do coronel, a !fUC cllo obedece, é um crin,~. que 
re~na os ~eguint?s requisitos: clara, patente e (em 

0 SR. SARAIVA :-Do maneim que não .lil exc· 
cuta: . 

O Sn. ZAcAIUAS:- .•. como tantas •rezes succede. 
Fazem·se certas leis e diz-se: «Executem como 

poderem. • 

latunJ p1•zma (acw. · · . 
Om, a ot•dem do coronel do batalbao do impe

rador, dada ao respectivo major (o nobre duqnr) · 
era um crime claro, patente e não só conhecido 
p1·ima /ilCie, mas, segundo um pedaço de latim, que 
emp1·esta .ao orador um senador que assenta-se a 
seu lado, praticado coram pop1tlo. . 

.o Sn. CoRnEIA:- Nessa obset•vação de que se 
allt·ouxou o regulamento V. Ex. rcconhcee falta de 
um ministro e so se tratasse de um ministel'io 
amigo, V. Ex. voltar-se-h ia contm todo o gabinete. 

Ü· SR.· ZACARIAS: - Oein se vê que mio havia 
nisso motivo para t'OmpinH:nlo; o caso não seriã 
nem de longa parecido enm o caso das cam!Jiaes, que 
séria raz:1o de so!Jt·a pam romper com o ministea·ao, 
na hypothese figurada pelo nobre senador pelo l'a· 
raná. · · 

O SR. CoRREIA :-En!i·etanlo ú uma falta. 
O Sn. ZACARIAS: - O noht•e sonadoa· conhece 

muito bom a linha IJIIO o omdor tt·a~:ou. O pt·opt·io 
nobt•n senador tem discotTido nqui algumas vezes 
em divergencia com o minis(ul'iu, mas nem pnt• isso 
é j:\ classificatlo como Jihilosopho nem histon'ador. 

O Sn. P,mANAouA :-Esl:í uns pt·olrgomrnos. 
O Sn. Zo~cAll!AS: - Es!:i t:ai\'I'Z na pi'Ofact:•io de 

algum tt·ataJo d1J philosophia ... 
. Passa agora o omdot· :i qucsl:lo aqui aventada a 

pro]Josilo dr: haver o no!Jro·.duque do Caxias tio· 

O Sn. JuNQUEIRA:-Ahi está o latim. 

O SR. ZACAillAS: ~. • . porque a revolução ílo 7 
de Abl'il íle f831 não se tmpt·ovisou da noúte 
pam o ília, havia muito tempo que se agitava; 
ao almoço, ao jantar, tí ceia, nos theatros, nos 
club~, nas ruas, nas pmças e nos templos, era esse 
o objecto da eonvcrsaç:Io geral; a revoluçtlo estava, 
por assim dizer, n~ ntmospllCI'a e excreta pt•esslo 
sobre todos. 

Logo, o batalhão do irnpet·ador, desccmlo :í noute 
do S. Chris~ovão pam o campo em ultimo log:u·, 
como tom dtto o noht·e dm/ne (mas Jogo Vlll'-RR·ha 
qnll não é exacto), sabia he l:amenle o que ia lhzor, 
r/ttrJ não ia a serviço do sua .:ompelPnei:t, ma~ aju
r at· com as at•ma;; . a t'OI'Ohtr\;lo. O tuajm·, com 
maiot•ia do razão, sabia quo s'c uit·igi:t :io campo 
pam expPllit· do lht·ono (ot·a o menos que a rovo-
lurfio queda ützea·) o rei. . · 
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' o SR. DUQUE Dll CAXIAS ( pt•asidente do coiiSalho): I api'Oveitava o momento em que a guarda de honra 

-Por o1·dem do seu commandanle. · c a olficialidad~ de a•·tilbnria montada se entrelinha 
. na ceia pa1·a eradir-se dd S. Chrislovão, ondo e_s-

0 SR. ZAcARIAS :-Tome o nobre duque, pres!: lava do guarda ao ex:-monarcba, e com toda a sua 
dento do conselho, contas ao ·seu tlefensor. ~lle Jil gente apresentoll·Se no campo. • 
reconheceu que a o1·dem t!~ coronel ao maJo.r não O pro1:ctlimento potriotico deste bravo batalhão 
isenta este ile reqponsah1hdade, quando o cr1me ó excitou ':onlade do o imitar á artilhada montada, 
manifesto, e. manifeslissimo era o do coronel, do que, be.rn como elle se achava estacionada-na q11inla 
major e de totlo o batalhão march_ando pa1·a o cam- tia lloa· Vista· os ~lficiaes patriotas deste corpo, 
po, afim de ex(lellir do throno o tmperador, a quem aproveitando:se da boa disposição, que appat•ecia 
fazia gua1·da. · . n.os. soldados, a despeito dos sentimentos anti-bra-

0 f'R, JuNQUEm.\:-0 batalhão sabia o quo ia s!len·os do commandante o de alguns outros ofl!· 
fazer · cmes, resolveram marchar para o campo a reum• 

• . . l'em-se aos seus companheiros; esta resolução foi 
O SR .. ZAc.mrAs :-Perfeitamente, desde o chefe commu!1icada ao ex-imperador, _o qual, conhecendo, 

até a ullima praça. porém Já tarde, a sua triste pos1çiio, nao ousou op· · 
o· Sn. Jonm :-Eu não sabia da revoluçao: pô•··se :1 vontade do ultimo arrimo que lhe resta v~·." 

O b d • • d Do trecho lido resulta : i•, que, contra o que d1z 
. O SR. Z.\c,~mAs ~- no l'e sena 01' cu ptaça 0 o nob1·e duque o batalbao do imperador na:o foi 

bataiMo do Jmpe1:ador. . . . o ultimo a retil·;I'·Se de S. ChÍ'istovão para o campo, 
O SR. JomM :-Era do povo e VIVIU entre· o mas o de artilhar·ia montada; 2•, que o batalhiio do 

povo. . imperador retirou-se sem ordem de D. Pedro I, 
o SR. iuNQUEIRA: -,. Assim ó que se escreve a COI~lO se tem quel'ido inculcar, antes com SOrP.reza 

- historia. do nnperador. . 
O SR. ZAcARIAS :-Assim ó que se pretentle al

lel'ar· a historia, mas o or·:ulor· mostrará como a 
historia.está escripta. Por. ora tr·ata de mostr·~r ,que 
o major do batalhão do tmpcrador não póuo JUS-
tificar-se com a ordem do seu coronel. · 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS (presidente do conselho): 
-Nilo sou dessa opinião : o major devia obedecer. 

O Sn. Zo~cAmAs :-O nobre duqeu tom contm 
si dous argumentadores : o o1·ador, que é ft·aco, e 
o nobre relator d~ com missão de marinha ci guerra, 
que o nobr~sitlenlo do conselho .julga fortissi· 
mo, ~ 
' O Sn. JuNQUEmA:-1\Ias declar·ci que ellc não po· 
dia saber se o bala! Mo marchava para esse fim. 

O Sn. SAIIAIVA:-Ontle est:í o llom senso? 
O Sn. ZACARIAs:- ...•. abandonou a defesa do 

nobre duque. 
O Sn. JuNQUBlliA:-:Podia su~pm· que o batalhão 

marchava para defendm· a legalidade. · 
O. Sn. ZACARIAS : - A lugnlitlatle estava em 

S. Christovilo, no campo a revolução. 
o Sn. Jonm:-Uma revolu~láO que cst:l choca. 
O Sn. ZACAII!As:-0 nobre senador pelo Espirita· 

Santo tem 1:\ suas r:1zuos para assim enunciar-se: 
não se lhe contesta o gosto uom o dil'cilo tio tlizel' 
o que quizer. 

O que, porém, muito int<!ressa, e o or·ador vae j:l 
mosll'ar, é quo a pnlavm do uoln·e duque o a do 
tle seus cxagel'aLios amigos cabem LI;, totlo perante 
a histol'in. 

Lor·:l em pl'io1ni!'o Jogar o tr·ed10 de um escl'ipto 
publicado 0111 iS:Ii sob o titulo : nllistol'ia da 1\e
volu~ão do ll!'asil com peças ollh:iaes o fac sim i/e da 
propl'ia11111o do IJ. Pe1lro por• um mrmhr·o da cam:\1'11 
dos deputados ... Eis o t1H:ho :l pagina ~:l (huulo): 

ccNcstc corncnos o batalhão cha111aLio tio impe!'ador 

O SR. SARAIVA :-Sem consultai-o. 
O Sn. ZAcAn;As :-Sem.consultal-o, cleserlando. 

O nohre duque tem tomatlo nesta questão di· 
versas altitudes. A principio, disse na. camara ~m 
aparte, que obedecera a ordem superror, sem lll·. 
ui•::n· qual era o superior; depois declarou em 
uiSCUI'SO alli proferido em 1.7 do Abril que fôra_ o 
seu coronel e, ultimamente, quando fallava ha d1as · 
o or·atlor·, tlisse-lhe, em aparte, que suppunha ter 
o coronel ordem do imperador parafazer o que fez. 

O SR. DUQUE DE Cuas (p1·esidente do conselho): 
...:.sustento o que disse. · . . 

O Sn. ZACARIAS :-Enll·eta1ito consta do trecho 
citado f!Ue o balalhilo do imperadO!' nlio fôra o 
ultimo dos corpos que marchamm para. o campo. 

O SR. DUQUE DE CAXIAS (p1•esidente do con&ellw): 
-0 ultimo dos que se reunil'nm no campo. 

O SR. ZACAIIIAS 111 as prop1·ias palavras do nobJ•e 
duque : «A verdade ó que naquolla época eu era 
major do um corpo. Este cor(lo foi dos ultímos
que d1cgaram ao campo do Sant' Anna, tendo para 
alli marchatlo cm ordem, conduzido pelo seu pro· 
pl'io commandante, occupando eu o meu 'Jogar de 
uíajor. Marchai, portanto, em virtmle de ordem 
cornpclente, não fui. revolucionaria. Estimei a •·e
voluvfio, julguei que era de vanta~cm pam o Brasil, 
mas não concor·ri directa nem indirectamente para 
cl!a." · 

O Su. vuQUE m• CAXIAS (Jll'esidente elo conselho): 
--Foi tios ultimas; depois dolle chegou o de arti
lharia. N:1o mo recordava; h a ~6 annos que esse 
facto se dou. 

O Sn. ZACAilJAS est:l (lOrsuadido · da boa ó do 
nobi'O ministro, mas a verdade ó que o batalhão tio 
irnpcratlor· pal'lio de S. ·Chrislovão para o campo 
JH'imoir·o que o corpo do ai'! ilharia, e que a (lnr·tida 
tio bat:llhilo do .impera1Jor fôm para este uma sor-
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preza, ao passo quu o COJ'po de artilh:ria, nltmzo 
m'l'ímo de IJ, Pedr·o r, rotiron se, communicanrlo-se 
n resolução do mesmo corpo, a que ]), Pedro I r)<To 
ousou oppor·-sc ; C' balalh:io do Imperador fo1 o 
JlOnuHimo a ir para o carupo, sem scionci11 de rei. 
O nohro duque deu a cnlcndOJ· que o coronel do !Ja. 
tnlhiio, do quo cm mnjor, liver·a or(fem llo irnpe· 
mdor para retirar-se. 

O Sn. DUQUll m~ CAXIAS (7wesidanta do conselho): 
-Ouvi dizer que leve. 

O Sn. ZACAil!AS :-Aias ncro levo; ora impossível 
que a tivesse. . 

O Sn. DUQUE DE CAXI.\S (presidente do cansei/to): 
- Elle não m'o disso. · 

O Sn. ZAGAIIIAS: -- Se tal orrlom enwnnssc do 
imperaclol', a dr.fcsa do nol1re durjtte or.I'Ía corn
plela, calhegol'lca, O corpo <JrW J•etjrou-sn eom ns· 
sentimento do D. PedJ·o 1 foi o de urtilharia, 
ultimo al'l'imo que o abandonou, · 

. Em 183ti o inglez Jo:1o Armilngc eompoz a sua 
" Historia do Brasil, desde a clwgnda da real fa· 
mi lia de Brngan~a em i808 até a abdicação do impe· 
rauor IJ, Pedro I"· 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS (pJ·esidente do cansei/lo) : 
-A IJistol'ia não dcstrúu nnda do que eu disse. 

O Sn. ZAr.AnrAs:-V<•ja-se o que di~ o historiador 
inglcz :~ pagina 30i) a iJOO (lantlo): 

" O impt,radot· ouvia a r<'prescnlação, mas n:io 
aunuio, responclenclo: l'udo farei para o povo; 
uws nada pelo poro. 

Aponns sabida esta respost.a no campo, levan
taram-se os gritos mais sediciosos, e as tropas 
commandadas por Francisco do Lima principiaram 
a reUtJir-se :1/Ji pa1·a 1\izorem cansa commurn 
com a popula~a. O mesrno Lima, quo so ach~va 
aiuda irresoluto, apJ·escntou-se em pessoa ao Jm· 
peJ'adoJ', para r!xplwar-lhe o estado das cousas, e, 
se possiwl fosse, resolvei-o :1 annuir aos desejos 
tio povo. Suas ropresrniHÇ<ics foram baldadas; 
D. Pedro r·ecusou-se a demittir os ministros; porém 
tarrlfJ usai'~ tl:1 sua firmeza; j:l de nada lhe scJ•via. 

O batalh5ü elo Imperador, que estava aqnar· 
tQ]ndo om S. Chdstov:io, e ent:10 commandado po1' 
Manncl da Fonseca Limn, foi reunir-se aos seus 
cntn:tr'o1rlas no e:rmpo, onde chegiJu pelas H homs 
rla noute. S<'guio taml1om a gnaJ'[la de holll'a que 
f<lra clwmatla a S. Chl'istov:io, e os cidaclfios, o a 
populaça que so Mhava no campo, cujo numCJ'O 
an:;mentam gt•atlnalmente, proveram-so de a1·mas 
tiradas dos qnart.eis Yizinhos. Venclo-so assim ahan· 
danado n itwapt~z do se arrastai' con!J·a tropas 
tlisdplin:Hias, o p:u·tido poJ•/Uguez nem se quer 
iHl animou a app:u·ecer nas ruas, tornanrlo-se desta 
fúr·ma impr•t~lical'ei qualquer compromell.imento. O 
Ç<•nct·al Lima enviou uni do seus ajudantcs,Mignel do 
lll'i;1s, a infonn:ll' o imperador do qtJO so passava. " 

A:;:oJ'il J:1r. um elogio a Pctlro I (continurmrlo a /a.J') : 
" Deve-se confessar· rtue nesta occasi:1o ]), Jledi'O 

mosli·ou nma dignidade c grandeza do quo n:io 
usara nos dias de prOSJlel'itlatle. ~'odos os senti-

mentos de ogoismo haviam sido esquecidos; o, 
quando alguns minutos depois, soube que o ba· 
talhrro ~ommandado por I\lanocl da P. L. havia 
dese1·tado, disso simplesmente : " Fez bem, quo se 
v:1o reunir . aos seus eamamt!as no campo, não 
desejo que nlgucm se sa_crilique por mim." 

J~slas palavras do ex·lmperador, longe de auto· 
J'izarcm a rctimda do batalhão, envolvem uma cen · 
stll'a pungente, porquu pelo seu jura.mento o Impe
J"allor suppunha que esse batalhfio tmha o dever de 
sacrificar-se por ello I 

S:To factos passados ha ~6 annos, é ':erdade, mas 
a historia desses factos aeha-se escr1pla e, além . 
disso, ainda ha grande numero tle testemunhas 
dos acontecimentos. Aqui estil (apontando para o 
St. m'scm1de de Abaeté) o nollJ'e visconde de 
Ahar.!é, que foi até um dos 2!!, ''Ígnatarios darepre· 
scntamio de 17 do Mar~ o diJ•1gida ao imperador e que 
púdc • úizer-se o manifesto de gue1 a ao cheJ'u elo 
Estado. 

Voz1's:- Leia a reprosentaçcro . 
O Sn. ZAC.\RJAS :-E' longa; mas ei!-a: 
" Senllor·.-Os repJ·esentantes abaixo assignados, 

doídos profundamente .dos acon!ecimentos q~e 
tiveram Jogar nesta . cap1tal, especta! mente no dta 
13 do ~orrtm!e moz, por occasião dos festejos que 
se dispuzcram, não tanto para solemnisat· o feliz 
rr~1·csso de Vossa Magestade Imperwl e Constitu· 
ci3nal como principalmente para ludibriar e mal· 
t.ratar 'os brasiteiJ·os amigns da liberdade,e dá pah·ia, 
C[UC foram de facto cobertos de opp1·obrios pelo par· 
tHio lusitano, que insurgio de novo no meio de 
nós entre gritos dd-vivam os pol'luguezes-en· 
tro 'morras setlicJosos e anarchicos, e violencias 
de todo o gcnero, de que teo~1 sido vietimas al· 
guns patJ'iotas .cujo sangue fo1 der.ado em uma 
a~I!;I'Oss.1o pel'lida e j:l de ante-miTo premedi· 
t:~da por homens qun, no delírio de seus crimes, 
e 1·a1~ claramente protegidos pelo govemo e poJas 
autol'idados suba! tomas, como elles mesmos bla· 
~on:tvarn, cornprome!tendo até com incl'ivel au· 
tÍacia o nome augusto o respeitavel de Vossa Ma
~esta(lo Imperial e.Constitucional: julgam do seu 
dever corno cidadaos om que recahh•am os rolos de 
seus ~ompalriotas, como úons brasíleiJ•os, muit? •!e 
perto interessm!os na cons~1:vaç:io da honra e thgn!· 
tlarlo do na~:io, e 11:1 esta!JJ!Jdade do throno constJ· 
t.ueional olei':JJ' a sua voz ate á augusta presença de 
Vos~a !IÍagcstade Imperial e Constitucional, pintan· 
do-lho neste hre\•A qm11!Joo, a cu,ia mesquinhez sup· 
prir:i a alta. concep(~:1~ do yossa J\fagestat!o Imporwl 
0 Constilucwnal, a !J'Jste sJtUa(~ão em quo so acham 
os negocias da p:lll'ia! o p~tlindo instantom~ute as 
provülencias necessarws, J:t pam J'Ostabelecunonto 
da onlem o do socego puulico, j:l parn desall'r·onta 
do Brasil vilipcncllado, o pungido no mais delicado 
e sensível do Ll'io e puut!onot' nacional, providon· 
cinH estas, qno ni1o dcvcrn todavia exorbitar do 
dreulo onlinario ria fiel execut~ão das leis, punÍI!· 
do-so na confonnidat!o dellas os aulot·os e cornpli· 
ccs dos attentrulos comrr.ellitlos, o rcsponsahilisau· 
do-so as autoJ"idatlcs que, por notOJ'ia connivllncia 
ou apathica indiJTcrcnra, dcixnrnm o campo Jiyro 

·f 



J ' __ ., 

,_ 

ANNAES DO SENADO 77 
nos assassinos, pcriUJ·badores 
dado comrnuns. · 

da paz e !i·anquilli- Pimontol, Nicol:lo Pereim do Campos Vergueiro, 
Evaristo FeiTOira da V1!iga, Jo;io F••l'nantles tle Vas
wu~nllos, Josu Joarpriru Vicir·a Souto, Antonio 
Pauliun Limpo d11 Ahreu, Antonio de Castro Alva
i'CS, Jose Custodio Dias, Joarplim Francisco Alva
J'I!S B1·anco Muniz Bar·r·eto, Candirlo Baptista de 
Olil•.,ira, Vicente l?ei'I'CÍI'a de Ca$(ro e Silva, 111•
noct.do Nascirúcnto Castro e Silva, Antonio José 
da Veiga. 11 • 

· Entre os signatal'ios da fo~osa representar<io ,lá 
se a~hava o cnergico Honorio Hermeto Car·ue1ro 
Lrilo, depois chefe distineto do partido consei'Va
dor·, rebelde cm f8:Jl e posteriormente um dos 
mnis respeitaveis. lia eonservarlor hoje que dese
jaria inutilisar as paginas da historia /JUra não 
consta1· no 2" reinado que no i" reinar o não se 
adwu ao lado do rei: Honorio e1'a homem do 
outra tempera: revolucionado quando foi preciso 
sel-o, homem da ordem quando os tempos e as· 
circumstancias o exigiram. 

Dos 2~ signatal'ios ainda vivem o nobre visconde 
de Abaetc c o S1·. Joaquim Francisco Alves Muniz 
Barreto, cujas reminiscenciag n<io podem ~tist~ar 
do que a respeito o~lesses succcssos cont:t a h1storm. 

A rupresentat-<lo, como disso, foi um manifesto 
de guerm e desde 17 de Marr-o estava d;rtlo o im· 
pulso irr~sistivel ao movimento re'volw:ionario. 
'l'odos tircram noticia tkllr, menos o batalhão do 
imJ1m'atioJ' c o seu majo1· r E' muita ingenuidade I 

. Smiltol', os sediciosos á S•Jrnbm do nu~uslo nome 
do Vossa 1\fagestade Imperial c Constitucional conti
nuam naexocuç<io de seus planos tenebrosos; os ul
trajes Cl'cscom,a nacionalidade soll'l·c, u nenhum povo 
tolera sem resistir quo o estraugcíi'O venha impor
lhe no s~u proprio paiz um jugo ignoruinio~o. De 
estrangeu·os que se honram de ser vassallos de 
D. Miguel e de outros, suhdilos da S1·a. D. Mal'ia II, 
se compunham em wamle parto esses g1·upos, fJIIO 
nas nontes de f3 e H, nós vimos e ouvimos encho!' 
de impropel'ios e baltlües o nome hi·asileiro, espan
car e ferir a mu~tos dos nossos compatl'iot,:1~, a [li'";· 
tex!o de fcúerah~ta~, ~le uma qnc~tão politiCa, cuJa 
dec!silo pende dú Jlll7.0 e deliberac<io do poder 
legislativo, nunea do furor insensato· c s:lllguinario 
d~ homens grosseiros, cujo entendimento e de mais 
alwnado por suggeslões traidoras. Os brasileil·os 
estão CI'Uelrnente ofi'endidos; os brasileiros que se 
ameaça ainda com prisü,)s pa1·~iaes e injustas 
nutrem em. seu peito a indignarão mais bem fun
dada e ma1s profunda, n;io sendo possível calculai' 
até onde chegar;io os seus resultado:<:, se aenso o 
governo não cohibir desde j<i semelhantes d•lsonlcns, 
se não !oma1· medidas para quo a aJl'i·onta foi ta ü 
narilo ~eJa quanto antes reparada. Os representan
tes ab~t~o assim. o esperam, confiados na sabodol'ia 
o patr.whsrno de Vos~a Magestade Imperial c Con
stttucwnal, a despe1to tios tmiçloi'<'S que possam 
rodea!' o. throno de Vossa Magesfade Imperial c 
Cons!itucwnal, os quaes wio tenio forca bastante 
para sufl'ocar ahi estes clamol'CS, quo saliem de co
~ac~es ulcera~os, mas ~migas do seu paz e da 
JUS!i~a. As Ci!'cumstanc~as s;iu as mais Ul'f(entes, e 
a. menor demora póde em tacs casos se1· funeslis
slma. A confian~a que conrinba tc1· no "OVCI'no 
está !JUasi de todo pe1·dit!a, u se porvenll~m fiea 
ren:t Impunes os attentados, coutra que os· abaixo 
ass1gnados representarn, import:ll'll isto um uma tliJ· 
claraçao ao povo Lrasilei1'0 d~ lJLW lhe cumpl'>J vin
gar elle mesmo por todos os meios a sua Jwnm c 
brio, tllo indignamente maculados. 

Esta linguagem, SCIIIIDI', e fmnc:l o leal : OUI~:l 
Voss.a Alagcstatle Imperial c Constitucioual, pPÍ·
sua<}idO ~le qu~ wio s;io os atlulmlol'l).< <JUC sall'am 
os unpel'los, s1m aqnclles que toem !mslante for<J:\ 
d'alma pam tl izt•r·em aos princi pes a V<'i'tl:ttle; ai111h 
que osta o.~ não lisongeie. A unil•m puulica, o r·n
pouso rio Estado, o thi·ouo mesmo, tudo t•st:l 
ameaçado, se a I'Opresentat~<ill quo os abaixo assi
gnados respoitosant~•nto dirig•!lll a Vossa Mag<•st.adl' 
Imperial e Con,;titudonal não J'uJ' allcnditla; o os 
sons \'otos completamente salisf'eilos. 

Ha ainrla a aprodai' uma obra, que é o " Compen· 
~io da Historia do llrasil pi!lo general J. I. de 
Abreu Lima. " A' pngs. 7a. c 71 encontra-se o 
seguinte pel'iodo (leurlo) : 

" O hatalh<io do impcra<lor, que estava aquarte
laria em S. Clll'islov<io, tamhem foi l'cunir·se no 
campo, onde chegou pelas ii horas tia noute. 
Quando D. Pedro souhe dust:l d<!Sci'Ç<io, disse com 
muito sanliUA ti· i o : " Fez L em, que se v:i reunir aos 
seus enmaradas no campo; n:ío rlnsrjo que alguem 
se sacrifique po1' mim. " Dopois disto mandou elle 
mesmo que o rpgimento de n1·tilll:n•ia montada, que 
sn a~hava no palco da quiula, fosso ignalmente 
reunil'·SfJ aos out.1·os corpos; e assim prcvrmio 
qu~lqu<'l' desaguisado, que a diver~:,:nc1a •mtr·e a 
tl'flpa pOli e ria produzir. Devc-so confessai' quo nesta 
o~casi:1o D. Pedro mosti'OL! unm dignidmle e gran
rli!i:t •l'alma, de quo mio usar:l nos dias da sua 
prospt'l'id:uJ,•. " 

Out<·os historiarlorrs n;io póde o Dl'arlor illl'or.m·, 
pnl'lfllO nem o Sr·. Vm·nlwgcm nem o Sr. Pereira 
da Sill'a tmtnm do ponto. 

llio de J:rueii'O, 17 de M:uvo de J8:li, .. 
Agora :1s gloriosas nssignaluras dt~sscs reJwhh~s 

silo as segninl••s (lenrlo): 
"IlOIIDI'ato Jose d<! llal'l'os Paim, Vt•iwncioll,•n

riqucs do llozolltle, Mauorl údoi·ico ~lendo•s, Auto 
nio Josll do Lessa, Jc1su Uarliniauo dn Akne:1r, 
Augusto Xavitw de C:rl'vallio, .fosu M:1ria l'iuto 
Peixoto, Honorio Hel'nwto Cal'lleiro Le<Lo, .Ju:rqnirr1 
1\lanoo! Canwi1·o ,·.a Cunha, Francisco de !'aula lia i'· 
ros, llaptist<\ Caetano tio Almeida, Manoel Pacheco 

J.lnas palavras solll'o a- pasmacnim- só para 
notar a divergencia cnti'O O nobre St!ll:lliOr' peJa Ra
Jiin, o S~·· Jui!fJ~i••irn, '~? noiH'O senado!' pelo Mara-
nh:io, o S1·. Vwrra da i:itll'a. . 

Ei.' o <jlt•l diz o primeiro: 
" Er1j:lli Pru 11111 autor· uotal'rl estns palavras:

JC,~tiz o povo qn•J o;io tiver· historia 1-N<lo f[lll'i'O 
npplie<ri·<IS intuir·nro<•utu a nós; mas devo diz•'l' quo, 
se aill'ii'IIIOS ao tll:t!so qualquer lil'l'o de his!Oi'in, 
l'l!r'I'IIIOS IJIIO a j\L'rrrla du iristorialfOI' SL' tlt•t<'llr rrt:tÍ8 
tl'llljiO nos f'adus lror·r·"r·os<os, qrw l'a1.>'111 horTipil:u• 
a Jwr<raui<latle, e que, quando Ira <rigum Jwriodo do 
descauso, do paz, do JIUSIIlaccira, como iz o hon-

I 
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l'ntlo senador, nosso pol'iodo a penna do historiador 
corre pressurosa, tmnspúe gmndes distaueias, gl'iln· 
des lapsos de tempo, o nesses poriodos a. humani· 
dado que gemeu muitas vozes sob o )alego tlos ty
rannos o das 1alamidades de todo o genei'O, nesse 
pel'iodo de Jlasmaceira vive tmnquilla, vive feliz, 
·preparando-se pa1·a grandes commettimentos." 

A p1·imeim smgulal'idado tio treclio é dizer que, 
. abrindo-se ao caso qualquer livro de historia, nota· 
se que a ponna do liisto!'iador d:l pi'Oferencia a 
factos horrorosos. Podera isso ser até corto ponto 
exaeto, refe1·indo-se a escrip!OI'OS que só. se o'ccu· 
pavam, outr'ora, de guerras e de factos, alegres ou 
tristes, das familias reinantes. !\Ias ness:1 classe não 
se comprchcndem Prescot, Guizo!, Mncaulay, A. 

em•v'am o joelho perante a graciosa rainha, !em· 
h1·ando nessa humilde posiç~o a Ol'igem e a dura.çilo 
d~ realeza, ]Jóde tambi!Jll o nobre duque 1le Caxm~, 
que jil concorreu com a sua espada p:11'a fazer cahu· 
do throno. o primc~I'O imperador\ J~as suas relações 
de cortezm e dedccaçllo sem lumtes .no segundo 
•·oinado, deixar enii'OVel', como os anstocratas e 
liberaes daquella naç[o, o que succedeu no passado • 

· Hertmlano e tantos outros que se occuparn la1•ga· 
mente do povo, dos seus costumes, de sua indus: 
Iria e prog1•esso em todo o sentido. O nobre se· 

·nadar pela Bahia confunde as épocas. 
Outr:i obsm·vação, que sorprenrle, é dizer o íllus· 

t1·e relator da commissão de marinha e guerm que 
pasmac1•íra, cm vez de ser um m:lo estado ri e cousas, 
c b1·eve descanso pam novos commettimentos , e 
uma· condição feliz do paíz. S. Ex pensa que pas· 
nwceira é synonimo de tranquillidaue, de paz. 

() Sn. JuNQUElliA: -Nem eu chamei, V. Ex. ó 
que chamou. 
• O Sn. ZACARIAS: -Ao passo que o nobre senador 
pcl:l llahia dá t:io estranha intelligcucia ao tele· 
gramma lembrado, o nobre sennrlo1· pelo Marnnh:lo, 
que contmhio na Allemanha o habito dl! aprofundar 
as queslúcs, exprime-se a esse respeito do seguinte 
modo (lendo) : 

" E o phenomeno que determina o que verwls e 
occasi.oua as _apprehensu~s ~le que !lOS acl.-;.nos 
possu1dos é a cOI'J'Cn!e das Hlóas socmes, que na 
transforrn:1\~~o por que vao fazendo passaJ' a socie
datlc, causa rssas pei·ltu·hações e impõe aos parti· 
dos as refol'llms exigidas pela civilisaç~o, pelo pro· 
g•·esso, ohrigando-os a J'mnqur:u· as barreiras que 
se havia1n lraçado." 

Depois de fatlar da perturbação em.que StJ ach:r a 
sociedade, diz : " N:Io rne aclmil·a, pois, que no 
seio do p:u·tido consci'V:tdnl' so. nianifestem as d iver
gencias apontadas pelo nobre stmado1· pela Bahia." 
Attenta a divcrgenda de opiniür.s dos defensÕ1~es 
do noLro duque sobre o. telngrarnma, o omdoc· 
pede a S. Ex. que deixe de enviai-o ao seu deslino 
so digne-se prestai' a sua al!ont\[O ao !rr,cho tle 
Montalembert, que o omclor tem· est\l'iptn do Mm 
do noLre visconde cltJ Ahaeté nesta constiluiç:io 
(mostl'wulo um c;cemplul' da lei fwulamental) e diz 
assim. (Lendo): · 

" Em matol'ia de ficç:lo, diz l\Jontalemboi'l, pro· 
fi1·o o syste.nHI inf(lcz, que olH·ig~ ainda hoje o al'is· 
tocrata rna1s exallatlo e o IJJ:IIS' fogoso liberal a 
ilolH·ar o jonlho jJcranlo a rainh:t 0111 sou thronu, ao 
:llll'esenlal'·llco o t iscuJ·so qun os ministros ela maioria 
parlarnonl:\1' J'azcm·n'a p1·oferi1', o qno Pscolhe esl:t 
luunilt.le posi('<lo para lt!llliu·ar assi111 :lrc:ilt•za os Ji. 
mctes do ~ou pudeJ' o ns condi~lios tia sua tlurat·.rro,, 

Arrovmtaudo o exemplo dos arislot:I'Hlas o Jibc· 
raos mglczes, 'JliO, depois de lwrcJ' castigado um roi, 

Tem concluitlo. · . 
VozEs:7 Muito bem. 
O Sn. VISCONDE DE AnAEl'É:-Muito bem, COJ!lO 

~empJ·e. 

Ficou a discussão adiada pela hora. 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PENSÕES 
Entraram em 3• discussão, a qual ficou encer

rada por iitlla de numero para votar-se, as propo · 
siçlíes da camara dos Srs. depu!atlos do corrente 
uno: · 

N. 1i8, approvando a pensão concedida á baro· 
neza de Taquary. . . . . . , · · · 

N. 21, idem ao ex·!mpenal mannheuo João 
Ac.acio. 

Esgotada a hom, o Sr. p1·csidentà deu a seguinte 
ordem do dia para 5 do corrente : 

1:, pm·te atá á 1 !Iom.-Votação das maiorias cuja 
discuss[o ficou encermda. 

Continuação da 2• discussão da proposta· do 
poder executivo com as emendas da camara dos de· 
pulados e do senado, lixando as fm·ças ele terra 
para o anno financeiro do 1877-1878. 

2" parte â 1 hora 011 antes.- Discuss[o dos re· 
querimentos : . . 

L• Do SJ•. Teixeira Juniol' para pedir•se aos mi; 
nistcrios da agl'icultm·a, comrncrcio e obras publi
cas e da fazenda iufonnacúes J'Oiativas á companhia 
Hio de .Janeiro City Improvements. 

2.• Do S1·. Silveil·a da 1\Iolla pedindo inlorma
r.ücs ao ministel'io da mal'inha acerca do encoum· 
êado Iudependencia. . · · 

:J.• Do Sr. Cunha o Figueil·edo para pedir-se 
infoc:mnr.ilos sobre o concn•·so das ig1·ejas vagas. 

Levàntou-se a sessfio :ls 3 ho.•·as da tarde •. 

,.,, I!ICMNiiO 

mi ti DE MAIO DE 1877 
1'1\l!:SIDENCIA DO Sll. VISCONDE DE JAGUARY 

lltumntna·lo. -ExPEDigNl'E,-Pnrecec·~s da com
mis~:1o tle insll'n•:(l:io puhlica.-Discurso e rc· 
CJIWI'inwnto do Sr. Dias·tlc Cal'l'alhn.-Discm·so 
t! rcquel'imento tio S1·. Junqncira.-llcqucrimento 
tlo S1·. Corrcia.-Onmm no DI.\.-Pensüos.-Vo
taclao.-Foc·lms 1le torra.-Discnl'sos dos Srs. Sa· 
r:~iva, .Tuntjueim o G?I'J'cia.-l:cqnel'imcnl.o.
lliscursos tlos Srs. Le1tfio d:L CLmhn, .Johlm·o 
'!\>ixeira Junior. 
A's 11 horas da manll:t fez-so a ch:un:ula o 

achamm-so presentes 30 SJ·s. scnatloros, ·a saber : 

i ., 
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visconcle de Jnguary, Dias de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, ba1·fio de -Mamanguape; .Junqueira, 
Mendll's de Almeida, Luiz Carlos, barão de Ca· 
margos, Vieira da Siiva, Hibeiro da Luz, visconde 
do Uio Gran1l~, Luililo da Cunha, Ilari'Os Dm·reto, 
Correia, barilo da Laguna, visconde. rle Mu1·iliha, 
Jo:lo Alfredo, barilo de Ma1·oim, viscontle deAbante, 
duq.ue de Caxias, Teh:eim .Tunior, .Tagn:u·iho, _Fi· 
gueal'!l de. Mello, Paranagu:l, bar;lo de Coteg1pe, 
Jobim, Pompeu, barfio dr. Pirapama, Cunha e Fi-
gueirndo e. visconde de Nitherohy. · 

Çomparecçram depois os S1·s. 1~io~o Velho, Za· 
cal'las, Saraiva, UcMa Cavalcantí, Cruz l\lachailo, 
Fausto de Aguiar, Diniz, Sinimbú, Silveira da 
Moita, Fernandes da Cunha e·conde de Haependy. 

Deixaram de comparecer com causa parhcipada 
os Srs. Nunes Gonçalves, Chicharro, Firmino, 
F. Octaviano, Paul11 Pessoa, Si!veim Lobo, Paes 
de Mendonça, Antão, Godoy, Nahuco, ma1·quez do 

· S. Vicente, marquez do Hea·val, visconde do· 13om 
Retiro, visconde de Cara v e !las e visconde de Rio 
Branco. 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
os- Srs. barilo de Souza Quei1·oz o visconde d11 
Suassuna. 

O Sn. PRESIDENTE abrio a sessão. 

;lquolla viuva e seus filhos por decreto de lO de 
Junho de :l876, e que competia ao menor Pedro 
Augusto Bmga To1·a·cs, fallecido em Setembro do 
mesmo annQo. 

Art. 2. 0 Esta reversão torá effeito desde a data 
do d••crelo qne o determinou. 
· Ai't. 3." Ficam revogadas as disposições cm con· 

.traa·io. · 
Pa~o da cnmara elos deputados,- em 4 de Maio 

de fS77.-Paulino .Tosá Soarrs de Sou::a, prPsidente. 
- José Lniz. rle Almcitla Nogueira, I. • secretario. 
- Francisco lgnacio de Carvalho Re::ende, 2• se-
cretario. 

A assemhléa geral resolve : 
Art. I.. o E' app1·ovada a pens~o mensal de 481, 

quo por dem·el"o de 28 tle 1\larco de 1.877 foi con· 
cedida, sem projuizo de moio soldo, a D. Ma!'ia Ma· 
riani Wantlorle'y o Costa, filha legitima do major 
hono1·ario e caplt;lo reformado do exercito Felinto 
Elisio da Cost.a, fal!ccido em consoquencia de mo· 
!estia ailq•Jil'irla na campanha do Paraguay. · 

Ar!. 2. • Esta pemi!o ser;l paga da data do citado 
decreto. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em con· 
trario. 

Leu-se a acta da sessão antecedente, e, nfio ha· 
vendo qnom sobre ella fizesse observaçilgs; deu-se 
pai' appa·ovada .. 

O Sa. I. o SECRETARIO deu conta do seguinte 

Paço da camara dos deput:ulos em 4 do 1\~aio' de 
!.877.-Paulino .Tost! Soares de Souza, presadcnte. 
-José Lui:; de Alinôdn Nogne1ra, !• secretario.;
Francisco Ignacio de Carvalho Re::ende_, 2• secretariO. 

EXPEDIENTE A assembléa geral resolve : 
· Arl. L• E' approvada a pensilo mensal de 60;'I, ·· 

Cinco officios de 4 do COI'!'ente mez, do :lo secre· conc.edida por decreto de 30 de Outubro do 1.875 a 
tario da camara dos Srs. deputados, rcrnettendo as D. Maria da GIO!'ia 1\fariani, il•mi! do I. o cirurgião do 
seguintes, corpo de saude do exercito Dr. Joaquim Nicol:lo Ma· 

riarli, fallecido n~ ci•lade de Assumpção em olonse· 
quencia de molcstia adquirida na campanha elo l'a· 
raguay. 

PROPOS!Çi!És 

A.assemblóa geral resolve: 
Art. :l.• E' approvada a pensilo de :l:410~ an

nuae,, concedida rcpa1·tidamente por decreto de 8 
de Novembro de 1876 a D. Engracia l\lal'ia Petm 
de Bara·os e B1·uco e D. lllanocla Dionysia tle BI'Uce, 
vi uva e filha do bl'igadnii'O João Guilhem10 d11 Bruce, 
fallrci:lo em consequencia de molestia adquirida na 
guerra do Pa1•aguay, som prejuizo do meio soldo, 
que possa competir :i dita viuva. 

Ar!. 2.• Esta pensão será paga da data do rcs• 
pocti VO dec1·eto . 
. Art. 3.• Revogam-se as disposiçties om conta·ario. 

Paço da camm·a dos deputados, em 4 (lo ~Jaio 
de 1.877.-Paulino Josú Som·es de Sou:::•l, pi'Csirlonto. 
-.Tosá Lui:; de Almeida Nortucirn, 1" secretario.-. 
Fm11cisca lgnacio de Cm·valho Reze/Ule, 2" seeretario. 

A assomhléa geral resolvo: 
Art. to E' ap~l'llvatla a l'OI'OI's:lo rlnterminarln 

por· ll••tll'elo ti•• ~8 1lo Dezemhi'O do IS71i nm favor 
do D. Maria Pinto B1•aga Torrns, Maria Anlonia 
Braga 1'0I'I'Cs c Anna Augusta Brag-a 'I'OI'I'ns, vi uva 
o filhas do ln·igadeiro Jlrancisco X:t1•ie1· 'I'ul'I'Cs, 1la 
quantia de 10~, sexta parlo da pens;lo concedida 

Art. 2.• Esta pensfio será paga ela data lle sua 
couccss;to. 

Art. 3. • Ficam revogallas as disposições em con-
trario. · 

Paço da camara·dos deputados, em 4 de ~Jaio de. 
·1877. -Pauli no ,José Soares de Souza., presidente.
José Lui:; de Almeida. Nortnei1·a, f.o secrelario •. -
F'rancisco lgnacio de Carvalho Re:::ende, 2• secretai:IO. 

A nssemuléa geral rcsolye: 
Ai't. t. o E' autorizado o ~:ove1·no a conceder ao 

D1· . .Tosó Loopoldd Ramos, 2• cirmgiiío· da armada 
nacional, um anno de liceur.a com o respectivo 
soldo para t1·atar do sua satÍlle dentro ou fÓra do 
lmperio. · 

Ai't. 2." Ficam revogadas as disposições em con· 
Irado. . 

p,";o da cama•·a tlos d•!pnta1los, om 4 d~ 1\!aio 
de ·1877 .-Paulino José Sorn·es d" Sou:::a, p1·esHiento. 
-.Tosú lini::: de Alnu•ida Noqm,im.-1" sr.tll'r.lal'io.
F1'111Wisl!o Iguacio de Cw·va/ho fleze!Ule, 2" sccre· 
t:u·io. 

A' commiss:io de pensões o onlcnados. 

I • 
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O Sn. 2° SECRETAnJO leu os seguintes com n allon_çao que ~lia mereee, mas julguei-mo 
ohl"igado a d1zer algumas palavms pam JUstificar o 

I'AREGEIIES DA r.omuss.\o DE I:'íSTIIUCI)IO PUilJ,JCA rorpwrimento, que ent:io fiz e hoje renovo. , 
· No aviso de que fiz lnl'nção, hn cluas questões, 

A' commiss:1o de insll'li<Jc::1o puhlica foi PI'Csonte na minha opini:1o irnportanl.es, a trala1·-se. 
a JliOposi(>tio u. 8 de iO d;J Mai\JO ull.imo, autori· A priuwim é a coiupotoncia do govemo para ro· 
zando o govoi'IIO p:u·a mand:w admillil' 1l mai.I•icula soil•c1· a quost:Io na preson(Ja das camúas. 
do 2" armo na faculdaLh de modici11a da ll:tllia ( O senado ~no lm tlc fazei· .. a justiça do-acreditar 
alumno phaJ·maceutico Felishello Firmo do O li· que não exam1110 os cs~olllii'IJOS pam descobrir mo: 
veira [?reire .lunior,_d,~pois de app1·ovado emnna- t1vos de censura ao governo; mas, quando ha con· 
tomin. vict~:io Ll<J uma hléa, n:io se pótle estranhar que· 

A wmmiss:1o tem mantido o principio do negar afJlWIIe quo a t1Jm, pi'OCUI'O po1· todos os meios ou 
atlmiss;io :i matricula com dispensa tle haiJilitat'ões desenganar-se de qu? pensa erradamente ou fazer 
scientificas ddel'lninndas pelos cstatulos; P'~dimlo, prnvalocL'I' a sna opuml.o : estou neste caso.· 
JlOI'ém, o supplicantc, qnc jü tem todos os exames O meu morlo do pcnsat• a respeito da mate1·ia es
prepamloi·ios exigidos pam a matricula nas esw· tava fornndo antes qno a clecis:io tivesse sido pro· 
Jas tle mcdicim e fez cxmne do i" anno pharmn- nunciatla. Qna_mlo a soct·.:io do Impe1·io tio conselho 
ceutico, n:1o dispousa ele exames, mas sua atlmiss:1o dn Estado fot consultada sol!re esta_ malcJ·ia (o 
:i matritmla do 2" anno medico, clopois de nppro- fallo nislo po1·que os docu~wntos cst:1o presentes, 
vado em analomia, pretcn(·.5o esta irlentka n out1·as 0 senado tom tlelles eonhecunento, pois CJUC est:lo 
j:l appt·ovadas pnlo senado cm sess:io elo corl'"nte 11n casa e j:i alguns nobres senadoi·os os toem lido), 
nnuo, é n commiss:1o de pat·eceJ' que seja app1·ovada emitti a minha opinião a respeito do ponto so· 
a jll'tlfi0Si(::1o, a que se t'l'fei·e. . hro o qual tinha sirlo a. secr:lo consultada e ac· 

l'a(:O do senado, em1 d<J Ma1o de i877.-Ri· croscentei que o Mgollio devia ser enviado ás 
beiro da Lu:;· -Silveira r la. J!lotta. camaras pa1'a qn_r. ell:ts decidissem, visto CJUe, nilo 

Foi· p1·esente :l commiss:lo de instrucç:1o puhlicn sr.ndo um negocio nrgonte e tanto que, po1· mais de 
a proposi~ão n. 29 tle !l elo A~ril ullimo,au!ot·izanclo longos nove mczcs, tiuha estntlo' na secretaria do 
o govemo a mandai' admitlit· :i matl'icula tias aulas Imperio sem que tivesse solução, achando-se proxi· 
do curso annexo :i eseola polytollimica o estudante ma a rem!hio da assemhléa geral, a clla devia ser 
i'heopliilo Fei'I'oim de Almeida, indepondenlemente rr.mettido o negot:io, pa1·a que o resolvesse na con· 
elo exame de historia, unko pl'eparatorio crue lhe formidade das lois. 
falla. Talvez cu não encare a queslão nos seus dovidos 

Pedindo o supplicante, m1o admiss:1o ao ctli'SO da trrmos, tal voz esteja em ei'I'O, quando assim inter· 
cseola polytrclmica , mas :l aula prcparatoria, pi·eto o ado addicional; mns me parece .que ao 
onde se hnhilil.:un com os csturlos pi·cparaloi'ios govr.mo falta competencia pa1•a decidir se um acto 
do n1't. (!1 rios estatutos appi'Ovados pelo dellJ'elo legis!aliv~ provincial, ~ c1ue foi negada a sancçilo 
n. ii,GOO de 2i'i de AIJI·ii do 1871, qs que pt·ctentle~J pelo [II'CSidt•IJlo da pl·ovmem por alguns dos motivos 
matrieulai'-Se naquolla escola, é rio pai·ccri' q~e SOJa expressados no art. :16, devo ou nilo ser sanc-
tlcl'el'ida a.rreten~'ão, porque, alé_m de reduzu·-~e. a cio nado. · 
sct· arlrnilttdo :l aula lll'ep:u·atonn. com a colllhçao O art. W diz o s1~guinte: " Quando, porém, o pre· 
de fazer pt·cviamentc o cx:unc de historia, accresce ~i dento .'wgar a .sa!IIlção por euteu.der que o p~o· 
eslnr a I'CJ'orida prcteii(J:1o em condições idonticas JCclo ollcnde os du·e1tos de alguma outra Jll'ovincw, 
:i d1\ outro estudante que mereceu a approva~:io do nos casos dcdnrados no § 8" do aJ•t. W, ou os Ira· 
senado. lados fnitos com as naçacs estrangeiras, o a as'sem· 

J'ensa, pois, a commiss:io CJUC csl.:luo caso ele sei' hléa Jll'ovincial julgat• o contrario por dous terços 
approvada a proposimio de CJIW se lrala. !los votos, como n~ artigo precedente, se~á o pro· 

l':wo do senado, eÍ11 I~ do Maio ele 1877.-Ribeil'o JPclo, com as razoes allegadas pelo presidente da 
da LÍr:; -Silveim da. Jllotta. província, icvntlo ao couhecimento do ~ovei·no o 

nssr.ml!lóa grl'ill, pam esta delinitivamento de~idil' 
se cllc deve sCI' on n:io snnccionado. " 

Ficamm solu·e a mrsa para ser tomados cm 
considm·ar.:io com as proposições a quo so referem, 
intlo l!llli'étauto a ÍllljH'iinii', 

c• S•·· niafil de C;u·~·lt.Hao : - S1·. pi·esi
dento, tjuandn,lw ri ias, aprescul.t•i Ulfii'CCJUCt'illll'nio, 
qnn o st•n:Hlo se rliguuu do appi't!V:II', pl'!liu!lo 
dtpi:t tliJ aig11ns tiOCIIInCI1tOS fJ1111 1.'11 jllll-(:tl'a nHh~· 
pt•us:lvi!Ís, pam. podt•r o s~·n.arlo Iom:! I'. IJOI!iii'CI· 
llll'liiO tl:t m:il<'l'l:l rliJ n111 OIJtt:IO rio IIIIIIIS(I'I'IO tio 
]nqwi·io tlt• I~ rio IIII'?. pass:11l", t!Pr.l:u·pi dt•srle ,lngo 
f!llt' n filll r!1'1 lll1 11J 1'1 1qi11 1/'ÍIIll'lt/.n Pl'a Cfl!l 1 PIJn /OSSP 

l'l'!ltt'llid1J li t~ornrnis~:a.n ~~~~ t~onslilui~::ro. a/iln dt! 

IJliL' roJ!a illlnt'l)llt.P.~~~~ o HP\1 p:11't 1 ~t:1·. U!!Vel'ia, l:.ilvt•z, 
limilai'·JIItJ a ·~;lo S1111plns reqw'I'IIIIülllo, eonltnudo 
'lue a illuslrada co:11miss:io examiuaJ•ia a mnlet·ia 

A tlisposi~:io do. nJ·t. 17 é n seguinte: 
" N:io se achando nosso tempo I'eunidn a assem· 

IJ!éa 1-[Cral c jnlgnntlo o governo que o pl'Ojecto 
dt•I'O SCI' sancciouatlo; podcni lllniHlaJ' 9,110 ollo soja 
pl'OI'isori:uncnle exceutado, ate deiinillva decisão 
da nsscrnhltla g1~1·al. 

Pai·ecr-mn. portanto, cladssima a disposi~:io 
dr'"'''S dons artigos, isto e, que o govemo não pÔdo 
lllaurlal' ox<~t:llt:ll' jli'Ovisol'i:nncnte a rcsoJuc:io do 
uu1:t assr•1uldea (li'Ovincial, a que l'oi negatla s:ÍnctJ:íO 
p11/os mn!ivos exposlo~ no ~u·t. Hi, St11liio na alVWll .. 
ela das e.Jitltll':lS. l~sU111do ílS l~ama1·as abcJ•las, a sua 
jln·isrlict::io erssa inleiJ·alnt•nto. 

Pula lei, 1111u iutcrpretuu o acto adclícional, sa 

• 
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dispoz o seguinte : " Art. 7.• O art. i6 do acto 
addicional comprehende impli11itamente o caso em 
que o P.resitlente da província negue a sancçtto. a 
um proJecto, por imtender que offende a consti
tuição do Imporia." 

l'or consequeneia, quando o presidente, bem ou 
mal, entende que um decreto da assemblóa provin
cial offende a constituição, este seu acto fi,:a com· 
prehendido no art. i6 do aclo addicional. 

Ora, no caso de que se trata, o S1·. presidente da 
P.rovi?cia ·de Minas negou a sancção a um acto le· 
gtslahvo, contendo Ire~ artigos, por entender que 
um delles Mo era conveniente aos interesses da 
província. Som duvida alguma esta ncgaçfio de 
sancçáo estava comprehendida no aJ·t. l.5. Voltou 
o projecto á assembléa p1·ovineial com as razões 
allegadas pelo presidente da província, contendo os 
Ires artigos : aquelle sobre o qual tinham recahido 
as suas observações em contrario, e os outros a 
quo parecia tet• elle dado a sua annuencia. 

A assembléa provincial, recebendo este decreto 
reenviado pelo presidente, fez passar por dous ter
ços .de votos o artigo a que o presidente. tinha ne
gado sancçilo, mas omittio os oult•os dous artigos, 
~ue tinham sido comp1·ehendidos na primeira t•eso
luç~o. Ao menos é· o ~ue consta dos documentos. 
O s~gundo presidente (Já en!1lo não era pr<Jsidcn!e 
o que tinha negado sancciio á pl'imcira l'ez), o se
g'undo presidct.tte, digo, negou san~çtto a este acto 
legislativo, fundando-se em que elle era contrario 
á constituição, porquanto a assemblóa provincial 
não tinha reeuviado o acto legislativo tal e qual, 
mas sim mutilado, e para assim pensai' fundava-se 
om urn aviso expedido em 2 de Outubro de i863 
pelo fallecido marquez de Olinda. 

Eu o lerei, para que o senado fique inteirado da 
maioria: 

" Foi presente á Sua 1\f:Jges!ade o Irnpet·ador 
·o .oflicio 'desta pi·esidenda n. 2~ de i 7 de Junho 
ultimo, subnw!tendo á consideração do govemo im
perial as razõOB q_ue a induziJ·a·m a não sanccionar 
um projecto de le1, que a ass~mbléa legislativa dessa 
província, etc. 
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minando o art. iii do ado addicional á constituici!o 
politica do lrnperio que o projecto de1•olvido pelo 
pt•esidonte da província e submettido á nova dis· 
cusslio só possa ser adoptado tal qual ou modi· 
ficado no sentido das razões pelo presidente alie· . 
gatlas, sem que nossa nol'a discussão seja per
mittido fazer outms emendas que as susci· 
!adas pelo presidente , nem aceitar algumas 
rlrstas o l'tlje.itar_- outras, ó . eviden.te .que a as
sernbléa pl'OVlll~Jal procedeu mconstt!Utllunalmente, 
e que, pot·tan!o, nenhum effeito póúe ter c, 
acto praticado conlm as regt·as [ll'escJ·iptas nos 
arts. i5 e i6 do referid~ a~!o addicional, pois 
que ella não adoptou o pt•ojedo tal qual fora 
votado, antes de subir pela pl'imeira vez :l sancç<io 
do pt•esiden!e, nem o modificou no sentido das 
razllos por elle aJIPgadas; sendo, pol'lanto, acertada 
a deliberaÇilo tomada por ii'ssa presidencia de re
cus:u· a suasancção ao projecto que lho foi reen
viado, o qual, se fór puhlicad.o pela dita assem.; 
bléa, não tlever:í ser guardado nem tido como lei, 
atil definitiva decisão da assembléa g8rallegisla· 
tiva, segundo a doutrina do aviso n. U7 de 5 de 
Novembt·o de i838. » 

A' vista deste aviso, cuja .dou!i·ina é clara e ter· 
minan!e, o presidente da .província, que era cnttto 
o Sr. Pedro Vicente de Azevedo, negou sancção 
peh~ segunda vez, pot• considerai' que o projecto era 
mconstitucional, visto corno a assembl~a não o 
tinha reenviado na fó1·ma do acto addicional, mas 
mutilado uma parte úelle. 

Submo!tiúo este negocio ao conhecimento do 
govorno, esteve por algum . tempo sem solução. 
Ouvida a secção do !mpel'io do conselho de Estado, 
a maiori~ dolla fui de p;II'Cccl' que o pmjecto úevía. 
ser saJtc1:10nado, e é esta a segunda razilO que me . 
!ovou a fazer o requerimento. A ma_ioria da sec~a:o, 
como. dtsso, en!e1.1de~ qne o proJ.ecto devia ser 
san,:ctonado; a mmoJ'Ja, porém, fo1 tle voto que o 
negocio devia ser remettitlo 1í assembléa gemi, 
para que clla o decidisse, visto estar muito proxima 
a sua reunião e não rn"cr ser decidido antes da 
reunião da mesma a~sembléa. 

Ora, nrro tendo os!e negocio sido decidido antes 
da r<mnião da nssemlrltla geral, mns na p1·esença da 
mesma assemlrléa, penso que a resolução não foi 
legal, e quo nem provisol'iamente o governo podia 
mant!ar exécutar aquella resolução pela presi· 
'lencm. 

Do supracitado oflicio e das cópias aulhenti~as 
que o acompanharam consta que, sendo subme!tltlo 
á sancçilo o dito pl'OJecto, recusara ossa presitlen
cia sanccional o por conter disposições olfensivas 
da constituição e .dos interesses da pt·ovincia; e 
que, devolvido o mesmo projecto li assernbléa pro· 
vincial, esta, por dous te1·ços de votos, deliberam 
supprimir o artigo que fom julgado contrario :i 
cons!itttiçao, e manter os outros; miu obstante o 
que, o presidente a quem do novo foi submetlido o 
pro;eclo recusou sanccional-o por en!cndor LJUe os 
m·tigos manti.los pela assembltla não cnnvmham 
aos interesses tia pi'Ovincia. 

B o mesmo augusto senhor, lendo-se eonfut·
mado por sua inunediata resolu('lio de ~3 tio nH'Z 
pt·ox imo findo com o parecer tia twtiol'ia da sccçiíO 
doH negocio~ do Impel'io do conselho do Bslado, 
OXill'ado cm consulta do 22 do Agosto ultimo, ha 
por bem wandat· doclamt· o seguinte: Que, doter-

'fodavia, como isto é questão de opiniao, en, 
aprzat• de ler a 1ue manifestei, fundado na autori
dade de um dos tomens mais eminentes. do . nosso 
paiz, o quo nesta matel'ia é" com- razi!o considor·ado 
como assaz comp~te,nte, n~o insisto tanto pola sus-. 
tenlar..to desta optm5o, como pela necessidade de 
se tomar uma resolnrrro tlellniliva a esto respeito. 

Quando :tppat·rco lllll ponto essencial do doull'i
na constil.lldonal o ha opiniOos divet•gentes, nffo 
cOIII'élll tpw as wusas se c.unsorvem neste estadd · 
que fi<JIII' ü dis~rir:ío tlu cada ministt·o resoll'o;. 
Ullt pordo de ilonll'ina couslilttcional como lho 
aprOJ.li'CJ', Dl'sdc 'l"'' a rt•soln~.:ío, tomada cm I8ü3 
pelo miuislerio do Imporia, foi t•eyonada om 1877 
pl'la mesma secrot:u·ia, acho que ó precisn oJfcro-
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cor ás assembléas provinciaes e :Is presielencias um 
typo pelo qual e lias se regulem com toda . a segue 
rança, que se diga de urna vez que essas palavms 
taes quacs, e que mo parecem clar·issimas, podem 
ser entendidas de outr·o modo, podendo as assem· 
)Jléas provinciaes, no scgm)do exame elas mate
rias a que tem sitio negada a sancçcro, proceder co
rno lhes aprouver·. 
. O senat.lo cornprehcndo bom que um projecto en· 
viado :\ prcsidenda, c sobre o qual olla emittio 
opinião a respeito de um ou outro ponto, não pMc 
SOl' retimdo pela asscmblé:t provincrnl, desde que o 
enviou á sane~ão da l"'"~ielencia. O que pócle é, no 
dia seguinte, rcvognr· a JtJi·com o acctlrdo da presi
dencia ; mas não oll'erecer· li sancção um projPeto 
de lei, o sendo'li1rJ ne~atla a sanc~<io, l'lla alterar 
este projecto e pi·etenrler que a prcsitlencia o sanc
cionc. Isto é o rtue me par·ece inteiramente contra
rio i\ constituicão. 

o ~r. Junqueira 1-Sr. presi~ente, tendo de 
discutir-se br·evemento o orçamento, pr·eciso de 
algumas infOI'Inaçiles sobre dons pontos, que me 
p:u·eccm impor·tantes, pam basear o meu voto, e por 
rslo vou oJicreccr· um requerimento, que funda· 
mentarei cm poucas palavras. . . 

Na semana passada, houve ar1ur uma drscussi!o 
acerr:a da companhia do gaz; e t~nrlo e.u noticia de 
que ha um parecer da sec\'[o elo uupel'lo do conse
lho de Estailo, eonsitlerando que o contr·ato dessa 
companhia cxpim no armo de 1879, isto é, daqui 
Ira dous artllos, me parecia conveniente quo o 
SI'JHttlo 'tivesse cóJlia tlesso par·eccr, par·a se conhe· 
ccr·em as razões em qno cst:í estribado o direito da 
companhia de fazrlr"o servi~o, com o ·contrato exis· 
tente, até esse anno M 1879. 

Reconheço que esta tl uma opinião, na qual posso 
ser vencido; a assembléa geral púr:lt.! ter outr·o 
modo de pensar. N<io me escanrlalisarci, pois, so 
a lllinha opinião f61· rejeitada e subsistir a dou
trina, que or·a se pretende fundar. O que desejo é 
que se estabeleca uma regra ll'gislaliva pela qual 
sejam obrigarias, tanto a Jli'Osidoncia corno a 
assembltla proVÍilcial, a guiar-se par·a o futuro, 
afim de cvrtarmos esta contratlicção de actos, 
clecidindo-sc hoje a mesma maleri:ltle-um moJo e 
amanh:I de outro, sem que ningucm saiba a •·cgra· 
em que se Ira de fundar. 

Ignalrncnlc peço cópia da informação dó enge
nheiro fiscal, acerca do pr•dido por parte tla com· 
puniria pur·a renovação e\esse contmto, pois consta 
que essa irúorma~ão fez algumas restr·ieçaes ao que 
se .tem alleg:1do por pari~ da companhia quanto ao 
valo•· do seu material, apr·escntando o Pngenheiro 
liscal rio governo argumentos e dad?s, t{UC de· 
rnonslrarn ela•·arnentc que esse rnalerral nao póde 
chegar :1 cifra, que a r.ornpanhia apr·cs,mta. 

E como cu entent.lo que es.ta matel'ia é muito 
impor'lantc e se o governo ligar-se à companhia por 
um contrato tle longo praia, quo não pódo deixar 
rio ser cumprido estridamonte, é necessal'io ~ue ·se 
pesem bom todas as condições, que· devem mlluir 
nessa renovado. . 

O governo;natumlrnente, está estudando a questão 
e eu acredito que a resoh'ér:l da melhor t'or·rna; 
mas, corno essas questões p1·ecisam muitas vozes de 
estuelos ospociaes, de c;"ame mais detido, Ioda 
somma de mfo•·maçues, _que o parlamento tiver, 
será um auxilio para o governo melhor estabelecer 
as normas de um novo contr·ato. 

For·arn estas as razüo~, que me levaram a fazer o 
requer·irnenlo. Confio . inteiramente na~ luzes da 
nobre comrnissáo ; air1tl:1 que faça parte tldla um 
honrado senador·, que já crnillio sua opini<iO a este 
l'Cspeito ~ru contrario :I minha, nern por i<~o deixo 
do prestar-lhe a necessaria confian('a, pun11re estou 
certo que S. Ex. ha r\e examinar a mate1·ia 
eom a deviela imparcialidat.le, e seus collegas tcr~o 
do ofTerecer ;i consideração do sonar lo o que en. 
lender·em ser a doutrina conveniente aos inte· 
rcsscs publicas. 

O meu fim, repito, n~o foi tanto fazer censura ao 
acto do go1·erno corno chamar a altcnç~o da assem· 
bléa geral para a necessidade da inter·pr·etaç~o ou da 
soluç<io desta duvida constitucional. 

Eu tenho noticia do parecer de uma comrnisMo, 
opinando pela renovação rlo contmto po1· mais 4ii 
armas, comtanto quo a companhia se obrigue a 
en~regar ao governo, no fim desse prazo, o material 
ex1stento sem nenhuma compensaç~o. 

O meu requerimento é assim concebido (Lr!). 
1Vae á mesa o seguinte 

llEQUERI~!ENTO 

« Uequoiro fJUC s~jnm l'üll1Cttidos nscommiSSÕCS (\0 
constiluiç<to o asscmblt!:ts pro,·iuciac! os documen· 

.tos que vier·am armcxos ao aviso do nrinisterio do 
Imperio, riatatlo ti,, 12 do nwz pr·oxirno passado, 
relativo <Í sanação de uma !Pi rla assernhltla legis· 
laliva da provinda rio Minas Gemes, afim de que as 
mesmas comnussues, r•x:uninando a mntPr'ia, pro
ponham o que julgar·em convcuicute pnl'il lixar a 
rc:rl'n a seguii'·SC CJH ensos tans. 

Em (i tlu Mnio do 1 H77.- Dias tlc Carvnllto.· .. 
Poi apoiado e posto orn t!iscuss;io, a qual ficou 

~diada, [101' petlir a pal:tvm um Sr. senado•·· 

Eu, Sr. presiden!e, entomlo que semelhante prazo 
é por demais longo. Se, quanilo iniciou-se nesta 
Crkto o serviço do illuminaç<To a gaz, havia diffi
cuidados para. que qualquer empreza c~r·opéa v_iesse 
empregar aqur seus caprtaes nesse sei'VIço, era Justo 
que se concedesse o prazo de 2ii annos, · hoje nfio 
ha motivo par·a que, renovando-se o contrato, se 
estenda o prazo a mais 4ii annos. 

O senarlo comprehende que nesse longo intervallo 
podem apparccer· rn~lhoramcnlos em relação a esse 
serviço, que tomem, por assim dizer, caduco de 
facto o contmto que se fizer· por hlo longo tempo. 
Nilo sou l1ahililatlo {l:rl':l indicar quaos se1·ão os 
aperJ'ei\~oamPntos que possam appin·eccr; mas, por 
exemplo, a i/lumirrn(~.7o r•kctl'ica, pódo daqui ha al
gum tempo estar• l:to espalharia e ser· de pr·oducç:io 
lllo harata, que Viluha substituir· cm totla a parte a 
illuminaçilo a gaz, hoje usada nesta cidade, em ou
tras do Imperio, c cm muitas da ;~ur·opa e da Arno. 
rica. · 
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Me parece, po1· conseguinte, que se deve restrin- dores, que o ·engenheiro fiscal tem requerido que· 
gir o pr-azo do contrato. . seja feita em sua presença, po1·qu~ é necessnrio que 

Além disto, se eu poclesso te1· voto em seme· esses instrumentos estejam bem collocados, que seu 
lhante materia, isto é, voto dedsivo, eu, renovando nivel nao sofl'l·a a menor quebra, afim de que a 
o. contrato, havia de imporá companhia a condiçao contagem do gaz se faça do um modo justo e recto. 
de emp•·egar no fabrico rlo.gaz materias oleoginosas, Consta· me que a companhia ·na:o lem admittido a 
artigo do que ha no Brasil tanta abundancia. assistencia do engenheiro fiscal para a eolloeaç:to 

A companhia allegava ter de comprar carvão de desses contadores. Mas, como disse, na:o quero 
pedra na En.r~pa p~ra o fabrico rio g.az, e pór isso agora entrar nessas CJUestiles , porque meu fim 
tinha de segu•r a il1fferença elo camb1o, Mo podia unico é pedir cópias dos documentos a que tenho 
cingir-se á moeda do paiz, em réis, porque o cam· alludido. · . 
bio, o frete dos navios oscillava. Tambem peço info•·mações sobre o numero de 

Mas, imposta a clausula de servir-se- a compa: kilometros que percorre, ou terá de percorrer; a 
nhia de maiorias oleaginosas do paiz, de que temos linha rle bonils de Santa Thereza, desde o largo de 
tanta abundancia, nilo veriamos importado esse S Francisco de Paula até ás caixas d'agua. 
em·vi!o de pedra da Europa, e a companhia não Sr. presidente, tenho. por assim dizer, uma certa 
poderia fixar-se no preço do gaz ao cambio par indinaçff~ por esta compan.hia nacional,. porque vejo. 
ile 27. o sacrific1o que ella tem fe1to pararealtzar o melho· 
. Vejo tambem,Sr. presidente, que surge uma nól'a ramento necessario (apoiados), e tenho notad~ que 

quest[o, que é a da legalidade, 1sto é, ha duvidas no senado, nesta sessão e em sessões antmores, 
sobre se, sem nova autorizacilo Jegi!lativa, poder- ella tem merec1do· censuras por parte de alguns 
se·ha renovar o contrato pa1:a illuminação a gaz da honrados SAnadores. 
capital do Imperio. Houve uma autol'ização pl'imi· · 
tiva do poder legislativo, et·eio que de f8a0 ou O Sn. ZACARIAS :-Nunca houve aqu• censuras 
i!t~i, para que o governo fiz~sse o con!ra.t~. Tem-se . :i em preza; houve censura ao governo. 
rnmtas vezes usado de autoi'JZa~iles pi'II~I!Jvas p~ra o Sn. JuNQUEIRA :-Eu desejo saber o numero 
J•eform~rem-se contratos; mas, pa1·a obv1ar este m· de kHometros que ha entreaquellcs dous ponlos, 
convr.n.'ente, n:tlel do OJ'Qamento de 25 de Agosto para poder formar um juizo áccr·ca da questão agi· ., 
de f873,estat~w-se o segumte no art. 19: · tada aqui sobre 0 preco das passagens . 
. " As aulOI'IZIIÇÕeS p.1ra a c•:eaçilo ou. ref~l'llla de o hourado sonadÓr pela província da Bahia, 

q:ualqueJ' rep;u·t•ção ou serv1ço publ1co nao ter<lo tratando 1Jc&te assumpto, disse-nos o seguinte (lendo): 
vrgor pqr ma1s de dous annos, a contar da data da . . . 
promulgacfio da lei que as decretar. Uma vez rr.ali· . " Mas,. é o svstema da mescJtunhez e da mveJa 
zaclas sedo provisol'iamente postas om execução c qu~ dom ma ! Tem-se medo elas grandes com~a
suJoitas :1 approvaç:io da assembléa geral na sua lll'i- nluas, . e, portanto, reparte-s~ o bolo, d~ mane1ra 
mt'ÍJ'a rmmilto, n:lo podendo ser mais alteradas P.elo que alu se encontram os bondmhos Bandeira, Calo··· 
governo. Esta 1.1isposiçfio é permanente... · geras, Santa '~hm·eza e outros, sendo de nota•·. que 

E'. a expr·rss:lo do a1·t. l9 da lei elo or(:nmento de e~sas comp~nh1as, em ~eral, acham-se e!'l pess1mas 
1873. Po1• conseguinte, ha uma disposiç:to pcrma- C1~cums~am:1as fi~anceu:as. A companlua opulenta 
nent •, clel•mninando que o govemo, uma · vtiz do .Janlun Dota111co. ter1a ,levado os seus bonds, ha. 
usan.lo de urna autol'iznç:lo para .:rear um sorvir.o mm!o tempo, ti ca1xa d agua. se nã~, fosse es~e 

-ou pam reformai-o; não póde mais usar dessa aÜ- senltmet~to a que o orado•· allude. E. companhia 
tol'iza~ão sem nova de~retaç:to do poder legisla- ~stmngeJI'a, mas o. orador confia maJS nella para 
tivo. · •~so do que nas nacJOnaes. " 

Po1· isto, eu entro em clt1~ida .se o governo pódo Ora, S1·. presidente, eu nffo posso deixar de afas-
f~zer novo conlt•:tto para a lllun.unar.ão. a gaz desta ta•·· me dos!~ opini:lo do honrado senado.r. Me pa. 
cJdatle, sem renovar-se a aulorJzaçfio, quo teve om reco, em pr1meiJ·o Iog:u·, que, por ser naciOnal, não 
i859; porque esta j:i ca.tlucou, em vista desta dis· devo esta companhia ser posta á rna1:gom assim com 
posl!'<io expressa da le1 ~lo OI'Çamcnlo de 1873. . tanto clcstlcm, julgando-.so qno u.nrcamente a opu-

Póde ser que eu esteJa em CJ'I'O, que esse ar·trgo lenta companhia elo Jard1m n .. taruco ó qne melhor 
não .se rcfim a es:l~ servir-o ; entrclanto, trago podo realizar este servi~o. Em segundo lo~ar, 
esta Hléa, pam au~rl1a1' o govemo no estudo da comprehencle facilmente o senado l)tlll o que d1sse 
m~leria, e pam que .o _conlra~~· que .te~ha ele ser o noh1·e senaclo1· cm rola9ão. ü multiplicidac!e de 
fc1to, n:ioposHa ficar suJeito ücnt1ca, pmw1palmento companhias de bomls, é mtelmmonto contrariO ás 
quanto ti su:t legalitlado.. · noções as rna!s simples de et:onoJ~Jia politica, P'?is · 

Eu potlcna. Sr. presidente, apresentai' contra o a concurrcnc1a ó uma l(mndo lct rwsta mater1a .. 
se1·vi\~O da illumiuação a gaz algumas ccnsmas, O puLlico sci'Ü tanlo lllt'lhoJ' servido quanto maio1· 
mas nesta occasião n:io tenho em yisla fazei-o, o f6r o numcJ'O de companhias a dispularcm a prcfc· 

·sim apenas pedir ct\pi:\s .desses tlocumentos. P?· rencia de pas~ngci•·os (apoiados). Se para. •!s mcs
dcl'ln, por excmjJio, relcr'll'·tne tl quesl:lo ela ale- mos, ou CJUHSI os mesmos pontos, houver dtllm·ontcs 
ric~ffo olos conla1 ores, que ,t!cyem csla1· sujeitos eorupanhias de bonds, cllas se esfo1·çarno po1· lerem 
:i IIli. gnml tias aft!l'içur.s, o CJ,UC. cntmlallto .• nfio sfio bons cal'l·os, bons animaes o habois ,·.oncluctor~s, de 
:lio·ndos, porque 11 companhw nfio o permrtlc. Po· modo f1UO o serYit:o se façacO!!! tocl,t a regnlarltlade; 
tleria tratar da qucsUlo da collocuçfio desses conta porque dessa concm'l'i'JJcia das companhias tl que 
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lm de nascer a regularidade do serviço o o bem 
estar do publico. 

A varwdado mesmo dos bonds, que o nobre se· 
nndo1' denominou de Brmdeira, Cal/oqem.s e Santn 
Tlwreza, c quo podam traze1· mais vaniogens parn o 
puhlico do Hio de Janeiro. 

Deus nos livre, Sr. p1·esidr.nl.e, que fosscmos mo· 
nopolisar nas m~os i:le umn só companhia, nas 
mãos da opulenta companhia do J:mlim Botanico, 
como a chamou o nobm senador, toti:L :i conducç:io 
do Uio de Janeiro I 

Essa companhia, que j:l está de posse de umà 
parCo importantíssima ·ela cidade, se pm·ventm·a 
tivesse o monopt.lio do todas as runs, inclusive o 
morro de Sani:L 'fhereza, havia de impor a lei ... 

O Sn. TEIXErR,\ JuNion:-Como a tia illuminaçfio 
a gaz. 

O Sn. JuNQUEmA:- .•• o s~rviço seria mal feito, 
c os habitantes do Rio do Janeiro, com razão, 
quoixar·se-himn do govemo que tivesse entregue :i 
uma ~ó companhia toda a conducção urbana. 

.Eu, pois, 81·. presidente, p1·eciso de saber quan
tos ki lometros a companhia tio Santa Thereza, 
que pa1•ece um pow:o desp1·otegida, percorre, pol'
quc não tenho conlwdmcnlo destL~ percurso, com 
quanto saiba que é um pouco longo e que a com· 
p~nhia tem g:tsto muilo rlinhoiro para realizar a as· 
cens;io do morl'o de Sanl.u 'fho'l'eza. 

Não sou inimigo de companhias estrangeiras, de· 
seja muito que ellas {ll'Ospo1'eru entre nós; mas 
não vou ao ponto de lllzer que as prefiro :Is na
cionaes .. E' mister, senhores, que, o bmsileiro· nfio 
seja nesta t0rra um pul'iá, que tendo todos os onus 
inclusive o do scr·vico militar, uáo possa auferir 
todas as vantagans quo tlevem tirar todos em um 
paiz livre onde existo a liberdade do commercio e 
a permuta livre. 
. Nos to sentido, tratando o rncu nobre collega, 

senador pelo llio de JanPil'O, da questão dos esgo· 
tos destà r~idade, eu tive a andacia de proferir um 
aparto, que foi depois menos fielmente reproduzido 
pelo honmdo senador pela . pl'OVin~ia .de Minas, 
Yisto como, allurlindo cu ao faeto do monopolio, 
isto é, da concess:io a companhias unicas, que de· 
pois so tomam, por assim dizer, sobe1·anas, sendo 
e/las .rlil'igidas por estrangeiros, c sendo os capitaes 
tamhem csh·angciros, disso ou que os inglezes go· 
,~I)J'IlaYam; mas 11ão que nos gorcJ'nal'nm; governa· 
varn rsla malel'ia, i~to c, esta qnesl:lo de capitaos e 
emrreza~ aqui e cm toda pa1·1e rio mundo. 

Esta proposit~:1o rne1·er~cu do honrado senador 
pela Oallia, e do nosso collcga pela provincia de 
Minas, gr·andr. estranheza, tle sortu que vi-mo obri
gar! o a voltar :i tl'ihnna e explicar· meu pensamento. 

DeL'I:u·ei quo isso narla tinha de injUI'ioso nem a 
nós, nem :í narão hr·ilannica, que esl:l :l frente do 
Pl'ogr•esso c da civilisaçfio : que em um faclo cco
nomico, Jitlal mas venlarleir·o·, a inllucneia dos ca· 
pita os. En t:io, par·a lol'nal' mais clar·o o meu pensa· 
llll'rrl.o, rnostr'r)l a inliucncia quo o caj1ilal inglez 
exerce aqui, corno em outros muitos oga1·os da 
Europa o da AnlOI'ica, ernlirn do mundo conhecido, 
onrle cnlram as suas rnereadorias e a inllucncia rio 

sou commorcio. Sendo assim, o commercio inglez, 
ai é certo ponto, regula o cambio. · 

O nobre senador, nessa ocGasillo, querendo talvez 
punir-me da audacia que tive em mtrometter-mo 
em semelhante discuss:io (tmlava-se da compaqhia 
City lmprovoments), rlando apenas UIÜ aparte 
quando omva meu nobre amigo o hom·ado se
nador polo Rio de .Janeiro, disso que eu tinha pro· 
ferido grande pa1·adoxo. 

Eu, Sr. presidente, sd quizesse usar do mesmo 
dir~ito que o nobre senador se tem arrogado nestas 
e em outras quês,tões, podia dizer que S. Ex. que
rendo, na questão dos bonds, sustentar o inverso 
de todos os princípios da boa economia politica o 
oppor-se á escola da livre concurroncia, tinha pro· 
ferido urn paradoxo. lUas nfio o farei, JlOrque, nas 
discussões desta casa, costumo respe1tar os meus 
nob1•es collegas, nfio só em suas intenções, mas 
tambem em sou caracte1' distincto e em sua capaci· 
da de I i Iteraria. 

Eu sou o p1·imeiro a reconhecer a preeminenr.ia 
do nobre senador e sua forca para r.smagar o orar!"'' 
que ora se di1•ige ao senado'; mas S. Ex. nilo preci· 
sava, para provar suas forças, dizer que cu proferi 
gr·andcs paradoxns. Sou, porém, obrigado a demons· · 
Irar ao nobre senado1' que nessa proposiçno, como 
em todas as outras, n;io me· afaste1 da verdade eco
nomica. O nolll'e senador disse que cu apresentasse 
urna aul.ol·iclatle, so quer, tratadista ou simples 
manual, que susll•ntc o que eu disse. 

O senado comprohende que eu, quando declarei 
que o comrnercio inglez, pela extensão e importan
cia de suas transac~.ões, é o regulador do nosso 
cambio, não li ve em vista dizer que os negociantes 
inglez('.s fabricassem o cambio, como o alchimista 
pótle fabricar um simulacro de ouro, que fosse um 
novo José Balsamo; como o al·tista póde fabl'icar o 
sapato, ou o· chapéo Mas ello é quasi o arbitro, 
nas variadas osr:illaçõos do cambio. rela immensi
dade de seus capitaes, pela grandeza de sua indus
tl'ia e pela magnitude de sua navegaç~o. Estilo-lhe 
subordinadas todas as relações ~ommerciaes, não 
só com o Brasil, mas lambem com todas as. pai'tes 
do mundo. 

S1·. presidente, V. Ex. sabe que o cambio é o 
pre~.o por que se obtem em uma praça o dinheiro 
quo se tem de pagar em outra. E',pc.is, evidente que 
a naçllo que, como a Inglater1·a, possue immensos 
capit:ws accumulados por seculos ·da trabalho o 
cllonomia, um paiz que, como a Inglaterra, ·pos· 
suo uma imlustr·ia quo, com ·seus productos, inu~d<L 
quasi metarlo de todos o.~ mercados do mundo, 
uma potencia que, como a Inglaterra, possue uma 
~squadra mercante, cuja bandeira appamr.e ~m 
tmlos os mares, essa nação tom por força em s1 o 
regulado1· das transacções commerciaos, e portanto 
do cambio. 

Eu sei, Sr·. presidente, quo no cambio lm muitos 
elemento;; a se1·em esturlados. O cambio é interno 
ou oxlol'l!o, cel•lo ou incerto, directo ou indir·cr.to.
Onde o commnrcio pólio pl'incipalmonte inJ!uir é no 
cambio incerto ou nominal. 

Mas, Sr. presidente, nrro sei se o nobre senado I' 
é scclario da escola daquellos que qum·em, 
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que a balnn~a commercial sela o. unico regulador õ.• Pela segm·an~a politica do pait e de outros 
do cambio. Nilo sei se S. Ex. entende lambem, vizinhos. 
como os antigos economistas, . que a riqueza de 0.• Pelo estado do mercado do dinheiro ou pelas 
urna naçi!o consistia em obter a maio•· somma de ta~as do .. juros comparativos da Inglatr.rra e dos 
ouro, erro fatal combatido por Adam Smith, pu1zcs VJzmhos. • 
Quesnay o outros abnlisndos physiocralas, a quem 7.• Pelas tru·iras commerdaes, livres ou probibi· · 
ti!ntos serviços deve a economia politica. 1\fas a tivas, do paiz e do estmngeii·o, permittinrfo ou pro-· 
verdade é que desd•J quo o cambio passa a esfabele· hihindo a importamio da manufactura ingleza. • 
ee•·-se entre as naçlies,quando as moedas do uma ou Eis aqui, portanto, a Inglaterm apresentada eomo 
de outra ni!o estejam depreciadas, porqu~, se esli· ~entro de Corlo comme•·cio do mundo, e consequen, 
verem, um dos elementos do cambio forma-se logo temente, de todo metal (bu/lton). Esta Jlaiz, assim 
em virtude dessa depreciar.rro, appareccm outras constitui'do, mlo pócle, nilo deve deixa•; ile ler uma 
circumstancias que com o commercJo podem influiJ· influencia extraordinaria nos cambias. V. Ex. 
para aquillo, que os economistas chamam cambio sabo .~amo se fazem essas transacções de cambio 
incerto. hrasiloiro para a Europa. Enviamos para os Es· 

Apresentarei, Sr. p•·esider1tc, ao honrado memhr·o lados-Unidos a maxima par·te d:i nossa .safra de 
all(umas autoridades para que S Ex veja que nfio café : e •·ecebemos da Inglaterm a ·mór parte de 
olfe•·eci aqui idéas, quemto possam ser sustentadas. nossa·s importações, que consiste principalmente 
Reconheço que o nol1re senado•· é meu mestre nestas em fazendas de algodão, ferro, carvão, etc. Como 
questões descle os· tempos academicos, em que o não temos numeraria Jla1·a pagnr os produclos 
proclamei sempre como tal; mas pmnilta S. Ex. ingiPzes, c na conformidade da regra economica, · 
que o orador, que se dil'ige ao senado, demonstre que manda quo productos se paguem com pro· 
que não era capaz de apresentar par·adoxos. duetos, ~não dispornns dos que possam ser envia; 

Peço pcrmiss!~o para ler um trecho do Ira- rios á Inglaterra, ·a qual possue colonias, que Jllo 
tado sobre cambies esl•·angciros, escl'ipt.o por protluzom assucar, café, ele., tornando-sr. esse paiz 
G~orge Goschen, abalisado eeonomísta inglez, que quasi que só um eutreposto dos nossos geueros, 
j:i foi membro do ministerio. Disse cl!e (lendo): os quacs dalli seguem para o continente, precisámos 

R 1 1 de estabelecer· o carnhio indil·ecto para pagar e sal: 
• esu ta c ara mente do que acabamos de dizer v ar esses com[Jromissos, e liquidar as nossas -

que os cambias, com tanto que se trate de eJTeitos :i 
· vista formulados cm urna moeda idHntit~a, tem va- o:ontas. -· ·d Faz-se esse pa~amento_por meio d1l saques cam· 

r1açlies conll as nos limites, que silo, na alta, o par. biaes do Brasil sobl'fJ os Estados Unidos, dos Esta· 
e mais as despezas de transmissão do nnmeml'io, o dos Unidos sobre Londr·es, assim como do Brasil 
na baixa, o par, menos estas despezas. O curso dos sohro Londres; de modo que em Lonlh·cs, a grande 
.carn~ios toca rara.mcnf.e, na pratica, em um ou ou· 1 • 
t I I. ·1 11 1 metr·opo e mglt,za, rl que se junlam os saques, que 
ro c esses •m• os' elle uctua entre os ( ous, por- chamarei jndirectos, e ahi so solvem as J1vidas do 

que antes que os pontos extremos sejam attingídos, Brasil par·a com a Tnglalerm, assilll como as dividas. 
tomam-se medidas e combinam-se opm·açües, qut dos.nm·lJ·icanos do norte paJ•a com os negociantes 
/'azem nascer uma reacçtio em sentido opposto. " !JJ·asileiros. E, portanto, Londres, ainda r.olfocada · 

Eis aqui um illnM•·e economista dizendo que · · 1 
quando 0 cambio a!l.inge um certo ponto, tornam- n•l c~ntro; é, por conse~uinte, o commeJ'CJO mg ez 
so mr.didas preventivas. Quem toma essas medidas~ aqur.llc que pódo ter influencia sob1·e o nosso 
O · • . ,•,;nnhio. 

commerc10 e n.o os governas. 0 1 d b lé 
Portanto, 0 commr.rcio britanico, como mais no li'O sena or sa e perfeitamente que, a rn 

poderoso, tem em suas mnos 0 cambio e pórle lo· da depreciação da moeda c,JIIlO pl'imeira influencia 
ma1• medirias para contei-o muitas vezes em seus dora ua haixa do cambio, ha o augrnento ·ou di mi· 
justos. limites. . nuiç;io das expo•·fa\~(ic•s, porquanto, quando o cam· 

A hio cst:l rleslavomvel, ha urna incitação natm·al 
presento ainda ao nobre ~enadoJ• outra opiniolo. para exporta•·, pOJ·quc é muito melhor mandar pro· 

a qual se refere á supremada rla Tngl:oiAI'ra u~sle duelos do que tomar· lctJ•as 0 pagar a taxa do dia; 
ponto, a sua faculdade mgulmlora do carnhio, assim mns •I liAm li, S•·· prr•sideulr, que influencia neste 
como elo todas as lransaeções commcrcincs. caso? Quem li que d1•t 1, 1.mina essa opcfncilo de 

Assim se exprime o Sr. blacleod nos seus ele- angmtmlo das CXIlorta{ües, alim de fazer com que o 
mentos de er.o11omia politica: · .,., o • ,, camliro rqur r wc-se , E o cornmercio. E qual u o 

" Tomando a Tnglater·ra como crnli'O, podemos comrnrrcio eut1·o nós, que dispõe de capitaes e 
considemr quo n transmissão do ouro (lmllwn) para púde inlluil' sobr·o o mer·cado? E' o commercio 
ella, ou pam fóra della, é influendmla por sole inglcz. 
causas seguintes: Nilo sei so estou contmriando a V. Ex., Sr. p1·c· 

L" O saldo dos pagamentos a se lho fazer, ou que oido.•nte, e ao regimento. • 
riJa tem do fnzc•·· O Srt. PnES!DENTE : - Est:l finda a hora. 

2.• Pelo estado rlos cambias pslmngciros. 
~.· Pelo csfndo ria morda (rnn·enrJJ). 
õ,,• Pelas remrssas lei las pnl':l o paiz corno W!(J'O 

c?nmtal·cial ria Europa, para solver· pagamentos de· 
VHios a outros p:uzes. 

.. 

O Srt. .TUNQUEIBA: - Err linha ainda algumas 
nut1·ns consirlcr·a~llt's a atfrluzir; mas corno natural· 
mente o hor!r':ulo senador· ter:l alguma vez de tratar· 
desta matcr1a. , , 

... li~· 
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O Sn.. ZAcAmAs:- Sem duvida. 
O ~n.. JuN?UEIIIA : _: ••• reservo·mc pam essa 

oecas~:ío, urncarr!en!e porque nfio quero contmriar 
.a V .. Ex., nem rmpcd11• que continuo a discussão 
da ler de for·cas. 

Poqto a votos o art. i • e paragraphos, salvas as 
err~t•lltlas, foi approvado. -

Foi iguaJmrnte approvada a emenda substitutiva 
da outra c11mara ao ~ 2• e ficamm p1·ejudicndas as 
dos Srs. Leitão da Cunha, Paranaguá e Silveira da 
.Mot.ta. Por·tauto, eÜ, bruscamente, paro aqui.· 

VaQ á HJesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

St!guio-se a discuss;io do art. 2° e paragrapbos 
da proposta. 

• " neq~wiro que pero . ministerio da agr·icultura, 
commercro. e obr·as publicas se- peçam ao gover·no: 

f .• Cópia do parecer da secmlo do Impcrio do 
c~nselho de Estado, em vir·tudo Ílo qual for r·t•sot
vrdo que o pr·azo da dumç1io do contmto com a 
companhia do gaz nesta Córte fosso cxtensi'N até o 
anuo de i87D, 

O sn SARAIVA toma a palavra somente para 
Jembmr ao scrrndo que os resultados obtidos em 
relac11o ao votuntar·iarlo deram razfio ao orador e 
aos seus amigos, quando assever·avam que esse meio 
de compo1· o exercito cm tempo de paz era nilo só 
r1ffi~az como facil, 

2. o Cópia (la informa~fio do engenho iro fiscal 
~essa ·cm preza com referencia. ao novo contrato pro
Jectado, ou pr·oroga(:lio rio actual. 

3. o Informação de qual o numOJ'o de kilomr.tros 
que percone ou ter:í de per·coJ'rer a linha dos bonds 
de Santa ThereJO:a desde o laJ·go de S. Francisco tle 
Paula até ás éaixas d'a~:na. 

O omdor altl'ihuio a affiuencia dos voluntarios á 
abolição do tlasti~o c01·poral, pelo que sempre pu· 
gnou o partido liberal. . 

O que resta a fazer é-augmenlar o govdrno as 
vantal(ens 1lo vu!_untariatlçr c substi!uir por. grati
licnr:~io durante alguns mezes depors.da b<uxa do 
voluntario o prazo·de tel'l'as pr·omettitl:ls nas colo
nias milif.ares, o que tem sido até hoJe uma t~on· 
ecssão illusoria · 

Paço do senado, a de Maio de 1877.-Junqneira ... 
Foi lido, apoiado, posto em discussão e appro-· 

vatlo., 

Por ultimo obsrrvn o orador que, so o gover·no 
augmcntaJ' as va11tagolls do voluntar·iaúo e a opposi
"-110 organizar· nas parochias associações que tenham 
tior fim r/ar ao exorcito volunt.ar·ios, a lei rio J'ccru· 
lamento li~anl morta no que é cnnccmente ao sor·· · 
!t•io, e ({Ue tanto assusta a população : o exemplo 
que deu na ullirna eleição a opposiç:ro liberal de 
Cantngallo deve ser imitado. 

Vae. à me;a o seguinte 

UEQUERI~mNTO 

· ccllr.queiro que ~e peça ao governo cópia da re· 
pr·esenta(:fio de d1versos negociantes nacionacs e 
estrangeiJ·os, a que se faz ref•)rcncia no aviso de 
2 d~ co,·rentc rrll'?., _dirigido pelo m'ni~le!'io da 
agncultura, commerc1o o obras publicas ao capitão 
do fragata· ~ar·:Jo de ·~·etré, oucarr~gando-o de tra· 
balhos prelimrnarcs ,1/HilspensavcJs pa1·a o arr·az:~. 
mento doa rochedos (JUC cstOI'vam a narc":tr.lio da 
bahía de Antonina. - ,lJanoel Francisco L-o1:reü1., 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e appro· 
vado. · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

l'E:I"SÜES 

Vota!:ão 

l~or·am votadas para ser dirigidas :1 sancr.rro 
imperial as proposi~·Jcs da camar·a dos S1·s. depu· 
tados do corrente armo : 

N. 58, appr·ovando a pensão t~oncodida :l baro· 
ne1.a de 'l'llqlllrry. 

N .. 21, alem ao ex-irnperi11l m11rinheiro Joao 
Acacw. 

IIOUÇAS IlE 'I'EUUA 

Proseguio a tliscUSR50 úo art. {n da rroposta do 
p01lt~r executivo corn as emendas tia canram dos Sr·s. 
depula_dos rJ tio sPnado, fixando as f'Or('aH de torra 

llar·a o nnno linanctlÍJ'O de 1877 - !1\78 o lll1o 
l~tvontlo mais fJUC/11 pedisse a pala na ence;Tou -se a 

dtscuss:ro. 

O Iiii'· oJumrueh•a :-Sr·. p1·csidrntc, :1 vis la 
do i)ue o.nobr·n senador pela Bahia acaba de dizer· 
~obre a concessão de _premios pr.cunial'ios aos· vo· 
luntarios do exercito, que terminam o seu tempo do 
servi(:o, son our·i,zado a tomar· p:u·to no debato. 

Lemlu·arci ao illnstre senador IJUC o art. 2. 0 t~on
,ligna algn~s pl'emios pam (IS voluntar·ios, p_I't!mios 
IJlltl 11110 VJI:(or·avam ha algum tempo, tendo sr do au
gmentados de dons annos pam c:i. Actualmente, o 
lli'Cmio é ri•· t!OOJ! pam os voluntal'ios, c de 500$ 
para os eng:1jados, havendo ~ril augmento de 1.00$ 
nm cada Ull\ tlestr.s p1·emros, porquanto, ante
I'ÍOI'Jncnte, er·arn de 30fl$ para os voluntarios e do 
400$ para os engajatlos. 

A assembléa geral, portanto, j1l attendeu a este 

llonto. Além disto, qwmrlo o inrli1•iduo obtem sua 
Jaixa, rl1l-se-!lw urna data rlo terras. 

O hnnrnrlo st•nador• nos rliRse que. era melhoJ•, ern 
lof.laJ' de data do tcrr·as, dar-se um premio ou uma 
quantia em dinheil·o, de forma que os indivíduos, 
que tivessem sua haixa, porlesscm durante alguns 
mezc!i tct· sua subsistcncia srgul'a. 

Om, observo a S. Ex. (JUO não é mais conveni• 
nnfo qno ~ssa quantia seja daria ao c~·soldac!J, 
ainda que esse llinheii'O lhe seja um hem•ficio maior· 
do que a rlala rio INras, po'rqnc, soo ex-soldado 
tl pnnlulal'io, tr·ata Jn~o de vundrr essa dnta do 
lPrJ'as, por· fjO,;'! ou 100$, c esbanja csla quantia, 
wmo muitos tcem feito, da mesma fór•m:t que 
púdo gastai' logo a quantia cm dinheiro, que o 1 

I 
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nobre senador julga, que se lhe deve. dar de prcfe- divcrgr.ncia, dizendo-se : • vós nao querJeJs os 
roncia. voluntarias; nós é que o que1·iamos. " Na:o; .nós 

Mas nfio é isgo o que nos convém; o que nos lambem quizemos e consignamos esse principio na 
convém, S•·· presidente, é que esses ex-solrlar.los lei. 
va:o cstabelece•·-sc nas colonias militn•·es, vão ha· ·o Sn. SARAIVA:- Não tinham fé. 
bitar nessas terras; que lhes são cont:cdidas, vão 
augmentat: a populaç<io nesses pontos das fi'On- O Sn. JuNou!lrnA:- No art. i• da lei p1·oclama· 

· 1 mos logo ess.e pi'incipio .. e sct·ia ut~a c~usa intligna te1rns, rJ c. I · · 1 1 1 I ~ 0 honmdo senado I'· voltou· a uma questão, IJÍlO te nus me lltrmos 1111 et qua quer 1. tspostçao em que 
j:í tem sido tratada muitas vezes, isto é, a quest<lo mlo tivessemos fé. Não podíamos pt·ever que appa· 
ilo yolun!al'iaúu. recessem tantos voluntarios; não temos a sciew:ia 

Sr.. presidente, nós, que defendemos a lei de 20 do 'futuro· 
de Setembro tle !874, ist.o .é, a lei do alistamrmto O Sn. SARAIVA : -E' o que se diz; não tinham · 
militar ou ·do sorteio militar, como à ~hamou o fe. Esrl'evm·aru o principio na lei, po1·que não po
Sr. Nàbuco . de Araujo, temos sido victimas de d1am deixar de escrever. 
accusaç:to injusta, pn•·qu11 aquelles, que a comha· o Sn. JuNQUEIRA:- o nobre sen3r!or deu aqui 
leram, dizem que nós não. queriamos o volunta· um conselho ao seu pm·lhlo, digno d~ ser segutúo 
ri~~~~. no art. i.• da lei úe 26 de Sr•tcmbro. de e que mostrou as boas intenções de .S. Ex. 
i874, está consagrado o principio de que o ex<w· O Sn. JAGUARIBE :-Apoiado.· 
cito do Drasil se1·:í composto de voluntarios, mas O Sn. JuNQuEmA :- Realmente, sendo. a ·lei ta:o 
que, na deficiencia. de voluntarios, ciJ·cumslancia benigna e dando cada fre~:nezia, um, dous ou tres 
que se pôde dar, proceder-sc-ha ao sorteio entre os soldados, couformo sua população, é· da maior con· 
alist:idos. veniencia 1onco••rer para que appareçam volunta· 

Como é, pois, que os nobres senadores querem rios, o que se póde conseguir por meio de mocli· 
•1a•·a si o privilegio do volunln•·iado? Parece-me que cns gmtiticaçúes a·individuos que se prestem ao 
~sta argumentação n:1o tem a lism·a p•·ecisa, se me é se•·viço do exercito, ficando; assim, as freguezias 
pcrmitlido ernpl't'gnr este termo, porque nós queria- isentas do ·sorteio, o que é assegurado pela lei de • 
mos o voluntariado, e tanto o queríamos que esta- 21, de Setembro de:l87~. · 
belecemos na lei de :187~, no seu art. i•, o pl'incipio Pot· conseguinte, é n)uito facil achar em uma fre· 
que acabei de cit<u·. · guezia urn, tlous ou tres homens, que tenham pro· 

Como póde dar-se o caso de não haver affiuen- pcns:lo para o serviço das armas e se apresentem, 
cia de voluutal'ios, como mlo era possível deixar o aproveitando o premio concedido na lei aos volun· 
governo sem meios de compl,etar o exercito, a lei ta•·ios o mais a g••atificaçao dada pelos seus co.pa
declarou: .. na f<tlta, porúm, de voluntarios, etc ... E', rochianos. Assim, pelo tacto da apt•esentaç<lO desses 
pois, só na falta; se esse recurso-o l'oluntal'iado, voluntarios,. ficar:l nulla, desapparecerá .inteira
falhar, é que tem logar o sorteio. meu te a obrígaçiio de fazer-se o sorteio em uma 

A lei dtl forcas é votada cum antecedencía de um frcguezia. 
anno; passwi-se quatro e B1Jis mczes; sobt•twern Pique, portanto, estabelecido que a lei do alista-. 
uma cimumstancia; que produz uma certa perturl!a- mento militar consigna o prin•:ipio do volunla· 
ç~o ccomica n~ seio do paiz, uma elevação de sala· dado, e quanto ao p•·emto, Mo deve elle ser daclo 
1·io, o o cidad:io que tenha gosto pam o serviço das ern dinhetro, como quer o nobre senador, mas sim . 
armas, e podia procurai-o, se n<lo achasse outro re- em terras, porque o intet•esse publico exige que 
cuJ•so, vao pt•ocurar serviço cm ostabeler:imentos aquelles que seJ•virem no exercito vão habitar 
agrícolas oumdustl'iaes. Nesta hypothese, po•·tanto, nas colonias, v~o. eovoar o paiz nessa~ pamgens 
é mister que o governo tenha os moi os pJ•ccisos longínquas, nas ft·onteiras do Amazonas, Multo 
pa1·a obter a foroa votad• P•Jio pal'iamento. Grosso, eh:. 

O nosso exercito pt•ecisa annualrnentc da um con· 
!ingente de 3 a ~.000 homcn.•, considerando-o for· o ~··· Correia :--Quando discuti o art. i• 
mado de Hi a !0,000 homens. desta r•·oposta, eu,tli~se que, !ralando dos domais 

Se houvet•, pois, uma carestia no salal'io, uma m:tigos, faria, se me fosse r.ossivel, as obse1·va~ões" 
elevacão repentina, mlo é natuml que os indivíduos •quo me su~gel'imrn o exame da mesma proposta e 
Y<io procurar o exerdto onde niio podem, com o :1 lt•ilura do relatorio do hont·ado mmislt·o. da 
soldo que J'Cceborcm, ganha•· tanto como crn qual· gurr·t·a. 
que1' cstaLelccimcnto industrial ou agrícola. Con- O artigo relativo ao preonclumento da fot·ça mi· 
seguintemente, ·era preciso que, nossa mnlo•·ia, o lilnr é um dos que ma1s devem atlmhir a attonç~o 
leg-islador désse os meiOs conducontils llara obtm··se do lngislallo•·· Estou do ac~01·do com o nobre sona·# 
o fim desejado, e css·s meios s:lo os t ec•·el.ados na dor p~la llahia, assim como com o meu houJ•ado 
Jei do 20 de S••temlll'o de lll71;, isto é, o soJ•ttJÍO. amigo •·elntor da commiss<1o tle m:u·inha e gurJTa, 

O pl'incipio p•·o•·lamado, o lll'incipio IJnO l'r•ge a IJlliiiHio rntnndcm ~ue dt•vemo~ emp•mhnJ' t•sforros 
fonmrfio dn força milit.:u:, é o rio. volnnla!'iado; o pam qnn o nos~o cxoreilo so cOI!lfli~JttJ som que.P•'SO 
sorteio vem a set· r11n me1o sni.Jsrdliil'to, soiH'O a popula('áo sr11:1o o snc1'1ficw que for ahso

Pow, pois, au nolu:e senador pch Bahia que, de hrlnmento intlisponsavel. E' este, quanto a mim, 
w1m voz por todas, acalromos com essa espoeio do o pl'incipio cardeal que devemos acoitar, 
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'Acho que o preceito estabelecido na lei de 26 de 
Setembro de i874, quanto á pa·eferenr.ia·para a com· 
posição do exoa:cHo, ti o r~ ais acertado; o engaja· 
mento o o servaço voluntano. · 

devidamente apreciadas em todo o Imperio as stias 
disposições. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS (presidenta do conselho) 
d:i urn parte, Ao soJ·vi~o dos voluutarios \ll'Opriamrnte t:1es 

d~vemos pa·efel'iJ· o engajamento <as pra1~as qaw tea·· 
minarem sou tempo. Se o concurso uos voluntaJ'io~ 
é de muita importancia, porque ponpa.ao paiz o ~a· 
crilicio que impõe o re~rutamento, e ainda o socteJo, 
embora cm menoJ' escala, o cugajanu•nto tom a v:u_a· 
!agem de reuni I' ao serviço espontaneo a pratica JÜ 
adquirida no offi1:io militar. 

Se e facto quo n:io se púrle fonnar o marinlwiJ'O 
da nouto para o dia; Sll" o ·pl'epal'O paJ'a o sm'l'iço 
naval exige t~mpo, tamiJem o soldado do terra n:io 
dispensa tirocínio, posto que meuos l011go .. 

O Sn. ConnEIA :-E o nobr~ ministro da guerra 
ama~m do dizer que a principio a lei foi mal re
cellllla, 

S1·. presidente, não careço mais disputar para os 
autores da lei do 2ô tle Selem~ a·o o mcr1to quo 
eneeJ'J'a o facto a que me tenho refrJI'ido; o meu 
ho1~rado ami~o senadO!' pel:L província da Bahia, 
cJ'eJo que, n~sta p:u·te, satisfez completamente o 
senado como rne satisfez a mim, . 

Se pudcJ•mos conse.guir que, além dos voluntal'io~, 
avulte o numero do.s engajadns, alcan~~aremos os 
dous prineipaes fius a que, em rela~ão a este as· 
sumpto, nos devemos prop<lr : o collctu·so volun· 
tario paa·a o seJ'Vit~o do exercito, e o aproveita· 
Illf'lllO da pratica ad'JUÍI'Ída IIOSse SCI'I'ir.o. 

Estou satisfnito pur vm· quo, depois da lei de 26 
de S"tembJ'O de 187!!, cresce tanto o numero dos 
voluntal'ios como o dos engajados. 

(O 81•, dnqne de Cr1xius (pl'eSidente do conselho) 
di; Hll! voz baixa a,/!JltiiWS palavras ao aradai'). 

O nobre ministro da gueJ'ta faz-me o ftLVOl' de 
informar que a tjuaJ·ta p:u·te das pra~as que com 
pletam o seu tempo continuam no seJ·viço. E' facto 
qurl muito depõe em prol das medi<las tomadas 
pal':l animar os engajamentos. · 

O meu honrado amigo,' senador pela Bahia, es· 
trauhou que eu tivesse monciouado, enlre as causas 
que podem ter concorrido pa1•a o appaa·ecimento de 
fl'I'UJHie numero de volunta1·ios, a dilliculdade na 
o!Jtenr~lio dos meios 1le su!Jsistencia. 

Eu 'apontei esta razão entro as outras que o nobre 
senador assignalou. 

Entende S. Ex .. que as felizes causas do appare· 
cimento <le voluntarios em numero suffidentc, de 
modo· que dispensa o sorteio militar, suo a ex· 
tinc~ão do castigo corpoml, a oxtinc!~:lo da classe 
dos carnaJ·adas e o aecrescimo do vantagens aos 
volunlarios e engaj:u.los Eu disse que talvez se 
po1lesse lambem Jev:u· em liuha de conta a difficul· 
dado em oiJtcr os meios de subsistencia. A IIWU 
'·er, é um conjuncto de causas que produz o facto, 
que louvo e desejo que continun. Se sarnento ~cm 
coucOJ'I'ido para elle as causas que o noiJr11 senador 
indicou, 6 isso pam mim motivo do regozijo; mas 
não estou inhilndó de snppnr que outras ':ausas 
podem t0r tam!Jem concOJ'J'ido p:u·a a transJ'onna· 
\'iio complr:ta IJU'~ solJJ·e e' te asSUI!l[llo. se tem. ope· 
J':Hlo no JHIIZ, IJII:IIldo mio so IJUI~II'a !1~ar ao lado, 
ngnm salinntn, caus:1s dn nalurez:t tr:u1sitoria .. 

O honrado senado1·, o Sr. Saraiva, deseja que se 
a ugrnentem os estímulos para o cidad;io concorrer 
vai untariamPnte ao serviço do exercito,, e enume· 
rou o de urna gratificaç:To pecuniaria mensalmente 
dada ao voluntario que termina seu tempo, em 
su!Jstittui\~:io 1l concr~ssão de teJ•ras em colomas mi
litares ou do nacionaes. 
~rambem quanto a este ponto o meu nobre amigo 

relator. da. commissão ele marmha e guerra de
monstJ·ou que esse meio não tem o alcance que lhe 
quer attrihuir o honrado senadoJ', 

Quando fosse aceita a idéa de conceder gratifi· 
caç:io aos volunla"rios que te1·min:u·ern seu tempo,· , 
parece que niio se devia adoptar o systoma pro
~osto pelo no!JJ•e senador, ruas o que já est:i admit
!Jdo pa1·a o abono da gmtificar:ão de ~00$ que 
actualmente percebem os volunta1~os. 

f'roseguin1lo nas minhas observar-ões sobre o 
artigo em discussão, dil·ei que não' descuiJro a 
raz:io pela qual a concessão de tera·as aos engajados 
e voluntarios se lm de fáze1· sómente em colonias mi
lit:u·os ou do nacionaes. Talvez esta !iJhitaçilo con, 
corra ~am o facto assignalado pelo nobre senador 
o S1·. tlaraiva, de se ter tomado a concessão quasi 
illusoria. · 
. 'Porque os prazos de terra concedidos aos enga
Jados o voluntarios m!o Mo do sel-o ern qualquer 
das colonias do Estado? . 

Acc1:esce que, avultando o numero de voluntarios 
o cllfFIJados, maior é a l!Hcessidade de meios (lara 
tornar efl'ectÍI'a a concessão feita pelo legislador. 

Ai!Ida ~·mln uma questão a p1•opor, e com ella 
termma re1. 

A lei de ftxaçilo de forcas do 9 de Setembro do 
1874 modificou as disposir:ões relativas ás eximi· 
\:lles pecuniarias. ' 

A isenção pecuniaria podia dar-se tanto ern 
tempo do paz como de guel'l'il, Essa lei limitou-a 
ao tempo do paz. 

Os protissionaos silo poJa it!éa que hoje vigora; 
cm tempo de guerra só a substituição. 

Niio sr1i se se deve ostabelccdr esta t!istincçilo, corn 
a IJIHÜ ocr:upci·me na c:uuaa·a dos deputados. 

Se a exiJIIÍ!'ão pecuuiaria 111io fosso atlmittilla em 
caso alf:UJII, seria esse um systema inval'iavol digno 
t!e COIISJtil)l'ii\~iÍO. . 

i\'tlo J'ni Jogo em sn~nida :l oxt•cu(~:lo da Ir! i de 20 
drl Sr•.tnmiii'O qne o lllllllt'I'O de vnluul.al'ios foi tal 
qno disJwnsa.-:sn o ·I'J)C/'Ul;unl~lllo. Esse nnnwro 
COIIII'(~OII a avnll.:il' no pel'iorlo d,•con·itlo de I" rle 
Fol'ni'I'ÍI'O do um; a ;l(l tln Nun•Jniii'O dr• 187G. 
N:lo foi PIJ'.,ito i'nunediato da Jll'omulgn~:\o tia l"i, 
talye1. por•juo ainda não h:wia tl'IIIJl'' para sCJ'Oifl 

M:as, atluailtil·a o limilal-a ao Jernpo do paz, ó 
11111 systuJJHl Juixlo, que, alliviando a autondarlo, 
lau~'a sobre o eidad;lo, em ciJ·cumstancias apodadas, 
•ruaudo o tempo é escasso, o omas da p1'ocm·a do 
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substituto, que se lho nilo impõe quando menos ve· 
xatorio. A quantia por meio da qual se obtem a 
ison~iio, se e apreciavel em tempo de paz, não o é 
mm1os em tempo ele ~uom, quo tanto se faz com 
soldados como com dmhoiro. . 

Si sem o soldado a guerra ó impossível, sem 
dinheiro ella não se fará, senão em condições 
muito gravosas. · 

Suscito, por isso, a idéa de serem modificadas 
do modo mais benigno as disposições relativas à 
isenção peeuniaria. 

Qnizera, como cidadão, que uma vez que se per
mitte es'sa isenção, núo fosse e/la vacillante con· 
forme o tempo é ele paz ou de guerra. 

Tenho concluído. 
Findo o debate e encormda a diswss~o, votou-se 

e foi approvado o art. 2• com os seus paragraphos. 
Tendo dado a hora designada para a l. • parte ela 

ordem do dia, passou-se á segunda. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

mos encarai-a por dous lados muito distinctos : 
pelo lado dô systema em s'i e pélo do modo da 
exceuçrío das ollras e do respectivo serviço. 

E' o que ora pretendo fazer. • 
Soi·<l com elliJito o systema actual de esgotos 

desla chiada uma das causas, senao a principal e
mesmo a unito.a, como ha quem pense, do estado in· 
salubre elo Hio do Janeiro? 

. Ousarei encarar esta grave questão de frente, 
levado pela inteira convicção que tenho de que 
nenhum assumpto deve-nos mtll'ocer, a nós repro· 
sentantos.da IW(:ão, mais acurada allençilo do que 
a da saudo publica trio p1·ofundamento perturbada 
nesta g1·ande e opulenta capital. 

NtJsse intuito, pi'Ocurarci domonstl·ar hoje, com o 
testemunho de uma áutoridade insuspeita, que o 
estado sanitario da cidade do llio do Janeiro cm 
c9nsa alguma tem peiorado depois que ne1la func· 
Clona o actual systema de esgotos; e, desde que cu 
conseguir pt·ovar qtte, longe do estado sa11itario 
desta cidade ter peiomdll depois do estabeleci
mento deste systema, tem antes melhorado, terei 
lambem provaclo que contra elle n~o podem le· 

REQUERIMENTO no sn. TEIXEmA JuNron vantar-se objeccõcs sérias. E direi desde j:l, Sr'. pre
sidente, que wlo penso do mesmo modo a respeito 

Continúa a discussi!O ádiada do rcquel'imcnto do da execução das l"espcctivas obras c do sel'VIço; e 
Sr. Teixeim 1unior pa1·a pedirem-se informações aos hei de assignalar defeitos e faltas, que podem e teem 
ministerios da agt•tcultura, commorcio c obras pu- desact•editado o systema. !\las quem são por ellas 
l1licas e da fazenda, relativas à Companhia Rio de l'esponsaveid ? N:io s1lo, certamente, os autores do 
Janeiro City lrnprovemcnts. systema nem tah'oz, até certo ponto, a campa· 

nhia, c monos ainda o engenheiro fiscal do governo 
o Sr, LeUiio ela Cnnha 1 -Uma das pe1·ante cita; mas sim o prop1·io governo, quero 

graves questões, Sr. Jll'esidcnto, que assoberbam na dize1·, os differen~es minis!el'ios, que se teem sue· 
actualidade as que préoccupam o paiz,é, sem duvida cedido de f86~ até hoje. 
alguma, a que se refere à saude publica, porque, 'l'enho ·cm mlio, Sr. presidente, uma brochura 
além do bem estar da populaç~o,lhe é co-relativa a puhlicadn cm H>7~ e inlitulada "Esboço bistorico 
da colonisa~ao, de que depende o futuro do Brasil, dns epide10ias, que !cem grassado na. cidade do Jlio 
poi.s uao podemos pensar em chamai-a ao Impcrio, do Jauoi1·o· de~do !S:JO até !870 pelo Dr. Jósé 
emquanto ello gozar na Europa da li•iste nomeada Pereim I! ego •· E' o nctual S1·. ba1·ão de Lavradio, 
do torra pestilencial, como infelizmente gozn. Dahi, presidente da junta de hy~iene publica. 
senhores, déduzo eu a impol'lancia da pmsente dis· Deste lino, senhores, tu·a1·ei as provas da these 
cussl!o, como p1·etendo rnost1•ar ao senado. que ha pouco avenlni'Oi, de rendo o snnado com· 

Com effeito, o que nos ser<l licito· deduzit· da prehcnde1' que não era possível soMorrer-me IÍ 
grande e variada discussão, que tem havido enlt·c autoridade mais competente e insuspeita, embora 
nossas sumrnidades medicas, a respeito deste as- j:l aqui ouvíssemos do honrado senador pelo Espi· 
sumptc ? E' sem dul'ida que do systema actual do rito-Santo, que as opiniões do Sr. de Lavradio silo 
esgotos teem resultado gmves damnos à saudo pu· semp1·e voluveis. 
blica, a ponto, senhores, de até ter elle j:l sido qua- N:io sei, S1·. presidünt~, se as opiniúos do illustt·e 
li ficado pelo illustrado p1·esidente da junta. do hy· barão são ou nfio voluveis; o que sei é que o hon· 
giene publica como um volctio, que cm época mais rado presidente da junta tio hygicno publica não se 
ou menos remota vomitará o terror o as Jagrimas cxirnil'á da responsallilitlade do que sustentou na 
entre a população desta grande capital I obra a que me refiro. . · 

Por isso, S1·. presidente, dizia, a meu vêr, muito V. Ex. sabe, Sr. presidente, que a opinião geral 
bem o illustradu-ministro da fazenda, na occasião .ó qutl a cidade do Rio do .Janeiro em outr'ol'il uma 
cm que respondeu ao honrado senador pelo Rio do cidade saudavcl e que, excepr.:io foita do certas 
Janeu·o, autor do requerimento em discussão, quo mo/estias cndrmicas, a que nÍio so ligava grande 
cumpl'ia esclarecer a opinião public:1 a esse rcspci· importnncia, ou ao menos cuj:1 !l·adiçao não a tem 
to o procui':U' do algum modo combater os pi·econ· ho.I'J, isenta estovo ella sempre 1las o~itlemias que 
coitos, que iam levantando tcmOI'Oso ala1·rna no seio hoJtl allagellnm poriotlic:tmentt•, dt!pOIS do systcma 
da populaçao da capital do Imperio. actual do c~<gotos, que a Vi!io t•mpestal'. 

Sonho1'es, a questão a que deu Jogar o rcqtwri· Pois IJcm, senhores, contra esl11 opiniao ~erah 
monto do hom·ado scnatlo1' pela p1·ovincia tlo llio que,. C?lllO ?Htms, ~sscnta om. falsaiJa~e, opporoi cu 
dn Janci1·o, om om discnssilo, quo é a do systoma a O[lllliilO msuspmta c auloJ'I~:ula elo i/lustro pro· 
actual tio esgotos, ú uma qucstfio comploxa; clero- sidoulo da junta do hygiono publica. 
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O systema de esgotos aetual, Sr. presidente, :Is. mesmas çausas, que' a~signalou ~s epidel)lias dO 
começou·a funccionat• n,1 ultimo mez do anno de anno antecedente. No anno de i81i:!, contmuapao 
t86~. E', -portanto, oLrio que só dabi em (\iante da febro amarella. A mesma sorte coube ao de 
deviam fazer-se sentir seus perniciosos elfeitos com t8i'i3. Ao anno de :1855 tocou a terrível epidemia 
l'elaç5o á saude publica. Quero dizer que só a par· do cbolm·a-morbus. A~severa o autor da brochura 
til' do começo de !865 deviam manifestar-se ne~ta e to•los nós salwmos, que fóra importado o terrível 
cidade as molestias, cuja causa se quer boje encon· flagello. Ao anno dfl i81i7 couberam duas epide· 

' trar naquelle ramo do serviço publico. Assim, a mias: rle febre amarella e de febre typhoide (ter· 
fcb1·e amarella, a febro typhoide, as intermittentes cei1·a desta ullima)'. Outra epidemia de febt•e 
com seus differentes typos, só deviam flagellar o amare!Ja, registra a historia no anno de :18:i8. E no 
Rio de Janeiro, ao menos com a gravidade e inten· seguinte, ~la t81.i9, diz nos ella que hou\'e cinco 
sidadc, que bojo teem, a começar do anno de :1865. epidemias differentes I 
Jsto ó alivio. Pois bem; analysemos est& livro e •O anno de !860, diz o illustrado bari'!o de Lavra· 
vejamos o que elle allil·ma. dio flUO foi um dos mais r:limatericos deste perioclo, 

Tratando ele noticiar as epidemias, que reinamm depots dos annos de :18ti0 e !855 ; c cuja mortalida· 
nos annos de :1830 a !8::13, affirma o illustJ•ado de muito se aproximou daqnelles, como mostra o 
Sr. DI'· Pereira Rego que, de !828 a :183.~, reinaram s~guinte quadro: i850-H,l92, :18titi-H,i80, !860 
com intensidade febres perniciosas com pontos de -H,OI8 I Este algarismo, continúa o autor da 
contacto' com a amarella e peste, e reveshndo-se ü~ memoria, a que nunca che~ou a morta.Jida(le, excepto 
vezes da fónna typhoitle e beliosa. Comc~aram nas duas grandes ep1demms occorrtdas nr.sto pe· 
essas febres em Macacú e, invadindo a bahia do Rio, riodo, reconh~ceu como causas a gmvidade de que 
vieram reinar nesta cirlade. Continuando, senhores, se revesti o entfio a febre amare lia, c a freqllancia .ilas 
na aualyse da o!Jra, qtrc tenho em mão, vemos febres endemicas e climatericas, 9ue se podem 
attostadas de modo motivado as seguintes epide· considerar reinanrlo lambem epidcmtcamente e com 
mias, que aliás nfio excluíam as endemias sempre tal yravidada que o numero (!e suas victimas niio 
em acção: ficava proporcionalmente mmto :iquem (las produ-
. " Em 1834. Do fe!Jres remitentcs e intermit- zidas pela febre amarella, nos mczes em que se 

tentes com phenomenos ataxicos c a(lynamicos. equipararam no gráo de f1·equencta. " 
Em 1835. De dwlerina. Em !836. De feb1·e ty Seria causa desses desastres no estado sanita1·io a 
phoide. " E agui observarei que a.:tualmente essa aproximaçao do systema de esgotos, que, aliás, só 
molestia manifesta-se apenas por casos espora· funccionou do então h a quatro annos? . 
dicos, deixando de tomar a fórnm epidemica. No anno de :186!, deram-se pout:os casos de fe. 

Continuemos, porém, na anal,vse do livro. Se· .bre amarella: mas, mesmo·asstm, registrou o obi· 
gundo elle, ao anno de· :1837 coubemm duas epi· tuario annual247 casos. . 
demias, e, tratando do período de 1839 a !841, llegistra a memoria algumas epidemias no anno 
pondera que •depois do tantas o ttio axte~>Rns epi· de !863; ·e duas em :186·~. que ainda não se mani
damias, algumas das quaes graves, que reiiJ<udm no festamrn sob a influencia do actual systema de os
período decorrido de :1836 a :1838, ainda assim gotas, que só funcciouou no fim desse anno, como 
houve em i8H uma epidemia de gastro·bronchites. já tive occasião de dizer. 

Aos annos do i8i,2 a !843 coube uma epide·· Começando em l8úli o regimen dos esgotos, 
mia de febre typhoide (já segunda. ) Ao período notamos na historia que tenho em miio apenas o 
dó !844 a :1848 couberam quah·o epidemias I Ao de cbolera em !867, e que, segundo affirma o Sr. barão 
:1849 a :l81i0, tros epidemias, reinando, como Iam· do Lavradio, Jli'WCio do Paraguay trazida por praças 
bem o senado salle, nesse ultimo anno pela pri· dãlli vindas. Circumstancias favoraveis á saude pu· 
moira vez nesta cidade, qzw ainda ntio tinha o systama blica em !868, e, finalmente, nova importa.çtio da 
actual elo esgotos, a m01·tifem febre amarella. Entre· febre amaJ•ella, provinda de Santiago, onde remava; 
ta'nto que o illuslrado autor do livro assignala a e por onde fizera escala o navio que aqui a im· 
essas epidemias, eniJ·e outms causas: • o aban· portara, com procedencia de Genova. ·continuaçfio 
dono quasi absoluto em que estava a hygieno pu· no anno de !870, ultimo do 2• período e da his· 
bliea pelo estado deploravel das valias da rla.,pe· toria das epidemias a que tenho allurlido. 
jos, ·das p1·aias e ruas, que constituíam fócos paren· Conclusao desse periorlo (20 annos4 40 epidemias, 
11cs de exlialar-üas infectas, tanto mais abundantes das quaes, ó a bistol'ia qu o o attePta, .~ no decennio 
quanto maior era o calor progressivamente cres· do :185! a !860 o :18 no deeorrido de i86f a !870. 
cento. " (Pag. 5::! da h1·ochura ) . Convindo notar que só em cinco annos deste decen· 

Concluindo o auto1' no anno de !852 o primeiro nio funccionou o actual systema de esgotos. 
dos dous pel'iodos em que dividia a sua historia, A' vista do que acabo de expor, perguntarei: 
pondera quenollo, isto ó, em 20 annos, houve nesta haver:i alguem que, com perfeito r:onbecimdnto de 
r.idarle 23 e.pidemms.l Acho ~orn que o se~ado se Te· c:lUsa, possa attrJimir o estado morbido desta grande 
corde que amda no lun do !ao neJasto pe1'10do se não cal ade ao systema actual de esgotos~ 
cogitava, se qne1·, no syslema actual iln esgotos I Nfio, senhores. As causas dnsso deploravel esta· 

Passemos ao segunrlo per·totlo da histol'ia, que do dnvcm sot• outras; e o propl'io autor da ohra as 
estou consultando. assignal:t. 

Logo no anno do 18:i.t vejo nelle J'rgistrada uma Euh·etanto, apezar dessa autoridade o da noto-
epidemia do fc!Jre amarella, attnlmida pelo autor l'iedade doJ factos, registrados na historia,· quo 
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ac.abei., de .. cónsultár, .é ainda opini~o geral 'que ao . Entretanto, se o. nobre senador pela pro~iricia. do 
systema actual de esgotos deve o Rio de Janeiro. o' Espírito Santo o seus collegas . nllo ass1gnalarem as 
seu máo, estar pelo que diz respeito á sande de causas.do estarlo l!lorbido do Rio .de Jan~ir!l .. par~ 
seus habitantes I . . . . que seJam combahdas com e!ficacJa, Mo. havemos 

Apparece uma ep1demm de febre amarella no de. ser nós, leigós na matem, que o havemos de 
Rio de Jàneiro, reproduzem·so os casos de .febre fazer. . 
.typhoido ·e de febre . perniciosa e sao os .esgotos a · · 
causa !. ·Mas como, pergunto eu, se sempre aqui O Sn. JoDJM :-Teem .sido . ass.ignaladas muitas 
houve todas essas mo!estias, o em maioJ• escala e vezes; nao querem acreditar; na:o faz conta. · 
com càra!Íier epidemico, que algumas del!as boje · · · · · ·: :• · :: · · 
nl!o tem, antes do estabelecimento desse systema 1 O Sn. LEJT.!:o DA CUNHA : - O honrado senador 
E' preci!o, pois, convir em que outras sa:o as disse· nos, por exemplo, que os pantanos .•• 
causas desse lam.entavel estado de cousas, e na:o . o Sn. JoDIM :-Nunca di~se que eram ·os paritii: 
ir .escavai-as nos encanamentos da Companhia City. nos;· disse que elles na o teem nada com ·a feb1•e 
Improrements. . . amarella; ·sempre o disse. 

As causas, senho~es, que s:to de ha muito tempo · 
permaneAies, que amda perduram, estao assignala- O Sn. LEJTAoDA CuNnA:-Mas o honrado senador 
da·s nesta mesma ob1·a e são altestadas por boas au- ha de permittir que lhe diga q)le nfio devemos 
toridades; sfio os pantanos que circumdam a eidaile tratar unicamente de debellar a febre amarella;.o 
do Rio de Jàneu·o; são as immundicies que ainda se senado sabe . que, independentemente desta epide· 
encontram em muitos Jogares della; sáo esses an· mia, reinam periodicamente. e de modo grave nesta 
tro~ chamados yulgarmen!e cOI'IIfOB : em summa é cida1le as febres intermittentes de todos os typos : 
a ausencia completa de· policia municipal. basta •pegar no obitua1'iO diario para verificai' Otlte 
, Ahi . é que se devem ir procurar as causas dessas facto. 
mole~tlas, .quando. alguma del!as Mo tiver si1lo Eu na:o posso, sem oppor pelo menos alguma 
impo1·1ada, porque são causas que nao só existiam objecçl!o, acreditar que as febres perniciosas, por 
quan.dq . senJe!hanles molestias llagellavam outr'ora exemplo, que actuam nesta cidade, q:ue tantas victi- · 
a população desta cidade, como continuam, pre- mas aqui fazem em todo anno, prmcipalmlmte no 
ex1stem da mesma fórma verão, na:o tenham sua origem nos pantanos, quo 

Eu já ouvi nesta· casa, e, permitia o honrado so- eircumdam a cidade do Rio de Janeil'O. . 
nador pelo Espírito Santo !JUe lhe diga, com sum- O Sn. Jonm: -Febre perniciosa é uma cousa e 
ina estnmheza, que era uma motilidade ·o dessecca- febre amareila é out1·a. 
mento de pantanos, porque nilll eram elles que 
produziam as febres, . que llagellavam o Rio de 
Jarieiro. · 

O Sa. Joom :-N:to disse que era inúlilida-de · 
disse que o mal n:to vem dahi ; a prova ó que; s~ 
proviesse .disso,. n1Uila.gente, que .. est:í tmbaihando 
no Aterrado, mot·reria de .febre amarella, e nenhum 
ainda mõrreu 

O Sn. LEJT.!:o DA CuNHA. :-Mas agora estou tra· 
!ando da febre perniciosa, petlindo lieen~a para 
c01úhater a opinião do honrado senador, que aqui 
nos disse que o dessecamento de pantanos era q_üestllo 
que nao linha a importancia que se lhe quer~a.dar. 

O Sn. Jon1M :-E' verdade; para·a febre amarella 
na:o tem. · 

O Sll. LEIT.!:o nA CUNHA: -Mas tem·a ,para a 
o Sn. LEIT.:iO DA CUNHA :-Donde vem enta:o? febre perniciosa, que, como v. Ex. sabe m~lhor 
O Sri. Jonr~I :-Donde vém a bexiga? que eu, tem, .como P,àludosa que é,· sua origell!'.nos . 

pantanos, nas malel'las vegelaes cm decomposJÇllo. 
O Sn. LEITÃO DA. CUNHA. :-V· Ex., como auto· O honrado senador deve concordar em que a febre 

ridade competente na matm~a, ha de comprohender intet·mitlonte, que é molestia endemica no Rio .de .la
que o assumpto em discussl!o é da maior impor- neiro, nl!o tem outro berço sena:o os pantanos, que 
!arJCia. · .circumdarn esta cidade. Por ·consequencia, acho 

T1·ata·se, senhores, do nada menos do qne do dar que é dever do governo imperial acabar com es
:í cid;ulo do Rio de JantJiro, que na Eui'Opa, como tes fócos de infec!:lio, que aqui existem; proposi-

. o senado sal1e,. é o B~asil, melh01·amentos que a (:ilo· esta que, aliás, foi contestada pelo honrado 
tornem salub1·e, desll'l!mdo as causas da sua msa- b 
lubridado. Assim, ha noeessidado impel'iosa de cs- mEl!) 1Ws'to que om me 11ueixo, porque entendo que 
!miarmos sél'ianwnte esta quest;to, porque ·este es- a voz autorizada do· honrado membro devia auxi
t~tlo de c? usas nlio póde continuar, não deve con· lial'·!!le neste empenho e nlio conlral'iar-me. 
!muar a u· corno vae. 

· Quimto a mim,· apczar do espil'ilo de eaonomia, O Sit. Jom~1 :.-Os pnntanos .nada, teom com ,a fo-
que mo domina, dos protestos que tenho feito elo h1·~ amarella1 CUJa ca~sa é mmto d1fferonte. 'Ieuho 
concorrer pam grandes córtes nas nossas despozas, • sempt•o explica!lo mUlto clanmJCnto o meu pensa-
darei sempre de hom g1·ado meu voto para toda mento. . . 
despeza, que o govomo li V C I' dr faze1· pam conseguit· · O Sn·. LErr,lo DA CuNHA :-V, Ex .. ha do por. 
D!Jllel!o ~rande desideralltnt, püi'CJUO entendo que é. rnitlir que Jhu di~a CJUC COIIVéOI discÚtil'lllOS CQOI 
tini. ~ervlt:o aee1·ca do qual nao póde havo1· eco-'/ calllla esta quostao, que, repito e não deixarei de· 
nomw, ropclil·, é da maior imporlancia. Nfio se discüte com 

l ,. 

.. 



IJ<i\ 

I I 

92 ANNAES DO SENADO 

enfado, ao coJ'l'er, uma questao desta ordem, que 
entende com o que o pniz tem de mais caro, com a 
saude ruhlicn, e por isso com a sua colonisação, 
da qua dt>p~nde o .futuro deste Impedo, porque, 
dcseng;memo-nos, nfio teremos colonisaçfio emquan· 
to tivemws na Europa o conceito que tomos, isto 
é, do terra pesteada. · 

O Sn. TEIXNIIIA J lJNIQR : - Apoiado. 
o Sn. LEITÃO DA CUNHA : - Esta e a questão. 
O nobre ministro da agricultm·n nilo ó membro 

desta casa, nem o e o nobrt> rniu'isti'O ·do Impcrio, 
por cuja repal'lição cor1·e este gmve assumpto ; 
mas felizmente est:l p1·escnte o noL1·e ministro de 
estrangeiros, que t~m a bondatl•l do ouvir-me, e por 
conseguinte est:l presente o governo, a quem acon
sotho que cuide seriamente em dar cabo, sem atten
~er a despezas nem esfoJ·~os, dB todos os focos. de 
mfecção, que e:mtem na cidade do Rio dn Janmro, 
e sendo um delles, sem duvida, essa quantidade de 
pantanos, que ainda aqui vemos. 

Eu peço pe1·missão ao nobm senador pela provín
cia do Espil'ito-Santo para nfasta1·-me, neste ponto, 
de S. Ex., porque mais de uma yrz.tenho lhe ouvi
do aqui dizrr que o desscccamento de pantanos é 
uma questão de pouca importnJII:ia. 

N<io, senhores; é questão da rnain1· impn1•tancia, 
c eu, como representant~ da na~;ín, d1amo pa 1·a ella 
a acumda attenção do govern~ impe1·ial, rm·a que, 
sem olhar a despczas, nem a fadigas, dê cabo desses 
fócos de inf~cção e de miasmas, que empestam esta 
grande cap1tal, porque, repilo, se os pantanot~, 
como diz o nobre sPnadOJ' pela. província do Espí
rito-Santo, n:io s;ío causa da feh1·e amaJ·etla, s;io 
causa de outras felwes nao menos graves, que .fia· 
gellam a capital do Imperio : as febres pe1·niciosas, 
por exemplo, s:io das mais g1·aves, iJUe affiigern a 
humanidade, e pelo menos a ess.as lia' do o nobre 
senador pelo E.-·piJ·ito-Santo dar ]Jei'\\O nos panta· 
nos, que aqui temos, porque as fe!Jres intermilten
tes d1; ~odos os typos, as ll*ll'nkiosas, as rcmitten-
tes bJhosas... · 

O Sn. MENDES o r. Ar.lmroA:-As paluclosas. 
O Sn. LErr.\o nA CuNHA : - ... touas as febres 

palustres, emlim, Icem sua Migcm justamente nos 
pnntanos, onde existem matel'ias vegetaes em de
composiç:io, assim como a febre typhoidn tum sua 
ori~em nas materias organicas animacs putrefactas. 

E' tempo, Sr. presidente, tle conside1·ar eu o as
surnpto em discnssfio pela sua segunda face : a 
oxecuçao das obras o elo servi\~o. Enli•9tanto, o se
nado permittil·-me-ha quea, ntes de fazel-o,eu deixe 
ct nsignado no meu discurso duas opiniões valiosas 
sobre o systcma de esgotos actual. 

Oul)amos o il/ustrado pi'Ofcssor da escola de 
medicina lk To1·res Homem: 

" N:io julgueis que sou adverso a essa !Jrilhante 
conquista tio prog1·esso; que considero um tal sys
tema como contmrio aos preceitos da boa hygieno; 
não, senhores; longo de mim scmolhanto pensamen
to; estou intimamente convencido de que a com
panhia City ImjH'OVerr,cnts p1·estarll um roJoyante 
serviço :l salubndadc publica, ·se o systema que c! la 

atloptou ftlr executado de um motlo completo em 
todas as snas pa1•tes, etc. • ; e mais adiante reco
nh.ece-se o Yercladoil'O pezar de que se acha pos· 
snJd~ por ver a necessidade das desobsiJ·uc~õcs, nas 
segumtes palavms: 

" Disponha a companhia da quantidade do agua 
~ue lhe tl nccessaria; attenda o govemo para esta 
1mportaute clausula do contrato, que com ella fez e 
desde .logo ficarão sanadas todas as dillieuldades, 
J'emovJdos todos os inconvenientes e extincta a 
nociv!dade que reconheço no systema, tal qual como 
tem s1do adoptado. " 

Agora o prop1·io Sr. bardo de Lavradio. Eis o 
que disse em um seu relatorio de 1.866: 

" Ninguem acredilar:i, e, entretanto, é uma ver· 
dado in~uitiva, o facto que vou referll', e vem a ser 
que a c1tlade do Hio de Janeiro não tem so(l'rido 
abalos pr~fundos em seu estado sanitario, apezar 
do revolvanento de todas as suas ruas e praças prlas 
obras da nova companhia de esgotos e das_ exca· 
vações profundas que se fizeram por toda a part". 
excavaçqes, algumas das quaes feitas em tel'rPJI~>ô 
que seJ'VJram do cemitel'ios nos primeiros tempos 
de sua fundação, etc... . 

E a este respeito de revolvimento de terras, a 
que ~II!Jde o S:. ba1·ão de Lavradio, seja-me ainda 
permltiHlo add11• no meu discurso uma prova elo
quente do que semelhante revolvimento em cousa 
alguma contl'ibuio pa1•a augmeutar uma das epide· 
mias da febre arnarella, que aqui houve em um dos 
passados annos. 

Al'guitla por isso a companhia, eis o que disse o· 
iii ust1·allo engenheiro fiscal do govemo, em uma in· 
formação prestada ao mesmo governo : · 

" Compulsando a estatística da moJ•talidafle no i• 
e 2" distJ'Jctos da companhia no anno do 1.872, vO-se 
que as ruas lfUO forneceram maior numero de vi c ti· 
mas, foram : 
Rua Nova do Príncipe.............. 90 
Hua da Saude •.••• ;......... • • • . . . • • . • . • 86 
Rua l<'ormusa,............................ 79 
1\ua de S. Peit1·o................... . . • . . 60 
nua da Imperali·iz .. .' ...................... 58 
nua do Hospício ........ , .. • .. .. .. ..... , • • 50 
R na do Conde d'Eu.... • .. .. .. • .. .. . .. .. .. 57 
H ua da Alfandega.. .. .. .. . .. • • .. .. .. . .. .. 53 
Rna do SaMo........ .... .. .. .. .. . .. .. .. 5i 
Rua da Uruguayan~................. .. .. • 49 

Examinando agora a estatística da abertura das 
ruas durante o mesmo anno de 1.872, v~·SO quo 
nas mas acima, onde a mortalidade foi maior, os 
concertos foram os seguintes : 

Rua Noya do Príncipe . .. ......... .. 
!lua da Samlo ..•........••..•.•...•• 
Ilua Formosa •......••...• · •..••..•... 
Hua de S. Pedi'O .................. .. 
Ilua da Impemtriz. . • . . • . ...•... : . . . 
nua do Hospício.. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 
Rua tio C~nde d'Eu ............... . 
Hua da Allimtloga .................... . 
Hua do Sabão •..................•.... 
Rua Uruguayana .•.....•...•..•.•..••• 
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Depois do tudo quanto aeabo de expo1· ao senado, forços maiore!i e· stro dependentes da aeçrío directa 

com provas irrecusaveis, haver~ nmdu algnem, do. govemo geJ•aJ, Pam~SRas, ~fio podr'fá y. Ex. 
Sr. pJ•osidente, que sustento qno á companhia City deJxaJ' do J'econhccer a irupotnnc1a da r~parllçfi?, a 
Improvements, deve esta cidade exclusivamente qual um só dia nno tem cessado de pedtl-as a oem 
seu estado morhido ? Na:o é possível. da salubridade publica. . 

Entrat•ei agora na segunda parlo do assumpto r.m Nos relalorios annuaes, ern trabalhos cspectaes, 
discussao-o modo de execuçtro das obras e do em informar,ões diarias enconiJ·a•·á V. Ex. as vet·· 
serviço do syslema de csgotos,-c começarei, SJ', dadeiras merlidas que devem ser tomadas, .não para 
presidente, pedindo licença ao senado para ler um apnfiCII' as cratéras desse vulcão, que mais cedo ou 
topico da obra de urn dns mais dislinctos hygie· mais tarde vomitará o le11'or ~ o pranto sobr~ toda a 
nistas europeus, que se tem dedicado ao estudo da popula~üo tlestrt mdade, seyundo pensa o i/lustJ•e pre· 
especialidade de que !!'atamos, o S1·. J. ll. Fonssa· sidente da jlm/a de ltygiene, m!!B para offerecel' ao · 
grtve, no seu cxeellcnte tratado intitulado Hy,qime ·mundo civilisado urn tvpo de systema de esj1olos 
e saneamento das cidades. no qual todas as condiçiles technicas, de saiubr!· 

Diz este dislincto escl'iptor (leJiilo): dil!le, rle commodidade e economta foram attendt· 
" Saneamento dos esaotos. As. condiçll'e.s de hoa das. E' pa1·a esse fim que devem entre nós concor· 

construcçtlo, concebe-se, são inJhspenbaveJs ao res · re1· os nsforços dos bom~ns da sr-iencia .e n~o pa1·a 
'pc~tivo serviço para guo tenham valor. Assim é o extermínio de um melhoramento samtar1o, r.om 
que os cuidados os ma1s assíduos, a hygiene a mais essas oxplosúlls de saudosas rcconlaç6es do passado, 
mcioual, n<io poderiam aproveitar ao organismo inmmelas aprr•lhensões do prellor.t.e c 'infundadas 
hum<Lno em lula com os vícios constituctouaes, ou previsiles do futuro." · 
organieos. Dimensõ~s convenientes, bons matoriaes Em outro Jogar diz elle, referintlo-se ao honrado 
de constJ·ucçáo, que garantarn a impermeabilidade barão do Lavradio : 
do esgoto, p1·ineipalmente da sua base; -declive " S. S. devia antes unir seus esforços aos meus. 
suffi~iento; rarnaes bem feitos, sf!o condir.ões es· para consr~uírmos do ~roverno imperial que trate 
senmaes a uma boa construc\\fio dos esgotos. As a a 
condic,,ões de um servi~o re•ular são: i •, a lavagem dessa magna questão d'ngua quanto antes, o que 
do esgoto; 2•, limpeza" do fundo; 3•, a desinfecç110 se1·vir-se desses meios indiJ·ectos, que poucos resul· 
e a ventilação do esgoto., - lados pi'OdU7.em. • 

Guardar·se-ifio todos estes preceitos na con· Mais adiante diz ainda: . 
t d 1 ·1 1 • 1 rrSe o governo imperial, como é provavel, se 

s rucção as obras do esgoto 1 esta cu lll 01 gu:ll'! ar· o~eupa dessa impOJ·tante questão, sem duvida que 
se· Mo os que dizem rosprito ao .rospeetivo serviço? será preferível af.tender-se logo a es'sa lacuna no 

N[u hestlo em responder peh\ negativa, pelo · d ri' 
m~nos quanto :l stwunda parte. Entt·etanto, desde serv1~o dos esgotos; se, porém, preten e a tar, 

" !Sü' entilo ser:\ tJe~f!Ssario tomar ja qualqueJ' rosoluç~o: 
quo 0 govemo imporia! t·esolveu, em 'l, auto- ou fomc~el·a, se porventura cot·t·e-llíe esse .dever, 
l'izaJ' o estabelecimento nesta capital deste systema ou compeli ir a companhia, se no seu contrato 
de esgotos, ora consequeucta verJtlcat• por seus tis· existe qualquer clausula que possa corroborar esse 
caes e engenheiros se se tinham guardado essas direito., 
condições exigidas pela seiencia. 

E' verdade true o pa1·ecer da commissão nomeada Ora, senhores, á vista ti isto, devemos eonduir 
pelo governo em ~864, para examinar o districto que ao systoma de esgotos no Rio de Janeiro falta 
chamado de ensaio, diz que se guardaram todas a condição essencial, a primeira do totlas,'"quo é a 
essas condiçl1es; entretanto, principiou a funccionar agua, e devemos conclUir rnats que contm tamanha 
o.systoma, ~a p1'atica foi dernonsiJ·amlo ~cuo a prin· falta o engonhoiw fiscal do govemo pemnte a com· 
c1pal condiQiTo, que é a agua, nunca fot observada panhia tem reclamado constantllmcnto. 
quanto aos esgotos do Hio do Janeiro. Eu nfio quero entrar agora na qnes!Jlo do abaste.· 

Em rlesnecessal'io dernonstt·ar que aqui se dii cimento de agua :l cidade do llio de Janwo, que, 
esta gJ"ande falta, com a qual lula o systema de es- como V. Ex. salie, SJ'. prrsidente, occupa h a tanto 
golos desta cidade; seguindo, porém, n parecer do tempo a attenção do governo e do pn1·lamento. 
honmdo senadot· por Minas, o S1·. yiscondrJ de Mas o que digo, e no que insisto, ~que o go· 
Almeté; isto t!, querendo trazer logo a prova apoz a 1'PJ'llO dovo !J'ataJ•, rlo pJ•cfercncia, de da1· agua aos 
proposição, rnus!J·arei, com uJJJ documento authnn- esgotos 1.10 Hià de Janeiro, porque é impassivo! 
ticp, .que. aos esgotos do Jlio de Janeil'? li1ltu uma concehm· a exislencia de semelhaute sy~tcma sem 
condtç.1o essenciiil, queda agua. 1\qm cstü o l'e- osta condiçiio essencial. As out1•as conilições cxi· 
latorio do engouheil'o fiscal do gol'l'l'flO peranttl gidas pelo 81·. FonssagJ'ives tamhmn Silo eontes• 
aquella companltià, a quem o Sr. JJJiuislro da Hgi'Í- la!las por alguns no systema de esgotos do Hio de 
cultura mandou onvit· sobre o l'elalorio 1(118 :i a~a- l:uwiro. H a quem coutes to que ollcs tenham, pl'in· 
demia de medicina havia apJ·oscntado o ~r. LaJ·:ro cipaluwnto em cel'los poutos ccntraes da cidade, o 
de Lavradio. necessal'io dc~live, o ha tafllh~m quem affiJ'lll"- que 

L 

Depois do lem!JJ·:u· o tristincto engculwiJ'O ai- o mateJ'ial euiprt•gado na construcçiio dos encana-
gumas providencias que lhe paJ•ecclll essen~iaes Jllt'iltos w1o ttlm a impL•ruJcabilidade, ![Ue exige a .:· · 
pam o bom l'tlnccionamcnló dos esgotos, di r. o se· seit•ncia, [lOI'IfliO dizem ljtW são lijollos porosos por 
g11into : ou do so escapa mna grande poi-rfio de gazes, que , ',· 

AlJm dossa~, outra~ medidas, porém, exigem cs- vc111 envenenar a atmosphora. -l : 
I 

I ~~ 
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UMA voz:-Enti!o a culpa d do gov01;n0 • a esse respeito, como. a todos os oulr?s, éu n4o 
ousa1·ei eonteslnr, po1s estou persuadido -de que 

O Sn. LBITÃO o.\ CUNHA : -Sem duvirla; e eu j:l s. , Ex. p 1·o~t'deu semp1:e com a .melhor vontade de 
dissn que, .se do sy~trma actual de esgotos do lli_o acm·ta1·, foi infelicissimo no assuínpto-saude pu· 
de Janeiro póde resultar algum damno pam a salub.ri· bl' 

l1 t · d · I · d wa · 
dade, a c~ pa 01 .seU} UVH a o ministt·o. que em o Sn. CUNHA E F!GUEIRilDO:-Basta q· ue reco-!861. aceitou o dtstn~to chamado de ensa1o, por-
que devia tor consultado os profissiona,•s, e nfio nheça que minhas intenções. foram boas. · 

· consentir que o systema começ~ssQ a funccionar Ião o Sn. LEITÃO DA CuNHA :- Mas V. Ex. foi 
imperfeitamente, como dizem que comAcou. infeli~issirno, esta fi a verdatle, e a rccor1o para 

· Mas, Sr. presidente, cu faço estas ulÍmas consi · chamm· sobt•e este impo1·tante ra.m? do serviço P,U-
derações para chega·r á seguinto conclusão: · blico a atfença:o do actual Sr.J~Imstro do Impet•to:· 

O actual ministerio foi arguido pelo honrado se- o que fez o· nobre e.x-mm1stro ? Nomrou uma 
nador pelo Rio de Janeiro por !Ai' permittido que g:ande commissa.o pa~a chzer. s. obre. o ~~lado de s~.· 
o systema se prolongasse pelos bairros de Botafogo lubridatle do n10 de .Taneuo, e mdiCar as prov1 . 
e S. Christoviio. dencias que se ~ev~am tomar, recomme~d.amlo. 

Sinto niio poder acompanhar o h'}íJrarlo srnado1· urgencia. ·A comm1ssão deu um longo pa1 ecer, o 
nesta censura. En.ten(lo que Q govet•no wio devia honrado ex-ministro o gua1·dou po_r algum tell!po, 
P!ÍVal' dfJU<•lles ball'ros, (ílie pagam o imposto t:omo depois nomeou uma s~gm!da commtssito para dtzer 
os. outros, tl,e Uf!'. melh?ramento reconhecido pela ·sobre 0 pat·ecer da pnmel!'a, notan~o-se que.nes~a 
scwMta,, ur~.~ vez que seJa executado eorn todas ai. segunda com missão ent~aral_ll mPdwos, que Já h· 
regras d todos os molhot·amentos drsejaveis, e que, nhant feito parte da prune1ra. Esta s.egunda com· 
f!'.~smo máo, sempre il melhor do que aquillo que missão deu seu parecer com m·gencta, e o .nobre 
tínhamos; porgue -ao que então llavia devemos ex-ministro, depOis de algum tempo, expedw um 
attribuir as epidemias unmensas que líl'assavam longo regulamento. . . · 
nesta ~idade, e. que hoje se teem modificado, pois o que pr·rsAnciarnos a este respett?? Fo1.qu_e ai· 
que as febres tvphoides, principalmente hoj11, não se guns membros da segunda cornm!ss~o Vter~m á 
manifestam aqui com cara1:ter epidemico, como imprensa 0 reclamamm contra as ~rm~1p~es .dtspo: 
aeonteeeu em i812 e em . ouh·os annos ; há alguns siçúes do regulamento, como nao mdtcadas po1 
casos exporadicos, isolados, porém nunca com o r.lles, e entre outras mzões, ~ue de~am, ha a se· . 
caracter epidemico como out'rora. guinte, pam a qual char_n~ mm to part.Dula_rmente a 

Mas, voltando :l questão, n<to acompanharei o attenção do honrado numsll·o. de esliangetros, qu~ · 
honrado. senador na censm·a que fez ao governo, me ouve (lendo): " E os corli~os actu.aes, que ah1, 
por . ter autorizado este prolongamento de encana· licarn sern 0 saneamllnto. que a commtssilo propoz 
menlos. Em seu devei' fazei-o, desde que os habi· por meio ·do primeiro projecto? " . . . 
tantos da Hotafogo o S. Christovno o exigiam, e E 0 ,,te 0 senado C(Ue a respetlo de corhços, 
desde que elles estavam sujeitos aos mesmos .onus r_ruando rebentou a ep11lemia de febre a~Jarella.em 
pecuniarios, que pesavam so.bre os que já gozavam l87ii 0 Jornal do Cornmeroio, em .art1go echto
desto melhoramento. ria), 'designou 0 corti~o com o no1~e .da rua, com o 

O que convem e que eu peço ao·govemo, po1· in- seu numero, com o· nome das v
1
wtfbas, para ~e

termedio do honrado Sr·. minish·o de est1·angei1·os, rnonsll·ar que os p1·imeiros eas~s t o ~ re amare. a, 
que me ouve, c que na cxtieuçfio das obt•as novas que so manifest~ram. na t~apttal, tmham sahtdo. 
lhe preste a a!trm('ão que n:lo deram ás antigas desse cortiw. creio que da rua do Reze~de. . 
seus antecessores. Os fiolll'nrlos 111inisti'Os munam Que pi'Ovidencias, porém, S1· .. pmsttlento, t~m· 
seUR engenheiros de instruc("Jt!S taes que, desrnvol~ dado o govemo a rospoilo de corli~os? Teem stdo 
vendo nrna vigilancia assídua, constanto exame, negativas, porque, em vez d~ acabai' com o.s cor·· 
verifiquem se nas obras, que se t,•m do f<Lzet• em Do· tir.os ou, pelo menos, regulanzar e mPthod1za~ .o 
lafo~>o e S. Chl'istovao, stlo cor·l'igidos os defeilos 0;tado actual dos que existem, consente na od1li· 0 

E 1 1 1 r• .;e:~o de novos no centro da cidade I Quem pass.ar actua~s. s a e que e a ques :.o, pol'fjne, se o go- c.eÍ~ Cattete e attender pam 0 lado esquerdo ~era 
vorno consr~ui1· que n~ssas obras fiquem I'emedia- P

11
l.tt'ln'ttlo tle ha mezes pal'a ~:1, um g1·1mde cort!ço. dos os clefettos quo extstiJm aclualrnnnte, terá, t:e1·· ' • · 1 1 b ·o 

tamente, pr·ostado um grand•J set'VÍ('o ao publico. Quem passai' pelo al'isto~mli~~> o sauc ave . am 
Creio, pot·tanto, Sr. presidente, ter .demonslrado das Lm·angei1·as, ha de ver ma1s de U~l COI'hço em 

as duas thcses, que enun,:wi, isto é, que o estar! o const1·ucr::lo. Diga-me V. Ex., Sr. P 1"estdent~, tl P'JS
mor·biuo da cidac1e do Rio de .Taneiro 11 .~0 é hoje sivel adrnittir-se que o guve~:no tlesto patz ten li\ 
peior do que antes do systoma ele esgotos, e que, ao ollmdo serhtn,r•nte pam es~e unpol'lant.o a~surn~to 
contml'io, tt•m melhor·ado, por·quahto ~st:l provado do s~rvit:o publi~o. consentmdo atona contmua(.ilO 
que :ls novas inl·asti<)S da follrt• amarella devem-se do abusos desla u:ttureza? por que niio tem dado 
attribuir· a impol'la~:!o, e n:lo a causas loc:ws, se é pr·ovidoncias enet·gu:as? . .. 

1
. 

que podemos fot·mar um juizo uo nwio dos lo tot·vo- A este repu i to eu mo dtt'IJO, cm nomo t •1 popu· 
!!linho de opiniaes e diztwes dos nossos 111 eslres na· Jacilo dosta wlado, ao govcruo_. porquo nada posso 
sden,:ia medica, qne nos rocol'tlam a maxium de t'S,Ilt'L"LI' da lllrna. C:tltt:LI'a mulll~tpal, a qu~m, natu· 
Plínio: Sol i certi uiltil. e.~sc r:l!rtum. . ra tilo'nte, ,competiria P,I'OVidencH\1' a respeito. ~~u~ •• 

O honl'atlo ex·minisll·o do Imperio, ~ujas intonl'õus infcliznicnte, a h is torta tios ulttmos tempos, com 

r 
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relaçlio a ·essa illustre corporaçito, é bem conbil' 
cida. Portanto, ó muito natural '!UO nito esperemoR 
provi!lencias da carnam. RecorJ·o, pois, ao governo. 

Poi·crue. nao tem o governo attendido a esse 
assumpto, exigindo o cumpl'imento das posturas.? 
Diz a opinião publica que é porqucl os co1·tiços 
pertencem a pessoas altamente collocadas. na nossa 
sociedade I 

O Sn. DioGo VELHO (ministro de estrangoit·os) :
E' porque a questão não é t;lo fac i I de resolver; en · 
tende ~om o · direito de propriedade. 

O Sn. J,Err1o DA CUNIJA:-Esta observação teria, 
quando muito, cabimento, a respeito dos· cort1ços 
existentes : mas quanto aos novos, em cuja con· 
strucçito so tem consentido ? 

O ·sn. D1ooo VELHO (ministro de estrangeiros) :
Sua edificação está sujeita á edilidade. . · 
. O Sn. LEIT1o DA Cm!HA:-V .. Ex. sàbe que a 

Illma. carnara municipal por si não tem podido ou 
não tem querido curnpnr este importante dever: 
tl miste1·, pois,. que o governo com os meios á sua 
disposição, lembre a carnara ou a obrigue, se fôr ne· 
cossario, a cum~ril·as, . 

Lembro-me, SJ', presidenta, de ter lido que a im· 
prensa"aeeusava a existencia de um cortiço em con· 
stl'llcção no largo da Guarda Velha, pedindo provi· 
deneia~ com in~istenci;o. sobre o assuiJipto. 

Acamara municipal J'ecornmendou ao seu enge· 
nheiro que ~xaminasse a queshlo. 
· O engenheiro ajll'esentou parece1·, do qual, em re· 
sumo, consta que, com ell'eito, existia um cortiço no 
Jogar indicado pela imprensa, mas que a camara 
n~o podia ter acç:lo sobre el!e por ser construido, 
não na frente da rua, mas no interior de terreno I 
Isto é razão, Sr. presidente~ 

A ser e !la aceita ni!o devemos esperar mais pro
videncias a respeil.o de co1·tiços, porque nenhum é 
feito na frente das ruas; todos, inclusive o do 
Cattete e o das ~a1·angeiras, teem. uma apparencia 

'ex.terior confo1·me as posturas municipaes, hom· 
breiras e arcos de· cantaria etc., de maneira que 
quem passa não sabe se alli está um cortiço 'com 
todo o cortejo de inconvenientes que elles contém I 

Se, portanto, as posturas actuaes mio s:lo bastan· 
tes, urge. que outras se promulguem, providenciando 
a respeito de corticos no interior chs t01·renos. 

Direi, finalmente, algumas palavras acerca elo 
canal do Mangue da Cidade Nova, em que tocou o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro. 

Seria preciso muito t~mpo para ler o que se tem 
escripto a respeito desse canal: folhetos, mcr~1orias, 
pareceres publicados nos jornaes, sendo certo que 
todos dt>mon~ram que alli se acha UIJl.l1 das causas 
da insalubridade desta capital. · 

As providencias Jemhr·adas pela commiss~o no· 
meada pelo gove1:no, foram ex~cutadas cm pa1·te, 
mas nno no que tmha do esscnc1111. Pam i.llo clwmo 
a attençflll dos nobres ministros, V. Ex., S1·. pr•esi· 
dente, ~aho que ha .duns opiniOes: ou rrt''IT/ll', ou 
consoJ·var o canal. Urna das cornmissuos fiOfiHWlns 
foi de parecer que so atoJTasso o cannl o se fizesse 
\lm boulevard, que parlisso da raiz da SOlTa da Ti· 

juca até o mar, p,assando pela rua elo Sablio. das c i· 
dados nov.1 e. velha. E1·a uma utopia que foi posta de 
parte, aceitando-se n idéa da. conservaç;lo do canal, 
mas sendo prolongado ato o mar, rorque do oull·a. 
sorte s~da urn clespei'Ciicio de dinheiro., visto que, 
limpando-se. hoje o cannl, daqui ha se1s mezes es· 
tal't. entulhado desde que o /luxo e relluxo das 
ma1·és vivas nilo n~t!lnl'om d.irectament!i nell~. 

Diz o nobr·e ministro que trata-se tlisto. Só se 
é. poJo ministerio a.:tual, porque o que· fez o 
Sr. José Bento limitou-se ao contrato celebra~ocom 
o emprezario, ·que se occupa só em dosobstJ·uir o 
canal, e ptk·lhe um gJ•adil do ferro de um e outro 
lado e a1·bol'Ízar as margens. 

O. Sa. DioGo VEtHo (mmistro de estrangeiros):
De\'e-se começar por ahi; e o mais urgente. 
' O Sn. LEITÃO DA CuNnA :-Entendo que o com· 
plemento !leve sPgilir immedíatamente o pi=lneipal, 
pOI'que, 1:1e assim n:lo for, o que se está fazendo . 
hoje se ha de percler amanh!t, ficando o canal entu• 
pi do de novo. , , 

O SR. DioGo VELHO (minist1·o de est~angeiros):,.,. 
Havendo conservaçno, nlio se perde. . . 

O Sn. LEir1o DA CUNHA :-Po1·tanto, minba opi• 
ni<io à este respeito é que o , governo n~o deve 
abandonar a i dila de prolongar o canal até o mar. 

O SR. DioGo VEL!Io (ministro de eitrangeiros):-
A despeza e grande. · 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA: - Applique~se ao 
canal o produeto da venda do lndepe11dentia •• • 

O SR. LEIT1o DA CuNHA,: - Recapitulando, 
Sr. presidente, tudo qúanto tenho exposto,· dii•ei : 

Qrw o systema actual de esgotos da cidade dó 
Rio de Janeiro nlio póde, por modo algum, 11er cpn~ 
demnado, _porque ~s estatisticas ~omonstram que 'b · 
estado de msalubndacle desta ctlpltal data do ~··~uJo· 
pas.sado .~ dos am1os subsllquentes, em qu; era 
mm to mats grave do que actualmente, 
. Que ~execução do serviÇo do•, esgotos contém 
unpcl'feicões, gue. ~umpre rP~necliarem·se, o que, 
sendo talvez dJffic1hmo. n~~. obras elfistentes p6de· 
s~ muito bem consr;::11:,r nas que se vão em~rehen• 
der no ~rolonga!!IP~,to do systema para os. bairros , · 
de Botalog~. o .s. Christovão, e a cujo ·respeito 
~leve. o go1 "mo prestar a maior allenplio, como eu 
Jll fd!ss•,, afim de evitar que se introduzam alli os 
L o ~a1tos das ouras actu'hes. . 

O Sn. TEIXEII\A JvNIOI\ :-H:io de ser construidos 
conforme o contmto, que já est:i feito; 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-0 rio do Ouro d:i 
p:u·a tudo .... 

O Sn. LEITÃO DA CuNHA : -Se em i86~ lil•es· 
semos pensado cm que . nito podíamos dar agua 
f'lll abnnd:rncia ao actual systoma do esgotos, toria 
~ido Iii •lho r não adoptai-o;' e infelizmente esl:l pro
vatlo com as pi'O(II'IIlS rcdamaçüos do illustmclo 
L'll~cnhniJ'o fiseal do goi'Ci'IIO junto :l companhia, 
qno ella IH1o dispõe do agu:t alguma para :t indis
pcnsa vol lal'agcm dos cncanamonlos. 

Tinha o govomo 11 Jll'iucipio concedido Cl'cio que 

·, 
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umas trinta pennas d'agua á companhia, e estas nilo teom conhecimen'to de anatomia pathologica, 
mesmas lhe foram tirarias em um llnno •tUe honvfJ nfio combinam a symptomalogia com a pathologia. 
uma g1·ande secca no Hio do Janeiro, wto sei se i.lu~ E' quo l1ll p1·atica civil não se póde ser !fl'an1le 
rante o ministerio do ]10nrado ministro hoje de medico, somente se póde ser um rotineiro, appli· 
ostrangeil·os, de mau eira que a companhia di?.: "N:lo ca1' l'ernodios do formularios, e é por isso que o 
lenho agua, o governo obl'igou-se a dai-a c não m'a din~nostico VCI'rlatloii'O, como, por exemplo, se 
d:l, por consequcncia niio son rcsponsavel pelos pratica na Aust1·ia, não existo entre oos. Em 
defeitos da execuç:to do systema I " l Vicnna da li.nstria, S1·. presidente, um hospital é 

dirigido por modicas que examinam os doentes, e 
O .sn. ~rr.VEIM DA 1\IoTl'A:- Conta com as aguas os estudantes tomam nota da natu1·eza das mo· 

do I'JO Ouro. 1 !estias e do prog1•essci que ellas vao fazendo, es· 
O Sa. LEIT1o DA Cuiom.~: - J:l v~, portanto, o nob1·e tabeleco-se o diagnostico, e este diagnostico é que 

senador lJela p1·ovincia do !lia de Janeiro que a qua1!ilo os doentes morrem se apresenta a outros 
respeito 'e seu rcque1•imento e de suas opiniões, med!eos encarreg:ulos de fazer a autopsia, afim de 
fa~o uma distincr.:1o : entendo que o systenm nlio averlg'llarem se, com effeito, havia t.1es lesões.·· . 
póde ser atacado', mas que o servir,o tern sido exe- Mas entro nós não ha nada disto, estamos muito 
cutado, ·sr.gmHio consta de docum:mtos o!Uciaes e atrazados, nossa escola de medicina rl muito irre· 
d~ reclanHI(~ões quasi quotidianas, com taes imp~r- guiar, nilo presta para nada. 
fe1ções, que deve o gove••no prestar sua ~sclarewla , 
attcl'\cão a esse ramo do servi~o com a maior soli- O Sa. f'Al:AnrAs :-Oh I Então vamos votar pela 
cilude. Eu invoco a atten~ão do governo para este suppress.~o da despeza que se faz com ella. 
assumplo, e c~pero que a~ providencias não se O Sn. SILVEIRA DA 1\'IoTTA :-Vamos supprimir 
farfio esperar para consogull'lnos t:~o elevad.o ~e- essa dospeza. 
sultado, qual o de melhorar as cond1ções samtanas 
desta gmude capital. 

Tenho concluido. 
O Sn. Joni~r·:-Talvez seja melhor. 
A maior parte dos nt.ssos medicas só a·eceitam 

remedi os que vem de fóra; não receitam, porque te-
O S••- JobAm 1-Sr. p1·esiclente, qiicstiles nham conhecimento pleno da nosologia e therapeu

drsta natureza não podem se1· discutidas no senado tica o por isso attl'ibuem as molestias a causas que 
com Jli'Oveito alg'um. E' preciso um estudo muito na realidade não o são. 
especial para se pou_ e1• assignalar as causas das mo· Se no B1·asil se procndesse da maneira por que se 
!estias. O que v~mos geralrrwutn rntre os medit~os, procede nos Estados-Unidos e Nova-YorJC, por 
p1·ova o que acabo de dizei'; elles estão em com- exr.l!'plo, não aconteceri.a assim, porq_ue o obituario 
pleto desaccortlo, e isto é que tem trazido o go- é fe1to em certas localidades e datu ó que se vé 
vel'llo em uma continua OSI:illaç:1o. Elles não leem donde sahiram os fallecidos. 
opinião lixa e decidida, po1·quo n:1o teem estudado Entre nós o obituario ll urna cousa geral que nada 
sullicienlemenlil a walcria. Se a tivessem estudado, demonstra. Se elle fosse discriminatlo.por exemplo, 
nfio estariam constantemente cahindo no sophisma em relação aos habitantes da vizinhança do mangue 
do ca!tsli 1li'O causa.. ela Cidade Nova, ver-se hia se alli ha mais febre 

A fell!'ê ;Jmarella não tem nada com pantanos amarella, mais febre typhoicle, mais isto ou aquillo 
.nem ~~om as immunrlicies, tenho eu dilo um mil.h:io do que em outra qualqum· localidade. Assim tam
dn vezrs; c os medicas atiram-so para as irnrnundi- uern em relação a quaesquer outros lagares conhe· 
cies (n'so), porque parece gue nesse lado clles te~m cor-se-hia se tiveram influencia para que a mor· 
mais descauso do que se hzessmn o que ó prec1so t:rlidade fosse nelles mais numerosa úo que em 
pa1·a combater realmente :ts molestias. ouli·os. 

o Sn. LEIT.\O DA CuNuA :-Por que não eslu- Enli·etanto os mellicos vão sempre allirmando 
dam? A elles compt!le J't•solver a quesl:lo que a fehre amarella é devida aos pantanos o ás 

immundicies. Mas, senhores, se a febre amaJ·ella é 
O Sn . .Tonm :-Por quo ~que muita gente não devida aos panlanos e ás immundicies,porque razi!o 

sahe mula? E' po1·quo não quer aprendei' o grande numero de homens qnn eshio trabalhando 
llnslava que nosso~ medicas cslutlass~m ? que no mrio das immundicios da Cidade Nova não tee.IÍI 

teem dilo o reconlwcltlo os homrns de PI'JIIleu·a or- tido fchre nmarella? 
dem do mundo seientifico; bastava que recor1·essem Immundicie como alli não póde haver maior em 
no que disstJ ultimamente um cong1·esso. do Yienna, parle nenhuma. Se do meio do mangue para baixo 
con1posto tln g1·ande numero de mcdwos de uma existe a LlesinfrlC!~ão ;JI'oduzida pelos resíduos do 
instl·ucr~:1o abalisadissima. gaz, do meio do mangue para dma não acontece 

A t'cLI·o amarella ó uma moi estia contagiosa.. c assim, u:lo existo senão irnmunrlicio pura, causa 
nossos medicas nfio distinguem o rrue ú contagio, quo podia dt)senvolver a febre amarella e a febre 
JlOI'IJUO u:lo saLom pathofugia grrnl. Além tlis~o, typhoido, que alli n:to tem reinado. 
o dinnnoslico que so faz rutre IIIÍS, rias 1110lestws 
é IJII:~~i sl'mp;·e falso, l'I'I'OIII'O. Esse ol.rilual'io que O gu, 1'I~IXI~II\A Jmuon:- Apoiado. 
ve111 alii conlinunmcnlo ~~onlt1 11l 1110lestws qno n:lo O Sn . .loBm:-'- Ve1•dado é quo os medicas va· 
sfio as rtue realmente colworl·emm pam a morte dus l'iam muito uos seus diagnosticas: lia occasiMs cm 
doentes, po1·que a maior pado li o nossos medicas .que para elles tudo ó J'ouro typhoide; lia outras om 
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· que ludo ó febre nervosa, e outras em que tudo 
é febre. perniciosa; mas isto ó o que mostra o nosso 
atJ·azo; o diagnostico nào tl l~o exalo como os me-
dicas querem inculcar. · 

convenientes para combater esse principio con· 
tagioso, como se . pratica cm todos os paizes, 
onde se tem conhecimento verdadeiro dos factos, 
como acontece em Nova-Yorl\ e om Nova-Or·· 
Jeans? Por que razão nao- se querem fazer as dcs· 
infecções? E' porque são IJ'abalhosas; é_ mais com· 
modo rlizer-se: " A causa das molcs!Jas silo, os 
pantanos, vamos aterrar os pantanos da cidade nova 

O Sn. J,EITÃO DA CUN!IA : -Então as febres por· 
niciosas n<lo se originam dos pantanos ? 

O Sn. Joar11:- Os mesmos patholo~istas que 
tmtam da mataria asse(I'UJ'am que ainda ó cousa dtr
vidosa que dos·pantanos saia a febre prrniciosa, 
porque Jm nas vizinhanças de pantanos Jogares 
muito salubr·es em que nao Ira febre perniciosa ne
nhuma. 

O que se sabe é que os pantanos, os mangues 
depors de aterrados fermentam em certas épocas, 
sobr·etudo quando Ira chuvas c ao mesmo tempo 
grande calor, desprendendo-se üahi cer·tos vapor·es, 
que podem produzir ·~ febm .perniciosa. En,tre
tanto esta questão é amda duvrdosa; pathologrslas 
dignos do confiança não allirmam decidrdamente que 
a febre perniciosa provenha dos mangues. A's vezes 
os mangues contém pJ'incipios que podem produzir 
grande mal á · sa ude ; mas, quándo se vê lambem 
que mangues collocados om rgualdade de circum
stancias não produzem febre perniciosa, tlomo se 
póde affirmar gue os pantanos é que a produzem ? 

O Rio de Janeiro era todo cheio de pnnlanos, 
alguns foram pouco a pouco aterrados ainda restam 
outros; om, nos pantanos atterHdos de vez om 
quando ha uma fer·mentação exha lando. a terra va
pores, capazes ele produzirem esta ou aquella mo
lestil, sem que se possa deter·minar bem qual ella 
~a. . . 

E' neeessario que não nos deixemos levm· por 
asserções gratuitas; ó nrcessario prorar tudo quanto 
se diz. Se se quer al!J·ibuir aos pnnlanos a fe.hre 
amarella, é preciso p1·ovar que nos legares panta
nosos é que appareee esta febre. 

Uma cousa que pó de regular muito a respeito da 
sal ubridacle dos Jogar·es é a existencia ou nfio de 
mosquitos; silo os pantanos viveiros de mosquitos, 
onde ha mosquitos ha pantana ; entretanto nos Jo
gares em que nffo os ba, muitas vr.zes é onde a 
fehr·e amarella tlagella mais; por· exemplo, na r·rw 
da Quitanda Mo ha mosquitos e foi onde a febre 
amarella fez uma mortandade immensa. 

ou onde quer !JUC estejam. " ' 
Gastamos uur dinheir.~o em limpar as praias, 

quanao antigamente el!as tinham montanhas de im· 
mundicies, não se podia ir a uma praia sem j'ídr a 
mão no nariz, c entretanto não havia febre ama· 
relia. . 

O Sn.. LEITÃO DA CuNriA:-Havia. ' 
O Sn.. JODJM:-Quando? Foi de 1850 par·a cá •.• 
O Sn. LEITÃO nA CuNHA:- E as ouiJ·ns fubr·es? 

Leia o relatorio do Sr. bar:io de Lavradio. 
O Sn.. JonrM: - N:io me venha com relalor·lo de 

Lavradio ou laVI·ador ••• 
O Sn. LEITÃO DA CUNHA:- E~ autoridade na ina· 

teria. 
O Sn. Jonm:- Qual autoridade, nem meia auto

rilladc I Os lavradores não entendem dis~o. (Riso.) 
E' o que eu tinha a dizer·. 

O Sr. Telxeb•a .Jnntor 1 - Estando a 
findar· a hora dos tra!Jallros da presente sessão o 
pareeondo-me que n:io será agradavel aos illustr·es 
senadorr.s·r.ncet:u· agom nova discussão, aproveitarei 
o pouco tempo que resta pam, sein prejudicar os tJ·a· 
balhos, do senado, dar· algumas explicações sobJ'e o 
r'"luerunento que se diseute, e considerar algumas 
proposit~õcs cmittidas pelos illustros oradores que 
mo pr·ectldemm. 

O honrado senador· pela província do Amazonas,' 
que occupou hoje a atiPJW:1o do senado, fez um his' 
torico minucioso das epicfemias que teem assolado a 
capital do Irnpei'io, par·a demonstr·ar que a adopçilo 
do aetual sy_stcma de esgoQtos mio tivera intluencia 
alguma sobr~ o appar·ecimento da febre amarella, 
nem sobro a sua pcr·sistencia nns occasiões em que 
se tem manifestado; c, comquanto S. Ex. u:lo at:om
panho os que sustentam a opini:lo contraria, todavia 
r·econheceu que o referido systema foi mal execu· 
tarJo pela actual companhia. ·· 

Creio que ú esta a synthese do que disse S.Ex .... 

Ao que ó, portanto, devido isto? E' devido ao 
contagro, :l transmissibilidade da moles tia. Devemos 
acreditar naquillo mesmo que n~o vemos serHlo 
pelos seus ell'eitos. Sabe-se que muitas moles lias 
existem que· srro desse caraeter· ; que são tr·ansmis
siveis por um principio que exhala .do, ~orpo 
claquclle que tem a molostra, c este pl'lncrpro se 
chama contagio. A maior· parte dos merlicos qur.r·cm 
que a palavra cor.ltagio seJa synonimo de contacto.; 
ruas uma. cousa wlo tem nada com outr·a ; contagw 
tl.u!U principio que, exlralan!lo-so do cor·po. do in
rlrvrtluo que tem uma molcstm, \'!te cornmunu:al-a :1 
outro, coruo acontece cmn a bexiga, com o. sammpo, 

O Sn. LEITÃO DA CuNHA: · Reconheci que tem 
defeitos e faltas sensiveis. 

com a coqueluche, etc. , 
Por· que razrro, por· tanto, havemos do t'st:u· al[J'J· 

lluinrlo a fehro ama relia aos pantanos o a City Im
pr·ovomonls? 

Por que raz:To niio se toem empregado os meios 
VOL IV 

O su: ·,fEIXEIRA JuNron.:- Mas, Sr·. presidente, 
eu não sustentei qt!e o actual syslrma de cs:;olos ó 
a causa do apparecunonlo da febre amarcl111. Fal· 
tal'ia·me competeJ111ia p:tra i'~o. · 

O rprc ti1., foi citar· as opiniões dos pro/isHionaos, 
ns paJ'I'Ccn•s tia .[n!rta do liygien:, da imperial aéa. 
dCJJlJ:l tio lllCd!t!IJHI e das tiJVCJ'SOS COJniiJÍSSÜCS 
incumbidas de estudar cslo assnmpl.o, todos a~cm·
rlos l'lll nssigwdar o m:lo StJJ'I'i~~o da Companhia City 
fmpr'OYL'IllOJJts como uma das pri11cipaos c:1usas 
da persistoncia da fehi'O am~rolla; c, IHII'ecenllo-mo 
rruc a solu~:lo clrsla ques!iio dc·lia ser essencial 
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para resolver-se o prolongamento do mesmo sys- valentes ao maior luci'O, qúe a companhia vae aufo. 
tema pelos outros b:um?s da cidade, pedi explicações rir em virtude da exoneração daqt!elle pesado en· 
das r.ausas, que detm•mJIIal'am o govemo a contratai' cargo. -
o m'1smo servi110 e com a mesma companhia, que Lendo o J;elatorio do digno engenheiro fiscal da 
tão m:í cópia dera de si. Companhia City Improvements o Sr. Dr. Mello llaa·· 

· O historico feito pelo nob1·e sen.1elor mostra que reto, que se acha annexo ao do ministerit> da agri· 
nfio ha base para urna opinifio definitiva sobre a cultum do i871i, lê-se a se~uinte declaraç;1o (lendo): 
innocencia da causa assignalàda, pois S. Ex. tomou " Esootos· de aguas plnvwes.-Com relliç;io a este 
patente a controversia cu!i·e os medicas; e o hon- servi\'0, ingrata ó para mim a. tarefa do a·epctir o 
rado senador pelo Espi1·ito Santo, autoridade iusus· qne sempre tenho dito sobre as n'l'egnlaridades, que 
peita na maleria, abundando nas mesmas ideias, mlle se 110tam. Em l'elatorios annuaes e em infot·· 
chega ao ponto de d0sconhecer a proccdcneia das mar.ões que tenho ti c!? a honr~ de p1:estar a V. Ex., 
opiniões emitlidas pela acaJnmia ue nmlicina. ll'nho feito ve1'_ os mconvell!entes e defeitos que 

Se, portanto, nao podemos confiar om opiniões existem nesta parte do serviço a cargo da Com· 
tão autorizadas, o se nem mesmo os pílreceres da punhia City Irnprovcments,, 
acad,~mia de medicina, segundo o conce1to do nobre A' vista deste testemunho insuspeito, ·parece· me 
senador pelo Espírito Santo, devem merecer confi- que o nobre ministro da fazenda não poderia du: 
ança, qual. seria a ha~e da decisão do governo n vida!' da má execução do serviço contratado pela 
respeito desta quest;;;,? Qual a razao por que deli· companhia, e a1·rependcr-se-ia de haver-me con-
bcrou adoptar o mt-smo systema de esgotos para os testado. · 
bairros de S. Christovtío, Engenho Velho, Laran- Em virtude desta accusaçilo., feita pelo digno en
geims o Dotatog0 '? E' esta a quest<io, que suscitei. gr.nheii'O fiseal, .fui examinar o. respectivo llOIIII'Uto 

Não estou habilitado a coudemnaa· o systema (de 26 do Abril de i81i7), e ahi depaa·ei, na con· 
adoptado, mas ainda menos para preconisal-o, por- diç;io ~· § ii:•, com ~ segrrinte obrigaç:1o (le!tdo) : 
tjno respeito as opiniões autorizadas que o con- " Con.slrnn· nas du·ec~ties ~~~~·catlas no plano da 
1 Pmuararn, e comprchendo quo nffo é possível favo· oura tres grandes valias do tiJOlo e cimento, com 
reoer as L'ondi~ões nygicnioas da cidade, rnantonllo-se seus competentes rarnaes, com as capacidades e 
esse f~co de constantes emanaçues myphiti~as e de~lil•r•s demonsl.l'allos no dito plano, pal'a reoebe· 
deletwas. 1'1'1!1 todas as aguas pluvütes (note o senado) que 

Entt·etanto, o que desejo verifica a· rl sr. a com· costltl~ttm. cahh·nas ruas e praças, as que desaouai'P.III 
panhia emprezal'ia tem cumpri1lo as cout!ieões do dos teilmrlos liaS (m1tes dos predios e todas a.v mais 
seu coniJ•ato, se tem attendido :is constantes rrJc!a- que mio tivm·em esgoto natural pam o mar pela 
ma('õas _do distinr1to t•ngrmheiro fiscal e do ministorio superflcie das !'Uas, • · · 
da 'gmultura, . que, segundo so deprehe111le dos W el'iden~e a: ol.u·iga~iio contmhid.a pel_a ,campa· 
documentos officmes, lutam contm a m:i vontade da nhm; o a mmwnosadade, com que fm a·Pd1g1da esta 
companhia, em cujos interesses pa1•eco n<i0 r•staa· a condiç<io, não póde dar Jogar aos subtrl'fugios, com 
ho:L execução do se1·viço com as condiçi.lcs u rcgu- que tnem sido illudidas outras obrigações. 
]aridade determinadas no contrato. Outras disposições, porem, eonlirmam aquel 1<1 

Foram estas as questões que suscitei, pedindo a ob1·igaçcro; e neste caso est:í a do'§ 7.• da clausula 
attençrro do govemo para nm assumpto de gmnde e 3 .•, que estabelece a obrigaç;io, por parte do go· 
incontestavel interesse; poa·que entende com a sande verno, de'· fazer com que pela III ma. camara sl•ja 
publica. p.1ga aos emprozarios, semestralmente, nos mezes 
Al~m deste proposito, lambem tive por fim de Janeii'O e Julho, durante o tempo do p1·ivile~io, 

pedir informações, que me hahilitern a apreciar o a quantia rle 6:000$ pelo custeio, conservaçrio e fim· 
novo contrato para o serviço do esgoto no "" e li• pe;11 das valias de esgoto dad ayuas pluviaes. Esta 
d istrictos, contrato cm que me parece torem sido disposição conclue detmninando que (lendo). 
consultados em gmnde escala os interesses da com- " O pl'imeiro pagamento dessa quantia só ter:l 
p:whia emprHzaria. Esta discuss;1o tem de set• Jogar seis mezÇ_s depois do promptas as ditas vai. 
aventada em p,·,~sença tlo noba·o ministro da agri· las. " . 
t:nltut·a; mas desde j:i posso adduzir alguns exemplos E' claro, po1·tanto, que o custeio, conservaçlio e 
llllra demonstmr as vantagens concedidas 1\ com- limpeza das valias do esgoto das aguas pluviaos 
panhia, reserl'ando·me para dannaioa· dest'nvolvi- l'cfel·ern·se üs valias quo a companhia se ineumbio 
.ml'nlo a este rissumpto em occasi<io opportuna. de .:onstruir de eoufonniJado com o disposta no 

Um desses exc111plos ó a exoneracão da obriga· § li.• da elausula 2". 
çlto, conl1'ahitla JH'Ia compauhia, de dar esgoto ás ' Esta clausula foi posteriormente altemda poJo 
aguas pluviaes. Esta ohrigação, quo tem sido dos- decreto n. ~,8:J1i d~ 12 t!e Outuili'O do 1861, que 
curada )wla companhia nos ti'L'S ·Jist!'Ídos antel'ior cousultou muda mars os !Otercsses rl:t companhia, 
rnenlo con11·alatlos, foi eliminada do rceente con- rlevaudo a i2:000$ a quantia tle G:OOO,~, quo devia 
traio, approvado po1· dcc1·eto dr 18 tio Dezt•mlii'O de ser paga semeslmlntr•ule pt•lo custeio, CO!Isei'V:I\~ão e 
i87ti. Mas o facto do 11110 tr.r sido la! coltdiç:1o bom limpi'Za do>! esgoto., 1las aguas pluviaes. M:1s uote-so 
desempenhada po1· parlo da compa11hia, não IJI'a CJIHl ainda· en1 iSGI n:lo llstavam promptas taes 
motiv.o para exonerai-a desse OllliS nos dous dis- valias, pois o decreto accrrsconla: "O Jli'Úileii'O pn· 
tl'iclos a~01·a contratados, s"m que, ern colflpensa~·;io gawnto dl'ssn quantia só lerá logm· seis mc;t•s rlt,pois 
do semelhante fai'OI'1 so obtivessem vantagens equi· ile Jn·omptas as ditas vallt~s. " 
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Deste J!lOdo, ~ intleinnizaçao tio !!:~$.'que pot· 

este servtço dnvta ·percehet• a companhta, llr.ou elo· 
vada a íH:OOO$. N<Io duvido que ainda assim·fosse 
tal quantia insufficien!e rara ragar o serviço do 
esgoto das aguas pluvtaes ; mas deve attender-sr. 
I{UO esse onus é uma compensação da pingue retri· 
liuiç:lo .concedida á companhia pela . taxa de 60$ 
annuaes por cada predio desta vasta cidade, onde 
as edificações toem augmentado consideravelmente, 
au~mentando-se nssim os proventos da compant.ta. 

Sendo, pois, fót·a de duvida que o contrato vi
gent~ impõe a companhia a obrigação de dar esgoto 
a todas as auuas pluviaes que não tivessem esgoto 
11atural ~ara o mar, é. inexplicavel a exl)neração 
desta obrtgação. no servtço contratado para o 4. • e 
li.• distdctos. 

Vi, co1i1 sorprozn, St·. rt·r.sidento, que o . contrato 
de· !.8 de Dezembro dü. i87ii suppl'llnio esta eon· 
dição e t'estl'ingio o serviço da companhia á /im
pe::a das casas, detenninando na clausula 1• que-o 
servir.o do esgotog nos ~· e ii• districtos faz-se-ha 
por li.1lei'Ías e cncanaurontos destinaclos ao escoa
mento de ma terias fecaes e aguas servidas. E, pela 
condição ~·. lit·mando aquella exoneraçilo, dispoz o 
seguinte (Lendo): 

" As aguas pluviacs serão esgotadas sepat•ntla· 
mente do esgoto das materiasfocaes. E quando o 
governo (note o senado) requisite o encanamento 
dessas aguas, serviço para o qual nenhucila prefe· 
reneia nem privilegio teria a companhia, esta obri
ga-se a esgotai-as, fornecendo o capital 11ecAssario 
e f:1zendo as P,t'ecisas obras, comtanto que do em
prego uo capttal possa auferir um lucro equiva
lente a 9 •;. ao anuo, que o governo embolsará a 
companhia por srmestt·e." . 

O novo contrato, portanto, isentou a companhia 
do. set·Vi(:O tias agunes plm•iacs nos dons distl'ictos 
·agom contratarlos, servir:o a ~ue eslava ohri"ada a 
companhia nos outt·os ·Ires dtstrictog, emho~a wio 
cumpm · as co~~ttiçõcs do respecti1•o contrato, càmo 

. claramente denuncia o engAnheit·o fiscal. 
1\fas, concedido tão ~mnde favor, qual a com· 

pensaçtto que deu·se ao Estado por ter prescindido 
daquelle set'l'iço? 

Dit·-se·ha quo a companhia não rn~elw, como 
nos Ires pl'imeit·os distl'iclos, os 24:000$, desti· 
natlos a pagac o seri'iço do esgoto das aguas plu· 
1•iaes. E' evidente, porém, que com esta quantia, 
nem com o triplo, o govol'llo .não podet•:í rnaod:u' 
executar pot• outra empreza aquelle uwsmo serviço. 
Haja vista o contrato, 'JUC t:onsta tot• r. ido celnlmulcl 
p~lo miuisterio da agncultm·a para dar esgoto a 
uma pequoua-:lrea da cidade, o a enot·me somma a 
que sobe o nt•çamcnto :tpt·estlnlatlo poJa conuuiss:1o 
incumLitla de estudar o JII'Opot• um projecto des· 
linado :í conslrtte(aio de esgoto das agnas pluviaes 
ucsla cirlarlo. Esta commiss;io, tendo completado o 
seu trabalho, apt·esoutou seu relalol'io em 2~ de 
~!ar~o de 1876 e pot· cllo vd·so quo pam fazer 
aquellc sl'rvito sor:l pt•cciso despendet• mais do 
11,000:000,,5000. 

Entt·ctanto, cx.onc:·ou·so a companhia City Im· 
p:·ovenwnls dostc setTit:o, a quE estava olJJ'ig:ula por 
virtude do contrato vigente, o pela tncstwt t:lausu· 

la em que pretendeu fundar o seu direito de prefe· _ 
renda pat•a contratar as oht·as de esgotos nos.ou· 
lt'tlS districtos. Essa clausula, que é a ·H• da con
,uçao pt·imeira, estabelece que no caso da compa
nhia contratar. os futm·os districtos, ficar<to estes 
em tudo· sujeitos ao que no mesmo contrato· se 
acha estatutclo para os Ires nelle designados. OJ•a, 
estando estipúlada a obrigação de dar esf~lo a to-. 
das as a~uas pluviaes pela quantia de f.~:uuO$, ele· 
vada mats lat•de a 2~:000$, não sei por que motivo 
o governo prescindia deste onus, quando é eviden· 
te que a recusa pot·pat·te da companhia pt·ival·a-hia 
do pretendido direito de preferencia, visto quci era 
condição expressa-~xarem os novos d1str1ctos em 
tudo sujeitos ao que estava estatuido para os tre• . 
p1•imeiros, e só nesta hypothcse poderià ter tal pre
ferencia. 

.Pt·etendo·se que a compunhia se obrigou a rea· 
I izar alguns melhoramentos no serviço dos novos 
tlistrictos; mas o que resta provar é que os preten· 
didos melhoramentos nao s<io exigidos pela propl'ia 
conveni~ncia da companhia empt·ezaria, e para ha· 
bilital-a a desempenhar o serviço contratado. 

Neste c11go, estão os !'espiradouros ou ventiladores 
gue vae t:olloear em maior u umero nas ruas do 4• ·a 
i>• distt•ictos. E~ta providencia é mais urna vantagem 
pat·~t a propt·ia companhia, . porrrue é sabido quil 
ella se via em séria difficuldade para aehar OJlB· 
t•:u·ios, que quizessem exp6r a vida, descendo ás ga· 
terias dtJ esgoto, onde o ar se acha tão viciado e tão 
envenenado, que os.pobr~s operat·ios, nue so deixa· 
varn nttrahir pela amLi(~íío de grande salario, eram 
muitas vezes vi:dimas da asphyxia e de infecções 
mortifet·as ,~ 

A impt·ensa diaria desta capital registrou muitos 
sinistros oecorJ'idos no servtço das galerias de es· 
goto, pot• falta da indispensavel ventilaç:lo. Nilo 
era mra a noticia de explosões que se davam pela 
com!Justão dos gazes meph,vtir.os, que cxhalam os 
canos do esgoto, e nos qunes os opet·arios teem rie- · 
cessidade do tt·ahalh~t· para substituir a agtta, a 
dedividatle o outras condições, que faiL1m ao sys· _ 
terna adoptado. · 

Consta que a companhia r,agava. :10$ por dia e 
mais a esses opet·at•ios,o n~ó.:.~.1:wa facilmente quem 
quizesse expor-se. Portanto, os r.:spiradout·es, louge 
rle set·virom ao publico, servirão a ~ompanhia; nom 
SfJ pt\thl julgat· um· Jiwor ao publico a ~et•ivacil.o do 
miasmas o gazes myphitieos dos canos de esgoto 
pam ns ruas, quo pot· esses respiradouros ao rez das 
calçadas, sem r,t·nntlo eiAYaí:5o, como seria pt•nciso,. 
sorvit':lo para viciar os tt;anseuntes o aos moradores 
das suas vizinhanças. · · . 

En podot•in, St·. pt:osidente, nbnnt1.1r em consi· 
tlet'a\:õos tlosb ot•tlem; deixo, porém, do fa?.el·o 
agom por n:to ns!at• presento o honrado ministro tia 
agl'ieultut·a; e termin:u·ia aqui, so nM viesse a pro
posito consilltJJ'ilt' a maneit·a pela qual so tem tm· 
dnziflo meu Jli'DcCflimonlo. 

O honmtlo. senador pela Jlahia, qt~o se acha pre· 
sento, apt'Ul:tantlo, na sessão de 30 do Abrd, o 
)lJ\ICctlinwnto tio alg-uns St•s. tl<!putados, mentht·os 
tlislinctos do pal'litlo eonset'l'ador, que lizcram 
algtuts reparos acor<~:t da sitna\::io, teve a IJondatlo 

·• 
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do referÍl''Se lambem a mim, , apresentando-me em 
l10slilidadc · ao gabinete e emprestando-mo uma 
distincçiío entre apoio politico c, apoio adminis· 
trativo. , 

meu procedimento em faee de uma sifuaçl!o cm que 
as bandeiras politicas modificam suas e6res e aos 
pr·in1:ipios s~ antepocrn as individualidades. 

De proposito, Sa·. presidente, empa·eguei a phrase 
-que se dizem membros do pm·tido liberal-em 
referencia á opposição, porque persisto, cada vez 
mais, na convicéfio, jü manifestada, de que nfio ba 
rhvergeneias poÍiti~as, qne legitimem a separação 
dos partidos, ou na pl.mse mais apropraada de _ 
um dos llistiuctos chefes do antigo partido liberal, 

O nobre senadoa· ni1o admitto que o representante 
da ua1~úo possa apoiar o gabinNe, divergindo de 
um ou outro acto da admiuislraç:!o. S. Ex. vae 
ainda mais longe, ·mio consentindo que se peç~m 
simples inforrnar.úes soba·c alguns ramos do serv1ro 
puLiico l 

Reft•rindo-se ao humilde oradoa·, que occupa a 
alten~ao do senado, disse S. Ex .. (Lendo): 

- mio ha prog-rammas de actualida(ftl. 

" O tllirú, que clle tem, Ji eom o ministerio da 
agricultura ; mas ó que S. Ex. ó part!dal'io da 
opini:ío do illustre dcput:ulo que dividto os po
Jiticos em au/icof o cm conslituciomtes. Entcmle que 
o apoio politico ó cousa diversa do apoio adrninis· 
trahvo., 

Continuando esta aprecbt~:ío, disse o nobt·c se
nador (Lendo): 1'al adminislntr:lo, tal politica; tal 
politica, tal adminislrar.<io : s:ío cousas que não se 
podem separaa· de lodo:" E, finalmente, conclui o 
pelo modo seguinte: (Lendo): 

" l'úde o uoLro dur(uc retirar-se daqui muito 
satisfeito r[uando as iuton~ões ·uo seu collega, o 
noilru ministro da agl'icultura, s:!o torturadas no 
sentido de lol'llal-o condesccnrlenle com aspira1)úes 
do companhias estrangeiras con!t·a a sande publit:a, 
contra o asseio da cidade, fomeutando, por con
sequencia, n febre amarella, a~ t•pidcmias ~ Paa·eco 
quo não." 

Nesta apreciar-fio do honrado senador pela Bahia 
ha du~s questões a consitlcrar: a primeira é o meu 
procedimcn to cm rolat:iio ao gabinete c a segunda 
tl a proterulid:1 distincçllo enl!'e apoio politico e ad. 
ministmtivo. 

Quanto :to meu proceclimentn, parece-me que 
apenas cumpri um dever, pi'Ocumndo habilitar-me 

· a bem apa·eciar alguns ramos do sea·viço puhlico, 
pl'incipalmente o que cnt6ÍHle com a sawle puhlica; 
e se das minhas obscr,vações resultar qualquca· l:en
sura ao honmdo ministro da agl'icultura, nem por 
isso me abstea·ei de aconselhar as providencias que 
me parecerem convenientes para·o bom dPsempenho 
da al'(lua, taJ•cfa que des0mpcnlm aquclle illustre 
cidadão. 

Sei, St·. presidonle, que cm grande parte devo ü 
obs~ul'idade de minha vida publica o reparo feito 
pelo nohrc senado!' pela llahia. 

O Sn. Zo~co~nus:-N:lo apoiado. 
O Sn. 1'Erxr-:rn.l Jrnl'ron:-Se assim mio fdra, S.Ex· 

tea·ia notado quo cu nunca me Jung i ao cal'l'o ruinis· 
!oa·ial de politrca nlguma; c os aunaes do paa·lmncnlo 
ahi cst:io para o demonstrar. 

O facto rruc nwcccu reparo ria parlo do uohre se· 
IJailOI' c paa·a o qual eh:unou a attenr.fio do vcawr·ando 
duque do Caxias, e ~onsuc!utlinal'io da aninha vida 
politica; c se etn Otitt·as occasiões assim procedi, 
como, por exemplo, durante :1 administrat~<io do ga
binete de 1G do Jnll10, que ei!o tle \ll't•J'crcncia, por· 
que ó aqucllo a qnc os noht·os scnat on•s, rpw se rh· 
zem membros do JHu'tido lilrcml, allr·iiHwm maior 
colorido parlidario, n~o Yljo raz;ío para alterar 

Sei bom, Sr. presidente, e o aprendi desde que 
cuJ·sei a academia jut'idi~a em S. Paulo, que a luta 
dos principiús é peculiaa· com o systema que nos 
rege. Ninguem ha que conteste a lula constante da 
lilwrdado com a aulot•idade; ella tl congenore, com 
todos os govomo·s. 

Gm pa·incipio estorva as exagerar-ões do outro, e, 
dedicando-se ambos ao mesmo fim, moderam ~ua 
acç:~o e concorrem para a soluçfio das questões 
SOctaos. 

!\Ias esta luta revela-se pelo choque das idi'n~, 
traduz-se pela enunciação do reformas, .P.ela iuau
guração de um pensamento ou pela rnodahcação de 
uma ins!iluiç:lo; e a estas divergeneias se applica 
a rlenomina,~iío convencional de-prog1·amma po· 
lltico. ' · 

!Jesde que n:io ha pa·ogramma politico, porque 
as idéas se ar:ham promiscuamente adoptadas pelos 
partidal'ios do um e outro principio, os partidos se 
confundem e substituem as pessoas ás iiltlas. Pre
tendcüa uns fazca· melhor aquillo mesmo que 
fazem os oulros. Contradizem-se e divergem até o 
momento em que algumas das idóas, em ebuliçfio 
live.rem a neecssaria força para attrahia· se~s paa·li· 
darws e dotomlin:u· o pro,qramma da actualldadc, na 
phrase do i llusla·e ·chefe-liberal a quem mo refh·o, 

Nestas situar-úes excepcionacs, Sr presidente, 
mio ó possível 'exigir-se a dedcacião ilhmitada de 
que é parlidario o nobre senadÔa· pela Bahia. A 
prudencia a !lema· que não se acompanhe_ os gabine· 
tos senão em nome dos inte1·esses communs da so
ciedade, e para isso é imlispensavel avel'Íguar as 
tazões e as causas do procedimento do ministel'io, 
porque uão ha mais o !llo do interesse cardeal do 
pl'incipio, da reforma, da instituiçi!o, que se pro· 
tendo realizaa· ou modificar, O gabinete deixa do 
&ea· representante do uma bandeira politica, assim 
como a opposiç;lo deixa tlo teJ· o programma de 
actualidade, quo devo legitimar seus esforços para 
conquislaa· o poder. 

Ern tal conJuuclura, como se porleriajustificnr um 
apoio illimilarlo,som saber-se pamoudo so vae, llual 
o pensamento, qual a consequenci:1 dos actos admi
nistrativos? Sol'ia indiscreto somelhaulc proco1li· 
menta, so ello fosso dotenninado pelo receio dos 
atlvea·sarios, porque estes podem tornar-se cotro· 
ligionarios pelo a!:c1kdo da o pini:io sobro as icleas 
em ebuli,~:!o. 

Poa· oula·o lado, St·. prcsidonto, se estou conven
cido do r/uo a opposi(~ão pensa do mesmo modo 
que o ga li noto actual acerca clós negocias puhlicos 
o qun wio pa·etemlo dil'igil·os sen:ío por meio do 
outros agentes; so estou oonvencitlo do quo descj:1 
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faze1· a mesma cousa que se esl:l fazendo, preten.:. 
rlcudo apeuas fazer melhor ••• 

de oppor·se :lrcalizar.iio das ideas do seu proprio 
pal'lid(), Que mal haver:! em que entiío eu solicite 
a graça de alistar· me voluntario .... . O Sn. JuNQuEmA :-Debaixo de outro ponto de 

l'lsta. . . . O Sn. ZACAR!AS:-Sem premio. (Riso). 
O Sn. TEin:rnA. JuNion :-Debaixo do ponto de O Sn. 'l'EIXEIIt,\ JuNion:- Bastar:! o do nosso 

vista das pessoas, tl'inmpho. 
E, se assim u, Sr. p1·osidente, parece-me que nfio P:u·a qu~. pois, comp1·omelter·me· em um apoio 

devo concorrer pam CfUO se altere a situação, tanto cego c som crite•·io, f!Uil impo,·ta a annullação do 
mnis quanto . o ca1·actcr dos i ilustres minisll·os l10nroso mal Hiato que cx~rço? Estou cpnvenci~o. 
inspira· me a necessaria conflarwa. · de IJUe q11anto me!ho•· p•·oct•dcr o galilnete ma1s 

Não comprohendo, pois, o pensamento do nob1·e deve apreciar a discussão de seus actos. 
senador pela Babia. O que pretentle S. Ex. com a 
s~!J!Ititui~:io do actual gabinet~ por· out•·o, orga· O Su. JuNoumM:-Apoiado. 
mzado pelos membros da oppos1çiio? O Sn. TEIXEIRA JuNron : -No assumpto de que 

Querer:! o nob•·c senadot• realizar .as suas id,Jns t1·atnmos, por exemplo, a proposito da Comr.anhia 
sob1·e a quest:io religiosa? Pensará que o parlirto li· City Improvements, a questrTo por mim susc1tada a 
bera!, subindo ao pode•·, se esquecerá das 'opiuiiíes •·espeito das alteraciíes e modllicacões do contrato 
que tem sustentado na tribuna c na imp1·ensa em rle 25 de Abl'il •lo ':1857, o que se:tem vcrifica•lo? 
diauwtral opposi•;5o ás que o mesmo nobre senador Uma sol'ic do coneessões mais ou menos inconve· 
professa? Nao; cont•·a semelhante couje~tm·a nhi nieutes, que diversos ministerios successivamente 
está o programma apmseutado pelo chefe visil'e! do fize1·am :i companhia emp•·eza•·ia do se1·viço de es· 
partido liberal, o digno deputado pela Bahia, o golos. !\las tem· s~ demonsll·ado, e com ,appla.u.so elo 
81', Dan~as, que ainda rc~enternente, em um bl'i- nobre snnador pela Bahia, que a respnnsab1hLlade 
lhante discurso ~ na sua perOI'il(~fio ainda mais bri- desses aclos n:lo rccahe soiJI·e o gabinete actual, 
lhnnlo, expoz nlllas sohre o assumpto, quo n:io mas sim :tos seus antecossoms, ~ue por simples 
)lOd~m ser adrnittidas pelo nobre senador pela avisos altcrm·am esses contratos, lll'lnados po•· um 
Balua. . dcc1:cl.o c especialmente autorizado pelo pode•· Jegis-

Embora aquellc illush·e deputado decla•·asse qua lati v o, violando-se atrJ mna disposiçao permanente, 
fallava em seu nome e po1• inspiraç:io p1·op•·ia, ficou que limitou a auto•·izamio para celeb•·ar contratos, 
averiguado que professa a mesma opini:io que e cerceou a faculdade de alteral·os sem prévia au
em outras occasiões te111 sido lambem cx:tei'Oada tol'izaçiio do poder competente. 
por muitos out•·os co·religionarios do nobre se· Quando, po1·cm, haja iueoiTido no mesmo erro 

'nado,·, Ahi estão os eloquentes dis~u•·sos do nobre. o nobre 111inist•·o da agl'icu!tm·a, não me julgarei 
deputado pela p1·ovincia do Ilio Grande do Sul, o i~1possihi!itado de ped'il· explicar.:ío !!o seu pr·oce· 

· Sr. Silveil'a ~lal'lins, p1·onunciados durante a sess:io Llnnento, po•·que, acompanhando o gabmJ)te, não me 
de !875; ahi estilo as opiniões do nobre sen:tdor eomprornetto n dru· meu voto a qualqtwr medida, 
pelo Cear:!, o Sr, Pompeu, do S•·· Nabuco e de ttno me pare\'a inconveniente ao iutt•resse publi'co. 
tau los oull'os momh•·os tlistinctos do partido li· Em todos os seus actos, que•· politi,los, quer adrni
beral., qno nfio acompanhamm o nob•·e senador em nistrativos, hei de. pronnncia•··mo liv•·emente sem 
suas idtlas sobre a solução qüc devo ter a questão r•·eoccupar-rnc com a casuística dislintl~ão entre 
religiosa. apoio administrativo .e politi~o. que não é minha; 

E, port~n!o, p~rguntarei agom: darl,t a ascentlão ruas. f!o vcnemndo senador por Minas Geraes, o 
dos CO·I'Cltg10na1'10s tio noLn1 senado•·· rcnnncim·ão S1·. viscomlo do Abacté. · 
n1tes o seu p••ogmcnma '? Ou o noh•·e sc•wlor· se E' esto o meu deVL'I', e assim p1'()1ledenclo sigo o 
verá na rigorosa contingencia rio distinguir o apoio unico r•·ogramrna possivcl da situa(:ão, LJUalll a 
q~o lhes presta1·, excoptuawlo·o ,.na quest<lo reli· satisfar-<io das n'eccssitlades publicas.,. 
g10sa ? 

o Sn. ZACARIAS : - Quem sauo ? 

O Sn. T~1xmn1 Jux1on :.-Nessa occasi5o, tli•·ei 
eu: tal at!ministraçiío, tal politica; tal politica, tal 
adminis!l'a(:ilo: uum cou.-m impol'la a outra; o o 
pi'Oceilinwuto contrario é iurulmissivel da parte do 
proprio antor de lrlo l'igoro~o COIII'uito. 

Prevendo, pur!au!o, esta ol't•nlunlidado, Sr. Jli'O· 
sidcnto, rlesPjo c.o/locar-me L'lll posit:<io IIi.' li tml 
para pode•· [Jett•rmiu:ll' meu Jli'Ocedinwllto ut•ssrl 
Oc~asi<io, Sülll IJIIU .JlOSSillll ÍIW!'ejlaJ'•IM de haWI' 
auantlonado as conv•c•·ões antc•·wruwuto wstcnta· 
das. E, sendo esto o nic11 p•·oposilo, ·o uoil1·o Sl'll:r· 

do1· nrio del'o coudt'lllll:ll' o IIICU JII'>H'edimento 
actual, porCjllO assi111 11Ío habilito a militrll' l:ilvez 
sob lt sua c!Irccr<io, quando o uo!Jro sen:ttlo•· !ivor 

O Sn. Sn.VEIM ÓA !!IoTTA tl:l tHn apa1·té. 

O Sn. 1'ErxEIItA Juxron: - Diz·mo o nobre se· 
nÍlt!o•· po1· Goyaz quo o gabinete tom outro pi'O
gmmma alllm rlcsto, Mas creio qtto n:io pórle haver 
\'I'Ogl':unrna de gOI'Ot'rtO, <JllU nao dCV1l COilSUltar O 
lllti'I'CSSil puiJJico. • . 

Pa~sai'OI agom, 81·. r•·osirlt>ntn, a cousitlel'ill' a se· 
guuda quest:io suscitada poh1s ohsol'l'<tçües tio nolH'O 
S1~11ador pela !Jal1ia. Hdiro·me :1 distineQ<io onll·c o 
apoio polili~o o ad111i11ist•·ativo. 

lleli ~0111 attt'll(::to as obscn·a~'õcs, r/ne tive a 
hon•·a de titz•n· "" discus,rTo a quo a!IIH io o uouro 
St'IJ:tdnl', 111as u:lo descoiJI•i tal distilw.,:1o, O quo vi 
a •~sse respeito I'• ii no dis~tu•so pr01111~iado receule· 
IIWIItu pelo VtlllCI'illHio seuatlor por Minas Geraes, 
•tuo ntlo uslrl prese11to, lll<ts qtto ha do lor·mo. 
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Alli encontrei o seguinte topico (Lendo) : casa; e appello para toda a nação. Nrro é passivei 
.".Eu n:Lo si~oll pensamrnto politico elos actuaes haver m:uor garautia.social. do que a presença do 

nu1!1srros~ mas trnho no rnruisterio pessoas a quem nob1·e duque no muu~ter10; e, se eu.tivesse de 
mm to t;stnnn, e J'nspeito solwomaneira o carat:te1· 0 negar minha confian1:a a qualquer ministel'io, nunca 
os .sm•vJços dp noiJre f!J'esi<lente do consolho, de por certo a negaria a um gabinete presidido pelo 
CUJa fli'U<lencm e J:edi<hlo no ministel'io da f(lli!I'J'a venenmdo duque. 
cu po~so dar testemunho, por ser um· do.i merulll'os S··mlo assim, Sr. presidente, vê o senatlo que 
ria S<'•lÇ:io de marulha e gue•·ra do conselho dr não ha raz:io pam dizer-se o que disse o nobre se
Estado. Po1·tanto, ser-me-ha agmda vel, se po1· ven· nado r pela llahia, na soss5o de hontem, á qual ntto 
lnra, nrste ~aso, rm n:lo tenha nada absolutamente a assisti, por incommodo do ~aude. · 
no lar Otl ceusurar ao actual ministerio. , Consta· me que o nobm senado!' dissera que o 

"Eu estimaria, continúa aqurlle illus!J·e seuador, JJOUJ'cl pr·esident" do conselho devia acanl<llar-se e 
que o honmdo sonadoJ' pelo Hio de Janri1;0 , qur ~~omo geneJ•al faze•· urna wnh·a mina, porque estes 
supponho sei' um dos sustentadores do ministrJ•io meus re<p.wl'imentos revelavam uma mina. 
t~nto na parte politica como na parta administ1•11 : Mas, Sr·. pr<•si~entr, para tmnquillisar o nobre 
t!Va" • • • · senador pda Bahm, declai'O que eu ju lgaJ•ia uma 

. Aqui est:\, Sr. president.o, a distincç:io a que se fatalidade para o paiz so,nas circumstancias ern que 
refe~e .0 n.o~re so·wdo1· pela Bahia; aqui est:\· 0 apoio t'lle ;~e ~cl1a, se. d.ús~A. a ausencüt do ~ob1·e duque 
admm•.s!ratJvo, f.azen<Jo:s~, po1·ém, 1·escrvas quanto de C:txtas no muusterJO. Se esta é a mmha convie· 
ao politico; aqu1 ost:i o eelcctismo politico que ~áo, como potleJ•ia eu concOJ'J•er, directa ou intli· 
S. Ex. co~~ateu quando nos rlbse (Lendv): rect:tmenl.e, para tlesgoslaJ' o nobJ•e durrue? Eu 

rrEm pol1llca lambem mio comp•·ch 1~mle 0 eclectis- entendo que p1·eslo um sei'Viço ao governo charnan
, mo gue em rela~:ío ao ministe1·io leva nl~nem a es- Jo a sua atten(::to para um ou outJ•o ramo do seJ•. 
lnJ' bem com uns ministros e com out 1·o~ mió. Ou viço publico, e pi'Ovoca!llln-o a explicar seus at'!os 
todos são !Jons e conservem-se, ou todos são .m:los. para que as justas censuras, que se fazem, só J'A· 
o ent<lo sawm. " cainm ~ohrn aquc!lt•s a quem cou!JeJ· a respons.tili Jj. 

Não me r:abem, poJ·tanto, as obse1·vaçaes qtioa dade; e quando t<!11ha1n dt• l'ecahir sobre algun1rlos 
cslo propos1to tcl'e n honclal!e de fazer 0 noLJ·e se· 1Jlefllb1·os do gabin•!lll actual, :tintla assim csloi1 
nado•: p~la .~ahia .. s. ·Ex. quiz refe1·i1·.se ao auiOI' <lonvenddo de que prcstat·ei um serriço ao nobm 
da dystmccao, po1s que ate na cama1·a temporada duque. 
fom mvocado o exrmplo. O meu apoio não é syste;naticci, como r.ostuma 

O n?b•·e sona~lo~ poJ' Minas Gm.,1es explicaJ•:l, ser a hostiqtlade da opposiç;lo, quo julga do seu 
se qtuz~r, tal tiJstmc(::ío. O que me cabo é notar n dever ceusu1·ar e atacar o governo sempre e a pro
contradJCr.:ío que o nobre senado1· pela Uahi,1 apre· posito de tudo .. 
~entou •. ao venemllllo srJn:Hlor po1· Minas, a quem 0 Sn. Jonm :-Até insultai', 
1.111 187a o mAsmo nobJ·e sen:ttlor acclamou 1·ei du 
pnrtido liheral. O Sn,. 'fErxEIR.\ JuNron:-Não vou !fio longe ; 
· O Sn . .Tu:I'QUEm.\:- N:io era o S1·. Nabuco? mas é lllCil!l~estavrl a exag,•ra\~<lo dns opposi\:tles . 
. O Sn. TE!XEmAJUNron: _Este r.ra J'tli constitu- No exerci elO do ca1·~o que me conliott a nado, 

e~onnl, e na occasJ:ío fez·so esta dcsJgnamlo para d<•scjo examina1· com todo zdn os coJrtratos, quê se 
destnca1' um do ouh·o. • celcul'al'elll, mormente quaudo são alte1·ados dis· 

Y.•í-sr., pois, Sr·. p1·esirlente, que a distineç:io r:on- cri~ion:tri:uneuto pelos ministros sem audiencia do' • .,1. 
tramula JWI? nobre semdOi' pnla Ballia foi foil.a poder legislativo. 
po1' aqu.eJIA Jl!n~lr·o ~~nado!', a quem S. l~x. accla· Eis aqui, Sr. presidente, definiria a minha po· 
WOl! !'et rlo ~arlulo !1úe1·!11:. mas n:To JlOI' mim, IJlW siç:lo e explic:ulas as J'azü<'s pelas qnaes apre
apow v g:ibJnPto ~c1~ d1stm 1:ç:io 1J,J assumpto, 1'1!· seutei o l'cqunrimcnto <JIIl discussão. O senado me 
~<'J'V:tn1lo-me. o tllrmt.o. de dil'"l'gil' IJIWndo assim fanl a jusiJt'a de acreditar que, so o meu procetli
J.t~l;mr em rn.mha consc1r.ncia, pouco lnc imporlnnrln monto t.mu algum~ cousa de flxtr~mhavel, não é por 
'·~'ma app:uentn r.outl':uli<:('<lo de votai' com 0 mi- certo o JIICOJJlL'Siavel da coh<~t·encm. 
IIJ~te!:ro em alguns a<su1npl<H e srp:tl':ll'-lll<l da SIW Tenho concluit.lo. (.!Júito Item). 
OJlllliao em oulJ'Os: N;lo me julgo obr•igado a votai' Findo-o !h•hale, ficou enceJ'J'ada a di~cussfio JlOI' 
sempre com o ~ahmete. falta do numoJ'O pal':l vot:u··so. 

Ntt~, . St•. )ll'esidont~, nrro t1·nto tio volaJ' rm f:tYOI' Tendo dado a ho•·a, o Sr. presitlllnlo deu para 
!l•l IUIJJislerw.s, mas SJill em liiVOI' de mm! idas qu<' Ol'llem do dia 7: 
Jlll~uc coni'!'IJJenl_es .ao pniz, srja qnal !'di' o 111 i11 is· 
tlll'l!l, que tJV!'l'.'lu·c!l.o a 11w.1•1J1,,.1. a minlm conli:ull'.:t. 1" pal'te até ris 21/2 hol'lfs.- Vot;w:io do roque· 

I~ que .llllnlslei'JO, Sl'nt 1111·cs, potlnt·ia lliOJ'cêeJ' rinwuto cuja discnss:lo ficou euct!JTatl:Í. 
111::1s a JUIIIIi:t t~ll1~1111!;: 1 do qne 0 pr·csidido pnlo Conl.inuat!:io da ~" discus,:lo da fli'OJIOSla do 
unh1·n duqur. '.le Caxias 1 Qwpumnlhor· do qno ci!P potlt•J' oXtli!Uiii'O fixando as f(lJ'(':ts tle teJ'J'a pam o 
est::. JI~IS ~OildJ(:ÚI!S de lll•lll JliJ•igiJ• os d<•Si.JJIOS lia llJIIIO fin:uweiJ'O de 1877-1878. 
J<a•.'an I N:To IJII<'I'Il ah11nd:u· ern eonsidr.i'<ll!ú••s IJIW 2" JHrt:l''• ris 2 1/2 homs 1111 anl<'S, -:·l' dislltlssáo 
JI:LI't'\~:tlll um,co•·~ejo ao uoiJI'D dur[un; n1:1s :IJllll'lio das [li'O[lO'i\'Üos da c:unal':l tios Srs. deputados do 
pai':L a COIISCICJI<:J:l du cada lllll dos IIICJJilJI'OS desJ.a <:OJ'I't!lll11 :tllllO: 
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N .. ll2, concedendó um anno de. licenr.a ao 
2" es111'ipturario da alfandega do Pará João Bene· 
venujo da Silva Le~o. · 

-
ramcnto e tomado assento no senado o t~nento 
general m:irqnez do He.rval, senador pela província 
do Jlío G1·amle do Sul.-Jnteírado. · 

N. 72, app•·ovando a pensão concedida a D. Jo
sephina de Amorim Peixoto e suas irm;ls: 

N. 59, idem ao alferes honorario tio e:.:ercito 

Outro de 3 tlo mesmo mrz, do mesmo min:storio, 
renwttimdo os autog1•aplws saucdonados das reso· 
luçi!cs da assomhl>Ja. gemi, auloríziliulo o govemo 
pnm mandar admi!tir ii matricula ria aula prepara
teria da escola polyt••chnica, o esturlanto AIIJerto A. 
de OlivPira Bml(a Gross e considei'UI' validos os 
exames feitos pelos estudantes Manoel José da Lapa 
Trancoso e Isa1as Martins de Almeida.-Ao archívo 
os autogrnphos, commuuieandu-se à outm CMtlara. 

l'edro Gonçalves Ferrai. · 
J,evantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

4.8• 8CI!III~O 

EM 7 DE .MAIO DE i877 

PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE. DE JA:ZUARY 

Hummnrto.-EXPEDIENTE.- Parecer da com
missãu de instruc\~<lo pt~hlica. :..- P1•ojecto de ll'i. 
- Jleclamaçõus dos S1•s. COI'I'Pia, Gunh:l e Figuei 
redo e bal'tlo de Cote~ipe.-Di~curso e mqueri
rnento do 81·. visconde de Abal'té.-OaoF;~I oo 
DIA.-;-Requt'l'ime~to.:-Vutação.-I"OI'ÇIIS de te!'l'il. 
- D1scursos dos ~rs. Paranagwi, duque rl•l Ca1:1as, 
Zacarias, Junqueii·a, Col'l'eia e Silvdm da .Molta. 

Outro do 27 de Abl'il proxitno findo, do p1•esi· 
dente da província do Ilio Grantle tio Sul, remrt
tentlo Ires exempla1·r.s de rela!ol'ios, com quo foi 
passada a administJ•;t(~ilo, e do que ap1·esentou 
:1 asscmhléa legislativa provincial.-Ao a1·chivo. . 

O Sn. 2• SEGnEnnw leu o seguinte 

.PAilECER D.\ CO~I~IISSÃO DE INS;rRUCÇÃO PUBLICA. 

A co!nmissã~ de instrucção puhlic:~ examinou a 
proposição cnvmda ua camara dos S1·s. deputados 
(n. 75 do •JOI'J'ente anno). considerando valido o 
exame de portuguez, feito em t87t pelo estudante 
Atlria.no Côrte 1\eal, podendo ser atlmittido á ma· 
tl·icula de qualquer das fa~uldades do Jmperio, sem 
emhargo do lapso de tempo ern que fez e foi 
approvatlo nesse exame; c, coherente a comrnissito 
cum o p•·incipio adoptado J:l'flelo senado· em casos 
semelhantes, é de parecer que seja approvada a 

A's U horas da manhií fez-se a chamada e acha· 
ram·se p1:esentes 30 S1•s. senadores, a saber : vis· 
conde de Jlgu.ary, Dias de Carvalho, hariio de 
Mamanguape, VIS~o1ulo de Abacté, Paranagu;l, baJ·;io 
de Camargos, Luiz Carlos, visconde de Ciu·avellas. 
vis•:onde de Mul'itiba, Si!veil·a Lnbo, Vieira da 
Silva, Cunha e Figueit·edo, Chicharro, bariíode Cote· 
gipe, Bm·1;os Bai'J'eto, .Junqueira, Cm-reia, lliJJeÍI'O 
da J,uz, VISconde d1l N1Lherohy, barão da Laguna, 
Godoy, duque do Caxia,q, João Alfredo, courle de 
Baependy, harilode Maroin, visconde do Ui o Gn1nd~, 
Mt•mles de Almeida, Uchõa Cavak•uti, Jaguaribe e 
Leitao da Cunh<i. 

Coml'al'<'Cera<n depois os S1·s. Dio~o Velho, 
marqnez de S. Viceute, Diniz, Zacarias. FigtH'il'a de 
Mello, Almeida e Albuquerque, Fernandes da Cunha 
e Jobim. 

Deixaram do comparecer com causa _participada 
os S1·s. Cruz ~fachada, Nun•Js Gonçalves, bartlo tio 
Pi1·apama, Firmino, F. Octaviano, Paula Pessoa, Pae> 
de Mendon~.a. l'ei,.eiJ·;\ Junior, Ant:ío, Samiva, 
Silveira da Moita, Nalmco, Pompeu, marquoz do 
Hen•al, visconde do Bom Hetiro, viswntle do Rio 
llranco e Fausto de .~guiar. 

Deíxn1•arn de compa1·ecor sem·causa participaria os 
S1·s barão de Souza Queiroz e visconde tle Suas
suma. 

O Sn. rnESIPENTE abl'io a sessito. 
Let:-30 a acta -da sessao antecedente o, nao h a· 

vendo quem sobre ella fizesse obsurva~ões, deu-se 
por apjli'Ovada. 

O Su. 1°SI~CIJF.nnw dnu conta do seguiuto 

EXPEDmNTE 

OJTicio de ti do cor1•euto mnz, 1lo mínislerio do 
Impel'io, 1:ommunkaudo, em resposta ,lll do st•uadu, 
elo 2, quo Sua Allezn a Princ•)za llll[lCI'Í:d regnule 
jicou iutcirada de ter nesta ultima data prestado jtt· 

reso lu\·ão. . · 
Paco do senauo, em 5 de Maio de !877.-Ribeiro 

dtl LÍ1z.-Si/veira du lllotta. 

Ficou sobre a mesa para ser tomado em consi· 
d''l'a!.:;ío r.om . a ·r~or.osição a que se refere, indo, 
entretanto, a Imprllllll'. 

PROJECTO DE LEI 

Foi igualmente lido e mandeu·se imprimir 
pam cnt1·m· na onlem dos tJ•a.balhos, o proj<•cto do 
·Sr. 'feixeim Junior oll'cn•cido na sessão de 3 do 
~o1•rente lll<!Z, l'llialivo ao commercio c transporto 
de escravos tlc umas para outras provi11cias. · 

O lia•, Ceta•rela 1-Sr. presidente, no discurso 
rio hom·ado senador pela Uahia, hoje publicado ha 
nrn· apa1·to meu, soure ponto tle facto, que Hece;sita 
de explicarões. 

O nobre scnado1· perguntava se ha npoliccs emil· 
tidas Jlf!la. pi·ovi!Jcia do P~mnà, e o apat•te qu•l se 
ld 110 Dutl'lo du llw dt! JttlWli'O ú:-Ha.-Entretanto 
•m disse :-Ha autorizarao. ' 

Com etl'ei!u, a f!niÍss:io de apolices ost;l au!ol'izada, 
O Jlanco rio Brasil (cahcmlo-me a lwnm de tratar 
com elle por p:u·to da província) incumhio-se da 
cmíss:lo da maior pat·tt• d••sses títulos, jj,,anrlo uma 
P!'fl'!''itll pat·to re~tll'l'ada p~ra se1· t:miltida na ]11'0-
\'tuet:l. L) !laut!o a111dn wlu 1l1Z a en11ss:io, n llátl 1110 
I!Ofl)4la tjltn j~í ftlsge nlglllllil eulillala ua pl'nvincla. 

'l't'l'ia rlu fazer olJsei'I'a(!Ões sohru ouli'Os apartes 
que s:io iu!cl'jt•Í(!Lles o 111io atliruuwuc,s, mas Jnnito-
IIIC a esta in!'OI'Jita(:5o de facto. ' 

'. 
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o ~r. Cunlaa e Ji'ir;;neircclo :-Tenho do O minisl.ro actual do Imp1rio mandou p6r em 
faze~· uma rectifica~:io a rés peito rio um apl)J'to que exeeu~ão uma lei da assemblóa provincial do Minas 
veio transcripto no discurso do nobro senado1· pela Geraes, a que o pJ•esidonte rocus:lra a sua sancção, e 
Dahia o ministro ria fazenda, apaJ•to que niio dei que d•Jpois passou por dous terços de votos dos 
c que nfio sei o que significa. Como e~pemva qur. memhros da assemhléa provincial, mas mutiliada. 
o meu reqne!'imeuto eutJ·asso na discuss;1o de Sllb· N;1o voltou :l presidencia como e lia tinha sido on· 
lmlo, pelo que se tinha passado na Sl'Xta·f,,im, vinda pelo presidente da província, voltou unica· 
pretendia quando fallass~ fazCJ' esla reclificaç;io; mente com um aJ·ligo que fundamentilra a nfio 
mas, lll1o acontencemlo rsso, por causa do serem sancç;io do ru·esidente. 
pl·cfm·irlos ou!J'OS requerimentos, perguntei a V. Ex. S. Ex. otfer·eceu duas duvidas ; primeira, se 
se podia fazer a r•'ctificar.;io no fim da sess;ío, ao acaso o miJlistel'io tinha competencia, estando 
que respondeu V .. Ex. que n~o era do oslylo e me funcllionando a assemblóa gm·al, para ordenar ao 
guardasse para hoJe· prosirlcuto que desse a sanc~ão ;l lei, e a mandasse 

Não me esqueci de fa~el·O ag~ra. . . executar provisoriamente, o em segundo togar se 
Dizendo o nobre barao de Coteg1pe o segmnte porventura a rlecis;io do ministJ•o do Imperio on 

(lendo): " Todos aquelles que t~em servido cm mi- do gabinete actual era acertaria e legal. 
nisterios sabem quo estou aq111 apresentando uma Não entr;u•oi nestas duas quosWos reservando-me 
doutrina, que nfio admilte contestaç:io, que real- pam pl'Dnunciar-me a respeito deflas, quando se 
mente ó eslll a pratica. O ministro do' Imperio nilo disc.uliJ• o parecer das r.ommissões de constituiçao e 
pórle entrai' em negociar.ües que competem ao mi· diplomacia, a que foram r·emeltirloi os documen
nistJ·o dos estJ•angeiros, espécialmento com um tos podidos pelo meu i/lustre amigo o collega o 
intrmundo apostolico ..•• » Sr·. :1.• secretario •. 

Ni1o digo nada soln·e a .doutrina, porque' aguardo 
oceasião opporluna; a mmha reclamação é quanto O SR. CoRREIA :-Nito foram remottidos ainda. 
no aparto que se segue: O Sn. VISCONDE DE AnAETJ~ :-Perdoe-me; decla· 

" O 81·. Ccmha e Figuei1·erlo :- Que não é com· rou o Sr. pr·esitlente, qno iam remettidos :í com-
padre do ministro tle estmngoiros. " missão; se f01:am ou 11110 ••• 

Na sei o que significa. Algocm poderá ter dado O SR. ConnEI,~ :-T~nJo-so pedido a palavra 
esto aparto, o por engano puzenun na minha boca. ficou adiado. 
Hepilo, não sei o que significa; .é ~esmo um enxerto, O SR. viSCONDE DE AB.\ETJÍ :-Pu is bem, hito de 
sem relar.;io com as proposJcut•s antecetlentes e 
subseqll!JJÍtes do meu rliscmso. ser remcttitlos; acho que ha falta de dous do-

Até perguntei a alguns uobres sena~ores prcs~ntes cumonlos, que 0 noiJJ'c senador pela província de 
a essa scss;io, e a V. Ex. wesmo, se tmham ouvrtlo o Minas-Geraes devia ter pedido á secretaria do 

. 1, 1 . 1 t imperio. tal aparto, c ningnem o OUI'JO. e a 1111r11a pm· e 
n;io quero carregar com a reSJlOnsahilidade de!le, O Sn. DrAs DE CARVALHO:-Apoiado. 
se tl que elle significa algum pensamento, que não O Sn. nscoNDE n1~ ABAEl'J~ :-Nilo mo pronun· 
sei, c nem entcmlo. ciando sobre o morlo, por quo encaro a questão, 

0 sr. Buu•lio lle Cotc:.;ipe (ministro da fallarei das rasüos que tenho para pedir tambem 
I · d' cópia desses documentos, afim de serem remettidos 

(a:::mula) :-Sr. presidente, qllallr o rel'l. o meu JS·_ ás duas commissües. 
curso, lizeram-mc notai' este apnrle, que vinha. cm S 
nome do 11001.0 senadO!', 0 eu disse que lambem r. presidente, o caso que acaba de se1• decidiria -:v. 
mlo tinha ou1•itlo semelhante apa1·le; mas, como csti· pelo actual Sr. ministro do lmpcl'io foi resolvido 
vcssc tomado, !Jesilci em or·dcnaJ· que ello fosse por um modo opposlo, po1· um modo conh·al'io 
suppl'imido, •J, p01\tanlo, ahi veio. Quem deu, não árjuello po1· que por duas ou mais voz•JS tinha sido 
sei,· eu. uilo 0 ouvi tle nenhum nohr·e seuador. resolvido anteriormente pelo governo. A primeira 

p•do aviso n. H7 de li ele Novembro de t838, e este 
O Sn. CUNIU E FrÍiLTEinJmo :-Bem, acto tl pam mim da maior imporlancia. Era minis

ti'O do rmpel'io um rlislincto senador, de vasta illus-
0 r-ii'• ''~l!lcom:e de lUmeté 1 - g,., tr·acão c experiencia, como homem de estado e 

presidnnte, os rrquul'imeni.•JS estilo agora no senado ·corno jul'isr:onsullo, o etl n;lo teria duvida om asso· 
cm m:u·ú cheia, (1•iso) c cu aJ·r·astaf!o talvez pela 1•erar que e/lo propl'io dictou esse aviso; assim me 
intlucncia IJUe produz este ell?ito, c de rJUO não in· persuado pela nwneim pOl' qtw so acha redigido; ó 
vesli~an!i as causa~, pc:;o ·Jiccnça pam mallllllJ' il da penna desse dislincto cidatl;lo, que não ú outro 
mesa lambem um rt'rJU•JJ'IIIIOII lo, r1ue vem a ~nr, o.u scn<io o St•. Bcmanlo Pereir·a de Vasconccllos ; e/lo 
um :ulditanwnlo ou um Colllplemenlo do reqtwn· decidia t'Sia qucsl;io que agom so rosolveu, por um 
monto que o S•'nado lm poucos dias nppi'Ovou, oll'e modo inlt'Íramcnto contml'io. 
rccidó pt•lo n1eu i/lustro amigo senado!' poJa pro· A mnsma qneslilo SIJ a{l!'cscntou dopois, cm 1803, 
virwin de Minns Got'III'S. sondo minisli'O do Impcrio um ci•lad;lo n;lo menos 

Mandando esle r•!qn••l'imenlo, S. Ex. cxpoz os J'•'S]lfJilavnl e dislindo, o 81·. lllltrqJwz de 01 intla. 
motivos juslilit:aliros qun lin)1a pal'lt aprcsfJIJI.al·o. Este s••gnntlo ariso expedido pelo Sr. m:u·quoz de 
Vel'sa o' refJUCI'ÍIIlcltlO sobro uma fJUOslilo consli- 0/inrla cm lSG:J toro por hasc uma consulta tia 
ludonal, secção do Imporia do conselho do Estado, c ollo so 

·~. 
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conformou com o vo.to da maioria. Nito me recordo 
agora dos nomes dos membros dessa secçito nesse 
tempo, mas ninguem negará que eram pessoas mui 
versadas nno só no nosso ilii'Oito constitucional, 
como cm princípios de jul'isprudencia, e nanegi·as 
do hermenoutica. 

Assim, vê-se que a inteJJigencia anterior dada. 
nesta parte ao acto addieional por dilferentes ga
bineteS' foi em um sentido opposto á que actual
mente se lhe deu; desprezando-se um principio bom 
sabido do direito que é-optima e1t le,qum inte1-pres 
consuetudo. . 

Preferia o actual ministJ•o do Imperio proceder 
-contra uma doutl'ina aceita e adoptada ha mais do 
40 annos, pois ~uP. desde antes de i8:i8 até i877 
vão 39 annos. ]<" como se fez isto ? Se acaso nilo 
tivesse sido ouvida a ·secção do Imporia do con-. 
selho de estado, cu classificaria este acto ç_omo 
oh e subrepticio; mas não o faço; entendo que 

annos deviam ser revogados, nllo devia se conten
tar em ouvir a secçao do Imperio do· conselho de 
estado; cumpi'Ía-Jlw ouvir o conselho pleno, para. 
quo o juizo· fo~se proferido in ma:iora 1:~/lenio. · · 

Nãn o fez, c o quo aconteceu? V o!! dizei-o. 
O verbo sepelio significa desfazer, e lambem se

pultar, en!CJ'I'iil', Pois bem, S Ex. enlurrou si11s 
honoro actos de antecessores tar.s, como o SI'. Ber-. 
nardo Pel'eil'il do Vasconcellos c o Si·. mal'quez ~e 
Olinda; recusou-lhes as homas funebres, que mere· 
ciam, convocando ao menos o conselho. de estado 
pleno pam se revogai'CIIl precedentes estabelecidos 
por autoridad_es t~lo dignas de respeito pelas suas 
luzes_ e expencnma. 

Porlanlo, o mr.u fim é pedir cópia da consulta do 
i863,n:1osó para r til' e estudar todos os fundamento~ 
que se del'um,corno para·sererri conhct~idos os -nomes 
dos que então cstuvam na secção do Imperio. Po
dcl'ia taml•r.m pedil' côpia do aviso de 1i 'de Novem' . _ 
bro de i838; mas, como esse aviso esl,1 na col
lecçiio do r~SJl9Ciivo anno, c9n.tento-me em pedir 
ao senado licença para insel'll-o no lirn do meu 
discurso, que tem de ser publicado. E' uma peça 
impo1·tantissima e magistml, que hom·a o mimstro 
do Imperio dnque/le tempo, o Sr. Bernardo Pereira 
de Vasconcellos. · 

Tenho concluido. 

Aviso de 15 de Novembro de !838 

· o que concorreu talvez pam uma resoluçfio Ião pre
cipitada foi. a falta de n:1o ter a secretaria do Im
perio informado ao ministro desta repartiçUo com 
os precedentes; estou persuadido de que, se o offi. 
cio do presidente de Mm as, que consultou o governo 
acerca desta queslUo, fosse liem informado pela se
cretaria, como era sou dever, apontando os precc
Mntes, ou arestos, que havia, o ministro do Impe
rio não léria consultado a secçao do conselho des
tado, !_cria decidido immedintamenlc que se obser
vasse o que estava resolvido, e em pralica ha· mais 
de ~O annos. Não se fez isto, nem esses precedentes 
foram conhecidos da secção ; por conscquencia Illm. e Exm. S1·. -Foi mui desagradavel ao re
acredílo lambem que se a maioria da secção tivesse goutç, em nome do Imperadoi', a.noticia da dive1·· 
diante ·de si esses precedentes nfio philosophnl'ia, gcnma. que se tem su~citado entre V. E~·. e a 
como philosophou, teria apenas acons~lhado que se assemblíln legisbtiva provincial; espera porém que 
observassem os procedentes. Mas, nfio tendo conhe· bwvemente cessari!, substituindo-a a mais pei'feita 
cimento delles, philosopbou. Apenas um dos mem· harmonia, cnnliado em que silo brasileiros os mem
bJ•os não philosophou, porque tinha conhetlimento bros della, e em que V. Ex. continuará a proce
de Iaos precedentes, e então, na minha opinião,· der com a discrição, firmeza e pi'Udencia, que de
acertou. - vem camclerisar a um. delegado do Imperador, 

O Sn. Du.s Dlil CARVALHO :-Estavam citados no pl'imoin autoridade da província. . -
officio da presidencia. El'l·di'a V. Ex. no seu dever, so tivesse sanccio-

nado o pi·ojecto de lei n. W, que adoptàra a assem
O Sn. vtsco:'ioE nE-ABAETÉ: · Seria indesculpavcl bltla legislativa provincial ; po1·qunnlo a ninguem 

· m minha epinião o procedimento do ministro, se se escondo sua manifesta mcoustitucionalidado. 
nilo se· desse essa cll'tmmstancia ; se o ministro Nem na constiluiçilo do Impcl'io, nem na lei que 
soubesse de taes precedentes·, se elles lhe fosBem a mformou,accrtará alguem com o dir·eifo, que essa 
presentes, ou se entendesse que ossos pmcedentes asscmbltla exerceu, de conferir privilegias aos seus 
deviam ser altcrarlos, não podia proceder pelo modo membros; c alem disso dA comprohendeJ• nesse 
por que procedeu.E' um principiO lambem de direito privilegio a cmpi·egados gernes, emquanto inhibe 
ou de hermencutica, que eu Ii no~-· tomo de uma ao presidente da p1·ovincia poder empregai-os fóra 
obra commentada pelo nobre e illush·ado scn~doi' Jella dur:mle a lngislaturn. 
pela província do <àlaranhito, quo tem por lllulo Tal Jli'Ojecto oJlendo nossa lei fumbmcntal, j:i 
Jlu:mlzar Juridico ; ahi estilo compilados dilferentes porque estabelece um pl'ivilegio cm favor dos rnom· 
aphoi'ISmos, e um delles é o soguinlc, que pc~o Jicen· lu·os da asscmblt1a ·lt'glslativa, para cuja concessilo 
1m para ler: · lhe fnlleco a ncccssai·ia autol'idadc, j:l porque di,púo 
• ".Aphor. ~ti. ~i judici_mn J:cd~lilu_m fucr.it . (!O do ompregauos goi·acs, que ufto cntl':tm na e~phcra 
casu aliquo, m aliqua cu na prmcipall, ct snml1s do suas al.ldhuieúcs. · 
casus intervcncril in alia CUi'Íil, no procetlilo ad .iu~ A esta inconslilucionalidade substancial accrcs
dicium, anlcquam llat cousultalio in co/Jrgio aliquo cru a outra da fól'lua, JlOi' que f11i apresentado pela 

. Judicum rnajuro; jUtlicia rodtlita, si foi'lo rescindi sc~!mtla voz ii sancçfto o referido projecto. 
ncccssc cst saltem sopeliunlni' c um honoi'C. " !"o segundo exame deste nlio fui cJ/c approvado tal 

Se poi'l';nlul'il o actual minisli'O do Irnpcrio en- o qual pelos dons ter1~os dos momln·os da assemhltla 
tondosso quo os prccotlonlcs quo vigoravam ha ~O legislativa, nem motlilicado uo sentido das razucs, 
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pelas quaes o presidente da pi'Ovincia lho rceusára 
sua sancc~o. 

Quo n:Ío fóra approvado tal o qual so evi· 
doneea, po1' ter sitio supprimido o segimdo pe· 
riorlo do Hrtigo unico; e que esta suppresstio ntio 
fura ft•ita no sentido das razões do V. Ex., e tam
!Jern incontestavel : porque -sendo aJ·guido o ]!I'O
jecto do inconstitucional, ~ltlm do outn1s razões, 
pela de t!ispOl' do empregados geraos, que esltio 
fúr:i da alçadtt das asw1oibléas provinciaos, a refe. 
rida suppresstio nilo n•rnoveu este obstaculo, com· 
prehl'lldcndo o artigo os empregados geraes, como 
o confessa a mesma assemLlua no pa1·ceer da com. 
miss.io do constituição, que appi'Ovou. 

Deus guardo a V. li:x. pa!aeio do Rio tle Janeil·o, 
cm 5 do Novembro de 11'138 -Bel'/lardo Pereira 
de Vasconccllos.-Sr. 1\fanocl Felisardo do Sousa c 
Me !lo. 

Se, pois, o citado pi'Ojeclo mio foi approvatlo lal 
qual, nem modillcatlo no s~ntido das razões do. pre

. sideule da· provinda, e se \T. E:c lho negou lambem 
segunda rcz a sane(:~io, corno o altostam os documen-

•· tos, I]Ue acompanham o seu ollicio de 17 de Setem
bro do correu to anno, toma-se lambem notaria a in
constilucir,nalitlade, com lJUO a assembléa provincial 
fez publicar o sohi'Otlilo projecto 'tle lei. 

Sendo evidente quo o projecto de lei n. Hi do 
corrente anno, dessa assen•hléa legislativa, oll'ende 
a eonstitni('110 e a lei quwa reformou, tanto na um
teria t\01110 na J'órma, pela qual fom publicado: lm 
por !H•111 u Hogenlo ordenar que n:lo seja gua1·dado, 
e oiJscn·ado como lei, até deJiniliva decis:io da as· 
sCinblca geral. 

Vac a n1osa o seguinte 

IIEQUEniM!mTO 

" nequoiro qu: se per.a ~o governo cópia da 
consulta da scc(mO do Importo do conselho de os
tadn de 22 de Agosto 1le 18ü:l, que motivou o aviso 
do~ do Outu!Jro do mesmo anno. 

S. H.-Visconde da ilbucté." 
Foi lido apoiado, posto em discussão e appro

vat!o. 

PniMEIRA PARTE DA ORDE!\1 DO DIA 

IIEQUEIIIlfENTO 

Votarão 

Volou:so c foi app1·ovado o roquerimAnto do 
Sr. 1'oixeira Junior, pam pedir-se aos ministros da 
ag1·icullm·a, commercio e ouras publicas e da 
fazont!a inlorma~õos relativas :i compauhia «Rio do 
Janeiro City Irnp!·ovcmeiÍ!s. " 

FOilÇAS DE TE!lll.~ 

Entrou em 2• tliseusst1o o ar!. 3• a~ditivo d:l 
"amara dos Srs. deputados á proposta do poder 
executivo, fixando as for(;as de lena pam o anuo 
linaneeu·o tle :1877-1878 com a emenda do Sr. Pa· 
ranagu:i e outros. · 

Expresso tl no ar!. iii da lei do I~ de 
Agosto do i8:ll), cornhinatlo com o art. 19, que 
so\ em rlous casos podem as asscmhltlas legislativas 
provinciacs publie:u· suas leis, intlepondentemenle 
de saneção: i•, quando o presidente a nrro d:í no 
prazo do 10 di~s; 2•, quando, tendo sido dene
gada, ú segunda vez appi'OI'ada por do,,~ terços 
dos membros da asse~Jhléa, so a dene~at':lo foi' 
motivada por ser o pro;eclo opposto aos mteJ•esses 
da província. 

o Sa•. PaU'annr;uá 1 - Pe·rgunto a V. Ex. 
Sr. presidente, so est:l em discussão só este artigo, 
ou se tmta-se ao mesmo tempo dos outros que 
foram olferecidos como emenda? 

Nenhuma destas hypothcses se verificou; 0 O Sn. PllESIDEliTE :-Est:l·om discussão sómcnte 
presidente negou a saneç:io, porque o projecto este; depois entrar:io os outros. 
olfcntlia, niío os inte1·cssM da provincia, mas a O Sn. PAnANAGUÁ :-Então limitarei a ello as 
ld fundamental do /!:stado, fonte dos mais p1·e· minhas observações. Diz o art. 3• additivo 
ciosos iuteJ•csses do Impcrio, e o mais solido (lendo) : 
ponho!' do sua p1·osperidado; eonlm a qual n:io " Fica o governo autol'izado : , 

Ilt'•~lom p1·ev:~le~er os ileaelos das assomultlas lcgis· i.• Pam Tctluzil' .o deposito de insti'Ucção de 
alivas pronucmes. Santa Catharina a um corpo de :luas companhias, 

Igual disposir-:io achar:\ V. Ex. nos avisos do 9 e comm:tn1latlo por um major, c bem assim a suppri· 
!~do DozcrnbrÔ de 18:Jfi, o D do Janeiro de 1837. mit· o deposito de J'ocrutas da capital da previnem o 

CaLo notar que a ntlmini>ll·arão passada, nos o do car-adores a cavallo da da Bahia. " 
t:itados avisos, m:mdou suspender ignaes Jll'ojedos S1·. ju·osidcnle, n:io eoruiii'Ohendo porque razão, 
de lei, oll'ensil'os 1la consliluiç;io, ou dos iutcJ·esses sup1H'imin11o·se os depositas do Jnsll'lle\~iio em 
geraes, posto que os respet:livos prcsit!onles os outms Jll'tJI'incias, consen•ou·so apenas .o do Santa 
tivesacm sanceiou:ulo. Se, n:lo obsta11lo a saucr,tio Cathariua, embora roduzindo·o a proporções mini· 
do presidente, o gol't'l'no gnl'lll resolveu suspeJHier, mas, isto tl, a duas companhias eommautladas por 
por sua manifesta nul!itlat!L•, 11s iL•is provmdaes, um majo1·. Cornp1·ehemlo uma provideucia gemi, 
que cousitl~rou coutrarias :i '~onslilui~ao, razão do lJUe tmz t•nJ rosnll:ulo tH:onomia, sem Jll'l'jnizo do 
solm1 tem V. Ex. par:t. se J"et:ltsar tl CXCCII('<lo de wnit:o, 1:omo st•ja a suppt·ess:to dos dill'en•utes do· 
uma lei, que lll'lll sancetoi!OII, 110111 o go\'tll'llo geral positos, mas l'oduzil os a 11111 uuico, e este un pro
manda ohservar prOI'ÍSOI iallll'llle. vineia de Sa11la Call!al'ina, wio Yejo nisso utiliilatlc. 

E' o lJUe lenho a collllllllni~:ar·lho [lO I' Ol'llcnl 1lo Podcriio as [ll'at:as quolee111 de suppi'ÍI' os claros do 
regente, em uouw do ltnpel·atlor, pa:a sua o!JsL)J'· oxcmilo rcee!Jo1' nesse deposito a iusl.i·uct:tio pi'O .. 
wucia. 1 cisa ? N:io, porque ello esttl'retluzitlo a duas com· 
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panhias e poFtanto a .instr_u~çtlo será. muito especial, 
muito res!rtcta e som u!Jhdade alguma. 
· Se a suppress~o dos outros depositas ntlo traz 
nenhum pt·rjuizo _ao set•viço, por isso que as pmças 
podem receber a mslt·ucc:lo conr.ernento nos respe· 
ctivos corpos, ondo podem passar, na es1wla de 
l'ecrutas, li ou 6 mezes, e depois de praticarem 
com os velhos soldados, enchet·em onlifTeren!es 
claros do exct·cito, o mesmo se póde dar com rela
r.ilo no deposito de Santa Catharina, visto ~uo a/li 
éxiste estacionada urna pequena fot·~a. E claro, 
poh, que as pmças podem receber a instt·ucção nos 
respectivos COI'JlOS, pouplnclo-se JlOr esta t'órma a 
despeza com a conservaçao destes depositos. 

Senhores, ou os depositas s:io necessarios e nesse 
ca~o devem ser .manbdos os d:ts outras pi'Ovincias 
ou silo dispensa veis e então,: devendo-so fazer 
economia, não deve doixat• de con!t·ibuir · pam este 
resultado o deposito estabelecido cm Santa Catha
rina. 

Opino, portanto, pch suppressiio desta despeza. 
Ser:í mais uma economia, que [lódc ·fazer o honrado 
minis!t·o da guert•a. sem prejuízo do serviço pu
blico, uma vez que reconhece implieitamen!c que 
os· uepositos podem ser perfeitamente substituídos 
pela escola de l'l'llru!as nos respe?tivos !Ja!alhõcs. 

o ~~·. dn•rue de Caxias (pl'esidente do 
eonselho) : - Sl· .• prcsidcnte, niio posso coneordnt• 
com a observação, que acaba de fazet• o nobre 
senado1;. 

O deposito de Santa Ca!harina é indispensavel, 
por~ue, corno V. Ex. sabe, o elima daquella pro. 
vincta !l muito tlifl'eren!e do das pt·ovincias do 
norte; .de sorte que ~ nmilo convenwnte que os 
l'e~t·iltas, que s:ío designaclos pam os pontos 1lo sul 
estejam algum lompo em Santa Calharina, alli rc. 
ce!J:un a inslt·uccao, c depois sigam a seu destino. 
· N:lo h~ inconveniente, é certo, em que as praças 

O Sn. nuQuJ~ DE CAXIAs (pre.lidente do consellta) 
d:l um aparte. 

O Sn. ZAc.AncAs : -- Quantos contos sao, visto 
que o nolu·e ministro acha excessivo o algarismo. 
indicado ? 

O Sn.· DUQUE DE CAxas (presidente do consel11o) : 
- Quatro ou cinco contos é apenM a despeza qúe 
se tem de fazer com Ires professores, que se devem 
nomear. 

O Sn. ZACARIAS v~ que o nobre ministro ntto 
está ceJ·to de quanto vae ilespender: diz que soriio 
qua tt·o ou cinco contos. 

A questão é que, pelo § 2•, o governo fica au. 
!orizado a p(Jr o regulamento do cut·so do Rio 
Gt•ande em harmonia com o da eRcola militar da 
CMte. Ora, esta harmonia póde-se entender que 
consista lambem em ter aquella escola o mesmo 
pessoal quo est:t, o mesmo nurnet·o de aulas e alá 
o seu collegio de proparatorios, porque isto é que 
é harmonia com~leta. 

No relatol'io, S. Ex. disse: " De algtUnas altera
Ç!ies, aconselhadas pela experi~ncia c pela pratica, 
carece o actual regulamento rlesta escola, no senti. 
tio principal menti! de lwrmonisar o t•espectivo curso 
com o da escola militar da Córte, conforme já vos 
fez vct• o meu antecessor. " 

E' sempre a palavt•a ltarmoiu'sar; mas a harmonia 
perfeita dar-se·ha se os doas cursos forem iguaes. 
O cursó do direito em S. Paulo est:l em harmonia 
com o do Recife, porque alli se ensinam as mesmas 
matel'ias, !'Xigom·se os mesmos "preparatorios. Es. 
lar em hai'monia,neste caso, não exclue a idéa de que 
o cm·sn ele infantaria e cavallaria do Rio Grande do 
Sul J'e~c:ba a mesma cath~goria que·a escola militat• 
da Cói·le; ao contrat•io, porque a palavra harmonia 
abmnge tudo. 

• re~eham ms!t·uc~:io nos mesmos corpos em que 
assentam pt·aça, mas, cm rPiaç:lo üs gue teem de 
servir no sul, me rat·ece que a providencia tomaria 
é do v:tn!agc:m. E, demais, eu reduzi o deposito tle 
Santa Cathal'ina a duas companhias, commandarlas 
por um majot·, o que demanda uma despeza mi· 
ui ma, dospcza, porém, impreseindivel por sei' de 
i ncontestavel vantagem. 

O Sll. ZACARIAS deseJa quo o nobt·e ministl-o 
da guet·t·a faça alguma ohservaç:lo solll'e o § 2'' do 
m·tigo addirivo om discuss~o. que aut.ot•iza o go· 
vemo a hat'innnisat· o cut·so dl• cavallaria o infan· 
t:u·ia do Hio G1·ande do Sul cOm a escola militar 
rle~ta Cól'lc. 

' Se o nobt·e minis!t·o quer pouca despcza,. defi. 
na·a, declarando que fica autorizado a gastar tantos 
contos de reis com a nomear.ão de tres professores; 
de olitt·a sot•!e não se devo 'conferir a autol'izaçilo. 

S. Ex. empnnhou a su:t palaHa 110 senàdo de 
que apenas fat•.i clespcza com o ordenado do Ires pro· 
fcssores. Mas, se S. Ex. deixat· o ooder antes do 
prazo do desrngano ou logo depois,· as suas pala· 
vt·ns urro prcmlem o seu suecessor (apoimlos ); por· 
tanto fiéar:l o pniz sujc!!O 1l contin.r:encia do v~t· 
nm dia ct·cada uma escola militat· no Rio Grande do 
Sul semelhante :t da Cdr!a. Dit··se-ha que o exige 
a h:ll'lnonia, e rle facto nessa occasilio é quo a ha· 
vel'li. 

O Ol'arlot· j:í disse qne esta nnforizaç:lo dc!slôa rio 
csril'iln, quo dol'i:l g'llÍUt' O gOI'CI'llO Jl:t [lJ'CSOil<~a 
do de(tcit, que apt·cscntn o lhosomo. • 

O nobt·e minis~t·o ohsot'I'Oil qno IL dospoza é 
muito perrucna c consiste apom1s u:t IIOIIle:lçiio rio 
fi'CS lentes. N:lo /ica o or:ulot· tranquillo com esta 
dcelat·ar.1o. 

O que o nl':ldot· t·econlwce nisto-ó o systomn que 
tem impci"auo at'J'uinanrlo H!J finanças: npl'escntou
se o arldilivo ligeil'amcntc, mm se saber o que se 
pcuia, sem se cail~nlat· a clespeza a fazct·. l'nssonna 
cnm:n·a dos deputados, allcg:mdo-se "fJUO gasf:n· · 
com a insll'llct~:To 1\ cmpt·c~!ai' capital a JUI'O alto." 

Sn n:lo se engana, o t•elator da !:OIJ'lllliss:lo do 
III:ll'inh,, o gucrt':I da camat·:t dos deputados c! cela· 
rou LJUO a despeza seria de lt•inla o laulos c:onl.os, 

Mas S. Ex. o noht•c ministro da guel'm de1•o. 
eslat· conwncido do que isto u abstll'flo. A idéa"qll'! 
qnc fazot· .dnspczns nteis .i utpn.rta 1se111. r.r~' d1ir"6~~·i"' 
tal ajnt·o all? u, ~etua~(n~.'J\R. H)n_\li ·a.~."~~lo'hli!,! '~;'' 
um ct'I'O noci\•o. (~omcli1 ,1Kn~cnt~ 1 11h1~1 · H nlilirb'' t1-' 1 

nistro. nr;ssn :til'cllli '~'?''r[dh't é"tli' \>o':\i'rlt\l~rtQ-'~\I~"Jtiil 
110 olu·jlin?o"w:iVól1 ii'!ln'b't\le:!J •:s6·'l\16Wierl\\l's·? '" 1:"1 
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g orador ~á não tem espemn~as de qu~ o minis- O Sn. DUQUE IJE.CAXIAS (tJresidente do consellto): 
terJO actual Ja~a economi;t alguma (a.potaclos), nfio -Mas o areamento póde mat·car as despezas e ent4o 
póde fazol RS, porque Mo so sepnra da rotina. Esse o ministro fica restrmgido a e!la .. 
parngrapho do artigo additivo o outros s:to !lignos s z · t 
de ropelliJ·:sr•, sendo muito de estranha•· CJUB 0 O n •. ACARTAS replica que o or~amen o soll)-

1 · · 
1 

· 1 ma a dcspeza decretada. Logo que o nobre m•~ 
no Jre rnrnislro (a gucrr:\ pt·esidente do uonselto, nisl:ro se Julgue autorizado a elevar aquelle curso 
conhecemlo CJUe as finanr:as csl:lo orn pessimas cir- :i cathec:orià da escola militar, 0 dinheiro ha de 
cwnstancias (apoiados), éom elles conuorde. v Per~tunla-se: Quanto se gnstat':i ? e 0 nobro minis- sah.ir de alguma parte, porque a despcza Jicou ~u· 
tro responde: Quah·o ou cinco uontos. Isto n:ío e or· IOi'tzada pela pt•oposta. Agora é que é a oc_c~sii!O 

oppoi'lnna de fixm· a dcspeza. Se o nobre m•mstm 
OU!'•. nem sa!Jc•· o que se pretende fazei'. O nobre da guerra tivesse pedido 18,000 praças, e fosse 
mtm,sl!'0 111!? ~ab~ 0, .que. pe~e, .qt~an<lo a~~it:t ~ idéa aceito o pedido, o orçamento teria de pôr-se em 
de lwrnonJsat o cuiso d'\ptovtncta do ~to GtandrJ hat·monia com esse voto. Como se satisfaz com 
~~·r~~! c~~~~ a escola da L6de. A a~t~t·tza(~llo, no~ Ui,OOO, o orçamento ha de, nesta parte, estar na 

11 
? . qu,e está cmwebida, habJIJta·O .a · crem ·rnz:to da economia de 1,000 praças. 

ma escola tgual a da Córte. O nobre ministro é dommado por espírito de 
O Sn, SJLVEJM Lono:-Em tudo e por tutlo. cla~se; S. Ex', é militar, go~ta .dos mil!tares ;' é, de 

· · mats, representante da pi'Ovmc.a do H10 Gran~e do 
o Sn. ZACAIIUS está desanimado, absolutamente Sul e aerecia aquella província tão inclinada ;Is 

desanimado. O governo n:To tmtll de e<:onomia nen· armas. ~emelhante autorização, que é relativa ao 
lwma (apoimlos) o a ri·ova é que se api·escnta o 1\io Grande do Sul, é um presente que não drl'fi 
absUI·do de vir um ministro pedir autol'izaç:io para aceitar, porque o colloca .. na impossibilida!le uu 
harmonisat·. um cm·so, cu.i:L uti lidarlc ainda é pro· irnpat·~ialrnon!e oppor-se a outras despezas. 
blenwttca, com a escola rni!ilat· da CóJ'lo. · A r·elluc~ão do deposito de instrucção em Santa 

Catharina es!tí no espirita do programma de eco· 
O Sn. SILVEIRA Lono: - Nes~1 mate!'la, a cifm nomia, passe; mas no paragt·apho seguinte augmen· 

d~vc andar adiante. ta-se a despeza e augmanta-se a esmo. 

O Sn. ZACAIUAS: - Se diz: st!o apenas 3 ou 
4:000,;3. Mas isto só revela o müo vezo, o máo 
llahito em que se esta. 

O orador acompanha, com sumrno cuidado, adis· 
cussfio nesta e na camara tempot•aria relativa ás fl. 
!'~ntms; e ficou pasrno de vet·, no.uiscurso do nobre 
mmistr·o da fazenda, publicado no .lorllal do Com
mercio tle 5 do coJ'l'ente, urna resposta que est:i em 
harmonia com as razões e espirita do augmcntar 
despezas, que o orador n:io cessa tle contlemntll'. 

Dizia o St·. Dantas: "N:lo deu esperant~a alguma 
para o fullu·o? " Hcspomlcu o noum ministro da 
faznnda : "S() o uobt·o deputado se contenta ·com 
espet·an~.as, eu ih'as tlou as maior~s ; espet•o em 
Deus que pagaremos totlas as nossas dividas ••. 
(Risadas.) , 
· Um mi11istro da fazenda, qu<• fa~ rir a camam, 

'fuando se traia da posit:rro dolorosa uas linall\~118 
lo paiz, ~motivo pnra atlmii':lt'<ln. 'Eis um gi·acejo 
convcrtitlo cm maxiwa liuanet•ii·a, e e maxiu1a da 
m~sma es<:ola que fuutlou na camnra, dias antes, 
o 11JustJ'() relatot· da eonuniss:!o de marinha u gueJ'l'n, 
quando pedi o :l•~amai'a que deixasse passai' o artigo 
additivo etu qut•st:lo, JlOi'IJUC o tliuheiro applicado 11 
ÍliStJ'UC(!ÜO, e C<lpital Olli[ll'Of:!:LdO 11 ,1J10 jUI'O. 

Vi I'O·se hojo de gmecjos. Mas o miuistot•io, que 
contrahio a olwiga~üo tio evitar dcspr•zas que se 
possam adiar, ll:io podia dai' c~sa i't•sposla, nem vit• 
aqui pedir autnri1.:u;:io para harlilollisai o curso de 
iuJimtal'ia e cav;dlm·ia tio Hio Gmudu tio Sul com a 
e§'cqli\ pli/ilar da Cói•lo. Ao cou!J·ario, o uouru uli· 
liiA\J''l·

1
\1;1114P'T'f,(lpvia ou suppt·imlt· esse .:urso, l'is-

19,,f!""I'H'-~~·!J~c,9!,l\Qll1[o, Wl· ,deixai-o corno esl:l, por 
mats algU,I/~; 1 •wm~1 :Ai9.,fi\W p1~lhore o estado tio 
thcsomo. · ' · ,., ' · 

O ot·adol' não teve tempo de vel'ificar no discurso 
do relator da cornmissão, mas !:i, pensa, falla-se em 
li·inta e tantos contos, e a palav1·a ltar11!DIIia, em·, 
pt·egada no § 2• dà ao ministro faculda<le para 
c!el'ar a despeza até o ponto que quizer. Até essa 
palavra, na opinião do orador, é ~m sRrcas!~o. De 
certo tempo a esta 'parte harmoma em pohhca dá 
em resultado encarcerar, extermínio, etc.; ago~·a 
1\ hal'monia do curso de infantaria e de cavallarm 
do Uio Grando do Sul com a escola da Côrte póde · 
dar , em resultado crear-se lá uma escola como a . 
qun existe atrui com urn curso annexo do pt•epa· 
ratorios. · 

É isso urna contradit~cao da parte do nobre mi· 
nistro e o ot·ador nllo lhe dam o seu voto nesse. 
caso, aindo quamlo S. Ex. dissesse que era para 
havet· alli mais tres lentes só, porque tem dever de 
ser· cohorente e náo pódo transigir· com augmento 
algum de despeza, que se possa adiar. S. Ex. não 
pensou bem no que pedio, porque teve parle no 
discurso da Cot•O;\, e ahi o que se !liz? Cada um dos 
ministros, como se ,;abe, olferece um topico con· 
cernente a sua p;tsta \'uas lm oull·os topieos que silo 
de todos). Ot·a, aqui• le em que se acorisrlhava ou 
se ,·ecomnwn1lava aos deputados e senadores que 
n:lo augin,mlassem despeza alguma, que se pudesse 
adiar, é de todo o ministerio o S. Ex. llll"menta 
com o seu additivo a despeza com um estabele.ci· 
ill<liitO lfUO se podia perfeitamente deixar como está I 
Qun significa isto, senfio eontrarlicr.ilo? 

Na falia do tht·ono podo-se que 'nno so augmonto 
despeza :tlgumn qtw se possa adiar; esta o pólio 
s•:r; k•go, ponlue nilo sn h a de ai.Jster o govemo de 
tal aijgmúlllo de llespenllio ? 

O ~-n. Su,vBJRA Lono : - N:1o tomam ao sorio 
essu tl~\rel'. 
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O Sa. ZACARIAS : - N4o tomam ao sel'io. 
O SR. SILVEIRA Loao:- E' para inglez ver. 
O SR. ZACARIAS accrescent:i quo ainda .nfio hou

VE! uma discussao em que o respectivo ministro 
revelasse inlençiio de cortar despez:1 alguma. O pl'i· 
meiro trabalho impoi·tante quo veio foi esta pro .. 
·posta, e ella traz o vicio do peccado original. 

O peccado original, quo produz o pessimo esl.t!do 
do nossas finanoas, tl o govemo niio pcir .. duvJCia 
alguma em augmeutar despezas; tl essa a.or1gem do 
desequilíbrio do or(~amenlQ 

H a diminuirão de renda, mas niio é esta a ea usa 
do desequilíbrio. Nilo ha fecundidade de solo, nem 
maravilllas do nosso clima, que possam dar e~pe·. 
rança do termos renda, que acompanhe o passo ac· 
celerado da despeza. .. 

Os ministros não stto serios no proposito dr. 
economizar. N~o ha seriedade ela pa1·te de um mi· 
nislro velho, como é o nobre presidente do conso· 
lho, em fazer passar na earnar·a tempoml'ia e querer 
que se vote aqui uma suppostn hal'monia ent1·e dons 
estabelecimentos litler·ados, sem dizer em que enn· 
siste a rcstricção, que om inculca, aptmas dizendo: 

• Não tenham susto que gastaremos pouco. " 
O Sa. SILVEIRA Lono :-E' só para augmentar o 

funccionalismo, que é o qua nos mata. 
O_ Sa. ZACARIAS :-Ba~ta a creação de novas ca

deiJ·as para augrnentar na despeza 30 ou 40:000~, 
porque o ar·tigo auditivo encerra em seu s~ro 
a faculdade de elevar-se· aquelle estahelecimenlo 
ás condi~ões da escola ela COrte.. E por que não ? 
A l.lahia tem uma escola 'de medicina como a da 
COrte, o Recife uma fa•mlt.lade de direil.o cnmo a 
de S. Paulo, e não pense nenhum estntlista que se 
póde supprimir nenhum desses estabclr.cimentos; 
est:io harmonicos. Ora, se o Rio Grando do Sul, 
alJegando ser a p1·ovinci:L que chi mais soldados, 

. quizer tm· uma escola militar como a da C01·te, por 
que se lhe h a de negar· isso? 

Está o ·m·ador persuarlido do que o e.qpirito pn· 
blico do Rio Grande tio Sul ha ele aceitar r:om nuilo 

-Hoslo esta ltm·monia rr·omellicla no artigo, po1que 
dá-se-lho a espemnça de lor. . . . 

foram a Osorío dizendo-so-lhe, nao só que voltasse· 
"para o Paragu~y, mas que ·1~vasse um exe1·cito. 
Ello voltou e levou um se•undo exercito. (Apoiados.) 

Cesse a inveja prrante" aquello vulto I O nobre 
duque prestou I'!Jievames serviços á guerra 

O Sn. PARANAGUÁ :-Apoiado. 
O Sn. Z.ICARIAs:- ... o orador nunca o occultará. 

O t:onde' d'Eu, recebendo o com mando de forças 
bJ•asilt•ir·as na segunda ph'aso da. lula, _desempe· 
nhou·Ho cabalml'nto de seus· deve1•es, for um ex· 
cellenle .~aba de gurrra; mas Osorio é um vulto 
lcgerulal'io, que se apresenta primeiro que nenhum. 
á imaginar;:1o tios hrasi.leiros, quando se recordam 
ria guerra do Pa1·agnay. Assim-o embarque do nob~e 
duque pam o Paraguay foi. imponente· Dil·-se-h1a 
que as esperanças· da pall'Ja, naquelle momento, 
repousavam na pessó~ do noQJ'e duquo. A sua volta 
não COJ'n•spondcu ao embarque. • 

O Sn. SILVEIIIA Lono :-Apoiado ; até deu !Ógar 
a explica~ões. · 

O Sn. ZAcAm.\s :-Na sua volta o conde d'Eu · 
teve um applauso immenso; festejou s~ devidamente 
aque!IH fJU•~ !le!Jellara a gue!'l'a, pol'CJUe a ~uel'J'a do · 
Para~:uay n:lo acn)Jou em Lornas Valentmas,.mas 
em Aquitlahan. ·- . . 

Decorritlos tantos annos depois tle concluHia a 
gucJ'J'a, eis CJUe vern á Córle o marqu~z do Herval 
e o enlhusiasmo com que tem sido li•l todos aco
lbido, é uma prova dn que o povo, que não se 
esquot:e !los gJ·andes se1·viços, v!l no rnarquez Jo 
Hel'ral o heróe po1· excellcncia da guerra do Pa· 
raguay. . _ 

O extJ·aonlinaJ•io J'ecebimenlo do ma1·qurz do 
HervaJ n~o se resh·inge a sua pessoa •. significa 
lamh•'m hornenageul ü sua pi'Ovincia, que,aJudando-o 
deu lhe exer~itos. 

.c?rwlue-se do exposto que a posi~~o do nonro 
numslJ•o da gueJ•J·a, passando o adtlll!vo, tomar· 
5B·Iia melindrosa. S. Ex. ha de querer estender 
autes 'do que restringir a flw·monia. O estabele~i· 
mento, a quo se roi'Hre o § 2", do que. se trata, 1rá 
ohl'i~:ar· o nobre duque a maior despeza do que 

O SR. SILVEIRA Lono:-Ató o direito. 
S. Ex. snppil•!. . . 

J\ltlm disso,. unda assegura a permanencm do 
nohr·e duque no poder· até o tempo . em que 

O· SR. ZAGARt~s:. . hi uma escola militar como a haja do •'xr,~ular-,:o a autorizar.~o c, _po~s, .. outro 
da Córtc. . minisii'O d:r gtw1·ra póde rü· quo, rna1s mcllnado 

A província do !tio Gmndo elo Sul, na lula pas- ainda :i provinda do Hio Gmndo t.lo Sul, d!l á h:u·· 
sada com o Paraguay, mostrou quanto valia, qw1111o mania maio1· rla~tieid:ule .. 
o I(OI'erno conlaYa, o contava muito lielll, com o l'cnltle o nobre d Llt[ll" a insislencia com que o 
cspi1·ilo milHar dos l'io·grandcnscs c dahi a gloria orador se oppüe :i autur·iza~.tlo do ~ 2•:. porque, ~e 
do·uuu·qtwz do Hcrval. · doixasso passar· em silencio esta JiledJda, tum:u·ra 

O maJ'quez do llenal dt>slaca·sc c sobr·,.saho tlt•sdci j:i a rosolu~:io tltJ n:io tornar mais a palavra a 
dentro os outro~ officiaes que wililaram uo l'al'a· lw111 da ''~OiiOJJUa. 
guay. Ouh·os toram conrmamlar· t'Xt•r·dtos; m:1s O omtlor espeJ':l qun o nobre duque rejeílo a 
elle levantou dous excr·cilos, de sorte qut•, fJII:illdo aulol'iza~:lo. N:iu é s:1. gl'ia dosa latia o JJil'l!lDJ'ameuto 
elle eslava cm sua lli'OI'inci;;, a·qrw se Ira via ,.,,,~o· tio Clll'so do iufautaria e cavallaria do RIO Graude 
llriclo a lrnlar do sua saude, ('o go\'t'r·no, tl!•pois do do Sul. I'I'Oecdt'llclo assim, o uolJre miuiolro d:t 
dcsa~tr·o do Cunrpaily, teve de convidar· o nnlll'c gUt'ITll, prcsitlenlo do cotJHellw, a!lendcJ·i~; ~s rcela· 
tluquo de Caxias Jllll'a iJ' conJmantlaJ· as fot'\'liS !Jra- ltlll("jes do paiz, qno lc111 os olhos cm S. Ex. a verso 
sileiras,. as prinwi1·as p1·ovidc11das quo se tonra1·aru, :1s pl'Ourcssas do t•eonouda toem ouuao algum valor. 
as primeiras recommcrHiat~úcs quo so cxpcdil'llm,. Vota contra a autorização. 
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O Sn. PnESID!ilNTE:-Noste artigo l1a uma emenda 
do Sr. Paranagu:l, igualmente em discussão, sobre 
que se hn de votar o o senado ha rle, sem dul'ida, 
appl'OVIII' o que julgar mais conveniente. 

tre o curso do Rio Cmnde do Sul e o da Côrte, não 
irnportar:l cm despcza tão grande, como o nobre 
scuador indicou ... 

O Sn. Zo~cAnus:-Qual é? N:to se disso nenhuma. 

O Sn .. JrJNQUJuRA:- Vou faznr a comparação das 
matcrias: no t• :mno 1b escola militar da Côrte en-

O Sn. Z.\I::Am.ts:-Pois e mesmo esta emenda 
que e~live justilicando. 

o "'••; tfiiiiiiiiCh'lt 1 - Penso, Sr. presi
dente, de modo diverso do nohrc sonador,qne acaha 
do fallm· o ainda uma vez sou fort'ado ~ oppor-rne üs 
suas opiniões. - · 
O§~.· do :\l't 3.• (additivo) da pi'Oposla que 

se di~cute, diz o seguinte : " Para revcJ' o regula
mento do curso de infant:u·ia e cavallaria da p1'0· 
vincia do Jlio G1·ande do Sul, harmonisando-o com 
o da eseola militaJ', " 

O honrado senador acha esta autorizar.iio em ter· 
mos muito vagos, podr.llllo, poi· conscqiiencia, dar 
logaJ' a uma despeza g1·nnde, incerta, desconhecida. 
Me p;u·cce que não é assim. O curso de infantaria e 
cavallaria, na província do Hio Grande do Sul, Joi 
creado em 1874 apenas com 2 mmos, isto ú, ali i se 
ensinam a~ ma terias, que devem servir pam instruiJ• 
o olliclal de infantal'ia e de c'avallaria, 

A escola militar tia Côrte tem o CUJ'SO de prepa 
ratoJ·ios e tem o curso superior, que consta do 
CJJJt!O annos. Nos dous p1·ime11·os mmos se.ensinam 
!:unhem aqnellas matel'ias concernentes ll fol'ln:tç:1o 
do ollicial do infantaria ou ,Je cavallaria; no :Ju as 
que sfio ne~essarias para formar o official do al'l.i· 
llial'ia; no'>" as proprws do olftt:inl de estado inaio1·, 
e no ii• as que necessita o engonheii'O militar. E', 
JlOJ·tanto, um curso completo. A assi'Jnillt!a geral 
entendeu, cm sua s;~bedoria, restabelecer o cuJ·so 
de ínfautaria e e:wallaria na pl'OI'iucia do llio 
G1·ande do Sul, como outr'ora existia, c de onde 

· sahimm officiaes muitos distiuctos, que tlepúis p1·o· 
seguiram seus estudos nesta CóJ•Ic, como os Srs. lc· 
nenfc-coronel Frola, major Cattto Roxo e out1·os . 

1\bs, est.thelecido csle cur.1o, verificou-se que 
havia uma pequena deshal'lnonia rn!J•e as mat(•rias. 
que se ensinam naqtwllcs dnus nnnos e as qnc se 
ensinam nos dous nJmo~ COJ'J"espondentcs na cs~ola 
militar dn Cdrl~. e ign:llm~nlt1 falleec naquülla uma 
cadeira, que ú prnparatorio indispr'JJsnwl pn1·a ma
tricula dos mo~os que qtwiJ'aJJl cUJ's;lJ' a csr:ola do 
llio de J;nwiro. J:i no meu rclatorio de 1871i dizia 
cu o soguintc: 

" A cxperiencia no anno lt•clivo qnc findou ri e
monstra a necessidade de alguJnas-wodificudies no 
rcgiJI;Imenlo tlcste curso, st!JHio t•ssendaes: I" a 
suli~lltui\':io, pela hippologia, da aula de hypiall'ica, 
sci"ncia que jlOJ' si só fúrum nma rspecialirlado, 
qunl srja a tla rnedil!ina v(lf.PJ'inal'i:l; 211 a cl't'IH~ão 
de uma aula Jll'epaJ'al.oJ•i;~, cotuprr.dll'ntlendo arilluÍw· 
tic.1, :Jigc!Jrtt, gL'OillPII'i:t c IJ•igononwtl•in; ;_lu o ,1CL'J'eS· 
cimo de algumas ouiJ'as dnÍI!I'inas, :JfiiJJ tlc h:ll'JJlo
nis:u· f'Sie curso coJII o que se ensina na escola 
milit:n· da Côrte. " 

sina-se (lendo): · 
1" cadeim. _: Algebm suporior; geometria ana· 

lyttca; calculo rlifl'ercncial e integml. 
2" cadeit·a.- Phvsica expel'imerital, comprehen· 

dendo elementos r.! c telegraphia . electrica militar; 
chimica inor~anica. 
. Au/n .. - Desnnho topogJ•aphico ;. topographia e 
reconhecimento do tel'J·eno. " 

No curso do Ui o Grande rio Sul, as materias são: 
" 1" amw 1' cnr!eirn.-Aigohra; geometria; !J'i· 

gonomelria 'plana; algebra superior e geometria 
analytica. 

2·' cadoira .. - Physica experimental; comprohen· 
tlendo clouwnt<>s de tcleg1·aphia eJectrica; chirnica 
iuorganica. 

Aula.- Dcst'nho gcomctrico e topographi11o ; to· 
po"J'aphia e rr~onhecimento do terreno,, . . 

Po1· ~on~my~Imtei:t, j~l v~l. V. ~x., S1·. pJ·csitlontc, 
que as m:tlcrms s:1o qnasr Jdenhcas eutre o 1•auuo 
da escola militar da Côl'fc e o i• anno da cnJ•so de 
inf<llltaJ'ia e cavnllaria do Hio Grande tio Sul. Ve
jamos ngom o 2• anno. 

2• anno.-1• cadeira da escola militar. ~l'~ctica; 
cstJ·atcgia; hi~loria militar; caslramcntaç:io; fortilica· 
ç;ío passngl'ira e pcrnHillt'IJ I e, cOlllflJ'ebenrlcndo o 
ataque o defesa rios entl'inchciramentçs ~das praças 
do guei'J-a; noçilcs eJemeutarcs de ba!JstJca. 

~· ca.deh·tt.- Di1·eito inteJ'JJUilional, applicarlo ás 
. 1·ela~ões de gtwra, Jli'~J:odelll!O .noçúe.s. de diJ·eito 
naluJ•al c direito pui.JIJco; dJJ'CJto rmhl.1.l', PI'OCe· 
tlcndo analyse geral da constitui~fío do Impedo. 

Anht._:_ Geometl'ia tf•)st:J'iplil'a, compl'f!hendcndo. 
o esl.tHlo snhre planos col:idos e sua applicn~~o no · 
desenliamcnlo das fortílicntlõos militares • 

~· armo do cuJ·so do Hio Grande do Sul.-1• ca· 
deirn.- 1.'actica; J'OJ·tifi~aciio pnssageim; estrategia; 
eastJ·amenl:tr.:1o e historm militar; noçúes elementa· 
res tle balisÚca. 

2' ctuleim.- Direito intemncional applicntlo :ls 
relat"los do ~nrn·a, precedendo noçiles do tlircito 
natu'l'ili e diJ:eito publi~o; direito milit~r •. PJ'ceo
ditlo lambem da analyse geral da constJtmçiio tlo 
lmpcl'io. 

;1JIIrr. - Gt'fllllilll'ia rlt'Stll'iptiva, eomprehcn1lonrlo 
sun applieaJ,::1o ;Jo doscnliallll'nlo das JoJ•lilil'.a('Cies 
mililnl't'S; deR<)Jtl\0 de mano~J'as o de trabalhos do 
forlifi.~a~~rro passageira. 1' 

A~ora, l'l'ja q senado IJnars s:io as malcl'i;~s qne srro, pois, fJLHISi irlenlicos .. 
so ensinam nos tlnns .:ursos n 11os dous Jll'illll'irns 
an11os, e Vt'J':l qun u:1o ha difl'eJ'fJJJt'a essPJJCial; po1· O Su. Sn.v"JIIA Lono :-Quasi, não; falt~ muita 
eonscqucneia, a haJ'Ulouia rpw se protellllc liiZCJ' cu- cousa. 
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ANNAES DO SENADO · • lll 
os dÓ Sr. Si!-O Sn. JuNQUEIRA:- •. :os dous annos do curso) . O Sn. ZACARl•lS:-Os meus ou 

de infantaria e ca,allaria do Rio Grande do Sul vci1·a LohÍJ? · · 
e os dous an'nos da escola militaJ·,cstabele~lc!a nesta o· Sa. JuN()UEIRA:-Os arartcs <lo nob1·e senador 
Cdrte. Que quer agorn o _l10nrado Sr. mwlsll·o da po1· Minas não silo daque'les que ineornmodam, 
guerra? Q!ler uma ~utoma~:1o para c•·ea•· urna ou mas os de V. Ex. mais constantes... ' 
outm caíle.u·a, que srJJa pl'CCJsa, para q1.111 os dous • . . . 
cursos sojam harmonicos. Qual é a vautagem desta O Sn. Z.\CAR!AS:-:- Antc-hontem nao lhe de1 
harmonia? apal'les soiJ•·e o carnluo. 

E' que 1> moco official, que se matriculou no O Sn. JuNoumn,l :-E encci'J'ou-se a discu.ss:Io do 
cu•·so elo Rio Grande do Sul e hi fó•·a approvado rcqur.rirncnto sohre a companhia City Improve· 
nos dous nonos o quizer s~guir o curso das scien·· mcnls scru V. Ex. fallar. 
cias militares, possa vir pam esta Córte c rnatri. Portanto, S1·. presidente, o nobre senador inau· 
cu lar-se uo 3• anno da escol~ miiiLaJ', com o que guJ'OU uma doutl'ina nova; e V Ex., que é um 
muito ganha o serviço publico. Pol'lanto, toda parlamenta•• pro vedo, que é, ha muitos annos, se· 
argumentação cabe por terra, cornpa•·audo-se as nado1' e dirige proficientemente os uossos tmhalhos, 
.matwias r:omponentes dos dous cursos. · saiJO que muitas vezes se tern dado autorizações a 

Al!lrn disso, Sr. presidente, ha a CJ'oa~ão do urna minislms 110 sentido des!a de que se trata. O que 
cadcim prcpamtlll'la, pOJ'(flJe, con!tJ V. Ex. sabe, se qucl' apenas é harmomsar os dous .cursos, tenrJo 
os prepm·atorios mais ncccssal'ios nessrs cursos os lentes, os officiaes que leccionam no Rio Grantle • 
súo os elementos de algebm, geometria, etc., e c do Sul, uma gratifica~:!o arldicional. De que serve 
justamente o 1/nn se pode ll não traz sen:lo pequeno cconornisn•·em-sc 2 ou 3:000$, desorgamzando-se 
augmento de 1 espcza. todo esse servirlo? 

A argurnentaç:lo. do nobre sonatlot· poder:í' ser Quanto ü m·gumentaçáo de que o nobre duque, 
applicada ü outra questão, mas n~o :l esta. Econo- por isso que tem prestado grandes serviços ao paiz 
mia não qnor dizer de serviço. N:io vamos exagerar· eomo militar, e eu accrescento, como politico, ~or 
as cousas, r:om esse senti•nento de economia, de isso !{Ue conhece a província do Hio Gmnde do Sul. 
modo que desorganizemos todos os serviços, que de que é digno rep•·escntante nesta casa, e sabe que 
col'lemos o J'utuJ·o de certas instituiçr1cs, unica-· essa província é gurJ'reira, e pótle tudo isso influir 
mente porque ternos medo de gastar alguma cousa. 110 seu animo, a ponto de fazer 'lj)m que S. Ex. 

Eu nno posso concordar que a tlespcza atliuja ao eleve aquelle curso á categoria ile uma academia 
algarismo que se suppõa . . militar, cu penso que esse l'eceio não tem o menor 

, fuudarnento. 
O Sa. ZAcAmAs:-Mas nilo sabe n quanto nttmge. o nob1·e duque de Caxias, comquanto saiba que 
o Sn. JUNQUEIRA :-Os lentes do curso de caval· a província do Hio Gmnde do Sul p1·estou g1·andes·' 

lal'ia e infanlal'ia do Rio Grande do Sul Stlo d~ servirlos dul'ante a guerrn, concorrelltlo com grande 
comrniss5o; são officiaes distinctos do estado numéro de voluntarios (q que fez lambem a Bahia ••• 
maior; que recebem, além do soldo, uma pequena o Sn. JAGUARIDE :-E o Cear;l lambem: 
~t·atificação. 

O Sn. ZACARIAS :-Niío ha despezas pequenas. 
O Sn. JuNQUEIR.\ : -Veja o nobre senador que 

o que se despende com esse cu•·so i! muito pouca 
cousa, e u:Io vale a pena, por causa do uma eeo· 
nomia insignificante, Ji1ze1'. com que esses m1cos, 
que frequentam o cu•·so do Rio G1·ande tio SÚI e 
mostrem aptidão, não possam p1·oseguir cm seus 
estudos. 

O Sn. ZACAillAS dá um aparte. 
O Sn. JuNQUEIRA :-Nno ha despczas pequenas, 

tambom o digo c diz lodo o mundo, mas isto e 
quando so atira dinheil'o pela janclla fom. 

O Sn. SrLVEmA Lono d:l um ap:u·tc. 
O SÍ1. JuNQUEIRA : -Eu peço aos nobres sena

dores ... 
O Sn. ZACAiliAS d:í outro aparto. 
O Sn. JuNQUgJM:-0 no!Jl'C senarlot· pólio J'allal' 

segunda vez; rJnaudo S. Ex. Jidla torlos Icem Jllt•do 
do lhe tlal' aparLt•s; t•nLt•r>lnuto, :l~;om inl••rt·ompe-me 
a eada momento. l'r'(lll, JHII'I.anlu, tJIItJ núo wul.i· 
HlltHil osses apal'les, fJlW d1-' algtuna l'út•tua olt'endem 
os oradores, porr]UO so continuarem.,. 

O Sa. JuNQUEm.~:-•.. que deu 20,000homens), 
m1o ter:l a impl'lldencia de ele11ar o curso de que se 
tmta á categoria de uma at:ademia milita•·, pot·que · 
o seu bom senso não lhe permittira gastar mais do 
que deve. 

o Sn. Z,lCARIAS :-Não está determinado o que 
se deve gasta•·· 

O Sn. JuNQUlliR.\ :-Memb1•o da commissi!o do 
ma1·iuha o guerra devo tlizer ao nohro senado•· que 
uão lenha receio ; n:1u ha risco nessa autorizacffo ; 
mio é pol' ahi que o nado varJ ao fundo.'S.ro 
~:000.15 ou ü:OOO;$ (n:1o posso calcular ex,1ctameute) 
com os qu:tes pmstamos um serviço á inslruc~:!o 
militar. . 

N:lo se olfondc n'enhu.m.a disposir-rro do lei e ha· 
IJilitamos arpwllcs oll11aar.s, quo acaha•·em óeU 
curso no llio Granrlo do Sul c moslr<li'L'IIl aptitlão, 
a vit·em complt!l~u· seus estudos na escola militar 
da Côl'lo, ua sciencia do estado maio•·, da arti· 
lhn ria, ele. 

Com rslns r.xplit::t('tics, proso guo o nobre sena
ri c r t:I'SS111'1t tio !UI' l'St,rlljlii!OS pai'H ilOilllOtiL'I' 110 
nolll'll ntinisiJ'O da :;uct'J'a essn auloJ'iznr:io, porque 
mio u por ahi que J'azeruos J'cJ'itla no or\::pnento, 

n· 
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11.2 ANNAES DO SENADO • • o lilr. Parnnllii'DA'r-Sin!o n~o poder con- ter·mos !ilo amplos que podem dar Jogar a conside-, · · 
'Cardar com o nobr·o serrador, quo a~aba de sustentar ravel despeza. . 
o artigo additivo da proposta, ao qual não posso . O honr·ado senador· pela Dalrr.1 oppõo-se ao addi· 
dar meu voto. lrvo para manter a cohcrencia que, com muila raz~ó, 
E~tando osta' autol'iza~ão fonnulad:.\ em tel'fnos desf'jtl guardar em ponto de tanta importancia, como 

vagos o intlelinidos, quanto :l dcspeza, não podcnc!o o do n:lo. votar por· despoza alguma gue possa ser 
o nobre rninistr·o da guerra nos apmscntar· prrcr· . adrada; e eu nada l!11'ia a dizer ao honrado sena· 
sarnento o calenlo dr,ssa dcspcza, n:1o posso dar-JI!c dnr, se S. Ex. não Jwuvesse assignarlo as emendas 
um voto de <\Onlianrm nrsta matem. E tanto nr:rrs olférceirlas pelo nos~o i/lustre collega pelo Piaulry. 
sou a isto levado, rp~:~nto, se o nobre ministro rla Mas estas emendas incor·n·m na mesma censura que 
guerra, cm euja Ie:rldade devo conli:ll', lr~z a ,rro· o~ nob~·es se,nacl~res fazem ao artigo aduitivo em 
mossa do que Ira dll rcsl.ringiJ'·S~ o inais possrve!, clrscussao. E facll provai-o. 
corno r.ssa pr·omessa n:io se acha nworporada na lc.r, ~ir;om os nobr·~s senaclor·cs que as expressões.d9 · 
n~o esttl ~amnl:ida a sua rcaliz:H'lio, se o nobre nu· aclclrtJI'O que se· drscute são extremamente yagas; 
nistro deixar· o pod•'l' antes dn ~·/!'tJduàr· a rrforrua. podem até autorizar o governo a cre:u· no Rio 

AcCi'llS<\Il que o scrvi1.o, como esl:í senrlo cles~m.- Grande elo Sul uma escola igualá miiitàr· da Côrte. 
penharlo no 1\io Gi·ande rio Sul, tcnr car~ctcr pr·o1•r· Ora, vejamos como redigia o nobre .<;enador pelo 
sol'io ·; foi uma exper·iencia qnr so fez, e om J'tJt!O o Piauhy urna de suas emendas: · 
tempo podia-se torn:u· :rli'az. Mas, desde o momeuto " l~ica o governo autOJ"izado pam r~organiz~r .o 
em que se ~oncede unn autol'izaç:io, nos termos c~1 excrcrto e allerar o quadro da respect1va officralr· 
qnr se adra esse arti~o da proposta, a cousequcncw tladr, distribuída toda força em ~ gr·andes divisões, 
~'que os lentes que hoje. rr~~rn cadeiras naquelle conforme julgar mais conveniente.» 
cw·so, tl'cm de fixaNe dcfimtmmcutc. . Quem confrontar a di> posição do additivo em 

Hoje el/rs r.xercem uma com missão de que podem discuss:1o com esta arnplissima autor·izaclio conce· 
sm· dispensar/os oppol'lunamcnte, mas, desde gue, c!itla pelo nobre senador, e á qual pr·estai·am assen
por ossa reforma, foi aque/le cur.so .~qurpa· l.un.l>nto ou!J·os lronmdos rncmbJ•os da opposição, 
rado:i escola milit:u· da Corte, a pr·Jinwa con· facilmente comprehencler:í que tal autorizar-ão é de 
seque·neia a deduzir-se é a fix:rç:iO dos lentes C~l iÍJais significati\'O alcance, e muito arbitraria., , · . 
seus empregos, a cessa('áo do .seu caracter prOVI· 
sor·io. · • O Sn. P .mANAGUÁ : -Pois aceitem-a. 

Esta conshlernr.ão n:io póde deixar· de influir, O Sn. ConnmA : - ..• como. disse o nobre sena· 
quando se tem de dar um voto de confiança; e r.nnis doi' por Goyaz. Por ella o governo !em o exercito 
um motivo quo eu tenho pam negar· lhe n nunha nas m:ios, pódo reorganizal·o, e alterar o quadro 
appr·ovaç:io. da officialidado, como lhe npr·ouver. 

Em lodo caso, se a maioria do sen:ulo quizei' O Sn. nuouE nr;: C<~..xr"As (presidente du constllw) :-
dar mais uma prova do confiança ao noi.H·~ duque, E graduar todos os tenentes-eoronois. 
me parcoe que n:1o seria fóm. de P1'0P?51 1° aprr?· O Sn. ConnmA :-Justrimen!e; e passar os te· 
vara seg'unda pnr·le. da emenda addrliva que ofle· ncntes-coroneis a coroneis gr·aduados; como diz o 
reei, deixando-/Ire esst\ aileJ'iHttiva, poi·que, se a honr·ndo ministro. · 
experiencia demonstrar qrio as cousns n:io P?denr E p01s. Sr. pr·esidenle, nrro devo causar reparo 
continuar como estão, licar:l o goVl'i'l1° autorrzado que eu ficasse de ·alguma sorte sorprendido ou· 
a suppr·imir o cUi'so, como pOi' mnis de uma vez se v nulo as expressõ~s dos nobres senadores, por 
tem feito, sem detrimento do serviço puulico. mo parecer que se haviam elles esquecido de suas 

Sendo esse curso' um ostahelecimrm!o do gover- cnwndas. ~ois vós que quoi·ois conceder no governo 
no, os milatares, que lenham de fazer· estudos ,J:r~ ~nna autorizaçao nos tnnnos que acabo tle ler, !fio 
duns armas e ''t!lllram, por isso, para esta CC.r·to, amplos o ext.l'aordinarios, vindes levantar opposição 
n:1o estilo no' caso do simples p:ll'liculaJ'e~. comn a uma autor'IZaç:io que se pretende dar ao governo 
acontr.<\0 com os que lcom de fr•eqnr.nl:rr a facultla· para rever o regulamento do curso de infantaria e 
do ele dii't•ilo de Pcrnamhtwo ou a de S. Paulo. S:lo eavall:u·ia do Hio Gr·ande do Sul, harmonisando·o 
cm 1m gados do govr.l'llo, sáo offid:ws, st1o lwrnens com o da escola mililai' da C6i·te ?I 
que per·ccbcm uni cstipcnr!io dos cofres puhlicos c O nobi'C senador pelo Piauhy permitta-me o di· 
que podem f:rzer· o cm·so J!n sua :rrmn n:Hjtll'lla pro· zcr··lho que e maior a minha sorpi'esa em re/a1~lio a 
viuerà ouua"escola mililar da Côrte, nwnl:ala nas S. Ex. O honrado sr,naclor· pela llahia só tem aqui 
propor'(\Õcs convenicnlcs. . a responsabilidtrde de haver prestado sua assigna· 

Voto, portanto, contra a aul.ol'iznr::lo pedida. IUi'a :l emenda ..• 

. O Sa•. Co•·•·c~ia ;-A discuss:io tem vcr·snrlo 
par·ti.,ul:u·nH•nto solu·e o ai·tigo atldilivo rpw :mloriza 
O I!.OVP.l'IIO p!ll':t /'!H'!~I' O l'nl-{llLHiltl/liO do CIII'SO dt~ 
infaulai'Ía e eav:rllaria rln Hio Grande do Sul, 11111'· 
rnonisando-n com o da oseola militar. 

Os dons i/lustres senador·es,.quo impugnar:un es/a 
auloriz:tl'lio, julgam que clla se acha corlcoi.Jida em 

O Sn. ZACAHLts:-E' toda . 
O Sn. ConnliiA ... mas quem, além de assignar a 

mnenda, <i o seu autor, i'edigio·a, concebeu ·a plano, 
li conl'ellceu aos <lnwais <la ntilidadu da rnr~dida, 
r1sso tr•m uma rosporrsahilid:ule que, parlamentar
mente ao IIJCnos, se devo corrsiderar nraioi'. 

O Sn. l'AnANAau.\ :-N:1o declino della, 

' 
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o Sn. ConnEr! :-Feita esta comiJaraçlío entre a as ·nossas fot·ças durante a guet·ra com o Paraguay; 
autorizaç4o que concedeu a camara dos deputados, e graduou-os de modo que (S Ex. permittit·á que 
e a que preten.le dar o honrado senador pelo diga) nilo ha du s~r justificado pela historia. A 
Piauhy, vejamos qual o .valot• daquella que se acha historia ha de inspit·ar-se no sentimento que di,clou 
em dis,:ussilo. Mas, dtrei antes de tu([O ao nobre estas palaVI'as do uobt•e senadot•: • ees~e a mveJa I • 
senador que se o governo 'coneordasse em snpat·at• (Apoiados.) E' isto o que desejo. 
d:~ proposta este additivo, eu nilo teria nenhum des·. !lias, 1enhores, dizr.r-se C(UO o I(Onoml em chefe 
contentamento. dos ultimos dias d.1 guen·a, o Sr. conde d'Eu, 

Apl'tlciemos agora a autorização em suas justas desemp~nhou cnhalmento os seus devtll'os ; que o 
proporções. · , . St·. general Osorio é o vulto legenda rio; e, qn~nto 

1:1 o meu nobt•e amigo relator da commtssfio de ao nobre duque de Caxias, apenas que cumprw o 
marinha e gue1-ra fez a compamc:io entre o curso seu dever .... 
ele infantaria o liavallaria do Uio GmnJe do Sul o o 
ela- escola militar . da Cd(•te, para demonstrar que a O Sn. ZAC.\RI.\s :-Náo acabou a gue1·ra. 
autorizaç:to n;io envolvo o aecresdmo de despeza O Sn. Connm.\ :- ... é estabnlccel' injusta de~i· 
que os honrados senadores fi,1uraram. gunldade. Eu m·eio que sou mais imparcial do que 

O Sn. Sn:vErn! Lono :-Basta que haja accres· o nobre· senador, e mais me compenetro rlcstas 
cimo. palavras, sem duvirla dignas de serem profel'idas 

no senatlo: cesse a inveja I 
O.Sn. ConnEI! :-1\fas dizem os honrados sena· Senhores, se o nobre rinque não é a primeira 

dores que, se a revisao do regulamento do cu1·so- tign1·a na guerra do Paraguay, (!e certo se pgde 
lle infantal'ia e cavallaría do Rio G1·antlé do Sul foi' dizer que está entre as pl'imciras; nenhunm est:i 
feita pelo nobre duquo,a despeza será a que S. Ex acima, (Muitos apoiados j 
diz. Pócle, porém, o nobre duque ngo ser ministro 
na occasião em que se tct)hà de fazer uso da aulo· O Sn. ZAcAnrAs :-A primeia·a no1o ó; e quem 
rização. Hespondo. · acabO L! a gucna está acima. . 

Os termos da autol'izaçlio llliO pet·mittem senzto O Sn. CuunEI\ :-Sr. presidet_JtP-, o qu~ de.vemos 
que se i11ça cessar a tlifferenra entre aquolle curso fazer ó reJwlir as pal:wras elo nobre senador : 
o o da estola militar. Não se tratando da creação de cesse a inw•.ia! os ~Clll!l'aes que commandar"m em 
novos cursos, a autorização não tem a extensão chefe as ar111as brasileiras no Paraguay, em qual· 
que se lhe quer dar. A(:crescento que se for o sue- quer das é/1ocas dessa guerra, estiveram todos. na 
cesso r do nobre duque quem venha a fazer uso altura da l ignidadc bt•asilciJ·a. (Jffuitos apoiar/o•.) 
della, não querer:l por certo incorret· na responsahi· o Sn. F'En:VANDES DA CuNHA :-Isto é que é 
lidade de rlal'·lhe inlelligencia contraria :í que é clígno do patriotismo bmsileiro. 
dada pelo poder legislativo ao conferil·a. 

O governo compromcttc,se a niío usm· da auton· O Sn. Coni'I.EIA: -Passo agora, St·. presidente, ás 
zação senão nos termos res!rictos em rrue é dada. observações quo lenho de· fazer sem serem provo· 
O successor do nobre ministro ha de e deve man· cadas pu1· discut·sos an t~riores. 
~er o compromisso. Devia r:'Sposta an noiJre senador pela Dahia até 

O . para eot'l'rspomler :i l10nm que S. Ex.· me fez 
Sn. PAR.\NAGUA' :-Se qutzcr. quando disse que ern seus discursos se-dirigia par· 

O Sn. ConnerA :-Se. usat• lla autot·izaç4o com tlculat·nwnle a mitÍI, mlo só por!luc sou rios ma!s 
:1 amplitude que ella ni!o contem, compt·omette a ma~os nest~ ca!~; como para ammal'·me no deseJo 
sua responsabilidade. • tle cultivar a tt•ibuna. 

Séria molhor, não digo o contrario, que a rcdac· N:to sAi se rouerei satisfazer ao nobre senador, 
çao acompanh:1sse perfeitamente o pensamento com sobretudo nr.slas respostas promptas, sem tempo 
que a autoriza~ao e concedida. sufficiente para maior med1taç;to, 1~omo ·acontece 

O Sn. PAMNAGUÁ:-Ja reconhece alguma cousa. quando, pelo menos, se mette a noute de permeio. 
As ohsen•açúes que tenho de offerecer não ver· 

O Sn. ConnErA:- N;ío sou capaz de dizer sen:ío sam sobre o additivo quo excitou os reparos do 
aquillo que a minha conseiencia me inspim. nob1·e senado1·, mas sob1·c outro, com 0 qual pare-

Sr. presidente, o nobre senador pela llahia nas ~e-me que o nobre senador, para ser pel'feitamente 
observa~Oes que hoje fez sobro os adclitivos mio coherento, llevia tambem occupar·se. · 
teve, como creio, a iatenç:ío do magoar o nobre mi· O additivo a que me refiro est:l redigido de 
nistro da guerra. manei1·a que, se nfio fot' explil:ado; póde autor.izar 

'O Sn. JuNQUEIRA:- N1lo, o nobt·e senador uunca augnwnto de despeza. E' o que t1·ata de pt·esidios e 
tern a inten\11to de magoar a quem qum· que sej'a. colonias milita,·es. Os nol11·cs senadores vao ver se 

O S C E I. não é assim. n. ORREI.l: - • ntrctanfo sempt·c r tsse, ao. 
julgar suas p1·op1·ias palavl·as : " O 110t11·o duqno tem O ailtlil.ivo tlir. : • Fica o governo autorizado 
mz;ío para nfio estar satisf,•ilo co 11llnigo, l!las PU pam dar novu plano c organiza(~fio aos l-JI'Csidios e 
tnmbcm ni!o estou satisfeito com 0 nou1·o mi. ~olnuill.~ n1ili t!U'L!s, suppl'imintlo ou cr•!awlo as que 
n isfl•o, , j uJgar COIIYCIIJelltUS. " 

O nolu·c senador enlron na aprr.ciaçlio dos ser O Sn. Su.n:IR.I Lono:- E' d:1 commissão da 
vi~\OS prasta(los pelos gencmos que conunau(liit':llll c:unara ... Ln:;o csl:l consut•ando o goremo. 
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O Sn. ConnErA :-Tenha a bondade· de ouvir ató ·completos os estudos precisos. Basta percorrer a 
o fim. O nolH·e ll_eJJador devia lambem ter prestado tahella indicativa das colonias o presidias militares 
atten1::lo a este :ll'tigo pam pel'/;untar, como vou qno temos pam ver que algumas devem ser suppri
fazer; ao no!Jro minisli'O da guerra.,. midits. Outras, porém, devem ser creadas, principal· 

O Sn. ZACARIAs:- Eu ainda poderei fazei-o; mente nas ,:,·oute!':as. . . 
temos a 3• discussão. . As ct~lolllas nuilta•·es cl.as fr·onteu·as p1·estam ser· 

O Su. ConnEI·~ :-J:i vê a nobre ·senatlot• quanto 
imporln que as respostas niio sPjam imrnctliatas. 

Eu devia r,uar.Jar esta nhservaglio para quando o 
nobm senador !lviJsse esgotado as suas vezes de 
Ji\1/:ir na 3" dis~uss:lo. 

Mas vou pcl'f(Untar ao nob1•e ministro se S. Ex. 
julga-se autorizado por este additivo para aug· 
rnent.ar a despoza que ora se faz eom os presidi os e 
coloni:ts militares. 

vwo dobrado, s:io as scntmellas avançadas, quo ela· 
r;ío sitrnal qnmHio se emprehende1' qualquor acto 
altontorio C'.Onlra nosso terl'itorio. N:io tenho, por.· 
tauto, duvida em votar pl'ia autorizac:lo, e só que
l'ia a decl:u·aç:lo de que ella não envolve augmento 
da despeza quo actualmente se faz com este ramo 
do serviço publico. 

o Sll. DUQUE DE CAXIAS 
-N:iu. 

Com o nwRHIO espirita com que fiz obsorvaçiles 
soh1'e colonias e [II'OSi11ios militm·es, pedii'Oi ao 
nobre Sr. minisl1·o da guerm -providencie de modo 

(presidente do conselho): que n:to'hnja necessidade de credito extraor1linario 
pat•a o conhecido accrcscimo tle tlespeza que neste 
exercício tem de haver no ministerio a suu cargo. 
A tahol/a annexa ao relataria, em que se dli conta 
da despeza que provavelmente se ha do fazer uo 
cotTenlo exercício, mostra que ha sobro a quantia 
VOtada O aCCI'CSCÍmo de 6i,f ::.150.5000. . 

O Su. ConnErA :-0 nob1·e ministrotleclara posi· 
ti vamente que não. . 

o Sn. z.~c.~nus : - Então eSCI'eva-se - não 
augmentando a despeza. 

O Sn. ConnEIA :-Autoriza-se o goyel'llo para 
alterm· a organização das colonias o presidias mi li· 
tares, extinguindo ou creallllo os quo entendei'; 
não se diz que fica autorizado para augmcntar a 
despeza. 

O Sa. Sn.VEIRA Lono:-Fica. 
O Sa. CommrA: - Entl·ctanto ó. justificada a 

minha pergunta, e fiquei mui to satisfeito de ouvir 
o nubre Sr. ministi'O da guerm declaml' r.ategori· 
camente que esta at~toriza~;1o não envolve augmonto 
de 1lespeza. Votarei por. el/a, e vou dai' as razões. 

Um dos serviço~ menos . h~m rr:~ularisadns IJUe 
ternos é o de colontas e pres1d10s rmhtares. Eslil este 
serviço em tal confusão que, ao passo que o rela
taria assegura que uma das colonias mil i ta1·cs que 
so acham em melhores condir.aes é a de .Tatahy cm 
.minha província, não est:l ella comtemplada nas ta· 
hellasque explicam o podido do credtto, de so1·te 
que não pudo saber exactamente a despeza que com 
ella se faz. · 

E~tou certo do quo o Sr. ministro da guerra 
receber:i. a ohservaç:io que faço para st,Jicitar o 
acto legislativo que o dispense de abl'ir mais tarde 
c1·editos extraorllinal'ios, removendo assim, como 
coslum:t, motivos de censnm :í sua adminis~ação. · 

DcsPjaria tamhem que o nobre rninisti'O da guerra 
tomasse ern consideração uma necessidade de minha 
província p:tm a qual a lei do orçamrnto concedeu 
credito, e vem a ser a de um quartel para o es
quadr:lo de cavallat·ia. -

Se acaso se tr·atasse de justificar esta despeza, 
eu p1•ocnraria fazel.o; mas o podei' legislativo já 
I'Cwnheceu a necessidade de !la, contemplando-a na. 
ultima lei do orçamento; e a continuação do cre
dito é ainda pedida no or~amcnto que est:l pen
dl'nte elo decisão da camara dos Srs. deputados, 
Ct·eio, pois, que o nobre ministro da guert·a não 
terá maior diJ!iculdado em prestar ll província do 
Paran:l esto serviço, que ella rounir:l aos que devo 
a S.Ex. 

Nestas tabcl!as encontro as colonias do Uiachuelo O SR. ZACARIAS diz que o honmdo senador 
e do Ertl, que ú passivei que estejam funccionando, pola Bahia mostrou se pouco satisfeito com !l cos
mas não posso affirmar. tnrne que o or·adoi' tem de dar· lhe apartes. E ver-

Dom se ''~ quo ó omissrro da upm·tição que or· dade quo o OJ'il!lor, empenhando-se no d_cbato, d1i 
ganizou a tabella; urro posso imputai-a ao no!J1·e alguns aparli•s para 1'\•stabelecer pi'Opaslçóes mal 
ministro; mas estou cel'lo de que S. Ex. me agm· comprehendidas, sempre no iutuito do que o aparto 
decerá o da1·-lhe conhecimento do facto para fazer esclarecm·á a verdade; mas não procura com el!es 
com que cesse a omiss;io. intim1tlar a ninguem. 

E', portanto, neeessaria a anl01·ização quo se con- Ainda ante-hontem o nobre senador, voltando 
· cede para a nova orr;ani~ação dos presídios e colo· a um discurso proferi1lo pelo orador ha muitos 

nias militares. dias salll'e bonds !lu Santa 'fherez~. a que aliás 
O zelo do nob1·e minisll·o na direcção de sua re- S. Ex. assisofto mudo, apreciou como qui~ e lhe 

parti~:to não cessou nesse ponto; S. Ex. nomeou pareceu o que o or:ulor dissu naquella occasiilo, e 
uma commissilo do pessoas CO!lllllili~ntes pa1•a ela- n Ol'fulot• ouv)o om silencio todo o seu dis~~m·s9. 
bomr 11111 novo plano do organ1zar:To das calunias Dn sorte qne só tjU:tJiflo o nobre senador·, ao tenm· 
e presidias militares, de :H·.col'tlo t:om o qne a cxpo· nal·o, dt•eiai'On que era pi'OVave/ 1(110 o Oi'adot· lo· 
rienda aconselha. De1•o t•.rrl' que a commiss:lo tem 111asso mn ·considl'l'<tç:io o seu discurso, tovo em 
trabalhado assiduanwnlc, e tltwo J'azt~l-o, pam1pw a /1'e>p11sta: - Sl!lll tluvitla. · 
autot·i?.aç:io ngom concedida u:lo fitJIIO Sl'lll cJlcito, / Y~·se, pois, que o Ol'atlol' n:lo dt>n um só aparto 
conto a que foi dada em 187:1, por não est1rcm ao nohre senador na occasi:io cm quo elle mais p1·e· 
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cisava de ser rebatido no .que toca ao cambio os· 
trangeiro, qtto tornou-se pam o nobre senadot• pela 

O Sn. JuNQUEIRA :-Já ouvi dizer que n.ro di. 
minuio nada. · 

O Sn. ZACARIAS affirma que diminuto ; no seu 
tempo as reformas fomm feitas todas com r~duc~lo 
do pessoal e diminuíçllo da despeza. 

O Sn. PAnANAGuA' :-Apqiado. 

· Dahin um tluendo; n:Io o interrompeu quando 
s: Ex. citou autores com ideas inteimmente con· 
tt·adas ás (jUC o nobre senadot• expendeu , justili· 
cando ainda mais o conceito que o orador 11zem do 
cn·o sem i11ual do nobre senador a respeito do 
cambio. 

O Sn. JuNQUEmA: -Era uma dímínuiçllo no· 
O Sn. JuNQUEIRAI-E' igual ao sfu erro sobre minai ; conservou os antigos empregados e creou 

a unidade dos bond6. · noi'OS. 
·O Sn. ZACARIAS, proseguindo, pergunta como é O Sn." ZACARIAS contesta~ n4o ct•cou novos. 

que, tendo-se assim mostrado sifencibso, o nobre Isto é urna questão de facto. Reduzir~m-se clespezas 
senador diz que o oradot• o ineommoda com os seus e foi esta a co~rliçi!o com que o or~dor pedi~. e 
apartes? • aceitou a autor~znçao. Se o ot·ador qUtzesse retaliai', 

diria· que o nominal foi a· reforma que s; E:t. fez 
·O Sr. SuNOUEmA: - N~o, os apartes n:Io me in· no arsenal de guerra. · 

commodam. S. Ex. !ta de recordar-se, e o_senado lambem,. 
o Sa. ZAC.tRI.tS declara que ha de examinar em de que na reforma do aJ•senal· de guerra a. demons· 

tempo a materia; ha de mostrar-que, com elfeito, ~ !ração do nobre senador {>Qlo Piauhy, a respeito do 
rlillicil reunir um complexo de pat•adoxos como os excesso de despe1.a, fieou·mconcussa. 
do nobre -senador. . . E' preciso sopllismat• p:1ra .dizer quo o pessoal. do 

arsenal do guerra nilo augmenton; mostrou-se evi· 
O Sn. JuNOUEmA:-Juntamente com os que· disse dentomente que houve augmento com relaçao a 

V. Ex. es~e ramo-de set•vi~.o. 
O Sn ZACARIAS : ·• .• a começar do dia em que Com o ministerío de 3 rle Ag9sto de !S66 o 

asseverou que os inglezes fazem o nosso cambio, mesmo n:io aconteceu; rerlirarn-se e aceitaram-se. 
at~ ante-hontem, em que veio aqui apresentai' auto· autot•iza~õ,~s com bases definidas, o preceito da lei 
res que dizem o contrario do quo o nobre senado1· foi cumprido, restringia-se o pessoal e a tlespeza. 
afflrtM o sastenta, e trazer a theoria da livt·e con- E aqui cabe responder ao nobre senado"r pela 
currencia em bonds, quando a respeito de bonds n:1o pt·ovinllia do P:u·anli, que elrwou a sua voz a grande 
ha livre concuJ'J'enc!ia, porque ha impedimento para altura pat•a mo!!irrar contradicção nas rrtlexões do 
que qualquer outra p~ssoa tente, nas ruas quo pet'· orador e do nobre senador pelo Ptauhy, impu· 
cot·rmn, o rnesmo set·vtço. O orador pt·otondo dat·a o "ilando a autol'izaç~o do art. :1 • § 2•, quando 
nobre senador uma resposta de que S. Ex. talvez ~rt·esentaratn ·urna serie de emendas com autori· 
tire pt·ovcito. zar.ões. O orador não vê tal contmdícçao e agora 

o Sn. JuNQUEIRA :-V. Ex h a de tet• tambem ·aci·edita que, se com eiTeito ·o nobre senador pelo 
re!posta catllegot·ica. · Pm•an!l: se. tivesse aconselhado com o tí·avesseiro, 

. - não dltla 1sto. 
O Sn. ZAc~mAs desde J:l lembr~ ao nobre sena· o o!'ador não impugnou, em these, as autoriza.· 

dor pela Dahm. et~emle o -seu dtscurso, naquella cões; nem convem aqui renovar o debate antigo 
par~e em qua S. Ex., o orador nfio salie a que pt·o· contra as autoJ'izaçl!es; crn geral, raros ministerios, 
post:~, vrro· pet·gun~at··lhe se sP;gue a. doutrma dos segundo a sua memoria teem deixado de aceitar 
phY,stocr•;rtas, doutrmas combtrtulas, d1z S. Ex., por autonzações Mas as autot·izacões sao aceita vAis ou 
Srmth, Quesnny e outt·os, quando sabem. todos quo ufio, na opinião do omdor, conforme silo ou nao 
Quesnay é o c_lwfe. ,1;1 es.:ola dos p~ys10eratas · • · ri~strictas, conl'ot•tne teern ou não, na phrase do S1·. 
Este et'l'O de htslol'la ó na vcrrlad.e ~mgul:u·. marqucz de S. Vicente, balisas. Uma autorizaçllo 

O nobre sen:tdor del'e tmnqutlhzar-s~ com os oncapolada , como il est:i q:ue o nobt·e- minis· 
apartes do ora1~or, que, se souhesso que o mcomn1o· ll'O da •uerra apoia, ó maceitavel. Sabe o 
dava tilnto, farta sempre com S. Ex. o que fez nobr·e mi~listro o que pedio , o que quer? N~o 
ante-hontem. Calava-se para dar em tempo ares· sallo. ~las, so a· nutorizaçno tem halisas, se 
post.a. · . _ uma d:ts balisas é impor a olll'igaç;io de rr.duzii·· 

Dtsse·o nobre so!wdor que o orador ~onlrntl.n:·so, 50 a tlc1prza,ú consa· diversa. Contradielot•io seda o 
, oppondo·s~ :\ autoJ'I?.ll(::io tio § 2• do :trt.tgo ad'l' i.J 1·o, ot·nclor, s''· tendo pctlitlo, quando ministro, :1utol'i. 
qtwndo :rlt:l.s · t~m mutt.as l'czes soll_wtludo. das ca· zar[o no bom sentido, vieKse combater a hléa do 
mat·as autonzaçucs ll:tm düspezas mm to ma1ores. O autoriza1::1o, só por ser autorizaçfio ... 
ot·mlor pedia anl.orízaçlltJs; ha algum:1s na lei do or· 
ç;unento de i8ü7; mas estavam JHL lei tlrtlnidas as O Sn. Comu~tA tl:l um apat•le. 
h ts~s pat•a a rl'fut·m:t e clausula expt'<'Ssa de retluzit• O Sn. Zo~a,1nr.1S ohsr.t'l'a quu o nobJ•e senador, 
as úuspoz:rs cout o serl'i~o publico. Por exemplo, o anim:uulo-se muito nossa parto tio sru discm·so, 
goi'<H'no p~dio om :1867 autoriza(:ao para rt•format· o disse : O spnatlor pela Bahia e o 1!0 Piauhy, qua 
llu·sbut·o e as 1liversas secret;u·ins do Eôlatlo, usou nprcsenlat•anr <Jtnondas nom tantas autol'iz:rçúes, 
tlel/as; nuts restl'ingio o pessoal c t.!iminttiQ mui lo a como impugnam agora a tio ~ 2" do artigo que so 
despeza. discuto? 

. 
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O Sn. ConnF.JA : - 1\fas as palavras .•. Eu re- O Sn. SILVJUM Lono :-Apoiado, e incompatível 
feri-me ás palavJ·as amplissimas da autol'izaçl!o. com um homem de espil'ito recto. 

O Sn. ZM~AR!AS nota que as nntorizaç1lt>s con- O Sn. ZAc.mr.\s é do opini<to que aquelle dis-
l,idus nus erncwlus da opposi\:áo fomrn justílicadns curso esl:i incorrceto. Se, pois, contra a memol'ia 
como impol'tando uma dirninnirtio de despoza, ao do ar~obispo da JJuhia não vale um discurso pn· 
passognc naaceitap~lo Jiohreminis~J'O!~agueri'Un;io blicar!o ha tantos annos, um aparte de ministro ou 
se. v.enfica css~ condr\:iio, e se as pr·rmeu·as dão ao nm q1scurso fugitivo que elle profi1·a poderá ~er 
mumtro nutoi'IZatilo,ó pDI'quo não se póde negai' ao -cons1derado como não sendo declaração authen!Jca 
governo uma cel'ta conlian(:a. cornquanto se exija do sentido da lei. 
:1 r~ducç;lo da despez~. Elias fomrn apresentadas e O ministl'o, que houver do executar a nutoriza-
JUSlJ/icadas neste senhtlo... (:ao, leJ•;í semp1·e toda liberdade para ontendel·a 

O ~ conformn a sua leh·a e espírito, nno estando pelas 
.n. ConnEIA dà um aparte. e:tplicaç(l,ls de seus antecessoJ•es. 

O Sn. ZAr.AnrAs diz que a distri!Juiç5o das p1·aç:is, 0 S C d·í t 
sem duvida, mlo tcrn li mi trs nas emendas, porqu,; 11• OI\1\EI,l ' um ~par e. . . 
é funeçfio pi'Opria do executivo; n;io pertence ao O Sn. ZAC.I.IlrAs :- Aln está uma prova da dJfTe-
l<:gislador rnosiJ'nJ• o modo por que o governo l1a de rença 1la idade do nobre senador pelo Paraná e a 
dJslri!Juil', isto pertence essencialmente ao governo. do oradoJ', 
O cel'to é qu~ o. co~plox.o das ~mun~as d~va este o Sn. Coum;:r.l. :-E' muito pequena. 
resultado- dunmmr.âo .Jmrrredwla, mfalln·el da 0 S z b d 1 p 

11
,1 

desJwz·t-- · )o"o n·iÓ S'io 0 nndoJ' e seu colle"a n. AC,\nYAs:-0 no re sena or pe o arn , 
' ' " ' ' · ' ' · ·o po1' sua 1'dad' J'JI!I• r' ce"ameJJ!e er11 pala\·J"I de Jl~lo. Piauhy inimigos de toda ntltorizat•lio, s;io . . , c, a " c " • • 

JJJJmJgos da que se encontr·a no ~ 2• tlo art. 1", mJmslio, · 
porque autor1za um accresci1r.o de dcspeza que n:lo O Su. CounErA:-V. E~. já foi ministro e sempre 
se. c:rlculou antes, nem agora w detin·3, P"J'qlw .o a sua palavm leve para mim o maior valor. 
rn.mrsli·o da gue1·ra não sabo se importa em quautm o Sn. ZACARIAS não é assim ; tem yisto mui-
glande ou pequena. tas Yezes ministros fttltarern :l sua palavra e, o 

O Sn. ConnEIA dtl mn apa1·tc. que é r.n:tis, to1·ceJ' o sentido de textos ex.PI'~ssos 
O Sn. ZAC.\RIAs:-Está na lelJ·a 0 ar!Jitrio. das leJ.~ para. fazerem o que querem e pl'UlCJpal

mento no sent1llo de augmentaJ' despezas. 
O Sn. ConnEJA:-Xa letra urro rstá. 
O Sn. ZAr..\RIAS n;io é ;Jhsolulamr.nto inimigo 

de autol'izarões,tern-nas coJJcetlhlo e tr,m-nas aceito, 
mas drfinidas r rcstrit!tas. 

A autoriz:.~5o aMila pela nohre ministro da 
guerra é injustilicavel. E' wrdadc que S. gx, pro·· 
mette ser pa1·co: mas a sua pi'OJrwssa, sem lhe fazer 
com isso· injuria, n:io olfeJ•ece garantia. 

O oradO!.' ilis~orda nesta pa1·te. 
Do l10nrndo s1•nadOJ' 1wlo Paran;l Mo considera 

a explicnr;k do nob1·c ministro na tl'ibuna, cm apar
l.eR e ainda em discurso comooxpJicamlo nnthentica. 
O que ha de viugar e a Jli'Oposla, é à phraso da lei. 
. Us dis,:m·sns e nparles podiJm ser inlt~J·pretados de 

d!vrrsos modos ; os apnrtrs e os discuJ·sos dos mi
nrs.li'Os podem n1io s•'J' publicados t~OIIIO foram pi'O
fcndos, ele. Aiuda ha pouco argumentou-se com a 
a?tot•ithule (lo linado IIIUJ'(llll\Z de Santa Cruz, 
c~tando-se um discurso parlamentaJ' do ínclito arce
hlsJl~l, cm que e\h) se moslrou!regalisla, cousa im
possJ..,el de acontecer. 

O Sn, SrLI'EJM Loao: - Apoiado. 
O "'n. Z.<t:AillAS diz que o discm·so );l e;lti na~ 

anna,~s, o esse discurso apJ'OSPJita-o como um J'e· 
galista COIIHU!lllllliUU. 

O Sn. Coumm : - Do quem foi o !liscurso em 
que ."~ia esta cila~lio ? Crr.JO IJIIC o ouvi na camara 
Jll'oiel'lllo por· um deputado pela Bahia. · 

O ~~~. ZAc.\nJAS: -Fosso quem fosse, cilou-~r. 
urn .dJs~u1·so da collecçao, pela qual q aJ·cobispo da 
Daluu Jll'oclamaYa·se regalista, o que c impossível. 

E na caso p1·esenle dcvcjustnrnente excitar appre
!Jens1lcs a rnaxima, que ha pouca exhibio na tr1liuna 
o nobr~ J•elator da eommiss~o ele marinha e guerra, 
a saber: ,, ·Que só é dinhoi1·o mal gasto o que se 
ati1•a pela janella tóJ•a. • 

ÜJ'a, nao consta ao orador que somrna alguma 
dessas gue hoJe tanta falta est~o fazendo ao lhe· 
sotu·o, lasso atu·ada pel.ts janPI!as; o que consta ó 
que taes somrnas teem sido lançadas pelo governo 
às mãos de amigos e compadres. . , 

O Sn. SrLVEiftA Lono:-Consicleram-se compadres 
do povo, e do nossso compadro larga fatia ao notse 
afilhado. . 

O Sn. ZACARIAS :-Ha ou nfio um p1•ogramma de 
iOI'orno ~ Deve haver, e o progmmma ~o gov~mo 
est;i t•·acatlo na falia do lhJ'ono: economJsar, achau· 
do torla a despeza que nfio seja urgente, quo possa 
s11r adiatla. Este e o cl'iterio que se contém na falia 
do lhJ·ono, o pr·ogramma mwistm'ial, cm face do 
qual n~o se pó1le augmentaJ• despeza alguma que 
.seja possi vel adiaJ·. 

O adiamento da autorizaç~o deste paragrapho 
uao importa uma desorganizaç.fiO do serviço. O 
curso do llio Grande do Sul não eshl completo, 
n;lo est;l harrnonico com o da CôJ·Ie, mas pólio 
espe1·ar melhores ciJ'ctunslancias do thusoUI'o. Nfio 
l1a no rninistel'io da gucJ'ra tantas dospezas uteis, 
quo, entretanto, sfio adiadas pelo principio do pro
gmmum? E se não v•~a-~e. 

Diz no relalol'io o nobre ministro da gucJ'J'a: 
" Peço que habiliteis o govel'Jio a melhorar os 

\'uuciuwntos dos emprrgados da secretaria d'Eslatlo, 

I 
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equipa1'ando-os aos dns outras secretarias que ulli· 
mnmente term sido augmentados: a igualtlacle de ca· 
thego•·ia e sobretudo de serviço oxi~ecorn toda ajus
ti~a que niío sejam m.1is bem aquinhoados uns do 
que OUII'OS emr1•egados do repartições iden licas, 
· Tambem il JUsto que se augmentem os venci 
mentos m•lita•·es que pe1·cebem os empmgados elas 
repartiçtíes do ajudante general e quartel rrwslJ·c 
general.» 

mas, em todo caso, um d3svio escandaloso do pro· 
gmmma lJllll parec.ia havcr·se o MOVCI'OO imposto 
na f,rfla do tlrrouo, no passo que a emr.ud:1 concer· 
nentu ás colonias mihlai'OS pó<lo escusar-se. com 
dizet··se ~no n:lo haver·:l augmento, como dml o 
nobt·e mi 111stro da guerra. 

• Em virtude da auloriJnç~o confe•·irla pelo ~ :J• 
do art. W da lei n. 2,MO de 2:-4 d.e St>tembro de 
J871i, o governo elevou, por · tlecrelo n. 6,001 de 
Outubro do mesmo anno, na mzlio tle 2:.; "/., os 
VOIItlimentos dos empregados tia J'Apal'liç:ío Jiscal, 
que, entretanto, não ficamm igualados aos do lhe· 
souro nacional, cujos tmbalhos são semelhantes 
aos daquella reparli1~ão pela sua natureza fi im· 
porf.aneia. " 

Prescindindo de outros pedidos do nobre (luqn•', 
este ult.itno recommeuda-so até pela justiça. A re· 
partição liscal do minislcrio da guerra ullo pódr. ter 
menores vencimentos ~lo que .repar!içúes analogas 

J~nti'Planto o nolu·c senarlo1· pelo Paraná achou a 
autoriza('ão sobre colonias manos repugnante [JUe a 
outl·a I 

1) fJIIO se vtl il que o nobre senatlo1· pelo Paraná 
drposila A'l'andc confiança nas explicações verbaes 
dos rrriuistros ... 

O S11 .. Conutm: -Nem tanta generalidade. 
o Sn. ZAC.\IU.\S pensa assim, a vista tla faci

lid.ade corn que o uobre senador cede ti~ .sua8 

nhjt>cções ás autnriza(~ões fogo que o nobre muustro 
tia gurrra, com um aparte, diz que despenderá pouco 
ou o11~a. · 

do thesouro. · 

O oratloi•niio franquillisa·se com taes decla1·açtíes, 
mórmente porque o ministro que as faz pótle não 
ser o ministro quo as execult•. 

E' de justiça equipa1·al·as; enfrutanto o nobre mi· 
nistro adia essa despeza. . 

O honmtlo sen:uloJ• pela p1·ovincia tio Paraná jul· 
gnu que o oratlo1· tinha querido rnagoa1· o nobre 
duqwJ de Caxias, instituirrtl<l grad:tçiles entre os 
diversos dwJ'us das forças hrasiluiras na guerra do 
Pa1•aguay. Tal não foi o i11tento do omdor. (O Sr. duque de Caxia~ {a:s sig11al af!irmativ•l.) 

Pois assim como se adia esta medida, que é, 
segundo dizem, repar:1ç:1o do um:1 injusti1~a bra· 

. dante, porque s:io omp1·~gatlos do igtHll cathegoria 
c a lei d:l a uns menores vencimentos de que a 
outr·os, pela mesma mzfio suprema tlo critico es· 
L1do do thesou1ó, o nolm ministro dove mliar lt au· 
tol'izaçao que om se discuto para tcrnpos melhores. 

O nobro senador pelo Pat•an:l diz que acoitou 
o conselho do oratloJ', para cultivar a tr1buna; o, so 
as palavras do nt·ado1· o auimanun, as repetir:l para 
vel-o sempre na tribuna. 

Notou S. Ex. que a opposiç~o tivt•sse impugnatlo 
a aulol'izaçfio do § 2• e mula r.lilo subr·e a das cn
lonias milit:u·es. Mas ainda era occasiãn de dizer, 
ainda o o1·ador tinha a palavra, e alem disso aiuda 
havia a 3• discuss:io. 

O Su. ConnEr.\: -Mas V. Ex. j:l tinha fallado 
uma vez. 
· O Sn. ZACARIAS diz que o noht•e senndo1· vinha 

disposto a Ot~cupar-sn especialmente das colonias 
millita1·es, cr4 sua prcoceupa\~5o entreter-se com 
ellas. . 

O Sn. CronnErA -Entcro eu só rJucria fallai' soht·e 
as colou ias? 

O Sn. SiLYEIIlA. Lona :-Foi i Ilusão do optica. 
.o Sn. ZAc,\mAs 11rt.o l'ez, n:1o faz g1·adaçúes . 

Na guerra rio P:r1·agnay ha cr.rtirs pltases, Hlluve 
nfficiaes CJUil prin<:ipiaHtlll a ~uert·a, ontms q11e aca· 
bar•an1. O noure tluquo mio pdncipiou, llt~m acabou 
a gnol'l'a; mas segue-se d:rhi quo não prestasse re· 
levanlissimos serviços? N:ío; ninguem :rp1·ecía mais 
os serviços rln.no!Jre duque do que o omdOi'. S. Ex. 
convidado pelo orador· pam o commando,respon.deu: 
"Como soldado, obedeço " ; e S. Ex. partia . s.em 
demora. Bastava isto pam corrolro1'ar a op1mfio 
vantajosa em que o orarhn· linha o nobre duque. 

O Ol':ttlot• rm sou adi'OI'Sat·io politioiO. S. Ex. e1•a 
arlversario do anulai' ; mas, quawlo "s ci1·cumstan· 
cias da gtWI'I'a :t•:onsolharam ao govel·no que entre
gaNso o comnHIIHio ao S1·. rluquo de Caxias, nrm o 
ot·:ulor com os sons colfegas hesitaram, nt!lll S'. Ex. 
li't<pitlou um só rnorm•nlo •·m at,oital·o. Aceitou como 
soldaria que era. Podia r.lió']H'nSU1'·SO do sacrifieio e 
alleg:u· as suas IJiofeslias, I[IIC lll'anl patentes, e di· 
z••r : " Niio posso i1· . ., Mas S. Ex. m1o o fez, e · 
pr,Jstnu os rn:ti~ rPievanfrs SI'I'YÍ(~Os~ . . 

O Sn. ZACA!\l.IS jul!(:t que, se o Ol':11lor c seu 
amigo senador pelo Piauhy lliio li I'C:4SOIII tonr:11lu 
ptu•le na discnss:io, S. E:t. il'ia :is clllonias, sútiWlllt~ 
pam 1,11io ter tjliC ostntnha1· aos duus nradon•s tia 
OJlpOSI!'IiO. 

O Sn. CommrA: - l'ol'lJUe? n:lo havia ti.i fallar 
tamlwm Jl()S eursos de infantaria 1 

O Sn. ZAt:AHIAS : - Seja como fn1·, o ~orto quo a 
autoriza~úo l'elativa :Is colouias mifila1'os n:io t) l:io 
ropugnanfo como a do § 2." Esta envolve decreta. 
\~liu tio augmcnlo do duspezn, gramlo ou poq rwna, 

A dt>mora nas opomções da c:UnJl1Htha oxc1tava 
clamores; os amigos rio uohw dUI'JUC atl.l'ihuiam ao 
guvm·no essa dt!áiOm; mas o goven1u tlt~fullllt!u se 
pt'l'ft•ilnlluJul•', dizendo que estava identificado t:om 
o elwfe quo 1nantla1'a, ao qual dava, com os meios 
do gtwt·t·a, plnna liLerrlarlo par·a pr·ocutler·. 

Ainda o outro tlia disse o noiii'IJ duque f[Utl 
nada lho Jhllon do qun rrdatll:ll'/1, 1\!nilas l'ezes 
su:rs e:rrl11s ainda virrlram onr earuiuho, o j:i cht>ga· 
l'alll·lhe os I'I'Ctu·,;os qtw pedia, de modo qne l'l'S· 
pomlia significaurlo> o sen avl·adocimonlo. Se o 
uobru tltll]tW nllo d:llls:tt'nso :1~ palavm., tio oradOI'. .. 

O Sn. nuoua Dia CAxiAs (presirlsnta rio conselho) ,.:.._ 
J:l o disse muitas yczes. 
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O Sn. ZAr.AnrAs repete que nrro só o go
vrJ·no attrnd••u nos pedidos do nobre duque, corno 
foi ainila :llém. 

O Sn. DUQUE D~ CAX!o\S (presidente do conselho):
Si\11, senhor, il verdade. 

nidHs, das quaes usam com prodigalidade, como 
o Jlaiz ó testemunha. . 

Quantas vezes se l.em dado autorJzaç5o para 
J't'Or•anizar as secJ'ei.HJ'iHs d~ Estado, o quantas ve· 
zes ~las s1l tem J'COJ'g:tnizado, mesmo sem autori
ZU\'<10 ?·EntJ·etanto, nós vemos o abuso que o gover· 

O Sn. ZAc .• nrAs conclue dahi que o gove1·no · no tem feito, augmentaudo superfluamente. o pessoal 
do ont~o rendeu justiça no noh1·e duque, aos seus dessas secretarias, augmenlando os vencimentos 
serviços que con~idcmmrolevantissimos. dos cmprrgados e creamlo cathegoJ·ias inuteis; isto 

o Sn. PAHANAGUÁ: _Apoiado. fi1llevantissitnos, porqnc'l Por causa dss autoJ'iza~ões .indefinidas. 
não ha dúl'ida. Esses m:los exemplos o a doutrma, que professo, 

de que o col·po legislativo mro é conslituid? so· 
O Sn. ConnErA : - N:ro sei o qu~ o nobre sena- meut1• pa1·a fuz,•r del~~açúes ao governo, ovathudo

dor h:t de cr•llncaJ' acima do relovantissuno~, o ''nl:to sr ao trnb:ilho da collaburaç:To, concorrem para que 
deve reconlw,:m· que touos cumpriram o seu dever eu, semp1·o que vr!jo novas autorizações, proteste 
da mesma fónna. . . . contm cllas; 

O Sn. z.~cAnus declara que apenas disso a - o Sn. CormEIA: -E' mais um ponto de dissi· 
verdade: o nobJ·e duque mio principwu, nem aca- dcncia dil v. Ex. com a opposiçfio liberal. 
!Jou a gurrra. o Sn. ZAcAnrAs :-Mas elle é radical ... 

O SR' CORREIA: -E a ·'pO"a i'i!ICJ'JlleJ)J' ~? E " ' " o S~t. SJLVEJR.\ DA MorTA :- 's.tou sempre ra-
0 Sn. PAnANAGUA.': ._ Teve de reoJ•ganizar o dica!. o ratli~alismo é uma doull'lna de que não 

cxeJ•cito. ( .... poiados.) posso afastar-mo. 
O Sn. z.~CAll!AS ~>bserva quo Mo ac:1bou a guú- o Sn. ConnEr.~ : -Eis uma dilferença bem cara

ra, porque depois de Lomas Valeutinas deu·a por c!el'isatla. 
acahaUa. 'I · .1·rr t·' E' essa posi(o<io superior, assegurada pela ordem O Sn. ZAt:AnrAs: - '' as essa uluercnça es ~as· 
do dia do pl'incipe ao ma1·qurz tio Ht•J·val, ~ue 0 signnlatla, li cunheeida e r~speitad:t. 
orador \lOJ' sr.n la,)o, fundando-se na IJistona da 0 Sn. SrLVE!Il.\ JJA ~[o•rrA :-Domais, eu .entendo 
gnPJ'I'<l <o Par:~guay, reconheceu no distinctissiuw quo estP uHI? sy.~tPJlla <_le dar autol'izações ao go
caho ,)e gueJ'J'a sem ofi'entlllJ' a rwnhum outi'O I'OJ'n" e noCIVO ao propJ'IO .S'overno, põe-lhe grandes 

ToJ'lllinanrlo, ass,~gut'a o OJ'ndo,· que nao faz qurs- ernharaço•. A tentação hoje é.par:l o augrnento do 
t:ío de g1·adações; Jllas ha gr11dat'ões que esl:lo ti r- fuu~cioualismo, pam a pro<hgalJu~de. O governo 
I!Jallas na COlll•ict'ão dn todo o paiz, na opiui:lo de lt•m, po1· ex.enJplo, de r'~~~·ga~lizar. as colonias mi· 
todos os l.JJ·nsileiros: O lllill'fJtWZ do llerval e um Jitarr•s, :1 I'IS!a da auloma('UO que lhe clá o corpo 
\'ullo sem igual na guerra do P:u·aguay, legislativo ; mas t•u jll eslou preven~lo que, além do 

o Sn. PARAN.<Gu.~ •: _Apoiado. commandante, apparccm·:l a. necessidade do haver 
um ajudante, m.n ~tlmoxanfe, um amanneuse do. 

o lir•, lillveil•n ria l'lloUa :-Conlini\o, ahnoxal'ife, e ass1m wlo as cousas cJ:oscendo. 
S1·. presidP.nle, a considerar a dis,:ussilo do projedo O SR. DiAS DE CARVALHO:- Me(J'Jco, cape!J[o, etc. 
de lixur.:to riA forças de tt•J'J'a como )ll'elimill:ll' da 0 Sn. SIL''ElliA DA MllTTA:- O minislJ'O ver-se-
dis~uss<io iJ,, OJ'r·.amrnlo; e como o meu sysiPma. ha cCJ•carlo do laPs a1·gumrntos a resptHto da neces
ms 1:ircmn,tanci:is adnaes do pai~, ó proc'iamar li ~.idadn de augm~nt:~J' esse pessoal. que elle m~srno 
nnccssid:alo de gmndns reduer.,ios nas nossas di's- rcndt~J'·se·h<t:l t1Jscr 1 ç.~o. Vemulll e 1liz-lho: "Como 
pezas, entendo que n:ill podeJ·oi, quando liYurmos é quo este :tluJOxarife !Hlo ha de ter um amann.e.nso?" 
do discutir a lni do or~amento, )li'OJlOI' diuÜIIIIi(::io V"m 011 t1.0 e r] 1z : " Como é qu~ o almoxarJie n~o 
alguma. sem qun previameutr. o 1.1•11ha l'eilo I'•! la· ha ue lN um ajudantn? pois este !Jomnm Mo pórle 
tivamente :1 organiza,.:To do ministerio d:t gucJ'ra. atloe<\OI'?,. E 0 minislJ'O.J'e~JlOJHle :" Oê·se ~mama· 

Cons,•qucn!IJ com esle principio,· sempl'O fjlil! Vf'jo llllf.'IISO, 11 lambem um ajudante ao almnxm•1fe. " . 
na lei tio li:GI\\iio da~ f,w,.a~ Lle ll•i'l'a athlilivos c011- Eis alli 0 perigo de se coucoum·rm estas autot'l· 
s~1g1'ando novas autorizat~ü,\ .. , u~o possn th~ix:w do z:WúP~ ao goveruo; U um presente de grego, quo so 
al'l'opiaJ'·me. A pnlal'l'a "aulol'izariío "• qu:mdo r~m 1 • · · t 

I l I . 1. 1.. t :i aos !llliiJS J'os. 
neoJnpnuiJa, :~ L~ .'"sprzas, IIIIISJlliC·IIW, esl:l um Por miHhil·llartc declaro quo, so fosso ministi'O, · 
dos llli'\18 )ll'lllCipl~s. N:lo <.lon aulllJ'JZa'.'lles ao f[O·' I'Pj,•il:lvn l:uda; essas aul.twiza(''ins c dit·ia no co1·po 
VIJI·no p:n::1 rmw~:an1za1' st'l'l'l!:.o aiBum. Enton1lo que lf';•isl:itiro: ,'J',•nlm 0 trahallio tle eslndaJ· a mnlnl'in, 
esta laJ·eJa )li'J'lencu.ao co1·po lcpslniJI'O, l~l'lo JIIC·, ra';,11 uma lni regulando o se1·vi1;o, Vl!ja qnaos sií.o iiS 
JJOS, quand? so . lJY.cr. dn da1· uma anloi'JZn\'fio ao 111,;:essidHIIPs das coloni:1s militares e diga qual il 
gorel'flo, ~''Ja e lia l!nnt~da, eslHLi!lecülldu·sO as 

0 
pr.>r.~oal 11 ,,,1,8sal'io . ., 

hrl~es par:t a rcOJ'gtHuzn~~ao. M:Js, scnho1·1-'s1 
com cm~ito, para uma mnloria 

' ' · .. 1 1 "OI'I'I'li:IIIIOIIlnl iJ mais eommodo diz01' ao governo: o Sn. ZAC.\1\IAS :- hstc c o priiWIJliO 1\( oplat o. 7, Vl'ja o que e !li'L'Cisu c faça ; pam que havemos 
O Sn. Su.mJHA n.\ MvT'I'A :-]\[as t1 doen('il wllta de guslar lt•JIIJlO com isto?" . 

dos 110ssos govel'uos qut'I'I'I'CJJJ autol'izn~ões iut!eJi. E' ao qttc so rctluz o sysloma do Iaos aulol'lzaçõos 
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ao. g~~erno .. E' o systema. cln pregniça do corpo 
Jegtslahvo, ó o sy;tema da. ignomncia, que se qurr 
consagr:u·, achando que só o govm·no t\ quo pólio 
estudar as necessidades do paiz c i'COi'gauizai' o 
servi(lO público. N:1o adrnitto isto ; qnoro Jicat· na 
minha unidade radic:tl. 

Om, veja o sena,lo t:omo o ahuso das auloi·iza· 
çúns _escoi'i'Oga em lodos estes assumptos do set·vi(lO 
pu!Jitco, em que parece n:lo haver auturizaç:io 
alguma. . · 

~:lo set se o nobço senador peln Bahia; que to
. mava pni·le neste debato quando Au entt·ei. J'ez ai· 

·gull"!as observações a rospotlo do § 1" do ai'!. 3" do 
proJecto. 

O Sn. ConnEIA: -Concordou, porque era dimi-
nuição de despeza. · 

O Sn. Su.n:JR.\ DA MoT'rA :-Pois bem; eu não 
concordo, pela lllesma t•az:io p<w que o nobre sena
dot' concordou; .a~ho que neste paragmpho ha u111a 
tal ou qual myshhcaç:io. . 

Diz ello : "Pam reduzit· o deposito de instruccão 
em Santa Cathariua a um corpo de duas comÍlit· 
nhias, com mandadas por um major·... . 

Ora bem: mas o ~orpo de deposito rle Santa Ca
lharina não estava limitarle, podia ser até de i,OOO 
praças, conforme ·o§ 3' do art. 1", que diz : "Com· 
panhias de deposito o tlc aprendizes artilheiro~, 
não éxcerlendo do 1,000 pmças." . 

O Sa. DUQUE DE f:AXIAS (pr•esidente do conselho) : 
-Nilo ó desses deposito~ que agont se lral:t. 

O Sn. Sn.VEJn.\ DA Moru :-0 § 3' dll ar!. i• 
comprehemte todas as- r,omp1nhias do depositas. 

O Sn. DUQUE DE CAXI.IS (preside11te do conselho) : 
-As quatro companhias do deposito tle Santa Ca
thal'ina ficam reduzid:~s a duas. 

O 11n. Su.vEIRA DA MorTA: O depo.qito do San
ta Gatharina ó de reci'utas, quo jurai·am bandeira o 
1jue v:1o ~IIi sot• instruidos para ontmrnm nos coi·pos 
1 o exetctto ; esses recrutas s:1o soldados e praps rio 
pret, e desde qu~ o são, fazem pat·te do computo da 
força lixada pelo § f• do art. i", porque não vejo 
nesta lei nem nas leis anteriores disposi~:1o que 
sepat•e da força fixada os depositas do rtJei·utas. l:ilio 
estes, desde qno csl:io jur:rmeutados, pra\1as con
templadas no qundi·o do exer~itn. . 

So assim não !l, segue-se qun a força pAdida pelo 
govcmo n:1o foi só de i6,000 [H'ilÇas. o sim de 
Hi,OOO pedidas claran\ente, e tlt1 mais 1.000, qrll' o 
~:ovci'llO pretende obter encapotadamente alem.de 
outi·as. 

Portanto, senhores, esto atldilivo aulol'izantlo o 
~o vemo par·a reduzi i' o· dt>posito do instrucrão cm 
:;anta Catharina a um COi'JlO do duas compilllhias, 
commandadas por um nwjot·, não reduz cousa 
a1gumn. 

O Sa. ouour~ m~ CAXLIS (pl'esidanta do conselho) : 
-lloduz selo oll1~ians, n por eollst•gninto as grali
Jlca~í!t•s e etapas COI'i'Ospontlentos. 

O Sn. Su.vmru D.\ Mn·t'T.I : -Sn essa tl a 11n ica 
reduc~:lo quo o additivo faz, a conl\lus:lo é rJn•' nsse 
deposito cst:l compreht.>ntlido no§ :l" do ar!. I", o 

pot· conseguinte suns quatro ou cinco companhias 
podiam ser •·orluzidas pelo nobre ministro a uma 
ou duas, indepenJ<•nto do <rualquor auiOJ·iznç:!o das 
camaras. l'am que, pois, este luxo de ostentação 
do n•ducçües? 

Logo, somelhau te artigo tl uma myslificação; o 
nohi·e ministro mio precisava tlolle~ podia por si · 
f~r.ni' isto. 

'l'amlwrn não compmhentlo o que significa a re· 
dtu:~rro relativamente aos depositas de recrutas .da 
capital rio l'emambuco o de caçadores a cavallo da 
província da Bahia ;·parto dtJste pl'incipío: desde 
que o govemo tl autorizado a ter 16,000 praças de 
prol, n:1o pótle ter nem mais uma. , , . 

O Sn. PAnANAGUA' :-Apoiado. 

O Sn. Sn.vEIR.\ DA MorrA :-Pergunto eu : no 
~yslt•ru:L anligo de J'ecrutamento, quando o no.bt•tJ 
ministro tinha Jti,iiOO 'pl'ilças at'l'e~i menta das, e 500 
cm tlt~positos tle reel'ntas, P~tas tiDO não si!· achavam 
cOtnprt!IJCntlitlas nas io,OOO para que S. Ex. estava 
autol'izatlo 'I Sem duvida; logo, os recrutas C)(isten
los nos depositas faziam parte do computo . per
rnit.litlo na lei de forças; .o nobre ministro nfio 
podia , alem das !6,000 p!'aças, ter rcerulaa,. em 
l'ernambuco, em Santa·Cathal'ina o na Bahia e, se 
o fazia, era abuso. ' 

Mas, se os recrutas desses depositas, segundo a 
vordadt•ira doutrina, est:io comprehendídos no com
puto da lei tle ·forças, nas ·16,000 praças pedidas 
p_elo gol'ei'JlO, o qu~ ti~a sendo esta reducção· rela
ltvauwnte aos depositos de Pemambueo e da Oahia? 
O mesmo que a respeito do deposito de Santa Ca. 
lharina. Esses depositas teem actualmente mais 
alguns otlieiaes ... 

0 Sn. DUQ,UE DE CAXIAS (pt•esidante do COIISel/to) : 
- Cf•m gratJJlcaçiles e etapas. 

O Sn. SJT.vr-m.\ o.A ~IOTTA :- •.. considerados· 
como ei~ servi~o e~eehvo do exercito, e, por con~ 
seqtwncia, com gmllficaçlles, etapas, etc. Mas pam 
retluzi~-se o n~mero desses offi_ciaes, era p~eciso 
um ai·lt:;:o na let de forças? pots o nobre minish·o 
n_fio podia dfll' uma nova organízaçrro a ess~s depo· 
silos, .m~luzmtlo o numet·o do suas companhias ou 
suppnmmclo algum delles, e mandar que os offi
c~aes fossem para os te ou ~qurlle corpo presta1• ser
VIÇO no quatlro do exerct to? para que esta osten· 
lan:io de n•du~t:fio? · -

''l'inha, p~r e~xemplo, o noht•e minish·o SOO reci'll· 
las. na Oahta ; mandava lO~. para aqui, !00 para 
nlli, 100 para aco.l:l; os ofho:taes ficavam sem re
crutas e S. Ex. linha ohrigac:Lo do dar· destinos a 
ess9s oflici~os. Pam tlistJ:i~uit: os recrutas pelo Im· 
porto, pt·ectsa. o nobt·e nllnJstro de uma autorizacfio 
na lei dn forças? • 
• E' o que tlig-o.: ."o goYorno niío quer fazei' rrduc

çues roaf's o posttrvas tia Llnsprza; t:omo annurrctOll 
o dnflr:it o _quer ~n.ssar por eco.nomi~o, pOl' tlesPjoso 
d,o l'tldll~~.~oe~ '· . iaí:_ Pst:~ tn)'Slliicnça,-, c! e fH:nnnmia. 
Lh:rr.rrn-mvstrlrc:trao,-p_OI'quo n:lo \"t',IO nrsto t•1m
nnmw ur·rrluun''' [J;nn ler wio devo coutt•t• <'ou•a 
alguma inutil tJ suporllun. ' '' 

Outr·o minisli'O, cu, t>el'bi gratia1 diria ; ~ Nito 
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deixar de ser observador dos astros, eleve ser pro· 
fissional na scie•ncia asfl•onomicn, e por isso talvez 
se devl'sse co/locar o óhsorvato1·io no ministerio 
ela ma1·inha. 

!JÚCro. este artigo, porque é 'contl·a minhns. nltri· 
liuiçúes; posso fazer iss~ independente elo, lei; a 
mim .eomo podrr exr.cuh~o e t:omo commandantu 
da f~rça, compete distribuir os ollicines e soldados 
prlos dill't'rcntcs eor~Oti." 

Ha alguma lei qur ohrigue o nohi'B ministro a lnr 
urn d~posito ele I'CCI'II!as na Ballia? r(:io. f'o1· eon
venieneia elo serviço foi qne o governo t'slabclceeu 

Se o governo quer enveredar-so no caminho das 
e,!ouom1as, é preciso que tenha coragem para fazer 
Oo!onornias, e nfio se contente só com palavreado. 
. Para que nestrJ paiz dons r.~boratorios pyrotech· 

lli•'·OS faz,•nclo milhaes do cnrtux:os. como faz a lá esse deposito. · 
' ' 

O Sn. nuouE o r. CAXIAS (rm~irlente' do collsel/io) :
No quad1·o do .~xm•eito,h:tum batalb:lo du deposito. 

O Sn .. ~IL\'EtnA nA Mo·rTA : -- Ou!l·o additivo é o 
do § ~·. que autoriza a rever o regulamento do 
curso de utfantaria c cavallaria do llio Grande do 
Snl hamwnisaudo-o eum o da eseola milil:u· da 

. CürÍe. O nobro senado1· pela B:1hia tliscutia esta 
autorir.:Jç:io quando eu eutr·!Ji, c j:i most1·ou ca~nl· 
mente que ella li:az mlgm:~nto d~ despeza1 1s~o 
qu:tndo o·govemo .n:io dev!a v: r a'l corpo legtslali· 
vo ca·m um sú pedido que :mportassll tal augmento . 
Neste ponto, o radical est:í em harmonia com os 
Ji!Jei·aes: . · 

O Sn. ZAcARIAS : - Est:l completo. 
O Sn. SILVEm,\ DA MorTA: -Eu não quero nu

gmento de despeza, pOr<[UO C da doutrina radieaJ 
que o governo mio dave gastai' mais do que tem .• e 
que se deve, g~mpro gue for possível, poupar ao 
povo o accres•~imo de Hnpostos. 

N:lo haduvitla. senhOI'I~s, que essa r~ forma poder:í 
dar ai numa vant.ag,~m, Ci'ean:lo·sc, no curso tio Rio 
Grnnd~ do Sul, duas aulas do f11'•1p:u·atorios,que a IIi 
n:lo cxistnm, e se compn•liemJern no d<t csc1la 
militar da Có:·te, o que d;í Ioga:· a que?~ est.~dantes 
daquelle tlUI'SO n:!o tenham cuJ'Ias habi.lltaçu<s pa1·a 
se umlricnlar no 3" auuo da escola uul:t:u·. 

Mas, seu h ores, é extemporaneo esl~1· se querendo 
harmouis:tl' Ol'ganiz:t(~úos , creando de.:pcml:os 
novos, quando ~s no~sas circ~mstan~ias s:[o . as 
mais d:>ploraVeiS1 .qu:ti.H)O O I!IIIUSlf!I'IO illlllUfiCi,OU 
um deficit e clefictt :unua ma10I' do que se d1z. 
(Apoiados.) 

O governo quer mostmr seu desejo ele. fazer cco
nomi:ls reformando organizaçtirs com augmento tle 
dcspezas, que podem ser adi:tdas sem inCOII\'O· 
nieutc I . 

N:ro posso votar pelo sr~undo additivo. 
O ton:cirn adchr.ivo autnriw a t1·ansfcrir para o 

miuislt•l·io elo Impt'l·io o o!Jscrvaturio astronomico. 
. Quando fal/ci a primeira vez a rt>spcilo do ousei'· 

vatorio astrouo:uico, annunt:ici quel:avia ele apro· 
ycital' a o'ccasi:io p1·esrnte pam propor a passag.~m 
do lalloratorio pyroteehnico da guerra para o da ma· 
rinha. Assim como o nobre ministro acha que as 
Jwetas do udnistel'io da gucl'l'a se podem n~uuir 
com :1s do minislerio do I:uprl'io para ohservnçues 
dos ast:·os, aswn t:unlmn cu 1•nU•ndu que as ma· 
chinas de f:IZ<'I' cartnxos las do nohro eX· ministro 
da gurnal Jlildt'lll sr•:· mud:1:/:1s p:1ra o lal.>or:1torio 
pyrot,~ch::ico da lllill'iuila.que t•st:i IIH>niado r•m pauto 
muito maio1·. cOIIIfl se l'e:·:!ka eoufroul:u.Hio a dcs· 
peza ~tw se faz em uin co1n a do' ·outro. 

1'am1Jem noto que o olricial do mal'iuha urro púde 

tal machina do Sr. Junqueira 1 · 
O Sn. JuNQUEIRA:.:....I:l não é minha, infelizmente. 
O Sn. ZACAniAS :-Tem saudades da pasta ? ... 
O Sn. JuNQUEIRA :-Queria estar armado 
O Sn. SJLV!.IRA DA MorTA:- Foi o nobre sena· 

dor quem mandou vir essa machina e po·r isso ella _ 
ficou com o nome do V. Ex. Esses Jabora!OI'ios 
cst:io reduzidos a fazer cartuxos e espoletas em um 
paiz como rste. • 

O Sn. ZAc~mAs: -Onde ha tanto espoleta ..• 
O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA :- • • onde ha tanto 

esp9lcta. 
O Sn. ·n.tRXo DA LAGUI\'A: -Que niio erram 

fogo. · : 
O Sn. SJLVEIM DA 1\loTTA :-0 unico inconv~

niente quo o nohre mini~tro pódc achar· nessa 
minha idéa é a desaccommoüaçiio de alguns empre
gados do /abOI·ato:·io de su:t reparLiçJip ; mas, se
nhores, este paiz não dcre ser organizado para o 
funecionalismo, antes, pelo contrario, o cuidado 
dos nossos governos devia ~er no sentido de com· 
bater e~sa má tendencm .do nosso povo. · 

0 SR. ZACARIAS :-Apoiado. 
O SR. Sitv:;mA nA MoTTA :-Entretanto, é cousa 

que o govemo n:io faz. Por exemplo, o ministro 
9a agl'icu~tura, que est:l despendendo tanto com a 
111troduc('ao de colonos, com compras do fazendas 
pnra arranjar vadios, que, emfim, prllga a n'ecessi
clade de colonisaç:io, é quem a est:i contrariando· 
mais, porquo o que faz é só colonisar de emprega
dns a rep:u·tiç:io da ag1·icultura. Esta repartiçiio é 
tuna colonia, e eu creio que, se com algum estudo 
~o fiicr urna comparação do pessoal lechnico do 
ministorio da agl'lcultura com o estado·maior e 
menor do rninistel'io da guerra, ''er-se-ha que o 
nunwro desse pessoal é muito superio:•. 

Po:·tanlo, so o cuidado do nosso govemo hojo 
rleve S•'l' eontrarim· a tendoncia do povo pa1·a o 
f:mccionalismo, um dos moi os do contrarial·o é nilo 
i::ti'OI' duplicata do Ol'ganizaç:io para um mesmo ser· 
viço. Um 1lessns Ja!Jomtol'ios púde sob1·nr para as 
ner,cssidades quo terno~ a este respeito. O govomo 
u:1o tem que matar gento, não p1·ecis:1 de l:tntos car
tuxos ; pi·ecisar:l rlr!ll:~s sarnento para alguns exer· 
cicios p1·aticos. Por consr~uinte, hei do manuar á 
mr.sa.nma Pmonda, suppl'im:ndo o laboratorio pyro
lüdlu:co tia ~:ucrra. 

Neste ~~·ntitlo, posso,corno raclical, oll'erccer emen
das. Para augmenlo tl que não posso olferccol-as. 
Entendo quo este n:io ú o meu papel, nem é o pa
po! ria opposi1~flo liberal, po1·qne os govm·nos toem 
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ANNAES DO SENADO 121 
amplos meios de estudar os serviQOS publir.os, teem 
as melhores informações, teem amigos que devem 
auxilial·os nas medidas supplementares que cl pre· 
ciso offerecer ao corpo legislativo, e, portanto, este 
papol de ajudante nfio pertr.nce ás opposi(\lies. 
Emendas suppressivas, sim, olferecendo·as, estamos 
no nosso postó. Hei de olfet•ecer uma snppl'imindo 
o Iaboratorio pyrotechnico, e, quando chegarmos á 
discussfio do orçamento, hei de propor a sup· 
press~o da despeza que se faz com este serviço. 

No § ~· h a esta ou ti· a autorizaçfio, e é por isso so· 
mente' que eu rano, porquo n~o posso dar autoriza· 
ç~o ao governo para reorganizat· sct·viços. O coi·po 
legisla ti v o . é pago para llStudar e tt·abalhar; não é 
para virmos aqui somente votar o que os Srs. mi· 
nistros querem (lendo): 

tentar ~m~ pe~soal imponente . na administraçao e 
pam.dar.s.alal'lo aos colonos. . · 

Corno gosto ~e fallni' nest~s cousas, e como, ao • 
ver um gm1Hie cscandalo doss~s, desconfio sempre 
das nat·rações, quiz vet• essa celebro colonia de 
Porto Real. Fui l:l o, com elfeito, encontrei por , . 
tocla a pat·te italianos, fl·ancczes, hollandezes, ate., 
mas todos de mna ao homb1·o, caçando passarinhos, · 
.e os que vinham da •lasa tia aclministnlç~o traziam 
um sueco tis costas com farinha, pao, carne, etc. 
Drsses quatrocentos q.tantos colonos, vi trabalhando 

" § &.• Para dar novo plano _e organização aos 
pt·esidios e colonias· milt!ai·es, supprimindo ou 
creando as que julgai' convenientes. • 

Ora, scnhoi"es, Jlóde haver uma nulorizaça:o mais 
ampla e indclinicla do que esta ? Nós j:í temos 
tantas colonias militares e ilá-sc ao governo o di1·eito, 
n~o só de supprimil·, mas do crem· as que julgar 
canveniente, cruando a nos!a tarefa hoje seria 
somente a rle supprimir algumas que silo inuteis; 
~uando devíamos exforçar·nos por mosh·ar a inuti· 
hdade de algull)as, havemos de· dar ao governo o 
direito de ci·eat· as que julgat• conveniente l Bem 
disse eu, ha pouco, que a enfermidade do coi·po 
legislativo ó ilar autorizações indefinidas o amplas 
ao governo. 
· Act·edito qur, se acaso o nobi·e ministro 'exami· 
iíar com o devido cuidado o estado das colonias 
militares, será antes teJI !ado a supprimir algumas 
do que a crea1· outras; mas estas aut01·izações são 
pam quem quer que vie1·. Vem ahi um enthusiasla 
-do·presidios rnililat·es, cr~a colonias militarns nas 
màt-gens de todos os nossos rios e diz que c uma 
cousa de grande necessidade, maravilhosa. 

Pois hoje póde-se duvidar da tentaç;io dos go
vet'nos pam exot•bitarcm ató naquillo para que n;io 
teem autorização? pois houvo autorizaç<io para 
o Sr. ex-ministro do Impei'Ío, vcrbi gratia, anilar 
compramlo casas, fazendo palacios o novas seCI'O· 

_tat•ias? que autorizaçtio tinha ello para essa des· 
pez:1 na lei do OI'çamento ? Nenhuma; nllm os 
tt•cditos dados na lei do orçamento chegavam para 
isso. 

dous somente. . . 
A vali e, pois, o senado a tentação que houve para 

despender se 200:000$ na compm daquella fazenda, · 
que o pi'Opi'Íetario offeref'.ia a todo mundo nas vi!i· 
nhanças de Darra Mansa por 30:000~000 .. ; · 

O Sn. ZACAUiAs : -Como seu valor subio ·de
pressa·! 

O Sn. SILVEIRA D.\ ~fOTTA : -Houve essa ten· 
tàção e mandou~se para a !li quatrocentos·, e tan· 
tos colonos, que fizeram retirar-se o outi·o adminis
trador, o St·. Cerqueira Depois que o Sr. ministro 
da agricultum levou os mimstt·os estrangeiros· para 
um banquete que 1:\ foi dado, ficou a colo'nia fa. 
zcindo uma despeza mensal de !2 a !.3:000.8, sém 
t•esultado algum. 

Ora. quando nós vemos o governo proceder desse 
modo sem autorização , o que devemcs esperar 
quanclo se lhe d:l uma autoriza~ão, em que se diz ; · 
- ~<Cr~e quantas colonias militares quizei' • ? 

Nem o nobre ministro devia consentir que na 
proposta se inserisse isto ou que a commiss~o lhe 
fizesse tal presente ... 

O Sn. ZAr.AmAS :-A proposta devia conter pura 
e simplesmellte a·fixnção das forças. ' . 

O Sn. SILVEIRA DA Mol'TA: -Silo serviços espe· 
ciaes, que não se pódem decmtar sem inconveniente, 
limitancio-os a uma mera autorização. Esta lei devia .. 
conter somente a fixação das forças; todos os ou· 
tros SCI'Vit~os administrativos do ministerío da 
guerm deÍ•ew set• objecto de leis, de organizações 
especiacs. 

Eu desejava entrar na histoi·ia das colonias mili· 
tares, analysal-as uma por uma, p01·que ell~s se 
prestam a muito estudo. Creio c1ue JlOlleria facil
mente demonstrar a inutilidade de muitas que estão 
estabelecidas. • Antigamente, senhores, nos tempos puros do go. 

vemo representativo, que pouco dm•at•am, um mi
nistro quo quizesse li1zet· acquisi\~ão rle .uma pt·o
pdeda<fe iiuporlante· pnm o serviço pubhco, vmlm 
ao co1•po legislativo pedir um c1·edito; mas agora 
todos os Srs. ministros não resistem ti essa ten
tar.ão. 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS (1msldente do consellto): 
- J<l mandei inspecllionat• todas, nomeei· uma com· 
missão para fazer um projecto a esse respeito. 

. E' assim, Sr. presidente, que o ministerio da 
agl'ieullum compra tet'l'as, compra fazendas pam 
vadios. A celebre colonia Lln Porto Real, quo o go· 
vemo comprou, n;io sei wm quo auloriza(\<1o (nito 
é acto deste ministerio), obl·iga hoje o Estado a 
fazei' com quatt·o centos o tantos vadios, que an· 
dam I:l caçando passarinhos, como cu vi, uma 
despcza da :1.2 a 1:J:OOOJ! por mez. !s!o pai'll sus· 

VOL, IV 

O Sn. SttVEIR.\ DA MorTA :-V. Ex.· ver:\ que 
ha de vir um cata passo da inspecção, .e nada mais. 

O Sn. DUQUE Dll CAXIAS (Jn•t•siclcnte da conselho): 
- Nomet~i o Sr. Dr. Couto do Magalhães, pessoa 
habilitaclissima na m:rteria. 

O Sn. ConmuA :-A Lle Itapura começou corno 
esl:d.~ete~iuwnto na1•al. 

O Sn. SI!XBII\A nA Mo'l'TA: - N;io podendo cu en
trar agura nos jlronwnores de cacb uma das colo
nias milflal·eg, JIUI'IJ':e a hora esta muito adian
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tada, limitarei as minhas observações a contestar as forças de terr{para o annó financeiro de !877 
simplesmente o dil·eito quo se d:l ao governo de crear a !878. 
novas colonias. Pelo menos é preciso quo o nobro · 2• parte, eis 21/2/toras 011 ant~s.-3• discussão 
ministro da guerra nos du alguma esp01·ança. · · das proposições da C<lmara dos deputados, do cor· 

) rente anno : · 
. O Su. DUQUE DE CAXIAS (presidente do conselho _: N. ü2, concedendo um anno M licença ao 
-Todas as quo não estilo situadas nas fronteiras 2• escripturario da alfandega do Pará João llene-
podem 'Ser supprimidas. venulo da Silva Lello. 

O Sn. SILVEillA DA Mot'l'A :-..• de nllo crear N. 72, appt·ovamlo a pensllo conce'dida a D . .Jo· 
novas, porque, na verdade, colonias ·militares só sephina do Amol'im Peixoto e suas irmãs. · 

. dovem existit• nos pontos perigosos da fl'onteim. N. ü9, idem ao alferes bonot·ario do exercito 
O Sn. DUQUE DE CAXLIS (presidente do conselho): Pedt•o Gonçalves Ferraz. 

-Apoiado. · Levantou-se a sessão :ls 3 horas da tarde. 
O Su. 1\IENDES DE AI.~IEIDA :-Por exemplo, uma 

colou ia á margem do Paran:l, mais-a baixo da Ca· 
choeira das Sete Quédas, é indispensaveluma co· 
lonia militar. 

O Sa. SILVEIRA DA MorrA :-Ahi eu entendo ser 
conveniente começar um nucléo de população por 
meio de uma colonia militar que se apresente com 
alguma força para resistir aos mdios c gue sirva de 
garantia ás adhercncias que depois se formarem de 
população adventicia. 

0 Sn. FERNANDES DA CUNIIA ;-Sem Ulll elemento 
de defesa, não se agt·ega a populaç:lo nesses Jogares. 

O Sa. SILVEm,~ DA 1\forru :-Só nas fronteiras, 
e ft·onteiras pel'igosas, é que devem haver colonias 
militares, porque nós 'temos fronteiras defendi1las 
pela natureza. 

O nobre ministro m1o se compromette a não crear 
mais colonias, porém sempre nos fez um aceno 
dando a entender que tende antes a supprimii· al
gumas, c ded:n·ou-uos que mandou inspeecwnat• 
essas colonias, Iern!Jrando.so para.isso, mui! o feliz· 
mente, de uma pessoa ha!Jililadissima ..• 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS (P.tesülente do conselho) : 
-Que Icem feito estudos sobro; a matel'ia. · 

O Sn. S1~VEIRA M 1\IorrA:-... para lhe minis
tJ'UI' as melhores infot·ma:~ões, nfio só como homem 
i\e intelligencia superior, "como porque tem-se dado 

·\lo ess~ estulto e fadiga; tem pessoalmente reconhe
cido as difficuldades desses estabelecimentos, :l testa 

- d<l alguns dos quacs tem estado. ~las, Sr. presi
dente, com autorização para crear novas colonias 
indefinidamente, como está redigida a disposiç:lo, 
n:lo posso vola1· por cita. 

'l'omei a palavr:1 pat·a fazer um protesto contra as 
autori·zaç(les, não só pot• serem contt·arias :lminha 
doutrina, . como porque entendo quo o corpo legis
lativo deve cura1:-se dessa molestia e tomar o Ira· 
balho de r~gular os serviços puhlicos cm leis, n:lo 
deixando isto somcule ao ar!Jitrio do governo. E' o 
que nos tem perdido. 

Pre~isamos mudar do carro ira; so não so quer 
mudar, acabemos com tudo isto. 

Ficou adiada a d!scussão pela hora . 
O Sn. PtmsmEN'I'E dru pam ordem tio dia a mr.s

ma j:l designada, a salwr : 
1' parle alti ris 2 1/2 ltoJ·as,_:Couliuuarão da 

2" discuss:lo da proposta do poder executivo, lixam lo 

EM 8 DE ~IAIO DE !877 

FIIESIDENCIA DO Slt. VISCONDE DE JAGUARY 

lfôauuma••lo.-ExrliloiENTE.-Pareceres da com
miss<lo de pensõc11 e ordenados.-Rer.lamaçfio elo 
St·. Junqueira.-OnDEli DO orA.-Forças de terrn. 
-Discut•so do St·. Paranaguá.-Pare~er da com
missão de. marinha e guerra. - Discursos dos 
St·s. Jimqucim o Silveim da lfotta.-Liccn~a.
llequorirncnto do Sr. Dias de Carvalho.-Pen· 
súes. 

A's H. horas da manM fez-se a chamada ·o 
acharam-sopresentes 31 St•s, senadot•es, a saller: vis
conde de Jaguary , Dias do Carvalho, Almeida o· 
Albuquerque, visconde ele Ahaetó, Cruz l\lachado, 
Lar:1o de :\'Iamanguapo, Fausto. de A"ui:lr, Chi
cborro, bat·ão da Laguna, visconde do Muritiba, F, 
Octaviano, duque do Caxias, bar~o de Camargos, 
Diniz, B~rros Barreto, Loil<to da Cunha, Cnt'l'eia, 
Junqueira, 'l'eixeira Junior, Vieim da Silva, Silveim 
Lollo,!Jarão do. Mat•o!m, Ribeiro d~ Luz, Jagual'iho, 
!Jar:lo de Cott>gtpo, VIsconde do Hw Grande, João· 
Alfredo, barfio ile Pimpama, Mendes de Al;r.eida, 
Godoy e'Luiz Carlos. 

Compareceram depois os Srs. Cunha o Figuei· 
redo, Saraiva, Pat·anaguá, Figueira de Mello. Diogo 
Velho, l!'ornandes d:1 Cunha, Zacarias, Sinim!Jú, 
Jo!Jim, Nunos Gonçalves, Silveira ela Moita, viscon· 
tio do Nitherohy e conde de Jlaepemly. 

Doixat·am dn cornpm·ecer cor• causa pat·Lioipada 
os Srs. Uch6a Cavalcauti, Firmino, Paula Pessoa, 
Pacs de Mendonça, Antão, Nahuco, rnm·quez do 
Herval, mat·~uoz de S. Vicente, Pompeu, visconde 
1lo Bom Retiro, visoonclo de Cat·avellas o visconde 
do Hio Branco. 

Deixnram do comparecer sem causa puticipada 
os Srs. barão do Souza Queiroz o viscoudo (\O 
Suassuna. 

O Sa. rnmsmlilNTg ahrio a sossrro. 
Leu-so a aeta tia sessãO antecedonto o não ha· 

vendo rJuom sobro ella lizossu ohsorvaçcre;, dou-so 
por approvada. 
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O Sa. ! • SECR&T4RtO déu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio de 28 de Abril proximo findo da presi
dencia da província de S. 'Paulo, remettendo dons 
exemplares dos· anne:tos do relalot·io que apresentou 
a assembléa legislativa da dita provmcia.-.Ao ar-
chivo. · · 

O mesmo Sr. secretario participou que, por 
cartas datadas de honlerri, recebidas depois da 

. leitum do expediente, os Srs. senadores Pompeu 
e Teixeira 1untOJ' communicaratl) ni!o poder com
parecer ror inconlmodos de saude.-FicoÍl o se· 
nado inteirado. · 

O Sn. 2• sacnETA~IO leu os seguintes . . 
'PARECERES DA COMNISSÃO DE PENSÕES E ORDENADOS 

A commissfio de pensl!es e ordenados examinou 
a proposiçi!o n. 2fi de 23 de Março ultimo, pela 
qual a camara dos Srs. deputados approva a pensfio 
de ~00 ·ré is diat·ios, concedida por decreto de 23 de 
Outubro de 1.875 ao 2• cadete refotmaclo do exer
cito José Bueno de.Azevedo, o qual, em const· 
quencia de molestia adquirida na campanha do 
Paraguay, ficon impossibilitado de procurar os 
meios de subsistenc1a; e, á vista dos documentos 
juntos á mesma proposição, é de parecer que seja 
adoptada. 

·. Paço do senado, em 7 de Maio de 1.877.-,Lui::: 
Antonio Vieira da Silva.-A. Leitão da Cunlta.
Antonw Pinto Chicltoz·I'O da Gama. 

. . -
· A_ Jlroposiçlio n. 70 de 20 de Alll'il pl·oximo findo, 
cnriada ao senado pela camara. dos St·s. deputados, 
tem pot• o!Jjocl.o approvat• as seguintes pensões, con· 
cedidas por dcct·eto de 1.2 do Abril de 1.876: de 
60$ mensacs, rcpartidamcnle, aos menores Maria, 
Jo;io c Salustiano, filhos do i• cirm·gi~o de r.om
missão do corpo de saude do exercito Dr. Augusto 
Cesar de Sampaio Vianna, fallecido de molestia 
aclquirida na gue1•t•a do Pat·aguay, cabendo, pot•ém, 
eslt\ pensfio aos dous ultimas menores até. á súa 
maioridade somente ; do 30;11 mensaes, igual á me· 
tnde do soldo· da ratente de capitl!o pela tabella 
antiga, a D. Alipia Neomesia Lyra, lillm legitimada 
do fallecido capitão de infantaria Manoel!<'el'l·oira 
!la Fonseca Lyra, com missionado no posto de -ma· 
JOr, 

I Torres e Anna Augusta Braga .Torres, vi uva e fi· 
lhos do brigadeiro Francisco Xavier Torres ; a V 
manda reverter a parte que tocava ao menor Pedro 
a favor das agraciadas, visto ser clle·fallecido. · 

Estando justificados por diversos documentos 
estes actos do· poder executivo, é a commissllo , 
de parcr.eJ• que as referidas proposiçcles sejam adopt· . ,.,:;·:· 
adas ···· · .u 

l o ' . ~ >,~·~·: ;·:." 
Paço do senado, em 7 de Maio de !877.-Lui:: ,;11$.;-:\ 

Anto11~o V1eim da Si/va.-A Leitão da Cunha. ~ ··~ .~·~i 
A com!nissao de pensl:íes c ordenados examinou . ,,~ .~, 

a propos1çfio ria camara dos ·Srs. deputados n. !t~· . .:·:.:-~:"'
de ~ do corrente mez, pela gual se autoriza o go. · .· ·~!, 
verno a. conceder ao Dr. José Leopoldo Ramos, .' · ·~ ~iJ 
2• cirurgião da armada nacional, um anno de li· ··. >· ;~?..'i 
cença com o respectivo soldo, para tratar de sua · · '•· · 
saudc dentro ou fóra do Imperio. ·." 

Estnndo provada a molestia do peticionaria e a · "~ 
necessidade do vencimento com que for cnncedida 
a licença, ~ a commis~llo de parecer qua a dita pro:: 
posição seja adoptada. • . 

Paço do senado, em 7 de Maio de !877. -Lui:: 
Antonio Vieb·a da Silva.-A. Leitão da Cunha.
Antonio Pinto Chicharro da Gama. • 

Ficaram sobre a mesa para ser tomados em 
considera~llo com a proposição a qu~ se refere, ind•> 
entretanto a imprimir. · 

o !'!ir, Jnnqueh•a (pela ordem) :-Sr. pre.o 
sidcnte, n:to sou inclinado a fazCI·rectiflcações sôbre 
a publicaÇ<io de debates i mas, como no discurso, 
pot· mim profel'ido1 nesta· casa no sabbado ultimo, 
ha uma pequena alteração, de que já se aproveitoti 
o honrado set:tador pela provmeia da Bahia, que. 
tem estado commigo em um certamen a respeito de 
certas questões, ni!o posso deixar de fazer a reeli· 
ficaç;ío. . 

O periodo ó este: (lendo) " Mas, Sr. ~t·esidente, 
não sei so o nobre senador é sectario da éscola da. 
queiJes que querem que a balanr-a .commereial s~ja 
o unico reguladot• do cambio. Nilo sei se S. Ex. 
entende lambem, como os ant.ig~s physioct•atas, que 
a riqueza de uma naçiio o~onsJslla e~ obter a maJor • 
somma de otli'o, et•ro fatal combatulo por Adam 
Srnitb, Quesnay e outr0s abalisados escriptores, a · 
quem tantos serviços deve a economia politica.,; 

Ora, tendo eu dito quo ntlo sabia se o honrado 

. ' ·.· 

... 

., A' vista dos documentos que lhe foram prcsen· 
tos a .commissl!o do pensões e ordenados ó de pa· 
recet· que a-dita pt·oposição entre na ordem dos tra-

senador era sedaria da eseola da balança do com· 
mnrcio, isto é, da escola. que .julgava fJue na aequi· 
siçtlo do ouro estava o maior proveito e a maia!' 
fcliL:idade para a naç;lo, declarava-lhe ao mesmo 
tempo que esta escola om combatida por aquelles 
que, ~omo Ad~m Smith o Quosnay, tinham aberto 
urna nova óra para a economia polilica. Por con· 
seguinte, o qno se dá neste. pcrioclo é uma h·ans· 
posiçfio do palavras 

·~· 
balhos o seja adoptada. · 

Paço elo senmlo, cm 7 de Maio de !877.-Lni::: 
Antonio Vieim· da Szlva. -A. Leitüo drt Cnuha.
Antonw Pinto CMchorz·o tlrt Gmna .. 

A commissao de penslios c ordenados examinou 
as tinas tu·oposiçües da ~amara dos St·s. deputados 
ns. 7:1 c !09 de 20 de Abt·il o ~ do ~Iaio rio cor
rente anno i a 1. • npprova a pcns:lo do GO;il 
mensaos, con<:cditla J'Cparltdamcnlc, por dOCI'olo Llo 
lO do Junho do 187ü, sem prejuízo do meio ~oltlo, 
que competir, a D. Maria Pinto llmga 'l'ot't'os, 
Mal'ia Anlonia Draga Torres, Podt•o Augusto llmga 

Eu dizia: «Ntlo sei se S.E"<. entende lambem como. 
os antigos economistas que a riqueza das nações 
consistm em ler uma maior porçtio do om·o, erro 
ratai combalido pelos physiocmtas, Adam Smith, 
Qnosnay e outt·os abalisados cscl'iptoros. • 

Pot'lanto, LJnamlo ompt·cguci a oxpt·cssl!o-phy· 
siocralas- foi cm rulaçtlo a Qncsnay o Adam •I I• 

' 

! ' 
;t; 

''I .o 



' ' 

. I . 
I ', 

.... 

124 ANNAES DO ESNADO 

Smith, que sao ovidcntemenlc os chefes iniciadores I visto como formavam um syslcma e entendiam com 
desta escola. Tanto ó assim rpw, quando Quesnay, um ramo impoJ•tànto do serviço publico, se o nobre 
a quem os inglczes chamam até o pao d<t Heicucia ministro julgasse conveniente, fossem destacadas do 
cconomica, apresentou a sua ohm, houve JlOI' esses projo.eto e remettidas :l commissfio do marinha e 
tempos debate sobro ·o nome que se devia rla1· á sua guerra para instituir um exame sobro .ellas, da1· seu 
doutrina, e Dupont propoz o nome de physiocracia. parecer c ver aquellas que estavam no caso de ser 

Conseguintemente, esta ·nova escola dos Quos· adoptadas, po1·que eu n~o podia ter a prctenção do 
nay e Adam Smith ó que é a escola dos phy· suppor que as ideas po1· mim formuladas conti· 
siocmtas. nham r. ultima exp1·cssfio da verdade, as medidas 

Mas, no meu discurso, por um engano lachygm· que, em deliniliv:t, deviam !er adopladàs. Nunca 
phico, está a palavraphysiocmtas cm primeiro Jogar, l!ve tal Jll'ülinção; foram idéas que apre~enloi Jéal· 
de modo que pn1·eco que eu chamo aos antigos cr.o· mente :\consideração do nobre ministro, idéas 
nomistas physiocratas, rJuando isto tl evidentemente filhas de um estudo acurado, idéas já por mim 
uma inexactidão. E lendo cu declnrado que a tlou- enunciadas, ha cm·ca de dez annos, porque o que 
trina da balança do commcrcio era combatida por .formulei nessas emendas já o havia dito em !867. 
clles, ipso facto declarei que clles eram da escola Essas idéas, sem exclusão de alguma, constam de 
dos physiocratas. um discurso que proferi na camara dos SJ•s, depu· 

. Eu nau:! diria sobre osto pequeno Angano tacby- tarlos em 22 de Julho daqncllo anno. 
graphico ou typograr.hico se por ventum o honrailo Entretanto, como foram recebidas as emendas ? 
!onador pela p1'ovincia da Bahia hontcrn não se Como um ~~·esento do grego, contemlo talvez. uma 
tivesse apressado a tol'llar saliente este er1uivoco. insidia I Em, realmente, para magoar-me que es· 

· l.e pequeno tributo que eu preslaya, em desemp,·· 
PRIMEIRA PARTE DA OHDEM DO DIA nho do meu dever, auxiliando um gabinete, cuja 

FORÇAS DE TJmRA 

ProseJ.:uio a 2• discuss;1o do art 3• addili v o da 
cama~a tios Srs. deputados com a emenda do SJ•. 
l'a1·anagu:i c outros senhores á lll'oposta que 
fixa as forr-as de terra para o anno financeiro de 
!877-!878. 

Niuguem mais pedindo a palavra, votou-se o foi 
approvado. 

Posta a votos a emenda do 81·. Paranagu:í Q outros, 
foi rojcilatla. 

Seguia-se a discussão do ar! ~· auditivo da 
carnam dos Srs. deputados o foi sem debate ap-
provado. . 

Foram suhmetlillos :l discussão os artigos additi
vos do St·. Paranagu:i o outros. 

o Nr. I"IU'RJUtguai :- S1·. presidente, :l 
vista da marcha do dchalo c do p!·ocedimento dos 
honrados scnadOJ·es, que Icem tomado a peito 
defcudeJ' a Jli'Oposta do :;oveJ•no em todos os seus 
pontos e viJ·gulas, pl'C<:ipitando um juizo sem o 
exame necessal'io, som ·estudo dclitlo, como cumpl'ia, 
sobre as· omeudns, que tive a honm ·de oJli;reccJ' ao 
senado, estou tlisposlo a entJ·egal-ns :í s1m sorte, 
convencido do que o governo mio quer altei'Hr.fio 
alguma,. n:io fJUIJJ' mesmo e~onomia neste ramo im
porlanto do servir-o publico, como me parece que 
em elo seu rigoroso deveJ', annunciantlo-se solPrnnc
monle u1r: deficit, COliJO o foi pelo honmdo ministrà 
da f:1zt•nda. · 

As emendas, que ollercci ao senado sem animo 
hostil ao ga!Jinclt•, som vistas de prrjudi~ar a sua 
politica on embaJ'a(~ar o snn•iro puhlico, tJ•azemlo 
o resultado llrmonslrado da economia impoJ•tanlo, 
do ccJ·ca de 2,300:0(10;13, essas emendas urro deviam 
ser desde logo impugiJadas, dcsallcndidas; deviam 
ser consideradas pelo govomo e pula sua maioria. 
Eu mesmo, quando as ol!'eJ·cci no honJ':Hio ministro 
da guerra o as subnJCili ao crilcl'io tlo senado, urro 
duvidei suggcl'ir o al\'ilrc do que essas emendas, 

politica niio apoio ; era, realmente, para magoar• 
me a maneira por que f'omm recebidas essas id~as, 
esse pequeno tributo que tive a temeridade li~ offe
recer à considerac;ío do senallo. 

R.epilo, ant~ve1ido mesJ.no que o v i cio ~la. origem 
podm prejulhcal-as, p~d1 ao honrado m1mstro da 
gucrm e aos seus amigos que ntro antecipassem 
sru juizo, nlío se collocassem em uma poslçilo·de 
teJ' depois de sustentar a rejeição, como agora fize~ 
ram. ~~u quiz prevenir isto. · 

Mas o nobre relato!' da commisslto de marinha e 
guerra, antes mesmo de entender-se, acJ•edilo, com 
o nohre ministi'O da guerra, precipitou o Peu juizo 
e condemnou, rejeitou m limine todas as emendas! 

E' venlMle que o nobre ministro foi mais cau
teloso e pl'udente; nt1o as repellio inlimine; reco
nheceu mesmo quo entre as Jdt\as por mim offere- · 
c idas, alguma havia digna de approYa(lfio, mas que 
out1·as, entemlendo corn um mmo tao importante do 
serviço publico, trazendo a idéa de rcfo1·ma, em 
conveniente o justo que fossem licstacadas e re
mettidas á commisslio de marinha e guerra, afim 
de oll'ereccr um p1·ojecto separado. Este ah·i· 
tre me parecia razoavel ; ni!o seria eu que o 
havia suggerido, quando tive a honra de submetter 
as enYondas à considcJ·açilo do senado, que ousasse 
apresentar-mo contra ello. 

lllns ü vislit , como t!isse, do p1·ocedimento do 
nobre rl'ialoJ' da commissão e de outros senadores 
quo se lhe segui1·am com a pnlavra, rejeitando in ' 
limine as itléas por mim ap1·esentadas, tomando-as 
com~ um pt·esento. dt' g1•cgo, estou.dispo~to, .mesmo 
depo1s da proJJUII!\Jn(l5o do meu honrado am1go, se· 
natlor pela Bahia, tle deixai-as COI'J'Ol' :í sua sorte. 
As ememlas eshlo pl·oviamento I:Oildomnadns, e con
dcmuadas sem estudo, sem exame, sem raziTo· suf· 
licicnlo, quando cllas tendem, cm seu msullado, 
a cconou1is:u·, a reduzir a dcspeza, que parece 
ser o que devo ambicionar o gabinete, espeeinl· 
mcJJlc o no!Jre ministro da fazc11da, que nos :umUII• 
ciou um rlcfimt cm propo1·ções trro elevadas. 

' . 

I , 

... 
11 



• 

'• .. 

' . ' 

-. 

.• 

·' ·. 

-· 
··., .. 

ANNAES :00 SENADO 125 

rando-se as emendas additivas, querendo-se en
xergm· nel!as aquillo que ncl!as ufio se contém, 
fazcndo·so cariL l{IIC cllas digam aquillo rJue nunca 
disseram, nquillo que. nunca tive em n!onle. 

O nobre minish·o. da fazenda, que já nos annunciil 
n necesHídado de novos imposto~. devia, segura· 
mente, vi1·.cm meu auxilio, n:ia só porqtLo destas 
emendas devo resullaL· alguJila' economm para o 
thesouro, ~enao lambem porque mo parec•J que 
algumas dellas, em outro tempo, •moJ·cccJ•am o 
assentimento do.hourado minisl.ro. 

Digo que I]IOI'Cccmm o assentimento do honrado 
ministro da fazenda, porque o no]JJ'o senador re· 
Jato1' da commissao do madnha c guerra, quereudo 
justificar a for~a·lixa1la na proposta, como o foi na 
C!nenda da outm caman1; quercmlo ao mesmo 
tempo combater um dos meus artigos additivos, 
que supprime o estado maio1· de 2." classe, l'l'Pi'O 
duzio um !J•echo de um cliscu,·so do nt>ure ministro 
da fazenda, que veio, na sess:io Sl'guinto reclamar, 
suppondo que fosso um aparto a clle attribuillo 
na~uella discuss:lo 

Ainda honlcm, chew de um cuthus1asmo extra
OI'(Unario, o nohro senador p~lo Paran:i bradava:· 
«Irnpugnacs esta autorizar-ao para a reforma do .: •.... :.\ .. '.:~···:·~ •• ··,· 
cm·so do Rio Gmlldo do Sul c entretanto conce- · ··" 
deis ao governo uma antol'izaçtro immens.1,. um ·.,:;gr·'"~'· 
podc1· discl'icional'io, uma especio de tlictadura para . 't~. 

linha, pois, S. Ex. atloplado a mesma idéa, ,c, 
seguramente, ora do cspoi'al' que,se naq.fosse minha 
a emenda, a sustentasse c viesse cm seu at1.~ilio. 

Essas emendas, que :u:aloo do entregar :í sua 
sorte; essas emendas contlcmnadas previamente, 
comlemn:Hias sem estudo, condemn•das sem cxauv1, 
contlemnadas pdo vicio de ol'igcm; essas emendas, 
alcunhadas de pri$ente de grego, conlêrn, ali:ls, 
idilas que foram po1· mim fm·wuladas depois do 
estudo, sobre as q1mes ouvi homens pmticos, gene· 
mes tio tempo da gueJTa, e a respeito (bs quaes 
devem exisl11· memoJ•ias eseriptas na secrctari:( da 
gum·1·a. Essas idéas, que mais de 'uma vez tenho 
a[lrcsentado ao senado, cuja attent~:io chamava pam 
esse assumplo, pctli ndo que se inslituisso debate c 
visse o que em necessm·io fazoJ•; essas irlt'·a~, asSIIn 
enunciadas em dilfel·entes épocas, quando eu. occu· 
paya bma posição m.nito cliJ~·o,·entc (!aquella que 
hoJo oecupo; essas 'Jdéas, (ligo, podwm merecer 
toda qualificaç;io, mas nunca a de presente tle (JI'e,ryo, 

O Sn. DARÃO DE CoTEGIPI; (ministro da; {a:;;emlu)': 
-Quem foi que tlisse que eram presento tle gi'Cgos '! 

O Sa. JJJNQUEIII.c-Sú se foi o S1·. · Sill'eira da 
Mo !la. 

O Sit. P.UtANAGUÁ :-Na sessão de 22 de Julho do 
1867, fallando eu soiJJ'C uma aulol'iznç<iO nos !ermos 
em quo a rninha e~lá con~c!Jitla, isto é, autoJ·izat~<io 
liwitarla, I'OSlJ•icla, quo n:io pútlo so confundir com 
o nruitl'io, nem com uma J'aculdatle tliscl'icionaria 
ou dictatlnra ; nessa discuss;lo, digo, moslJ•ei a no· 
cessitlado. do suppi·imii'·Se,uo oslndo maio1• .!;CIWI'al, 
um gJ':\o da gemrchia, a convonioncia do supp1·i· 
mii··so o posto de 2• cinll'gi:io tlo 11orpo riu saude,a 
necessidade do uma refoJ'IIHt no corpo Pcdesiaslico 
e no coJ·po do cngenlwiros, a ri'Speilo do posto de 
tonenle·cOi'Oill'l, a respeito tios cni'JlOS CSJH!ciacs de 
estado-maior tle 1" classe o eslado.mnior do arli· 
lhal'ia, olc. 

Allutlo a cslo lliscuJ·so [>a,·a qno minhne üllliJIHlaB 
appa1'rl~a1n com sun \"CI'daduiJ·o <'<ll'aclel'; não s:lo 
~llli'i!llas do npposir:lo, s:io nmlitlas do Ol'g:u.liza(~:io, 
qun dll\'[!111 d:ti' 11111 i'CSUJlatlo 1!0 IJ~OIIOIIllil O du 
mnlhol'amonlos pam esse ra1110 do SL'I'I"il~O tuilolioo. 

J\ssi111 o l]UIJ l'll (jUOI'O SOl' CO,III[Irehondido; C 
. nosso terreno quo devo ser combalido, e u:io uxago-

morganizar o exm·t:ilo." , ..... _ 
Onde o nobre senador relo Paran:í descobrio, :/.\?;" 

nas omentl.ls, quo ofTercci ri considemção .do. s~- · . =.~!J}r.f 
nado, essa dictadura dada ·ao gove.mo ~ Po1s ~ .. · ·"·::: 
uma omrnda que contém tantas restnccões, quo ·' ':~ 
intlica a cspht'l'a de acç:io crn qne deve gyrar o 
podei' exe~ulivo no desempenho ela faculdade que 
lhe é concedida, pMe jamais ser c!nssHlcn~la .como 
dictaaum? Porvcntlll'a uma automa~ito .11m11ada, 
que deve da1' cm resu!lado uma reducção de de~· 
peza puhlica, pódc-sc comparar corn uma autor!· 
z:w:1o vaga em sr.us lr.1·mos, quanto :l natureza 
da· reforma, c indefinida quanto :l .despeia, qt!e 
della deve provir, porque o propno nobre mi· 
nist1·o da guel'l'a nrro pódo calculai'. esse quan· 
tum? Jh compara~<io entre a automação sup-
posla c aquella qnc olfcrcci, indicando os termos 
em que a reforma se dci'O ell'eclual', apresentando 
os calculo.i que dmnonstmm circumstanci~damente 
o resultado de economia que se deve esperar nesse 
mrno de se1·vico publico, procurando llJ(Istmr como 
o scJ·vi•~o se melhorava c se adaptava :I natureza daa 
J'unce6ês dos dill'ércntcs Sl'áos da officialiclado do 
excrêito ! · 

O Sn. SAnAIVA : -A tlifTerença é que uma au-· 
grncnta a despeza c a outm dimiauc. 

O Sn. P.~nANAGUA :-Pol'tanto, o nobre senador 
relo l'araml, no desejo de ~~1xili~r o nobre mi· · 
nisl1·o da gue1·ra, a quom alias na o. t~nho por fim 
c•-..'!mri:n· do modo al~um, antes auxilml-o, porque 
attentio :i causa puuliea, do modo, porém, por que 
entendo IJUe o seJ•vi.ço se deve J'a.zm·, e apr~sen· 
lando illeas que aqlll tenho manlfeslado ma1s de 
uma vez r.m tHill'a po~iç:io, não. linha razão para 
emprestar :i minha r monda um caraelor que ella 
n:in tem, llfll c:u·actcl' de aulol'izaç;io vaga e imlefl· 
nitla, do uma dici.;Hlnra concedida ao governo, o 
quo eu não concedi e n~m podia c~needer, por 
isso que l.am!Jem n:io a (ji11ZCI'a pani 1111111. 

O primoii'O .additivo é os lo : . . 
" E' ;lulonzado pam I'OOJ'ganJzm· o exercitO o 

allei'ÚI' o qn:11ll'? da rcspediva oJTicialitl:ule,. (!isll'i· 
huida lütla a torça em quat1·o g1·andcs dil'isúos, 
conl'ol'lll" julgai' uuis couvenicnlo. " . 

Nns scgninlos p:u·ag1·aphos, estabeleci clausulas 
!]IIQ o !illi'I!I'IIO 1levia oloscl'l':u· no tlcsompcnllo dessa 
incnmlooncia; o d1Jsde ent:lo :1 l'!![lUgnan<lia quo os 
m1!1lS noiol'es amigos podiam te1' para conferir uma 
la! anlo1·ir.n\'·<io a 11111 gnvomo, cujo pensamento po· 
lili,m u:lo npoi:unns, podlil dr.sapparocer, cm VISta 
da u:lllsa puhli~:1, tlillll'ce><-<itlado tll'gcnlo de tlcucl· 
la1' o d~ficit, uocossitl:ulil !JUIJ tloi'O unir a lotlos, 
g1·cgos o lroyauos, porque lrala·so tle um mal quo 
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affocta a sociedade ·inloim e a 
gr·andcs incommodos, 

. . . ·,,. . 
todos amea~a do cionadas cm uma certa circumscripção, recrutem os 

indil'iduos, quo devem compol·as, naquellas zonas 
mais proximas pela~ difficuldades; como disse, dos 
meios do conununicaçfio, pelas grandes despezas
resultantes do systema opposto. 

Mas o nohrc senador· pela província da Dahia 
impugnou vivamente esta medida, assim como todas 
as outras, nada achou que pl·est!Lssc, que valesse 
um estudo mais meditado,· mais rellectitlo. 

A distribuiç:1o da força cm qualro gmndes divisões 
não é uma idua accilavel, disse S. Ex.; o, para qw1, 
com cffcito, assim par·eça, entendeu S. gx, que 
devia oxageral·a c figur·ar· me como querendo esta· 
belecer exerci los provinciaes. Para combater a re
forma que apresento com essa medida, que me 

Nem o sy~tema regional pótle ser condemnado 
t;to Jiqeiramenlc, como o fez o nobre senador pela 
Bahia'; elle lern por si a cx.periencia da antiga mo. 
nar~hia franccza. · 

· pllr·ece de grande vantagem c de . grande utilidade 
publica; tratou o nobr·c sen:ttlor de mostrai' o in· 
c~.~n~eniente dos cxéi·cilos. provinciaes. Par·r•cia qur. 
S. Ex. fallava conlm a aclualitladc e não conlm 
o cstad9 a que eu quero levar· a força puhliea, por· 
que hoJe o que vemos é a .for~a espalhada pelas 

· dif!er·entes lH'ovineias do Imporio ; companhias c 
hatalhlies fixos, recnrlados cm uma limitada cir· 
cumscripção· ter·rilorial; e, sogummenle, n:to IÍ esse 
o pensamento da minha emenda, pois o que olla 

Sabemos quo,na época tia revolug;to, esse syslema 
foi substituído, no iuteressil da u.nidade, pelo sys· 
tema de exercito nacional, para depois solft·er· uma 
modificação. Em i818; o general mrnistr·o da guerTa 
Gouvion Saint-Cyr·, se não voltou ao systema re· 
gional, tratou de conciliar os .Jous, cslabelccendo 
um exercito micional c reservas departamentaes. 
Esse syslcma foi allemdo em·i832 pela lei de con· 
scripr.ão, voltando-se ao systcma da r·evolucilo ·no 
tlomiuio· de uma monarchia temperada. ~las este 
pr·iíJCipio ainda não ficou de!initivamente assentado 
cm França,--porque acaba de ser alterado em i868 
pela l0i vigente, eslabelecendo-so un\a guarda movei 
como r·esPrva, c esta, como se sabe, é departamental. . pr~tendc é reduzir a for(~a do .linha :ls suas attri· 

bui1~úes p~opr·ias, retiml·a do serviço policial c 
mesmo eleuoral. .. 

. 9 Sn. SrLvEmA Lono :-E' o fim principal da po· 
lrcra entr·e nós. . 

O Sn. PARANAGuA' :-Aieu fim ·foi vedar essa 
multiplicidade de destacamentos espalhados por to
das. as províncias, cm detl'imenlo elo scr·viço, por·· 
que, assim desmantelada a força, disseminada por 
uma vasla superticie tio terrilorio, clla não póde r·e· 
ceber a instl'llcç:to conveniente, nfio pódc lei' aquel
le gnlo de mobilidarlr, que lhe é indispensavel; 
pódo-se 1lizer mesuro f!UC ella se achai':l sem orga· 
niza(~ão .o. sem vitla, rlc modo que, 'dada. qualquer 
emor·gentlra, como a que prcsencHlmos ullunameute, 
com diffi,mldade se poderá mover c rcpellir· qual· 
quer· aggress:!o. 
· O que eu quiz, portanto, foi pr·oporcionar· :i for· 
ça publica as condições de poder· instruir-se ille
lhor· e de adquirir o gr:lo de mobilidaclo, de homo· 
gl•ru1idado nwsu1o, que n:io tern adualmenle. 

Mas o noLre st!rwtlor·, para chegar a seus fins, 
figurou-me, repilo, como qunl'enllo estabeii'CCi' exer· 
eitos provinciaes, quando justamente pula minha 
emenda nu me inclino a acabar· com ellcs, conccn
tmndo n for'(:a l'lll quatro gmndes divisões, por·quc 
nem por essa emenda cu tmtei do rtlsolver a gr·antlo 
q_uest:lo cnlr·o exercitas rPgionacs c CXI'i't~ilo na
ownal. Eu n:io allor·o a lei do rccrul:uncntll, n:io 
cslahdc!.'o quo este s11 fa(~a exclusimmonlc cm wna 
c1wla o tlclt•i·minada circtllllscr·ip(~ilo; islo ha de 
awnlocer pela J'Oi'Ç-a das cousas, pnr· aquollas 
raz,lt's. quo o,nolH'C senador alkgou 1:0iJim a idéa 
quo lll'o a htllll'a tio oll'••i'ecer· :l cousitlt•r·an:lo do 
bCIIado. J~sso r·ccr·utanwuto, l'IIJ cortas u dêtermi
n:ulas eii'eumsci'ÍJII·'i'•s, ha do :u:onli1cer· pnlas 
ddTiculd:ulus tlos 11ossns meios de commuui,m· 
(~fln, pelas gi·andns dcspezas IJliO li:lo do I'O· 
sullar· do disl.i·illuil'"ill·se indislinclameule os IJOil· 
lingPnlos aos dill'eroules COi'JIOS cm lodo o Imtm· 

' 1:'" rw. J!, na I UI' ai I) uo as for\: as q uo se acharn esta· 

Portanto, não póde a idca ser r.ondemnada abso· 
lutamcnle, de uma maneira láo percmptol'ia, como 
o fez o noiH'O sAwtdor·, invo~ando a auloritlatle 
do maior capitão do seculo. 

Eu, altlm da autoridade Cjue lhe poder·ia oppor, 
da antiga monarchia fr·anceza, em que as provin· 
cias tinham· uma certa autonom\a e, por eonse· 
guinte, os cxcrcitos se recrutavam em urna cil'lmm· 
s1~ripção limitada, poderia, digo, além dessa 
cxporicm1ia do tempo ern que a l~ran11a teve excel· 
lentes tropas ll emprehemleu gl'andcs C'JmmeUi
mentos, apresentar-lhe o exemplo da prinwira 
potencia- militar da Europa, a Prussia, corn uma 
sancçiío de c~rca de 70 annos, porque, de i807 até 
o presente, a Prussia tem os seus cxercilos regio· 
naes, e dahi não tem senão colhido gr·andes rcsul· 
tados. Foi com os excrcitos, assim recruta1los, que 
a Prussia, em i866, invadio c venceu a Austl'ia; 
foi com esses e:tor·citos que, ainda ullimamcnto, 
dei·r·otou o grande poder militar da França 1.. •.• 

Mas o nobre senador·, querendo ainda aulor·izar· 
se com exemplos, apresentou-nos a Italia, dil'idida 
cm sete commandos, iii regiões, e creio que 60 dis
lrictos. 

Eu não apresento syslcma !:to desenvolvido. a 
esse respeito. Na emenda, que oJTere(~O, n~o resoh'O 
uma quosl;to tão grave como esta, em que os mestres 
mio su pr·onuucinm s1milo com umila hesitação, mto 
ousam cmitlir um juizo ddiuilivo n pPromplorio. 
Como potlcl'ia cu fazei-o? Fa(~a-o o nobre senador, 
ou n:io mo julgo com essa autoridade, mqs peço-lhe 
que faça ajnsti(~a de entender· o addilivo, qno· tive a 
ltol!l'a tle oll'l!r'eccr·, nos lermos cm quo ost:l con· 
cehitlo, o não tloscubra uclle ,aqnillo ~uo não 
conlém. Eu não quero estabelecer exerci lOs, ba· 
lalhões provinciaes, porque estes são os quo 
uxisltllll aclualrnenlP, s:1o essas companhias c ha· 
lalliúi!S lixos quo su acham ospalhatlos pelas [11'0· 
vincias, IJIIO ahi s:io CJ'eados c rccn!lados em uma 
liudlad:t cireumscr·ip(:áo. · 

O uobJ'e senador·, portanto, para combater-mo levo 
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do exagerar o que eu disse ; foi-lho p1·cciso desvir
tuar mmhas idéas para combátel-as; mas este eJI'oito 
é passageiro, nao resisto a uma analyse mais detida, 
nilo resisto ao pofler dos factos. 

O nobre senador, qumwulo sustentai' a excellenr.ia 
dos quadros 'da nossa officialidade e, por cons9-
guinto, a desnecessidado do qualquel' reforma, n:io 
duvidou dizer que não havi~ excesso, o que,po•·tanto, 
ess~s quadros nilo comportavam os córtes, que en· 
lendo del'cr fazel'-So em beneficio do thesouro o 
sem detrimento do sorvir.o publico: 

. Figurou o n.obro son:Ídor uma proporção, que 
lião mo consta soja apoiada pela autoridade de 
nenlnima pesso~ competente, dando como averi

. guado que 20 praças exigem um official. 
. O nobre senador não apresenta urna autoridade 
· para corroborar este asse1·to. A proporljilo n:to é 
esta. A officialida!lo em todas as organizações mi
litares é-de 3 "/•; enti'O ÍlÓS a propOi'ÇáO regula 6 ·•j •. 
Mas, se computarmos a oll1cialidade dos corpos 
espeçi:ieR, a ditrerença é notal'el, a proporç~o mais 
consulera rei. · 
• Os corpos especiaes silo de grande. utilidade, 1l:io 
movimento ás tropas, exr.cutam ~e•·viços muito im
portantes, demahdam intelligencia o conhecimentos 
1~ais aporfei~oados. Consta entre nós de 513 inui
Vlduos. 

mais do ·400 officiaes, sem prejuízo do eervi~o 
publico, a não querer-se dar maior desenvolvimento 
;í chaga do funccionalismo, que eorróe as entranhas . 
do ~aiz (Apoiado,q), E' uma despeza que pódc se1· 
alliviitda sem deh·imento do serviço. 

Todos concordam que, ~e os quadros forem muito 
numerosos, se tomarilo desmedidamente onerosos 
ao Estado ; se fi'allDs, nilo poder:lo assegurar a ·boa 
comr,osiçilo d~ exercito pam qualque1· emergcnoia. 
Desr~o marchar nestes assumptos com sPgtll'ança, 
escudatlo com a opioião dos entendidos. Não tenho 
rm vista, nem podia ter, prejudicar o serviço do 
qualquer fórma. N:io; apresento idéas que devem 
ser, sen:lo desde logo adoptadas, ao menos estuda· 
das e reflectidas; e não duvido aceitar emendas, 
porque tenho alguma doeilidade; n~o sou inaeces
sivet :i razao, que convence. Quero alliviar os qua· 
dros, Jiorque assim allivío ·o thesouro, o sacrificio 
do povo minora e o exercito nada perdé em sua 
elficiencia. E' preciso poupar na paz · pa1·a es
tarmos prepm·ados ern qualquer emergenc1a grave. 
As fin:m~as tlo paiz silo o ne•·vo da guerra; sem 
dinheil·o nao se faz guerra, e as finanças precisam 
ser amparadas pam os g1·andcs melhoramentos, para 
a prospP.ridade no tempo de paz e tmnquillidacle. 

E' preciso, portanto, attonder se.riarnento a este 
assumplo . no estado critico em que se acham as 
finanças, estado descripto pelo nobre minist1·o da 
fazenda com as ,óres.mais carrel!'adas. 

O nob1·e senador pela Babia insinuou que ria 
minha emenda n~o.resultava economia. S. !.Ir. n~o 
comprehende a utilidade de supprimil·-se, no estado 
maior ·geueml, uma classe, um gráo da hierar~ 
chia, isto é, o posto de ma1·echal de campo. 

· ... •. -~ 

·- .. 

. -· .. 
.. 
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Nos ouh·os corpos o algarismo não ó pequeno; 
ha na artilha1·ia 187 officiacs, na cavallaria 268, na 
infantaria 809, ao todo f,26'~, a que se devem uni1· 
os /H3 officiar,s dps corpos especiaos. Sendo, por
tanto, o total do 1,777, o que estabelece uma pro· 
porçilo de muito mais do 6 "/., em rclaç:io á força 
calculada para o nosso estado completo; nilo fallo 
do effcctivo, 

O nobre senador pela Dahia, para justifica•· a 
mcageração dos quailro; assim estabelecidos pela 
legislação vigento, apresentou-nos, como indispen
savel, um official por 20 soldados. Entretanto não 
é esta a proporção : os mestres dizem o contrario 
distn. O generall\larmont, citado como autol'idade 
por Via!, Savoic e Camam Leme, qne não fez ma i~ 
do quo · reproduzi•• o que escreveram aquelles 

Nos paizes bem constituídos, onde se tem pi·es-
tado toda attençiio pam se dar· aos exercitas a: :.-:~: 
devida organizaç:io, eJies sao divididos e subdivi- . · .. · · 

oull·os, estabelecem do 30 a ~0. · 
'Eis aqui o quo diz Camara Lemo quanto aos 

qua1lros: , 
·" Vemos q110 á tosta de cada uma das unida

tles tacticas se achava um chefe; Vamos agora dizm· 
duas palavras acerca dos seus quad1·os, os quacs 
exercem uma g. ande influencia no valor das tropas. 

Os quadros tlevem estai' llm pi'O[lOI'Çfio com o ef
fcctivo do exercito. Um official é destinado a com
mandai' 30 ou 40 soldados, pl'llporç:lo que parece 
mais razoavcl quo a su:t ccouo1ma c misteres a qur 
silo destinados. ".E' esta a opiniilo do mal'echai.Mar· 

\\ mont, que parece a mais aceilavcl sobro o assumpto. 
O Sn. DUQUE nm C.\XIAS (pmiden(o do conso/!to) : 

-Isto u na Europa. 
O Sn. PARANAauA :-Diz o .nohi'O ministro qno 

u na En1·opa; mas, aind.a quando se re,luza n pro· 
por('rro d1J 40 a 30, os qnadi'Os da nossa ollicial id:ulo 
silo demasiadamente cxagcl':ldos. As roduc("ios que 
p1·oponho nas dil!'orcntcs emondas d:to um cúl'lo do 

di dos, afim de que possam mover-se. ,~J~~~~i~ 
E' com essas divisões e subuivis6esque se.estabe-· 

leecm as ditrerentes unidades tacticas, gue facilitam 
n:io só o movimento mas lambem a administraçllo. 
A' testa do cada urna unidade taeti~a estrl um offi
cial, que lhe impl'imo o movimento e a vida. Reuni
das todas éllas fJrmam um corpo e uma hiemr
ehia, de. maneira que subordina-se toda essa grande 
massa á .vont:ulo de um Jiomom, que é o SL'U pensa
mento dmctor, quo ·lho imprime o movimento "e a 
vida. Assim todos os grilos da biera•·chia acham 
seu fundamento nessas tlh'isõcs e subdivisões, que 
s:io requeridas pelas neccssidatlea do servir.o, ne
cessidades ta clicas ou administrati 1•as. O éxcrcito 
divide-se em l1·cs gm11des f'rac~ões tacticas, e é pm• 
isso qnc, no ostado·(naior general tlossr.s paizes, 
n:io so conhecem sonilo h·cs g1·áos : general do exer
cito, general. lle di~is:to e .geneml de hl'ignda. So~
cori'D·me a1ntla a autol'lllade do Camam Leme, 
po•·qtw, •·eferindo-mo a· este autor, refiro-mo aos 
prineipaes mestres. pois que ollo nilo fez l)lais do 
t(UO snguil·os eomo homens praticas o abalisatlos 
na nHttc1·ia (Lendo): 

" 8starlo·111aio1·. !lli!ICI'al. - Este clcnwnto quo 
cnlra na compoSI('áo dos exe1·citos, atloplando a 
delini\~Uo do exerr:ito segundo Lloyd, pódo cousi· 
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derar-se o motor da mnchina destinada a opemr O mesmo acontocel'ia a respeito dos br.jgadeiros: 
movimentos militams. · passam a brig<idciros quatro coroneis; a ditl'erença 

Nos paizes · omlo ha· o~ercitos bem organizarias nrro é como so os quatr·os br·igarleiros fossem tirados 
existem só tws classes tln omciacs gr.ner·a••s, que de f<ír·a do quadro; c, para compensar essa ditl'e· 
silo: gencmcs de exercito, gcnoracs de divisão c r·t•nra, proponho a supr•essilo de 20 tenentes ele 
genera••s do brigada." , estado ruaior tio primeira .:lasse bem como a dos 

Nós temos quatr·o, e é por rsso que ou pl'flponho lenrnlcs-cororll'is nm numero do 3i:i; om summa, as 
a supprossiT9 do um dcss<~s gnlos na hier·ar·chia. O snppr•t•ssõ<~s resultantes do minhas emendas andam 
nubi·o senador· pela Bahia, relator da commiss:io de rm ~S:J officiacs. 
marinha e guerm, disso que nüo sabia a que víulra Com a Sllf>Jlrcss:io de 2GO alf,~rcs, que entendo 
essa suppress:io. S. Ex. devia salwr·, o estou certo possivel cm tempo lle paz, pela demonstra~ão que 
que sabe, mas, ou lin~io que não sahia, ou oxage- acaho do fazer, apoiado na nutor,idade dos mestres, 
rou aquillo que cu drssc, pam melhor comh:ilcr- lcr·iamos.a tlllOnomia de trcsentos o tantos contos, 
me, como se cu apresentasse emendas com o i1rtuito economia qur, unida a que, no meu conecito, 
de incomrnodar ao governo, quantia minhas crncn- lambem se pMc fazer, do 400:000$, que so dilo 
das se encaminhavam todas ao !wm do scr·l'i,.o pu- para gntlificarúes aos criados, montaria a setecentos 
blico. Eillclllli quo dc1•ia acudir ao rechuno do c tantos contos. 
nobre rninistro da fazenda, qnanclo nos annunciou o Ora, já apr·esentei aqui urn argumento dó anato:. 
deficit, e então cu rlisse ao nobre duque que cllo gia, que. como aque!lc, n.c par·cce prot:'eder, até pot• 
me acharia a seu lnilo quando Ira lasse de dchcllar rnaior'i:t de razrro. Se na marinha se foz no pessoal 
a deficit. Foi assim que, oll'erecendo estas cmcllllas, uma supprcssrro de Ires mil e tantos individuas, corno 
cnlendi .que ''inha cm auxilio ri~ nobre duque, o na reparliç:!o da guerra, que dispõe do nm pessoal 
'qual alr:ls apr·csentou um aeolhrmento um pouco muito mais numerost>, mio se poderia fazer uma 
duvidoso, e da parle düs nohrcs snuador·cs, que supprcssão maior do que aquella gue é aceita pelo 
sustentam a pr·oposta, apparccou Jogo uma repulsa honr·ndo minislr·o da guer·r·a? Em summa, essa 
peromptoria e clam. emcnrla foi já rejeitada, não insistirei nclla; más 

Por· conseguintc,l'ssns emendas cst:io justificadas, com relaç:!o :lmarinha aprese~tou-sg uma emenda, 
tan!o a· que diz respeito :l dislrihui(~::to da fol'ça em que supponho mor·cco o acolhrmento.do nobre mi· 
quati'O grandes divis<ks, <iantlo-so·Jhc o seu sentido nislro daquella repartiç:io, conc~l:nente á reclucç:io 
verdadeiro, como a que tlrz rcspcrto a suppress:io dos quadros. llclrro-me ao fJI'OJecto apresentado 
dessas categorias no uslado-maior··gencral. pelo Sr·. deputado Antunes,. pessoa muito entendida 

Mas disse o nohre senador· pela llahia que, cm e •Jompetentc. 
nllirno resultado n:1o lm economia, porque, se, por O Sr. dnpntado Antunrs, pessoa muito entcn· 
um lado, a cmcrula suppl'imo oito mar·cehaes dtJ di<ln o competente nestes assumptos, t•epito, ap_re· 
campo, crca tlous leneutcs-genomcs e quatro lrri:;:1- SPntou um projecto de rctlueç:!o dos quadros da 
dcil·os, c cm ui! imo ru~ultatlo a snppmss:1o ser· ia de mal'inha. Em para esta senda de reformas que me· 
dous offi,:iaes, hal'eruln aiutla o grande illconvenicntc parücc querer tl'ilhar· o noure ministro da mar·inha, 
de embai·at:ar ou rlifl]cultar· as promoções. . que ,,n desejava lambem chamar o nobre ministço 

Nüo procctle a asser·t~iío do 11ohrc senador, não é da guerra. 
fundatla a sua :u·gumcnla!.'iio. Economia ha sempn•, O Sr. iloputado Antunes, na sessao tio 2~ tlo 
e eu mosrno, quando apresentei as emendas, <lc· mez pr·oximo lintlo, apresentou um projecto, drsse 

-claroi r1nc algumas ddlas pi'IJrluzi:uu seu cll't.•ito im- o fie, par·a satisfazer· :í opini:io publitla, r~duzinclo o 
mndiatamente, oui.J•as um pou<:o mais remotamente, qu:ulro dos oJiiciaes da armada de ti91 a 396, donde 
mas entendendo com o nwlltommcnto do servi~o. devo resultar uma r.conomia de 192:000$000. Este· 
nem por· isso devia tleixar·-sc rlc ~tloplal-::s, pl'inci- projecto, ap'rcsentado por um deputado da maioria, 
palmonlc quando dcllas mio resulta de pr·osento um liio r·elaeionado com alguns membros do gabinete, 
augrnr.nto de d<,•spPza, sew1o urna diminuir:1o, se indica que o nobr·o ministro da marinha alguma 
lrcm que um pouco menor·, mas que, rm épo<Ja retlnct:rro rr·ctende fazer neste senli<lo, e, portanto, 
mais ;,J'astntla, deve produzir· lodo o seu cll'eito. n:io estmnhc o nobro ministr·o tia gucrr·a, que cu 

A elassc cios mnr·cdJa<'S de <lampo devia dcsap- ;tprosento estas cmowlas do rcducç;io, quando do·" 
parecer'. pi'Oduziri<IO lllll<L economia de ü8:000,;l, monstro que ellas cm natla Jll'ejwlicanr o sorvi~o 
ceonomia que n:!o se manifestada logo crn toda sua publico, :l dllciencia da força activa. 
integ!'idallt•, pol'fpJC ha1•ia, por nm lado, n cream1o Mas disso o noiH·e senador pela provincia da 
de dons tcrient<~s gencraes c tio qnatro bJ'igadéirÓs ; Balria, que a crncmla que l'f~speita :í supprossilo do 
mas por oul.r·o lado devendo ascr~ride•· ao posto do posto d<l mar·cclral do campo, além do niio tr·azcr· a 
t••nerll••s·g••nur·a"s dous IIJ:IJ'<'cha•~s de campo, j:í se economia pretenlida, vonr cmbaraoar· a promoção 
\'Õ qnc n:to Ira proprianrente 11111 augmcnlo do tlcs. tios ollkiars da classe immediatamento inferior. 
p<•za de dons lt'll<'llles-g<'Jif'J'il<'~, JHlJ'IJUtl Ira eorr·ns· Assim tluve aeonleccr por· algum tempo, :l vista da 
p<mtlenlo ·dinlinllir:io, pl'tllliJita, inll<h'tliata <I c dom; snpuralinnd:llrcia dos rJuadros. Emqnanlo m!o cn
maredt:lt'S de c:IIIIJlO;· qnc tl••s:1ppan•er•m, sem IJIIC lr:ll' no s<~tt estado IHl<'rnal, pôde ser• qilo islo aeon
S<l!IS Jngar<~s st•j:nn Jli'•J<'Il<llrido~ <! de ful.lll'o, ou por• lt'ça, mas n:io depois, por'<Jillllllo essa demora na 
meio du r·ef'orrna ou por· J'afJ,•efillf'lil.tJ, l•.'lll dn dr•s prornor:io s<~r:í cumpcns:ul:t pelo neccsso a uma pa· 
ilfljlnrecor· comph•lanwntn o.~sa classn, I'L'Sllltando tento ruuito super·ior. Os i11·igadoir·os passa1·:io ii. 
da ri a economia de üS:000-:5000. tl'll<!nles·gl'llt'r:tes, snpprimitlo o !)l':io irltcrmc(lillriO 
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da esealatlll hierarehia. O brigadeiro que soffre esta Irar. que me achava ~m tcrrenll. falso, querendo re· 
rnterrupr.a:o ou demora na promoç~o. é compensado duz1r o soldado à posJçfio do cmdo. Nao; se quero 
pelo accesso a um posto muito superior,· um posto nobililar o soldarlo, quero l.nmhem nobilitaJ• o ser· 

'a que elle nao poderia altingir, talvuz se nao fosse vi11o, o nao assignoi ao soldado brasileiro um par,el 
esta suppresslio do postp intermediaria. Portanto, qúo nfio tenha o soldatiO rias nações mais civdi
ainda por esse Jadó n~o procede a argumentaçlto do sadas o mais adiantadas do mundo. 
nobre senador pela Bahm. Nrro ha, po1·tanto, inc,onveniente _algum, destle. 
• Qúanto :i fusllo dos corpos espeeiaes, o nobre 'fue se rcgnlariz:t o sei'VJço, desde que o definam,. 
senador apresentou uma argumentaçao um pouco 1 esde que se acabem os abnsos, o inconveniente 
dubitativa, dizendo que nlto era de toda a vania- desappa1·e•:e e resulta ii1~onomia. Foi isto a que me 

· gem esta fus~o, que eram corpos distinctos o quo a eompromctti, querendo nuxiJiaJ' o nol.Jre duque na 
minha emenda n~o . tinha todo fundamento, mas g1·nnde em preza de de!JeJJar o tle(tcit. 
qne, .entretanto, ni!o era ~rgoeio para se repeli ir .. O O nobre srnatlnr peJa Bahia :unrla p1·ocm·ou Ian· 
nobre senador Jlareceu mnda enxergar alguma van- MI' o odiosll sobre as elllPIHlas previamente con· 
!agem nessa medida proposta. Todavia,. no propo- Ílemnadas, na parle CJIW diz respeito :1 suppress:lo dos 
si to cm que estava do condemnar previamente toilas ars~naes e dos lahol·atol'ios Jli'O\'Ínciaes. SenhoJ•es, 
as emendas, coneluio dizendo que na o tinha todo em todas essas emendas, CJUCI'endo cconomisa1', tive 
fundamento. · em vista o s••rviço publi~o. wro quiz de modo algüm · 

Entre~anto, me parece haver demonstmdo a con- compromettel·o, nilo qniz rlamuifi.:al-o. E~aminei 
venienr.ia da medida, reduzindo a um só corpo mi· os arsenaes das pro·vmcías, e o qtw vi ? Officiuas 
litar scientifico os Ires corpos especiaes, que figuram de alfaiates, latoeiros, sapateiros e outms desta na· 
no quadro do nosso exercito. Dividido,· porém, turcza. Se os arsenaes das províncias. estivessem 
em iluas secções, tem a primeira composta do es- no pó em que devi:un estai', em bom datem dos 
tado maior de primeil·aclasse, aquelle que se aceJ•ca tempos colomaes, e lwje um senador da opposiçlto 
mab do general, que constituo, por assim dizei', liliol'al vicssfJ com 111ão temeraria des!J'UÍI' aquillo 
os seus orga:os, os seus meios de 11·ansmissao de qni1 foi sr.lll[ll't' l'f'S/"'itado até nos tempos coloniacs, 

. ordens, porque·o general não póde esta1· em toda ent:io sirn; mas o IJIII'Sãoessesarscnaes reformados 
a pa1·te, nlio póde impl'imir a sua vontade senão pelo nohrc senadm·? Quacs são as officinas que ai! i 
por meio de auxiliaJ·es que a compJ•ehcndam e pos- existem pam a fu.nu iç•1o de hocas de fogo, de espin· 
sam reproduzir, visto que e !lo nllo póde ter o dom gardas, de matrmae~ r/e gueJ·ra? Porventm·a esses 
da ubiquidade. Esta classe de officiacs inlcJJigentes arscnncs se p1·ós!am ao mister a que devem seJ' dos
e instruidos constituirá uma secção. ti nados estabel~cimentos desta natureza? Nilo; estão 

O estado-maior de ar!ilh~ria e ,o ~arpo de' enge· de,.virtuarlos ; não p1·estam a utilidade que delles se 
nheiros, quo teem altJ'IbUiÇões Similares, podem, devia cspe1·ar, wio prestam utilidade correspon· 
sem inconveniente no serviço puhlico, fundi!•- se c dente· ào sacl'ificio que se faz pam sua manu· 
constit11ir uma secçfio technic:t. O nobre senador !Pnç:io. g' po1· isso quo disse qu1J fossene eonver
nlto entrou detalhadamente no exame da medida pa- tidos cm depositas, e visto c•;mo temos um nr· 
ra mostJ·ar a sua improcedencia, entretanto que ella sena! estabelecido em vastas proporções na CtMe, 
me pm·ece assentar sobre as conveniencias do ser· havendo Jacilirlado de cornrnunicações, se man· 
viço publico, que nfio ficariam de modo algum pre· dassem para a/li os supprimentos de sois em seis 
'jurlicadas. mezrs, e o niais se comp1·asso no mercado. 'So o 

Restabeleci lambem por um dos aduitivos o nobr.e senador deseJa pi'Olegrr a industria nas pro. 
servico dos cama1·adas, serviço que lJa em todos os vinc1as, mando se fiiZCJ' a compra de ceJ·tos fol'lle· 
exeJ•c"itos do mundo, cxercitos~que espelham, por t:imonlos nas (H'Ovincias. A mdustl'ia particular 
assim dizer, a naçao em todas as suas classes. A cw- pórle vir riu auxilio, apJ•t•scntar-so, foJ•neceJ' aq 
nomia resultante desta supp1•ess.1o é de 400:000$. exercito aquillo de que elle possa p1·ecisar o que 
Demonstrei gne esta quantia, distribuída pelo quadJ•o não seja prop1·iameuto ria cornpetencia dos . aJ·se. 
ela nossa officialidade, era insufficiente para o fim naes, utensilios lll•llicos, maleriaes de · guerra; 
que se tinha em vista, sendo de recciar (não digo pód,e-se nas províncias mandar comprar nas 
que· assim aconteça) que S'ob qualqueJ' outro ·titulo· fabricas as fazt~ndas necessarias o algud:lo ; po. · 
fossem deslrahidos soldados para o serviço do ca- dem-so occupar as officiuas particulares. Mas ter 
muradas, que aliás n;To ó deshom·oso. O que con- ai·senaes com officinas de alfaiate, do pintoJ•es, do 
Yinha era regularisaJ' o sr:1·viço do carnamda. O ca- caJ•pinleiros, é, como disso, desvirtuar estes ·esta~ 
mamda é apenas um coadJuvante. N<io vamos abater he/ncimcntos. So havemos de fazer uma dcspeza de 
este serviço, nllo vamos avital-o. 2110:000.!! com este ramo do set'l'ir.o t~o mal organi· 

O nobre senador estranhou que, tendo ou tomado zatlo, tão mal montado, supprim:i-so; disto resulta 
uma pal'le activa na discussão da lei do l'ecJ·uta- economia o ~ s•m•iço 11fi0 soll'l·c, anlns pódc-so 
menta, cm que sea!Jolio o serviço dos cam:u·adas, meJhom1' coiJslrlrl"avclmeuto, poi·quo cnt:lo o aJ•sonal 
viesse agora l'üstabeleco/·il, qun111lo se devo sempre da Côt·te tnl).l:ll';\ on/i·as pi'O[lOI'ÇtJcs, c so concCil· 
tratar de nohilitar .o soldac1o. :rtras r:u o que rJUI11'0 e tJ·m·ü o St'J'\'I('o uesle arseuaJ, coHscJ·vamlo-se apt>lHiii 
que nao se avilte o sm·vi(o, quo se o regulal'ise, o do Mat.to-Grosso, que tl prorincia remota, quu wio 
poJ·que assim póue-se fnzeJ' uma e•)onornia o a is/o tl póde J'•Jcehcl' os auxilias, os fomecimrntos ncccssa
o que o nobre senado i' devia altenrler; n:io em cha· dos, dando-se a este arscn:ll maio1·rs proporrtJes. 
mar toda a odiosidatlc sobre a minha emr.nda, mos· O unico m·e.cnal do provincia, quo tem algumas 
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machinas para o material do ~ucrra, creio que é o 
elo 11io Grnndo do Sul, ondo existem dua~ rna
cl1inas para faZQI' cartuchos par·a as anuas do 
systoma modcr·no do ?'ectro-cni'{Ja, mas n:io tem 
as llcccssarias para o fabl'ico do muni~õca indis
ponsarcis, corno espoletas o· outros oLjcdos, pelo 
quo aqucllas madlinas podem \'ÍI' para o ar·scnal 
tla Ctlr·te. O fornct~imcnto desses artigos sempre foi 
f~ito pelo ar·senal desta ~~apitai, ondo lia os machi· 
msmos nccessarios pam somclhan!c mister. E desde 
que o forneeimento Iom de sm• foilo por aqui, por 
que r:1z:ío·lwje, t[UC o ost:trlo das nossas finanras e 
deploravcl, n:lo harernos tio fawr <osta economia, 
dc1xando pam melh(H'"·' tempos o desenvolvimento 
desses est.ahelecimcntu" militares nas provincins? 

Cc'll10 quer que stlja, cu jttlgo havur descrnpc· 
nhat!n. o meu tleror,. com a franqmza qtlil me é 
propria . .Julgo haver cumnrido o mGu devei', apre· 
sentnmlo aquollas idfas qu~1 cu entendo que são cm 
proveito tia t:ausa puulica. Sejaw c lias· ou n:ío 
aceitas pelo governo; sejam comlemnarlas ou niio 
peles seus amigos, eml1om sem exame, sem nwdi· 
taç<ín, pela origem donde par·til·am; n:"io tcnl10 nada 
dr. ver com isto; Jieo satrsfoito de Ira ver· eumpriclo 
com o ~u_e me impõe a posir.ão que occupo nesta 
r.asa .. (Jl,mto bem, umito bem). 

seguc-so que, ainda abolida a marinhag~m1, fica uma 
margem considomvel no pessoal dnquolles col'pos 
pam os serviços. proprios das fortalezas, !JUarteis .c 
ouli•os estabeieeunentos da. armada, o para supprrr 
as faltas tempomrias por· molestias c lrcen~,as. 

A rcdnct:<to dos corpos do·impr.riaes rnarinheir·os 
a 3,-10~ praças em vez tio 3,1~1~, e do hata!Mo 
naval a 7u0, cm vez de i,1i00, n:ío altera o que Jíca 
ponderado, porquanto, embarcando-se dr.sses cor· 
pos 2.ii00 pr·aças, r·cstnriio para os outros serviços 
e snhst.itnic.:tios :1,3iiL 

A commissrío pensa que c confomw aos ir1teres· 
ses da economia dos dinheiros puhticos a retluccl!o 
das pruras tle prot embarcadas. a :'!,500; assim co
mo a reducrão no numero de praças dos corpos 
de impel'iaes marinheiros e batalhão naval, estando, 
po1·tanto, no caso do ser approvada a emnuda da. 
canwra dos deputados n:io •ó quanto :í diminuição 
da foJ•ça embarcada, como qnanto :l diminaç:io da 
maJ·inlwgem em circlllnstancias ordinarias. 

O Sn. 2• SEC:IIE'rAmo fez a leitura do seguinte 

1'.\RECEIJ DA COlll!lSSÃO DE ll.\lllliiiA E GUEHR.\ 

A commiss:ío de marinha c guerra examinou a 
proposta do poder· executivo, que, com as emendas 
appr·ovadas, foi rcmeltida ao senado pela camar·a 
dos deputados, c passa a dar o seu parecer depois 
de acu1111do exam11. 

A pr·oposta ost:i formulada pelo plano ~no tem 
scrYido para as leis anteriores de Jixac<1o ,:,, !'orças 
elo mar· e resentc-se a sua redacç:ío de mna ceda 
oiJscm·idade relativamr.ntn ao qwmtum dessa Jorça, 
pois (jlle além das 3,000 pmças de pi·et da marinha· 
gom c dos cor·pos de marmha, que se emual't:arcm, 
d:i-se a repelit'<io das praças dos clitos .~orpos, o 
quo olevaria a forra rea!mr.nto votada a cerca de 
7,000 praças em éircumstaucias oi·dinarias, uma 
vez que o govcmo prernchcsse os 3,000 homens 
mencionados no § 2' do art. 1' quasi que unic;l· 
mente com marinhagem, como podia fazei-o (bem 
que uãu fosse provavel), vigorando o lJiano das 
leis anteriores e d:1. pi'Oposta ae!ual. _Airu a u!csm.o 
não estando os dous eurpos de unpr.rracs ma1·mhcr· 
r·os o o batalhão naval . em seu estado completo, c 
corto que, admi!lida a faculdade do contratar· ma
l inhagcm, ter•ia do ficar uos 'estaiJolecimnntos da 
armada, não cmharc:ulos, grau do numr.J'O do pt·aras 
daquelles corpos, dosvirtuando-~o o lim para que 
foram et·oudos e J'azrudo-se maior dcspcza do quo 
a nccossaria. 

A carnumdos deputados agorà approvou a emencla 
que supprime a ma1·inlm~t·m c111 cii'CI1111Stancias 
01:dinar:as, visto 1:oino os corpos de illlpel'iaes 
marinheiros e ua!alh:ío nm·al d11•gam dn sohm pa1·u 
guarnccct· os uavios at·tnndos c o;-; lran~porles. 

E como o govnt·no :wt•iton a l'erbe~:io das praças 
de Jll'l't, cm circumstancias orrlinar·ias, pa1·a ~,ijOO, 

Os COI'pos do imperi:ws mal'inhciros são de na tu· 
reza mixta: s:"io soldados marinheirrs, que supprem 
per·feitamente a anliga marinhagem, tendo a vanta· 
gem de melhor inst,·ue~:io c disciplina, principal• 
mcnítl os qne s~o limdos das companhias do apren· 
dizes marinhei1·os. . 

Essas companhias toem sitio um exccllentcvivr.iro 
para os COi'pos de impeJ·iaes marinhcir•os o é insti· 
tui~'Oio que se devo animar e alargar tanto quanto o 
p['r'miltirem as nossas circmnstancias liananceiras: 
mas, attcudcntlo a commiss~o que as diversas com
panhias só Icem acl.ualrnr.nto f,I~!H praças, o que a 
emenda da camara dos deputados reduz o . estado 
completo de :1,600 a 2,000 p1•aças, julga que pótle·se 
approva1· essa rcducçrio, que e nomiur l, visto que 
amda restar·:í o numero de ii09 apr·endizes a serem 
admittit!os no· anno vindouro, o effectivamente 
diminue-se no orçamento da marinha a quantia 
destinada para os i,600, que s1iO eliminados do 
quadro completo. 

Em annos subsequentes e melhorando as cor~· 
diçúe~. financoil':ls do Estado, ó de cr·er que essas 
r.ompanhias sejam augmont:ulas, principalmente· 
clepois de vencido o ~r·azo de oito armos após a 
promulgar:io da lei do ~8 do Setembi'O do f87f. · 

O q uo se deve tornar bem ri aro nas leis do fixa· 
ção de forças de mar ó qual o numero do praças 
embar·cadas de que poder·á o govcl'l!o · dispór·, em 
eireumst:mcias onlinal'ias ou extraordinarras; e, 
como so abolio a mar·inhagem, no primeiro r.aso 
parece quo · devia dar-se urna outra rodact':lo aos 
~§ 2" o 3" elo art. 1•, visto como as 2,500 pmças 
do ~ 2• serão fornecidas sómonto pelos. corpos de 
m:u·inha, não devendo, por conseguinte, rcpctir·se 
no § 3", que tumuem constará a forca de mar 
dos referidos corpos. O que cumpro • detl'rminar 
é que tambom eonslal':i do uumor·o tio pr·aças dossos 
col·pos, qu<l não eslão embarcadas, o cujo estado 
complolo un rnaximn do llJ'nr.as so detm·uJlna, como 
fl'z a cnwuda da camam 'os (Jr.putados. . 

Eulonde lambem a COIIIIlliss:lo qno o ar·t. 2• pro- . 
cisa ile retoqtw, uma vez que nfio so tmta mais do 
obter· nnr:iouaos o estl':lllg<'ii'OS pam eompll!tar a 
_ma ·inhagom cm circmnstaucias Ol'llinarias. 
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O :11'1. s~·( aduitivo) cstaboleecndo novas regl'as 

para as promo!:ões ·no corpo da armada e mais 
classes annoxas, importando assump!o dilferento-da 
fixação de forças, e quo entendo com disposiçno 
permanente da lei, torna-se mais convenieJI!o que 
soja destueado para fornlar um projecto especial. 

.Nestes lel'fnos opina a commiss:Io de marinha· c 
guerra· que a proposta do pode!' executivo e as 
emendas da camara dos deputados entrem em dis
cussão, estando no caso de ser appl'Ovadas, sopa
rando"so o additivo o apresentando-se as srguintcs 
emendas : . . . 

Ao § 2.• .do art. L• a emenda substitutiva: 
Em drcilmstancias orrlinarias de 2,1í00 praças de 

pret dos corpos de imperiacs mar·inheil'Os, e do lm 
_talhao naval embarcadas, e de 6,000 praças desses 
corpos, c de marinhagem em circumstancias c:dJ'aOJ'· 
dinarias. · 

Ao § 3.• do art. !.• : 
Das· praças dos corpos de imperines marinheiros 

e. do batalhil? n~val, que n.ão estiverem ombarcatlas, 
l!cando os prnne1ros mtluzrrlos a :l, tO! pra~as, sendo· 
lQ1 do de Matto Grosso, quo forrnar·fio apenas 
uma companhia, e o ultimo a 750 praças. As com
panhias do aprendizes marinheiros ficam reduzidas 
a 2,000 praças. 

O art. 2.• seja substituido pelo seguiu te: 
A1·t·. 2.·~ .Par·a preencher· a força decretada, pro

ceder-so·ha na .fórma da ·Jei do ~6 de SctombJ·o de 
f87~. ficanrlo .o governo aulol'iz~do a conceder 
premio o gratificações aos voluntarios e cngajatlos ; 
e em circumstancias cxtraoruinarias a contratar 
m:u·inhciros nadonaes e estrangeir·os. 

O n1•t. (atldilivo) 3• seJa convertido cm pi'Djccto 
separado para SN' tliscutitlo em tempo oppor·Luno. 

sua oxperiencia dos negocias da gueJ'J'a, se Item 
que nos parecessem uns ní!o convenientes agora o 
outros mesmos não aceilaveis. 

1\las, Sr·. pr·esil!enlc, nfio comprehendo como o 
11obro senador pelo Piauhy pótle mostrar-se ma· 
~oado pela fórma por que J•ecebemos. os seus atltli-
tJvos. · 

.N:io vrjo senão trcs meios do rcsoll•er-se sobre 
qualquer emenda, enviada por algum membro des!a 
casa a .um assurnpto, qno esteja cm diswssão: ou 
aceitar a idiltl p1·oposta· na emenrla, ou rejeilal·a ou 
adiai-a, mandando-a a Ullltl commissão para cs· · 
lutbl-a. · 

: O illustr·o Sr. ministro da guerra não podia 
aceitar' ns emendas atldilivas do nobJ·o senador,' 
porque não julgava que at!ingissem o lim que S. Ex. 
teve cm mira, isto é, n:io julga vã que. trouxessem 
eeonomias aos cofres puhlicos, nem melhor or·ga· 
niznçfio para o @Jrcito. _Assirri paJ•cceu a mim tnm· 
bem e a alguus honr·ados mcmLros, que nos tecm 
auxiliaria nesta discussão. Nestas cil·curnstaneias, o 
que nos cumpria? .Não aceitar estas idtlas .. 1\fas 
nem isto lizemos, porquanto flecla!'alllOS que essés 
adtlitivos deriam ir a urna eoiJ)missáo para serem 
esfudatlos mais detidanleliliJ .. O nohre senador podia 
assistir aos tr·:lbalhos dessa corumissfio e illustral·a 
com suns ohseJ·vacóes. Eu mesmo, so S. Ex. mo 
iulga.suspeilo, podeda auster-mo' ele dar puJ·ecer, o 
fic:u·i:un os outros meus dous illustres coJJcgas tla 
eommissfto. · 

O Sn. PARANAGUÁ :-Não 5enhor, não á questão 
pessoal. 

Pa~.o do senado, 8 de Maio do 1877.- Joao José 
de Olive-im Junqueira. - .llluritiba, s:lir:ts .1lgumas 
Jlondera~~UL'S da HXposiçtio.-Banio da Lagzma. 

Ficou sout•e a mes:1 par·a ser tornado Lllll consi • 
dcraç5.o com a proposta a que so refere, indo 
.entretanto a imprimir. 

Pt·oseguio a discussão dos ar·tig~s additivos. 

O Sn . .luli'QUErnA :-Portanto, o nobre senador 
não tem razlio, guando diz que cu, sem mais detido 
éxame, pr·onuncwi-me logo contra as emendas . .Nilo 
podia deixar uo fazei-o. 

Cnmtll'rJhcudc o nohrr senador que; estando cm 
rliscuss:io 11111 projecto, c apresentando-se· lhe emen· 
das ou aiidilfi vos, aq uelles que sustentam esse pro· 
.ieeto, estão na i'igorosa obriga('5o de enunciar seu 
,1uizo a respeito. Foi o que Jiz. Por·ém, Sr. presi· . ·• 
dente, eu n:io disso quA meu valo devia sct· acoito 
pelo senado ;· pelo corJ!r·ar·io, cou~al'(lei ·com a idóa O·S•·· Jum{uch••u-Somente por defurencia 

· no honr·ado seuatlor pelu Piaully, contrnuo ucsle de· 
bale, porque muitos dos assumpfos, em que S. Ex. 
tocou hojr>, j:í foram po1: mim eousitlemdos cm tlis· 
cursos. anteJ•iol'Js. 

Não posso, porem, deixar· do dizer ao lronwto 
scn:!dor, que n:1o fornos u0s, que ~rrsteutarnos a 
proposta tlo governo e os add:ttivos "Pl'l'seutarlos 
ua carnar·a e aceitos pelo govemo, que d~nomiua· 
mos zn•esante de g1·eaos, as emendas do uuhrc seua
doJ'. Nilo •lrssemos tal cousa.,. 

O Sn. SJLVWnA o.1 MorrA : - Nom cu tarnbem. 
Ch~mr.i presenta de'!JI'egos a autorisa(:áo que so dis· 
cutro honlem. 

O Sn. Ju!'loumnA :-... por consequenci:r, a queixa 
do meu rJolJI•u :111rigo, sen:ulor pelo Pi:mhy, pareec 
quu rr:lo tem f'unrlarrwnto, por JSSO que totlos rrús 
fie;rrnos ur~t~rrtlt'lllio que S. Ex. linha aprescul:ttlo 
esses adtlr!Jvos, como fnwlo tlc seu trabalho, tle 

Lltl que ft1ssem as cmemlas :i commissllo de mari· 
nha e gnena pa1·a que esta, com mais vagar, cmit· 
lissc St\lt parc~eJ'. · 

O que, sevhorcs, não e cOimmiente ú quose adopto 
1\a lei tle fiXII~ilO de forças :::nu SCriC tl~ ildtliti\·os 
quo vão autorizar o govemo a tlar nova organiza~.:io 
ao exercito, o wlo convt!m, j:l porque, nm geral, as 
leis do força deYem sal•ir· tlo parlamento despidas 
tio cedas nutoriz.1çucs qtro nilo lho cabem, por·quo t1 
rcgttl:u·izar,,ilo de cul'tos sm·vir:os uero sm· feita cm 
leis ordililll'ias, o j:l porque o "governo, com razão 
Jwsital'a cm acreditar na suppos!a economia. . ' 

O nohroscnatlor n5u ha elo dcsconhcccJ' que se 
algum dos seus atldi!il•os trazem 11111:1 tal ou qual 
rctluc(:ITo tlc tlcspezas, este resulta1lo nllo ó pam a 
aetualitlailo. Por· exemplo, tJuanlo :l reducç:lo rios 
postos tio olliciacs gcneraes,c·ulltinuarcmos ainda por· 
ruuilo tcrnpo a p:r:;ar o sultlo c mais vantageno tios 
IIHII'CC!r:tCS IIC C:lllljlO SUJljll'l'SSOS, HO pasSO ljUO 80 
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augm.enta a dosp~za c~m mais tres lencn!cs-generaes 
'O mais quatro brJgadcu·os. . ._ 

O Sn. I'AnANAauA d:l um apa1·te. 

. . 
elle vno descendo até o papel de criado. ·E' este um 
facto que todos os militares podem attestar. 

P:1~a obviar este. inconvenit>nlo, determinou·so 
posJ~Jvam1mle na let de recrutamento que ficava 

O Sit. JoNQUElllA :-Mal aindá fi,!am tJ·es · mare· a!JOhda a class~ .dos ~amarada~. Então, fo1 necessa. 
chacs c esses. conlinuaJ'1io a rcnccr soldo 0 mais r10 d:u· aos ollwmes um quanh.talivo pa1·a aluguel 
vantagrns, qu1l Jhrs compelem, alé que haja vagas de. de crmdos, como tecm os offic1aes da armada. Isto 
postos superior,es p~r~ ~nde ell?s possam ser pas- traz n!n:~ desp9za, ~ ver1_lade, que, se podessemos· 
sados,· cousa ah:ls dJfiJCII e mm lo demorada, entre- ~uppnmu·, se!'la convomente, . mas não podHmos 
ta~lo q~w accresco Jogo a. rlrsprza com os quatro taz~l·o.sr,m atacar urna questão do principio, qual a 
lmgadeiJ'os. Por consrgumtr., prrdtll'a a despeza do llld!VIdno q~Je lern ~e asse.nlar praça estar éerto 
que actualmente se está JirzPJulo; po1· isso não de q.ue'bfio soiiJ'et·:l ma1s cashgos corporlies nem 
nos parl'ceu conveniente aceitar· desde logo esta servu·:i de camaJ·atla ou criado; e é isto qu~ tem 
emenda. · dado Joga1• a affiuencia de volunlarios. · 

E, já que trato ·rl.cstes postos, devo dizer ao Po1:tanto, dizia eu quo o no~re senador, que tanto 
nohr·e s0nndor,, rnp1damente, por·qu1J não quero nos. ajudou na passagem da le1 de t874., nao devia 
~Jon.~:1r mms ~st? dllbate, que o seu :u·gumento pam querer tirar-lhe l1111 tle seus principias ·mais bri· 
JL!Siilwar a e!Jmumr.:lo dn classe dos mareclw•s de lhantes que é, sem duvida, a exlincão dos cama· 
campo,. mio me parece proccdl'nte, nem a autoJ'i. radas. 
da.de. em que S. Ex. se J'uudou, pódn aconselhar esta Eu. in~pugnei o .additivo do nobre senador que 
clmunarão. dcstnlm!il o exercJto em 4. grandes divisões e o 

pisse" o nobr~ senadOJ' IJUC nos exe1·citos dos tiz com as solidas razões que tem serv1do em dutn,s 
patzcs bem ~~·~nmsados, vê se que nos postos de ge- paizes par:t set• banido esse syslema, a mou ver· 
neracs só .. mstem tros cla~se.s, que nús t1•mos quatro muito in.conveniente. Eu disse ao .nobre senador qu~ 
classt>s, o, porlanto, S. Ex. p1:opunha a oliminar.:io no llrasJI, onde tanto faltam as Vias do communica
de tmra,-a rle rnal'!·chacs de cawpo. • ~:ip, essa divizão de nosso exercito o tornaria gran· 

Pet'o licen~a para rlizr.J' que nós Irmos na reaJJ. demente provinciauoom suas divizões. Dicididamenle 
dado só tJ•es classes de oJTicwes lll'l!OJ'acs: Ll'ig-adei- havemos do .ler urna circumspcriçao de paraenses 
ros, marrchaes de campo e tmwntes-gene1·aes. Temos e maranhenses, .ou!m de per~ambucanos e bahia
o posto de marechal ele' ;,x~wcilo, mas {um posto nos, oul!·~ de mme!I'Os e paulistas e outra de rio
só, mio é urna dasse do olucr:ws f!'lrre1·aes. A distri· gJ':tndenses. Isto rlal'ia ao nosso exercito um ca· 
buiç:io do nosso exercito, por c~ta fúrrna, se coaduna rader n~o nacio.naJ, mas. regional o~ provinciano,·· 
pe1'feilamcnle com as rreccssidadl'S do serviço por o que nao só é mconvemente a umdade nacional 
gu_c lemos os brig:Hioiros para ,:ornmaHrlnre~ as e nos allos interm.ses politicas, corno, nos casos 
lmg-adas, os ~a!·eclmcs de eampo, que 0 noliJ'o se· em que seja. necessario emp1·ega.r. força, porque 
na dor qner elmunaJ•, pam coilJiil:rnd:rr·em as divisões c~t!~ um veJ'Ja as com o .seu e~pii'IIo parhcular. 
e os le!IBJJlüs·g~neraf!S para eülllrJr:rndaJ•em os eor·- Cil~l ató o exemplo do dlreclOI'JO francez, quando 
pos do excJ·eilos .. Hcsta sú a p:lf,•nl') RupnriOJ' do envtou J'OÍOJ'~os ao general Bonaparte, que lutava• 
marc,•hal do oxcrcJI.o, qrw é illll nnico individuo eom.os exerei.tos da .Austri~ nas planiees da Lom
n~o é urna classLl. Lo~o, o nolmJ senado1· não ler~ bardra. O du·eclorw eJivJava batalhae~ e meias 
raz:!o p:ll'a quere1· suppl'imir· a dasse de marechacs bl'igadas compostos de individuas do mesmo depar
de campo, .porqun nos exercitas europeos ha só Ires laruenlo .da l<'J'3nça, e um dos prirneir·os. cuidados 
classf)S. porrJu:rnlo nós t:un!Jem tem•JS Ires; e a daquelle JllustJ·c cabo de guerra em refundir todos 

· p:ttente do marechal dB exordl.o, que é uma especie o~ cOJ•pos, n:io só para dar a esses batalhões um 
i:lo eomrnando em elwf,\ é oecupatla por· um só ci· espirita . mais nacional , corno pa1·a evitar, na .. 
d:rdilo, não conslitue. r·epilo, uma classe. eventualulade de um desastre e perda de um desses . 
. 'J'ambPm em rela(·:lo aos camaradas, insisto em batalhões, que recahisse a dói' e o luto sobre uma 

d1zer J}tltl o nobi'C SL'naJlor mio tem r.uão só localidade. Se ja estivoesemos em certo estado 
• • - o , , • •• • de melhoramentos rnateriaes, se podessemos facil· 

I.~o~?~hrl?, qu .. , h.t ~~~na eco~JOil~·''\. o. esta sem. mente operar ~ss~ lt·ansmissiío constante de tropas 
pm.t Ja, JlOillll h~1 'lucslues de prmclpJos que nao de urna provmcm para outra como.se faz hoje na 
potlom ~~r sullordnmdas a. qnest:io 1le economia. !ta lia, cnt:lo comprehendo q~e tivessernos o exer· 

De.fiDJ> de uma lo11ga d1s~uss:io. 1.10 parlamento, cito dividido olú grandes dislriclos corno quer o 
depo1~ d~ exames rum to dei! dos, JcJlos JlOl' varias nohJ'O senador·; mas, se JJassar sua idéa tel'iarnos 
cournussues na outra '! nesta ~ar!lara, loLlo.s coneor- -verbi yl'lltia, um cot·po o oxercito esta~ionado n~ 
t!a~·am em IJ u? em .. ,'_',l';~e!' clmu.nm: da nova lei do l~ar:l, que a IIi ficaria por muit~s annos; necessa-
1 ecrulauwnlo .1 oll1 lo.ll··LO, iJl!O .tmh,un os soldados, namente esse corpo do exeJ"CJto se denominaria 
de .sL•J'CJH camar;:n_las dus ~!hemos, porquanto, por coJ·po de exeJ·cito do Par:l, o havia de ter o es· 
m:~~~, ~~'\ s~ ~~e~~~.~~~? q uo. o. c.am.ar·ada. n~o devia pi rito da queiJa provincia (uilo .digo que seja bom 
~~~cu .1 ceJios s1ll q,.os,de oJdemunfim.t JM domes· nem m:lo), mas do· certo não tcl'l.1 o espirilo brasi
l!wlado: ~om!ndo V .. hx. co!nprehende que esta Jeir·o. 
l111h:t LIJ\'Isorm e mUJto. 1HlTicd de se estabelecer. O nobre senador· apresentou-nos como exemplo 
Desde. que so entrega .um sold.ac.lo para. s~r cama· o exercito italiano. Mas a Italia pÓdo e !levo di vi: 
rada, Is lo e, para SIJ!'I'Ir ao oiiicral, decl!lrdamouto dit· o seu exercito, como tlil'ido, em 7 gmndes com· 

• 
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lllnnJos e i6 grandes divisl!os. Hoje, o cuidado da P1•ussia tratou de desvanecel-o,quanlofossepossivel. 
Italia é fazer exactamente o contrario daquillo que E' assim quH,proclarnanrlo o imperio da Allemanha 
havia de succeder segundo o plano do nobr·e sena- cuja coi·óa foi dada a Guilherme, r·r•i da Prussia, tem 
dor, embora S. Ex. nao o desejo. A Ilalia dividida se tratado de p•k todo o exercito debaixo da direc· 
como estava antes da sua unificação orn !800, ção do mesmo individuo. Hoje, todos os paizlls,,~ue 
compunha·s'e de .c!ifl'erentes reinos, tinha cxer·citos f11zern parte do rm:lerio da Allemanha, teqm pohhca 
distinctos: o de Pwmonte, o da Tos~ana, o de Na cornrnum e não se podem fazer representar por si 
polcs c o de Roma, nao fallando j:l nos estados mais mesmos ante as naçõtlsestrang~iras. Assim ta.mbem 
pequenos. O pr·imeiro cuidado, porém, elo aetunl os seus tl:tereitos esl:to absorvr!los na or·gamzaçlto 
gover·no ilaliano tem· sido dar a esses difl~rcntcs do exercito do impel'io da Alleruanha; ainda nilo· 
exercitas um caracter perfeitamente nacional, e o chegamm ao. ponto de fundir·em-se completamente, 
mesmo tem feito em relarão á. esquadra. Tratou de como acontece ~~~~ Fr·ança, mas, tanto quanto é 
OJ'ganizal-o e dividi l-o de modo qué hoje as gmu·· passive!, tem-se estabelecido a unidade de com· 
nições das pr.ovinc!as do Sul, de Napoleo e Sieilia se maudo e OJ'ganizacão dos exercitas da Allemanha. · 
compoem 01a1s diJ premontezes do que de napolitanos, Disse-nos o noh1·e senador que nossa officialidáde 
e ao mesmo passo as guar·nições do Piemonte e mio est:l em mlaclto com as for·ças votadas, por·que, 
Lombardra são l'o:rnaelas quasi exclusivamenlo de em quasi lodós Ôs paizes, a porporção en!i·e os offi. 
soldados 'do meio dia· da Italia. Esta uni:~cacão ciaes e as pr·acas.de prol vé!n a ser dtl 3 •;., quando 
constitue a sua grande força; mas entre nós as cou· entr·o nós llst:i porporção é de 6 •; •• Notarei, .om pri· 
sas mudam de figura, e essjls regiões, indicadas meiro Jogar, a S. Ex. que seu cafculo nâo procede, 
pelo nobre senador, tornariam as divistJe& do cxel'" pol'que não d~scansa sobre a verdatleil·a e elfectiva 
cito puramente locaes. • base. A base ell'o<:liva, para se calcular· a porporçilo 

Sr. presideuto, outro arg-umento apresentarlo <los offi~JafJs pa1·a com as pra~as de pr·et, são os de· 
pelo nobre senador foi que a Frantm, antes da orga· cretos lJUe or·ganizaramnosso exer·rjto, decretos, ~~~~ 
nização feita pela rcrolução de f789, .estava di vi· virtude tios quaes vem a haver 25,1,83 praças no 
dida em grandes commandos· militares regionar.s, e>larlo completo, 1nesrno em tempo de paz. 
c que a· Prussia, do mesmo modo or·ganizada, con· · Esses decretos teem por fim estabelecer os qua· 
seguio os resultados, quo conhecemos, na guerra dros do exer·cito ; o,· como estes quadros nilo 
de f870. podiam sei' uma cousa aerea, completamente vacil· 

Lembro ao m0u nobre amigo que um dos gr·andes Jante, como dependem. d,1s votações annuaes das 
• males, que .pezaram sempre sol.ir·e a França, quer· for<:as de terra, o legislador tomou uma certa base, 

politica, quer militar, consistia nessa divisão em e est:1 base foi, como_ j:l disse, a de 25,~83 praças; 
grancles províncias, que "~:iveram muitas vezes in· donde so s~gu~ que, tendo a assemhll!a gemi dimi· 
dependentes,' O rei da lfr·an~a, isto tl, a auto· nu ido quasi sern'pr·e as for·•ms militares, de fónna 
J•idade ccntJ·al, esle\'e muitas vezes em· luta que d~·l8,000 passamo~ pai·a !6,000 e agor~ vamos. 
com os g1·andes senhores feurlaes, com os duqur.s a 15;000, existe. por rsso uma certa despropor~ilo 
de Normandia, Dor·gonha etc., porque elltlS que· ,mtre o numero dos officiaes e o das praças de pl'et, 
riam conservar a sua· autonomia, a sua for·ça so não se tJUizer· ter em vista alegisla~áo, que rege 
rcl(ional e não contl'ibuiam para formar a uni· o caso. 
dado da naç:io. Dahi pr·owio a g"rande lula, que Dir~l, por·tlm, o nobre se,nador·.: "Então, ~imi· . 
-tiwram ·de manter .Luiz XI , Henrique IV c nuida a força Je 1•'1'1':1 até 15,000 homens, serm de 

. Lurz XIV. Finalmente, a republica fr·anceza que, se boa Jogica diminuir· igualm•lnte o numero·dos offi• 
não prestou outros lreneficios á F1·ança, prestou ciacs, e pôr cons<'guinto o meu aclditivo·;· mawlando 
estes, tornou o paiz perfeitamente unido, e, divr- supprinur· um alf•H:es de cada companhia, estava no 
dindo-o cm departamentos todos do mesmo lama· mtso de ser apiH'ovado.u A este respeito, invocarei 
nhb, :tpagou completamente aquellas divisões pro· contra o no!Jro- senador a opinião dos pr·oprios 
vinciaes. ·Hoje só h a lfmuça; e ahi cst:i o graJHie amigos seus que ..• 
segredo da força daquelle paiz. E,' uma na(~ão 0 Sn. P:.n:.NAGUA' :-Não ti essa a minha opi-
compacta, <:ompnet.o tl o seu exere1to o n:io de 
bretões Qjj. de normandos. ni:lo · 

Diso3 o nobre senador que a Allemanlm, quando O Sn. JuxauEmA:-... que nos tem dito e .rope· 
invadia a Fr~mca cm {870, euriou· exerc1tos dt• tido quo wJo.dovcutos desorgauis:u· nossos qualll'os; 
dilfe•·eutes na•:ioualitlatles, que comhatcrarn pel:t que podcuuls J'aser· economia no umrwro 1fos sol· 
mesma causa. Eu po('O ao uobrc senador· que uote dados, mas nunca atacar· a organisaç.:io dos q:umlros, 
quo esses exerci tos eram todos allem:ies: mna sú pOi'C(Ill'Pllll esta or·:;allisa~:in.pOlloremos em crrt•ums· 
iilé:1 os gui:wa, um só peusameutÍl ôs didgia, e era tancws diffieeis far.cr au~m<!nlar· f:tcillllPiltt1 o oxer·· 
humilhar a Fmnr.a,que os havia lmmilhauo no pl'in· cito, tendo um pessoal de olliciaes hahilitatlos, o. 
·cipio do secu/o 'aclual. E' YeJ'dade que havia os· assinr com os voltnillll'ios da patria o os reci'Utas, 
exoi'Cilos da l'russia, do Wru·temberg, da Baviera se J'dr -:Jreciso, ohl••r·l'IIIOS um cor·po tio exorcilo 
e outros estados da A!Jcmanha; ruas todos esta- pam fazi•r face a qualque1' ei•·cmnstancia que sur·ja. 
vau! llehni:to d•• um commautlo, latias P.l'illll dirigi· Do·pois, Sr·. pt'l'sidouto. :dt11ll dessa or·ganisnçfio, 
elos jlclo mal'célwl Moltko. O govcmo allem:lo, p:ir·a quo ú de !2 tlu A!{osl.u tio 1870, ha a lllllisi!lora\'fio 
que nfio coutiuuasse osso IH'OI'incialisnro outi'O as de ljlle o serviço esped:d d~s corpos emuosso paiz, 
for·~.as da B:wicra, do Wul'lcmbcrjj, da Saxonia e da tlenwutla o uur11ero 1le officmes que su tl:i por com· 
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pac1hia, isto é, ucn capil~o, um tenente, o clous ai· 
f~c·cs. lia mui!o sorvi~o. do guac·tcl c cxtcl'llo, ser· 
VC(!O do guaJ'IH(!;To, scn·c~o de dcstaç.achentos ,!Jnr. 
sffo UJ'g'l'ntes, porque não se ha de deixac· pcc·cgaJ' 
a ordem publica o pec·ccorom os citlarl;ios ·unica· 
mente poJa c·as~o do que a foJ·ça de linha n;io eloi'O 
sahir nnne:t ele seus ·quarteis senão para combatnr 
os inimigos oxlcl'llos, ou os internos, quando haja 
uma rel'olucao cm todo o seu desinvolvimenlo 
Portauto, n.io poclemos fazer essa reducç;io. Seria 
ella muito boa pelo lado da economia, mas, se a 
flzcssemos, solli·cJ'ia o serl'icm e dosprganisar·SC· 
h iam os quadros; isso n;io ó • possil'cl. 

Quanto nos r.ii'Urgjõcs, o nobre senador lambem 
elimina a classe dos 201 ; mas, se esta classe é com· 
posta de /Jvrnrns que teem pattmte, que não po<lt!/11 
ser des·<eelitlos por uma simples resoludio, é claro 
que o nobre senador passá-os todos a i,;, cimrgiúas, 
e ncsto caso tel'cmos ató um augmento do despcza. 

o a Allemanha, que nelles gastam milhii~s todos os. 
annos; poc·ém, !;unhem n;lo cheguemos a um estado 
<lc abandono cm quo Indo tique desmontado, em 
que nossas fol'lalcsas snjam simulacros, em que n;io 
ltJilh:11!JO~ arsenae~ nem cousa algucna.Jlara ropollii' 
um IlllnlJgo qne mJuslnnwul.e nos aggr·c a, como nos 
aggr·cuio Lopes rm i8ü-~ o iBflti. 

Portanto, sendo tão fncil 'quo a communicaç~o 
desta Cdc·to com as provindas fique interrompida 
por nlgmn tempo (por alguns dias bastac·ia), o I e· 
gislndor pr.cvidL'Jllc deve hauilitar as provint:ias ,a 
terem cm sr alguns recursos, ao menos para os prr· 
moiros tr!mpos; o a climina<lão dos arsennes soda, 
pelo contrario, um· go/po rrínis que se dari.l nessas 
pi'Ovincias; seria mais run monumento ergnido á 
centJ•alisa(··:1o, collocando só no Ilio de Janeiro touos 
os recursos uellicos. 

O Sn. PAn.\NAGU.~ :-,Além ele mio estar completo 
o quadro, ha g1'aude numero de conlratados, 

O Sn. JUNQUEIRA : - Quanto aos arscnacs, S1·· 
presidente, tarnhem penso que aquillo que eu dí:.se 
tem totla procedencia. Nós mio pod~mos, sem fazer 
injustiça ás pi'Ovindas e sem pélt· ;\s vezes cm pe
rigo_ o ~ec·viço publico, re~uzir os arsenacs tla 
·Bahcn, l'l'l'llaiiiUUeo, Par;i, Llw Grande do gul c 
Matto Grosw a simples depositas, como quer o 
meu nolii'C amigo. Esses arsonaes wlo toem grande 
importancia, JlliiS emfim, senlpl'O SO ViÍO mantendo, 
concertam armas, podPm fabricar algumas ; estão 
alli com pessoal feclinico, apto pac·a uma emm·gen
cia qualquer. CompJ·chendo-se facjlmeute ljUe, se 
tivesemos um~ luta externa, o porto uo Rio de Ja. 
nciro púde ser bloquciaúo, c nl'st·~ caso seril mister 
~~uo as Jli'OYÍncias tunham ec~ si alguns recursos, O 
l ará, no cxtc·emo norte, o RIO Gt·autlc, no extremo 
sul, e Matto Gi'Osso que est;l lilo distante, não po· 
dem dispnnsal-os. · 

Comprchendo, Sr. pc·e,idcute, que presentemente 
as a!ll'as 'IUO sopram s;To de paz, do economia, e 
por Isso ó que lodos nos inclinnmos mais ou 
menos pac·a tuilo o que tend•l a uiminuir as desp•i
zas; mas su1ja de t'Cpt•nte lll1lil qw~st:to o rec·:i· 
V. E.t. como as am·as sopl'alll Ú<J outro indo, Ha de 
dizer·s~ Jogo: " Como fora111 impJ'OI'itleutes o go
wrno o o poder lt•gislatil•o, IWiiVIIIHlo com os arsc· 
naes nas provinc1as, 1'eduzindo as for(!:ts militares 
;l cxpc·essiio miníma o tlcsorg<llliz;wtlo os cJuadros 
do exrt·cito I " 

Estas observllr<Jes IJ oulm,; mJ:J)OI!·1·'• todos nús 
OUI'imns no COI'I'OI' do.l annns do !SIH e·!Süti, por 
OL!I~:lsifio da RtWJ'I'íl do P,a·flt;WI.\'. · 

Não posso, pot• consrguinte, concordai' com o 
nohro· senndoc·; sinto não ter tido a fortuna de 
pod•!l' adheriJ' ils suas i<léas, o se mo pc·onundei 
contra e !las foi. apenas pela obrigat;ão restl·ict~ que 
tinh• do o fazec· poc· scc· membro desta comnussno, 
e neste inlenlo foi que tomei a palavm p;u·a drclarar 
~ne não podia cnnt!OI'uac· com o seu additivo. E, 
::ir. presidr.nlo, ven<lo quanto, o nobc·o sllnndoc· está 
magoado pr•Jo modo pui' que s~o c•ccrhidas as suas 
iuéns, peço a V. E·.:. <flll!, pela longa expHi<mcia 
pal'!anwnla1· que lem, me inspii'C qual o qual·to ca· 
1ninho que ru poderia trilhar pam ser agmuavol ao· 
nobc·o senadO!', porque, apresentadas as sua idtlas, 
eu só descortinei Ires 6aminhos a scgtlir: ou acei· 
tal-as logo rlc J'e)l~nte e faz~I-as vilta1·, o que n5o 
podíamos fazer porque as não achavarnos conve· 
ui entes; ou rejeitai-as Jogo, o qwl não fizemos 
lambem em altbncilo ao nobre senadoJ•; ou onl'ial-as 
a uma comcniss;io', alv.itre quo adoptamos. . 

Pois então o no!JI'o senado!' aiuda so qunixa? De 
que? Se houve1· um quarto c:uninho, eu pela mic!h:t 
pac·tc estou pl'0111pto a trilhai-o, mas mio o WJO· 
Ou acoitar, ou ,.,~,·i lar, ou adiar: Adit)mol·as, pal'a 
qull s••j:un estudadas. Neste sentido nos compi'O
mcttcrnos a votar, o muito senlic·ei que o resultado 
não sl'ja este, porquo, com~uanto as ICiilas do nobre 
se.nudot· n<To llJtl parcç:un conveuiontes, todavia, 
Sc•, [ll'osittent~;. hão de se asst>nlal' em razões. muito 
plansivcis, que convúm estud;u•. • 

Nilo quem, Sr. presidrntc, alaJ•gnc· mais llste 
dehate. ~·umanclo a pala na, eu o liz por dcferenci;t 
ao nobc·e sonadoc· o para insisti!' apr.nas pel'funclo· 
riamr.nle nos meus ar;mmentos quanto aos varios 
addili I' OS apc·csnntatlos por S. Ex. V oteltlos para 
que v;t a tllna collunis~:lo, Se eu sou wspeito ncro 
tocn:trei p:trlc ncll:t : rcsta111 os meus dous illu~ll·es 
cullegas. ~rus o lJIW pm:so dizer é crw•, n:t lei do 
fort;as, osta r<~oc·~allizac;io do cxoJ•eito 11:10 púdo ser· 
in!!luida St!lliin cnJ!lO um deserl'i"o puLJico. 

'l'unho concluído. • 

Nio ljiiL'ro tliY.I\1' l\OUI isso ljlli) o nr,tsil, paiz CS• 

sc!Jci:llmenlt; agl·it:ol:l, que dev.• pur su:cs esptll'alll'"s 
Jli'IIICIJI:llwcutn 1111 eh:II'I'U:l e n;io na t>Spadn, l'l'llha 
a tnJ' une gmude C;(l!l'cito '-" l!Stal.wll't!inll'nl.os milila 
l'cs do pi'Írneira ordem; mas ha nm nwio tern10 : 
cwsto nwin leJ'IllO e que esl:l a snill'd<ll'ia c :1 prn· 
<lenda. Nem l.••uh:Jmos 11111 gc·audo liXl'l't!iiO, COIIIO 
tnm, por <'Xnmplo, I'OJ'lll~a/ onc rl'l:t(!<lo :i sua popu· 
lllr•lo d1J qua!c·o mil/J{ios dtJ imlil'iduns, ncn1 lmcha· 
mos cstal.wlccimcutos custosos como toem :1 Fl':lnra 

O. ~a·, ~ih'4.1Õl'l\ d:\ Uottn :-Sr, pc•esiden· 
te, mio podia deixa c· do tomar ainda alguns momcn· 
l.os ao Sl'nado na tli.,cuss;1o tbla lei do J'OI'<!aS tio 
tlll'l':l., püi'!]IW a fJI'iiiWÍI'il \'l'Z ljiiiJ I'IÜI'CÍ lll'S(O !Íe!Jate 
déci;u·ni-uw con(J'il o artigo additivo proposto pelo 
liourado senador pela província da Piauhy, e cstau. ~~ 
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do ellc agora em discussffo, creio que tenho o do·, (Apoiados.) E' ahi que. está a raiz elos abusos: nas 
ver de conlinunr a fazer-lho ·opposi~ao; ó o quo delcgaoúes do co1·po legislativo ao pod~1· c~ecutivo, 
vou fazer. · dcgonol'llndo ambos os poderes, o legislativo, que 

Quando, Sr. presiuento, o nobre senado!' poJa ah:Jil:a asna competencta, e o executivo, que, por 
. província da Bahía ~ez o seu ultimo dist:urs~ s.ohra cnnsontimen.tq dos loGísl:uloros, desempenha func· 
as forças d8 torra, dtSSQ rrue, tando o St·. mm1stro ções contr:mas :l sua 111dolo e sua natmeza. · 
da guet·ra recusado este m·tigo ailditivo e apenas A umtel'ia legislativa, ·senhores, não pôde ser 
lhe dado as holll•as flinPLrcs riu ser rr.mettido a nma cou~mettida ao pode1· oxecuti v o som ·l:l'av,es incon
commíssão para ser estudado, S. Ex. o nolH·o se· VCIIIcnte~, :tHsim como , tamlwm rcconhr>ço que, . 
mdor pela Dahia preferia que o artigo arlditii'O sempre que os corpos legislativos usurpam funcções 
fosse rrjeitatlo, mas mlo remettiuo :l commiss:io de qu'J pert.mcem ao poder executivo,· tomarn·se 
marinh:i o guetTa; Entrando cu nesta d[,scuss:io, turnultual'ios e ptwigosus, . 
desrjava saber em que ficou esto ajusto entre o E' por isso que a nação mestra do systema par-
autor do ádtlitivo o o S1·. mintstro da guerra. lament:u· descolll'ío um grande segredo-govemar 

po1· meio do assemtJ!rJas populares, som que ,destas 
venha o pel'i~o de exercer func~ões que sao do 
poder excculiro. Foi a Inglalt!l'l':l que achou esse 
l(rande segt·edo, quo a a-ntiguidade Jil'l'o nao com· . 

O Sn. JuNQUEI!l.~ : -Vou mandar um requeri· 
menl.o p:11·a que seja enviado :i commissão do 
marinha o gúnrra. . 

O Sa. StLVEIM DA ~forrA :-0 autot• do atlditivo 
' defendeu-o ultimamente.:. 

O Sn. ConnEIA :-Com enthusiasrr10. 
O Sn. Sn.vEIRA DA MnrrA: - Eu nao assis!i a 

toda a discussão do arltlitivo; mas pat·ece·me que 
S. Ex. prefere que o. artigo addití~o, seja rom~tt11lo 
:l eomm1ssão de rnannha o guerra. Sendo assun, o 
nobre senador pelo J>iauhy não est:í. concorde con.J 
o alvitre do nohro senador pela B:dua, o qual pre· 
fere que o additivo morra com as honras da gucna. 

Eu,. S1·. presitlonte, como uão vejo ai rida cousa 
que se parer.a com protocollo deste ~juste entro o 
nobre senailor pelo Piauhy c o nobre minist1·o da 
guerra, entendo que o urtigo esl:l contlemnado a ser 
fuzilado. 

Niio sou soldado do regimento quo o ha dA fuzilai' 
(l'iso), mas quero aben(:onr o fuzilamento: (Riso.) 

Não direi ajndat·, Sr. presitlr•ntu, porque não gosto 
de dat· ajudas a ministi'Os (hilal'irlade), ·nem na 
guerm nem na paz; porém qutz••ra ao menos aben 
çoar esta solomniJaclo do tniilamento, o o meio 
que lenho é continuar a fallar sobro o artigo ad-. 
úitivo. . 

Eu, S1·. p1·esidentc, opponho·mo ao al'ligo addi· 
tivo po1· val'ias razlles. Pl'imeimmente, po1·quo eiJe 
est:L contm as minhas idtíns radicnes, que náo me 
consentem dar autol'izac:lo alguma ao govel'llo sem 

·que es~a autorizaçao seja limitada, sem quo teuhn 
liases fol'llecidas pelo corpo logislati v o, porque t' 
para isso que estamos aqut e n:ío pal':l dai' delega. 

, ções ao govemo. (Apoiar/os.)· 

prehontleu, assim tlomo n:io comprehendeu . todos 
os funestos l'esull:ados do despotismo 'do poder 
eXt!cutivo. Foi a Inglaterra quo dnscobrio este se· 
gt·edo; c eu desejava que ao menos o Brasil a imi· 
ta~s0. A camam dos commnns da Inglaterra reune 
estes dous p1'edicados, que se procuram nas orga· 
n!za.ções parlamc~ta,res. Aquelle paiz .tinha· siélo 
ViCiuna ·das pl·ocipitaçllcs das suas camaras .dos 
comrnuns; os abusos dos Plantag~netas, dos Stuarts, 
dos Tudor levaram a camara dos commüns a de· 
capilar reis O então eiJa al'fOg'OU·SO attrihUiÇlleS 
qw' tio direito pertenciam ao poder executivo. 

;\Ias ó na camam dos communs da· Inglaterra 'do 
hojn que devemos ir buscar o exemplo. O podei' 
executivo tl quem executa a lei, é quem go1·erna; 
porem o poder executivo tl uma emanação do logis •· 
lativo, da c:unam dos communs, ·de maneil·a que 
pela organiza~:lo de uma eClusa que elles chamam 
ministel'io, pódo·so dizer que a camara dos com· 
rnuns é M mesmo tempo poder legislativo. c poder 
executivo, porqne esta sahe sempre do.seio:da ca· 
mara. 

Naquelle paiz, porém, não ha essas delegaçlles ao 
podei' exet:utivo para faze•~ actos legislativo~; relo· 
contrario, vrjo a camam dos communs mais ctos:1 
do quo nenhuma corpora~ilo .legislativa. do mundo, 
de.ct·etando bills parciaes a respeito rle dilli•renles 
ramos de serviço puulico ~ ftscalisando em tudo os 
actos do governo. · ._ 

S:io estes, I'Cilito, Sr. presíclento, os bons excm· 
pios que proponho. 

O que tem depravatlo a fôrma de governo no · 
nosso paiz ó a preguiça, é a i"norancia dos fegis· 
l:ulorns, que nllo qnr.t·em t'stutlar as matcl'ias o 
dizem dopois aos miuistros : Façam o que quizerom, 
tlou·lhos pat•a isso delegaçfio •.. 

Mas nao hei elo combatel·o somente por este lado; 
ímpugnal·o·heí tambom na parto em r1uo seu nobn• 
autor p1·etendtl estabnlncet• as tlivi~sú.•s l'egionaes do 
nosso exereito, quo eu muito Ctliiilcmno. Depois, 
por accidcnto, chrgarei nos cnp,:ll:!es, que o nobre 
autor do adrlitivo quer agem ai'I'Cgimentar, rltofmixo 
do commando tle um só capnll:io, r1uo ha do litZOI' :1 
divisllo desses p:ulros por ttJI't·a rJ po1· m:u·. 

O ~n: Comu:r.\:-Agora a delegacão tl dada pela 
opposJ(•ao. 

Combato essas autoriz:wúus, SJ·. pr :sitlt:nl.o, por
que roeouhct•o, o o paiz' n:conhet:ll tamlll!ill, que· 
urna da::~ causas Jll'int:ipilf'S da dt1g'! 1 1lL1 1':l~~;i.o do ~y:-; .. 
lema repi'OilSIÜal.ivo no Bmsil \'OIIJ du af,nso I!'I!J 

tem feito o corpo logisl:tti\'0 til! rl:tl' autoriza\·rro au 
governo pam exercot· f'uncrü:.~s de lt>gislatlor. 

o Sn. Su.Ymi\A DA MOTT.\:-Eu sei disto. o. 
H.t al~unm malignidade no apal'te do V. Ex.; j:l 

cslmuhot alt'• 'JIIO esta acto pat•lisso tio nm membro 
tia opposit•:in liuural. .. 

O Sn. P.\llANAilUA' :- Pelo menos semp1·e rovola 
algum estudo; mostra que não houve progui(>a. 

. 
• 
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O Sn. SJLVli:lllA DA .!lfoTTA :- Vou agora encarar 
mais dir·ectamen!ll a autoriza(~áo contida no adui· 
tivo. Diz a emenda do nobm senado1·: . 

" O gove1·no .fica autorizado para reor~anizar o 
exercito o a!lcra1' o qnadc·n úa respcetiva ol!ieiali· 
((ade, dist1·ihu indo ta da a foi'<; a e111 qtm tro grandes 
dil•isões , eonfoi'IIW jnlga1· mais eonveuiente. 

,,. Scnhr.rcs, mio vi ainlla uma dictarlm•a 111ais l:la
ramente dada ao governo do que çsta que concede o 
artigo additivo. 

Henrgauiza1· o exerci/o. senhores, cm um paiz 
constitucional, onde a J.,i do Esta1lo exige que todos 
os anuas ó numrro da forra sc•ja apresL·nlado ao 
r.orpo legisla\ivo c que rste lll:II'Cjun, não só o seu 
qum1twtt, mas. tamhern sua orgaiHZU('<1o e muitas 
vezes a or~aniz:t('l1o ua fOI'ça vale mais do que a 
dcsignar.;io da qunnl!tn! I . 

Pois ém um paiz onde a cnnsl.ilui~lio exige que 
o co1•po legislativo annual!nt•nt.c St\ occupc disto, 
póde·sc dai' uma autorizar;1o scnwlhante,dizendo-se: 
" Sr. miuish·o~ renrganize o excl'cito• ? . 

Desl!e que um n!iuislro tem. uma auorização 
destas, se acaso qmzrr revolu::wnar o paiz, n;io 
precisa de carta mais franca ... 

O Sn. ConnmA :-E parn tirar qualquer duvida 
wbre a extens;io, o a1iditivo accresccnta- aJI.e. 
mndo o quadro da oilleialiuado. 

mostrar que a autorizaç~o que. o nobre s~nador dá 
com o seu ndditivo, crn Jo~ar de ser restl'ingida 
por aquillo que o nob1·e senador disse que serve de 
Lasr., é nmpJiarla, pois que essa base confere um 
poflor mnior para a l'eOI'{ianiz.aç~o.. . 

Quaes são as outras bases Jumtahvas da reorga
nizac·;io? algumas altm·ações no c>tnllo maior ge• 
nerai do cxnrcito ~ dizer-se que cm Jogar de !6 . 
ill'igndoiros havcn\ 20, e que cm Jogar de dous 
lr.nuntos·genl'rncs havera mais dous? Pois isto 
ch:una-so li mi tacão de'dictadura? 

Longe 1lc h:w1!1· lilllila~;io, pondere; bem o nobre 
an/Oi' do arlditivo que o poder que S. Ex. dá ao 
hon1·ado minist1·o da guen·a não tom restrieçao al
guma : c, pois, o aparte do nobre senador pelo Pa
ran:l foi 111uito lwm dado. 

E· so n;io, quaes são a~ outras bases limitativas~ 
Ser;l, porl'cntul·a, refundir-se cm um só corpo mi
lil:tl' seienlilic:o com duas scc~ões os corpos de es
tatlo-rnaiOI' de i 0 classe, estado-maior de ai'liJh:ll'l:l 
e o tle engenheiros, suppl'iminrlo os tenentes do 
p1·imei1'0? 

'Em primeiro Jogar, essa idea é quasi a. mesma 
do Sr. ministro da gurrm, que no seu 1·elatorio deu 
a cnten1ler que se indiuava a supp1•essão do estado 
maio1· do 2• e! asse e a refundir no estado maior de 
i" da.sse esses out1·os estados maiores. Onde é, 
pois, que e~t;í a Jimitaçiio, se se olferece ao governo 
uma cousa que elle peúe, que elle quer ? 

O Sn. ConnEIA:- Creio que V. Ex. está enga· 
nado. 

O Sn. Su,vmnA n.~ MoTT.~ :-Se o hon1·ado mi 
nistro da gnerm t\vesse quaesquer desiguios, que 
ali:ls nilo posso attribui1· a S. Ex·., era-lhe facil 
com tuna auto1·izaç:lo rlesf.as fazc1· do paiz o •JlW 
quizesse. Estando autm·iz;Hlo p:1ra distribui I' a fo1·ça 
e organizai-a, mio carc1:eria de mais nada pam 
levar a elleito qualqnm• movitlli'nlo no paiz. 

O dire1to de rco1·~aniza1' o exercito, senhores ... 
O Srr. PAnANAr.uA :-Com hases clefinhbs e 

O Srr. SrLVE!I\A n1 ~forn: - N~o. senhor; no 
relatol'io do ministnrio da guerm vem essa idéa. 
S. Ex. reconhece a necessicJa,Je de supprirnir o es

·tado maiOI' de 2• classe. N;io acha, talvez, a occa
si;io opportuna, mas urro púlle deixar do reconhecer 
tal u•J•:cssidado, po1•quc o cstallo maior de 2• classe 

eJm·as · · · quer dlze1·:-conservar uo corpo ele estado maior 
O Sn. SnNEIM DA 1\foTTA:-As bases a til ala1·garn ollkiaes qtie niio teem as habilitações necessarias 

mais a autol"iza('<io, porrJllf.l eslaiJciecem um sys· pa1·a cssu COI'JlO. Ül'il, isto ó um inconveniente 
tema novo !lc distl·ilmi('<io do e:t<ll'cito, fllle a1·ma1'ia muito grantl•1, po1·quc o co1•po de estado maior é o 
o· Sr. ministro da giJel'l'a com um din•ilo mui lo ma is impo1·tante de um exerdto em ope1·ações. 
maior tio CJUC tem hoje. Actnalmontc S. Ex. púde Com um llom llOI'flO desses· qul1lquer pódo ser ge
distl"ibuil' a fol'('il 1!0 ex.e1·eito po1' dilfereutcs pi'O· nm·al. 
vincias, mas n;io pútle r-1'Cill' divisões l'rgion:ws, Consta, senhores, quo a celebre hntalha li~ 
dando destiuo especial a cada uma das divisões do Nov;im, ganlm pelo S'l'an lo genel'ill Radetzky, fo1 
cxrreilo. por elle .di1•igida do sua cari'Oagem, tendo junto de 

Isto, cm lnga1· de ser, como pr·ctcndc o nobre si mappas e olll.:iaes de estado maior, aos quaos 
auto1' do addittivo, uma limitnr:1o, ú uma amplia\'<io <insignava os Jogares onde as forças deviam 
do di1•eito de o1·ganiz:J1', porqne muda completa· O[ll!l'ilr. . 
menle o systcma aclu:lf. N;io e passive], po1·ém, eonse1·var um estado 
·Ora, veJa o noh1·c aulo1· rio addilivo o ~ue pmlia rnaio1· d<J 2' classo unieamcn!~ pa1·a enr-hcr quanuo 

fazer o bonmdo ministro da gnNI'a, armn<io com os olllciaes não teom hahililaçõcs. !\Ias o nolH'O mi
essn poder didalorial de reol'ganiznr o <JXI'I'cilo nis/.1'0, creio on, aventa esta idéa no sou relatorio; 
crcando qunli'O tlivi~ücs I'Cgionacs. Passada o cxe1·· ln[!O, em quo e ~uo este additivo limita a dietadura 
cito po1· uma penci1·:t n <ii1·ia: JM1!s v:ío para· da[ta p:u·a l'OOI'ganiznl' o exercito? N:lo vejo Jirni· 
11atlo G1·osso, qnn é o logn1' <ias condnttlllnr.<lc\s ; ta\'<io algnma ao arbill'io do goyc1•no. 
aquPIIc; mardwn1o pnm o Ani:IZ<IIlns, e/.c. ~las os Quanto ans capell:lns, nol:ti'CI que o corpo eccJe. 
di/eclos haviam <li! Co<l:l[lill' n lka1·ia111 uas divis<i<'s siaslic:o do llXCI'cito tem um pessual que acho exOI'• 
re:Iinnacs, eOIIJU no go\'PJ'IIO pat·eces:-;n mais r:o/tNJ hit.ante. Nem l:mlns cot·pos tem o uosso cxm·elto, 
?lit•ttte. IJII:llllos s:io os <Japelf;ies, hasta esta considoraç;io 

Mus nfio ó po1• ''slo lado qttn en com halo as 1livi- para se ve1· q1io o corJlO ccclosiastico deve ser rc
slios rcgion:1cs · tratei aL,cidentallllente llislo para, duzido. 
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Quando.~ em nosso paiz ha tanta falta do sacerdotes 

quo as paroehias n:io teem viga1•ios, pam que quo
rern o nnlll'e minisli'O da guerm e o illusli'tl auto1• 
do arlditiro fazt!l' um re•:l'tllnmr.nlo ue cap1dli1es, e 
por esta ft'll'lua crea1• diffi,,ulilades aos diocesanos 
qu.e n:ió achan1 sacerilnl~Js idonnos que v:io pa1·o~ 
ch~;u· as nossas fregucz1as ? N:io descubro razão 

· para isso-e não ·é aiuda ahi que nsla a restricç:lo. 
No corpo de saude pi'Opúe o nohl'll senador a sup

press:io dos 2"' cirurgiões. Sr.ril isto !'cslricção? 
finleve o uob1·e autor do adtlitivo que lh' o di•a 

n~o \'ejo systema algu1~1 concebido Jl~l'a obstat~ ~ 
dtcladut'!l; .antns a receto. em toda a sua amplitude, 
com o cl!re1to de I'COI'gan!Zal' o exercito.· En creio 
porém, que o noiJI'e minisl.l·o ria ~uerra, n;io que~ 
re1•:i se mette1· !lt'ssa alhada. E hoje, stlnhores que 
nós temos um exercito ahsolnt:uneule poq~eno, 
porém excessivo rol:ltivamenle :ls nossas cir•mm
staneias e :is noss:ts forças, sel'ia is~o uma taJ•efa 
ingrata pa1·a qualquer ministro rnilit.:u·. Pam um 
paisano talvez fosse !Jorn, ponpw lenho obse!'l'ado 
<JUC os ministros da gue1·ra paisanos d·•itarn as mau
guinhas tle ft)ra mais do que os militares (riso), 

~·principiando o exemplo pelo Sr. José Clemente Pe-
reira. . 

Não, senhores, este dit·eito de reo1·ganizar exer<'itos 
eu não dou a ninguem. Seria: preciso qutJ se déssem 
cil·cumslant~ias muito especiaos do paiz, perigos im
minent(•s, qne eu não enxergo, desmanlelaml!nto do 
cxm·cito, que não existe, pam vir ao corpo lw•is
Jalivo, poa· occasi:io de se discutir a lei de fi~a~::io 
de forças, dizer ao minislt·o da guel'l'a : "Eu vos 
dou o direito de reo1·ganizat· o excrcilo, Jiazei·o 
como quizerdes, comtanlo l]!IC os capcll:ics fiquem 
sujeitos ao padre tal, que os eiru1·giütJS St•jam só pl'i
moia·os, os rn:u·uchaes sejam menos e os tenenles
generaes sejam ruais ... • 

Isto é t•nlmgar tudo ao· ar!Jitrio do govemo, e 
eu entendo qwJ nao devo dar sem•JIItantõ autol'iza
çao, porquu lambem mio a qu•Jrcria ·par:t mim. 

O Sn. F. OcrAVUNo : - J.pGiado. 

O Sa. Su.vmaA nA M01'TA: - • • • • que lhes 
mata toda a iniciativa, que abato todos os caracte
n•s provincia•)R, o ponto tle que hoje nas províncias 
não ó possível apparecer uma p1•oeminencia que 
n:io p1·ocure Jogo asylo nas vizinhanças de S. Chris-
tovão. · · 

Nem os homens de talento, Sr. presidente, se 
querem deixa!' tis pi'Dvincias; tem havido um sys
tcma perspicaz de c•mll·alisnçilo, que consisto em 
:IJII'OVeitar no cnnlro todas as forr.as intellnct mes 
das p1·ovincias. O que da h i tem rt'•sailtadn, srnhortJs, 
o paiz esl:i vendo. As assemhlrJas pi'Ovintliaes que 
t.inharn f(l'anrle irnportancia, g1·andc lni•liativa, cst:Io 
hoje innlilisadas. Emm compostas rle elementos 
muito ilivHrsos tios qun hoje vemos. Hoje.; p<'lo tles
rrez? que OS g'O\'t~l'llOS VOtam :l tntJO 'qua!,llO rJ prO• 
v.nwaaJ, e.<sas assrm.liluas penlt)!'afll tot!a a lntporlall· 
rl!:t· V~:un-s<l no pa1z homens nolave1s qu•1 amhi
ctonavam nm to~a1• uas assemblóas provinciacs ~ 
ao. ll!lmos eu [II'Íil•lipid a ap1·endcr na assemblr!tL 
pi'OVÍiltlial rle S. Paulo o pouco que mosl!'O aqui 
tJ.mnus mestres. fo1·am os Paula Souza, o~ Andl'attas: 
o~ Vergueil·os, os f'eijó,; e outros. Elltls n:io per
d mm uma sess:io daquella assemblca, faziam o con
trario do que hoje se pratica. 

HoJe. as assemblrlas p~ovinciaes se .cof!!Jioem de 
ba~harcJs novos, qnc YilO neltas pa·mc1piar sua 
ctll'l'eira e a. çstragam; de empr~gados do govel'!lo, 
e ató de mliii:!I'<JS que· para 1sso pedem licença. 
O abatimento das assnm!tléas provinciaes explica 0' 
r?ss!mo estado a que chcg~rarn os negocias pro•. 
~nma~. · 

Ora: senhoa·es,. pal:tlC•J 'qtw eu, que sempre 'tive 
est:.s 11léas, devta dr•1m1'·11le leva!' pel:l l't'OI'ganiza· 
o•!o.rlo exercito em divisões l'egi;>naes, pCI!'que estas 
<I!VIsur>s podt•r;io dai' 1111po:·tancta :is fli'OI'incias que 
tlcl!;~s i'OI'CIII tl:~hc~as. M::s ~'.11 declaro que mio desr>jo 
da1· unpoa·taneaa :ís provmcws pt!la presenca de di-
visút~s tiO exerd to. . .Mas, Sr. pa·esidente, além do illimi lado da aulo

rizaç:1o que tenho com!Jatido, out1•as razões ha 
pelas quaes não posso adoptar o additivo. 

Sinto muito, poi·que desejaria sempi'C aeompa
nhar os meus collegas em todas as suas idcas, mas 
tJilcs fazem-me a hont·a de permit.tir que eu divil~a. 
E as outras razúes po1• que n:io posso :wompanh;u· o 
adrlitil•o vem pl'incipalmento da Jll'lljectada distri
buição do exercito em divisücs rcgionaes. 

Sr. presidente, eu tenho sido sempl'O, nesta casa 
e na outra quando nella tive assento, defensor do 
alargamento rias altrilmições das províncias. Uma 
vez, qu~!'eilllo cu aqui symbolisar a minha thcoria 
a esse respeito, usei do mna cxpross~o que causou 
cstJ·anheza a alguns collegas senadores. 

Tenho ~omhatido a proposta e mandr.i emenda 
l'l:'dur,indo a 1~,000 o numr>I'O das pmças de p1·et, 
ponruo rnlendo que o paiz dtlve rnnun•:iar as l't1s 
Jll'tlleu(:ti••s de sc1· polen~ia militar· c sómente [l·ata!' 
dtl sea· industrial N:io quero reprodnzia• as razões 
qne j:í dei contra as do S1·. minist1·o da gl!l'l'!'a, o 
as que fora111 :lJli'Osenladas pelos sustentado1·es da 
p~(lposla. Apeuas direi qn.e,, reduzido o oxeJ·cito a 
U,OOO p1'a(:as, soo S1·. u11111si.I'O da gurrra quizer 
COIISL'I'Val' O CXCI'CÍto em SL'U ter!'CUO propriO não 
distmhimlo 1~,000 para se1·viço policial que e;lrag:1 
n cxm·dto o·estraga a policia, esse numero será suf
Jiciontr.. 

A express~o de que usei foi e~la:-Quoa·o quo as 
proviucias tenham mais aulonomia.-Ent:1o qw.•reis 
a indt•pc•!alr•ucia tlaa pa·oviut:ias '1-l\':1o, nito quPro a 
indt•pe!ldeu.:ia das pa·orincias, ]lOI'IJIW sei que lhes 
aproveita o la\'0 das iute~ridadll dn Jmpvrw, 111as 
rJUCI'u unm certa illllependenllia pam IJUe ellas pos
sam ll'illar. dos seus ncg•)eios sem a tulolla da 
Curte ... 

Yl•L I V 

Mas, senho1·rs, as divisões regionacs, não sú tecm 
o int:OIIVcnil:nte, notado 1wlo nohro senador pela 
llallia, dn lOI'II:tl' hail'l is ta c:1da dil'is:io rio exm·eito 
wmo pódt• octlasio:l:ll' out1·os muito inconvenicn: 
lus, tjllll nastH!IIl desse bail'l'ismo. . 

O CSI!i I' i lo tltl ,re.1:olla. f,,Jiznwnlo desapllarct:eu 
desltl p:11z ;, a O(liUI:IO hlu•ral, mesmtl su l'oc:;da, 
lem.se co11l!tlo. Ci't:IO [jlll1 ptll'a e.<c:tr1uento do paiz 
IJaslamos desasl1·r.s tlo 181~ c Hl18. Todos esses 
passos falsos denuu cmresultullo a supromacia do 

JS 
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governo, o augrncnto de su:\ força c o abatimento 
das pi·ovincins. Se o espil'ilo do revolt.a n:io est:l 
na consciencia do paiz, não. é pela pasmaceira, :l 
qual fez uma ode o nobre scn~dOi' pela Bahia. So 
o cspinío de revolla n.io appare,:c, é ponjue. · · 
é porque. . . (pausa). 

O Sn. F. OcTAVr.\:;o :-Nua diga. mais nada, cada 
um ti1·:m\ as ill:tçucs quo quizer. 

O Sn. MENm~s Dll A1.~1ETDA :-Diga sempi'C alguma 
cousa para explie:u·-so nwlbor. 

O S.n. Srr.VEI!l.\ DA 1\Io'l"rA :-Mas cu jü dei uma 
razão, já disse que os snecestos de !H~2 n 18'18 

. tinham escaJ•rnentado o paiz, o qual reconlwce1·a 
qu•J esses factos sú tinham se1·viüo para dar m:ds 

· forr.a ü autOI'idatlll c di~r~inuil· a lilwrdade do povo. 
Se jü dei urna raz:io, para quo qtwrclll os senhores 
<JUe eu v:\ adiante da minha rcli~r:mia? . 

O Sn. ZAr.Art!.\.S d:í um a parte. 
O Sn. StLVmM n.~ MaTT.~ :- Ainrla sn fosse ai· 

guns desses senhores rruc insistisse ~onunigo, eom
prehcndo; mas V. E~ 'I 1 ... 

Sr. presidente, aeho muitos ineonvenientes 
nas tlivist1es regionaes; jri ·as consider~i por algn
mn~ fa~cs, c ngüi'U con<Hlcral·as-hci por oulJ•as. 

que melhoro a organização do exercito, apresente 
Jll'ojot:lo; n:1o queremos ser f01•çados a discnlil' urna 
I'I!OI'ganiza('.IÍO do CXCrcitOS01110iltll Ofll Ullllldisr.USSllO 
de J'urças de lerm; is lo limita muito o diroi:o tlo 
tlis•:nss:io. Como o nohr~ ministro da gum'!'a ainda 
quiz dar ao atldilivo a.< honras fnucl11'ns rl.e nt:tnllnl-o 
á com missão de marinha o gtwrra, blvez que esta 
comruiss:io aprosPnte alguma· cous:t qun seja orga. 
uiznç:io; mas isto n:io é autorização, a proposta do 
nol.li'O senaLlor não tem limitaç:io nenhuma, o uma 
didarlum ihda ao nlinistro. • 

Ora, Sr. prosidcnt••, ou tnn\to entrado nesta dis· 
Clt~são das for<li'IS dn terra omito contra minha 
vontndc, unicanÍ~nte como preliminar das di~cus· 
sü.:s do OI'Çamcnto, nas qu:ws hei de ocwpar·m~ 
de totfas US l'OiiUC(lLiCS Clll gi•antJe, que O gOVOI'IlO 
devo faze1· para podei' crJuililll'ar a rr1ceita com a 
despeza. Tenho entrado nesta tliscussão, poi'Cflle 
não podr.rri pi·opor, quando se tmtar tio Oi'ÇIIIllenlo 
da gunna, nrna crneJula de retluc~~fío 1la despPZfL 
"om as p1'al~as de prct, sem que agom se tli1ninua o 
numei'O tl••stas Jlrat'as. Mas li•uho·me limiladn, 
1:nmo o scu:ulo tem visto, a discuti1• doutl'in:~l
rnrnte esta IJl:ttt•I'Ía, af:1stanrln-mu do.~ mui tos inei
d~illes haridos n~sta rhscuss:io. por lCI'f'm al.~uma 
}I'!J·sonalidatli!, c r.u gosto muito de andai' acirn:1 
<bs pC.I'.IOIJalitla•lr•s. Hnnt~m. porém, o n,Jbl'l! se· 
1mlo1' pr.do l'iaui1Y, auto\' dos :rdtlitivos, rxr;-imio 
tuna idéa da nalttrr•~a dessa~ de que touho fugitln, 
en11tm a f[IIal n:1cl posso dei'(:tl' de Llizer alguma 
cousa COlHO protesto. 

O nobt·c autoí· do additivo, sem cluvida com a 
inlen,:io de faeililni' e~ouomins, ltl'l'll1lJOU cstn seu 
plano: ma:1 cn er·eio rpw o plano tle S. Ex. daria unr 
rr·suJt:Hio contl'illii'Odt:ec•nto com as divisões J'cgio
nnes. C;1(b divis;io p1'l'Cisaria lei' um rsta.tlo Jllaio1· 
ACneml cnrJ't:spontlr•nlu :t cl!a· En1 Fran~:~, ?'~d<1 
os gt111erat•s siio on tlc hl'Ig:Hla o~t. de dtvHwo, 
quando Se (rata UO general do diVis;iO rJ para 
comumndar uma 'gJ·antle forr;a, a fJUC cori'Osponrlt• 
um grande estaclo maiot·. Entre nús l:unlorlrr, pelas 
nossas leis militni'es, o otn::ial, general o:: ~:.i,,, 11110 
com manda un:a divisão, lmn 11111 estado m.riur muito 
lll:lis .dcspendioso, do que IH:tndautlu-sc trc:J ou 
quatro lialalhõns pura algmn:l Jli'Ovineia tlo norte 
qun lenha L~nmmandante de ai'mas. Nem !orlas as 
provindas tcem corumantlo du armas; mas on•lc o 
ha c existe forr.a do exm·cito, o estado rnaio1· dessa 
foi'Çll ó o mes1Í10 du conunaudo das armas; ont:·o· 
tanto, s~ fó1· um gOiWI'al de divis:1o, lm tle ter estado 
maior muito mais tlesrwnrlioso do qno o. rio com· 
mandante das armas. Por consegumtc, ai•i pelo 
la.do de economia, as divisLies rr~ionaes do nobre 
senado1· n:io servem, m•m s:1o lambem limilal::1o 
ao arbih·io tlo govcnJo, porgue esto ai'hitrio CJ'es
ceria muito mais com o tlil·cilo com qurl o ~OI'<'I'no 
ficava do nomc~u· para quatro pontos .do lnJprrio 
gcncmcs do divis:io, r:om seus respectivos cstatlos 
maiores. 

S. E~ , apret:ianrlo, não rligo encarecendo, os 
bons scn·iços qun o Sr. ministJ·o d:1 gnei'i'a pres
tou ao paiz como gemn·al t'tn llhcfo das foi'\'as no 
l':n·aguay, SOI'Vi('O <mjo comparativo ou supr1·lativo 
11:io dis~uto, disso quo o Sr. minisl1'o da guem1, 
CJIIIJ'o M sorviços l'l!lovantcs que ru·t•st•JU no P:1ra· 
gnay, t.inha. pi·estaJo o de l'eorgan.izar o eXP.I'Cito. 
Ora, o nobre scnndor cslal'll com n ttlua da J'eOI'ga
niz:l~.rro do exercito prop0sta nos SPus adtlitivos, o 
po1· isso é que foi levado ·a essa aprecia11:1o. 

Eu, Sr. pi'ositlenln, não posso oppor t:ontestaç:!o 
alguma :1 aprcciar.:1o do nob1·o senador quanto á. 
relev:tncia dos sorvir.os do nolm1 ministro da gueri'U 
como general cm dwfo das forçr.s no Pamgua v; 
nunca as contestei c nem hojo as cont.rslo ; J'a~o
lhes justiça, mas dispenso-me. do elogio. N:io pO$SO, 
poi·ém. admillil• que o nobre souador autor !1:1 
emenda c que foi minist1·o da ~uon·a 11:1 occasião 
t'ln que o S1·. tluquo de C:t~ins conJmandou o oXI'I'
cilo no Paraguay, rliga que o nob!·il ministJ'O foi 
IJIL<'Ill reorganizou o exercito que estava em cam
panha. 

Não vojo, pois, no al'iigo atldit.ivo cousa que 
mereça a approl':tl'iio 1!0 senado. Felizmenln j:i o 
,::ovemo o i'L'IIllrliou. Eu r•slava com medo qull n 
81·. uliuisli'O tia gnl!i'i'a o acf.'il.m;sc, 1nas S. Ex. lcvt· 
o boro SI!II~O de n:l11 net!ilaJ' is~o. 

gn,:nmloalo o :rdrliliv" pur S"l' uma autnri;;a~.:io 
flada au _go\'t 1l'Jifl St'lll lirnilt•s, Stllll s1~ o.sta!H•h·~~l'l'l'lll 
bases; eoJnhal,, o e111 p1·incipin, JIOI'rpli1 ll:iO adJuitln 
Hliluriza~~~ir.~. dos la Jlalul'l~za datlns ao gt"l\'t~I'JIO. SL! o 
nobre auto1· do adtlilivo quer fazer algu111:t cousa 

Fo1·am os senho1·os iftlO nomcarRm o Sr. duque 
de Caxias pam i1· commandai' cm ehufc o exercito, 
n fizn1·am muito bem; quando S. Ex. foi noJnoado. 
tinham-se j:l passado alguns mezcs rla mlministral:ão 
a ~no presidio o nobre scuatlo1' pela pi'OI incia da 
Dai lia. Pois o exercito esteve dezo1·ganizado em lodo 
··ssn I••Jupo? Qll:rndo o Si·. minislJ'O da glu>l'l'a foi
•:OIIIIII:IIIll:tr IIIISSO i'XQ:'Ili[n, aeiJOII :i fi'enlt• d1l I!XOI'• 
cit.n aliiatln o 1(1'1\CI'al ~ti Iro e :i fJ'CJJie do ilosso e XCI'· 
cito, d<'poiH rlu uma quaHi cootanna reti1·atla do Si·. 
general Ooorio por causa tle molcolia gr:ll'issima1 o 
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Sr. PolycloJ'O, visconde de Santa Thereza. Nessa 1 O Sn. ZACARIAS: - ... , cujo prestigio era aceito 
oMasifio CJ•eio fJUC o exercito tinha ja H ido refo•·r.ado 'p•1lns chefes, que J:i nfio estavam em grande con· 
p~lo 2• co•·po d11 ex•11'1:ito cornrnandatlo pelo g•·ande cortlanci<i . 

. general conde de Porto-Aleg•·c. 
O Sn. F. Oc·rAVI.\NO:-Apoiaclo. 

O Sn. SrLYEIR.\ DA 1\IOTTA:-Poi ~. senhores, o 
no!J•·e autor elo additivo, quando o elogio ao nolwc 
duque n:lo prrcisa de Sl~t· oh~cut·ecido prla iujus· 
lir-a aos outros, qu1•r fazei' a injustiça de suppor gnn 
o cxe•·cilo brasileiro, nlliado ao oxero:ito argcnt1110 
e·ao cxcrdto oriental sob o commando rlo genoml 
1\lit•·e, estava dt>sorganizatlo? Pois um exercito que 
até eu Ião tinha feito pi'Oezas de heroismo com menos 
foc·cas; quP- tinha passado o Passo daPatria e torlos 
os tmuses hol'l'orosos de Cui'Uzú, e qnc no dia em 
que o vis~omlo de Santa Thereza. tornou conta Llo 

. commamlo deu a batalha de 16 de Julho ... 
O Sn. JuxoumrnA: -Mas tinha solft·ido muito 

com o desastre de Cui'Upaity. 
O Sn. SrLV!llll!. DA Mo'I'T.~: - , . . púcle dize•·· se 

que estava cleso•·~anizaLlo ? Pois para se elogiar o 
81'. duque de C:1~ias é p1·eci>o dizer que elle foi 
comrllandai' um bando desorganizado ? 

O Sn. · ZACAIUAS : - Bando clesorgan izado, n;7o. 

O Su. SILVEIRA D.\ :MorTA :-Isto é outra. cousa. 

O Sn. ZAC1HI.\s :-Pois é o que que1·emos dizer. 
O Sn. SILVP.IIIA DA MoTl'A :-Mas isto ngo é 

reo•·ganiza•· o exercito ... 
O Sn. ZAcmr.\s :-Tome a palavra nesse sentido. 
O Sn. Sn.YmM DA MorTA :-Hei de tomar a pa· 

lavm t!Oiflo •~lia significa. V. Ex., que est:l ao facto 
do negocio, atinou logo com o sentido da palavm ; 
m:t;· quem n•1o estive•· dil'<l: .o duque ele Caxias 
foi roo•·ganizar, aquillo era um bando,,. 

O Sll. ZACARIAS :-Reorganizou, e cate serviço 
foi rc!Pvantissimo . 

O Sn. SILVP.IM DA MoTTA :-Não reorganizou, 
isl.o contesto ou, porque o exerdto não estava eles· 
Ol'7,lllizatlo. Nfto quero dcsmere~CI' os serviços ue 
S. Ex. . · 

O Sn. ZACARIAS :-Nem nós queremos exngc· 
rnl·os. •r,mho dado provas de que nunca exagero 
os SP.i'Viços do s.·. duque tle C:txias. 

O Sn. S!LI'BIRA n.\ 'MorTA :-Mas estilo querentlo 
O Sa. SILVEIRA DA MorTA : - O que é um exm·· ampliar 0 lll!go~io. · 

cito deso•·ganizado Y É um bando desorg:inizad,o. 
N~o. sc•nhores, n;1o posso u•lrnill.ir isso. O Sn. Zo~.c.~mAs:...:... E' que V. Ex. está alarnbi-

0 illustl·? grncml foi cornmmular o exc•·dto, cauda a questão da reorgauizaç:io. · 
brasilciJ·o debaixo tio commando do general Mitre; o Sn. S!LI'EIIlA DA Morr.~:-Não dnl'icloque além 
e se acaso havia algum desmantelamento. alg111na •lo sr.J'I'iço prop•·iarncnte milil:u·, qtw S. Ex. podin 
inhabilitlad" que porbse ao lon~A p:trr.eet· d•::;o•·· l""eslat·, a oppo•·itmitladc- 1le sul chegada ao exer
ganizarão, isto n:\o se púdo all•·ilJui•· :i parln qno cito pudes"n scrvirpamn•~comnwd.u·,p:tra satisli!Ztll' 
cnt,slituia o r::c~ro:ito h•·a.silrii'Cl, r:ue e~tava n:t sua a uma gmnde no~essicatlll accitlent.tl do exet·ci!Q; 
flor CJ no seu r.sforço pel:ls batalhas da vc~pem. O Sn. ZACARIAs:-Muito interessante á Ol'ganiza· 

Honvr., sem duvida, o 1'01'07. tio Curupaity omle ~ •. ão do cxcrdto .. 
as fot·cas, p•·int:ipalment•~ t!n 2' c:orpo do exe•·eilo, 

· sofi'rrram muito, pm·que J'ornm ns que l:u·•l·~ e a m:is O Sn. SJLVEIR.·~ DA MoTTA:-.. mas isso ntlo se 
horas so mandou atirar ;\ bt•ccha, qu:nHio poucos chama reorganizar extii'Cito. 
dias antes Cui'Upailv 11:10 csla\'a fr.rtilkado, c pn· O Sn. ZAr.AnrAs:-E' fJUest:1o de palal'l'a. 
derb lei' sitio lumatlo do ass:dlo; sim, isto e um 
fado que a ltislo•·ia militn•· do Pnmgu:ty lm dr ,.,.. O Sa. Sn.vr.mA n.~ llfO'I'TA:-Não é ele pnlavt•a, é 
gistra1•; mas da h i, desse I'CVez t.le uma ala do exer· cle •~ousa. 
ciio, que eslava na borda 1]o rio, n:to so p1\tle con· O son'Í(IO qno pt•cs[Oil o illustre general foi o ele 
cluit· que o exemito l.li':ISi:eiro lllCI't!(l:l csla tJ,•no· cheH111' a tempo; havia talvez.·· 
minaç:~o do dosorganizado pam precisai' de J•eor- O Sn. Z.\cAnm:-Tanlo nilo foi tlc chegili· a 
ganização. · IPtupo. qtw aintla 1<)1'011 muito tempo até quo o 

Estou corto cle que o illustre g'f'llet·al. qu~n1lo f·Ji e:tPrcito sn lwloilitassr. a entmr cm<~cr<To. . 
tomar conta do primeiro corpo du oxc•·cilo hmsi· O Sn. SILYmRA nA ~loTTA :-Os senho•·cs estfio 
leiro, neccss;u'Íallli'ItliJ, como todo o homem que quo:t't'ndo tomarcompl'ido 0 negocio, e cu a querer 
tem al~uma iui,:ialiva, hwia tlu dn•· um:t ou outt'a 1 1 011 · h , . , .·. , . , , , ,. .·. . . ., . 11111\lll'a ·O. Jelll quo fnt ao Pamguav, o coit eço 
[IIOVtdeu~,,t, t]tiL .l!_lcJasse 0 su>~~o • 111•18 Isto tJ<1o aqurlles 1w.~ocios militares posso dizer melhor 
é I'COI'g:tlllzar CXCrcJ(O • tJO fjUO OS UOIII'OS senadores: ' 

O Sn. ZAc.~nt~s: -V· Et·. exagcm 0 termo,/ · O Sn. ZACARIAs :-Pcnltlo V. Ex.; tínhamos cá 
mas elle rco•·g:uuzou. a di•·ccção dos negocias, c cstav:unos intei1;ado! 

O Stt. SrLVI~IM nA MoT'I'A :- N;lo ostott oxagc· d?. quo ai! i occorria mais do !JUO V .. Ex., que 
rando. l'iaJOU. 

O Sn. ZACAnrAs: - N;1o estavam as fo•·ças 1)111 O Sn. Sll,\'EmA DA Mo1'1'A :-Os senhores viam 
!lchanrlalla; mas Cl'il mister quo se 1na1Hiasse lltJI de longo. 
gcmoral. · · · O Sn. ZAr.AmA~ :-Mas tínhamos as r.onfidenl'ias 

O Sn. PAIUNAGtr.\:- De prestigio. intim:ts. 

... 
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O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Oh I isso de con· 
fidencias intinJiiS I. 

n •. 52 do corrcnto anno, concedendo um anno de 
licença ao 2" cscripturnrio da alfandega do Pad 
João Bencvcnuto da Silva Lc:Io. O Sn. ZAc.lnrAs:-E :ls vezes acontece que o 

vinjante só vê o I!Xterial'. O SI\. DIAS DE CARVALHO, em deferen~ia ao 
S1·. ministro da fazenda, que manifestou desejo de 
occupat··se deste assumpto oll'er·ece o seguinte 

IIEQUEUlli!!INl'O 

O Sn. 1'.11\.\NAau.\ :-E escmvem as impressões 
tle viagem. 

O Sn. ZAC.IR!As: -Alguns as levam cscl'iptas de 
casa. 

O Sn. SrLYI~IR.\ o.\ MorTA :-Eu não levei. 
· O Sn. ZAG.\RIAS: -Mas sabe que algun.1 viajan· 
tos levam <!s~riptas .em um canlwnho as imp1·ussões 
que h:io de ter na Vlagtm\. · 

O Sn. ME:o~oEs DE AI.l!GID.\: - São impro~sões 
pl'évi~s. . . ~ 

O Sn. Sn.v1m1A DA MoTTA: - Senhol·cs, não 
qurro tornai' o nt•gocio ex tenso, n:io qurro aeorn· 
panhar os llalll't'S scnadoh•s. O l]UC digo e qur, 
além dos St!I'Vi\'os prop1·i:uuento nulita1·es, os s<•r
viros i mportanl.es, que o nol11·e f(I'Ut!l'al prestou 
nesta oct:asi:lo, foi o do chegar a tempo, c cu darei 
a rnzrio. 

Havia talvez alguma discordancia, alguma diver· 
genda. al~uma ri validade ... 

O Sn. Z.\r.Anus :-Isso. 
O SR. SII.VI!:IIlA DA MonA :-. . entre os com

mandanl•'" dos curpos do PXPJ'eito, entre o Sr. Po-
1 ydnro, vist:ontlo dL~ San la 'l'hcreza, e o S1·. conde 
de Porto Alegre. Havia rnc~IIIO talvez pouca confi· 
anr,a dí.·~ses gene1•aes 110 general ern chr.fn a1·gentino. 
Dr~tc eslado tio animo podm'in resultar nl~uma 

. <WJ'a rpw pel'lm·basse a unidade do pensamento 
militar, .... 

O Sn. Z.\GAniAS:- Que interessasse :l organiza· 
ç.lo do exercito. 

O Sn. Su.vEmA DA 1\loT'rA:-... ri unidade das 
opera('0es. Mas a unidadt! das opcra~tles n:io e uni· 
dade dt• orgnuizn~;!o, porque a O<'ganizar:To militar 
n:lo podia aiJ'r,uxru·-sc. n:lo se podia 1lizer que p1·e· 
cisava de l't'Organiza\'<Ít1, quaudn os cor~o" do cxeJ'· 
cito esl.avarn cnll'•~gnes ao t:nude "" J. ol'lo-Airgrr. 
e ao l'iscoudc de Santa Tlier,.za, como lin!tam estado 
ao a''lli'<'a I Osnl'io N;lo, isto e uma iujustira do 
nobr·e senado1· pelo Piauhy. • 

Eu, .Si'· \li'I'Sitlento, lenho· mo de rroposilo afas· 
taclo de lotas as ap!'OCÍ!I\'ucs inrlivHiuacs; e, se 
aintla desta wz fallei a este meu pt·oposito nu Irando 
em 11nm apl'ociat'<1n, qne r•~tuot:unentn póde lr.r 
alguma personalidade, fui levado a isto pelo espi1•ito 
de jusli~a, pela nccessitlatle de fazer um protesto 
conll'a a inJusli('a tia aprccia('ilo fuita pelo nobre 
senador pPlo Piauhy. 

O Sn. ZAGAill.IS:- Pois essa aprcciaç[o foi tli· 
ctada pela justir-a. 

Ficou atliada a discuss:1o pela hora. 
SEGUNDA PAH'l'E DA OHDEM DO DJA 

LIGI·::o."ÇA 

" 1\equeir'o que fiq,ue al!ia.da a distlUSs;1o alé g:ue 
se ache presente o S1·. · m1mstJ•o da fazenda.-Dws 
de Carvalho. " 

Foi lido, apoiado e posto em discussrro, a qual 
ficou encerrada po1' falta tle numero pam votar·-se.' 

PENSÚIIS 

Se•nirarn-so ~m 3• discuss:to, a qual ficou pelo 
mest~o motivo encel'l':t<la, as proposições da mesma 
catn:u·a do co1·rent.e anno : 

N. 72, approva.ntlo ~pensão cow;ellirla a D . .ft)· 
sephina rlti Amorun l'CJxoto e suas u·oui8. 

N. aD, id••m ao alferes hono1'a1·io tio exer.~if•J 
Ped1·o Gon~alves Ferraz. · 

Esgotada a materia da O)'(lcm de dia, o Sr. presi-
dente deu a seguinte para 9 : . 

I• parte atv ás 2 ·112 horas da tarda.-Votaç4o· 
das malerias, euja discuss:1o ficou encerrada. 

Continua('!ÍO da 2• diseuss:Io da fll'opost:t do po· 
de1· executivo com as emendas da camam dos depu· 
lados e do stinatlo fixando as forças de terra para o 
anno financcil·o de 1877·-1878. · · 

2• pw·te ás 2 1}2 !toras on antes.-3• discuss[o 
das propos1~ões da camara dos deputados do cor· 
ren le a11110 : 

N. üD, uppi'OVaiHio a pcns:Io concetlirl ao ser· 
vente do Iahoratol'io pyrotechnico. do Campinhoa 
Jo:to Luiz Co1•driro. . 

N. 62, idem ao major Joaquim Thomaz do Santa 
Anna. · · 

2• t!i!:t das pruposições da mesma canm1·a, do 
corrente anno: 

N. 60, approvando a prns:To concedida a D. Clau
dina Frant:isca ele Jesus TJ'in~atln. 

N. ü~. idem a D. Leoulina Teixeira de Macedo.· 
N. H2, concedendo um anryo de licença ao 

D1·. José Leopoldo 1\amos, i" cirm·gillo da armada. 
Levantou-se a scs.~ão :ls 2 3/~ horas da tarde. 

:i0' I!IC88ÚO 

EM !l DE MAIO DE 1877 
l'I\I~SJDgNGIA DO Sll. VISCOND8 DE J.\GUARY 

llilUIUUI\I'lo.-EXl'EDmNTE.-Pareccres da COIII· 
missrro de pt•usõ!•s o Ol'tleu:ulos.- Obscl·var.:lo do 
Sr. Cotegipn -OnDim DO ll!A.- Hequcl'illlento. 
-Vola\~:1o.- Penstks.- Vota~ão.- Fo1·ças de 
lerl'a.-DiscUI'SOS do' St·s. Col'reia, Pamnagu:l c 
Z:w:u·ias.- Lit:cnçn.- Ohserva~.ão c emenda do 
St·. Dias tio C:u·valho.-Obscn•at~ão do S1·. Lcitao 
tia Cunha.-Pens•!t)S. 

Énlrou em 3• discussão com a cmentla appro- A's H horas da nmnh:i fez-se a chamada o aehan· 
Ya!la om 2• a proposi~:to tia camara dos tloputatlos ram-se prcsenlus 31 Srs. senadores, a sabor; 

· ... , 
q• 
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viscontle de Jng-uary, ~lmeitla o Albuquerqttr., bu· 
l'ilo de Maman~uape, vtscondo do Ahaeté, ~ih•cil'll 
Lobo, Fnasto de Aguiar, Luiz Carlns, Vinit·a dn 
Silv~, Chichon·~, condu d~ llat~pnndy, rnnrljll•'Z do 
S. VJcertte, I ramo de Mat·onn, rrsconrln tle Mrtl'ililta, 
barão de C:unargos, Cot'J'cia, Diuiz, Goduy l\ilt,~i 1·o 
da Luz, visco11de do Rio Grande, barão ~lo C11to· 
gipc,Moudes de Almeidn,Cunlm e Figueircilo,.T:tgua
rilw, Figncira do 1\lello, Uch6a Cavalcante, BarTos 
Barreto, barão d:1 ~aguna, Diogo Velho, Johitn, 
Paranaguá c Zucal'las. 

Compat·ecer:im depois os S1·s. : João Alft·cdo 
duque tl~ C_axi.as, b:u:ão dB Pit·:tpama, L<!il<ln d:; 
Cunha, fetxe11·a ~umor1 Nunes Gon(:alvc;;, Cruz 
1\lachado, Junque11·a, D1as de Carvalho, S:11·aivn, 
F •. Octaviana, Sinimbú, visconde de Nillwrolry u 
Silveira da Malta. 

Deixaram de comp:t~·ccm· corn causa parlicipatla 
os Srs.: Finuino, P11ula Pt•ssou, Paes ([e Meudou· 
ça, Antão, 11nrnandes da Cunha, Nalruco, nw·qttrz 
do Herval, l'aiJ'•JWU,·1'iscondn tlll B11rn Hetiro, vis
contlc de Cat·avellas e vis~:ontlr! tlo IUo Branco. 

Deixaram rle cOIIlparecet· sem C1ms:1 particip~d:t, 
os Srs.: barão de Souza Queit·oz e viswntlc tl~ 
Suassuna. 
· O Sa. !'RESIDENTE abt•io a sessão. 

Leu-se a acta tl:l sess:l11 antr.cedenl.o, c, não ha· 
vendo quem sobro ella fiz•Jsse O~SCI'Vilí'õc.l, deu-se 
por apvrovada. _ 

O Sn. 2" sn::nETAnro, servindo de .Jo, deu conta 
do seguinte · · 

EXPEDIENTE 
Oflieio tlo 8 do cot·t·ente, do ministcl'io da a~l'i

eultum commcrcio e obms puhlicas, ri•melteud.;' os 
au~og'l'aphos sancdouados · das re.IO!rt~'iles da as
s~mblca.l"~ral ~lu" :~pprova111 ~s pl'ivih·~ios cnuce· 
dtdos a Clantlw Gutg.lll, Damrl Lotul,anl c .J,tllt 
Gangce.- Ao ltr•chil·o os autogmphos, cununuui· 
cawlo-se :l nutr·a camam. · · · 

. Outro da m"sma data, do i" sccrcfal'io tb ca 
mara dos St·s. dt•puladus, t·rmettt:ndo a seguinte 

I'ROPOSIÇ.\0 
A asscmbltla g•,•r•nl resolve: 
At·t. i." E' autnl'izatlo o governo a coum•det· ao 

coronel Floria no PtJixolo, ennllu:tnt!:lllto do :l•; I'!'" i· 
me11to do al'lilharia a cal'nllo, um :"mo d" JicetH~a 
com os rcsp.;clivos vrnt:imeutos, Jl.am tt·atar· do s'u:; 
sawle o dos tlllt!ross.!s tio sua f:nnilia. · 

At·t .. ~-' Ficam ruvogadas as disposirilcs 0111 
con!t·ariO. . , 

sado, cnv{ada ao senado ·pela camara dos Srs. de· 
putndn~. . · , · · . · 

O ohjecto da pt·opost\liíO ·é appt·ovar a~ srgmntes . 
p<'tiSOt•s cuncndida., pm· rlecrclos de t-9 dn Jullto de 
1871i : do :!6$ uH'tl~:ti'S a IJ. Mnr·ia A11touia de 
Araujo llol'ia, mM tio nlft>t'<'S do 1!6" eor·po dtl vo· 
lu11tarios da p:11ria F:111sto Dorr~ingnes de Mt;nezes 
lloria, falllctdo cm coust•qunuma de moleslra ali· 
qui rida ua gnet•ra cotltt·a o governo 1\o Parngnay; 
do 18;1) mensa<!S, rrJpartitlarnent~, c seff! prr·j.uizo 
du meio soldo a O. Anua Joaqu1na ·li<l Lrma, I'Juva 
tl•t :ilf<JI'<JS do 10' batalh:to tlr• infant:u·ia llot•ciiJano 
do Linta Pir~.>s, J'al!e.:itlo 'm con~equoncia do mo• 
l<'slia adquirida na guerm contra o governo do' . 
P,tl'ltf;'U,\y, c a suas filhas solteiras Al'gcntina, 
Jt•sllilla c Altinn. 
. A' vista dos docnmentos juntos, que comprovam 
a justi(m dos ref••t•idos dt>ct'rtus do podei' e:wcutivo, 
é n commi>s:iu dt• parrcet· q.11e a proposi(:<io entre 
na onlc11t dos trahallw~ e SP,la atloptatla. 

Paco do ~euarlo, e.rn 8 de M:tio tltJ!877.-Luiz A. 
V. rlt; Si/vct.-.-1. Leittio da ·cunlta.-Antonio Pinto 
Clticltor·ro da Gama. 

Foi prcs··n~n :í corn~i~s~o tltJ pensqes e or<lena
l'•Js a propttstç:lo n. d de 20 de AtU'Il do corrente 
a11no, ••uviatla ao senado pela calltara dos St·s. de· 
pulntlr•s. 

O nltjedo da propo~tr.ao é appt•ovat· a pens:to 
de :lli,/l rrwusaes c"uceditla, rl'partidamentt>, por 
d>'<'t'eto tle fi tlf- NovnmiH'ü ele -1871), a D. Atlelaide 
01 l'tllpia de Mmll'" Catn:ll'a, vinva ;lo all'ct'I'S tle. 
voluularios tl:t patria Eduardo Oalduino de Mom·a 
Cntn:ll·a, f:tll<·citlo na carupallh<l do Pal'aguay, o a 
,;ua filha Mar·ia . . 

Ern vista dos tln<'llllll'nl•ls juntos, a com_miss5o é 
tlrl. par·,·er•r· r\ne a 1u·oposi<,::io wlre em diseuss:io e 
St'J" atlnplat a; . . .. 

l'acn dtl sr•t~ado, t>tll 8 de Mato de 1877. - Ltnz 
A 11/miio Vi1•im dn Silva. -- A. Leittio da Cunlla.
. .J.ntonio Pinto ChicltaiTO da (]uma. 

A comruissão tl<l instt'ucç<lo puhliea examinou o. 
ru·oj,•do t•uvi:tdo tla catnara dns Sr~. tlr~utados 
n. !l(i do t~tH'I'•'IIIü annn, tlnnsltl•!l'autlo valtdos os 
UX:IItll'.' d<' pOI'tllgiii'Z tl fr:trlt:i'Z, feitos Cln .187J pelo 
l'stutlantt> \lraucis~:o Cuneguntlns Vieira Dias, po· 
tlt•tttlo sur· :1r.lrnillitlo :i ttlatl'icula dn qualquer das 
fac11ltladrs tlo lmp·•rio, S<'til ernh.wgo do lapso do 
lt!lll[lO 1>\11 que Ji•z, t'. fo] IIJl]li'OVadll. nt'~S!'S CX:IJIICS; 
tl cuhet•ett(t) 11 COIIIIIJISS:tO com O ]II'IIICIJliO adoptad{l 
j:i pelo scuatln <'III casos st>mnlltaules, é de parecer 
ljl!O Sf'ja :IJijll'O'•:tda 11 I'CS<t!U('ilO, . 

P:u:o do seuado, em 7 tle ~laia de 1877.- Ri·· 
beil'o 'da Lu:::. · l~lÇO da c:unara dns t],,putados, ern 8 dtl Mnio de 

1877.-Pau/mo .José Soa1·rs tle Sou;:;a, ]ll'usidrnft1.
,fosé Ln i::: de Alml'itla. Noqurh a, l" ,<ecrntnrio.
FI'I!Ilcisco Iynacio du Carv'alho Rr:::am/e, 2? secre· 
tano. 

Ficaram sobre 11 mt•s:l para serem tomatlos em 
~onsitlnraç:lo com. a~ p_roposi(~ões a que so referem, 
rndo cntr·etanto a llllJll'llllll'. · 

· A' c011rtni~~11o Llu pt•nsa,!~ o ot·den:tdos. 
O Sr·. 2" !St:rm'I'ARIO ll'u os soguiulos 

P.\1\l!lCF.l\ES DA CO)J)!IS<.i:O DE PE;\'StlE~ F. OllDB:'iADOS 

Foi preseule :\ corntniss:1o de pensacs o ol'lleua
dos a pt·opotiiç.~o u. ü:l de tn tlo Abril pt•oximo JHIS· 

o Sa·. bn ••iío de~ <lott•,;tpe (ministl'o da 
fir::;l'lldtt) :- St·. Jll't'sitlt•niJ, li ho1e no jnl'llnl d:1 
":1sa que n mru digno collnga. o St•. 1' sect'c· 
lat·iu, pt!tlira o atliatllcnto da discussão do PI'O· 
jPcto, coueetlctldo Jiceuí'll a Ulll 2" escriptural'io tla 
alfandega do Par:i, ate que eu estivesse pt·esontr, 
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~ais que o prnvcnira ele quo algum:ts obscrvaçlíP.s 
tmha !ln o!l't•t•ec~r a tal rcgprilo. 1:on1o rslt·ja 
esse projt•do 11:1 2• parte da ordem tio dia dt! ho:Je 
e u:ln pos,;a as.,istit· :i ·discuss[o por te1· dt• eorupa· 
recet• t'JII s~ni(!O na oulra t':tffi:tl'a, pO(!O Jieeuça 
Jmra,. dr•sdt: .J'I, prestar as iulorma~ões, que potlenio 
BCJ'Vll' p:u·:1 n•gulat· a vula(!:1o. · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

REQUERf~mNTO 

Votaçrio 

Valou-se e fni rejeitado o t't!tJtwt·imrnlo rle adia· 
mt•nlo do Sr. t • stJt:t·etat·io :í pt•opo;i~.:io da camat·a 
dos St·s deputados n. 52 do mrrcnl.tJ anno, conce· 
detido um anuo de licen~a ao 2• osct·i(ll.lll':tt'io da 
alfandega do Paní Jo:1o Brnevenuto d~ :Silva Lrão. 

. A' eamam elos Srs. dl'putarlos foi dii'Ígido, por 
llltermellio tio miuislcrio d~s uegodos da fazt.•rula, 
o requr;l'imtmto de Ji,:en0a e as informa(!Ões quo se 
a_cham JUntas ao p:u•ccP.r da cornmissão, c na occa· 
St:io cm que fez esta remessa, disse o mr!smo rni
nisterio o sPguintc (lendo) : " 'ft·ansmittn 11 V. Ex. 
o rPqtlrrinwnto induso, cm qut• o 2• est:t·ipturario da 
alfamlr•ga t!tl P:ml, Jo:io Beuevettulo da Silva Leão, 
pctle ao corno.le~i~lali v o um anuo de lieenrm, com 
t d . . " • 
o os os venclfllt'llios,para tratar de sua sauiln tl~ntt·o. 

ou fúra do Impt~rio; e iui'ormantlo cabe·tne dizt'r 
:i V. E•(., p:tra que se sirva rle fazm· prt'senlll :l 
eam·a~·a dos deputados, qcie, aehandn-se o gnvvmo 
autol'lzado pam CfiiH:t>dcr liJ,ruea aos CIIIJH'PU:ttlos 
doentes com os veneinwnlos fix(Js de seus logarns, 
não me parece que devam ellcs t•ecorreJ' ao poder 
lt>gislativo para haverrrn os vencimentM iutegmes 
III! taes eoncessuns t•esulla uma tlesigualdatle, que é 
de totlrl' a convrniencia fazer cessar. 

Deus guarde a V. Ex. rlc • 

O Sn. ZAt:~ltrAS : -Esta' infot·maçtles podiam 
sm· dadas a urn dt• sens collegas r e li~ ;~s :tpt·esr•nlat· 
ao se!mdo na oecasi:io em que o projecto entrut' 
em dtSt:llSSãO. 

O ~R- n.\n io nE Co1'f:GJPE (mi/l.isli'O rln fn:mda) : 
- Stm, senhor; uus cu n:itl t:nstu!:JO prdit• aos 
meus eoll,~a~ p:u'a dt•>cmprmh:tt' ullriga~tlcs, que 
me r;OiliJII'lPIIl. · 

Quando apt•rsrnton-~r a t•nwurla no prnjt•cln, f0i 
co:n n fundnllll'lltO tlr• f]IH' :ts ""ucnssGr.s f·•ilas pelo 
se;,ado, rm lal t:aso, t•J·.nn setnpl'" t:~>lll 11s dnu~ 1"1'· 
çus do< l't'IICitnt·nlos. Asmn :u:onlt'Ciil St·. prPstdl'll 
te. qnantlo os Ol'rit•tJ:tdos lixos tios t•lllpn•g,dns das 
<llfan.l~gas rt':tlll iuf .. rioi'>'S ao que s:i11 :rtualmcnle 
Nn·sr lt'tiiJlO, po1' 1\X.''utplo, urn 2" J'S~I·ipllli':Jrio tia 
alfandega do l':ti':Í ltnh:t 1:0.10.$ e stllt1 qnolas da 
r·•nda. De St>rl•• tjtW dantln-sn os dnns t·'i'\"Js tlns 
VPIICI/riHIIlll~ a e~te crnpl'ogado, elle vem a ter 
pol'Ctt mais do GOO;P :tlulll:lf'S. 

Ficou a proposi~ão reservada pat•a ser discutida 
opportunam~nte. 

PE:iSÚES 

Votaçüo 

Vot:u·~m-sc cm 3•_ dis~ussiio o foram approvatlas 
para ~,,,. rlirigitlas :i R:tncção imperial as pro· 
posi\!Ões da eanma uos Srs. depulatlos do cot·rente 
anno: · 

N. 7~, approvando a pensão concedida a D. 
.Jos•'[tltina de Amorim Peixoto e suas irm:ís. 

N. ii!l, idt>rn ao alfet·es houorario do exercito 
Pedro Gonçalves Ferraz. 

1-'0IH].\S DE TEnllA 

PI'Dseguio a di~t:liss:io dos arti~os arlditivos do 
St·. Pm·anaguá e uult·os :í prnposla do pouer execu· 
lÍI'Q, que lixa as for·1:as tle terra para o anno finan· 
cciro ue !877-1878. 

O~=·· <JOil'I'eh~:-Quando tlisculi os additivos 
fuitos na catrloiJ'a dos tkpubdo.< an proji'clO dtl li
xarão de for(~as do !CI'I':I eommel.li a impt·ntleueia, no 
apret:iar o que cnncmle aui.DI'iz:miu rara a revisão 
d•1 J't'gulaur••nlo do cu:-sn ll·J infaithl'lil ~ t!avallal'ia 
da rruvind:1 do llio Gr:lntl•• uo Sul, do cnrup:u·al-o 
com a em"mla ull:·n~ci.l.t Pt~lo honrado senado,· pela 
provintJia <1,1 Pianliv e alg'uns dos seus collt-gas da 
opposir.:itl, aulo1rizaudo a l't'organiza\lfio do ex,Jrcilo 
,, a allt•J':t('<io do~ qnatlt·o da t'eRito.'diva ollici:didado, 
para tleluonstr:1r qun a enwnda tlo uobn.1 senadm· 
Jl'~l'1 Piaulty tJI':I de mais vaslo akauce, d11 maiot• 
si~11ili<:a~.ão do que a autoriZ3(':io vir1tla daquella 
Cillllnrn.. 

S:io 0Sias as iuforiii'I(:ÜCS t]lli~ 11]0 itWUIItili rle dai' 
:10 l't'uado, em nllt'll~~~lu ao 1wdjdo do 1111hl'1l sena
doi' .J~ Mt'•:rt>l:u·in, que ft•z·tn" o favor tltl tiCIIIQ1'1ll' 
~sta tllSl~llss:lo nt0 tfl!ll ~~~~ t•~Livt.•s~e PI'!'SOUIL•, Euvio 
:\ lllt~Sil ••Slt:~ papPI~ 1'111 tjUt! SL1 I~Jl('.OJill':llt'l iodos OS 
tlo,·.untcnto~, qun pntlctn sct·rir tln haso :i discuss:io 
soi.ti'O e~lt• assnmplo. 

Onvintlo hontem o nobt·~ scnarlo1' defendei' as 
suas t•mendas._ rmrt•cen-n'il' qun S. Ex. mio ficou 
salisfdto cnnuni:m, tomando partiwlat'lllt~nle em 
consitlel'~\~:io "' poucas palaVI'as 'qne soht·e essas 
Í"lll~udas proft•ri, l\ deixando de pal'lo as rouside· 
t':t(:tics 11111ito 111:1is odeusns. qnt• fom111 feitas pelo 
uuht'tJ scu:tdor pela proviuda do Govaz .. 

N:io putlia nu 1'1!1' uos>a pref•rcnt!ia pat•a ::1 res· 
posta atjuill•l tltW, 0111 nl~uns t>slalll11eeinwutos do 
ensino 'upr•t·im·, costumam lll'alitmr os volerunos 
pam com ns ,-.a louros. 

O nobrr sen:ul O I' qui z mostrai' a m inh:t lemoritladc, 
occupandn-me com uma cn1l'tllla npt·esentada pot• 
S. Ex., qnc aos sous naturaes I alentos t'Clill'' a com· 
pclenda, lJUO nesta matel'ia lho d:i o cxm·~ir:io ... 

V:To :i tucsa tlocuutentos rr!lalivos :i licença do 
2-" es,:riplnr:II'ÍO da :tlfantlr•t;a tio f'M:l .lo:io lleuo
Vcttuto da Silva Ln:io 

Ficamtlr sohrr a musa para snt·lomados cm consi
tlnrar:io opporlnuarnenlt>. 

O Sn. PAnAiio\Gtr.í.:- Sou o primoit•o a rLtconhe" 
1\0l' qnt1 não a lenho. ·.~ 

u . 
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O Sn. ConnErA : - ...• do cargo de minist:o .ln 

rep~rti1•:to nos dins ngoit:ulos da guerr·a. Neste ponto 
o no!Jre H<'IHHior tem razfio. 

do exor.:ito, dcclilr·ou no ul!imo artigo que os. regu
l:unenf.os, tJUn o govr!l'llo expedisse JHII'a I'X••rm~5o 
dessa lei, fi,:ari:un t!openrlerites da· approyar;<lrr 1··~1<· 
latíva. A ntul'ntla rio uuhr•1 sen:Jtlilr pr,ln ~"i:rulry ~ 
de St·us huumdos col!~gas uom e.:-sa Jill!it.lt:.io 
cnut,·m, 

Mas, S1·. ~~~·csitll'f!il', a tbculp:l par·a minl1a
1
tem•·· 

ridatln C>l:\ no mesmo f:~cln da ~OIIljll'li'IICI:l to uu
brc s<HJatlor, pOI'lJll:lfllo, p:u·tiudo as r:uwndas dt• 
S. Ex., como ~IH quahfuer lilc'IDbl'll da. casa COfiJ, 
igual compelenCJa, dt:\'lam pt·ovoc:u· ~~~ lltJtJha parte O Sn. PARANAGU.i :-~l:lntle uma emenda neste 
maior exame p:ll'a poder dar· o meu voto do wodo sentido. 
mais mnveuit•tttc. · O Sn, CoanEu :-0 meu proposi!o t! mnstJ•af' :i 

Para que o !'obre seJtador. se con~en~a do npre0o V. Ex. que estud•·i su:1s cm•m•las, e r.spero, pelo 
em que· tomei as emendas lJUB apreH_,.ntou :í t:onst menos, detnonst1·aJ' no noht'tl sunatlrll' qtw, s•: rm ••• 
dera~:fo elo senado, sou fot·çado, depots rias pal:m·as 
do nobre senador fii'Oft•rirlas ~111 reHposla :Is t~llllhas O Sn. PÃtl.ANMtrA :-J:i eu aeeito urna t'lliOIJtla. 
observações, a Ot'Cupar por· a.lgurn tempo a trrhuna. O Sn. Con.nEI.\ :-... prestaria, em t .. do o ,~aso, 
e analyzar• essas erne11das. a dr!vida altt>n(:.i<i a M~HIS irl~:1s , aiuda maior· 

· D('sejnva ter porlido rr•spomler !Jontern mesmo. prPstPi apresr•ntamlo S. Ex. o fntt:!o do 10 aunus 
porque melhor pr11varia ao IJilbre senador e aos di> mt•<lilne:io. 
seus collt~gas sig11atal'ios rias Ptnendas, lJUalllo r>llas E•:lau•·lt:cido o prinr•.ipio ~et·al. vr•ja•n•Js as r·r•s· 
haviam occupatlo n tui11ha allcn~:hr; r•otJ·danlo, pol'· lric\<jes poslas pr!n nobres 'lli\d••l' S._t~' :1s sr·.~uin· 
que pu dr! llllllia uX:Hmtt:u· r1 malr•rta d" ltllnit•m para ti'S, "p•·ço ao nobm '''1tadu1·" o!rs· qu:o dt• 111dtcar 
hoje, sempm t:olhi Úl'Sl~ exam0 a rdlexáo, que vou tmis nlguum, Stl me livPr e~eap:u!o: 
já aprest•rtlal' ao senado. t " distrilmir a fOI'Çil em .quatro gl':lrules di· 

. Quando Jallei acPt·~a do adtli!ivo, que antodza visú.•s; · 
fii'BI'is<lo do r·e~:ulnmeulo du wrso de !llfanlal'ta ,. 2.• sunpdmir o e.;lauo-tn:dor dn 2• clnsse; 
cal'aiJaria tio Rio Gr·autlc du Sul. dt•tXf.ll tio ,,bs.•r- !L·' t•xtilt~uir· O> postos tle mHerh:tl de campo 
Yar que_ essa autol'i~a~·llo, jrni!ugnarla na discuss.:ío r. tenr11l!o·C')ronrd·; · 
pt•los llllhl'r•s sr>u::dures pt:lo !'rauhy e pe~a Baht:L 'L' rcftiilrilr er11 um sú r:oqw militai' Rciellti:ico, 
tiulm ,;ido antes por eJl,,s :11:1'ita. N:lo sú ISio ostn .:om duas scet:ür•s, o coqto tlc Pslarln-tu:tii!l' dtl 
dndamdo no pmneiro dis1:u•·so tio nr1Lrc seu:"!"' ·I' classt~, o de estado-maior drJ m·tillraria c o de 
pelo Piauhy, corno restrita de su:t propda cmeud:~ t•ngenheii'Os ; 
O nobJ·e senador não diZ na emenda, tarulll'll! ass1 ii." supwirui1· o posto de srgnntl•l cinll'gifio no 
gnada peln lwnrado scuador pela Bahia.-se passar cot•po do- sawln u o tle tení>nlt! no corpo do estado 
a autorização confel'itla pela camara dos Srs. tlrpu- maio1· drr t• elas"'• rJ, rm tempo de p:tz, um alferes 
tatlus, a~t:rescente se ... -, não; o nobJ•e Hl'llittl"r d1z (lOI' ~ornpanhia d_os cor·po[! a1·rr•gimenlat1os ; 
simplesmeute-:10 atlditiVtlacct·eseoule-srr nsr•guintu: G•. elevar a s•'-18 o IH!IUCI'O dos tenentes-generaes 
- ... ou para suppr·iruiro curso, se julgar ma1s con- e a ~O o dn hrigadeit•os; 
venientn.- 7•. augmenta1· um major cm cada rcgimonto de 

Os nnlll·es senatlores ampliaram, portanto, as ca1'al!aria: ·· 
faculdades concedidas ao governo; ac~rl!sceula,J'am 8•. rcslalwlecrrr os camaradas do exercito e e li-
mai~ um expediente :iqnelles do quo o 1:ov.e~no minar os t:l'iados tle officiaes. 
podaa Ianear mão, se fosse approvatlo o adtlttii'O Eslas s:io as Iimitat:ues de caracter permanente, 
vindo da 'carnara; augmcJIIaram o arbitrio dadu drfinilivas. O nobre 'senador apresenta lambem 
ao goYcmo. • oul1·as do camclcr ll·ansitol'io, a~ snguintes : 

Isso valeu nos nobres senadores o desag-mdo dt> t•. graduaç:Io dos marechnes de r:ampo cm tenrn-
um dos illuslres ll'r•uJliros da opposi~.ão .!ihPi·al da tes·genl'l'ilt'S o dos tenentes-cOJ'nneis em COI'Oneis; 
camara, rep,·es1111tan!e da provi11•:.ia do Hio ~randl' 2•. cr'l':w:lo da classe do offi•:iaes snuranume· 
do Sul, ~ur.• lwutt•m n:1o Jlódll dmxnr t~e queiX:li'·SP r•arios, :í qital pertr~rctJI'<lo· os olllci:ws, <pi.: fit:aJ·nm 
amnrganrr.•ute do p!'Ot:••rlunculo qu~ !lver:un seus sem lngaJ· no respeetil•o qmlrlro Jl que tt:l'ào de pre· 
illustres eo·l'eligionarius tio senado. enchei' as vagas qnt1 s~ der·em. 

A cme111la, quo o nolli'C sennd••r p1·opõe, contém Eis as icltlas do nohi'O srnador. O senado. avali· 
um principio geral, e rostric~ões a que S. Ex. a~do _as mstricçtlcs definitivas e ns Jimita(:õ~·s. Jli'O• 
d<\ ~:randrJ peso'' vaiO!'. I'ISOI'IIIS qno o nob1·o senado!' pi'Opoz, tlecltltrti. se 
_.O prin~ipio geral é. este: " O goy01'1lO fica auto- el!as s.lo dtl tal Ol'rlrlm qnn possam alfemr do modo 

a·rzadü para reor~UJIIz:u· o cxermlo e alter·ar o snhslanciul a l(l':lltlle aulot•izat:fio confel'itla ao go· 
quadro da I'CSJ1Pdiva officialidade. " . . vnt'IIO na p1·inlt!il':l cuwntla par:i J'r'Oi'g'HIIiZa[:fio com· 

Esta :mtorizn\:tio como eu d1sstl :I.PI'Ir!H!II'a \'fiZ pi<•la do UXL'rcilo c alteJ'aí:ão do qu:úli'O tia olficia· 
qrw fallni, n crl'io qnrl cst:l na t:onsctt!ll<lla do SI'· lidntle. 
11ado, e tl••flmsi:lllo ampla ; "• S1·. pt·,.~idr•llln. u:í." ~.las rn vou .pror:nra1· examinai' rssns rPsfrit:rtíos, 
tem rwm SPIJIII'I' a limit:11;:1o dr• qun r•ssa t'••org:tlll· :IS<IItl 1wln lado das eonvenir•neins do sr~i·vi<•o r!OIIIO 
z!rçtlo ser:l sujeita :1 :tJlt·r·uva,:tío rio pudet· !t'gt>ln· 1r:·to Lili" d:t r•r:Otlllltlia; e. [all:tllrlo-ntt• t\n'urpr•lr•n· 
t1vo. · <:J:t, os lwilrPs seuadOI'es me dr•scnlparão tJUalquer 

Note V. Ex. que quando o porlet' le;:islaUvo erro. 
votou, depois uc muito estudo, a lei tle [li'OUIOí:ues I O noLro senador· distl'i!Juio o cxtjreito cm quatro 

I 
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grandes di visões. Eis a primeira obrigação que 
S. Ex. impõ~ ao govci'Jlo, se ti vnc de usa1· ria ampla 
autol'iza~.:io dr! I'•!Or~nui~a:· o cxoreito e alterar o 
qua1II'O da offidnlidade. 

N:ío quero eutral'll:t q:wstão drJ sabei' como ser:io 
conrpostas essas quatro divisões, ·se cllas potlcnto 
tomar o caractnl' de I'XIJI'citos Jll'ovindaes uu niio. 
Este ponto, j:i tlesenvolvirlo por dous·illusi.I'Cs smw
do,·os, que 1110 prrc,ldl'i':tm, o foi pelo morlo sal.is
fatol·io qoe o seuado vi o. Eu encamrei essa idéa pOI' 
outra fact\. · 
V~jo, Sr. prcsillrulr, n~s~a rlistr·ibuiç.io rlo força 

um i-l,YS-li'IWI svuwtrico. qut~ o no!J/'ü ser1arloJ' con~ 
eobnu. S. Ex fol'rua o f!Xt'J'l:itn e SLlparaMo em 
quatro gt·antles divisões; a Jll·irnnira ma111la rpw 
manJhe p:u·a o no1·lrl (n:io dl'si~ua a p1·oviuera), :i 
seguuda Uiz-fiqt.w fi(J cPulr·o-, :i tt~I'Ct'iJ·a-vii para 
o sul 11 :\ quarla-parta pam ~Li lo G1·osso 

Eulcnrlo eu que o n··dll'o sPnadot', •Jnanrlo se 
refere ao cenlro, diz capital do Irnp,•rio, qn:Jntlo 
sn reflli'IJ no Sul, Jl"''!.•'rl!lo f:rllal' na proviuo:ia rio 
Hio Grande do Sul; mas, quando se rl'fer·c ao 
Norte, n:io p11s~o lmn snppri1· a hcuua, que 1'11· 
contra, j:1 11:1 eu1>'111la, j:i no rliscu1·so riu S. Ex. 
Não sr•i qu:tl a provincia rio i'lorl•', ·a que d~st111a 
O noiJrC Sl'li:tr!OI' 11111:1 do SU:IS diviSUI'S. 

Snl'á o Par:i? Vt•ja V. Ex., S1·. p•·esirlentr, qnr) 
todas ns provindas sitnad:1s ·~nlre o l'al':t ,, a Cõrl•• 
Jicariam sern gu:tl'lli(':io milil:tl'. A' sym .. lria ria 
co11r:••pr:io o noh1·e S•YnadOI' sacrifkou 'a n•alrtlarle 
das cousns. . 

pl'ios honmdos sc~utdorns da opposi0áo por mais de 
umn V<'Z l.eern asstgnalarlo o fado de se acharem as 
p1·ovlncias ern culllliçucs financeiras- pouco favo
ravPts. 

Demais, Sr. preside::te, achõ al~nma · conlradic• 
mio entro csla divis:to tio exercito e outra emenda 
jJroposla pelo nnh!'C scnad.<.ll' ·,_,cabaudo com os ar·. 
senaes e l:dJor·al.onos. A l'nspellavd autol'idado que 
S. Ex. hnnlem citou, Via!, diz ·Cm referencia a 
estas gr:nll],)S divJsú,•s: 

" Coi'J'lOS·do exo1·r:il.o prrmancntes em pontos de 
coner)utmdo hcm escol/ridos, com seus estados 
rnaiore~ c~~•nlpleto:4, conhnet~wlo S'ms.generaes, t!xe
culaudo sn/1 as v is tas dr•slL's as pcqunnas o gr:u'ides 
manoh1·a~, t''ndn su:_l al'lilhal'ia l'•'pat·tida crn loga
,.,.s de sn:t rr;slll>:uct:l, l.r)r!do SI'Lis. armazens pa1·ti: 
cu lares Slllll{ll'tl IJL'III Jli'OI'Il!os c a ~eu alcimco. , 

Entr·,•lanlo n nolrre st•uar]o,·, ao mesmo tempo 
que collo,Ja essa; divisões r-m 1p1atro pontos clo·ter· 
rito rio II:ICÍon;li, I im 1/w~ os mr~ins que a propria 
auloridade por S. Ex. invocada cxi;;e para que ellas 
possam prestar o scrvi(·.o que lhes t! proprio. 

O Sn. PAIL\XAGIÜ: - Mmnzens s:to depositas; 
n:io s:io a1·sr•ruws; e eu n:io acabo com os depositas 
onde os ha, para fazerem os fornecimentos. 

O ·sn. Comn:u.: -Nos Ioga1·es f'lll que estão as 
granrlr.•s divisõ,·.; deVI'm esta1· os mcws bellicos 
ru·••eisos, poi~ a fttr'(:t IHi•l lm de ficar dependente 
de supprirrwnlus que venham tk fum. 

O Sn. SI'I~!Ilu':-Os meios precisos para manter 
a fnJ'(l:t c :di111~nlal·a. · E notn ainda V. Ex , Sr·. p1·rsirl•'nl.c, qrw o 

nohre senndo1· n:io fez nonlruma dislin•:•J:io eulr''' 
essas ~r·andt·1S divisões; stio todas igmtPS. E.nl.rc 
ta11to devcr'i:t a tlil'is:to qun nstacioua.sso no Hin 
Grande SOl' tal corno a que csLrcio1msse uo Para? 

o Sn. ÜllliiEL~ :- Segnnda limitação,' suppres; 
são dri ustatlu rna10r de 211 classe. 

S1·. pi·,•sidl'uln, o eslado maio1· dr, 2' clnsso com
pOe-se de r, . C_5II'OII''i.s, ü IPnentPs-coroneis, 8 ma
JOI'CS 12 cap1t:.ns, Hi teuentes e20 alferes; ao todo 
üU nfficiar•s. · 

~Ias csll's omdacs existem para mero ornamentn 
O Sn'. ConnmA :-Diz-gl·anrlPs divisür~s; SPil 1]a fnl'\~:r do ''Xí'l'l:ito, ou tem funcçties que elles ou 

autor s:liw IJ,•ut o qun c\ uma •livis:lo e uwis ainda 011 r1·os IJ:io de desempenhai' ? De>tL1S ü6 nfficiaos ~O 

O Sn. ZAc.\niAs :-A emenda di~-e111 partos 
iguacs? 

o que ó uma grande divisfio militai'. esl:ln eonHnandarrdo H Jll'l'sidios e 2!l colo;lias 
O sn: ZAGARI.IS :-Q11alro gr·allll,·s divisões, m:rs mi lrl:ll'cs, outros est:to coum>andando fortalezas o 

nfio se diz qur; seja111 1~uaes. oulros em sen'l\lOS i~ualuwnte nlililai'Cs, que não 
0 Su. ConnEI.\:-~fas dil'is:io é umtn1.1110 milil:rl', tlevr•1n Sí'l' dcsrmponhados por ol!iciaes do fileil·a. 

I I · 1 1 I' SullJll'illlil' o rs!:11lo mnior de 2• classe, mantendo !]UI) I'I'JII'L'SCUla lUaS _JI'Ig:ll :IS, pr• O llli'IIOS, _lsl:ts · j 
1 d 1 1 1 1 - ~l servi\~o. que os rcspecl!vos of iciaes prestam, 

l~~~;·~ ·,7,~'11~'u~r:i 
1

i~~~~~l:.' ~\":::;~,~~~~i~, a;;,~~11 ~~t':~'!J:;j~~~ 1111 P" :·ta sllnples ~:rnto ~m l:lzer dosapparecer uma 
enll·e ,,IJas dlfJ',•I'I'II(l:l alguura. . drJuoutiri:I(J:io. 1 gucm m. to pxesl:rl·o . 

. 1 . Se o nol11·e sen:rdOi' qnena altt>rar o servir.o, roa· 
Entrelaulo, ]lOI' llllll o (jliO so qurll':l, por l'lWill· lizantlo-o do modo tlivei'SO, n:to so tleria rosii'ÍII"ÍI' 

pio, tou!a'·.em cousiri<'l'a\~:io ns c~ntli~ü·•s rspcdaes a SIIJlllrimil' o nstado maio1· du 2" classe, devia !~a-
ela lli'OI'IIH:Iil do Malln G1·osso, nao se JIOd•!r':l d1z1!1' . . la!' du J'POI'!!:llllZ:ll' ('SSC SCI'VIt~O. rluo sl'j:tm perf••ilamrulu itlt•nlicas :ls da proriucia " . . 1 l 

0 
Rio Gmntlo do Sul. Por isso, l'U supplu::ll'la ao no JI'D senn1lor que· 

r.rn ypz de aJli'P~wnlnr idéas tlestacatltls, nuo 1n~ Esla SVIIII'Irin, IJIW lll:Jillla col!or~al' urna ~l':lllrl'• ·1 

rlivi~:io r•ut ~lal.f,, Gr·osso ,, ltlll1·a no Hio Gi':JIHl>! do olrl'i~:lln :1 Psln I'Sillrl<l pal'a potll'i' r:OIIIIli'L'heiHiel' o 
· l · · 1 · '''""" IJili' S. Ex. colllll'lrr.•ll, com ~1·nude .l'isco do Sul, O ~oul.t'ill'ltl 's t~onvenJL'IlcJas to st~r\'J~~o o Bus 

I . PJ'I':ll', lllli'P:o;t•lll:l.'i~l' Ulll l]llildJ'O l:llfrl[lli.'[O, St.1i.'lllllitl as 
juiPI't'~SP."l ta ua~·ao. . · ,_, 

Disll'ihuiurlo assim o rxr•l'>~ilo, o unlrrn smwrlor suas l'isla;, pal':l l'lll:io amliarrnus u ll•al~:ilho som 
I I . . . . . ,,..,., dillkuld:~d>' 1]111' r•slou l••urlo 11'11"1 'IIII' •ci·:r os 

dP"'HtJat'Jit!t~·\ Lotas i! "i 1 unw1:1 Jll'o\'lllt~I:Js dt• !OJ't~illlll· 
1
·· ·

1 
" 1, · 1. ' •· • t.; ' 

'i"' • • ' t ·1 O' ljlll' ""' ':'\ tiOS t~l'Jlt'Ct'U Jii:H'; Pila~ l.t'l'<io dt• lwnl' :ltblt'Jda~ :ws sPus t~nr•pos ' 1 ~ ......... • · • · • " • 

pulkia1•s, qtJP m!o s:lo sullidnnl.t.•s para o :·wl'\'i~·o e J :i't!J'CI!ira lilllifu!!tio: Pxlilll!~~:1o dos postos do marc-
'JUO Jt:io {JOdew ser auguteulados, porrJUC os pro· dwl de campo o do tuuenlc-coroucl. · 

1. 
l 
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Sr. prcsirlcn\e, o plano que está cm vigor é a ma· 
nifcstar.~o ~lo um .s~*ma. Lo~o se comprelwnde 
quc·o excr~1lo bms1leu·o pórlo d1vitlir·sc em quatro 
corpos co_ mmantlados pol~~ q1~at1"0 t<;rwnlcs-gen~raes. 
Cada um dc~tcs ~orpos nao pudo d"1xru· 1lc ler tinas 
divisões: eis a ncsseci1lade ele oito mamchacs ele c:un· 
po, numm·o mmc.adó no quadm. Mas c:ula divis:l~ 
dc1•e !I' r .duas hngadas, c ent:io o quadro marca iG 
bl'igadeiros. · . 
-"Isto é 11111 systoma, que se concehe lendo n plano 

tltl organização do r.xercito. Se a. fo1·ça deve ser 
dividida do modo din"el"l'llte, é preciso que o rptallrn 
dos officiaes gcneraes srja Ol"!(anizado de rnodo que 
possa o SCI'Viço ser executado Clllll'"llientenwuto 

Mas o que faz o nohre senador? S. Ex. suppr-i111r 
os marecfmes do campo. Pr·ocur·ei a explicat::ío 
dr.ssa supprcss~o, n razão pr.la 1)11/11 S. Ex. u:io 
supprime os postos de teneute·gerwnl; assim como 
o motivo pelo qual, SUJlJH"ilnindo os marr.dmcs de 
campo, ole1•a a seis o lllllllci"O dos tenr.nt.~s-gene· 
raes. Qu11 papel drstina a estes? Quo fu1HI:unr.nto 
teve o nob1·c senador p:u·a suppl'imir os marcchaes 
de campo c dcixat• os tr.nentes-gr.n~raes? 

v~·v. E~. em qur. mar de duvidas tive de va· 
cilar, quundo rn~ J,Ji p1·eciso couhccer a fundo as 
idéas (\o nobr-e snn:ulor. 

Ex:unind as suas r.mcndas com o rlcsrjo rir. r.s· 
clareCIIr·rnc, e faço I'Slas o!Jsm'l'nçlics depois do qnr• 
o nol.11·e sr~nador· lwutern disso, notando o rnPu en· 
thusiasmo, pam dnrnoustra1· nue suas idéns rnemco: 
rarn de minha parle o apreço que S. Ex. devia 
esperar. 

O Sn. Z.\r.Anus:- Formamos o melhor conccilc 
do nobre senador. 

O Sn. PARANAGu.t : - Aceito as emendas de 
V. J<~x. 

O Sn. ConnErA :-Suppressao do posto de tenento· 
coronel. Novas difficulJadt~s eucontrci pam aqui· 
liltar o p1msam1•nto do nohre snn:ulor, aiH"eSPill:llldo 
o seu plano. Iria S. r~x. buscai-o na org:wizat"io 
do exercito da Allernauha, Oll da F!·ant:a, ou da 
Ausii"Ín, ou da Russia, ou da Italia? N:io; porque 
creio que ne1tes excmitos existem os coi'Onnis 
conjunctarncnto com os tcneutes-cm·oneis, cl!l'fes 
do batalhões. Enlr·etanto o nobre senador quer 
suppri111i1· o posto de tcnente-col·onel. 

·Mas o que indica par-a suprll"il' o SCI"Vir.o quo hojn 
fazem ess1•s otnciacs COIIllllani.l:llltes de corpos? 
Basln a t:J•ençcio de rnajoJ·ns nos J'L'gimentos de cnvai
Jam? Vnja· S. Ex. qno sct•m remedia p:ucial I' 

in••ITicaz; n:To satisfaria a todas as conl•cnierwias do 
servi~.,:o. 

Qwnürlirnitaçtio: refun11ir• rrn um corpo seicnli
fir:o, eomrhuts SOG(:Iles, os 1:01"pos dn estado-maior de 
~" classe, de estado-maior de :u·lliharia e de l!ll~e· 
nhriros. -

requcrirnen!o para que as emendas do nobre senador 
sejam rerncttidas :\ comrnisslo de marinha e guerra 
p:u·a intm·pot· IHII'et:cr. Nem eu set·ia capaz de dizer 
que nesta serie de emendas nao haja o que apro. 
veitn1', ainda quar11lo par·tisscrn de outr·o mcm~ 
bro 1lr!sta casa r1ue mio tivesse ()S conhecimentos CS· 
pe•:iar.s do nohre senado1·. 

Q~tint<t limituçtio: supprcssão do posto de !!• ci· 
rul·g~:lo no COI' fiO de .saudr., do posto de tenente no 
~arpo de estado-rnarot· (\o :!• classe; r., em tempo 
1le paz, de nrn alferes por companhia dos corpos 
:uTegi mcutados. 

St•. prosidcnlL•, n;io me foi fac i! entender a omen· 
lia do nobre soua1lor na pa1·te relativa aos cirurgiões 
do exPrGito. 

S. Ex .rliz : nno co1·po de saude supp1·ima·se o 
posto de 2" eirurgi:io.n Hedigida corno está a mnen, 
da n:lo sn sabe se os 2"' cirur;:iõcs passam a i"', ou 
;p, dl'sappareccm com o posto os respectivos officiaes. 
O nobr·e senadot· no seu discurso explicativo deixa 
ve1' que o seu pensameuto é supp1·imil· urna e ou
tra cousa. Evidentemente, se o~ 2•• cil'llrgillés de-. 
vesscrn passar a i••, o nob1•e senador mlo teria, 
como fez, enumeritdo esta supp1·cssão entre as !J.Ue 
lraMm redneç:To imrnr.diatade despeza. Logo, S. Ex. 
exclue o posto o a classe desses funcciona1·ios. 

Cnrno licn, po1·taulo, o corpo do saude, que o 
nobm senador desPja IJUC continue. no quadro do 
exet·1:ito? Fica desta fónna; .e o senado dirá se 
pódc assim ficar: urn dmrgi:io.:.rn·ór, coronel· qua
li'O cirurgiões de divis:Io, tcnentes-coronei~; oito 
ClriH"giõcs de lu·igada, majores; 42 :!•• cirurgiões, 
capit;Jcs; total 55. Os 91 2•• cirurgiões o nob1•e 
Sl'lllldor· os faz desappnrccer; c o corpo rrue actual
utente é de H!l olliciacs passar:l a ser de titi, de 
sorte que n:lu só lka nssim l;io reduzido em nu
rnero, .:omo unicanwut1J co111 postos SU?eriot·es, nos 
qua••s o .noiJI'c senador· n:io faz reducç:lo de especie 
:tlg-IHna. Mns pergunto aos. homens pratiCas, pel'
~uuto ao seuado, se o :itii"I'J(:o, _que presentemente é 
i"•ito por HU cii"UI"giõPs, pólio passar-a ser feito po1· 
iji), coHservautlo tal qual o quadro do exercito, c 
attendt!rtdo a que. corno o nobro senador referia no 
seu discUI'SO, ha neccssidado actualmente, .não só 
de todus estes cil'urgiõcs, cujo nurne1·o está com
ploto, mas ainda de contratar outros. 

Se o nob1·e senador, pam a1:abar com os contra
ratlos, propuzesse alguma provi1l1mcia, eu acolheria 
a sua 1n1lrca~fio do modo mais favora1•el do que 
posso acolher uma reducç:To quiJ corta no corpo de 
snude Uí cinH•giões, sem que haja qualquer indi
carlio ncerca do um novo modo de rcalizat• o 
SCI"I'i ÇO. • 

S1·. pt'l'sillentr, as oxpli1:açCirs que 1lcn o nohr·,• 
S''nn..lor nt~PI't:a d~~~la onwnda n:1o 1111~ lJ'útl:{t~/':lln n 
lm pt·e,:is:l par-a h11111 apt•t•cial' as vantag<•ns da 
nwdida. I~' rossi\'el qnn Rll VPnlia. 11 colllPI' Hlgttlna . 
organizando-se este set"l'i(:O de modo mais eoncen
trado; pot· isso n:to lerei dtll'ida om votar pot· nrn 

S. Ex., que nao se opp,je a que so c·1nscrve o 
nn11Wro de capellrlcs llo exer·dto o apenas deseja 
mnuil-os nos da armada snh a mesma dn·ect:ão, quor· 
··nlt•d:lllto uo "CIH"flll rln srutde do cxe1·cito ·ri ututi
lal::io d1! D'r·CÍI'nt·gitit•s. Eu1·••speito o senit:o que os 
t:apell:l~s pt"l'stam uoexn1·eito; mas n:Tn posso lloixar 
dn tt•r l.:uulll\111 l'fll eonsiderat:ãu o quo prestam os 
1nndicos o cirlll'giGt 1S, 

Eis ns dillieitldades quo cn,:onlro parn. potlm· 
. colu:,•bet· o plano 'JliD o nobro st·u~do1· quer que 
vi~or·c cm sub»iitnltlio ao que existe. 
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Os officiaes s:1o os mesmos. Como estas 30,000 
praras, cm lcmpo de guNt·a, vit•IT.o a ser comman· 
dadas pelo mesmo numot·n de officiacs do tempo do 
~az? 1\J:u·g:mdO·Sil as companhias. 

O Sn . .TuNQUEIH: -Apoiado; augmentatído so 
os soldadus. • 

• A força do cx:ct·cito está hoje rlistl'ibuida 
assim : arma de m•l.ilharia - 3 regimentos c ii 
corpos, inclnitlo o hntaiMn do r.ngoniJniros; ar·mn 
de cavallaria. --ii r·rgim.11110s, 2 Wl'pos, ·i <"qna
driio c r~ eompa11hias i'oi•td .•. ;; nt;rna d•J inlillll•ll·in 
-21 corpoi!, 8 cowpanldn.: isoladas; ao lodo I1H. 
Corno qw~1· n n(d11'n scn:·d•'~ !f11 1j s~· J'a~~n. daqni cm 
diante O SIJI'\'ÍÇO 'i (Ji.W '" · ·:~C<t('til•,; ]HiO tl11 I'CSUI· 
lar d:ts q11ni.1'0 gr·nndc~ ,l[;isü.·o: proposlas? O Sn. CoitnErA: - Augmcnlantlo-sc o numero 

O nohrc ~cnadOI' n:lo di?. como se ha de l'l'Jllll'lir dos soldadus. Onde se :whanlo. e11l:lo os 2ii0 ai· 
a for\':l do artilhnrh, a <I e c:na:lnr·ia, a de inl'anl:rrin; f,•res pam i' irem tomai' o seu logm· n:rs fileiras? 
c tnmbcm n:lo diz, qne I) o ponto do que mn nston Isto l:11nh:•m responde :i obscrvar:io uo nobre se-' 
oceupando, como se fnr:i a distrilmiçüu 'dos oJTidnes nauor•, quando lliss11 ·JIIIl eada o!li.,i:tl d1•vin ,·om· 
do corpo de saudc, <jllC :reduz tlo modo exll':wrtli- m:urdaruo minirno 30, [11':1\':ts, c eousillerando apenas 
na1·io. a orgauiz:t('<lo do e:-.:,•rcito hrasilPir·ll' nu t1•mpo do 

Snpp1'ess:1o tlo poslo do tenente no corpo de paz diz que lllmos um o!licial pnm ~O p1·a~as. Mas 
eslac!oJ-maior de i" classe. Sobre isto, Sr. pro· ~e dobr·a o numero de pra~.as em te1n~o <IH f.!llel't'a, 
siclentc, uadn posso dizer; e uma idúa que usli· J:i vô o nobre sl'nat!Oi' que cada ofikial fiea para 
marei que srj:1 dPscnvolvida pr ln commissão dr 10 praças, mantendo-se a pr·oporr:io que o nobre 
marinha c guerm, se os nobt·l's seu:rdor·u.q uui1-0111 .it111;1.tlu!' Jes••ja, iiii'O<::uulo autcn·idadcs Ctlropúas. 
seus votos ao mr.11, pam as emendas sejam rem,Jt- E1s, as obser1·a\:ües que me s•1scitou a emenda na 
tidas a rssn conr 111 iss:io. · parte relativa :i suppr·css:1o de 2liC alferes em tempo 

Supp!'Css:lo, em tempo de paz, de nm alferes po1• de paz. Em trrnpo de guerra c!.: vem reapparecer, ó 
comp:mhia nos corpos :u·1·nginwutados·. A 1·~dlll'\"'" o pensamcuto do uohre senadO!'; mas COIIIO armn· 
é de 200 alfe1·cs em tempo ele paz. N:lo t1·ata 0 Jal-os de niUIIJ<'IltO? E tillJlOis ri e nonJ<~tdns, vai· 
nobre senmlor sem1o elo tempo do paz. Sm·:l jnsti- lando ao l~mpo de paz, como fazei-os desapparccer? 
ficarei mesmo nesse tempo 1 Devõ dizc1· ao nobre 
seuac:or ,que _n\sta pa1·1c opponho ii su,1 opini:1o 

. atJtOI'Izaaa opmrües que cnllsHiero n:1o 111011os ~u. 
lóriz:uJas. C VCI\1 n St'l' a do a"lu~l S1·, ITiiiiÍSi.l'O d:t 
gtw:Ta, Ul:ll'N~hal tlo e\:l~t·cito hrasilniro, o t}U:~I 
julga inc:i:.;:OL'rJ~aYcl, m~:;u10 em tP1npo do prtz, n 
exb~cueia de dous aiJeJ't!S Pm· catla companhia. 

_pnm qur. ~ossa um ollici:d rstar somp1·e- junto :ls 
p1·açn•, I')Ur.l'!l.r. 1lb. !JilOI' dr nontc ; e Irem assim :r 
do Sr·. Mauoel l<'l'li?.ardu do Souzn c ~Trilo, rruc lll1 
seu plano de :IHi'íO manteve ignalmlllllr.• dous '•:if~rc~ 
Cl1! cada companhia .. u te!npo dr paz. 

'l'ra:;o a auto1·idade do miuist1·os militares, mas 
devo notar que tarnhem ministros da guerra não 
mililm·cs diVrJI'gem da-opiniilo elo nobr·e senadO!'. 

Ntlsse caso est:l o honrado senadot· pela Bahia o 
81·. visconde dr Mlll'i!iiJa, IJUe ago1'a Stl acha a meu 
lado. No qu~d1·o ot•ganizado por S. Ex. manlcom
so os dons alle!'Cs. 
M~s •. Sr. p1·esidcntc, se nfro trmos dous quadros d1• 

o!lictahd:ule, um para o t<'Inpo de paz c outr·o pam o 
tempo do guerra; se a pl'inll'im inuov:wão, qne 
neste assumpto se protr.mle fawt·, 6, srgundo pPnso. 
a qur o nobre senador· :rgo1·a p!'llJiün, ~ redn~\':io 
de ~60 alferes mn tempo de paz, par:tn•app:u·ecel'""' 
cm tewpo de :;ucrra; e sn o no!Jrr. s•Jnado1· di?. 
claranwnt~ em seu liiscur~o, c rli7. hcm, que 
« O, exercrto ti<'VC·Se Ol'ganiZnl' na p:oz como SÍ' 
üt~tlvrss~mr.s em gucrT:l_, tln sol'tc que~ a un1 
signal !lado, clle so pos,:a mowr com lodos os sons 

· esl:ulos.m:tiorcs "; wio ntii'!Hiu S. Ex. a rpw tlilli· 
culliU'ii St'n~ivolnwnln a or~aniznç:To 1los CO!'li0!-1 r~rn 
tempo de gnrl'l':t se enl:in rulo c:-.:isti:·um essus 2GO 
alfrrcs, que qtu•r· snp111'i11!ir· 'I 
. Diz o pl'lljndo diJ 1!\a\·:io do fnr'Ç"'' que o 1!\:1'1'· 

clfn se cornpor·ü, ru1\ f'.il't',ltln.;t:tntia~ or•dmnl'ia~, tlt• 
Hi,OOO J'l':t~as e e:m ci1·cumstancias o:-.:tl':tOI'din:u·ins 
de :10,000. 

O Sn . .Tu:<QUEIIIA:-:\\lo, não se p6ile. 

. O Su. Cor.mm:-E, senhores, se umn <las diffi
'nld:llil:s. r.nt lurnpe d•• gnor·1·a, é prepm·a1· os offi· · 
dacs; se na guet'l':t do Parnguay esta falia se lilz 
S••ntir, o enlrP!:mlu nós ti11harn"s ainda alguns offi • 
.-.iars da guar·cla nncionnl com certa inst!'rll:ç:io mi li· 
tar·; o que u:lo seria agom qne a gunnl:t nacional 
n:lo e>t:i nas mesmas condi,:ucs, se li '<lssemos de 
':xccul:u· ns itléas do nobre' senador o fazet• surgir 
r·opcntinamcnte cm tempo de guerra mais 260 :li
fores? 

Sc:r.ta limitnr.úo: elevar a seis o numero de te· 
ncntes-generaes e a vinte o de brigadeiros. 

Qnan!lo tmtci da muonrla rel~tiva ns qrmlro Sl'an
cles tlivisües, apontei n cliiTieuldacle que eu achn· 
va para c)ar clo.stino a esles novos olliciaes-gen~raes; 
~rc:t~fLO quo exige um novo quàdro do cxe,.eito. O 
quadro actual eu disso que em um systema e ex
r•uz este systl'rn:t do modo que me p:u·eeeu que ó o 
verdadeiro; mas, eom a Ol'gan ização proposta pelo 
!lOure SI'!HtdOI'1 20 urig:uJCii'OS, (i teneniCS·I\l'IICra~s 
'' I mar·eehal do e:-.:e!'Cito, niiLl Sl'i como se hn do 
l'az"r a llivis:lo ela f•H'\'a de modo que cada um 
eslOJU no seu togar. 

St•timn. limitação: ela nmpln autorização pnra a 
r·eo!'J(allizaçfio do exercito: an~meuta1' um major 
1'111 r.:tda ''"gimento do cavnllaria. E' consPqueul!ia 
ola ""ilfl"•"srro do posto do toncnto·corollcl; mas 
,\ li!"" provitl•mcia l'es~l'icta, applicavel súmonto nos 
J'Pguncntos de carallal'H\, . · 

Oitavn limitor.,io: l'l'.Gt.1lwlr.r.imenlo tlo.G cnrna
l':ldns c elimilr:ll,;in dos criados dos ofiidni'S . 

S1·. presidPniÓ, o uoi11·•J s!'n:ulnl' pt•lo Piaulw, 
'[ttr. ler11 pal'lo 11:1 ndup~:lo da lei do alistanwnto 
'ltililar, p:tl'le importante, a que estou certo o nobre 
scuatlo1· u:io ronuneia ... , 

. r 
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·O Sn. SJLVEinA Lono :-Eu felizmente nrro tenho 

parto alguma o aguardo a oppo1·tuniilade para tor· 
na1· a cxm·ce:· o meu tlil'eito tio pedir a suspensão tia 
lei. Esta ltJi arma o pode1· contm a naç:lo. 

O Sn. ConnEI.l. :-J:í se '~ que o nohrc senaclnr 
por Minas n1lo conc01·da com o nobre senailur P•~lo 
Piauhy, e est1í bem e!([llicatlo o por que o 1wbre 
senador n:lo assignou as emendas. 

O Su. JuNQUEIRA :-Talvez não fo~se só por isto. 

O Sn. ZACARIAS th\ um aparto. 

.O Sn. ConnErA :-Ora, set·ia possivcl continua1· 
aq1iella lei· a produzi!' os salutaJ'es ell'•1itos que os 
nobres senadorei assi~nalaram já nesta discussão, 
quando trataram da allluencii1 de voluntarios para 
o serviço do exercilo, se della dcsapparecer adis
posi~ào ·que liberta os !ilho~ tl:~li família~ brasi
leiras,. quo forem sorteados, de Irem set·vu· enmo 
camaradas de offieiaes, ser r iço igual ao de criados? 

UM Sn. SBNADOn :-Se continuam os camaradas 
a se,•vit· .. de cl·indos, é abuso. 

O Sn. Ju:o<QI!EIM :-Presentemente nfio ha ca-
maradas. · 

O Sn. Conn:lrA :-Tenho feito, no que respeita ás 
~on_venieucias do serviço militar, a analvse das 
lnmta~õ~s <lll camcte1· permanente que o nobre se· 
nador pi'Opó<l mt ampla •utol'izaçiio confdi'Íua ao 
~overno pai''' reO/'ganizar o exercito e allerar· o 
'Jliarii'O da offii:ialidade. 
· V' ou agora oceupar-rne com as limitar./Jus de ca
rm:teJ' Lr:msitooio: a {.:l'aduaç:to dos ma'rechaes de 
•:ampo em ti'JJOntes-generaes, e a dos tenentes-co· 
I'OIIeis em coroneis. 

S1·. flJ'e~itler::,,, custei muito a descohrir o a!· 
cance desta mediu a, que tl uma derogaç~o da lei 
do pro!n~~:ões do CXBI'i:Íto. PuJ' esta lei, art. :11, § 2', 
•Í ~r?lllhlll!l a concess:1o da -gratluar.iío, excepto ao 
olllelalmals anll~;o de cada classe. Ó nob1·e senador 
alarga a cont:ess:to das grarluat:/Jcs; se passar a idtla 
do nohre srnad01·, teremos g1·ande nulllero de co

O Sn, SrLVEIM J.nllo ::._J:i v~ mais este lado ronnis g1·aduado~ e seis teuentes·generaes gJ'a-
máo da lei, este gcrmeu aristom·alico. Juat.los, 

O Sn. Connl·:rA :-Perdoe-me o nobre senador; O;a, o nohre senador não se occunou no seu dis· 
isto não é germ•m al'istocratico, é uma resalva :i curso com a demonstr.wão das vantagens dt•st:l 
dignidade do soldado. morlilicação excep<:ional ·na !ci de p1·omoções. · 

A p1•etnnç<io dernocratica que quer reduzir o sol- CJ·canrlo o nobre sennrlor a cla~so dos o!Iidar.s su· 
dado a cl'iado, esta sim é qu<J é um embara1-o para P1;anumerarios, que nece.;sitlade havi:t (k,;ta mctlicla 
que a profisstlo elas armas seja p1·o~urada volunta- extJ·aonlinaria, qnc impo.-tn, urna conces;:io de 
riarnPnte pelos cidadãos brasileii'Os. honJ•as? porque n:io l_)O.dinm ficar esses offieiacs, · 

O Sn.. SrLVEmA Lono :-A razão de V. E~. c como fi,:am os l<mcntes c alfeJ·es, suppl'itnHlos? 
O nobre senJUOI' .supp1·imc os 2"' cirur:,:iões no 

que ó al·istocJ•alica. 1 . ' d ·;o1·po 1 e sauue; suppt·i me o.~ tenentes no corpo e 
-O Sn. Conn.llrA :-N~o, sr.nbor; iss<) está bt•m ,Jsla,:o·maior de i" classo; supprime !l'randH nu-· 

longe do meu 1-'''nsam••ulo. A lei extin~nio a classe IIWI'O de nlferes; com estes nilo s~ occupa fJUanto á 
dos c:ufetes: uas disposi(:ões antrH'Í<H'fJS manti- ooncess:1o de g'l'aduaçõr)S; os alf·~res contmuam a 
nha-se essa classe, ou, se quize1·, e.<s<J gr~rmen que o sel-o assim como os tenentcs·e 2"' cii'UI'giõtlS; mas 
nob1·e sr'llatlor· qllalific:t âo ar1slnm·ati.~o ; o qun os lllUI't~ehaes de campo, estns passam a tonentes
·exisle hnje tÍ a i~u~ldadc nos din>itos o devl'l'tJS do !{t!l!l'l'at!S graduados, e os tenBntes-~oJ·oneis a coro~ . 
soldado, que provoca o apparecimento do volu·1~a- 11e1s g1·atluatlos. Isto é uma desigualdade; ·pant a 
rios. •JLHd n:io VP.jo razão, assim como não. encontrei a. 

Isto cess:m\ se não for l'cspeilatlo oconjuncto tle <liJüjustilica a derog-aç:lo qne o nobre senador pro· 
merlidas atloj)tadas na lei com aqtwlle lirn. jlÕ<J na lei de PI'Jrilo\'õos do éxcrcilo. 

01·a, se o nolJro senador acaba eom n isen(::To do Colll a analyse dos tas mruidas de natureza tran· 
soldado sei' camarada tem atacado na sul.Jstanci11 sito1·ia que o noh1·e senadO!' ·pl'Opõe, como limi· 
as disposi1·ões qno incitam o cidadt1o a vil· sel·viJ· no taç;lo ao arbitrio confel'itlo ao govt'l'liO para reor
oxercJto, . ganizar o exercito, lenho completado as minhas 

O Sn SAIIA!I'A:-Desde que camararla quc1· dizer ohseJ'VHt:ÜGS a~erca fias emendas do nobre senador 
.< 1 pelo fJUé rAslwita ao SOI'Vi•·o militar. -cl'iat.ln, esl.:i. íli'!!Utncnlanuo em J'egra; mas camarac a . \' " Ave1·izuemas azom o vnlo1· tlessas emendas no c cousa divers:l. " " qno toca :l reonoUJia dos rlinh11i1:ns publicas. 

O Su. f:otmEÚ:- v. l~x. sabo quo css.1 era o As J'cdüc~:üns, um::~ stTn ndt1:ws e otllms remo" 
faelo; f' n:io c fadl rcgulai'Í~'H' ns ~:ousas de morlo las, como disso u nob1·r ,.-.n~.dor. 
qnr sn lil'tl no soldado, cham:ulo p:u·a t'<llllal'atln. rio Quat>s ~rro :1s I'Cdth~r."):·s \:nmcllÍ:\tas? A primeira 
olficial, a ro:~ir-:Tn do <!l'iatln. H1 de sn1· muito dift1t:il l1 da dt!Hpt·~n de inO:Oo::.:: •]no so faz com os cria-· 
ao nobre scna:lol' pelo Pinnhy qno, ali:is, em stal do.~ dus o .. ~ciacs do.ext>rctln. · 
dis.~msa ap1·rsrnt.a a ide:l tlt> tll'gauiz:u· um n'gula- 81·. p1·esitleuln, sn ~e podrssc nll'ct:l:ual' esta recluc~ 
mtmlo que deli na bom a posi~::lo do mllll:tl'atla, con- r:lo de 11i'spr:z1, sem p~l'lnl'l,aJ' t'lll pouto csscn~1al o 
sr~uil' I'Stn fim. Po1· mais hem elahoratln. qno esse .<y~t,•ma da lo i do· :distanwnto 1uilit:u·, eu estaria
rcgn!:unrulo fossl', o ll_Dhi'O s~natloJ' \~Pt'la qu~, na prompto a ~oncortla1' eo1n o nobre scnarlOI'. 
p1':1ll~a,o 1::unaradatena f111H:~""'s Jli'Oili'I:IS dt'~l'ladn. , o Sn. Slr.rmn.\ Lonu: __ V. Ex:. prestou um 

O Sn. JuNQulmu :-Aitlm do que haveria 1,000 gra1~d~) seJ'I'Í\'U.; rovolon mais uma perfi dia Lia lei 
prat:as mtiradas do scrvi1:o. , tio Sr . .flllHJUeu·a, · 
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O Sn. JuNQUEIRA : - Perfidia da lei minha 'I Eu 
nrro posso toli'J'aJ' rstns palavras scnao t:omo dilas 
sem intenção ele me oJI'cntlcr. 

E tanto o nobre senador tinha cm mente r.on· 
sorVa!' o de Mallo Grosso, que hontem o dcelarou 
expressamente. Niio sei. pois, cómo no s••u adtli· 
til•o accrescontou : - reduzimlo-os a um só, o da O Sn. Sn.vmnA Lono:-Refcri-~e :l lei. 

O Sn. ConnEI.\: -O nobre senador por Minas 
usa de exp1·essiles bRm vehornenl.os o injustas, pol'· 
que, no caso de que se trata, seria difficil descobrir 
pel'fidia. 

Mas, como eu dizia, não é possivel consegui I' a 
rerluc(:iio immctliata de 1100:000$ na desprza do 
ministCJ'io da guerra com a exlincrão dos cl'iatlos 
dos o~ciacs, som ia· pc1·tul'im•· um' wnmle servi~.o 
que hoJe se acha cm exrcur.ão satisfatol'ia. 

Nós desejamos ·quanto possivel poupa1• :l popu
laçrro o vexame do J'ecrutamrnlo e o do sn1·tpio, 
que não deixa de sPJ-o, cmbom menor. V:unos 
conseguindo que volnntal'ios concOI'I'am ao eXf'J'citil, 
e entendemos qnc. pam isto coni.J·ilme o facto de 
não occupar-se o soldaria h1·asileiro com o mistrl' 
rJUe a11tcs dosemprnha1·am os eamanlllas. Porque 
havrmns de tocar l'lll um ponto rir! ta11lo nlr:ano:.~? 

P01·t:mto, essa rednc('<ío immrdiala de d••sp••za, 
que o .nob1:c ·Senador d••sPja fazCJ', pensanwnlo qtlll 
eu rstmmrm poclrr ncOIIIJl:mlinl', I'Ssa rrdnr(::in e dr 
tal ol'tlrm, mtt•'IHie com s•'l'l'i\:n l.;io inlpot·l.ant", qnn 
mio on~o :lCrilill.~a, por· m:dor· qrw sl'jn o rnnu d1•l'1'j1J 
dn rNiuzir as tl<'sprzaR nnltlicas [i:ll'a ovilaro tl••s•l· 
qnililn·io en!J·11 a receita e a despeza do Esladn. 
como tanto imro1la ao tlest•nvolvinfl'nlrl do ll asil. 

OulJ'a rerltll!(:<ío i111111ediala é a que resulta tl:1 
SUflf11'P:=:.S:1o dos ili'SPil:JPS. 

O n••hl'•' srnado1· rrdi~io sn~ emrntl~ tln nwtlo 
que difficulla a inlelllf:l'll<:ia della. S. Ex. tlisst!: 

cr Fica o govrr·no nnlor·izado a J'l~or·ganiznr os 
:ll·senaes de guerra, reduzindo-os a um sú JW 
Côrte ..• " 

Como ó possh•rl reorganizar arscnnos sA n:io 
subsiste sen:to um? O qno o nohre s••nador faz é 
extingui!· os do P<ll':l, llallia, Pem;unlmco, llio 
Grande do Sul e Mallo GJ'flsso. 

Enlrelnnto o nohrc s••n:ulol' li11ha comr('arlo por 
llizer· qun a aulor·izn!,~ii.n rra. pam J'(•lli'J.muizar· ill'
~enaes. · Pn !'rc.r·lllf' COI II rl]'r•i lo que S. Ex. nilo do•sn· 
pva Sll]llll'lfllll' o de Mallo Grosso; P, se n:ío, alll'll· 
tia V. Ex., Sr. Jli'I'Sirlr•nl•', pam as palavras do 
noh1·r ~rnndn1· ]li'Oferidas houtcm o publicadas 
no Dim·io d•• ho.i••: 

'' SL' fla\·l'mos do fnzr1· tuna drspeza do 2~0:000$ 
com este 1'<11110 do SI' I' V i(~O 1;1o m;ll organiza do, t:io 
mal montado, snpprima-se; disto resulta economia 
e o sl'rvi(:O n:to soiJ'J·c, an!Ps pútle-so llii'IIJOral' I'Oil· 

sitlrl'aVPlmcnle, porqnn ruliio o n1·srnal tia Côrln 
t9ma1•:l outras prnport:.ins, o sn conceJJtl'al·:i o Sl'l'· 
VIÇO ncslo arsennl, cons•'l'\'iliHio-sc npcnas o de 
Matto G1·osso, que ú provincia roJJJotn, que n:io 
púdo J'ccehm· os auxilias, os fornecimentos Jleees
snl'ios, dando-se n este arsenal maiores propor· 
~~õPns. n • 

CdMo. . 
Mas as mesmas razões que se d:To para con

SOI'Var o arsenal de Mallo Grosso ll:to-se, a meu 
Wl', pam conservai' o do alf:Umas outms pi'Ovi.ncias. 

Esta quesi:To, S1·. prositl.,nte, do reorg:unza~:ío 
dos arseuaes nüo púdo sr.J'. apreciada súmc1itc P"lo 
lado financeiro; dove ser apJ·ecinda lambem :l luz 
do eonsideJ':t(:úes polilieas. Ha inte1·esses politicas 
quo do vem ser eonsultados antes tle se resolvca· a 
suppmssão dos a1·senaes. 

Demais, a retluc(:;lo que o nobre senador propõe 
mio e t;to g1·andtl cumo S. Ex. suppõe, não importa. 
n·a quantia 'l"e ellt• indica; JlOI'fJIIe, se o nob1·e se· 
nado1· supprime val'ias ollicinas, não snpprime, 
nPm pt'>de Sll]lllrimir a tlespP7.:t l\0111 a mtío de ohra. 
Alguern ha de JH'•"parar os protluctos de que os 
at·s••uaes necessitam; se isto não se fizer nas offi· 
einas d11 :u·sennl, ha de fazPI'-SLl fót':l, e J'esla ver :;e 

st> pagar:l mPnos ou mais; só VCI'tficatlo isto é que 
se rPconhecer:l se d:i-se augmcnto ou rcducção do 
desw•za. 

JN:~s s;io as reducrtiBs immediatas 1le despeza, 
no caso de Sf!l'<'m act•tlas as .emendas do noh1·e se· 
nado1·. As outras sú so podem realizar r•!mola· 
mente, eomo dis:;e S. Ex., e sllo a~ sP~uint~·s ~ as 
']UI) I'PSlllialll da SUJl]ll'eSS<ÍO dos postos d~ lllli'I'ChaJ 
til camprl, de l•"neni•'S·t:III'OIIf'is, de i"' t••n••ntos do 
eül'f'O tlu eslatlo-maiOJ' de 1' l'!asse, dn 2ü0 alferes 
dns .:orpns aJ'I'PtriJJJPnl.:ulos <'rn t<•mpo de paz, e de ,. 
01 2n• cinu·g-iõ ~s do cn•·pn 1ln ~audt~. . 

Coll]l) o SPnadr, l'o.~cilmentr. conqwehentlr, rsta 
dr,,peza n;io tlrsapparet:CI':l, pnrqunn to OR · olfieiaes 
hão de passai' pam a classe supranumeraria qua 
o nobre ~CIJ:Illor erda. · 

No seu disenrso o nobre senador ennmm·on entre 
as redut~ções immedialas a qun resulta tia supprossão 
tlM 2" ~il'lll'i(ÍÕ<'~ do mll']lO dll s:111de. 

N<io I!:Jrr.(O dizer ao srnado que senwlhante reduc· 
(\iÍO iJmnr.diata não se <ill!':L A coustit~ição dispõe, 
no m·t. H!l, que os olfi1lliii'S do exercito e armada 
11:io podem se1· pril'ados de suas patentes senão 
po1· s••ntPII!:·" profr•J•ida em juizo competente. Ora, 
sPnrlo os ~'" einu·giúes ollidaes de patente, como 
fazr.l-os "'"appai'<'Ci!l' JHll' ou!J·o meio que não 
aqnnll•• indic:ulo pela conslitui~ão? E, poas, elles 
•·ontinuaJ•;ío, mio havendo assun reducçrro numediata 
tle dt!spPza. 

Eis aqni porqnc cn quiz rnxrrga1· nas primeiras 
palav1'i1S tio iltldilh·o proposto pelo noiH'Il snnador, 
qnc S. Ex. n:lo queria const'l'l'al' sú o :n·s••nal tle 
guerm tia Cd1·to, e por isso disse- reorgaui1.ar os 
arscnaos do guerra. 

Ao p:1ssn, Sr. presidente, que estas rednc\~lies 
n;ío s:io pnm j;l, out1·as enwndas dQ .nobre senador 
impnrta1u accrcseinlo im111etlinto e inevitavd tlu 
dP:-:peza, c 1-lllo t1 ~1ns : 1lnus novos tr.nent,~s-~mterncs 
<:0111 os qu:ws S. Ex. :dTirma que se gast:mlo 21i:H~.ll: 
i! l11·igad••iros, .:om os quaf1S diz S. Ex. que segas· 
lanio ~li:7 J2.il; I majol't'lll cada regimento, com os 
~uatlS diz S. Ex .. quo stJ tluspcud••1·:1o IS:üJO,~ 
Eis :trjui, pois, 11111 aug111onlo imn1rdiato do rlospcza 
cn knlndo III' ln nnlit'll Sl'II:Hlor em 70::l:J~.,>OOO. 

Mas m1o t! sollll'lltll eslo o acc1·rscilr.o immctlialo, 
ainda ha onli'OS n;1o calculados po1· S. Ex. 

'l'e1n-so do augmcntar a despeza: com os rflmlro 

' • '.i. 
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g1·andes esfa~os-maioros que o nobre senador !orna 
indispensavm~ desde que crea quat!'o g1·antles tlivi· 
sões do excl'illto, e com o commando dos l'egiuwn!ns 
e bn!afhões por COI'Olll'is, porqun, quando osso com· 
mando c entregue a tcncutes-coroucis a despeza é 
menor. 

vosso quom, subindo da csphera das consideraçc'les 
geracs, entr·assc c•m um oxauw minucioso a respeito 
de cada urna dessas erncntlvs c se pi'Onundnsse 
tlt:stle logo contm ellas, jul~antlo que nr>Jias nada ha 
que aproveitar. Se n govemo, tlUJO pensauwuto os 
uo!Jl'l'S seuar.lnrcs ddPnúem, não qnnr· os adtlitivos, 
fom mi'JIJOI' que assumisse uma posicfio mais franea, 
r'Pjl'itarrdo-os lngo. N••rn hav••r•Ja ofl',•nsa. Eu apr·e· 
:u:ulei aquillo quu cnlt'utli podr11· IJ•azcr· alguma vnn· 
ta~1•rn, quando se annun•:iou ao paiz um g1·ande 
defir:it, sern desorganizar o serviço, sem pr·ejudical·o 
de mudo algum. 

Outra desprza imm~lllia~:t é .a que rcsultal':i das 
promoções, q uo• se1·~o IIWV!InveJs, se as emendas do 
no1J1·e s••nndol' fol'C/11 convcrt.idas cm Iili. Cmaru· 
se 4 lll'lgadeii'Os; o c/ue si~nilica 4 IIOVOs coroneis 
e como o numero 1 e major••s, tarnLem anguH•nta; 
u p1·orno~~o nos postos· illfcJ•iorPs é mais consi· 
deraveJ. O Su. Conng!A: ·-Mas V. Ex. fundamentou as A promoçao n.ão por! o sm· evitada, ·porquA o no· 
bre senado!', fdrzmt•nte, n:1o allem o prir11:ipio do• 
que o accesso e gradual; os Ll'iuatleuos hão r!n sa-
h u· da classe dos corouei~. 0 

EJs mais urna tlespo·za irnnwdiata que resultará 
da adtlpç:1o d:ts cmentlas do uollre seu.~dor·. · 

·Vê, pois, o senado 'l'IC uen1 mesmo pcln lado .Ia 
economia as emeutl:rs do nobre senat!OJ' devem ser 
actdt:rs sem nmio1· exame. 

Quei~ou-se o !l~llre senatlol'lle que a maioria desta 
c~S!L quJzes.se I'CJCltm· sem exame, Rern estudo, ror 
v.ww de OJ'IS~'Ill, as suas l'tllt'lldas. M:rs coruo potlt~
rmmns, sem ex;une, se:n estudo, adopt."' cuwrHins 
t:lo ::ornplexa~, abJ':tll~l'lHio lar1tos poulos dn or·gani· 
za~1ao do SBI'VI~lO mlill.tu· ?. Se som exame wtn de re
mos J'ejeilaJ' as emendas, tarnh,•rn não ú pussivel 
que as a~eitcrnns sern estudo. Se S. Ex. levou muito 
tr•mp" em meditai-as e J'OI'tnulal-as, ha de pcr·millir 
que ut\s d•• repooute u;to as al11·:u:emos. 

Cr·,.io, S1·. presitlente, to~1· d••mo1rslr~:Hlo ao nohr·e 
s•nador, pelo l'ianhy que tl•:tliqw·i a suas rtlilt'lltlas 
a ma1s l'lgOI'osn.. :rlten(':ln, e t:Oill o espírito pt'I'J':t· 
1ado pela autol'l(l:uh• IJI!e rcr:onlr.,~o o•m S. E~. 

Se .lt!íl~O as ohsnrvaçtiu!'\ qw• lC11Iw feil.n win l't~
PI'e"·utam illllll Ioda a oxaclul:1o a vm;d;~tlll, e~pero 
quo o nobre s·•uallor• e o> Jronmdos mernhr·os da 
opposi~:ilu qno taruhrm agsignaram ils PIIII!Udas J'l!· 
~onhe~erão que pro.:odi corno qu••m desejava fur·rna1· 
JUrzo · soguro sobm esta mateda.pam tlar o votu 
quo fosse mais conveniente. 

O,liil', ll"lU'~Il:l~IIÍÍ :- 81•. Jli'I'SÍr]o•nte, se CU 
. p_recrsasse de rnars alguma ]II'OI'a da falia de sinec
l'lllatle tia par·le do governo c d"s qnn o tll'!'o:ndnrn 
co~n rela~.:io ;is Pnwudas qn•J ~ivc a ÍlllJli'Ud'ln~ia dt• 
ollerccer e suhlnl'tlo.•r· :1 cousrd,.r:w:io> do senado, o 
discur·so' do nobre senado!' seria 'um:t prom suiii • 
cieute. 

O Sn. ConnruA :-Do falta de sinccr·idade ? 
O Su. PAli.\No\GU.l :-Sim, falia dn sine••rida•lc 

Nfio dr•s••jo dirigí1· ulft:ma a ucrdwrrr rios rrwns h··llr 
rados eollt•gas : ~o os nnbl'es st•n:ulor·es entt•ndPrH 
I] ue tles la ex p J'css:lú possa rt•s ult:r r· a rrra is l'l'lill>l :r 
oll'orrsa :1 qu:dquor· doR honr:rrlos rne1rrltr·os, a 1]1111111 
procuro rn:ruili•slal' torl:r a rnirdm cunsitkrw::1o, n:io 
duvidarei relir·:rr· a I'Xpr••ss:io, · 

E11 disso falta thJ sillct'r·itl:rtlo, por'.!Jlll', qnau.do 
por parte do gtWt'l'JW sn apr·est•nla a rdtla tlt• ildra

mcnto pam que as ••rnendas e addilivos Sl'jarn ••stu. 
dados convenieutemeut!l, é pam atlminu· que hou-

suas emcntlas. · 
O Sn. PAnANAGUA': -Se essas emenrlas cl~sor· 

gauiznm o ser·vi\'O, se não tmzern a economia pre· 
tendida, enl:io iustitua-se debate lar·go o f1•anco, 
cflu<u 1'1!Z o nohrc senador e corno antel'iol'lnente o 
lizo•ra o uolJJ•e rei.Jtor da commissfio de marinha e 
gtll!l't'a, Se o govei'IIO ~ur.1· que se rr.jeile :is ernen· · 
das. pa1':t que o exp•1th••nt•• de enviai-as ;i eommis· 
s:1u ~ A .:sse r·esp01to il qun <ligo que pnroce haver 
I'Oue:t sirwcl'itl:rtle em oll'ercecr-se requerimentos 
de adi:uuento. , 

E, deruais, n:io sei pam ontle rne .vollr.: se eleva 
n•spo>ndo•r aos arnigo< do goVi'l'lln, que condernuam 
l'l'évi:uncutc as lllillll:.s i1Júas, IJIJo ns annlvs:IIÍl mi· 
uuciosnuH'IIl" o coulllu••tl,l pdd adinmeuto; ou se 
au noiii'O senador· por· Goya:~. <JIIC, ao meu Vl'r, 
lli'esl:r ao gov.•rno ser·vi~ol mais relevante com a 
fnllllfiii'ZH propria do SI' ii· ca r·acter·. 

O u•<lll'e ~cnnduryor· Goyaz w1o é praça do regi-. 
uwu!o. é ntrrndor 11a11t:O: a pauta a sua a1·ma. pal'a 
nsii'S bancos, ondH j:i poucos l'estnrn rpw t•·atem de 
dnfcmler os dil'eitos tio povo c própugna1' pela eco
lllllllÍ:I, 1'111 uma épo~a ern que' o deficit so annun: 
.:ia com tnuta sol.:rnnidade. 

O nnbr·o snu:rd·~r· pr'•Hlllra de·.;ernhamçar o caminho 
quo Ira do aprnverlar ao ~o v orno para passar· com o 
s•;u cn.I'I'O tl'llllllJlh:rnte. Eis um servi~o au ~overno 
e Sl'l'l'l\lo real I Ao passo l]ll" 11 1i"b'·e senado1· nos 
cxpr·ohm a nossa Jl"Si\::lol no•st:L casa pnr não f:lzer·
JIIos nrna opposirlio •:o111o cito entrudo, se prt~nuncia 
tio 1110tlll que reduu•la em agr·:Hio e cnntenl:unerrto 
do ulini>l••rio. E, r•u!J•ii!auto, é o nolll'e se11ado1" 
fJII;111l JWrgrwta Jll'lo pr·otocollo dos njust~s cn!J'e 
rnirn c o rwhr·•J rniuisiJ'O da ~uo:'l'a a r·esp••ilo tlo 
Llt·:-~Li no qut~ '':1o lt'l' L1Ssas enumda~, essas emt'IHias 
'111!' o nt"dJrH SC~nadnr comlwtcn ''ivamcult~, pi·es 
tando assirn \1111 sr•rvi\'0 ao gnvpr·no· l 

Euu:io occupo urna posit':lo falsa, nrm rne aparto 
de meu pn~tn;·utto om~reei :uJ go\'erno urna aut{.ll'i· 
~:~~~:io amplissiuw, l!n,tno se aligUI'OU ao- nt.)hrr. sc
tl:rtlo>r', 111'111 llre couf,•J·i p01l••n•s discr·icioual'ios. 
I) unlt1·o s••nadoJ' no Hl'll intuito do rrgenol'al' o 
sysl.•·lllll r'OfJI'esi•nlalivo pútlo ii· ao pontQde n:1o o:on· 
~~t'd~"l' ao gt1vr.ruo aulnJ'Jz:w:1o alguma, mas a qnc 
l'll :IJlri'SCIIlCÍ foi Jimit:tdll ê. enultlill I'CHtf'iC~UL'S lfiiO 
o 11011re Sl'llll•lnl' lratnu de ameSl!UiuhnJ•, consitltJ· 
rarulo-a~ se111 lll'llhurn valor·. 

Porque a uraior· p:u'l.o dessas r.rnondas nfio oon!tlrn 
flllasi aulorizaç:1o, é qtw o govemo u:lo as '/twr•; 
é por isso l]llil lll1o as qucrorn os nobres sen:Lt ores 
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que sustentam a p1·oposla tal qual veio da outm · tivo, e o governo e o nÍai·s competente para npre
c:unara;,e e isto que me atlveJ·t•J, mo wuveuce de cia1· a exleusilo e determina~· a sede dos respecllvos 
que conservei-mo na minlm posi(':\o, nr:m dei ao coJJIIIIlUHlos. 
gove1·no essa dictmlum c1ue o nobre senador por E aqui vne respon(Eda a ~hjecrão do nob1·e se· 
Govaz enxergou. As lmuta1,ões acaham de ser natlor IJClo PaJ'HJJ:l,, qu~llltlo I!llp.u~ou-mo o t!!l' sa
analv~adas minuciosamrnte 'pelo nobre senador c1·1ficat 0 :is collVI'IIIJJJWJaS do se1 v1go ao deseJO de 

. pelo Paraml. q;w mostr·ou um estudo acuratlo sobr•e symotr·ia e igtmldatlo na distribuiç:lo de for'r~s :.na 
a materra. S. hx. entrou na analys<J dt• catla 111na rninha emPrula n;To !ta isto. Aque11:1S porrvr!ue~c1~s 
dessas rnstricrues, rnoslrando em que ellas JH'<'jll· mio s:in saerifieadas, desrl•J que t!etxeJ a dJstr·rbut· 
úicarn ao Sf!r'l'iço publillo: l'ol'lanlo essas J'estric· ('·1o ilit for~a a juizo do gover:no;. a ~li o compele. 
çues e limitações sompr·e significam alguma cousa, tamlwrn assi"nar· o Jirnile da Cll'cnrnscr·rpç5o e o nu· 
que n:lo qu1z enx~r);:u· o nohr~ senador por Goyaz, mero, confof.rne as exi~crJcias do scrvi~o. Não ha, 
o qual olhou eom tão m:i vou tarJe para o lm- portanto, llt'ssa sym11ll'ia sacl'ilicio al~um das ~on· 
milde tra!Jalho quo tive a impi'Udeneía de oJI'erccer vnnicncias do serviço publico, nem se de~erm1nou 
ao senarlo. que as divisões contenham urn numero tgual de 

O unico servi~.o que pi'eslei ao governo foi pro· pr·aças. . . 
duzi1· · est;i diversão : em vez de ser chamado a Entendeu o noLr·e senador que lwvra urna falia, 
contas ó nobre nrinistro ria guerTa, eu é que <'ston que .. ora uma reslric(\1lo, e vern a_ ser fazer drp~n· 
na posi~'ão de deJerHicr e susleutar as euwutlas que dentes essas emendas da approva\'UO do ~arpo lrgrs· 
apl'CSPntci. lativo. Eu n:lo duvidaria concordar nrsso com o 

nollJ·c scuador. Se S. Ex., em vez rle condernnar 
O S11. SrLVEII\A DA ~fo·r·u 1 - Não devia V. E~. todas as emendas, houvesse e>Jli!rel'ido uma ne~se 

f:tzer o papel tle mini~tro; essa emenda é tle rui· sou lido, eu de hom ~rarlo lhe prestari:L o meu voto. 
nistro. Aiuda t1·atando da pr•imnira emenda quncon· 

·O Sn. PAnANAGu.\:- O nobre senaJ!OJ' pr.la pro- cr.r·ne :i disll'ihuido da fm•tm mn qualr·o grandes dr
vinda do Pararr:i irn~ngnou as minhas Clli<Hldas 1•isões, dissll o J;uhl'P- SJ>IIaJ]ot· qwl tlesla maneim. se 
vivamente; signal é que citas cerceiam a 1h'('ão do desg-uame<\l'riam provindas onde a fol'í~a puLhca 
ministro. Jndia senJt•~c,samt. . . . 

O Sn. SrL VJliRA DA ~[OTTA :- N110 
vez de rcstringir,lb aO(':io tio mais. 

O Srt. SAnAIVA: -Pelo contral'io, 
ae~~lio. 

O Srt. PAitAXAGU.Í. :-As emontlas 
reslriugem ... 

O Srt. SAIIAIVA:- E mui lo. 

Esl;i isto respo111lido. Desde que essa thstrrbUl· 
ha tal. Em Ç<lo fica ao ar·bilrin do ~overno, natul•almente clle 

''~colheni para catla uma dessas divisões o ponto rio 
restringe a Império cm que o ser·vi('O se p0$8:1 f!!Ze.r em mcll~o

r·es condir·a,•s. EstabelecJdos os lwnlcs da cir· 
que olfer·cci cuJIISCJ'ipçio, n:io c•ra mui lo qw•, se eu~ algum ponto 

liuu~·cssn rlf!CCsHirl:ul~ urgrnle tio seJ'I'J~o. par·~ esse 
pronto p:u·tisse uma for·oa, dad:: e1~a ~nwrg!m•:Ia. 

Qunr,to ao S•'r'l i~o dn poll"i:l, rrJsJslo arnda nas 
irleas IJIIO !f•nho tkf,•rHlulo. A foJ'(\1\ de I11JI~a nfio rl 
d•>slinadn ram t'SSC lilll. SwJe!ha!ltO SCIVI\:0 pelo 
ado ;Jtl:lici,.>ual iJICIJJlllic as Jll'lll'llil'lils c e lias devem 
collocaJ'·SC em posi(\:io de podt•r desen<pt>nhar tal 
di'I'PJ'. Foi para. islt> que j:i se lhr.s concedeu, na 
dislr!liJJi":io da n'll<la, uJJ\11 J\PI'Ia quola que, se não 

O Sit. P.mAN.IGU.i.:- ... a t•sphnra de acçlio do 
governo; a r···fonna que so llw JH'rscrov<! ti uma 
incwuhelll:ia que se llie tl:i tleiJaixo de curtas u tio· 
terminadas r~~gms .. 

Mesmo JwssiL pf'im"im antol'i?.a~ão, qun ,, nolwc 
senador pOI' Govn l••u i•ol:ul:tJnl!utr•; pl'••s,·.iudindo 
dos m11nrr·o:; ~wgHinL•.J.. rru qtte :ts li rntt:l~·úes rem 
iflflividualmonle oxpl'<'ss:l!lns, lia uma limila(':lo. 

Adto'11 n unhJ•c SJJJJadOJ' JIOI' G•>yar. rrnu a distJ·i
hui~':lo da foJ'(,\1\ !'III qualr;o gr11ndus tlivisúes cr·a 
uma autol'iza~·~1o :unJlla, q ttn su da v a ao guvor1to ... 

O Sn. Srr.vEM n.~ ~lol"rA :-EII" jti lem aul.o
rizaç:to pa1·a div1tlir a forra como qa:z,,J .. 

O Sn. l'AII.\:oi.IGtr.l :-Sn o gnrenw tl.'m aulol'i::~
ç:lo pal':l dJvidiJ' a f•ll'~':t como quiz••r, so pi'1du 
espalhaf:a JlOI' tndas as fli'OI'indtl,; du lilllJH'J'in, lltin 
ó lllttib) que a com:enll't~ f'lll curlas o tldenuinadas 
Jll'nvincias; po1· eon~t'gninlP, t•sse p(l.dt•l' quu j:l 
li111ia o miNistro, l]IJC em Ulil tlirPilo, lllljo passa' a 
scq· urn devei', mas J'PSI.J'ido :l .~t~t·los e tldurrnina
dos l<'r'JllOS. /J:i·sn.-llw fauJ·Jldadu do apr·eciat· e 
atltlltd••J' ;is couvnuiPtJcias dn :-WI'\'i~~~e. o fui por isso 
f{IIO OU diS~L1-COJilt) i!lll.t 1!Hit•J' IJt:liS CfJI.IVt 111Ít 11lle-, 

JlOI'lJlW n;i.o Ul':t possivul qnn L'lll tuna .~monda sn 
dt!IL'J'rninasse a St~dl! o a uxlt~ns;io dos dis!.riclos 
mililat·es; t) um nc:;ocio uwrarncutu adtninisl!'a· 

Jur sulli~i~nle, devemos ampliai', . . . 
O qun é p;·,~ciso é que a for·çn ti<J lmha se ~es- · 

trinja aos seus mistnJ'PS, :is .suas funcrõe.s propr1as, 
que a:lu s<! tlislmia l'lll SJ!f'l'l("'s de policia, pum que 
pr .. ssa rn~nl101' a neces~at·ia. instnll~~~ãu e te1· a pl·~
cisa mohilit!:ull', de sOI'tc que r'rn urna enwrgJ•ncra 
datl:t se coule com a forra j:i organizada, coJuo ella 
duvn SOJ', 

As supp1·essõ<•s que aprnscnloi, diz. o noh1·e se
nador· P"la prol'incia tlo PaJ':tll:l, s:lo snnpleHnonlo 
110/lliii:WS, JlOI'qne, Ul111\ \'l1Z t.jllU O SI~I'VIt~O SI~ tlüV6 

fa::t'J', snl'll pelos llhJsJllns i111lividuos t:om out1·a 
tl••nnJnina";lo. Assim, :qwnl.nn o nohJ'O senador a 
suppr·pss:i;) do estado·rn:tinr lfe 211 clt~sse. · 

Qn<'J'i:t onohJ'o ~un:ulm·, ptll'l:uilo, quo eu aJH'csen· 
lasso 11111 quad1·o compldo" 11111 ti<!S~luvoi~Jilltmlo 
do snJ'Vi('O cOJll .todas as snas parlt~ulal'!lladcs. 

lslo t\ o IJIII1 cu n:io podia J'1zer, apr'OSJ!lllantlo 
Lllll [J'llhalfJO li<'S[OS [IJI'IIIOS, JIOI'lfliC n;io 1\ IIIOSIIIO 
pl'OJll'iO dn col'flO le~islalivo unlJ'aJ' cm lodos oslos 
tlelallics tio sorvi\'O. EslaLclocitlas as hal1sas, as 

r 
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rcgJ;ail para conter a a~çilo do executivo, entr.ndo pugnada pelo noh1·e ·senador. Julgou que alguma 
quz ufio posso· ser arguido por não npresrnlaJ• logo utilidade podia haver, c que era convcnirntu que 
o quadro completo,_ nl!m de ser sub!neltido á sua a commiss;1o nprcst!llla~se alguma. cousa neste sPn· . 
approvar.iío. Isto na o mcumbo ao '''glsladol'l E ~e 1 ido, que a coue1mlraç:io do seJ'V 100, •·ofunchdos. os 
estas e1íÍendas rcslJ·idas :is Jli'OJlOI'(~iles que on·e,·cci t1·os corpos especiars cnrn duns s"cçilrs, um:i do 
á mesa tl'rtn suscilaclo uru tão g•·ande dnllalo, ·o ·estado 111aio1' de 1• classe e out1·a ela secç:ío technica, 
qnc n:lo di1·ia o nobJ•e sr•u:ulo•· so eu a\l!'rsenl:lsSt' ,~rimposla do 'estado maio1· elo artilharia e do corpo 
um qnatii'D compl,!to elo exercJf.o e da r JslnLUJ(•:io de rugt•nfieii'Os, podia trazei' cm I'•'SU!latlo algum 
rios tlill'ul't!J!les sCJ'I'i\'o~ para subm<Jttel·o ao exame lll<'lhoJ'alll•!lllo. E' sempre uma concess:lo que faz o 
e approvnr:lo do sen:;do ? . nohre sewtdoJ', 
· 'l'ralci de suppr1mu· c01·tos postos na hiPI'nrchia I111pn~non a quinta limitação, q!lP diz rrsprilo á 

- militar, rnostrnllllo que elles u:io l.1ulmm l'az<io de SliJllli'<JSS:io do posto d~ 2• cJrurg1:1o, e estmuhou 
-ser, JlOI'fJU'1 o ~ervivo,rodi:l igmtlmrnle ser !'Pilo por que eu lPntasstJ rt•duzir o cuqJO tlr sande se'm ap•·e-

outJ•as r.l:tssPs. que lign•·avam no qnadm. Por t'X· stJntar uma provitlt•ncia quA acautelasse o elfeito 
empltr,nocslatlo·lll:lior-gcneralsuppl'imindoaclasse dn uma supprcss:\o em tamanha escala; que o ser
dos m~.rt•ch:lf'S, pi'Ovci que elles ntio tinham funt:~:ío vir,o dcve·sn fazBJ' e n:io era passivei '1'lü elle fosse 
diversa daiJIII'lla qull m~urnue aos ltl!Jeutes:g~···lf'l'acs desempeulwdopelos o!Il~.iaes dos postos.supel'io•·es, 
gue cm todos os exer~tl••~. dos p:uzes CII'Jilsadus IJlW c•·am ns uuieos cxccptuauus. Mas, quando 
havia t1'PS das1.es de offic1nt s-~r.ut>t·aes. cllr,foJ'ITH' iJ':tlt~i dr. justifien1· esta emenda,- dAelarei que, s:) 
as gmnues fracções taciit:as, nm que s11 púdt• divtdtr ··m 11111 corpo aqui na Côrte, eonsl~tva-rue havei' 
a. for·ça pulllic~, isto C, gt~n~~raf's.du exr.rcito, ~p·tw· sei~ 011 ~~el.t~ ~~il'ur~iões para thu- l.Ja1xa ~ls fH':IÇ:lS, 
raes tltJ divi>:1o e gen~J'nt•s de bngadn, e qtw.enlrr.· 'f'HJ lllc.1n dtl ir an hospital, cousa que púde fazer o 
tanto nós tínhamos quatro classc.~. Uma d"slas me ul!idal do dia, e t]lte, po1·tanlo, se Psles·sP;iS ou 
par;,ce qnc ptíde sei' suppl'imida. S1! uüo foi' a dos slllc offieiaes do co,·po uc snude fossem set'VIr nas 
teucnles-gencJ•acs,seJ':l outm.qualqucr,mas dt!ve cor-- tmferm:u·ias ·ou no hospilal,. grande l'conomia se 
responder a estas divisões t:wlicas de maneira que podia fazer. Talvez ~ne a retlucç:lo nllo possa .rer 

. se .. possn pd:·a fot'('n em movirnPnto e administrar-se t:umnha; mas sobr·e tslo é que o nolll'e senador ou 
cou1 enientcmrnte. Isto não é urna novidade; assim o horu·at.lo ministi'O da gueJ'I'a potlel'iam d:tr a sua 
existe em lodos os paizt!S ~CilPI':JCS do exercito, ge· opinit1o c exigir uma aurpliaçiio aMm do numero 
nemes ele tliYisfio r. ~en<'t'aPs de lll'igada qmJ prm:is~i. · · 

N<lo teuilo p1·ct.lilce("1o po1· esla ou por aqnrlla O que é certo é que no estado actual, nito só 
classe Sn o nollre srnadoJ' entt•Jule qun,l'ill wz tios tleste corpo eomo de outros, a nossa o!Ilcialidade 

. ma•·cchacs de c:tmpo, clevenlo do fll'l'fercnda ser· não está em proporção com a força do excr
supprirnidos os ltHtenles·gencJ·:ws, pórle fummlar eito e que os eà1·tcs que apresento, e_ que nilo 
qualquer· emenda nesttl sentido, c isto ser:i ;,llje<'lo t:onstiluern limilaç:1o no conceito aliás muito 
de estudo e de exame. Mas o que é corrente é que rPspeitavel do nobre senador· po1· Goyaz, d1ío em 
são t:·rs classes do officiacs gnnHJ'acs cou(orme a resultado a suppt·,~ss:lo ele quatrocentos . e oitenta 
suhdivii:io da ful'i'a pnulicn, para que ell:rpussaje tantos 'olliciaes, haventlo apenas o aecrescimo 
corl't1spontler ao fim de sua instJI.uiçfi.o. O s~•·vir.o tln ouze officiaes, que e1·a o que apontava o 
se ha do fazer, mas púdtJ se1• desempenhado pÓ1· nobm senat.lor por Goyaz como boa 'limitação. 
aquPllas classes que tecm futtccu,•s si111ilaJ'~s. l1111a Mas o nohre sPnatlor, que assim considemva as 
vez que cr1 most1·•1 que ha uma classe que nfio tem 111inha~ ementlas, n:to teve a bondade dtJ as encarar 
fml~.(~ucs tlistinctas, é claro que esta deve desappa· p~lo lado das suppi'CssuPs, suppressõps quo impor
recPr. tam em quatJ•oceutos e oi!t•nta e tantos. oJlicJaes. 

Ha, po1·ém, um au~monto de c\ospezn, que. é o l'úde·set' qw• haja nisto algum ex~esso; incumbo no· 
que r·csulta d11 prompto; a economia é l'Pmota : nob1•e miuisti'O do•monslral·o, exigit• que o cúJ·t~ 
mas isto não é razão para que n:io ·se rrg-nlnrise n:lo se faca cm tamanha pruporc:to; -é uma base 
este serviço, e este augmonlo de despe?.n é compen- que olftweço. Se isto púde t.le gualqunr fórma pre
sado por out1·as suppi't!SSÕt•s qne arresento. Assim jutlic:ll' ao sm·viço publico, o noiJJ•o minisiJ•o intlicar:l 
Jilesm,J no ·cstatlo-maioJ'·gcueral, havnl'ia de prorn- altl ondn podemos clwga1', fazendo taes enppressaes 
plo a snppress:1o dos dous maJ·cdrar•s quo pas- ou córles em abono das economias .que reclama o. 
sassem n occupa1• o posto immedi:~lamrJJlc snpel'io1' equilibl'io do ol'oanwnto. 
com n Ci'C:ll~:lo dos dons teuPnles·gi!llt•r·aes; fi~:triam Purlauto, propondo a suppressfio do posto de 2•• 
ipso ji1cto ~ttppl'imidos os dons :JWI'Ct~haes do cantpo ciJ'lll'~iüt•s, iutiiqnei um meio do acautel:ll"a falta. 
promovidos, os qu:ws desnppnrrci)J'Í:\111 do IJUadnJ; t)llll elltl plide porventura fazc1·; era restl'in~il-os on 
e os oull·os il'iam tlt•snppai't!CnJHio sn~erssivanlt•nlt• ehnmnl-os ao CXIli'CirliO de sun proLissfio nos hospi· 
no co1·rer tio~ annos. Nem lu das as l'l'i'ol'lllas pro- laes c nas enfcnnnrias; n:io havei' ••sso luxo de ei· 
!luzem promptameulo os seus resnllados: alg1111S s:io J'tu·giucs nos eo•·pos pa1·n tll'cl:tJ'aJ' s1mplesmcuto que 
imnwdialos e outros só si' op•~•·nm eo1n a n1:11·cila lt•nla os snld:ulns rslavam dot•nl.rs o deviam IJ·at:u··sn. Se 
~lo tempo. J\ssim s:\0 todas as ':'·fonnas, o é pn1· nos hal:tihtit•s r"i~lis<l'lll cufm·uw1·ins, ru[llo sim; o 
tsto qno se ae:llltl'.l:un os Sl'IIS Pil••llos o se lonuun f:wullalivo lig:11ln an hnlallt:ln srl'in, po1· assim dizer, 
medidas o r•·ovid,•ur:ins provisrll'ias. un1. lllt•di,,o "'' família; eonh•'''''ndo os soldados, 

A outm linlilai'l1o, qnaulo a refundiJ't'lll·S•' os eonh•··~l'J'ia nwllltli' suas t•nft'I'IIIÍdadr•s, podl'J'-IIICs·ia 
corpos scicnlilicos, nfio foi de lodo o l"'nlo im· applie:tl' os lllt'dieamcnllls convcnit•nlL'S. ~Jus u;lo 
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havendo estas enfermarias, para que tantos cii'Ur· 
giúes simplesment.e exerceu rio n fnncçfio de declnl'nr· 
que o individuo púde lei' baixa pam o !Jospilal? 
Esta funcção púde ser dcsompenh:ida pelo oJ!icial 
do din.· · 

rlas em .que ~ssns·rerlucçúes srro propostas, ou se 
as lli'OVJrlcnems que peço nfio JoJ·em aceitas. 

O noiJre senado!' n:to CfiiCJ', pül' exemplo, o resta· 
!Jclneirncnlo do scrviw dns l:amaJ·adas. E' uma 
reonn111in qun dcsappai:t~t:c; mns. se fnr· rnanl.ida a 
llliJdlll Cllll'lldll, Ó uma l'PdiWl:lio de Hl0;000í!llfJO. ll<1pois de fallaJ' o nohre ~cn:ulor rl.1s limilnr<il'.' 

r\efillilivas, CJI!C s:in aq11ellns quo acalio rln J'<'f<•J•ir, 
susli•Hiando·as, !aliou l:u11il<'lll sohl'fl ns limilat"jes 
p1·ovisol'ias: dissr- IJllO as gmduat~úi'S que Sll rl.<vam 
aos lllai'C<:h:ws de c:JIIiJlOS e aos ll'lll'lllr•s·cornn<'i.< 
imporlavnm uma u~roga~·,ão da lei do PI'OilHl~~pe~. 
S<•gUI'arur•HI.c; todas l!Ssas nuloriza(:Ú<'S coru as 111111· 
.taçõ,ls qu1~ npl't'St~IIIPi, envolvem unia dcrogar;;t•J do 
est,1do adual, da lei ou do,q de~relos do goVI'l'llO, 
isto é, deci·ctos que fo1·am exp,,rlidos em vi1·lud" •lo 
auto•·izHÇ·l1o ln;.dslativa. Niio agrnlla jslo no nobrr 
senador pm· Goyaz, mas assim e IJU<! se lr•ml<•gislado. 
Nilo mu consta qun l1,1iha sabido do eorpo legislativo 
uma lei de ur~a11iznç.:io rio exm·cilo; fo1·:un dadas 
dillere11les auloriza~<i<'S o por diversas vcws co111 
mais ou rnt.•nus limila(~ões, de quo o govrruo 
usou, publieaudo os seus tJ·ahallios c modifican
do os, s11 pai·a isso lem sido aulol'izatlo em rcsolu
ÇÕI'S subsequ<•Jllr•s. 

E' assiill que lrmos o decreto n. 78::! ele ·!!l cll' 
Abril de 18(il or~aniznu<lo o quadro-rio cx<,rcilo, o 
deuelo n. :l,;i22 do i" de Oululiro rle lSUii, o M· 
cr·cto n·. ~.,ij72 de 12 de Agoslo d<• !HiO. u dcen•lo 
n: 1i.ri!l6 úe -15 do Abril de 187\, c nR d<·<~rclos 
ns. 1i,ü7:l · e ij,ü7!J de 27 d<: Julho de ISH. Tu dos 
estes decretos, coneemeules à org:utizar:iu do <'X<'I'
cito c ;i allimt~ão dos quarl1·os, le"m sido expedidos 
pelo governo em vi1·ludc dn auloriznt~ücs com iuai.• 
ou munos limilarril's. N:1o hn, pol'lanto, que cslra· 
nh:u· no modo r:umo fol'lnullli as cnwudas. alll'PS<'n 
tau do talvez mn maiOJ'llillll<'ro de lilllilat'<ics e esla
bclneem\o regras qtw o gover•no deve obsuJ'I'<ll' 11a 
reorganiza('l1o' do cxi~rcilu. 

A ~<:OJIOIIIia da suppr<'ssüo' dos alfr•res n;Jo so faJ'lÍ 
srJJiil' ri<: lli'IIIIIJllo, JlOI'CJII<l JHio so J'nlmixam nem se 
ú<•mili<'lll os :1d11ans; mas nas pl'lJITIO~úcs ha de 
se nl.teudei' :i di:;po~it~:io da lei nova. 

O Sn. Sn.m;ru o.\ MoT1'A :-Pel:t aulorizar.ão · 
elks Mo de lkar addidos, vencendo soldo. • 

O Sn. I'A:IA:'IAG.l:.:... E lles passan1o pam n classe 
dos suprauiUJicr:JJ'ios, !nas ·as pi'Oill<JNcs se fazem 
todos os dias <! elles ll':io eul:io oe~upm· os postos 
que llt"~ eornp<'lirnm na classe immediala, precn· 
clwnrlo :1s vagas que se dcl'lim. 

O SR. Su.vr.mA DA MorrA : - Isto não é maleria 
para lei Uillll!a .. 

O Sn. ZAr.AmAS: -E' um~ disposiç~o permn· 
nenle. 

O SR. PARA:-~Ar.uA':- E' uma rlisposioão permn· 
nenlc, que l<'iHie a pi·ot.luzii' o seu clfeilo na serie 
dos lellli'OS, e, se n:io Jli'Ot.lur. loi(o todo o seu 
ei!Hto, gJ•aJtde pule deli e lm de s~ lazer· sunlir. 

· Assim, não ha que admii'n!' se as limilní'ücs 
provisoJ'ias, como as outras q11e S<l adl:till 11a.• 
miuhaS emendas, envolvem· um:l del'oga~~fin da ln1. 
Se fosse pa1·a rxectrt::1o da n11:sma I<• i, ei·a inuli 
olf<'reecl-as. Elias envolvem uma dcJ·o~:lç:ln, e 
dero~aí::io que se justifica por eiJ•wmsla11<:iHs jlHi'· 
ticul:u·cs, quando se li'ala de JHissaJ' de 11111 <'stndo 
a outro, all<lnrleHdo·srl a iulcrcsses quu wio rii!V<'III 
ser· saerifieados ou que di!I'I'JÜin Si'i' de :ilgunia 
fó1·m:t ampai·ados; o tanto mais quanto dessa pro 
virii!IICia n:io resnlla a11gnwnlo de d<•speza; s:io 
honras que se concedem a ess1!S ollieia<'s, all<'ll
dl'ndo-se a que cll<~s v:lo, com ell'<'ilo sol!'n•i' :ilgurna 
u<•mura na8 suas lll'omor~õos. U1na \'<'7. que piJes 
JliLO JIOdl'i':llll p:tSS:li' dr! Jli:OIIlJliO a <•11\•cliVOS, COliJO 
porlt•i'iam passai' alg11ns, se n:io f<lssc o rslado d<• 
COUS!IS (jlW a t'lllülldil ÍI'Íil CI'P:JI', Cl':t COIJ\'t'11ÍCJII.t' 
(ll.lt~ SP IJWS dt!SSQ a/glltflll Co!npL'IlS:lt'ilO, ofl;~t·et:{'ll· 

O SR. Srr.nm,\ nA MoTTA: -No Oi'r.nmer1to nfío 
se púd1! red11zil· islo; a economia tl noJiliual. 

O SI\. PA!IAN.\GUA' :-Nem püi' isso é merios 
rcnl a e<:onomia, e n l'<'<iU<~çiio da desprza se ha de 
rlaJ' desde logo, se forem mantidas as minhas 
emrndas, 1:0111.o, po1· exemplo, as que dizem J'espeilo 
:to r·r•slalielc~unerJlo dos enmamtlas, as que cou· 
<:<•rncn• :i suppress:1o dos arsenaes .•. 

O Sn. Srr.I'E!M DA MorTA:- Pela supprcssiio 
dos a1·snnaes cu voto.· · 

O Sn. I'AnANAGU.\: - ••• e do alguns postos do 
ex<'l'l~ilo, d<!.<SI~S quatrocentos e Oilenla e t:uitos 
post"s qnc snppl'imo, poi~ que nem lodos ellcs 
1!.-i[ltO PI'C11 1ldlldO~ cl pni'Lanlo, n;1o se seuue que 
lodos t.•ssl's nllicia~s lenha111 d<J passa!' pam 7t cla~se 
dos supi'aiiiJill:'rarios, onde contiiJUaJ'Jam a pcrel'licr 
os seus Yencrm<:rttos, A Cl~onomia, pois., se fará 
.«•nlii', imnwdial:wwui<J e ii':i .so manifestando depois 
pelo accessn, pi!lo preenclumenlo dos postos quo 
!'oi'Pnl vngando. . 

O Sn. Srr.VE!IlA DA MorrA: - Dez ou 20:000,~ 
po1· aJillO. 

O Sn. Po~n;.x,\auA:-Muito mais. 
Jlal.lnu o !ll>lii'O snnador no a11gmenlo qno resnl· 

la1•a illlllli.'<IJalnnwnlo tln nlg11lll:1 tl<~ssas emendas. 
Eu mio dr!S<'Oiilll·~:n qun, cor11 a dislrihui1::io ·da 
força em rrualro tlil•isues, algum augmcuio doye 
liavcl' ••. 

O Srl. Sit.\'EJI\A DA MoTTA:-Muilo, 
C II·St~ /!lOS gt•adtW\,'iÍO, l_lllliHH'il 110 . ..; :\flill'la~SI'IJIOS elo 
:wsl.t•tna da /Pi 'i1.wnlt~. Mns :1pada-~c quem sP 
p'útfl•armrl:ii'; d<'i'II,Uaa ll'i ljllf'lll O lll'td<' f'azt•r, 

Co11sid<'I'OII " 1101ire S<'iiadoi' as lllllilnr•õt.•s Mlll O Sn. 1'.\Iu:uau.l:-... mns lnulo o noh1·e senarlor 
nL11·:1o ao SPI'\'it~o P la11tht'lll ennt n~I:H·.[i·n :l PCO· JWla provinda dn Gnyaz cunto o un!1re st~nat!Ol' 
lllllll'ia. diz<•udo ÍJIII' n:io l'<'stdla lnl<•eon;>ulia. Mas pl'la jli'lll'illài do l'nra11:\ rl<'l'i!lli se. ll'ililll'nl' ri<! rJIIe 
só n:io resullar:i C<:oiilliilia, eolll'orlll<! a opini:lo, o r•slalii•l•··~iilll'nlo tias l'oi'('IIS l'ill CJitaiJ'Il gi'alldel di· 
dos uo!Jrcs senadores, se foJ·om rejuitadns ns cmr:n-1vis<ir•s tende a tlai', <:omo consr~qucucia nccessaria, 
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a cconomi~ da despeza que se faz eom o commando O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Por cutros prin-
·-das armas ~ com as differentes ccmmissCies que se cipios. 
d4o a officiaes gcne•·aes para o exame e inspecçfio 
de corpos. _ O Sn PARANAGUA':-Por outros princípios; mas 

, o governo deve agradecer ao. nobre senador o ter 
O Sn. SILVEIIIA nA Alol'T.i.: -Isto ba de se fazer tomado a palavra nestà discuss4ó em defesa'do 

~emprc. pensamento do gabinete, cujos amigos podem se 
enfileirar ao lado do nobre senador nesta questao. -

· O Sn. PAIIANAGUÁ: -Mas essa inspecçfio será 
feita na respectiva circumscripç1!o por officiaes que O Sn. SILVEIRA DA MorTA:-NIIo ha pm·igo disto • 
. a ella pertençam ; n1!o será preciso enviar officiaes 
daqái para inspeccionarem corpos ela circnmscri· O Sn. PARANAGUA':-Ficamos nós na posiç4o de 
pçao ao Pará ou Amazonas, Rio Grantle do Sul, vencidos; nao esperavamos outra cousa e estamos 
etc. Essa despeza no orçamento nilo é·pequena. satisfeitos com ella, porgue cumprimos o nosso 

Portanto a economia que haverá, se adoptar-se o dever. (Muito bem, muito ~em) 
additivo, a que resulta da desnecessidade dos com· 
mandos das armas e de seus respectivos estados maio· O SR. ZACARIAS diz que o nobre senador por 
res, dásufficientementé, e ainda alguma cousa deve Goyaz proferia hontem um extenso discurso sobre 
restar, ~ara a organizaçllo dos commandos das·qna- esta maleria, discurso que póde ser dividido em 
tro ~iv1sCies. · C~nsequenlemente, essa despeza im· duas pártes: na primeira combateu S. Ex. as auto· 
med1ata que qmz enxergar o nobré senador como rizaçlles e na segunda . fez um protesto contra a 
res~ltanle ·das emendas offerecidas é sobejamente asserç:Io contida em. um aparte do nobre senador 
compensada pelas outras providencias, que nas mes· pelo Piauhy. · . 
mas emendas se contém. O Sn. PAnANAGUÁ :-Nilo toqÜei neste ponto, 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :_Com· a spppress:Io por saber que V. Ex. tinha de fallar. · 
do eommando das armas, n:Io. O Sn. ZACARIAS tomou a palavra principalmente 

para desfazer a má impressao que revelou o nobre 
O Sn. PARANAGOÁ :-Mas nlio é só isto ; sup· senador po1· Goyaz ter sentido ao ouvir que o nobre 

prime-se lambem certo numero de offit~iaes, os te- duque tinha reorganizado o exercito. . · 
nentes de estado-maior de i• classe, etc. . Na:o tomará tempo ao senado, respondendo a 

Creio ter demonst•·ado que nfio con11ed_i ao go· primeira parte do discurso do nobre senador rela-
verno uma ilutbrização t:Io ampla, como se affigu· tiva ás autorizaçCies. Quando varios membros da· 
rou ao nobre senador por Goyaz ; que essas Ii mi· opposição subsc1·everam as emendas do honrado 
taçlles que foram tiio vivamente irilpugnatlas pelo senador pela província do Piauhy, tinha certeza de 
nobre senador pelo Paraná não p1~ejndicam ao ser· achar contra si o nobre senador por Goyaz, porque 
viço publico; 'que as economias allegadas s:Io reaes tem pleno conhecimento do systema de .S. Ex.; 
e Mo de appa1·ecer, umas j<i e outras em épo· s,, Ex. é radical, e hontem declarou que a raiz 

. ca mais ou menos remota; que as despezas resultan· estava nas autorizaçlles, as quaes envolvem dege· 
tes de algumas_ dali providenci~s s:Io . compensaJas neração do syst~ma, porque o legislador abandopa 
pelas· econom1as, que o sel'VIço ~ss1m desempe as suas attribmções ao Boverno. -Assim o nobre 
nhado h a de trazer; que tralei,amda mais, de ar.au· senador está em seu dirCJio perfeito, batendo em 
telar .o effeilo· das me~ idas que iniciei nas. minhas. todos os sentidos as aulol'izaçCies, nem adiantou 
emendas e, se a lei é derogada nesta parle, .o é por nada ao que o ora~ur sabe que S. Ex. sempre diz 
quem o pode, fazei', pelo corpo legislativo. a respeito do assumplo. · _ . 

Me parece, porém, como disse, que, se o governo No que toca ás autorizaçlles, o orador fará uma 
e a· maioria que o apoia, estilo dispostos a rejeitar pergunta ao nobre ministro da guerra : deu S. Ex •. 

·essas emendas, o alvitre p1·oposto pelo nobre sena· seu assenso ao requerimento do nobre relator da 
dor, membro da commissa:o de marinha e guPrra, commissao de marmha e guerra, solicitando que o 
é completamente dispensavel. additivo, em todas as suas parles, và :i commissllo ~ 

O Sn. St~VEmA DA MorrA :-Com isto concordo (O Sr. d~tqlle de Caxias (a: signal a{fil'mativo.) 
cu. . Se é sincero isso da parle do nobre ministro, 

OSn. PA~ANAOUÁ :-SeM melhor adoptar... como cr~, nao ha por ora enterro a fazer. 
E·· o orador, que estava disposto, pOl' pa1·le da 

. O Sn. SltVEmA DA MoTTA :-0 fusilamento. opposiç:Io, a pedir á maioria que cedesse uma 
O Sn. PARANAGUÁ:- .... o fusllamentoque pro· argola no franco atirador, vi! que as exe. quias se 

pCie o nobre senador por Goyaz, que, na o sendo Mo 1lo fa1.er depois. E' quesl~o áe tempo. 
praça uo· regimento, nssurnio o papel de fr·anco A resposta,· p01·tanto, vae cingir-se :i \!• parle do 
atira1lor e, estando em uma posição de hostilidade discm·so do n~lll'e senado•· por Goyaz, quanrlo ·de 
contra o gabinete, acabou prestando-lhe o mnio1' certo modo qu1z compromelter ao 91'a1lor e ao seu 
serviço, marchando na vanguarda daquelles que o colle~a pe~1. p1·ovincia do Pinuhy com os generaes 
defendem, porque o governo não quer as enwnd~s e ma1s offic1aes. que estavam no Pamguav, sup· 
e o nobre senador .foi quem as atacou com ma1s pondo que cnns1deravam o exercito corno um bando 
csfQrço e com mais denodo. desorganizado. 
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O Sn. SILVEIRA nA MoT'rA:-Nunca tive intenção "tleraes ; entre estes c o novo chefe não podia haver 
de comp1·ometter ninguem. · divergeúcia e n:To houve. Logo, só po1· este facto, 

O Sn. ZACARIAS :-0 nob1·e senador pelo Piauhy, 
que tove tamanha parto nos negocias da guerra, es
tavól habilitadissimo pam explicar hoje osso ponto, 
mas o orador a pr.dio·lhe que lhe deixasse a tarefa: 

. é o orador ,aquelle que mais ':~zos tem tratado na 
imprensa e no parlament.o do .nobre duque de Ca
XIas com respeito :l gue.rra do Pamgnny, assumin· 
do a re~onsabilitlade de s~as asserções. 

o S1·. duque do Caxias pre~tou umrolevanlissimo 
serviço (apoiado.ç), po1·quo fez cal?r a discordia. 

O Sn. Sn,vEml nA MoTTA:-Chegou a tempo. 
O Sn. ZAaAmAS: · Está visto . 
O Sn. SILVEIRA DA }foTTA:-Chegou a temp\). 

O no]rc senador pelo Pmuhy apoiou com Ioda a 
J'azao ·ao ·orado!', quando dizia qu& o noLro duque 
d1l Caxi?s prestara s~rviços relevantissimos, e que 
reorgamzarn o ~xemlo. 

O Sn. ZAaAnrAs:-POis bom, chegou a tempo e 
antes que a disllOl'dia so manifestasse de um modo 
irremediavel. Foi S. Ex:. nomeado por dive1·sas 
razões, seiHlo a indicada po1· certo muito .impor
tante, c ningucrn deixm·á do reconhecer que interes
sava ai tmnente :t organização das forças brasileiras 

O Sn. PARANAGUA': -Apoiado . no thoall·o da guerra. . 

O Sn. ZACARIAS : -0 nobre senador po1· Goyaz, 
que é seu collega do opposição, exceptuando só a 
1·aiz, poz isto cm duvida ... 

Mas ha outro motivo, que passa a expen(\er, 
e diz essencialmente respeito :i reorganiza(l:lo. Os 
gcneraes estavam ai! i sobre si; havia o comman
rfante do i• corpo, o r,ommandante do 2• corpo e 
o commamlanto tltl esqumlra, tres elementós diJ O Sn. SILVEIRA DA 1\IoTTA :-Sim, senhor. 

O Sn. ZAaAnrAs: - ••. e allegou as suas viagens 
ao Paraguay. Mas o orado!' e o seu nolire collega, 
ex-ministro da guerra daquclle tempo, que nrro sahi
ram da Cilrle, conheciam, não obstante, muito bem 
so negocias ••. 

força... · 
O Sn. P.mAN.~r.u,l:-N't!o havia unida(Je •. 

' I O Sn. ZAc.\mAs :-•.. se chegavam a um aceôrdo 
era em cortll pé de igualdade. Om, se a discordia 
nilo fosse atalhada em tempo, a paralysia podia ser 
fatal, tomando rroporçúes in~spcradas. ' . O Sn. PAn.INAGUA':-Ap.o.iado. 

O Su. z ... cAnus:-. . . e estavam talvez mais cor
tos das causas tios aconl1•eimentos do que o viajante. 
O viajante vae recebendo ilupressúcs de toda a 
ordem, impressões politicas, impressões poeti~as, 
etc. ·Mas aquelles quo, no centro do Imperio, lida· 
vam dia e noute no desempenho dos-seu! deveres, 
fornecendo meios tle gueJ'l'n aos generacs, procu
rando harmonisal-os, esfoJ·ç·ando.se por ,:,:trahil· 
de nossos homens dr. guerra todo o servi~o qau 
podiam dar o sou talento e capacidade, esses tinham 
melhores nocaes do objecto do que o nobre senador 
vinjamlo. O orador vae dar a prova. 

O Sn. SILVEIRA DA Alot'TA :-Vamos a isso. 
O Sn. ZAcARIAS precisa fallar com o rigor da 

verdade histo1·ica. · 
Em 22 de Setembro de !866 deu-se o revez ou 

operação mallogmdtl de Curupai ty. lMe facto era 
importante, era de gmnde alcance. Dias depois o 
genr1·al lllores, ror motivos de serviço da republica 
de que era presidente, retirou-se. Entro os nossos 
I(OI!eraes, de ·patente igual, notou·se urna certa 
divergeucia. Ningut•m lt'DI o direito de exigir do 
orador a fmnca cxposiçfio da divorgencia c de seus 
provaveis l'esullatlos, mas houve divcrgencias, 
como o proprio uouJ·e senador do Goyaz reco· 
nhéce. S. Ex:. sabe quo o revez tio Curnpaity como 
que paralysara aH oiwrn\~ões rle guerra, c qno a 
retil'lltltt do gent'rnl Jlfurrs potl1a ser contagiosa. 

~[as o uoum dUIJUO do ·Cauas marchou para alli 
com um gJ·amlo prmdpio de o•·ganizaçrro, unidade 
do commando. S. Ex. coneentrou em suas mãos 
todo poder militar, assim ·como depois este poder 
passou concentradamente ás mãos do Sr: ·conde 
d'Eu. · · 

As forr-as brasileiras, portanto, tiveram urna 
reorganizâção; todas, inclusive a esquadm, }las
saram por uma tmnsforrnaçtlo, porque, pelas pm
videncms do governo o pela ida do Sr. duque de 
Caxias, ficaram submissas a uma vontade, q11e. só 
respunditl ao govemo imperial. Logo, o Sr. duque 
do Caxias foi reorganizar as fo•·ças brasil~iras e 
reorganizou-as. 

Se o· nobre senador por Goyaz affirmar· que não 
havia divergencia alguma entre os gen~raes e que 
as forças, couunand~das como estavam até áquelle . 
tempo, estavam aptas a ve.ncor o inimigo, podArin 
refutar a asserçilo que mohvou o seu prottlsto. 

O Sn. SILVEm A PA ~[Ol'TA :-Que havia diver
gencia eu já disse. 

O Sn. ZACAI\IAS: -·Pois bem; a . cessação das 
divergencias o a unidade do commando prestaram 
á roo1·gnnizaçtio das forças !Jrasileiras assignalado 
serviço. 

O Sn. SILvEm.\ DA llfoTT.\ : - Quando chegou, 
ainda J:l eslava o geueml .Mitre. 

O Su. ZAa.uu.•s :-Quern nega isto ? 
O Sn. SILVJCIIIA oA MoTTA:- A unidade ora do 

SI', 11ili'C, 

Foi unsla conjunclum qtw o goYCI'IIU, scionte nrro 
só dn d:!sHslril r.omo tia· discnrdia outro os grnr· 
raos, tratou do mriiiOI'al' o eslado tlu cousas, uo
meand•1 o uoh1·e duque d11 Caxias /lara ir pm·n o 
Pa1·aguny. S. Ex. parlio S/.'111 pnrda 1 o l'''"po. Sua 
11atonto o sua posi\:tlo u:L Curto o uo exor~1to asso. 
~:.n::·;"m-lho diroilll :í ohedicnch1 completa do~ go· 

O Sn. Z.1CAI\IAS: - BcfcrO·SL> á unidadn entre os 
qun eomm:HHiav:uu fo1Tas Lrasikiras. Outm v::uta
geJu da HOIIWil\:tlo tio novo eltefo foi poder ello, 
desde lo~o, pór·so do uccordo com o sovemo a I'OS· 
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peito de certas providenc!as que cumpria tomar E a rnzlio é manifesta. E.m Lomas Vale11!inas 
sem perda .de tempo, ass1m como ir fiscalisando nffo acabara a ~uerra : começava, no ·contrario, a 
duJ·~n~a a y1ngem o modo como s~ fazia o sm·viç() gueJ•ra das cordilheiras llio cheia d~ diffieulda:!<lS e 
adnumstrat.JI'O ~~~ guerra em reparhçlles brasileiras perigos, de cujo feliz exilo dependeu a definitiva 
que por alh hnv1a. . · teJ•mina~llo da guerra, a que o dictador do Paragaay 
Ch~gado ao seu dcstmo o novo general nllo entrou armstal'a os alliad08. · . · 

logo em combale, te':e de esperar algum tempo quo JOdos se conSpiraram contra o acto praticado · 
chag:~sso a oppoJ•tum~lad.e .. N<io que ~ouvesso pro· . peJÓ nobre cluque. O chefe do Estado, ministi'Os, 
cmstmaç:Io, co1~o aqu1 d.'z!am .os am1gos do nobre carnaras, todos pronunciaram·se ·contra n terneraJ•i:t 
d.uque adver~anos do m1msteno, mas porque fa· ordem do dia, que, em opposiç4o ~~ verdade dos 
Zll!lll·.se prec1sas remessas d.o grandes reforços, que factos, dera por acabada a ·guerra, de tal. sorte que 

· e1Jec!l vamente o govemo fo1 man~ando. a unica defesa que achou n eu Ião minish·o da ma· 
o Sn SILVEIRA M MoTTA. _E t 1 rinhn, hoje da fazenda, foi dizer: o general en· . . . o rc orço c o ge- gunou-se 

neml OsorJO que voltou. · Ora u~ engano de ordem tgo e]~vada, se nao 
O Sn. ZACARIAS :-Jü o rlisse; mas o aparte do produz retroactívamenfe o elfeito de marear oJustre 

nobre senador pela província do Govaz bem mostra do poriodo anterior, não póde lambem ser contem· 
que S. Ex. nao ouv1o os seus discursos ante dores piado em o numero de seus bons serviços. 
nem os leu. Se o nobre. dU<JUe, cuj11 idade já era avançil"da e 

Repetirá, pois, que bm do~ primeiJ·os passos que cujas molestias cmm couheeilias, resolvesse pe<lit· 
deu o governo, muito de accórdo com 0 nobre no governo, depois dos suceessos de Lomas Valenti: .. 
duque. de Caxias, foi instai' .com o general Oso1·io nas, que mandasse alguem tomar conta das forcas 
por qua voltasse, não obstante os seus conhecidos brasileiras nessa ultima porém ainda arriscada 
padecimentos, ao Pu1·aguay, levantando um novo phase da luta, pensa o orado!' que o governo far· 
exr.rcito. · lhe-ia promptamente a vontade e que S. Ex. evitaria 

~ssi!n, poi.s, a opinião do orador naquelle tempo assim o fatal engano do declarar a guerra acabada. 
era, fo1 depms e ser:l ·sempre que o nobre duque Os guerreiros obedecem lambem ás leis e exigen·. 
de Caxias, marchando ..P.aJ'a a gueJ•m, p1·estou rele· cias da idade e ao nobre duque, portanto, era 
vanfissimos serviços. (Apoiados). DemoJ•oú 0 co· licito dizer ao governo: " para a guerra das cordi·. 
meco. das OI!Draçlies, mas o gove1:no sabia quo 0 lheiras vrnha ouh·o ... E i !'ia outro, como foi, a dcs-
geneJ•al, coraJOSO mas não lemorano, o que queria peito da celebre ordem do dia. . 
era não dar uma lmtalha do cxito duvidoso e até S. Ex., !fio lido. na historia das guerras, sabe · 
nisso fez importante serviço. (Apoiados). perfeitamente que.o geneml, encarregado. por Fe· 

O Sa. SJLVEÚlA o.l Mo·r-rA :-Esta n;io é a lippc II de apoderar-se de l>ortugal, f<lra o duque 
questão. de Alba ja muito velho, pois tinha então mm to mais· 

de 70 annos, e, apezar disso, deu conta do sua ta· 
O Sa. ZACARIAS :- A questfío do nobre senador refa, referindo a historia que na batalha· decisiva, · 

que di~ige o. aparte, cessou á vista do que fica ex· que entregou Portugal a Hespanha, o duque Mo 
posto. Mas ciJsso o nobre. senadO!' poJa provi111:ia do montou a cavallo, mas, assentado em uma cadeira, 
}>aram~ que, se os servicos du nobre duque de Ca- deu as ultimas ordens ·para metterem-se no jugo 
xias fo~arn superlativa1.ne~to relevantes, ~ão pódc castelhano os degenerados desccnclentes dos beróea. 
teJ' haVIdo genCJ•al brasileiro que, gmmma!Jealmente de Aljubarrota. 
fallando,. o excedesse em serviços na guerm do Nà idade e no e>lado· de saucle do nobre duque 
PaJ·aguay. de Caxias, motivo de sobra havia para a sua l'eli· 

O omdor roga ao nobre sena<lor da província do rada nos t~rmos expostos ; mas 0 expediente, de 
Pamná que tenha em vista os limites que não cessa que lançou mffo, foi um engano, que não ha de 
do pôr aos seus elogios o ainda uma vez vae ex· jü~ais, assim ó de esperar, ser reproduzido: .ficará 
penui1J'. umco. . . 

Desde a partida do nobre duque, e consequente 
posso do snu commando até ;lépoca <los combates VO, pois, o nobre senador pela provincia do Pa· 
rias Lomas Yalnutinas, o procedimento do s. Ex. l'an;l que, nlio obstante a qualifica~fio de se1·vicos 
tem jloda a rl~fesa e louvo1·; mas da h i S~'guio-sc J'elevantissimos os prestados pelo nohre duque de 
para 11 carmira do cornmaudanto om chefe elas Caxias em um poriollo da guerra, podia o mesmo 
!'orças ~rasileiras um eclypso, quando 0 nobJ·o duque general cm outJ'O p<'l'iodo, como succodeu, incol'l'er 
unmmlmtamento aquelles combates <ieclarou 0111 em gravo ccnsu1·a e I'Ospousabilitl:ule. E api'Ovcita o 
OJ·~Iom do c!ia acabada a guer1·a c isto por sua pro· orador o ensejo para foli<:itaJ' o nohro senador do 
pr1a nutorulade sem o1•dem do governo imperial. Pamn:l pelas suas estréas, o diz do p1·oposito no 

N:io ha depois do semelhnnto acto clo~io do om· plm·al, po1·que considera es!J•éas de S. Ex. os pri· 
do1· ao comrnandnnto das fol'\'.as IJJ·asileu·as, assim moiros discUI'sos guc j:l tem proferido e ha de ir 
como u:lo hoUI'e nem tem havido cnnsUJ'a ao seu proferindo cm cada uma lias importantes maiorias 

lli'Occder no periodo auto1·im·. ~a. imp1·eusa, no Jllll'· quo onii'HI'Cm em discnssfio, priMipalmento no or· 
amonto, em toda parto ess;t dlllcreuca do procedi- çamcnto, onde o orador seguil·<l um discutidor de 

monto nos dons a Iludidos poriodos tem sido sempl'O l<io IJoas maneiras. 
mantida pelo orador. O Sn. Connw. :-Procuro não desagradar. 
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· O Sn. ZACARIAS :-Bem, n~o tem r~laçOes; ina 8 

Q.!!. artigos do Diario refmm·se lambem á olfensas 
de disciplina. . . 

Fos!e qual fosse, JlOrém, o abalo ou interrupçao 
das antigas relaçaes do nobr!l duque com o general 
Osorio .•• 

O Sn. ZACARIAS pretende fazer agora uma sup
plica ao nobre ministro da guerra. S. Ex. sabe 
que o Diario do R'io de Janeiro goza da priv_ anr-a 
do ministel'io ou, pelo menos, de alguns de seus 
membros e que,. consequentemente, os seus artigos 
de fundo exprimem, no conceito gel'al, inspil·a\~fio 
do ministerio. 

Ora, é já o segundo artigo de fundo do Diario do O ~n. DUQUE DE CurAs (pmidente do conselho): 
Rio que·de certo modo leva a mal as calorosas de· -Intimas. 
monstl'açOes de jubilo, que, á chegada do geneml 0 S z . . 
Osorio á COr·te para tomar posse-dó cargo de sena·. 11• ACA~Hs :-. · .pal·ecm que o~ arlt~os em 
dor pela pi'Oviucia do Rio Gmude do Sul, excitou quest;Io nao tmham que dar e~se estl emecJme~to 
em todas as classes da popula•-~o, . de relar.ões como escu~a da fr1eza que o puhhco 

• • reparou da parte do nobre duque com rela~ao ao 
O Sn. CANS.\NBÃO DE SrNiliBÚ : - E nacionali· seu antigo amigo e companheiro da a1·mas. O 'nobre 

dades. • · duque fo1·a amigo intimo de He1·val e este é ainda · 

O Sn. ZACARtAs:-A frieza offidal tem sido notada, 
mas o orador pensa que sem fundumento, porque 
31lredita que as alegrias olfieiaes nllo tecm que l'ill' 
no acolhimento enthusiastico que t~m tido o g~ne
ral _Osorio, antes lhe tirariam o mel'ito que elle só 
dei'll'a das espoutaneas manif1•stacúes p_opulares. 
Entretanto os a1·tigos, a que se 1·efere, mculcam, 
segundo parece, gue na regifio superior ha má von· 
tade ao genemlr10grandense. 

'O Sn. DroGa VEI.IIO (ministro. de estrangeiros):-
Não apoiado. . 

O Sn. ZACAIII.IS :--Se não ba contra · elle, será 
contra os enthusiastas do marquez do Herval? 

O S11. DraGo V ELIIO (ministro de estrangeiros i 
-Tanibem n:Io; lambem não; uão póde haver má 
vontade. O Diario à~ Rio de Janeiro não é argila 
do governo. 

O Sa. ZACARIAS :-Se nao é de todo o ministerio, 
é de algum ministro. 

O Sn. Droao VELIIO (ministro de e&trangei,·oa): -
Sustenta o govemo, mas tem liberdade para pensar 
como entender. 

O Sá. ZACARIAs:-Perdôe': o ministro da guerra, 
a quem o Ol'ador se dirige, está p1·esente e, pois, 
ó a sua resposta que solicita-se. 

. O Sa. DraGo Vlltuo (mi11istro dt estrangei1·os) : -
Elle diz que niio está ouvindo a V .. Ex. 

O Sa. ZACARIAS :-Se quer o nobre ministro da 
guerra, o orador irtl para a. ponta do banco, afim 
de sei' OUYido. ( Aproxima-&e ao Ioga r em que está 
o 81·. duq11e do Caxias.) 

Deseja sabe1· so os artigos do Diario do Rio de 
Janeiro, infensos, conformo as apparencias, ao en
tlmsiasmo popular, qutl pl•oduzio a chegada do 
marquez do Herval· tl C!l;·tc, s~o inspirados pelo 
govcl'llo, como geralmente se suppõe. 

Nesses artigos· allutle-se á inimizade particular 
cnt1·o o nobre duque de Caxias e o marquez do 
llerval. .. 

amigo dedicado do nobre duque. · 
Vindo, pois, o velho geneJ•al rici-•randimse,. de· 

pois de tantos annos de ausencia do seu ehrfe e 
amigo á COrto para prestar juramento e tomar 
posse rlo cargo de senador pela mAsma província 
Ôe que O nobre duque é representante, IIOtOU-Ré 
aqueJJa frieza, semlo q1;e mediando entre os duus 
duas ou tws cadeiras, nao lhe estendesse o nobre 
dugue a m5o, a elle que chegava e andando com 
diilJculdat!o po1· su:Is molestias. . · 

O Sn. DUQUE DE CurAs (presidente do comelho) :_ 
- Foi porque nfio quiz. . 

O Sn, ZACARIAS: -À resposta nao il de esh·a· 
nhar. Entretanto_um aperto de mão póde ter lagar . 
por sim pies cortezia em actos solemnes, embora já . 
nfio haja intima amizade. 

O Sn. DUQUE DE CAx.us (p1•esidente do conselho): 
- Porque não quiz ; estou no meu dil·eito. 

O Sn. ZACAmAs:- Não se trata de, direito nem 
de obrigação e menos ainda de amizade intima, e só 
de simples cortezia em publico. ·· 

O Sn. B.maos BARIIETO : - lstb não é escola de 
c01·tezia. 

O Sn. DUQUE DJl CAxas (p1·esidente do conselho): 
-De1•ia parth• da pado dei! e, que é meu sul!dito. 

O Sn. ZAcAnus (com forr-a) :-Aqui n:Io ha sob
ditos de V. Ex . 

O Sn. PAu.-..>;AGU.l' : - Apoiado i no senado 1iao 
ha subuitos. 

O Sn. CANSANSÃO DE StNI:IIDÚ : -Aqui somos to· 
dos iguaes, somos todos rep!·esentantes tia uaotto. 

O Sn. BAnnos BAnaet·o : - Aqui nao il escola 
onthl se aprelltla corlezia. 

O Sn. DUQUE DE CAxus (jJrcsitlcute do cousellw) : 
-Estava no meu direito; uno quiz. Querem ohri· 
gar·me alo a isso. Serei ol!rigado a explicar a l'a· 
zão por quu deixei tle apertar a nulo a um homem~ 
Não pensei que a posi1~ão de ministro fosse tnl. Su 
eu uno fosso ministro, daria outra resposta. 

O SI\. ZACAIUAS: - Outra resposta a quem ? 0 Sn. DUQUE DE CAXIAS (presidente do C0111C/ho): 
-Apoiado; V. Ex. via aqui uma carta que se 
leu o desde ont~o col'ltlmos as nossas rcla~ões. 
Eramos inlimos amigos. 

0 Sn. DUQUI~ DE CAXIAS {jll'Csidenle do CO!Isc/flo) : 
-A V. Ex. mesmo, porque uno linha direito lfc 
fazCI'·lllU essa pergunta. 

., 
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Ó Sn. ZACAI\IAS :-A unica resposta que o nobre · O Sn. nuouE nm CAXIAS (p1·esidente do co11s~lho) : 
duque podia e dovia dar em se os artigos do Dim·io -EIIe é quem devia eomprimental·-me. Mas man· 
do Rio de Janeiro, tendentes a fomentar rliscordia,_ dou-me uma satisfn~4o, dizendo que nl!o linha 
que tmmpre dissipar, silo ou n4o producto de ins fa1·da. · 
piraç4o ministerial. . O Sn. ZACARIAS : -Quando mandou essa satis~ 

O Sn. JuNQt:EIRA :-Mas o governo declarou que ·faç~o? · . . - · 
n4o_ eram. . O Sn. DUQU~ DE CAXIAS (presidente do con1elho}: 

O Sn. DIOGO VELHO (ministro de estrangeiros) : ~Ha· h·es ou quall·o dias.. . · 
-V. E!(. ntlo aceita a minha decla1·ação? Nilo me O Sn. ZACARIAS :-Entretanto, ainda llóntem. o 
julga competente ? Diario do Rio continua a fazer insinuaçlles de 

O Sn. LEITÃO DA. CUNH.\ :-Era muito_ com· desob,Jdicncia, quando é certo que, alt!m de n4o estar 
p~lente. prepar·ado para apresentar·-se ao quartel general, 

O Sn. ZACARIÚJ :-Pare1:ia ao orador mais com- acha-se enfermo. O orado1· foi hontem fazer ao 
petente pela especialidade do caso e para dissi- m:u·quez do Herval a sua primeira visita e teve 
par.se toíla a duvida que a ne~ativa partisse do. o~~asião du s:~uer que tem Pstado doente. . 
nobre ministro da guarra. s. Ex., porem, tem·s~ Acha, pot·tanto, que as insinuações do Diario; 
limitado só a dizer:. • Não apcl·tei a m~o, porque que pr·iva com o mmistel'io, a proposilo de quebra_ 
n4o quiz.• de thsciplina, são inteiramente mal cabidas. . 

UMA voz :-Isto é de vida pl'ivada. O Sn. JoÃo ALFru;:oo: -' Fo'i -em resposía a 
artigos que vicmm ern outros. jornaes. Tomam 

O Sn. DUQUE DE CAXIAS (pl'csidente do consellto) : contas ao ministro, porque n:to f,z cornprimenios, 
Eu linha raza:o particular. e não querem que um jornal conservador· responda~ 

O Sn. z.~CARIAS:- Todavia comprirnentnram-se O Sn. ZACARIAS :-Nunca avivando desavenças 
por Mceno. e argumdo viola~rro de disciplina onde não ha. 

O Sn. DUQUE llE CA.'\IAS (p1'esidente do conselho): Quem sabe se n:to levam a mal qrw o marquez do 
-Comprimentei-o, mas nlio fui apertar-lhe a mão, Herval esteja const:lntemente ccrc:ulo de amigos, 
po1·que linha ficado mal com elle rlesde que escr·e- que mal lhe deixam tempo pa1•a sahir? Quem sabe 
veu uma carta a um senador· para fa?.cr-me accusa- se isso uno infunde a alguem apprchensOcs Y · 
~4o de mn facto que não se deu. . Se o nobre duque de t:al(ii!S quizm· avaliai' bem 

0 S · z · os motivos de enthusiasmo, de que é objecto o· 
R; AC.\UJAS nada l~m com isso· · · marquez do Herval, conside1·e os seguintes pe· 

O Sn. PRESIDENTE :. -Peco ao nobre senac!or riodos d11 um jomal desta Cllrte (le11do) : · · 
que ponha de parle esse irÍciilente, que toma· se " Por occasulo de sua chegada ~ecebeu o general 
dcsagradavel. Osorio as demonsll·ações mais enthusiasticas e pro· 

O Su. ZACAIIIAS : _ Pois bem; vae deixar 0 in- longadas, de que talvez sutidito algum brasileiro 
cidonte, convencido !orla via de que as causas alie· lenha ainda stdo objlljito na mell'Opolij do Imperio,' 
gndas não explicam a falta de comprimento. O facto ó quo o general Osor10 é um homem 

a quem lodos os partidos, todas as classes, todas 
O Sn. DUQUE D& CAXIAS !presidente do conselho) : as idmles c sexos, comprazem-se de boru·ar, porque 

-Comprimentei-o. V. Ex. mesmo j:l dnixou de elle ó o seu beiJo ideal do sotda,Jo, e como general 
comprimentar.me e f•ll não lhe tomei satisfacões · tem conquistado par· a. si o respeito e o amor, até á 

O Sa. Jo.\o ALFREDO :-Nunca ninguern tomou idolah·ia, de seus subordinados, e para .sua )latria 
salisfa1:ao por isso. louros imma1·cessivcis. • 
. O Sn. ZACARIAS :-Já que o nolm: scna,Jor no O Sn. JuNQUEIRA :-E ainda se queium. 
seu aparte refut·o-s'o :1 pessoa do orador, llinl este o Sn. Z.l.cAmAs ohse1·va que- isso é de um jornal 
ao nobr·o duque que, embom rotas havia ·armos as cst1·angeiro, prova de que o jubilo,' que incommoda 
suas relações, quando o ministel'io de 2ã de Junho a certa gente, é partilhado ate por est1·ang~iros. 
d~ . i_876 poz ern lj)lenl:ulo os h!spos, o orador 
dmgw-se em J•leno sl•n:ulo ao pl·esl!lente do canse- O Sn. S!LVEIR.\ DA MoTT.~: - N~o é do Diar1o; 
lho, agradeceu· lhe a amnistia ..• 

O Sn. DUQUE DE C.\XI.\S (jn·esidentc do consMho) : 
-Mas até cnt:lo rt:lo nos compr·inwntavamos. -
·o Sn. ZACAli!AS :-E toti:IVia aporlllll·lho a m:lo. 

Assim tarnbern entro os !lous g'•ncraes o ro111pi 
monto do anli~as 11 intimas rela('ões nfio era lfiO· 
li v? para os argumentos do J)im·io do /lio de ltt· 
1!011'0, 

Passa :\ p:n'le 1la disciplina. 
Faz-se incrcpa1::1o ao gcrlOI'al Osol'io de falta de 

disciplina, (IOriiUO. nfio aprcsontaU·SO inHnediata
lliCn!e ao quarto general, sendo como ó soldado. 

O Sn. ZAcAnus : -Estando p1·cstcs a concluir as 
suas reflexões, n:to pólle o om!lor deixai' de l'ecor· 
dar· aind:t uma vez a singular doutrina do nuhre 
duque, presidente !lo conselho-q.w o general que 
for· rrurnoatlo sonadot• e vier• :i esta casa tomai' 
posse rio <l:ll'go, deve pr·ostar-llre olrediencia-como 
se aqui houvesse supcr·lores c sullllitosl 

O Sn. DUQU~ DE: CAXIAS (p1·esítlentc do conselho) : 
-Snu mais vellro o mais graduado e sempre Jui seu 
ehefe. 

O Sr. ZAr.AmAs : -Aqui Hão h a marochaos, ha 
sómonto senadores; uns mais illustrados, outros 
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menos iliustrados, uns mais oradores, outros monos 
oradores o todos toem 40 annos. 

mesa algumas informaçcres sobre este negocio ~· 
como necnssariarnr•tllc o senado lt!lll drl p1onunc1· 
ar-se a rPs[wilo da pt·oposi~ão, tlesrjo restabelecei' O Sn. DUQUE OE CAXIAS (rmsidonto tlo consel/w): 

-Não dtgo aqui. · ' o estaria ria guesl;1o. 

·O Sn. ZAc.lnrAs :-Pois era de~tc recinto que 
. se tratava qu;mdo u nobre duq_u~ fallon om gradua· 

ção. O que omdot· teve cm VIsta na ultima pa1·t~ 
de Sl'll dts~ut·so m·a saber se os al'ligos uo Diario 
do Rio continham, ou pnnsarnento do governo. 

Qtmntlo Joi lida esta proposiç;1o e o pa1•ecer da 
commissao de pensões e ordenados, eu (e nisto 
confesso quo fui um pouco imprudente) guian· 
do-mo pelos precedentes da ultima sessi1o ... : 

O Sn. LEITÃO DA CUNHA :-Um só. 
O Sn. DUQUE DE CAXIAS (presidonto do consel/w): 

· -Nãn é official. · 
O Sn. DIAS DE C.I~VALHO :-So na ultima sessao 

houve um só p1·ecedcnto, nas scssilos antcl'iO.I'CS 
hoüve outros. Assegut•o ao nobre senadot· q.ue. na 
ultima sessão houve m:1is dê um precedente. · 

O Sn. ZACARIAS :-0 noh1·e dnque talvez queim 
fazer distiuc~ão t.•ntre otnciaJ e ollicioso. 

O Sn. DUQUE OE CAxus (presidente do conselho): 
-E' po1• couta de quem es~J'eveu. 

O Sn. LEI'do DA CLJNH.\ :-Desde que sou membro 
da commiss;lo tle pensões e onlcnarlos, só conheço 
um precetl,mte t~oulmrio ao parcceJ· quo ella deu 
sobre o negocio de qut' se tmta. 

.O Sn. ZAc~nr.\s :-Se u~o ti ntncial nem otncioso 
o prnsauwuto dos artigus ti ' Dia1·io, o orador fica 
sati.sfeito O lliÍU perue esrol'anoa de que OS dous 
nu11gos de to lo se recone1Jwm, pots que a patria 
púdn ~1intla HXigi1· os sct·viços de amhos. 

O Sn. Íll\s nll CARVALHO :-Digo ao nobre sé~ 
nallo1· qtte ha mais do um p1•ecetlcnte a este res· 
pt>ilo; e eu, levado pela idéa de coherencia, pari\ 
que a camam dos Srs. deputados n~o se persuada 
tle que o senado ora tlceide cm um sentido, ora em 
outro, lemhrei-rne tio olferecer urna rmemla, afim 
de que, <!lll vez de dat· :~ !kcnç:~ wm lodos os ven· 
cimentos, se dissesse que era concrditlil eom clous 
terços dos ven<Jimen!os. Um il!ustro membro d11 
commissllo, que se ach:rva p1•esente, declai'Ou-riJe 
de Séttloga1· que aceitava a emenda 

O Sn. DLJQLJE m: Cuus (pre.1idento do conselho): 
- Para miUI já I) tal'de. · , 

O Sa ~Ar.AnrA.s:-: O omtlor! l'epeln, nr~a(la pelo 
jlOI.t•rno tnflu,•ncm du·ecla ou llltllt•t•cta. olTwial ou 
ollleiosa nos al'tigos do Dia rio do Ri" d11 Jaueiro 
s·d11·e a oet~Ut't'PIIt~ia do quo se trata, fic'1 satisfeito 
(Muito bem, rn!lito bem.) · 

Ficou adiada a discussão pela hora. 

SEGU.'iD.\ PARTE DA ORDEM DO DIA 

LICENÇA 

Conlinnon a :3• dis,mss!lo ria pt·oposiç;1o da ea
mut·a elos St·s. deputados n. 112, do COI'I'ente anno, 
concedendo uma liccnr.a ao ~· est~ripl:u1•ar·io da ai· 
fandega do Par•;l João BcnCI'illlUlo da Silva Lc~o. 

o lillr, DilUI . 11e C;u•vallao 1 - Reconheco 
quanto é deagmdavd, depois de uma discuss:lo t:io 
importante, e l)a qual tomaram parte tão distinc!os 
oraLlo1·es, vi!' eu occu'IJal' a atlnn(!ÚO do senado; sou, 

· portl111, ohi'Jgado a c IZOI' alg-umas palavras sohl'o 'L 
materia da Jli'Oposiçilo que agot•a entra em 3• dis~ 
cuss;1o; porque, se e11 mlo aproveitai' est~ ensojo, 
a dis,~ussrro ter;l do encermr-so, e, antes que isto 
acoutr.ra, desejo faze1· algumas consitlcl'acões. 

.E~I não estav;L ho.io p1·esen.to, quatulÕ o noht't' 
!llllllstro da fazo11da profol'JO algumas palavms 
lufot·m:Hlllo ao senatlo a l'espeito desta matr•t·ia. Na 
sess;io do h?nlem oJJ',•t·cci .um I'CIJUel'illwnlo pal'n 
que f•rsst.> adtado osl.e nogocw, afim do set· discutido 
na pt·eson(~a do S. Ex., Jl~~·~uo eu havia obsol'\'arlo 
da mesa quo o nobro uwllslt•o, tt>ndo examinado 
estf's p:i[Wis, manil'eslam o desP.io dn iiii'OI'IIIill'·Uos 
e~;wi:Hnr•iili! do cstad.o tlt:sso cu~prugarlo e da convn
JJIOIIC.La OLI UlCOIIVOnCOIICiil d;L lwonça; por ÍSSO dt!· 
clnt'Ct a S. Ex. quo, no caso tle n;io estat· ullu 
p1·rsentt•, e.u o!l't.II'Ccel'ia ao sen:ulo Lllll t•equel'imonto 
pat·a o adwmento da ma!el'ia, ate que S. Ex. se 
achasse na casa. Hoje o nobt·e ministro mandou ;i 

O Sn. LE!l'Ã'O DA CuNnA:·-Tinha sido vencido na 
emenda da cornmiss<io. 

O Sn. Dus DI' CARVAÚIO:- M~s, á vista do que 
consta dos papeis, à vista da informação dada pelo 
nobre ministro da, f11zentla e dos documentos q_ue 
S. Ex. envicu · á mesa, eu reconheci quo, a subs1s. 
!ir minha emenda, o empJ"egado terá de ser Jicen· 
ciatlo com o voncimeu!o talve1. de l.:üOOjl, entre· 
tanto que pela emenda da t:ommissilo elle lel'<í 
sótTLPnto o vencimento de I.: 300;;'1000. . 

Nestas cii'ClllJJstancias, eu, que não desejo gravar 
os cofres puhlicos com estas licenças que teem 
estado ultimamente na ordem do dia,. vou oJferecer 
á considol'ilç;1o do senado unHl emenda pam que se 
suppl'irna aquPIIa quo ollcii'CCÍ .. e quo o senado se 
dt[(tiOU de approvm·, restabe!et~o~do-se desse modo 
a da commiss;1o, que Jlcou projuuicada pela appro
vação da miuha. 

Do um dos documentos que o nobre ministro da 
fazenda enviou hojo ao senarlo, vil-se que S. Ex. 
!O pronuncia conll'il nsto habito de reque1'0rem os 
empregados publicas liccnr.a ;ls camams, po1·quo 
nota S. Ex. qu1l tlaqui resulta desigualdade. 
Atptnllns IIU" solicitam o ohtom esta graça co1t. 
~egucm eC!ntinual' a lnt• seus voncimcnlos completos 
dtll'antiJ o anuo, ''lllt·olanto IILIO aquol/cs que, ou não 
solicitam, ou wlo ohllllll a mesma gt·a~a, apenas 
tecm o onlcna!ln .pot· iuteit·o no pt·imeit·o somosft·o, 
a mei.;Hio no soguntlo Sülllt.lsl.ro o, so a licença pt•o .. 
Jongat··sl', dllixam do ler vencimentos. 

O Sn. CmuuuA :-E' uma pt•oposir-ilo muito gn· 
IICJ'iea. 

•• 
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O Sn. DIAS DE CARVALHO :-Estou affirmando o da licença ·do empregado de 'que se trata, n'ada ·in
que. consta dos t!ocutnl'ntos. Ao senad() t:abo re· novou, como talvez se possa deduzir do dis•:urso 
solver a questão c~~o tmtcnder om s~a. sahetlo~ia. do hour·ado senador. 'Elia soguio uma regra inva
Se julgar que a opmrão do nobre llliiHStro da fa· ria vcl, isto é, oll'ereceu á considera~Jio dó senado 
zenda neste caso é mais aceilavcl, pódtl não ap· uma cme.nda, reduzindo o favor da c;unara dos Srs. 
pr·ovar a proposição; mas, se quizer· contlesceruJer· deputados ao simples ordenado. . 
com a outra camara, que j:l deferia o requerimento Se o hom·ado senador pelo Uaranh:lo, o 
1Jo empregado, concedendo-lhe a lic•'ll~a com todos Sr. Vieim da Silva, aceitou a emend:1 do nbbro 
os vencimentos, neste easo eutentlo que deve senador por· Minas Geraes, foi · cohel'l•ntr., porquo, 
ser approvaLla a emenda da commiss:lo de pensões como acabl'i de ·dizer, S. Ex. sempre . esteve Pm 
c ordenados e supprimida a que olfercci, unica· des:wconlo comnosco a respeito dessa rAducç~o 
mente pensando qne resta·belecia unifOI'I!lillade nos 11os vencimentos dos empre~ados a quem a c:lrnam 
actos do senado. dos Sr·s. deputados concedia licença. S. ·Ex. en· 

A' vista destas breves considcmçiles, o senado tendeu que devia approviu· a proposição tal qual 
resolverá como ehtendcr em sua sabedoria. Parf'ce· ·veio da camara dos Srs. deputados; por·tanto, 
me que o mais conveniente é supprimiNA ago1·a a houve de sua parte cohereneia, e por· isso podia e, 
emenda que otfm·eci em 2• discussão e appr·ovar·-se attl devia aceitar a emenda do honr·ado senador. 
a que a commiss:Io olfcreceu á proposição da outra Mas não vejo razão alguma p<~ra se fazer.essil 
camara. exceprão em favor do Dlllprcgado decrue ·se trata, 

Vac á mesa a seguinte depois da informação que nos deu o 11lustrc mi· 
nistro da fazenda e que o senado ouvia; e tanto o 
honrado senador, autor da emenda, ·reconheceu isto, 
que pedia permissão para substituil·a. O senado 
fic9u sabendo que entre os papeis r·emettidos da 
camara dos deputados, não appareceu essa infor·· 
marão a que o nobre ministro alludio e que a com· 
missão de pensões ~ or·denados devia examin~r·. 

El!END.\ 

• Supprima-se a emenda approvada em 2• dis
cussão e restabclc~a·se a emenda olferccida pela 
comniissão. 

!J do Maio de 1.877 .-Dias ele Carvallto. " 
Foi lida apoiada e posta em discussão conjuncta-

mente. · 

o llir. LeUiío dA CunllA :-Levanto-me, 
S1\ ·president~, na qu:tliLiade de mcmlwo da com
missilo de pensões e ordt•nados, para dar uma ex
plicação ao homad? S1·. {o se?retal'io. 

Todas as pr•oposrçilos. de llcen~as a empregados 
publicos teem vindo, ba muito tempo, da camam 
ilos deputados, concerlendo ordcnatlo e grat~llcação, 
isto é, todos os venciiUAntos. Mas. a commrss~o dt1 
·pensões e ordenados estabeleceu, como rcgr·a, apre
sentai· sempre em~nda, reduzimlo csssas licenças 

. ao si1nples ordenado. 
A commissão compunha-se entilo, além do. mim, 

do Sr. visconde de Nicthei'Oy e do Sr·. Vieira da 
Silva, havendo sempre da pnrlc deste ultimo mern· 
hro opposiçao á ementla para 1·etluzir-sc o favor da 
licença ao sunples ordenado, o sendo S Ex. sem· 
pre vencido 

O senado approvou constantemente o par·ecer da 
maiori:1 da conuniss:1(), mns o anno all·azado. levan· 

. ..tau-se aqui uma tJur.stão, cr·eio que :1 respeilú de 
um empregado da alf,mtlegnlle Pernambuco, dizcn· 
d~o-se !JUC se. devia fazer uma excep~ão :l I'C!:J':t 
estabelecida,. porquanto tr·atnl'a.so 1le um empre
gado de alfandega c o ordeuado desse funccionarill' 
era muito limitado; o quo augmcntavn os seus vrm· 
cimentos era a gratificaç.ão, uão sendo justo, por· 
tanto concetlei'·Sü licen(~a só com o ot•tlenatlo a 
esse ~mpl'l•gatlo, que eslava orn circuntstaucins de 
mcr·cccr o 1nesnJo favor, que se liuha concedido a 
outros t'lljfl ortlonauo Cl'a maior. 

E> ta oxccp(~:io passou ; Jo1 appr·oyada pelo se· 
nado. 

Portanto, o quo cu tjllCro fazL·r bem patente ó 
t:,IIIC a commissão de pcnsLics o Ol'dcnados, a respeito 

A meu ·ver, essa mfonnação é de 'tal Ol'drm que 
della não nos podt•nros desviar, por•qun, dt>sd•· quP., 
rela ultima roforrna das alfandegas, os or·deu:ulns 
dos seus empnlgados forárn elevados e augnrenlados 
do modo quwest:io equipar·ados aos tlo l11t'sot11·o, mio 
acho razão para, c"m" ein 187ii 8" fez n"sla t:asa, 
abr·ir·Sil uma exct•pção a favor deste empregatl" d:L 
alfantlcga ·do Pará. 

Portauto, votarei pela emenda da ~ommissãú, con· 
cedendo a lictmça com simples Ol'dcnatlo. 

!~indo o debate, ficou ence1·rada a discussãÓ por 
falia de numero para votar-se. 

PENS1íES 

Entr·ar·am em 3' discussão, a qual ficou encer
rada pelo mesmo motivo, aa proposicti••s da ca
marn dos Sr·s. dHput:tdos do correutc aiu1o : 

N. 6!!, nppr'OI':tlltlo a prlll<:lo concodida. ao sw
ven!A do lah01'alodo pyr·otechnico do Campiuho 
Joiio Luiz Cordeiro. ' 

N. ti:!, idem ao lll<~jor Joaquim Thomaz de Santa 
Anna . 

Seguir·am-so cm 2• discuss:to, que ficou pelo mesmo 
molivo encr.rrada, as proposições da mesma camara 
do corrente ar111o: . 

N. 60, approvundo a pens~o concedida a D. Clau
tlina Francisca do JLlSUS Tl'indadc. 

N. 6'1·, idom a D. Lcontina Tnixeir·a de Macedo. 
N. H2; conecdernlo 11111 anno do Jicen1~a ao 

Dr. JoK•l Leopoltlo !\amos. {o cinn·gi:lo dn armada. 
l~s~olada a malPI'Ía da onl•·m do dia, o Sr. pm-

sitlrmtc ucu a sPguinlo pad H : · . 
t• pa1·tc, atú tis 21/2 hom.•.-Votad1o das matel'ins 

cuja tliscuss:lo flc.ou CIWilr'l'atla. • 
Conlinua\~ão da 2" discuss:io da proposta do ro· 

der cxccuti v o, com as emendas dn camnra dos do-

.. 

, .·I ' . " . -\,< " 
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pulados o do senado, fixando ns forças do torra 
para o anno financeiro de :1877'-:1878. 

2• parte, âs2 1/2 haras ou antes. 2• dil~ das PI'O• 
posições tia caruara dos Srs. deputados, e !lo mesmo 
anno; · 
. N. 1i3, concedentlo Jicon~a ao desembargador An
selmo F1·anCJsco Porett. 

Ns. 8, 2() c 75, con~edendo·di~pensa aos cstudan· 
tes Ft•lisbello Firmo de Olíveim Freire JuniOJ', 
Theophilo Teixeira de Almeida e Adriano Côrte-
R~. . . 

Lc1•antou-sc a sessão ás 3 horas da tarde. 

51• •e••iio 

EM H DE MAIO DE :1877 

ao do senado de 26 do mez proximo findo, prestan
!lo info1•maçaes relativas ao contmto de illuminaçito 
a gaz desta cidade.- A quem fez a requisição.-
. llepresentaçilo dos impressores typographos e 
!1tho~:raphos. dr.sta capital contra a Cl'l!açao da typo
g;·aplua n~c10nal, n;ts propm·ções que o governo 
geral a proJccta.-A' co.mmissfio do orçamento. 

PIIIMEII\A PARTE DA OllDEM DO DIA 

EMP.NDA DO Sll. DIAS DE CARVALHO 

Votação 

V dou-se e foi approvada a emenda do Sr. Dias 
tle Carvalho :1 p1·oposi~ão da cagma dos Srs. de
putatlos n. 1i:!, do corrente anno, conc~dendo um 
anno de licença ao 2• est~ripturario da alfandega do 
Pará João Benevenuto da Silva Leão. · · 

PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE JAGUAilT Foi igualmente approvada a p1'0pOSÍÇ1!0 para ser 
l!ilummario.-ExPEDIENTE.-OnDEM no DI.L.- remmetlida :\ commissão de redacç~o. 

Emenda do Sr. Dias de Carvalho.-Vota~ilo.- PENSÕES 
J>ensaes. -Votação.- Licença.- Votação.-
Forças de terra.-Licença ao desembargador A. Vota çü.o 
F. Perette. - Dispensa a estudantes. Votaram-se cm 3• discussão e foram approvadas, 
A's H IÍoras da manhã fez-se a chamada e acha- para serem dirigidas á sancçãa imperial, as propo

ram-se presentes 3l S1·s. senadores, a sabm· : sições da cnmara dos S1·s. ·deputados do corrente 
visconde de Jaguary, Cruz Machado, barão de Ma- :mno : 
manguape, Almeid~ e Aluuqn~rque, visconde de N. 69, approvando a pensão concedida ao ser
A!Jaeté, Junqueira, marquez de S. ViccntP., Para- vente do laboralorio pyrotechnico do Campinho, 
naguá. Godoy, visconde de Mm·itiba, Chicharro, João Luiz Cordeiro. 
J,uiz Carlos, b:u·:io· dC\ Cotegipc, visconde do Uio N. 62, idem ao major Joaquim. Thomaz de 
Grande, barão de Camargos, conde de Baependy, Sant'Anna. • 
harão de Maroim, Silveira Lobo, Saraiva, Bal'l'os Foram igualmente votadas em 2• discussao e 
l3arreto; Correia, fi'austo de A~<uiar, Figueira de approva~as para passarem á 3• as prÇJposiçiles da 
1\lello, barão da Laguna, Jaguaribr, Mendes de AI- mesma camara, do correnre anno; · . 
meitla, duque de Caxias,'Johim, Zacarias, Ribeiro · N. 60, approvando a pr.nsão concedid~ a D. CJau
da Luz e Diogo .Velho. · dina F1·nncisca de lesns Trinda,1e. . 

. Compareceram depois os Srs. Dias de Carvalho, . N. 6~, idem ·a D. Lcontina Teixeira de Macedo. 
João Alfredo, Diniz, Ucht\a Cavalcanti, Leilão da 
Cunha, ba1·ão de Pil·apama, Fernandes da Cunha, 
Vieil·a da Silva, 1~. Octaviano, Sinimbú e SilveiJ·a 
da Motta. 

Dt•ixaram de comparecer com causa participada 
os S1·s. Nunes Gon•·alvcs, Firmino, Paes do Men
donça, T•1ixeim ltmior, Aul:lo, Cunha o Figuei
redo, visconde do Bio BJ•:meo, Nuhuco, marquez 
do Berval, Pompeu, visconde rio Bom Relit'O, vis
conde de Caravellas, visconde de 1.\'illwrohy e 
Paula Pcsst\a. ·, 

Deixaram de comparecer sem caus:t pal'licipada 
os Srs. barão de Souza QueÍI'oz e visconde de 

LICP.NÇA 

Votaçiio 

N. H2, concedendo um anno de licença ao Dr. 
José Leopoldo Ramos, i • cirurgião da armada 

FORÇAS DE TEIIRA 

Prose~uio a 2• diseussão dos artigos additivos 
do Sr. Pamnagu:\ c ou!J·os :i proposta do poder 
executivo, r.om as emendas da camnra dos Srs. de• 
pulados, fixando as fo1·ças de terra para o anno 
Jinanceiro do i877-1878. · Suassuua. 

1 Foi litlo, apÓiatlo o posto cm discuss4o os ar· 
tigos allditivos o seguinte· O Sn. I'IIES!DENU abl'ia a Rf'Ssão. 

Leu-se, a acta da soss:io autecl'd1•utr., r, nua ha-
vcn.o quem soh!'O ella lizcssc ouscrvaçacs, deu-se! nEQUEilUIENTO 
Jlor approvada. I R · 11 . · 1 s p . . " eqtlf'II'O que os ar 1 Jllvos c o r. aranagu:l. 

O S!l. i • S8CnETAnro deu conta uo soglllntc vão :1 comntissito de marinlm o guerra. - S. R. -
Jnnqueira. » 

Ninguem pedindo' a palavm, valou-se e foi nppro
Officio dll 8 do corrente, do ministm·io da agl'i- vado o requ~rimonto para ii·em os aduitivos :1 com· 

cultura, commercio o obr~s publicas, cm resposta missão de marinha e gucJ'J'U, · 

EXPEDIENTE 

. .. 

I, 
I' 
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Foi adoptada à proposta, com as. emendas da 
outra camnra, para passat· :l 3• discussão. · 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE requereu verhahmnte 
a d.ispensa do interstício para a dita discussilo e 
aSSim se venceu. 

SEGUNDA PARTE DA uRDEM DO DIA 

Llr.ENÇA AO DESEMBARGADOR A, F, PERETTE 

Entrou em 2• tliscussilo e foi approvada, com . a 
emeníla da com missão, para passar á 3• a propost· 
ç;io da camara tios Srs. deP.Utados n. 53, do cor· 
rente anno, concedendo Jícimça ao desembargador 
Anselmo Francis~o Perette. 

DISPENSA. A. F.STUDANTES 

. Seguiram-se successivamenta em 2' discussão e 
foram approvadas pat·a passar á 3• as pt·oposi~õcs 
da mesma camara, do corrente anno, concedendo 
dispensa aos estudantes: 

N .. 8, Felisbello Firmo ele Oliveira Freire Junior. 
N. 29, Theophilo Teixeira de Almeida. · 

'N. 75, Adriano Côrte Real. 
Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. pre· 

si dente deu a seguinte para i2: 
t• parte, até tltora.-3' discussão da proposta 

do poder executivo, com as emendas da camara dos 
deputados, fixando as for~as de tcrm para. o armo 
financeiro de i877-i878, _ 

2'.parte, á tltora ou antes.-Discussilo dos re
querimentos adiados, pedindo informaraes : 

i•, do Sr. Silveira da Motta, ae<!rca. do encoura
çado l11dependencia. 

2•, ,~o Sr·. Cunha o Figuoit·edo, relativamente ao 
concurso pal'il as igt•ejas vagas. 

3•, do Sr. Dias de Cat·valho, para serem submet
tidos ás commisslies de constituioito b assembléas 
provinciaes os documentos, vindos do ministerio 
ilo Imperio, relativos á sancçiio de uma lei da 
assemblóa legislativa da província de !\finas. . 1 

Levantou-se a sessão ao meio dia. 

EM i2 DE MAIO DE 1877 

PRESIDENCIA DO SI\, V!SCO!(DE DE JAGUARY 

*uuunau·io.-ExPwi~NTE.- Redacção.- On· 
lllm oo DI.\.-Forças de tcrra.-Rcqucrimcnlo 
1lo St•. Sllvoim da Moita. -Additamento do 
Sr. Saraiva.-Discm·so o requerimento do Sr·. Hi· 
heiro da Luz.-Hequerimento do Sr. Cunha e 
Figueir·etlo, - Obsen'a\~ito e rcquel'imenlo tio 
Sr. ToixtJÍJ•a Juuior.-Hequerimcuto do St·. Dias 
de Carvalho.-Discm·•os dos Srs. Corr~ia e Dias 
de Carvalho. 

Ás U homs da manha f•~z·so a chamada o acha· 
ram-so pi'Osontes 30 81's. senarlorcg, a salwt·: vis· 
conde de Jagum·y, Dias do C:trvallto, Almeida c 
Albuquet·r,uo, har5o do Mamr.nguapc, Blll't'os Ilal'· 

vor .. rv 

relo, b:tr~o ~e Cnm~t·gos, Jofio Alfredo, Vieira da 
Sil~a, visconde de Muritiha, visconde de Abaetil, 
Diniz, Lniz Carlos, duque de Caxias, bar.ao de Co
tcgipe, Nunes Gonçalvr.s, condo de Bae~endy, 
Mendes do Almeida, F'emandes da Cuuha, Jagua• 
ribe, .Cot·t·oia, 1Jar:1o da Laguna, Godoy, Junqueira, 
.Johim, visconde do Rio Grancla, marquez de S. Vi· 
conte, barão de Pirapama, Hibeiro (la Luz, barão 
do Maroim e DiogG V clho. 

Compat•oeeram depois os Srs. Leitão da Cunha, 
Zacarias, Silveim da Motta, Cruz Machado, Teixeira 
.lnnior, UcMa Cavalcanti, Cunha e Figueiredo. e 
Figueira de Mello. . 

Deixaram de comparecer com causa participada os 
Srs. Chichot·ro, Firmino, F. Octaviano, Paula Pessoa, 
Silveira Lobo, Paes de Mendonca, visconde do Rio 
Branco, Sinimbti, Paranagu:l, Antão, Saraiva, Na· ' 
buco, marquez do Horval, Pompeu, visconde· do 
Bom Retiro, visconde de Caravellas, visconde de 
Nilherohy e Fausto de Agui~r. 

Deixaram de comparecer· aem causa participada 
os Srs. bar<io de Souza Queiroz e visconde de Su· 
assuna. 

O Sn. PRESIDENTE abrio a sessao. 
Leu·M a ar.ta da se:são antecedente e, n~o 

havendo quem sobre ella fizesse observaçlles, deu· 
se por approvada. 

0 SR, {o SECRETARIO deu conta do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Officio de 7 do cot•rénte mez, do minísterio da 
agricultura,commercio e obras publicas, l'emeUendo, 
em aatisfaçtto ao do senado !le'25 do mez proximo 
findo, informações relativas á empreza de cat•ris 
de ferro de Santa Thereza. - A quem fez a re· 
quisiçilo. · 

Ontt·o de 8 do corrente mez do i• secretario 
da camara dos St·s. deputados, remettendo a se· 
guinte 

PROPOSIÇÃO 

A assem~léa geral resolve : 1 

Art. i.• E' autorizado o governo: · ' 
f.' A transferir para o corpo de estadll-maior de 

i• classe, no ~osto do capttl!o, o capitão do 3• 
m!l'irnent.o de artilhal'ia a .cavallo Francisco Tei· 
xerra Petxoto de Abt·eu Lima e o capitilo da mesma 
arma Alfredo Femandes Dias, e no de tenente os 
1"' tenentes do artilharia Henrique Valladares, Josó 
Alípio 1\!ac•~tlo de Fontout·a Costallat, Francisco do 
Paiva .Azevedo, Gregol'io Thaumaturgo de Azevedo, 
Joaquun Martins· do Mello, Leopoldo Rodolpho Pi· 
nheit·o Diltencourt, Ft·ancisco Mar·cellino do Souza 
Aguiat·, o extt'llfinmct·ario da mesma arma Josó fia· 
helio de Vasconcellos, o os tenentes do infantaria 
Joaquim GLlil(~ah'es Guillotl e Luiz Celestino de 
Ca~tro, uma vez que sejam coosiuomdos mais mo· 
demos nas respectivas classes. 
~ .. " A lmnsfel'ir para o cor·ro de engenheiros o 

car.rtão de estado maior do Jn classe Dionysio Evan· 
gelrsta de Castr·o Cer•queira, ós capitães do estado 
maio•· do artilharia Jostl Jardim o Carlos Bugcnio 
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de Andrade Gnima:·iies, o capitão elo io'Jr~talh:io do 
nrlilhada a pó Francisco da Cntz Fr.ri'Cil'n .Junior o 
o capit:io do 4• batnlhiio de infantaria Bmz For
reil'a da França Valioso. . 

A.f't. 2. • Ficam revogadas as disposições om con· 
trarw. 

Paro da c~m~ra dos deputados, cm 8 de Maio de 
i877.--Paulino .José Soans rle Son:a., p!·osidmttc.
Jose Lui::; de. A. Noaueira, i• S<ll:ret:u·io.-Fra.ncisco 
.Tgnacio dr Carvalho llezencle, 2• sccrl'tario. 

. 
este ô o Om 1lo nobre scnaclcl·, como ncredito que 
rralmcnto seja,·Jle\m pcl'lnissiTo no senado para 
mandar um additamento ao ;cu re~uerin)cnto,. 

O nolJrc senaclot• quer, sem duvida, 'hscuhr esta. 
maioria com o fim cltJ prestar mais um serviço pu
hlico. Pm·a isto deg,tia ceclarecimcntos, c como sei 
que a commiss:io r.nearregat!a de liscnlisal' a constr'Uc· 
r:io do cucow·a(HHio lnrlrpendencia., apresentou um 
rclatol'io ao miuislcrio da mnl'iulta, peço que venha 
ao senado cópia rlestc rclatorio. Ex:uuiuanllo o no· 
bre senador o 1'1!/alorio do consti'Uctor lleed e bem· A' commiss:1o de marinha e gucrm. 

Foi lida, posta em discusRiio e ~JlJli'Ovada, 
1er rcmellitla á outra cnmara, a scgmnle 

· assim o da corr.miss:To hrasilei1·a, potlcr:í fot·mal' 
par~ j11izo seguro o ouf:1o. dizer ln rio quanto entender 

co1Wenienl.e a bem do; mt•~resscs publicas. 
O mou requerimento é o scguiulc (lendo): 

REDAr.Ç:\0 

Emenda approvada pelo scn~do 1í proposicão !la 
cnmara dos deputados, qne autoriza o governo pm:a 
eoncl'det· um anno de ticr.nt:a com l.odos os ven
cinH'ntos ·ao 2• escl'iptum1·io ela alfandega elo Pará 
Jo:to Doncvenuto da Silva Lc:ro, par·a l!·atar do 
su~1 sr:udc: 

Ern Jogar de-com toclns os l'cnoimenlos- diga
. se: com o oruenado simplesmrnlc. 

Pat:o do senado, em I:! de l\'!aio elo 1877.-J1!m·· 
quez de S. Vicente.-Viscomlt rlo Rio Gl'lnule. 

PRIMEIRA PARTE DA OllDEM DO DIA 

" Que se pé~a ao governo cúpia das iuformaçtics 
prestadas pel:l commissiio cnca.I'J'ogada de fiscalisar 
a conslrucg:io do cucolll'açado lllllependencin em 
resposta nos r]Uisilos fol'lnulados pelo ministel'io'da 
rnariuha. · 

S. n. -Paço .do senado, cm :12 de Maio de 
1877 .-Ribeiro da Ln::;." 

E' o que tiMtna dizer . 
Foi lido, apoiado e posto em dis1:us~rro conjun· 

clamcnlc. 
Posio a volos o rcqucrirnoulo foi app1·ovatlo. 
Furam igualmoute :tpprovados os addita1mntos. 

FORÇAS rm TEilRA REQÚEOI:IlENTO DO SR. CUNHA E ·FIGUEIREDO 

Enti'Ou cm 3• discnss:To a proposta rlo poder Seguio·se ndiscms:lo do requel'imento do Sr. Cu·· 
r.xrcutivo com as emendas da camat·a dos Srs. dcilu· nhn e Figueiredo, pedindo informacõcs relativas ao 
lados, fixando as fo1·ças de terra pa1·a o anno finan- concurso das ig1·ejas vagas. 

, ccil·o de i877-i878. o Sr. Tebteh•a Ju9ior a-Sinto, S1•. pro· 
Ninguem pedinrlo a palavra, votou-se c foi npp1·o· sidenlc, guo n:io esteja p1·esclltc o nobre ex·minisli'O 

v ada pam ser dirigida :í sancç:io imperial. do Impcrw, por que cu queria solidtnt· do S. Ex:. a 
SEGUl~DA PARTE DA ORDEM DO DIA gTaça do ext••mat· o projecto que o illust1·e senador 

dedarou haver preparado para soluç:io da questfio 
religiosa. REQUER!l!ENTO DO Sll, W.YE!!U DA l!OTTA 

Entrou cm discusstio o requerimento elo Sr. Si I· 
veira da Molt:t, pedindo iuformacõos ace1·ca do 

· - cr11:ouraçado Ind~pmdmcia. • . 

ÃDDI1'Al!ENTO !lO sn. S.,R.\!YA 

"" Que se peça no gr.\'CI'no por cópia a corrcs
ponel~ncia da lcga('<io imp•:rial. cm Londi·cs . o do 
capil5o de lllat' o ~uet'l'a Silvctm da Motta, com o 
mmisledo ela marinha o concernente. ao exame o 

.. reparos do vapor onconraçado Indrpmulencia.-
Sarawa. . 

Foi lido, apoiado o posto cm discussrro conjun
clauwntc. 

o ~=·· DUbe~•·o d:~ .W"u:r.: - St·. prosiclonle, 
o hnm•ado scnaciOI' pela pt·ovincia do Goyaz dc
<:laron, no jnslilicnt· o rn1111ot·imont0 em c!Ífi<mss:1o, 
fJUP, pctliudo o rclalorio do ce!<olrro conslrudo1• 
llel'd, rulalivo ans rl<'f<!ilos do cncouracado I11de
pmulmcw, l111l1a [101' li111 ohi.<'l' <'s~:l:u·rcim~·nl.ns pnt·a 
lfllO podasse dist:lllil' 111inu.:iosanwutc ludo quanto 
occn!'I'CII a rcspello da eousli'III'·\'·ITD dPslc nav1o. Se 

S .. Ex. asseverou ao senado c, portanto, ao pniz 
que tinha achado meio efficaz de resolv01··se essa 
lfl!CSião, c que, se por acaso fosse conhecido o seu 
projecto, seria recr•bido com grande aprazimento (Je 
tm1:1s as opini<i~s o especialmente da lgi'Oja e do 
Estado. Esta solução !:lo aprazivol a fo,los iliio deve 
ser PI'<Jjudicada pelo fado de S .. Ex. ter deiXado os 
conselhos da Cor·óa, porque o noll!'e senador tem 
lrastanlo patriotismo para n.io privar o paiz de urn · 
g1 ande bendi cio conto oquelle que devo resultar do 
alluditlo projecto. N:to sú co1no rept·rsontanto da 
naç:To e como estadista, mas tambom como um dos 
espccialislns mnis distinctos no assumpto a quo 
alludo, o nobre cx-ministt·o do Impcrio tl'm o hun· 
roso tlovct• do prestar mais este relcvanltl serviço 
ao paiz. 

N:to estando pl'<'sont(', pm·em, o nobre ex-ministro 
do lmperio e tomlo sido dada para ordem do dia a 
discuss:T•l do seu reqnoriuwnto, .. 

O Su. Connm.\ d:í um aparto. 
() S1t. .Tmxmu.\ .luNrntt : Diz o nobre senado!' 

pelo l'aran:t rpw o rel!ncr·irnento 1lovia entrar rm 
~· pnrln 1ln ortic'lll do 1 ia ... 

i 
I 
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O Sn. l>nESIDJIN'l'E : - E~t.uuos na· 2• parte da tas se dir•ige :1· de DôJ'es· da Boa Espe1;nuça, assim 
or~ern do diu. como ~:000$ par·aa abertura da estrada quo tle 

O Sn. J.tGUARIDll : - E' que adianlóu-se rnais n·os Pontas se dir·ige ao Bar·raneo Alio, passando 
hoje. · pela froguet.ia do Carmo do Campo Gr·ande. . 
·o Sn. TEIXE!ll.\ JuNron, _Mas haventlo-so cs· lra~ir~: 3." Ficam revogada~ as disposições em con· 

gotado a 1.• parlo, adianlo~-se a hora da 2• par·te, 
de morlo que enl!·ou em d1scussito 0 reqtwl'imento Pa~o da assembléa do .1\linas Geraes, 30 de De· 
do nobre ex-;-minislro do Tmpr.l'io antes da hora que zembro de f87!r..-O presidente, ·Justino de Ancli·ade 
S. Ex. conJecturava, por·que foi designada para Carnara.-0 !.• seci'Ctario, Ptdro 11/aria da Silva 
1. hor·a da tarde. , . Brarultio . .:...o 2• secretario, Josí E.uplirosino Fer-

- 1'Cim de Brito. " . O Srt. JuN'QUII!M:-A 2• parte da ordem ·do dia 
foi marcada pa1·a l.• hom ou antes.. O presidente da pr·ovinr.ia negou ·aancçao a esla 

resolução pelos seguintes fundamentos : . 
O Sn. TEIXEtn.~ JuNI~u:- Em todo o caso pa- -

!'t1Ce qtHl a discussão de~ te reqn~r·i.mento perde totlo 0 " Volte á assernbl.óalegislativa provincial.-Nego 
mteresse e toda a sua rmporlarwm desde que não se sancção a este projecto do loi por· nlto podei-o 
acha p1·csente o honrado ex-ministro do Impcrio. sanccionar crn parte sómente, e considerar• a in-

O Sn. Cnuz MAcit\Do:- Apoiado. 0 melílor é demnisação autor·izada 1l Cltmara municipal de Ja
gnar·y na imrortancia de 2:7!t3;)790, de que falia 

adiar a discussão até estai' presente S. Ex·. 0 art. l.•, uma verdadeira doação feita po1• aquella 
O SR. Tr"XlllnA JuNIOn:-Eu lenhá do sugerir esta munidpalidadc, o que dos dinheiros puhlicos não 

c outras qrwstõcs a respeito do assumpto. 1\fas uao podt:m fazer as proprias asscmbléas provinciacs, 
devo presisti1· neste proposilo n;lo se achanrlo pro· além de que a mesma municipalidade de facto não 

· sente o illuslmtlo autor elo requerimento, a quern tern que intlemnizar-~o de darnno ·ou prejuízo 
tenho rli! referir-me. algum por haver auxiliado os conce•·tos de uma· 

· Fundado, ·portanto, nesta consideraç;1o f(Ue sue· estrada ern bem de seus munícipes, e para ·o que 
cintarnento acabo do exp61·, requeiro o adrarnonto suppunha-se autorizada, tendo do mais disso feito 
da discussfio do l'llquer'Í!nento ate m:har se presento com pequena quantia e o mais ;i custa dos cofres 
o nob1'tJ e~·ministro do 'lmperio. provinciar,s. Accrcsce que, lendo sido o orçamento 

Vaº :i mesa 0 seguinte dessa estrada de 4:277;il323, a p1·esidencia da pro· 

.. nr>QUI>lli~IENTO 

" Hcqneir·o ~o atharnento do rcqur.l'imenlo do 
Sr·. senador; Cunha Figueiredo até ar:hnr-so pre· 
sento o sou itlustr·o autol·.-7'ei.veim Jnni01·., 

Foi litlo, apoiado, posto· em discussão o appr·o· 
vado. . · • 

I 

lll>QU!UlllrENl'O DO SR. Dl.\S DE CAU\'AUJO 

Entrou orn disrmss:io o r·eqaerirnento do Sr·. '})ias 
de C:u·valilo, :ilirrr de serem suumeltidos ás com· 
mis;;ões tlo constil..ui\'<10 o de a~s~ruhl?as jli'OYinciaes 
os dollllllll'lltos Vllldos do rnrruslel'lo to Irnpcrio 
rr•lalil•os li saneç;io de uma lei da assernblea lt•gis: 
lativa da fll'ovinr:ia de Minas Geraes. 

.o ~··· CoR·a·~õa..- A assemhléa lcgislatim de 
111wa8 Gerncs r.nvron ;l sance;lo do prcsiderrte da 
fli'U\'illcia llllr·pi'Oj<•el.ol assirrr COIICCIJitiO; 

" A ;JssPnrble~J lPgislatil·a da província do Minas 
Gcr:ws dccrcla: 

Ar·t. 1." O prcsitlcnle tia Jli'OVincia fica autor·i· 
· znt!o a intlonrni%ar· a .earnam rrwnieipal da citlade 
du Ja~rrary da qnanlm d,J 2:7~.:1!37\iO, quo d1•s
porrdeu r.orn a estr·aola ria fr·egrrczia de Carnlrnlll' ;l 
cidade de Jaguary, corrfol·rno o or·\:arrrerrto nppi·n
Yarlo. 

Mt. 2." Fica i~rralrrwnte aulor'i?.atlo o prcsidl•rrl1• 
d:t JH'OI irre.ia a tlr·spondor a 'lllanlia tlt• ;.1:000,~ en 111 
a enrrslnrer;lo tio urna ponto sol.rre a l'iiJnira 
Sallt',\rura, na estrada que tia eillatlu do 'l'l·es J>on· 

vincia por despacho de 27 de Junho.de l.873 de· 
ler·minou que unicamcl)le se entregasse a quantia 
do 2:000Jl votada peta lei n. l.,SH para essa es· 
ll·ada, c· n;1o foi saneeionada a lei de 3 de Dezem
bro de 1873, ·que autol'izava a continuação due· 
ferid;t estmda, a t:uja ignorancia não pó ti e chamar· se 
aquclla municipalidade. ., 

Assim, portanto, se a camara municipal da ci· 
datle de Jaguary executou todos os concertos da 
rncntiionada estmda, segundo o valor do or·çamenlo · 
c não na razão tia sornrna para esse Jim dec•·etacla. 
pela assemblb provincial, o fez por conta propria, 
pois consta dos archivos das repartiçaes da· pro
l'incia que a .dir·ectoria das obras publicas lhe fez 
ver que o excesso votado na lei n. 1.,811 correria. 
pelos cofres municipaes. E, depois, curnpr·e pôr. 
t~rrno ao auuso, que se está er·iginrlo cm J'egl'ana 
província, do fazeJ·em as carnaras municipacs obras 
como taes propr·iamontr. consider;:das, até indopon· 
tlen.lemente de previa autol'izar:ro da província ou 
obrrgando-so a fazei-as por· conta do suas rendas, 
ll po1· fim rodarnarorn indomni~a(~ão ,POt' conta dos 
coJ'r•cs provirwiacs, j:í sohrocarrcgados com todos 
os outr·os servi~os. 

Palacio da lH'esit!cncia rla província 1le 1\Iinas 
Gcraes, i:i ue Janeiro do 18.75.-Joiio AntoniB de 
Araujo Freitas Jlem·iques." 

Devolvida a rcsoln(~iio com estas razões .do iulo 
~ane('<lO, a assernlilea pr·ovincial,crn vrz de adoptar· 
a r·cgoln(~fio tal qnal 011 do rrroditieal·a 110 sentido 
das mzões allegadas, rornt>tten-l\ do novo ao pr·csi· 
denlrl da l"'ovirwia, apc11a~ concl'lJitla neslcs 
1~1'11108 : 
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" A a~sembléa legislativa da provin~ia de Minas 
Geraes decreta: 

At't. :1.• O presidente da província fica autori· 
znelo a indemnizai' a cama1·a municipal ua cidade elu 
Jaguary da quantia de 2:743$790, que despendeu 
com a estrada da fmguczia qe CamLuhy :l cidade 
de Jagua1·y, confom1e o orr.ameuto appro~a~o. 

A1·t. 2.• Ficam revogadas as d1spos1oucs em 
contrario. 

Paço da assembltla legislativa provincial elo 
Minas Geraes, cm 2i de Outub1·o de 1875.-0 p1'e· 
sidente da assembléa, Lui;:; Gom~s Ribei1·o. - O i• 
secretario, Pedl'o.JJ!aria da Silva Bramliío. - O 2• 
secretario, Francisco Peixoto de ~fello. " 

Voltou, portanto, o projecto primitivo alterado. 
A assemhléa p1•oyincial suppri mio dos artigos que 
a t•esolu~:lo continha o segundo, de cuja sorte não 
p6de o senado ter conhecimento, e sujeitou nova
mente ao p1·esidente da provinda o art. i• lia r~
solu.oao primitiva, exactamente aquelle que hav1a 
mohvado a nao sancçfio. . 

O presidente da provineia, que então era o 
Sr. Dr. Pedro Vicmte de Azevedo, entendeu 
que, enh·e as raziles da não sancção, havia urna, 
que era de ineonstitucion:tlielade, pois que, tra
tando-se de urna doa~:io do dinheiros publicas, 
corno a considcwava s·eu ant~cessor, n:io tinira a 
assembléa pro1:indal faculdalle para fazt:l·a. ln
cluiõ, pois, a dencgaçfio de sancção, não no art. Hi 
do acto adtlicional, qno se refere :Is resoluções não 
sancdonadas por contmrias aos interesses da pro
víncia, mas no a1·t. 16, que •:omp1·ehencle as reso
luções p1·ovinciaes conll·a1·ias :í constituiçfio. 

Eis o offieio que o presidente da provinda dirigio 
ao governo: 
. "Pala cio do governo da província de Minas Geracs. 

-Ou1·o Preto, 28 do Outubro de i875. -:-111m. 
Exm. Sr.-Cabe-me o dever de leva1' ao conhe· 
cimento de V. Ex., nos te1·mos dos arts. i fi e i 7 
do aeto addicional1 o p1·ojecto tf!Cit!so, de n. ~. 136, 
da assembléa legtslat(va provmc1al , relahvo :1 
autorização dada ao governo para indemnizar a ca· 
mam municipal de Jagua1·y da quantia do 2: 7""3~7!)0, 
com as razões de não saneç:lo allegadas por meu 
·antecessor, pam que V. E.t. se digne resolve1· se 
deve on ·não ser executado provisoriamente, visto 
te1· sido atloptado por dous tm·ços dos votos dos 
membros p1·esentes da assembléa, tendo o dito meu 
antecessor dene~atlo a sua sancção fundado não 
sómente em mohvos ele inconveniencia pa1·a a pro· 
vincia, mas lambem ele inconstitucionaltdade, con· 
sisteutu em ser a indemnização de qne se trata uma 
verdadeira doac:lo dos dinheiros publicas üquella 
municipalidadcJ; o que não ost:l nas attribuiçiles 
d~s assembléas provinciaes fazo1·, aecrescenuo mais 
que ÍJS(O projecto deiXOU de SOl' O primitiVO do 
n. 2, 108, destlo que n:lo foi adoptado tal qual, ou 
modificado no sentido das J'ar.õos por mou ante· 
cesso•· allegadas, mas transformado do motlo tli
VCJ'Su, COIIIO V. Ex. VCI'1L Ja cópia annexa, CÍrCUIJl
staneia essa que por si et·a bastante para tleslocal-o 
das regras Jli'OSCt'tptas no art. lti do acto addicional, 
tornaulio·so inadmissivol a sanc(lliO som crttu pus-

sasse pelos tramites ordinarios de um novo' pro· 
jecto. (Avioos de li de Novembro de t838, ! de 
Outubro de i863 e outros.) 

Deus guardo a V. Ex. -111m .. e Exm. Sr. canse· 
lheiro José Bento ela Cunha o Figueiredo, ministro 
e secretario de Estado dos nogocios do Imperio.
O Pl'esidcmte, Pedro Vicente de A:ev~do. " 

l~oi, portanto, JJOt'. haver considerado a resolu
ç:io como n<lo teu o sido sanccionada por contmda 
li constituição, que o presidente entendeu que devia 
se1· ella sujeila ao goro1•no gemi para providenciar 
nos tet"mos do a1·t 17 do aéto add1cional. 

O govemo ouvi o à secção dos negocias do Impe
rio do conselho de Estado, cujos membros nito fo· 
rarn todos do mesmo parecet'; a maioria da 
secvilo foi de yoto diverso do do·illustrado conse· 
lheiro de Estado o Sr. i• secretaJ'io do senado, re
PI'esentante da província de Minas Geraes. 

Em presenr.a dos factos que occot·rel·am, vnu 
apreciat· o pi·ocedirnento que tiveram as autori· 
clades provinciaes, á vista do que dispõe o acto 
addicional. 

A pJ'imoim diffieu!tlade que oneontJ·o, · 81•. {H'esi· 
dente, ó descohi'Ít' como a assembléa prOYincial 
pôde destacar da resolucilo, que pJ'imeiramenle en
viam á presidencia, o 'art. ~·. O acto addicional 
<letermina 11Ue as t•eso/ur~ões não sanccionadas 
sejam votadas Iaos quars "ou modificadas no srn· 
tido das razões allegadas pelo presidente da pro· 
I'Íncia, e a assemblé:1 PI'OYincial não fez n•!lll uma, 
nem outra cousa; nem adoptou a resoluçilo tal 
qual, item a modificou, no sentido das razões apt•e · 
sentadas peto outilo pl'esidente da p1·ovincia. 

Em que di~posi11ões se fundou ram pro~eder 
como pro<:edou ? Não sei ; e era o artigo 2• exacta
mente aquelle sobro que !tão tinha havido duvida 
algun'IU por p:u·te do presideate da província. A 
unicn delibera~ão permi!lida pelo acto addicional 
nesses casos é a do modtficat· a resoluçrio no sen· 
tido das raziles do presidente da província ou de· 
volvei-a tal qual. Deu-se em Minas 'hypothese dill'e· 
reul.e, para n qual mio dt•scubro exphllação. , 

Com esse p1·ocedi mento a assembléa proyineial 
fez :1ppa1·ece1' uma quest:io nova de coustitulliona
lidade, a de se ter violaclo a dispositlão do art. tlí 
do acto addicional, e a osse facto alludo o p1'esi· 
dente da província no offieio que dirigia ao go· 
vemo. 

O que foi feito do segundo ártigo, appt•ovallo 
pela assembléa provincial ern ultim:1 discussão ? 
Sobre elle o pmsidento da provinci:1 nilo tinha le
vantado quest:lo; como desapparcceu? Entretanto 
volt:1 :l prosirle1uia o art. i•, que tinha provocado a 
tlonegação tia sanc~:lo e volta tal qual, mas desta· 
cado do ou Iro, 

Se a assemultla, como so saho, resolveu por dous 
terços de vo!os que a res9luç;lo voltasse ao presi~en
te, não pot!1a fazei-a voltai' senão tal como a lmha 
manJado a primeira vez.. . · 

Os Sns. DIAS DE CAJtVAL!lO E z.~CARIAS:-Apoiado 

O Sn. ConnmrA :-.,,, entretanto voltou diJl'e. 
l"entemonto, o deste facto surgtram quuslões novas. 
J:l mlo tomos de apreciar simplesmente soa resoluç:lo 

~t1 

·i ( 
i' 
! I 



ANNAES DO SENADO-

p1·lmltiva. fóra ou nOCo sancdonacla por motivo de havia necessidade da adopç§o · pelo~ dous lel•ços 
mconslilucionalidado, ou se apenas por motivos de dos votos dos deputados provinciae~. O a~t. i•' 
in~onvenieneia ; ternos agora· de ver lambem se que soti'!·era ·a impugna(,;io, trata . da. wdemmzação 
sobreveio uma inconstitucionalidade com os actos I'Ofel'ida á cama1·a de Jaguary, o o a1·~. 2•, que o. ' 
posteri01•es da asscmb!éa. presidente não pilcJ,J sanccionar por n5o poilol-o 

O pa·esidente ufio 1fisse exr1·esslmonte se consi- fazei' destacando pai:te da.lei para ser sanccao.n~cl!l, 
derava ·a resolução simplesmente contraria aos aLLloriza a construcr.~o de uma ponte no mumc1p10• 
inte1·esses da proviw:ia, ou se lambem cünlraria d1J 'fres ·pontas e a Íabertum de uma estrada de 'frcs 
a constituição; e, scn~o.a resolur.ão devolvida ao Pontas ao Ual'l'nnco Alto. 
novo presidente, este enlenileu, ap1•eciando as l'az<íes O aútographo reenviado ao p1·esidente con lém 
dadas, q11e uma dcllas é de inconstitucionalidade. apenas a rnat~1·ia do aa·t. i•, que deu Jogar :1 não· 
· N1~m de outra fórma, 81·. pÍ'esitlenlt•, poc\ia elle san~çfio, e esta est:l concebida nos mesmos termos 
submefter o caso á aprecia(l:io tio govel'llo geral. do pl'lljecto devoll'ido a asscmbléa provinda!.. . 
Quando se trata de resolu~ITo Jegisl:tli va p1·ovincial, Pensa a secção quo, estando a disposi1t10 .con· 
que apenas s~ refere ii c?n~eniencia da proviueia, a ti'Overtida conce!Jida no projecto reenviado tal qual . 
questão ternuna na pi'OVillCHl: se o presidente san1:- so achava no proj,>cto não sanceionado, e sendo 
ciona, não ha difficuldade; se n[[o sanccion~. e a as- ella inteiramente distincta e diversa da do a1·tigo 
sembl•!a nov:unonte a ad1rJitte poa· t!ous tm·~os de que Sfl destacou na nova discusS<!o, não ha motivo . 
''otos, fica da mesma fórma tea·minada,. porque, on para o escrupulo que mosh·a o presidente no offi 
o p1·esidente então a sancciona e man,Ja publicar, do tlia·igido ao govemo impof'ial, consis!fmle antes 
ou, se ro,msn sanccion1l·1_1, a qsse1ullléa a manc~a um um respeito supersticioso ela letra do que na 
publie:u· 11om esta decla1·aaão, uss1gnauJo-a o ]li'~Sl· iuti)IJige'ncia fiiJI e exada do pensamento do le· 
delite da mesma assemhléa gi~lad61·. . . 

Para esta quest:io SOl' sujeita ao governo gea·al Não quiz este senilo evitar que as assembltlas 
era necessario que o pi·osidente entenrlesso.que não legislativas Jas pa·ovineias :iltlll'assem as disposi· 
se tratava da hypothcse prevista no :u·t. iii do acto çõf.'s tios pa·oje<llos não sanccionatlos, a não ser no 
addicional, mas de caso sujeito á disposioão'do ar!. sentido das raziles de n•1o sancrão. 
i6, l~oi o que fez o novo PJ'csiL\entP., que, :I razão No Jll'esentc caso a assemh!éa legislativa. de 
dada po1· seu antecessor, additou a po,tei'IOI' vi o- ~li nas Gemes mio se conformou com !at!s razões, e, 
lação do art. t5 ·do acto atldu:ional poJo modo 1 poa· que lhe fôm roenviada a resoluç:lo,uum tal qual se eliminou um al·tigo do .projrcto, continha ele 
em prirnitivmmnte, nem modifkada no sculitlo Lias materia estranha ao outro al·ti~o, accumu!ado no 

I l mesmo projecto, como ó costumo entre nós,)iimtó razões pela presidencia a lt•gat as· · ' · 1 · 1 · blé d 
Sujc1to o caso :í sCC(\IlQ dos negados do Jrnpc1 io nas c~maras eg-ts 11!a'Vas, como nas assem as e 

do conselho de Estado, r.ntcwleu a maiof'ia 0 se- província. N•lo houvo, portanto, o intento de so· 
guinte: . phismar as razões de não sancç:!o que o legislador 

" Yê-so das razões tmuscriptas.quu consistiram constitucional quiz acautelar com as. palavras 
c! las em n;ío soa· o nrojeclo, n enteml,•a· do pa·esi- -tal qual- do art: 1.5 do ado addiciona!. · 
dente, de convenicw:'ia para a provincia. Adoptado, Qu~nlo a dizei'·SC no offido do presidente que 
po1·tanto, tal qual !Jot• dous .tei')-OS dos vo.tc>s dos o easo se comp1·clwnde na disposição do art. lG do 
nwmhros da assem Jléa provancml e reeuvtado ao acto a~diccioual e art. 7• da lei de interpreta(liio, 
presidente da proi'Íf:ia, tinha este de s;uweional-o, consistindo a inconstitucionalidade cm to1· sido a 
na Jürma do art. W do neto nthlicional :i constitui- in1lemniz~ção considerada um11 vord~deil'll doaçfio 
rfio do Impcl'io. exoa·bitante das attrihuiçües das assemblóas proviu· 

A duvida que sohreveio ao pa·csidente por occa- ciacs, pa1·ece forç:ula e m~nos justificada sem!)· 
sião de lho ser reenl'iado o p1·njecto fui a sPguinle : lhanto apreciaçrro, porque a intlelnniznç;lo de que. se 
. O primitivo projecto eoulinh,a diyersas dispo- trata· niio pódu s~r com fundamento qtlalificada 

s1ções, dest:u:adas e estranhas en.re s1, cxamJas cm eomo doatl•io no senticlo juf'idico do termo, mas é 
ditli:mntes artigos. A I'Ccus:l 1la sanc(:iio foi moli- na vrn\ado o paganll'nto ou restiluiç<io, ft•ila por 
vmla pela rlisposi(•ão do ~ri. i", segundo olons.ta das t•qnidadc ao cofa·e municipal da c amara de Jaguar.v, 

.razões dac!as pelo presidCI!Io, que :1 matena tlus da quantia despendi,Ja som autol'iznç:lo <Jm olm1 
out~·os1 artagos não so refeno, antes

1 
pareceu t_el-a provincial que principahnonlo interessa1·ia, talvez 

acc1tac o, desdo que doc!aaa ter ncgat o '! saLW('ao a aos hn!Jitantes do municillÍO. Capilular do in· 
todo o IH'o,jecto, po1· n;io, podm: s~nc,:aona!-o orn ''onstitucionaliflado semelhante deliberacão, e lcv:u· 
paa·ttl e consadct·:u· desvanta.1osa a l1Hienu11zaçao I' O- ainda mais longo do quo do costumo a' disposiçfio 
tada a favor da c:una1·a de Jaguary. fJLW mo~tmm em gcral.os pa·csiuentt1S, com menos-

Hecnviando o [H'Ojcclo por dou~ !Ci'('·Os ·tio Jlf'CZO do acto addicional, do denoga1· a sancçlío 
volos, a assomhlt!a [li'Cl\'ÍIIüial eliminou as dispo· por motivos timclus do ar!. W tio mesmo neto paa·a 
sições concernentes a outros as~unaptos e lf111fttllvo pot!m·em assim a Sl!U salvo su~pender a oxccuçi!o 
somente a mataria ilo art. i", que dC!Im·minam a dos pi'Ojeetos do il'i f]flamlo ro,Jnviados ·polos dons 
não sancç:lo. Dl'sde que solwo as outras dispo- tca·cos tle votos, dotniwuHlo assim e nulliJlcamlo 
SÍ(lúes do projecto, quo nenhuma .relaç:lo lüC'Iff com cada vez lfliiÍS as assemhl1las 1n·ovinciaos. 
o ar!. 1", u[O se lovanlaf'il duvHia JlOI' parlo do Parece, portanto, :1 secç.ão que se UOI'O ordenar 
pa·osidcnlu, pareceu laivo~ :1 asscm!Jiua que mio ao p1·esidonto da provincia do Minas-Geraos quo 
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sanccionc o projM!o de lei em questao, na fói'Ola 
disposta pelo :u·t. 15, in fina, Llo :wlo atldicional." 

O S1·. cons,!lheiro c!o Estado Dias de Carvalho 

no art. W do ado nddiccional, mas sim no al'l. :16 
ex-vi da lei n. !Oii de 12 de Maio l!e :1810, embora 
na s1t:t origem urro fosse coutJ·ario ~ constituiçUo; 
mas, havendo-se tol'llado tal flOI' elferto d:r adop1~:1o 
por uous ter(:os sob diver·sa face, se fosse exped1da 
ordem ao presidente da pr·oviucia para sanllCIOnal-o, 
o governo assumiria a n~s~onsabilitlarlo eh tlecidil• 
uma quoslão da cornpetenc1a da .assembl~a ge1·al, a 
quem o ~~egot:io j:~ c.slil ~Jfecto, n:lo ~ó em vista do 
citado av1so do llllntsteJ'IO do Irnper10 do 2 de Ou· 
tubro de !Sti:l, mas pelo dir·eito constitucional, que 
lho comrete; de intei'PI'etar o acto addieional; e, 
attentlemlo a que, ainda quando se possa considCI'at• 
o governo auto1'izado para revogai' o soiJI'<lllito aviso 
e dar outm intulligrHci:t na pl'lltiea, a ci1•cumstancia 
de uc!Jar·.sc proxima a I'Cttnião da asscrnbltla gl\ral, 
que deutr·o de poucos dias deve come~a1.' a fuuccio
n:u·, c não sendo provavcl que o nogocto se deCJda 
antes tia tlitit l'i!Uni:lo, vindo assim ii cessar· o seu 
rlit·cito de l!landar cxe<:ut:u· provisoriamente o pi'O
jeeto, nos termos do art. !7 da dita lei; e, consi
derando finalmente que a m:tteria do projecto n~o é 
ele tal onlérn que exija uma solnç:1o prompta, o que 
bem demonstra a ~ouf'l·onlar:1o das dtltas da rem,)ISil 
da eonsulta 0111 Oulnlii'O de !87ti e rlo aviso :t secr:lo 
do Jmprrio 1>rn J11ll10 d1l aiHIO s•>guiute, quasi nov~ 
rnezas de iutervallu; pvl' todas estas considc!'ar-ilrs o 
soiii'Niilo conselheiro é rJ,! pal't'CI:I' que ~e submetia 
á tlecisiiO da as>emldéa fiCI'ill este wJgocio, afim do 
que, tomando-o cm cousidol'ilr.ão, fixe a regra que 
em taes casos tlevo ollservat··se, c a competcnda das 
assr:mbléas pi'Ovindacs na ador•.~[o po1· dou; !err-os 
1los projectos a que tivor sida ncgat.la ~ sancç:to 
pelos pi·csidentes, alim de qne cesso a !uta ent1·e as 
dilas autoridad,)s, por semelhante molivo, tão pro· 
judicial ú boa mar·cha da admi11istr·açilo." 

opinou assiw1 :. . 
" O eousellwu·o D1as tio Cn1·valho, diseordantlo 

da conclus:lo ti?, illustrado l'<'!a~or quanto :í appli· 
caçcro do art. 1a tio ado acltlicwnal ao caso do que 
so.trata nesta consulta, passa a expor as mzões do 
seu voto 

Do duas maneiras divOI'sas pótle sor, como de 
facto tem sido, encamda esta quest:1o. 

O illustrado J'ol:itor, considerando-a sob o ponto 
de vista do ar!. Hi da sohredi la lo i, propõe a solu
ção indicad:l no art. 17, isto é, que se recommentlo 
ao presidente .da provinci:~ que sanccione a lei da 
assemblea h•gislat1va de l\!1nas Geracs. · 

O presidente tia p1'tWin1:ia, por·ém, que intor· 
veio cm segundo loga1· nesta tptes!:1o, julgou-a 
comprehendida no a1·t. !6; c por isso co1isultou o 
govcmo. pedindo-lhe que resolvesse se o projcetn 
de lei devia ou não sot· mandado executar Jli'OViso
riarnente, visto qnc o S<!U antt1cessor lhe negara 
sancç:lo pot• inconveniente e inr:onstitudonal. 
E~aminando se as razões tlatlas pelo primeiro 

presidente, nota-se que versaram uni,:~mcnle soh,·e 
á in,~onvcniencia rio projecto cm um do seus a1·ti· 
gos ; IJ nom urna pala \'l'a se enconlm que se reli r a 
a inconstituflionalitladr., e de facto o rlito projecto 
em uada otl'ondc a conslitni(::lo 

Houve, pol'lanto, cqnivoco mmifesto da parte do 
segundo pre~ide!lle, ~lle~and? tal motivo. A ques
::io de couslitucwnaltdatlo for clle quem suscituu. · 

1 Se o projecto, po1·tanlo, ti vosso sitio adoptado 
pela aSSl11llhléa la! cjual havia- si1lo pela primeira 
vez enviado á presit encia rant sanccJOnal-o, e pol' 
dons toi'(IOS de \'o los, segnllllo determina o soh1·e· 
dito- acto, era clarissimo que a sancç:lo n:to lhe 
podia se1' u~gmla; c, quando fosse, a assemhltl:l 
tinha ·o dir•eito úe fazei' publicai-o em seu no mo, 
como e tam!Jcm expresso na mesma lei, 

A asscmhlúa, por~m, não adoptou o p1·njecto tal 
qual; mulilou a parte que ni10 linha incot'l·idn na 
censura de inconvrnil'ncia, o fez passar por dous 
ter(~os sónwnte o artigo contestado. 

Collocanúo-se po1· ~ste facto fúm do terreno con· 
stitucional, deu Ot:casiilO a que o 2" presidente 
sus<:ilasse com funtlumculo a qtwsliio du eonstilu
cionalidadc sohl'C o projecto quu lhe foi I'Uülll'iado, 
urro tal qual, llliiS divcJ'SO, por conter só uma das 
pa1·1es do pl'imeiro. 

gstc projecto, que se podia consid<'J'ar novo, 
deixott de obter sanccão; uem o pr·e•idonto I ft'a 
podra úar, rm rista do ariso de 2 do Outubro dr~ 
J8ü3, expedido solJI'e facto ideulico r,or· um do 
nossos {:stadistas, de saudosa nwnlot·ia, mais. veJ'
sado 1wsl:1 Jrml,•ria, o citatlu 110 ollicio <lo lllusmo 
Jll'esidllntu, do 28 dll Or1tub1'0 dt! Hmi; n<'lll a 
asscm!Jiea provincial podia mandar publicai-o ern 
seu nome, JlOI'CJIIO o llll~snw Jll'csidt•nlu nJo cons<'n· 
til'! a r1ue fosse tido co1no lei, orn prosenra do citado 
a\'ISO, , 

Col1ocarl.1 a rtnrst:in neste ter'l'rllo, p:ti't•cc ao 
consclh•~il'o disconlaul•' IJIII!, nrro pod1'11do o allllllido 
Jli'Ojec!O Sl)l' lll:tis r~üll~iderado COinO COilrpreJwuditfo 

'feuho l'i do todos os dotnunenlos, pam qun o ~o
nado possa com[li'Chélldol' pnl'feitamente a hypo• 
thesc, 

Cl'eio qae, :í vista de quanto lica referido, não 
foi o IHli'CCI~r· d:t'maioria da secçlto o mais contúrUIA 
ao a elo addicion:tl. Fat:o esta <liJdal'tll):lo salvando 
o re>peito que 1Jonsa~ro aos talentos rr compeleneia 
dos illusti'•·S r:oltSL'lheiros, :1 quem pal'licularmenle 
lllUito JII'CW, . 

O ar·t. Hi do aclo :~t!dicional n:1o estava mais no 
caso tle sm· invocado. 

Qu:uHio a lei pl'llvincial, mio sancciouadn nos 
tel'lllOS du art. Iii, é reenviaria ao presidente da 
pi'ovincia, se oslo rccns:l sarll:cional-a, ou nenhuma 
dt•clai'tl!\:lo lar. LlL11li.I'O de JO <lias depois qne es&a 
lei Jlre • é aJll'useuladJ, a asscmlJlea a UHU!tla pu· 
!Jiical' COIIIO la!. 

Nem a l'll<~usa tla saucç:1o, ·nem a omiss:lo obs!illll 
a que a lei so cxncute, pois que o :u·t. H> tio ado 
atldicional assir11 se cxprinw: 

· " O [ll'csi de11l•: tltlJ'(L ou ncg:ll'ií a sanct•ITo 110 
Jll':tW Llc lO dias "• n:ío o fa~e11do, fteal'li outen- · 
ditlo qun a do11. JY,•Me mtsn, li quando, lt'ltrln-1/w sido 
•J'ffll'l>fodt/. a. fd, 1'0/IW til'/.1!1'/ll.i/l.rt. O rtl'l,. J:i, /'CCUSM' 
saw~âowtl-n, a as~wrull!Ua lt~gi:-:l!aliva pl'ovindnl a 
lllilUdai·:l pnltlical' co1r1 csl.a dt'daJ'a\,;lo, tir'\'1'11<10 
unl:lo ;rssigual·a o prcsidt•IJ!u tia lllc'snm assemlJiea." 
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A intervon~:to do- govr.l'llo gr.1;al tl:l-so nos casos 
do art iG e com a restric~:lo do a1·t. I. 7. 

Diz o art. W: 

" Quhndo O p~·esidentr: negai' a san~Ç:to por r.n· 
tender que o [li'OJecto oflr.mlo o,q rlireitos rle al,q111na 
outra província, nos cast~s ileclat•atlos no § !!• do 
ar!. lO, on os h·atados fntt.os t:om i\s nar:õr.s eslt·an· 
goiras e a asscmbléa pi'Ovincial jul~at· Õ conlmrio 
JIOI' dous t~r~os dos volos,•:orno no at•l.igo p mecden t.o, 
s~n\ o pt'OJeel:o, ,co~n as razões allegarlas pelo pl'll· 
stdenle da provmcw, levado ao conlweimento rio 

o Sn: DIOGO Vr.r.uo (nll:nistro a. estranoeil·os) : 
...:.. Apoiado. 

O Sn. CoÍimm : -O aviso que este dirigia ao 
pt·esidente da provinda de Mina~ Geraes·é de 12 do 
mez passado, portanto, quanc.lo a assemblea gemi 
estava reunida. 

E' pi'Cciso, po1· conseguinto, cxaminat·mos bom 
este nv.iso pat'<l p~rlermos julga1· se o ministro 
det.erllllll•lll ao pt·r.siLionto rtue executasse pl'OVÍS1l· 
t•iamento a resolu~::to qne motivou a consulta ao 
conselho de Estado. 

governo c. da ~ssemhll!a geral, pam esta dclinitiva· 0 s v ( · · d 
mente deellhl' se clle rlcYc ou não SCI' sanecionado.". . .!~: DIOGO EJ.UO. muustro ~ estranyeil·os) : 

-Niio ,ez c nem o podu1 fazer; a consulta n:io . foi 
Segundo a lei de intOl'jll'r.laçlio, este arti~o com· re~olvida. c submctteu-sc o negocio :l carnal'a dos 

preh.cndc o caso de oll'nnsa :l constituiç<io. 
0 

Srs. dBpulados. · · 
• DIZ o art. i 7 : o s c A o ' r ' t " Não se aclmndo nesse tempo reunida a assem- n .. onaEI. :- avtso, que Ol presen e ao senatlo, dtz ass11n : 
bica geral, e .Julgando o governo que o projedo 
deve.ser.sanceionatlo, poder~ mallllar fJUO clle soja " !.• diroclol'ia.- Ministerio dos negocias rio 
provtsonamentc executado attl definitiva rJceis:io da Impel'io.-Hio dr. Janeiro, em i2 de Abril' de 1877. 
asscmblca geral. , 1110:. c Exnl. Sr. - A' seliçiio dos negocias do· 

Pot·t~nto, para que o govcl'llo possa determinar Impeno do conselho rle Estado foi submcttida á 
ao presidente d:L JH'ovinvi:\ que execute provisoda· duvida que essa pt•esirlcncia suscitara, por offido 
mente a resoluç:1o, s:1o necessa1·ias duas contlir.ões: tle 28 de Outubro de i875, sobro a sanc~:lo do 
i•, q!te a ri!Solu(::to de qur, se tmta cstr•ja conÍpre· projecto de lei da assembléa legislativa pt•ovineial 
hendtda em algu~l tios casos dil art. :16; 2•, que cont~ndo lrcs artigos, dos quaes o primeiro auto~ 
n:io se ache rctmllla a assem!Jléa gemi. riza a pt·csidencia para indemnizar acamara mu-

Ccssa a compel.encia do go 1•erno assim que a as- nicipal 1\a cidade de Jaguary da quantia de 
scmbléa geral est:\ funceionando. Nem a dulibcra· 2.713$790, quo despendeu como auxilio ás obras 
çiío do govct·no é senão provisoria ; só a assembl~a da estrada de Carnhuhy. 
geral póde definitivamente resolver. Dos papeis respectivos consta que fdra negada 

Neste ponto, portanto, 0 mcmbt·o discot•dantc tia a sancç:io po1· impngnaç:t~ da disposi~ao do art. i• 
·secção teve inteira razno. Em seu pare~ct• quo se rlo referido projecto, sob o fundamento de não 
não resolvesse a qur.st:1o, oslam\o pt'úXirna a aber· convir aos interess~s da pt·ovineia, e outrosim que, 
tura da assemblea get·al e so sujuitasse ao conhtJCÍ· sendo submct.tidas as razões de n<io sancção á dit:i 
mento desta o caso que se dava, para definitiva 1·e· aswmblé~, esta adoplnra apenas o citado art. t• tal 
solução. O hom·ado. sen:ulot• .pur Minas Geraes, qual, c supprimit·a os oult•os rlous. 
quando fallou, disso que era isto matcria tio opi· E ODI'quc a mniori11 da referitta secçllo seja de 
nião; mas sobre este ponto uno póde haver sen:to parecot·. qm neste caso devia a presidcncia sane· 
uma soluç:1o 'l't•alando-se do uma rcsoluç:to pt·o· cionar o projecto, po1·quo a suppt·essão de dispo· 
vincial a que tenha sido ne,qn.rla sancç:io, pot• qual· si1iles inteiramente csh·anhas ao at·tigo impugnado 
quer dos motivos do a1·t. I.G, e estandü reunida a não Jh~ tira? primit,ivo camr.tet•, e ta1J)bem porque 
assemblúa geral legislativa, sornenle a esta cabe do· a prestdenc1a nlto trnpugnat·a os at•ttgos suppri· 
Jibet•at·; o goye,mo não pólio t0ma1• out1·a resolução mi dos, assim o declaro a V. Ex. para os fins con· 
s~nilo. a de SUJ.etlat• o caso :l tlecisão do pod.~r le· vmuenles. 
gtsla!tvo. De\'la fazei-o, e a razão que tenho pam Deus guarde a V. Ex.- Anto11io da Costa PintQ 
assim opinar e a seguinte: e Silva.-St·. presidente da província de Minas 

Ainda qnando podesso ha\'er dmida fundada 8 Get·aos. » 

sobre a optni:To do pt·e>hlcnlo da pt•ovincin, o St·. OJ•a, o mini~tro apenas ti:\ nolici~ ao pr~sidente 
Dr. Pedt·o Vicente de .li.zr.red0, qu:mtlo considct•on de que soht·n o oflicio por elle dirigido ao govel'llO 
qno, enli'O as mzrlos de urro sancç:1o, ltavia 111na tlc lt:LI'ia sido ouvitla a soci::1o dos negocias do im· 
inconstitncinnalidade, n:io se potli:1 mais duvidar pct·io do conselho tlu Estatlo, o bom assim tl!l opi· 
tlessa inconstilm:ionalid:ulo tlo•s,le que, como po11· ni:io que ~obre o caso rnnnifllstamrn os dous mem
dorou no conselho tle .Estaria o nobre Sr. i• seere· hros om maiol'ia. A isto limita·se o ministro, st•m 
tal'io, tinha havido Yioln~:1o expressa do a1·t. lfi, · fazer t·ecommetlrla~:ro nlguma. D:l conhecimento do 
reenviando-se ao pt·csidento o· projei!lo nem tal que oeeot'l'el'a p:ll'a os fins convenientes. 
qual fóm atloplatlo a pl'imeit·a vez, nem modilieatlo Não pot!Pmos apt·ociar com perfeita cxactirlão o 
srgunrlo as razões tlo mesmo presidente. pensamento· rio honrado ministro do imprrio ex· 

Sr.l'ia, pnrlaiJto, a mPu vm·, fundada a censura pedinrlo o .wiso ao presidente ria pt·ovincia srm 
rfun w fez ao uoh1·c ntinislt•o tio Itnpel'io por hnYt'l' t·.onsidct•at'ntos lodo se11 procedimento. Sr. r.lle so 
t t>cidirlo a qucsl:io estando funceionan•lo a asscnt· ti\'l'sse limitado a cxp,~tlil-o, porler-sr.-in inda~:u· o 
l>ltla W'l'al, se ell'cetiY:uncnle o mi1Jistro tivesse lim eom que deu conhecimento ao presidente da 
assim procedido, opini:to tia maioria da st'CI~:1o do conselho ((O Es-
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tado. Podür·so-in suppo1' que c !lo prolcndia mnn1lar 
c,;reutn1· provisoriamente a rosolnçfto nfto sanecio· 
nada. Mas o ministro mio se limilon n isso; no 
expodJCntc da c:l1nam dos drputntlos cncon!J'ói-SIJ o 
aviso por S. Ex. dil·igido áq~JCila ea/fl.am, fl:IJ'a que 
tomasse a qucst:io na mcrec1da tJOJmdera(:ao, sem 
rrforiJ'·SO a dceisão alguma do governo. 

Esses dous netos moslt·nm que o govcrnú não 
pt·etcn1leu resolver a qucst:lo estando t·cnnitla a 
assemhiéa g-eral; o é dillicil de CI'UI' qno !ai pt·e· 
tendesse. Que motivo o levaria a essa viola(:iio 
do aclo addicionai ? 

cc que nã.Í rlovia a intcrvcnçao do prcsirlente da 
provmcia convol'l:er-sc cm arma conlm ollc, quando 
se tt·:1!a de morlific:u· o projecto no scntrdo das ra-
zõl:s pelo mesmo presidente allcgadas. . 

Em um caso, pam so annullat· o acto do prcsl· 
dente da pt·ovineia ha necessidade do dous terços 
t!O'S votos; Jogo, a intot·wnr.:to do pt·oside!'tú é do 
gt•amlc força. Se um let·ço da 1wscmblea l1gar-se a 

A verdade é que o nobre ministro do imperio 
tomou dous alvilres: commuuicou no presirlt•ntc o 
que occorria, communicaçft~ que, q~ando 111io jul
garia de vantagem, wio traz tneonvcmen!c,ll,~sllc que 
não houve rcsoluç:io alguma; e rcmet!eu os papeis 
á camara dos deputatlos, pam que csl:a os ·tomasse 
na considerarão que mc:·~r:r;ssmn . .Não l10uve, por
tanto, oll'cnsa ao acto addtctmwl. 

Se tivesse havido a aconselhada solução, as 
ohset•vncõos feitas ern conlt•ario pelo holll'ado se
nador péla provin,:ia de Mi liAS Geraes, o St·. vis
conllc de Abaelé, ·que me faz o favor de ouvir com 
tania atlcnç:io, sel'iam p1·oceden!es. 

Com elfei!o, no .~aso :J,, que nos oceupamos, se 
n.Ignn1 arti!!'ll podia ser ccinsU!twionalmeule reen
viado ao "presitlllnlc da provinciit, · era de cet·to 
aqnelle que n:io vollou. 
· Sendo nesse scn!itlo os votos do dous tcroos dos 
membt·os da.nssomhléa, o projecto tcl'ia sido modi
licarlo de accórdo com as razões a! legadas pelo pre
sidente, qu~ não podcl'ia drixnr de sanccionnl-o. 

Conhecidos como est:to lodos os factos, persna· 
do-mo de que o nolll'o autor do recJuerimen!o n:to 
leJ•:í rlnvida cm retirai-o. 

olle, a' t•esolru::io não passa. . 
Qnando, po'l'llm, s,, lrat:t de mollifi,;nr o projecto 

co1uo cn!end,J o Jll'osirlr.nte, a intoJ·vcnç:io deste tot·· 
na se de ccf'lo morio suspeita. 1\inda que a maioria 
ria asscml•léa opine como elle, isso nao basta, n mo· 
difica\::io n:io se faz sem que nolla concordem tam· 
hcm dous tw:os dos membros da·asscmlllr!a. Parece 
que nlio sm·ià som pi·oveito o estudo deste ponto 
pela cornmissão. · 

A outJ·as o mui complicadas questões tem. dado 
logar a intelligencia do acto nddicional, e 1gual· 
monte podia ser a commissão encarregada de as 
examinar. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que, na ses!ilo do i5 
''e Julho 1le i870, o ministt·o do imporia apJ•esontou 
:l camam dos deputados um projecto de lei de . i~· 
terpl'lltnoão rio ~do adrlidonal, contellllO 22 al'lt· 
gos, comprcllf'nlii'IH!o numerosos pontos sobre que 
tem havido duvida. 

A eamnm tios dnpularlos sujeitou o projecto no 
~s!udo das eommissões do constituição e do, as· 
scmh!Cas Jli'Ovinciaes. qne clemm sobre clle um 
pai'Cecr dese.nvolvi1lo, sendo l'clator o nollro senador 
pela provincin rio Pará. 

Mas ainda qunnrlo dom ser.limitado o estudo .da 
cornmiss:io' no assumpto especial da presente dts
cussrro, o nohrc senador i• secretario reconhecerá 
pt·ovavelmcnte que dove sr.1' ampliada a in,mmben
cia que dt1st>ja tlat· :l commiss:io. Em todo caso, 
porém, o que mais conveniente me parece, no pé · 
em que a quésl:to csl:l, e agu:u·darmos a delib.em
ção da cam:u·a rios 1lepul.ados ou Ul:et·ca do proJecto 
aprcscnlndo em 15 do Julho de iH70, ou acet•ca 
dest:t mesma qncst:lo que motivou o requerimento 
do nobre scnadot•, uma vez que foi sujeita pelo 
sovemo á clelibcração. daquclla camat·a. 

O fim a que S. Ex. se propõe ó rrue se ouoa uma 
commiss:to do senado c se tomo delibcraç:io sobro 
o caso. Ora, devendo as3illl pt•ocedcr a eatn:tJ'a dos 
dcpo!ados, á qual cs!:l sujeila a qursl:lo, parece 
que o senado devo ngtwdar .o lrabalho daqurl~:t 
camnra, pat·a então, ao aprccwl-o, tomar a del1· 
hernoão que for mais acertada. O fim a rrl!c o nobre 
senador se pt•opõe teria o meu asscntunenlo se 
aeaso a questão j:í não estivesse sujei la ao conhe· 
cimento e dcliberaç:io da oulm eamara. 

A nora porém, pat·eee de melhor conselho aguai'· 
o ' • 1 ,. dnl'lnos a sua der.ts:to, pat·a t aJ·mos cu ao o JJosso 

voto. 
.Mas, se o nobJ"e senador insistir cm que votemos 

sohre o scurnquel'imenl.o, Jlf'rlil'ia no menos aS: E_:.:. 
que a'tlPliassn os asslllnp!us sohrc quo a comm1ssao 
tem dr!"dar pni'''eet·. . . 

Da simples .cxposi~;1o que !enlt? folio vd o sena
. do 1]110 ha ma1s IIUesllies cuvolvttlas no caso, do 

que arpwllas com que ownpou·sc o nobt·e scna~lot·. 
Ainda em ref,•t'f'IJI:i:t ao a1'l. lii do ado adrft,:to

nal ha um:\ r!ucsl:to 1[110 n:1o tnnlw notkia de IJIIO 
fosse suscila1 a, 111:\S que considct·o rlig1m rio rstudn. 

«» sr. lllliau ale Car,•allao 1 - Sr. presi
dente, agt•adeço ao nollre senarlor .rola provincia 
do Paran:l as reflcxõt•s com que so d1~non homar o 
meu voto na sccçlio elo conselho de gstario ; desl!· 
jal'ia poJa miuha pnt·tc cOI'I'CSJlOIIrlm· :l .benevolenCJa 
com que f11i lrnla1!o, aceitando o con~1te 1!0 nolwc 
scnadot• pnm t·e!u·ar o mmt l'l'IJUerJIIICihO; mas 
S. Ex. ha rio dcst:ulpar-mo rin IJIIC mto proceda 
assim, pot"r{ne. lendo feito llelilwratl:unentc ?stc ro· 
qtwl'imrnto, pot• jn!ga1' qtw a matm•ia era dtgnn do 
estudo da commiss:lo de 1:onstituição, não me pa· 
t·cco ait·oso quo cu ngom o retiro ... 

O Sn. ContmJ,\ :-E' pot·qnc, qnando V. E~. fez 
o rerJurt•itfii!Uto, n:to estava iu(ol'lllado 1lo qnc a 
qucst<lli l.iuha sitio snjci ta :l cn1nara dos rlcputados. 

O at·t. W dir. que, p:11·a o Jll'oj,•c!o . 11ii0 Sóllli:C!O· 
nado pndm· ·sei' adopl:1do lalqnal, sli'J neccssat•tos 
dnns iet•r,os dos rolos dns lfll.'lllbl·ns da ns,wtnl•f,Ja. 

Apt·eeiada assim p1•io !Pgisladot· constituinte a O Sn. DrAs.D~ CA!ti'AWo :-Di1·ei al~uma cousa 
i111pol'ian1;ia do acto de dl'tWga(::io do sane~'ão, Jllll'ü- sobt·o isto ... N:ío 1nc paret:o ail·oso mogit• agora a 
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retirada do meu requ~rimcnto pelas razões dadas do Imporia devia ou nao communícar ao prosi!lonfa 
pelo nobre senador. o parecer da secção. · -

Que a materia I) importante, gmve o neces- o Sn. DrAs DE CARVALHO:- Perdóe-me o nobre 
sita de estudo, o soluçao, ninguom o domons- minish·o; então o que significa dazer que se remette 

- traria melhor do que o nobre senador. Mas •para os fins convenientes •? 
nito é só esta a quest~o que deve sea• resolvitla; ha Pótlc ser que eu esteja em erro nesta questlló; 
muitns outras, concordo com o nobre senador ; a conh•Jço que ha senadores mais competentes do que 
experieneia, porém, que tenho de alguns annos de eu nesta matel'ia ... 
vida parlamenlaa• me mostra que Iodas as vozes que 
se pretende dar um longo clesenvolvimenlo a toaas O SR .. DtoGo V !ILHO (miniStro de estraii!Jeiros).:-
as questões que se agitam, o rcsulta,lo e nno se N~o apoaa,lo. 
resolver nenhuma; quando ha desejo do se resol- O Sn. DtAs DE CAI\VALHO: - •.. pois elles que 
verem pa·omplamente as questl!es, o meio mais decidam o que significa communicar O· governo o 
conveniente é o de ia· resolvendo cada urna á pro- conteúdo de uan:~ consulta da secçllo do conselho 
porçno que e lias se. apresentam. . . de Es!ado, se Mo paa·a que se observe a opini4o da. 

_Oya, IJ';lnndo tratea dest~ ass~mpto, fi! I muato. ex- maioraa ou ela minoria, porque o governo póUc 
pltcato, dazendo que nilo tmha ado escog1tar mota vos seguir urna ou outra ..• 
ue censura ao governo. A leitura que fez o nobre . 8 c 1 senador demonstra que as razões que me moveram O R. ORREIA:-:- Ou afastar-se 'e ambas. 
a apa·esentar o requerimento, tinham sido expostas O .Sn. DIA~ DE CAnVALHO :-Outro facto, Sr. pre· 
pet·anle ou!l·o ministro, antes que qualquer solu- siclent~, allogado pelo nobre senador-o de tor o 
ç5p se tivesse uado ao nr.gocio, e não se pó de enten- govemo remetliilo os papeis á eamara dos Sa·s. de
der que, villllo·á triiJUna pedir ao senado que lo· putndos, afim de que ella resolvesse a q_ur.s!ão, 
m~sse este negocio em consideração , o fazia nfío destróe a opportunidade do meu reguenmenlo, 
para censua·aa· o ministro que havia expedido o poa·que o nobre senadot· sabe perfeitamente que, 
aviso a que me referi. N[o, senhores; o meu pen- aindil quando o governo a resolvesse ern tempo, era 
sarnento estava claramente enunciado; eu clisse que preciso suumeltel·a :i consideração do corpo legis
a questão não poúia ser resolvida pelo minisll·o lativo, logo que ello se reunisse, porquanto sua 
senão antes de se reunirem as camaras. Desde que decisão não era definili v a, seria provisol'ia, e 
estava proxima a suá reunino, não era m~is possível apenas dada para adiantar o expediente. Portanto,. 
que a consulta fosse resolvida antes delln, e, pois, ·O facto da remessa posterior ao aviso n~o prova 
nao devia resolvea·-se a quosl~o, m~s suhmettea· o que o governo n~o tivesse resolvido anteriormente 
negocio ao conhecimento das cnmams. a questão. 

O noba·e senador disse (e é ta.! vez sómcnt~ par~ ,Mas estar ou náo .resolvida.a qnestáo é, para 
r~sponllet• a esta pat·le do seu dascurso que JUiguea mtm·, cousa de pouca amportanc1a ou, para melhor 
conveniente dizea· algumas palavras), u nob1·e sena· dizer, n:1o é o ponto principal. 
doa· disse que o minislerio actual não tinha resol· Quando fallei a primeira vez, eu disse que a 
vido a questOCo nesta pa1·te. quest~o principal a resolver era se o governo, na 

Pe1·d6e-me que diga que discordo da sua opinião. rresenca das camaa•as, porlia dar esta soluçno. 
Se o aviso do rninisterio do lmperio do 12 riL' Abril Creio que não, il o propno governo declarou qu• 
nao contém uma soluçlio do negocio, entílo nno sei não resolveu; por conseguinte, estamos to,los de 
o que elle significa. Pois um presidente de pro· aceórdo,-govemo, maioria e minoria. 
vincia submette urna cluvida ao conhecimento do O que resta agom é saber como a ques~o deve 
governo, pede que a resolva, que o guae no modo ser ap1·eciada, isto ó, se as assembléas provinciaes, 
como ha de proceder, o o governo responde, não no exercido do suas allribuiçcres, tendo submettido, 
definitivamente, mas dando-lhe a conhecer o pt\l'e- um projecto do lei á sanação do presidente e sen • 
cer da secção do conselho de Estado, nito resolve Y do-!he esta n~gada por qualquer.m~tivo, por ~ncon· 

o Sa. ConnEIA :-Logo, nito houve resoluçfio do vemente aos ~nteressos da pa·ovmc1a, ~on.traraa aos 
governo tmtados ou I~npostos geraes, á constaluação, etc., 

· , podem, recnvmndo esse aeto ao qual fdra negada 
O Sn. DIAS DE CARVALHo:-Nito houve rcsoluc:to? sanc••ão mntilal·o ou se são obrigadas a reenviai-o 

E [. I C ' ' ' nt~o o que ~uerem 'azea· as pa av1·a~ : - " om· tal e qual, quando entenderem, quo as razaes 
mumco a V,. J!.:x •. raa·a os fins ~onyomcnl~s" ~Nilo do presidente ni!o procedem, ou so podem· mo· 
é par~ que o pa·osadente da provancw tique mte!rado di!ical-o na parle om que o prcsillcnto da pro
da opamfío ~o govern?, quo deu c01~o a·csoh•Hla a vincia olfereccu consnlaraçúcs em contrario, 
quest:to? .D1:,:o resolvllla, mas nito sea se a queslfio e reenviai-o com os outros artigos, a respeito 
csl:l termanada..... Llos quaes nenhuma ohsea·vaç:to foi feita, porqne 

O Sn. Co~nca.~, -Mas fica a qucslão do p1•iuci- só assim se COIIlJirehcndo o disposto no aa·tago 
pios. do acto addicional, quo manda rernetter o pa·o· 

._ 11 i ceio tal qual passou, ou modilicnl·o no sentido das 
. O SR. Dus DF: CAnvuuo · · · · so a assem 1 ila razões do prcstdenle. · 
J:l nrro revogou o seu acto·· · · Paa·eco-mc, pOi'lanto, que nrro h a inconvonionto 

O Sn, Daooo VELIIO (ministt•o da cstt•angelros) :- algum cm que so appro\'e o meu requerimento. 
Logo, a !Ittcsl:1o resumo-se om sabor se o minislt·o Se a commissiío do cousliluiçcro, cm cujas luzes o 
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prudcncia confio, o j:í o declarei quando fnllei a foi pam que não se discutisse a mntcria não es
pl'imeim vez, entendBr qn~, ten1lo sido o negocio !ando presente o nobre ex-minisll·o do Irnperio. · 
rcmcltit!o :\ carnam dos deputados, convém aguar· Mas, depois de o senado ter nssenhdo a esse 
dar a solução quo ali i so proponha, está no seu adiamento, S. Ex. compareceu..... · · 
direito, demoro o pi'Ojecto até que appareça essa O S!l. ZAcAnus :-Eile compareceu, mas disse-
solução. me que se retimva, por não estar p1•esente o Sr. mi-

~fns, quando offcreci este requerimento :\ casa, nistl·o da fazenda. . 
não pense o nobre senador que o liz sem ter eonsi- O Sn. TEIXEIRA JuNIOR :-Bem,· satisfaz-me 
dorar!o a competencia do senado. Eu creio que 
tão competente é o senado para iniciar actos legis- completamente esta razão· · 
Jativos nesse sentido, como a camara.clos deputadog, O Sn. JuNQUEIRA :-E' urna razão acoitava J, 
porquanto o acto addir.ional incumbia a asscmbliJa Esgotada a materia da ordem do (lia, o Sr. presi-
geml da interpretação dos artigos desse acto, não fez dente deu a seguinte para iii do corrcntp : . · 
excepção alguma quanto a esta at!I'ihuiçí!o, ne1~ ~:i 
iniciativa :i outra eamara. Se, pois, nem a conslitm- 1• parte até ás 2 1/'J /taras.- Vot;Içilo do requo-
çilo, nem o acto addicional dão :i carnara dos (\e- ri menta, cuja discussão ficou encerrada. , 
pulados iniciativa sobre esta ma teria, tão campo· 2• (liscussão da proposta do po(Jer executivo com . 
tente é aquella camara pam iniciar qualr1ucr saiu- as emcn(las da cama r a dos deputados e da commis
çíio d~sta natureza, como é 0 senado. . silo de 'marinha c ~:uerra, fixando a força naval para 

Ent1·etanto, se o senado julgar que, depois dos ta o anno financeiro do 1877-1878. ·· , 
discussão,, que está hoje muito clara, á vis la da 2• parte, ás 2 1/2 ltoms ou antes,- 2• discussão 
leitum, fmta pelo nobre senador que me precede:!, (las proposições (la camara dos der~utados, do cor-
de !o(Jos os documentos, entender que a matcna rente anno: . 
não é digna (Je ser considerada pela commissão de N. 2!'i, ap(ll'avando a pensão concedida ao 2• ca
constituição ou que ntio convém !i·atar-se ,itl deste dele reformado do exercito Josó Bueno (\O Azevedo. 
assumpto, está no seu direito, pódc rejeitai' o rtl• N. 70, illem repartidamente aos menores Mm·ia, 
qn01·imento. João e Salustiano, filhus do i• cirm·gi:io de com· 

Eu tenho por habito não dar grande im~ortancia missão Dr. Augusto Ccsar do Sampaio Vianna. · 
:Is minhas opiniões.·· • Levantou-se a sessi!o :i 1 hora da tarde. 

O Sn. CoRREIA.-Não tem razão. 

O Sn. DIAS DE CARVALHO : - • • . conheçb que 
ellas são fracas para prevalecerem. Pol·tanto, o 
senado tem ampla liberdade d·' resolver a questão, 
e cu resignar-me-hei muito contente :i solu~ão que 
elle der; Se julgar que é melhor não se rr.m0tter :1 
commissi!o de conslltuição esta mataria, c eRperar 
que a camara dos denutados d·~cida, póde-o fazer; 
se entende1· que não Ím prejuizo algum em que este 
negocio seja remcttido á commisSt'!o para que ella o 
estudo e se prepare, para ~uo, quando na camam 
rios doputa(\os alguma medida se iniciar a este res· 
peito, tenha jtí feito seus estudos, formado o seu 
JUizo e ·elaborado os ~eus projectos, mo pareco quo 
nenhum inconveniente haveria em que meu roque· 
rimento fosse approvado. · 

Creio ter desempenhado a obl'igaçiio que me per
tencia como autor do requm•imonto, e confio na 
uccisi!o do senado, sr.ja ella qual for. 

Findo o debate, ficou encerrada a discussão por 
falta de nume1·o pam votar-se. 

0 SU:. PRES!DENT~ :-Esl:l esgo!a1la a materia da 
ordem do dia. 

O Sn. JuNQUEm.\:- E o requerimento do Sr. 
Cunha o Figueircllo? 

O Sn. F!IESIDENTg :- Ficou adiado por não so 
achar presento o sou autor. 

O Sn. JuNQUE!ItA :-Elle compareceu. 
O Sn. PliEgrnENTE :- Ntio esltl nà casa. 
O Sn. TEIXEI!tA JuNIO!l (pelo ardem) :-Quamlo 

tiJli'Cscntci o requerimento de adiamento ao senado, 

EM H DE MAIO DE 1877 

PRESIDENC!A DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

li um m;wto. ·-ExPEDIENTE.-Parecer da c o mm is· 
são de pensões e ordenados.-Decreto de fixaçi!o 
do forr.as de terra. - OnDJm no DIA.-Requel'i· 
mento' do Sr. Dias de Carvalho.-Votaçãa,-'-l~orça 
naval.-Discursos dos Srs. Saraiva, Junqueira e 
Pereil'R Franco (ministJ'O da maJ•inha).-Pensões. · 

A's H horas tia manhã fez-se a chama(la e acha
ram-se presentes 31 Srs. senadores, a saber: vis
conde (Je Jaguary, Dias· de Carvalho, Almeida e 
Albuquerque, harito (lo Mamanguapo, visconde dB 
Abaeté, Luiz Carlos, bari!o do Camargos, Barros 
Barreto, barão da Laguna, Co1·rein, Paranaguá, Chi· 
charro, burilo ilo Cotegipe, Silveira Lobo, Ribeiro 
da Luz, vis1:ondo do Rio Grande, visconile de Muri· 
tiba Imito de Maroim, Saraiva, Mendes do Almeida, 
Jag1;arib~. Jobim, Ut:l1óa Cav~lcanti, Diniz, Voira 
da Silva, Nunes Goncalves, Lo1tão da Cunha, dugno 
de Caxias, Teixeira Junior, Junqueira o Zacai'Jas. 

Comrarcceram !lopois os Srs.: comi e do Bae
pcndy, Dio~o Velho, Cruz Machado, João Alfrml~, . 
bania de Pu·apama, mm'IJUCZ de S V1cnnto, S1· 
nimbú, Silvcim da Motta o l~igucira do Mcll,o: 

Deixaram do cnmpai'Ccer com causa parllc1pada 
os Srs. Fii·mino, F. Octaviano, Paula Pessoa, Paes 
do Mendon~a. Anli!o, Godoy, Fernandes da Cunha, 
Nabuco, Gunl,la o Figueiredo, marquez do Horval, 
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Pompeu, v is~ondo do Bom \letiro, visconde do Rio 
Branco, visconde de Caravellas, visconde do Ni
therohy e Fausto de Aguiar. 

Deixa••am de compaJ•ecer sem causa participada 
os Srs. barllo de Souza Queiroz e visconde de Suas
suna. 

O Sn. FRESIDENTE disse que ia offida1•--sc no 
governo, jiOlo ministerio do Impe1·io, afim de sa· 
llei'-Se o d1a, hora e Jogar em que Sua Alteza a 
PJ'inceza Imperial Regente se dignará receber_ um~ 
deputaçgo do senado, que tem do apresentar a 
mesma augusta senhora o decreto que acabava de 

O Sn. PIIESIDENTE abrio a sessgo, ser lido. · 

Leu-se a acta da sossgo antecedente e, ngo ha
vendo quem sobre ella fizesse obscrvar.aes, deu-se 
por approv~da. . 

Foram em seguida sorteiados para a dita depu
tação os Srs. conde de Baependy, Teixeira Jumo1·, 
Co1·reia, J oilo Alfredo, Fausto de Aguiar, viscon
de de Muritiba e visconde do Rio-Grande •. 

O Sn. i• SECRETARIO deu _conta· do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio de H do corrente mez, 1io ministerio do 
Imperio,remettendo; em satisfaçao ao do senado 
de 7, cópia da consulta da sccc~o dos negocias do 
Imporio do conselho de Estado de 22 de Agosto 
de !.863, que motivou a expediçao do aviso de 2 
de Outubro do dito anno. A quem fez a requisição. 
· Outro da mesma data, do mmisterio da agricul

tum, commercio e olu·as publicas, remettendo, cm 
satisfaç~o ao tio senado de ~.·cópia dos documen
tos que se•·viram de base ao av1so expedido pelo 
dito ministerio em 28 de Marco proximo passado, 
á PI'C@idencia da provincia de Santa Calhar111a, re
lativamente á · venda ti e te1•renos ·devolutos que 
ligam o districto de S. Dento ao do Rio Negro. -
A quem fez a requisiçao. . 

llequerimento ile Jo~o José Fagundes de Rezende 
e Silva, petlindo ao sena1lo a gmça de deferir o 
re!{uerimento que ofl'ereceu mi presente sess~o. re
)altvo oá sua pretenç~o de privilegio exclusivo para 
lavrar os rios Cayapó, Maranhão o seus affiuentcs. 
-A' c mmissão de emprezas privilegiadas. 

O Sa. 2• SECilEl'ARJO leu o seguinte 

PAilECilR EA COl!l!ISSÃO DE l'ENSGES E OllDENADOS 

A proposiçfio n. 61 do l.O do Abril proximo pas
sado approva a pensão de ~8,$ mensaos, concedida, 
repartidamento, por decreto do 12 de Julho do 
1.876, a D. Anna Edeltrmles de 1\lenezos o D. Emilia 
Augusta de Menezes, !ilhas do tenente ~oronel cirur
gi:lo-mór de brigada Dr. Manool Joaquim de Alo
nozes, em atton1~:1o aos relevantes servioos. pres
tados ao Estado 'durante 3ü annos pelo ~allo~ido. 

Constando tios documentos juntos os relevantes 
SOI'Vicos do pao das agradadas, a commissão do 
pensdes o Ol'!ionados é do parecer que a dita pro
posit~:lo seja adoptada. . . 

Paço do senado, em !.2 de>J\Iaio de 1877.- Lut:; 
Antonio Vieim da Silva.-;!. Leitiio da Cunha.
Autouio l'into ChichOI'I'O dn Gama. 

Ficou sohro a mesa para ser tomado cm consi
del·açrro com n proposit~:lo a qno se l'efel·o, indo, 
entrolanto, a impl'imir. 

DJ,CI\ETO DE JrJXAÇ:\0 DE IIORÇAS Dg TERRA 

Foi ignalmonto lido o nutographo do doc1·eto 
da assomh!Qa geral IJIIO fixa as forças de terra pam 
o anuo financeiro !lo 1877-1878. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA· 

REQUERIMENTO DO SR, DIAS DE CARVALHq 

Votariio' 

Votou-se o foi rejeitado o reguerimento do S1•. 
Dias de Ca1·va!ho para serem sullmettidos ás com
missões de conslituicfio e de assembléas provin
ciaes os documentos, vindos do ministel'io ilo Im
perio, relatil'os á sancçilo de uma lei da assembléa 
legislativa da provincia de Minas Geraes. 

Achando-se na sala immediala o S1·. ministro da 
marinha, foram sorteiados para a deputação que o 
devia receber os Srs. Teixeira Junior, viscomle dtl 
Muritiba IJ Correia, e sendo o mesmo .Sr .. inll·odu
zirlo no· salão com as formalidades do estylo, tomou 
assento na mesa á direita do Sr. presitlente. _ 

FORÇA NAVAL 

Enll·ou em 2• discussão o art. i• da proposta 
do poder executivo com as emendas da camara dos 
Srs. deputados e da commiss~o do mal'inha o guer1·a 
do senado, fixanrlo a força naval para o anuo fi
nanceiro de 1877-!.878. 

O SR. SAfiAIVA começa observando que a 
commi~sáo de marinha o guerra do sena1!o foi · 
indulgente para com o ministerio da guerra e severa 
em relação ao da marinha. Ao passo que a com· 
missão examinou com seve1·idade os córtes f!Ue se 
devia fazer nas forças de mar, foi indulgentissima 
na apreciaçilo 1JUO fez das pra~as de pret que po
diam ser dispensadas do serriço do exercito. 

Est:l o o1·ador pe1·suadido do que deve o lmpe-' 
rio despondet• ma1s com a marinha do que com o 
exercito. · 

Uma marinha não pMe ser improvisada e um 
exercito, mesmo numeroso, póde ser levantado e 
organizado no paiz em pouco tempo; as torças de 
torra podem se1· augmentadas consideravelmente 
em mezes, e podia-se mesmo ter ú mão for~a do 
terra disciplinada, so a organizaçcro militar indis
pensavol ao fm:nocimonto tio exercito em tempo 4~ 
guel'J'a fosse d1vorsl\ da que ost:l consag1·ada na lm 
do rem·utarncnto. • 

A commissiTo do marinha e guer1·a foi rigorosa 
110 exame quo f11z 1la lei de fo1·ças de mar, é exacto; 
mas é digno tle louvor esse l'igOI' com quo pro~edou 
a commisssrro, ll mais sol'ia, so so estendesse o ri
SOl' ao minislel'io da guon·a. 

0 SR. ZACARIAS:-Apoiat!o. 
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O Sn. SAnAIVA affirma que nos córtes, que a 
commissão fez, n.1o procedeu sompl'O com o maior 
cl'iterio, nein .com a maior vantagem para a ar
mada. Os cóJ'tes nfio são gramles, o nem podem 
desorganizar o serviço, mas pudiam set• feitos 
por outra fclrma, realJzantlc:.·se mais economia. 

A commisstlo acabou com a mal'inhagem, e pro
cedeu bem; felizmente a mal'inhagern era apenas 
de 275 praças e devia desappa1·ecer em poucos me· 
'zes, ·pois j:l era esse o pensamento dos ministros; 
·mas extinguir a marinhagem por lei· é um serviço, 
o uma economia, como foi o de definir com exacti· 
dão o numero oi.:acto de prar.as que o ministerio da 
marinha póde levantar em' tempo de paz, e em 

nhagem vae ser exclusivamente composta de im • 
poriaes ma,·inheiros, tito disci~Jinados como os sol· 
dados do batalhão naval, e ma1s moralisados do que 
ol\os. 

Para o orador, pois, esse batulMo é o rosto dos. 
princípios lle uma velha admiuistraçllo, e uma imi
taç.~o ilo que se observa nas naçlíos maritim11s, que 
teom necessidade de rec1·utar sua marinhagem, o nas 
quacs o ministorio dil marinha tem a seu cargo o 
se1·viço de colonias, e de grande numero de for-
talezas. · 

Potlia-se, pois, observa o orador, deixar inteiro 

tempo de guer..a. · 
No corpo de imperiaes marinheiros a reducçfio 

foi de 58fraças,pol' ser de 3,!62 o estado ell'ectivo 
e de 3,{0~ o que está no projecto. . 

o corpo de impel'iaes e extinguir o batalhao naval .. 
Essa extiucçllo traria maior economia, embora se 
deixasse o estado completo do co1·po de impeJ•iaes. 

O cól·te nos meno1·es mal'inhoiros só se póde jus
tificai' com duas razões: impossibilidade de obter 
mais 2,000 praças e sufficiencia de tal numero de 
praças para dat· :í esquadra annualmente o numoJ·o 
do marinheiros de qno olla precisa. Som uma destas 
J'azlics,o cÓJ'te nos menores marinheiros é o mesmo 
que cortar algumas das raizes que alimentam a 
gmnde arvore que fomace gente instruída e bem 
educada <í nossa marinha de guerra. 

No batalhão naval o córte foi maior : o estado 
eJTectivo desse corpo, sendo de 895 praças e o vo
tado na camara de 750, a.reducç:lo é de iMi. 

Nas companhias de menores a roducç:lo é nomi
nal, rorque,sendo o estado ell'ectivo das mesmas de 
{,~9 praças, o projecto de· lei d:í 2,000 praças, e, 
pois, deixa a margem de liOD Jll'a~as. 

Temos, portanto, que a •·eilucção de forças de 
mar foi a seguinte : marinhagem 27ti praças, im
periaes mal'inheh·os ü8 e batalhno naval :I.Mi ; 

Examinará o omdcr o que já recebe annualmente 
o cm·po de impel'iaes das companhias do menores. 
Pelo ro\atorio va-se que as 1/19:1. pra~as das 
rlompanhias forneceram do i• de Jane1ro de :1.865 
ao i • rle Setembro de !866, isto ó, durante 20 
mezos, ~20 praças, ou 2i praças por mez. Dous mil 
menoJ•es devem fornrtlOI', pois, por mez 29 praças, e 
anuualmente 3~8 praças. Se a a1·mada nacional. 
precisa apenas annualmente de 3~8 recrutas, o 
córte do, estado completo das· companhias foi con
veniente Se precisa-se de mais gente, a r.educçfio 
das 3,600 p1•aças de menores a 2,000 foi mal· 
.calculada, e tanto maioJ' ó o erro do .calculo quanto 
é certo quo as companhias de menoms devem 
tamhem lornccer uma p:ll'te dos· marinheii'Os em 
ciJ·cun1stancias extmm·dinarias. 

o total das reducções é, portanto, de ~78 praças, re· 
duccões pequenas, é ce1·to, e que não poderiam se1· 
maiÔres, respeitando-se o batalhão naval, que, no 
conceito do o1·ador, poderia seJ' supprimido, visto 
como ó elle hoje uma uxcrescencia na lnal'inha de 
guerm. · 
· As forças de mar entre nós devem ser. compostas 

deimperiaos marinheiros e llemenoros mal'inhei•·os. 
O imperial marinheii'O pódo se1· artilheiro, fuzi· 

Jeiro, isto é, fazer todos os se1·dços de um soldado 
naval, som nunca deixar de ser ma1·inhriro. 

O coJ•po do imperiaes, recebendo meninos educ t· 
dos pelo Estado nas companhias de menores, to1·· 
nar-se·ha, se j:l o n:lo ó, um co1•po escolhido o 
proprio para todos os serv1ços de guel'l'a e toda.> as 
fainas de bordo. 

O que ó um so~lo naval em pl·esonça de uma 
praça de imperial mariuheiro ? A ignoraucia em 
presença do saber. -Um homem alheio :ls fainas de 
bordo, em presença de um homem do mm·, e tl tal 
o bata!Mo naval, gue o nobre ministro llec\ara 
composto de analphabetos; tl tal, que se não tom 
podido onconh·ar nelle gente apropl'iada para as 
duas .companhias de artilhada. 

O que explica, pois, a presença nos quarteis de 
marinha de um corpo dessa ordem ? O respeito :ls 
tradicçlíes ; a difficuldatlo de oxtiuguiJ• os restos da 
rotin:i e da velha administraçfio. 
. Hoconheco o orador as ohjocçlícs feitas pelos vo· 
lhos almirantes brasileiros com quem tem mais de 
uma vez conversado a respoilo. Dizem elles que o sol
dado naval ó a disciplina a bordo, a policia do bordo 
c o que contem as tripolaçõos. Essa objocçcro ora 
procotlonto cmquanto os navLos estavam cheios de 
maJ•inhagem, recrutada nos podas o nos barcos de 
cabotagem; mas isso osltl acabado, o a nossa mar i-

Mas a solucrto dessa ques!llo depenrle de ohscr
va~Cios que só o ministi'O e seus agentos podem 
fazer. De tudo I]Uantil a esse respeito tem dilo o 
orador se póde deduzir que os córtes na marinha 
fm·am até ao viveiJ•o de marinheiros, emquanto que 
na guel'J'a eonservaram-se os depositos, os !llenore~, 
o que eleva as forcas de terra a mu1to ma1s 
de {6,000 praças, quê foi o numero com o qual· 
pa1·ccia llOntenl1r-se o respectivo ministro. 

O oradOJ' resume as suas opiniões a respeito do 
l{Ue se devia cortar e couserva1· ao seguinte : ex· 
tmccno do batalhfio naval, consorvaçrro do estado 
completo do corpo de impcriaes 'marinheiros , con· 
servaçno do estado completo das companhias de 
mcnOI'es, viveiro da armatla em tempo do paz o 
om tempo de gum•J•a. 

Com aquella extiucçfio far-se-hia a mosma ou 
maior economia, e urro so desorganizava ou, antes, 
nrro se onfmquocia elemento algum indisponsavol 
ao vigor da nossa pequena marinha de guer1:a. 

O orado1· passa a outro assumpto, o oxanunar:l o 
estado do material da nossa marinha de guerra, 
isto il, o estado dos navios nos quaos devem cm· 
barca r os nossos officiccs c soldados. · 
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Na camm·n dos deputados um distincto ex-minis· 

tro demonstrou, com muita proficiencia, que o navio 
quo custava mnis caro e ~om o gual se despendia 
mais era o navio de gue1·ra brasileiro . Esqueceu· 
se o distincto deputado, ·a quem o orador allude, de 
affirmar que as na!)lles maritunas que mencionou gas-

. tam menos do que nós com os seus nal'ios, mas que 

. despendem seu dinheiro com navios que podem 
combater, e p1·estm· serviços muito utcis, emquanto 
que nós os brasiloii·os nutl'imos o alimentamos 
uma esquadra, cujos navios estilo em sua maxima 
parte arruinados ou incapazes do combater com 
quaesquer navios de guerm qnn montem, nrro dirá 
canhões miados do i 50, 300 e de 400, mas canhões 
raiados do 70 ou canhões lisos do .68, 

Examinará o orador o estado .dos navios, fun· 
dando esse exame· no que leu no relatorio e no que 
disse o illustro depntarfo, o Sr.Osorio,na camara,sem 
contestaçi!o do honrado ministro. Por esse exame 
verifica o omdor que os navios que podem tet• 
seJ'\'entia para o estado de paz e para combater 
cm tempo de guer·ra sfio os seguintes : Amazonas, 
Bahiann, Sete de SctembJ•o, Nitheroh~i Vital de 
Olil•eira, Dolmonte, ltaparica, Trajano, 1uagé, Ypi
ranga, Araguaya, .1\!eal'lm, Lima Bal'l'os, SolimOes, 
Java1·y, Brasil, Bahia, Darroso, Araguary, e os 
tranportcs: !\ladeira, Purús, Leopoldina, Verneck 
o Bonifacio. 

Infelizm~nte esta é a verdade. Tem·se despendi rio 
muito o Mo tem o Drasit nem navios propl'los pa1·a 
a grande guerra, nem para a gue1·ra Iluvial e nem 
mesmo para os serviços cm tempo de pn, i nstruc
r·ill• de officiaes, guarni rito, etc. 

De que pi'Ovém isto ? De falta de systema. Somos 
pela primeira vez ministJ·os tln marinha e aprende
mos alguma cousa; o estudo desenvolve os nossos 
conhecimentos 8 nunca m~is exercemos essa pasta. 

São esses os navios que, sem eontestaç~o, podem 
continuar em tempo de paz com algum proveito, 
por sm· o seu estaria mais ou menos regular. 

Os outros ou s:Io monitores feitos especialmen· 
to pa1·a a guerra de rios e incapazes de qualquer 
servi<:o em tempo de paz, além de deteriomdos, ou 
são encoumcarlos, que, como os Colombo, Herva/ e 
Silvado, estão muito def.oJ•ioJ•ados, segundo o diz o 
J'elatorio, ou, como o Cabral e .lllariz e Barros, que 
para nada se1·vem hoje, como o declarou na camara, 
e sem contestaclio do nobre ministl'o, o Sr. deputa· 

H<l ainda oull'il.raZ11o que explica esse d osgraçatlo 
estado do cousas. Gastamos muito, quando se tem 
medo, e sompm mal. Quando a ne~essidade passa, 
niTo gastamos nem o que tl indisponsavel para con
servar-se o que se fez e do que se ha de precisai' 
mais tarde. · 

do Osor·io. • . 
Pódo-se, pois, affi1·mat' que ternos em serviço. per·. 

to de 30 navios incapazes do ~nnfquer comm1ssão 
em tempo de paz, impi'Opl'ios pnm a guerTa, e en· 
tr·etanto, figuram como machinas de guerra e des· 
pendem extraonlinaJ'iarnente. 

Em :1857 mandou o orador· consh·uir W canho· 
neiras para manobrar cm rios e propoz mais fardo 
aos seus:· collegas o despcnrlio do 1,500.000.~ a 
2,000:000$ para a consl!·ucç:ro de docas seccas, em 
as quaes fossem conservados esses e outros navios 
apropl'iados á gue!'l·a fluvial com os nossos inquietos 
vizinhos. · 

Os collrgas do orador; quando no ministcrio, 
O findas, Souzas Francos e outr·os diss<'ram·lhe: 
• Como gastar mais 1,500:000$? Não I<' mos sitio 

· jil filO combatidos. no senado .pela COIIiflJ'a das 
canhoneiras? • 

Nesses bons lornpos os ministros tinham medo 
de gastar, e a oppos1çilo dos i\luritibas, Ilauomhys 
e OIJ!i·os innuiam extraordinariamente no animo ilo 
ministro seu adi'OrSiii'ÍO. Hbje é o contrario. 

Pois hem, contimía o or·:ufor, nno se gastou a 
somm~ tle UiOO:OOO$ e 0111 Hiachuelo llilo po1lemm 
estar preso~tcs todas as canhoneiras comp1:artas 
pam a gnerr·n do· Pa1·aguny, algnm~ts das quaes Jil so 
achavam detm·ioradas pelos cr·uzoH·os em alto mar. 

Isso qunr· dizei' que ó mais convenie~te ter gran
des meios de rcpai'ill' o guardar nav1os, do que 
ter em actividade o em serviço uma osquarh·a votha, 
deteriorada e que Jlill'il nada scrvil'il em tempo do 
guerra. 

Qual o estado de nossa esqnadr·a? por·gunta o 
or·udor. Essns ciJHloenta o tantos navios ~ne lemos 
tripulados, omatlos, p1·estam sm'l'iço cqmvalcute ils 
desprzas qne com l'tli'> fazemos ? · 

O que vale mais: tm· 20 ou 30 navios bons, 
hem ill"mado8, ou ~O. üO, fiO som cnpacidado pam 
combater o som aptidilo mesmo para navegai' c 
desempenhar scrvi~os de paz ? 

Dos navios meneionados ternos a Mearim, que o 
J'olatol'io dií como boa, e o Sr. Osorio disse que está 
podre. · .• · . . 

'l'ou.os os dous ll)Onilol'es Ja.vm·y e Sohmues; 111· . 
cnpazos para qnalqum· commissilo e serviço de paz, 
que r!Hviarn ser eouservados como poderosas ma· 
chiuas do guerra, e que estragar-se-h;to, se forem 
cmpr·egados em alio ma1·; e se exporão muito em 
qualquer temporal. 

O Sa. ZAcAmAs :-E o Ind11pendoncia, que para 
nada se!' Vi nl. 

O Sn. SARAIVA :-Se~uramonto esse navio, se. 
permanecermos orn paz durante dez annos, gaslaJ'á 
muito mais do que o que seria necessario para com· 
prarmos em tempo de guerra machina mais po· 
derosa tio que elto. . 

ObseJ•va aiJula o oJ•ador que cm todas as nacaes 
ma ri limas o estado de paz é muito t.lifi'cronte do es· 
lado do guerra. Na paz as esquad1·as compoom-se 
de um trrço, de !llc!ade dos navios dnmnf.o a 
gncrTa. No Brasil thl-se o conll'ario. Acabou-se 
a guer1·a, e só se drJsaJ'IIla o navio que fica impl'es · 
lave!. Dir-so·hiâ qun as necessidades que o lm· 
Jl<ll'io l'lm da esquadJ'a sfio as mesmas dm'ante a 
paz, c durante a guor·ra. 

E pai'iL se julgar imp1:r.stave! um navio é preciso 
qno esteja innavrgavol, e tomo~ o exemplo d1sso no 
JIJ,wi::: e BaJ'I'OS , muito detm·ioi·ado, o qno. se 
maruJou conccl'lar em Montcvitléo, quando porhnm 
sor· feitos os concnrtos no Ilio de Janeiro, so não 
fosse mais couvenionto condomnal-o. 

Quantos vapores tcinos · no caso do lJlrwi::: o 
Barros? Quantos tlevi:un estar contlomnat!os? 
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O .SR. ZAcAmAs: - O primoil·o s~l'ia o Indepell
deiiCia. 

o Sn. SARAIVA n~o crO que as uiscussõos do 
pal'lamento possam reformar e inlluir na, reformas 
de que J?l'edsa uma administraça.o. 

Só tel'la fé nos inquoritos feitos por commissCes 
de deputados e 'senado1·es, encarregados de estu 
dar tudo quanto convem conhecer para melhorar o 
serviço e fazer economias. . 
. ~raos ingue1·itos são, porem, impossíveis. Os mi· 

msll·os. nao os propoem .e os deputados nao o 
determmam. 

O ora~or P-spera que os minish·os liberaes pedi
rfio taes mque1'1.tos, e o Ol'ador est~ dispost? a acon· 
~elhar taes me10s, como os ma1s propr10s para 
J!Justra1' as camaras, se seus amigos subirem um dia 
ao po<ler, o que parece ao orador difficil e a mui· 
tos conservadores cousa impossível. · 
. Em vista <lo ponderado, o omdor acha conve· 

mente con~ervar apenas os Mvios bons, e aproveitar 
as econonuas que a condemnação dos m1ios navios 
deve trazer para prepamr tloccas seccas, diques ou, 
antes, augmentar a aptidllo de nossos arseuaes para 
o concerto e guarda dos navios. "'Sem isso nunca 
teremos esquadra e gastaremos rios de dinheiro 
sem_pre que tivel'lnos receios de comp!ic(lçúos inter· 
nacwnacs. 

O SR. Rm~mo !U Luz : - Se não temos na vi os 
pa1·a o sei'VÍ(:o, quanto mais pam guardai' I Ha de 
se desembarcar os offidaes ? · 

O Su. SARAIVA obso1·va <fue S. Ex. o Sr. Ri· 
beiro da Luz Jemb1·on uma clm~a de ·nossa admi· 
nistra~1io, quando ~liz-que nã~ devemos diminuir 
o numero t.fos nav1os, porque os offidaes mio cm-
. barcari!o. . 

Em pl'imeim Jogar, observa o orador, se a 
falta .de dócas seccas pl·odúz a ruína dos navios 
prop_r10s para rios e inserviveis dumnte a paz, ó 
p1·eclso fazei-as para podcl'lnos ter navios que 
possam ser nellas guardados. 

Em segundo Jogar, pondem ao nobre ex-minis
tro que em monitores 1·uins, em navios pod1·es, 
fundeados ~os portos, . nada podem ap1·ender os 
noss.os offictaos <!e mann.ha. Se .e p1·eciso da1· aos 
officlites do mal'lnha mmos d~ Vllla e de deconto 
suh~istcncia, é mais oconomico da1·-lhes em te1'1'a 
mesmo as vantagens de ernba1·cados, tio que fi"urar 
embal·qucs em navios podres, ondo o tmbaU10 ó 
inutil o a vida se passa sem1n'e em terra. 

O omdor que1· o sold1tdo do marinha educado o 
prop.u·ado na vida do !lliU' e, pois, quer lambem que 
o soja o oJiidal de mal'inha. 

Já disso uma voz que marinheiro o offidal t!e 
mal'inha ó cousa quo se nllo improvisa. 

O Sn. RllllllllO o,\ Luz :~E a eclueac:cro chi-se no 
rnn1· o em navios. ' 

O Sn SARAIVA u:io eontcsLt isso o nem qno1' oxtin
guirtotlos ~s navios; o que deseja tl quo tenhamosa1·· 
ma do~ nav1os bons, capazes ·tJc SOI'I'i(:os do paz ou 
Jli'Oprws ,P:tl'il a guerra o u~o que possua o Bmsil 
uum m:ll'lnha som valor ef]lll \'alente ao nmnoro dos 
navios c 1is grandes tlospozas fJllO faz. 

Está o orador rcrsuadido de que seu desejo é 
util li nossa marinha de guerra. 

R~c01·da ainda. o orado1· que o nosso quad1·o de 
offic1aes ó oxt:ess1vo. Se ncro se quer th·ar nos offi
ciaes os estímulos, deixe-se como está o quacil·o e1n 
relaç~o :is patentes de i• tenente e ás que lho sao 
superwres; mas reduza-se á metade o 'luadro dos 
2•• tenen.les e limite-se assim o numero dos guar
das-marmha, porque a experiencia de meio seculo 
tem demonstrado que temos vivido, e bem, com 
metade dos 2" tenent~s que figuram no quadro. 

O Su. Rmmmo DA Luz:- Concordo em que o 
numero dos 2•• tenentes é excessivo. 

O SR. SAIIAIVA :-Com menor numero de 2•• te· 
nente~, esses olficiaes mais dep1·essa galgarão postos . 
superwres. 

O Sn. Rmmmo DA Luz :- Com isto n(!o con· 
cardo. 

0 Sn. SARAIVA :-Mas é isto uma VCI'liade incon
testavel ; 2~0 2" tenentes, pretendendo 60 togares 
de i••, obterão promocues mais difficilmente do 
que i20 2"' tenentes. 

Tomando ainda ••m consideraç1To a obsOI'Var.fio 
tio Sr. ex-ministro da rnnrinh:1, obsei'YlU'iÍ o orailor 
que, reduzidos os navios :1 metadr, os officiaes 
rovezal·-se-h:lo no scrvi~o dos navios conser
vados, a n:lo seguil··se o principio de c1ue ó pre
ciso crear commissúes e se1·vir.os para dar que 
fazei' aos distinetos offieiaes da nossa armada. 

Nestes ultimas tempos foram m·eadas l'eparti
ç.ões de pharóes, de hydrographia. Para qu~ taes re
partições? Quer-se desenvolver o servi~o dos pha· 
róes ~ Quor-s~ fazer, 1l que ó eminentemente util, 
o ex:une e a vnrificação de todos os perigos de 
nossas costas'? :Mas com qne dmheiro se ha 
de dar desenvolvimento a taes servir.os? E o que 
fica sendo o conselho naval, centró e direclOl' 
dos servi~o~ esp11ciaes ? So so que1· descnv~l
ver os serv1ços dos pharóos e do hydrograplua, 
l'tJforme·se o conselho naval e inclua-se nolle mais 
essas duas especi.llitlades, o incumba-se a elle da 
t!i1·ecr.ilo e flscalizar.ão de Iaos sorvir.os. 

Mas abandonar Ó conselho navai, deixai-o sem 
nada faze1· e crear dous; quatro e mais chefes de 
rer~:u·l.içties isolados, sem nexo, sem conselho dtl 
companheil·os, mo p:u·ece cousa pouco conveniente 
e muito pouco economit:a. 

Córle, diz o orador, o nolH·c minish·o por todas 
as dospezas fJUO n:To l1·azom incontostavol proveito. 

Condemno os navios pocll·os e imp1·ostavois; aR· 
Iro nos nrsonaos c veja o que se pt\tle ec:onomisar 
nelles; hahililn os arsonaos para construir e dis
pensar a Ponta ela Art1a o os ostaloii'Os ouropws 
ou feche·os, se cllos nada construem. 

Só assim podcl'Omos dominai' a c!'ise que nos 
assolw·ba. 

Al'sonaes quo não tmbalham )lilo podem ser 
congol'l'illlos. 

Como ministro, o ol'i\dOI' protondou inli'Oliuzir 
nos a1·sonaos os mclhOI'illllentos conhocidos na 
Eui'OJl:l, o mandou buscar para o tla Ctlrlo uma 
gramlo machina do serrar. 
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Lembrou-se do arsenal da Bahia, e fez vir 
lambem pa1·a aquelle arsenal outra machina. Pois 
bem: essa machina, compmda ha :19 annos, ainda 

· não funcciona por falta do casa. · 

S. Ex., isto é, que elle procederá IM bem, como 
proecderia S. Ex. em semelhante commissl!"o. 

Se o omda•· estivesse no caso· de dar conselhos ao 
nobre ministro, dar· lhe-h ia o de nl!o escolher para 
taes commissúes senilo os homens que sl!o geralmente 
conhecid~s pelo paiz ou, pelo menos, pela parto O Sn. PAnANAGUÁ :-Isso é caracteristico. 

O Sn. ConnErA:- Era melhor vir a macbina de
pois de feito o edificio. 

mais illustl'ada do pai?.. · 
Na repartiçl!o da marinha ha muita gente ·que. o 

paiz conhece. · . 
O Sn. SARAivA observa que umn machina ele sermr 

púde ser montada em qualquer telheiro, c não tem 
necessidade de ser collocada om palacios, tilo rkos 
como o da Gl01·ia, em quo faz conferencia o illus
ll:ado se!Jado•· pelo Paran:\. O facto ele. nilo fune
Clonar amda a mnchina mostra apenas o desmazele. 
da nossa adminishóamto superior. 

Ha dous [lara Ires annos, observa o orador, os 
ministros afiançavam saluos, c disse1•am que o Brasil 
era um paiz maravilhoso, pois dava o lll'llo cspe
ctaculo ele ter florescentes as suas financns depois de 
uma guerra, cm que se despenderam r.eõtenas de mi· 
!bares de contos. • · 

No delirio que produziram taes apreciações 
todos tiveram sen qúinhfio nq m·çamenlo, desde ,o 
S~?ldado até o geneml, desde. o port~iro até os ·m!· 
n1s!J·os de Estado, todos Viram seu bolso ma1s 
cheio. . 
. O ministerio actual mo~tra o ··~verso do quadro, e 
o ministro da fazenda acaba de declarar :1 camara 
que a questão financeira é tudo, que a reforma 
eleitoral não é prog1·amma do pa•·ticlo conservador 
c, portanto, nilo póde nem se quer perturbar os 
trahalhos do sovemo. 

Melhorar as finanças, eis o que é sedo, oppor· 
tu.no e digno das medilaçaes dos estadistas L1·asi· 
leu·os. 

Os jornaes, por sua vez,osquecem a refo.rma elei· 
tora] e só applaudem os que tratam de restaurar 
as finanças. · 

.Não pretendo dizer o contrario e quero ir com 
a. ~o.ada , para não encontra1·-me com os pre· 

·· CtplCIOS. 
· Quero crer mesmo que disse um absurdo, 
quando aflh·mei na discuss:ro do voto ele graças, 
que só a naçilo póde restaura~· as suas finanças 
esc.olhemlo, sem conselho do IJ'OVCI'llo , maiorias 
que fiscalizem o despendia dos dinheiros publicos. 

Mas se a questi!o financeim ó tudo, o que ·tem 
feito o governo para a resolver? . 

Deixa1·ei e desenvolvimento dessa theze para os 
orçamentos. 

Ha generar.s e paisanos muito probos e o orado!' 
não lembrara nomes, para nl!o expor-se a esque
cimentos. 

Ha mesmo probidades, que procuram economisar 
até em papel, como acontoceu,jlo Sr. barilo de Angra 
na estrada de ferro. 

Escolher Jüra desse circulo .é ex~or-se o minis-
tro a ter as polemicas que temos !Ido, . 

Não se mandou Tarnanthlré, Delamare e Angra 1l 
Europa comprar navios, fazer g1·andes despezas 't 
E, entretanto, n~nhum ministro teve necessidade do. 
responder aos deputados por isso. 
· l'or que? Porque eJ•amjà muito conhecidos. 

Para o ormlor essa questão não tem importancia, e 
só póde elesgostar o nobre ministro. P1·ovando 
S. Ex. que se economisou na compra de encommen· 
das, tem-se defendido, e é o que quer veri· 
ficar bem. 

Deseja ainda saber do nobre ministro o que se 
despende po1· cxercicio ~om o laboratorio pyro
t.ecbnico e o que produz esse laboratorio, especi· 
ficando se a. despeza do seguinte modo : mate!·ial, 
pessoal, consumo . de gaz, artigos diversos. 

Crê o 01·ador que já precisamos de armnzens que 
gua1·dem as muniçaes de guer1•a da marinha e do 
exet•cito, porque continua-se a t~abalhar em tempo 
tle paz como se trabalhava em tempo de guerra. 

No CTne cliz o orador nli.o vae a meno1· desconfiança 
para com o illustre director do lahomlorio, porque . 
ninguem aprecia mais do que o orador a sua apti· 
dfio, moralidade e serviços • 

0 Su. BAR.\0 DA LAGUNA :-E' muito digno, 
O SR. SARAIVA vaa t01·minar recordando um epi· 

sadio occorrido nas ultimas sessões ~a eainara, e 
mostrando a conveniencia de lt!rem os ministros a 
correspondencia do Rio da Prata, que sahio hoje no 
Jornal do Gommcrcio. · 

Agom,se o nobre minis!J·o tivesse muita bondade 
Jlara com o Ol'ado•·, pedn··lhe·ia que lhe fol'llecese 
alguma~ informaçúos. 

Dosc,1a o o•·atlor comparar as compras feitas pelo 
ag1!nl.o do ministerio da ma•·inha na Eu1·opa com as 
comp•·as feitas no ultimo quinquennio ou deccnnio 
no Ui o de J:meiro o assim as quantidades dos a1·li· 
gos comp:·ados o consumidos no COI'I'enle oxm·dcio, 
com os comprados, consumidos ou gual'llados nos 
~xorcicios nutel'iorcs O Ol'ador nada tmn e1uo ver 
com a pessoa· escolhitliL pelo nob1·e ministro, desde 
que ~· Bx. a conhece perfeita monto o afli•·ma qua a 
pi'Olmlatlo desse homem é 111o g•·ando como a de 

Justificando a superioridade do regimem manar· 
chico sobre o republicano servio-se o nobre minis· 
tro da fazenda de um argumento, que tem s1do 
muitas vezes reproduzido no •·ocinlo elas camaras, 
e disse: V Me o que é o Brasil 0111 compamçtro com 
as republicas do l'mla I Nosso estado ó optimo, e o 
daquellas republicas é ninda· pessimo. 

Jlois bom ; o Jornal do Gommarcio diz o se· 
guintc: 

" A respeito da situar.i!o financeira, observou o 
presidente que cm embaraçosa, mas de nenhum 
modo clesospornda. O povo p•·oeluzia mais e me· 
lhor do que nunca, o govm·no cortava resolutamcn· 
to pelas dospezas, o assim mal podia deixar elo t·es
tabcloccr·so o equili1Jri9. O o•·~anwnto ~am l87G 
havia autorizado uma dcspeza do 20,2ti!l,ü0ii pesos, 
além elo H,all:l,OOO, autorizados por lois ospecincs. 
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Para fazer face a esta despeza calculara-se uma re
ceita de i8,H3,010, que, sobrevindo a crise com
morcial, ficou reduzida a i3,ri83,633 offectivamente 
arrecadados. 

" Tomou então o governo a sua resoluç~o. res. 
tringindo a desJleza mesmo no correr do exercício .. 
Sem deixar-se do attenuer a todos os ramos do ser
v(ço publico, desde logo se separaram do orça
mento 3,3!7,000, e a despeza· autorizada por lei 
especial restringia-se a ti,22l,OOO. Gastaram-se, 
portanto, ·monos 9,~09,000 do que a som ma nulo· 
rizada. Ainda assim, no fim do anno de i876, fi. 
caram por pagar 4,ri6:J,OOO, mas no fim de t87ii 
tinham ficado 9,873,000, e, portanto, a situaçilo do 
thesouro havia melhorado. " 

Se, pois, o nobre minis!J•o da fazenda entende 
que pa1·a nós a quest:Io financeira Ó· tudo, cumpre 
f.uer todos os esfo1·ços para q11e o governo impe
rial mio se mostre nem menos ·apto, nem menos 
patriotico do que o governo de Avellaneda. 

guaJ•niçaes, porilínl!ue hoje se acha reduzida apenas 
a 270 praças. Applaudia lambem a diminuiç~o. da 
força embarcada, que de 3,000 p1•aças, que llgurnvam 
em todas as leis anteriores, passa agora a ser de 
2,500, com o que se faz uma economia que, a pri
meira vista, todos comprehendem. 

Disse-nos, _porém, o honrado senador que nao ti· 
nhamos feito nos corpos de impel'iaes marmheiJ•os e 
no batalh:io naval arJuelles córtes que se poderiam 
effeetuar, e.ainda mais que tinhamos aconselhado ao· 
senado quo adopt:~sse a reducção nas companhias de 
aprendizes maJ•mh~iros . . 

!)uanto ao co1·po de imperiaes maJ•inheiros ~ue 
ex1ste nc~ta Côrte e ao corpo que está na pi'O· 
vincia de Malta Grosso, observo que a reducção 
n:io póde descer do ponto em que já está, cm vir· 
tude da emenda da camara dos deputados. 

O Sn. ZAr.Anus :-N:lo fallei contra os imjleriaes 
marinheiros; disse que se podia fazer eliminnçao 
completa do batalhão naval. . . Mostrem os no'1res ministros ús republicas do 

Prata que o govemo monarchico é ainda o melhol" 
cm rela~ão ás finanças, e o que coJ•ta pela despeza 
com mais ~oragcm e menos acanhamento. 

Só assim os nobres ministros poderão provar 
que o seu monarchismo é maior, mais sincero e 
mais convencido do que o monarchismo dos libe
raes deste banco, que vae parecendo a muitos menos 
sincm·o e menos convencido. (lifzeito bem.) 

O Sn. JuNQ'UETRA:-IJ·ei .a esse pon!o. , • Já está, 
por conseguinte, reduzido este coJ•po a 3,i04 praças. 
o, se a camm·a Jos deputados tleterminou,_ e o s.ma· ,. · 
do parece taTi1bem inclina1lo a determinar, quli a 
força embaJ·cad:L só conste do corpo de imperiacs 
rnal'inheiros, n:to ó possível fazer nelle reduc· 
çlio maior,· porque mesmt> o senado j:í est:í conven· 
cido, pelo que se tem dito aqui, que são impol'lan; 
tissimas as funcçliqs desse corpo, por assim !lizer 

O Sr. Jnnq11etra 1-E' para explicar o pa· mixto, porque participa da natm·eza do mal'inheiro 
recer da commissilo de marinha e guena que eu lo· e do soldado, e que tem prestado relevantes servi· 
mo a palavra, visto como o honrad~o senador pela ços. · . 
província da. nahia começo~ o s,eu JscuJ·so, '.lizcndo Resta o balalhllo naval. Disse o nobre sénador 
que a comm1ssilo f61·a mUJlo r1gorosa apreciando a que podiam se lei' feito grandes córtes ••• 
proposta s_obro as forQaS de mar, tendo sido nímia· o Sn. SATIAIVA:-Podia se oxtin~uil-'omesmo. 
mente bdmgnfi a respeilo da proposta sobro a~ forças " . 
de terra. · O Sn. JuNQUEIRA. • . ou quo este batalhilo devia. 

Sr. presidente, comquanlo seja eu o relator da desappm·eceJ' do quadJ•o da nrmaila, onde é hoje 
respectiva commissão, não me achava presente no uma excrescencb, segundo a opini:to das pessoas 
r! ia cm que foi assignado o parecer áccrea das forças mais entendidas cm negocias de marinha. . · 

·de terra, do maneira que só o assignei depois. 'l'o· Não desconheço a procedencia do a1·gumento !lo 
mando,. porém, os papeis que vieram da camara dos nobre senador. quando diz que o bnlalhlio naval ti 
deputados com a proposta !lo govern osobre as forças hoje uma excroscenllia. D,l facto, qunndo o bata· 
de m:ll', e com as emendas feitas po1· nCJuella camara, IMo naval foi instituído para a nossa armada, 
eu entendi qne devia lançar ~m parecer que dósse assim como instituiÇilo analoga existia na marinha 
sufficicnle luz sobre a· malcrm, de forma que o ingloza, foi porque a foJ'(la numcrica, que avultava 
sena(lo comJll'ehendcsse a diminuição que Scl pl'O· nas praças de p1·et compunha-se, entre nós, de ma· 
1mnha nessa força o conhec~sso qual a economia que rinhngem. Quando se creou o bab1lhilo naval, as 
se fazia. · praças eram recrutadas e levadas para bordo sem 

Ora, desde que o governo aceitou na camara dos a p1:ecisa instrucção o disciplina, e p01·taulo preci
rleJlulados a reduc~ão do 3,000. pr_aças de p1·et savam ter diante d~ si uma fo1·ça disciplinada r:ue 
embarcadas dos corpos de marmha e de mari· as contivesse, asoim como praticam os inglezes e 
nhagem a 2,_1100 um~amc~lo dos corpos de rnal'i- americanos do' norte, f[U'' lambem teom desta· 
nha a eomm1ssrro devJa ass1gnalm· este fa~lo porqne camontos cm sua mal'inha para disciplinarem os 
conÍóm · elle dous elementos muito importantes : cm recrutas. 
primeiro Jogar a diminui~~o da fOI'Ç!l clfeclivamento lllns entro nós, tendo-se desenvolvido, fclizmonlo, 
embarcada nos navios de guerra o nos transpo1·les o COI'JlO tlcimpcJ•iacs maJ'inhciros, parece que essa ins· 
no futuro anno Jinaneciro ; o cm segundo Jogar a lituiç~o deve code1' o passo a os~a Qntm, que om !fio 
eliminação completa da marinhagem. boa hora foi crcada pam J'egulansat· a força da nossa 
o nobre son:ufo1' applmulio essa eliminação,porque armada. Heparo, po1·ém, o nobre senador que nós 

disse-nos q uc, com .ell'eito, j:l nos nn:ios sómcnlo j:l fizemos nesse ~o1·po um cúJ•Ie muito cons~dlwn
cxislia uma pequena !Jarto dl'ssa marmhagcm que vel : as companluas do batalhão naval altmgcm 
,;ntigamcnlo compuu 1a quasi a tolalidatle das. pela OJ'ganização actual, a 1,ti00 praças ; e a 
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commissao. rle. marinha c guer1·a da camara •dos • no § 2• rio art: f• das propostas que a forca de im· 
deputados ace~tou a reduccão do mesmo co1•po. a pel'iaes mal'inhoiros so completasse com marinha· 
7li0 p1·aças : portanto já v~ V. Ex. que o batalhão gem o praças do marinha. Por isso, a commissão de 
naval soffl·e um corte de 750 p1·acas. mal'inha e guerra unlenrlrJu ser mais conveni~nte, 

O senado comprehende que este é o melhor uma vez que se ahalio a marinhagem, determi· 
modo de fiiZOI' uma mudança. Não podemos do nar logo que a fo1•ça de 2,500 praças fosse 

·uma vez, do chofro, acabar com o batalhão . naval, complHtada com impcl'iaos e navaes, e que· no 
porque talvez resultassem inconvenientes ao ser- § 3• se declarasse que o ministerio da maí·inha 
viç.o ;· pouco a pQllco rodm·:l ser diminuído pelas póde utilisar·se do excedente desses corJIOS que 
baixas, e por outras c1rcumstancias, quo afinal o não ostao embarcados. Resta o· numero do 1,300 
extinguirilo do todo. Urna medida I'Apentina nao p1·aças no estado actual, que sa:o apenas sufficientes · 
seria vantajosa, o teria todos os inconvenientes de para o sm·viço dos hospitaes, dos quarteis, dos 
um salto mortal. pharócs, dos ars~nacs e a todas as licenças e baixas 

Quanto ás companhias de ap1·endizos mari- temporarias que teem as praças que se vilo ourar de 
nheiros, a commissão do marinha e guerra assignalou qunlquer enfe1·midade. Portanto, o.numero de pra· 
em snu parecer os grandes serviços que essa ins· ças dos corpos de imperiaes marinheiros e batalhl!o 

·liluiçlío tem p1·estado e póde presla1·, o declarou· naval sao apenas as que bastam para os serviços 
que podem ser consideradas como os viveiros de do minister1o da marinha. . · 
nossa marinha. Na. gu11rra do Paraguay prestaram O no!Jre senador disso que o desem·olvimento 
bons serviços. e distinguir:1m-so muito nos combates, dado ás companhias de aprendizes marinheiros era 
porque o senado sabe que o soldado quanto mais tanto mais necessario quanto ellas poderiam, mesmo 
JOVOII mais tomerario. Apezar dos esfo1·ços feitos no estado actual, fornecer o numero de recrutas, 
'pelo governo para completar as companhias, o nu· de que precisasse a mal'iÍiha, e para isso fundou-se 
mrro do pm~as só attingio a pow!o mais do 1,400, em uma infot•maçilo í[Ue tirou do relatorio, em que 
se111lo o numero completo 3,000. A cama1·a dos no anno p:tssado fl20 aprendizes ma1·inhoiros se 
deputados ontenrlou. pam bem da economia, que o diz que passaram para o co1·po de imphriaes. 
total deve ser de 2,000. . CI'Pio que a informnçao do rclatorio é exacta; mas· 

A commiss:io I'Cconhcr.cu que essa red,wc:io é no- osso resultado ufio se póde obter todos os aunos. 
minai, porque rymz ser e deve SDI' muito leal. Se o aprendiz necessita de estar oito annos em uma 
quando presta informações ao senado. Sondo f8 as das companhias e o total destas attinge a f,f!OO pra
companhias de ap1·emlize.s marinheiros, c possuindo ças, é claro que a oitava parte deste ·numero não 
ellas só pouco mais de. f,400 praças, reduzido o póde dar 420, numero que as companhias fol'llcce
scu numero a 2,000, fica o mini.~l<'rio da\lllarinha ram o anno passado. 
com uma margem de cerca de 500 praças, que no O que so deu o anno passarlo foi, naturalmente, o. 
anno fnturo entrarllo para as companhias. Po1· resultado de que as turmas mais adiantadas, 
tanto, não . será p1·ejurlwado o serviço, o sendo aqnellas que c~mpletavam seu tempo_do i~sii'Ucção, 
annua a l01 de fixação de forgas, sassado o eXOI'- BI'Uitaram mm do que as turmas InferiOres. TO· 
ci'cio e completo o numero de .,00 , no' exercício mando, porém, um termo médio e vendo o numero 
futul·o, soas nossas Jinanças tiverem melhorado, que existe actualmente, devemos Cl'rlr que as com
se poderá elevar aquclle numero a 2,500 ou a 3,000 panhias podem fornecer 200 a 2õ0 praças annual
praças. · mente. Se- tiverem maior desenvolvimento poderilo 

Ent1·etnnto, n~o será nominal o ell'eito eéonomico, fornecer as 400, e então a mal'inha nito terá mais 
porque se na lei, qne estamos discutindo, se votas- necessidade, nr1n de angariar ·voluntal'ios, nem 
sem 3,600 p1·nças de aprendizes marinheiros, rl evi· muito menos d~ recorrer ao recrutamento da .lei 
dente que no OI'Çamento ~e marinha se havia do do 20 de Setembro de i874. . . 
decl'efln• a quantia nccessana pa1·a o sold?, etapa Faça voros pm·a que estas companhms tenham 
e fardamento desses aprendizes. Ora, so coi•tamo~ g1·ande dest•nvolvimento (Apoiados). Felizmente já 
!,600 praças ba de haver a economia l'elativa a essa temos f8; o é de lamentar que algumas tenham um 
distl'ibuiçilo, e assim na quantia destinada no orça· pequeno numero de nprend1zos. O govemo devia 
mento da marinha se dará o córto e01·respondente. envidar todos os meios pam augmentar esse lllllllel'n 
Não sará uma reducç:io nominal, porque, em i• até o computo votado ngo1·a, porque realmente 
Jogar o o1·çamento podel'ia sahi1· da assemhlea t~ndo nós dous ou Ires mil ap1·endizcs nessas com
geral dr.soqnililmdo o sem razrro de ser; o em 2• panbias, o reerul.amenlo para a armada deve dcsnp· 
Jo•a1· po1·que o govemo muito lcgalmenlo podel'ia par·r.ctw, no monos em tempo de paz, pois nrro ·lemos 
dt~rrulinal' o tmnsporto l!"ra onli·as .'·eriJas d_o Cft~c nPcessidado senao de ce1•ca de 400 pm(:a~, , 
so:n;io gastasse com os i,600 aprenrhzrs m;u·mhr.l· Portanlo, em relnç.~o ao pessoal esl:l JUSiifir.ado 
l'os. Estó modo de legislar ó mn1s vcrdndeit'O e l~al. ludo quanto a commissão a~onselhou ao sen:tdo; o 

O que queria o nobre senador pela !la!tia? Qun- cu devo dizer no ht?n."~do scnndor quo ~;!o .to-mbron 
ria que cunservassmnos o numero de 3,ü00 p1':tÇ11s, rJousn nova, nflo IIli ClO li rerlucçat•s; JUStificou as 
o portanto a despeza COI'I'Osponden!IJ IJlHIIIdo na qno vir1·nm da c;mmm rios deputa rios, isto ó, quanto 
aclualidadd só cxisll•m l,MlO pl'açns? :lmal'iuhagem aeonsel110u quo clla srja reduzida a 

As leis de fot·Ms como estavam Ol'ganizadns, h a 2,fi00 wa~as rrmcn das rm tt,mpo do )lil?., porque o 
20 :umos, I'Osoniiam-so rle mna cot'la o!Jscul'idadt•, govemo ,julga lJliC o sr.t·viro púdo se Jaznr com esse 
n qual Jli'OI'inha, principalmente, de dotrrmilmr-sornunwi'O do pl'aras; limitou os cor~os do imporiacs 
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mal'inheiros o batalMo naval ao numero de que 
trata a emenda da caniara, e rotlu.zio o numero de 
apmndizes mal'inheiros a um ponto razo<IVel, que 
m1o ó nem o estado de oulr'ora nem o estado ef· 
feetivo da actualidade, ó um termo médio. Pai' isso 
a commissão não pódo incorrer na ccnsum do hon
rado membro;" apenas procurou torna1· bem claro o 
pensamento ria camai·a dos tleputados. . 

Se a comrmssfio a[ll'escnlou alguma ·emenda, fo1 
no sentido apenas de luu·monisar mcltlOr as ideas 

ao veJ'(ladeiro alvo convenientcl á nossa mnl'inha, 
querendo que tonhamos apenas uma ccJ·ta esquadra 
do reserva em doca.q seccas, como denominou, prom· 
pta para servir no Hio da Pmtn. Eu f.'IICUI'O a quos· 
t:1o do modo um ponco diverso. Se fosse po~si· 
vcl lei'mos uma esquadra destinada só para ope1·m• 
no Rio da Prata em occasicro de guerra e quo essa 
esquadm podasse se1· gua1•dada, acondicinnarla, 
zolnrla e pmtarla, corno disse o no!Jre senador, cm 
estaleiros e docas seccas, eu c·,ncorclaria, mas·fdra 
mistc1· que ao lailo dessí1 esquad1·a tivessemos ou· 
tra que, nos tempos ordinario~, fosse applicnc!a ao 
sel'VIro de cruzeiro, ü gual'nição dos po1·tos, :1 ins· 
t~u~ç~o dos oUiciaes e da marinhagem. Fora mister 
cl!vJ.dn·mos nossa esquadra em duas secçue~·muito 
(lfstloclas: uma .esquadm de combalo no Rio ela 
Pr<~la, composta do monitores c canhoneiras que 
esh vos sem a secco o promptos á primeim voz, o 
uma outra esquadra, que se chamaria ordina1•ia, 
para tudo iss~ q!Jo acabo de apontar. -

· votadas com a proposta. S;io quasi emendas ele 
J•edac~ão; assim o art. 3•, po1• exemplo, tratando de 
prcmios a voluntarios c e~lrangeiros, ó obvio quo 
a p1·oposta se tornava restricta ao caso de marinha· 
gem para tempo de paz, e, como esta se abolia, é 
mislt•r aboli1· essa parte do art. 3.• e p,dl·o de bar· 
mania com a lei do t·cct·utamcnto. 

A commissão julgou tarn\Jem conveniente separar 
a autorização para a revisão da lei de promoção, 
porque, como é matcl'ia que entende com uma lei 
pel'luanente, não scJ'ia muito conveniente que 
ngOI'a, que se trata apei1as de .fixar o quantum da 
força, se fosse tratar ele mataria divrrs:t; por i~so 
a eommissão aconsnlhou ao senmlo qLJC esso arl1,;o 
addilivo fosse st•pat•atlo para tei' ullla discussão 
e,pcei:Jl. 

Dr.stc ponto do pessoal, passou o nobre sr.nador 
ao IJJalel'ial de nnssn armada. Eu, Sr. pi'Csirlente, 
não sou o mais competente para l1·alar tlr.sta. ques· 
l<io; quero mesmo deixai-a ao honrado muiiSlro 
da marinha. Nãü eslúu ha!Jililado a tini' ao srmado 
infOI·maçõcs so!Jro a capacidade dos nossos navios, 
nem sobre sua efficaüia como machinas rle guei'J'a : 
conlwço-os de um certo modo genericn, mas não 
posso descer a minuciosidad<)S. Comtudo, }Jare
ccn-me que o t!fobre senador car1·egou do) mais a 
m<lo no. quadro. 

. O Sa. SAuAIVA :-Tive todo o euiuado de não 
sei' exagm·ado. 

O Sn .. luNQUEIQA :-N<io duvido que mnitos dos 
navios da noss<i esquadm estejam anuinndos ••. 

O Sa. SAuAIVA :-Eila os~{ peior do que cu 
disse. 

Se, ~omo d1sse o honrado senador, o pessoal não 
se póde improvisar, podendo-se improvis:u· com· 
mais rapidez o mnlei"ial, n:To se póde, mesmo cm 
tempo de paz, prcst:inrlir daqucl.lrs elementos que . 
servem' para escola c aprenrltzado de nossos 
ofJkiaPs (l pruras t!c marinha. Se esses naYios não 
se ndtatu cm perfeito estado para combater, se m1o 
s:1o ycnln(!<'.it·ns mnchina'S rlo guerra, comlurlo poclem 
sel'\'11' mm lo bem pam cruzeit·os c pnra viagens ele 
instru~ç;io, de motlo que errt occasitio de guerra 
lenham.os guamição e offieialidadc, quo hajam 
aprenchdo a arte naval a bordo, quo é só como se 
póde aprender, e não por· thcoria; que tenha1n 
lutado coín os elementos qu~ se desencadeiam no 
oceano, que lenham adqtmido a pratica de homem 
do mar, e esta pratica não se póde adquirir senão 
a bordo dos nayios. 

E, po1· is.1o, precisamos ele uma ccr~t csquad1·a 
para cruzeiros, viagens de instrueçi!o ~e guarniçao 
dos portos. 

O Sn. nAnXo DA LAGUN.~: -Até para cumprir a 
lei de promoções. 

O Sn. JuNQUEIIIA : -Demais, a sabedoria ela as
sombléa gm·al j:l determinou que os olfidaes da ar· 
mada nno podem ser p1·omovidos seJHto tendo t1·es 
a~ nos de emba1·qur, po1·q~w a p1·omoçi!o (]o~~ offi· 
Cial quo não sáe de terra é uma promoç:To rHltoula. 
W mister que o homem se hQhilile no seu olficio; 
o como habilitm··so·em seu officio, se querem aea· 
bar com todos esses navios que servem para escola 
e aprendizado? 

O Sn. JuNOUEIUA :-... mas, cumpro reconhecer 
que ha lu~je em dia uma cei·ta r.nopaganrla no sentido 
do demonstrar que est<io quas1 todos olles podres e 
inscrviveis. Pam que o senado veja que ·~ssa ÍIJ· 
foi·mação,que teve o ~obro senador, pódc ser men~s 
bem fundada, tomarei ao :h~aso un:a dos propost· 
ções rio S. Ex. c o!Jscn'arci que por r.lla se pótle 
sujlPÓI' que tamhem scjammciJo.; vcrdar.lciras outms 
in 'orma~ües que lhe fOI'<IIU minisl1·adas. Disse 
S. Ex. : " Pat•a qne quoJ' o ministo1·io da mat•inha 
cinco ll·ansporlt>s cm tempo cln paz COhJ mil e tantas 
pra~~as do gunrnir.ão~! u 

Om, esses transportes não podem ter a bordo 
mais de liO a UO pmças cada um ; por conseguinte 
lc1nos 2:iO a 300 lll'ilças pam iJ lranspOI·tes, o nrro 
uwis de mil, .como dissr' o honmdo nwmbi'O, 

I~' evid•.•nlu que o nohro senador foi vielima do 
algmna infoi'IllH\'<10 nwnos cxncla. 

Assilll tambelll, S. Ex, p:U'I'CO·IIIe que n<TO \' isa 

Eu comp1·ehendo, S1·. presidente, que não nos 
avenluJ•emos a fazer a todo o instante navios cn· 
COUI'nçarlos, que demandam nma grande despcza e 
cuja o!Ttciencia muitas vezes n:To col·respontle <í 
quantia quo se gastou. Mas, ,cm um paiz como o 
110s~o, com um htol'al do 1,200 loguas, com IJOI'es
tas nnmens<ts, po1· que razlio tHTo havemos nós de . 
dcôcnvolvei' a conslrucçfio n:wal de navios do tnn· 
tlcii·a, tlas nossas madeiras qansi !fio I'Íjas conto 
Ü'I'I'O, bem al'lilbatlos o que com machina jJOtlerosa 
cslrjarn no caso do aceitai' o combate qnando qlli· 
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. zerem esquivando-se· a clle quando os!ivermn cm · O Sn. JuNQUEIRA: - Embora se lenha seguido 
condições infel'iores? esta seria de infortunios que todos nós sahnuws 

Hoje deuate·so no mundo a.questiio da couraça e ace1·ca do cncouraçado I11dependencia, quem iniciou 
dii artilbal'ia. Pa1·cce que a artifhal'ia t0m de vencer esta encommenda, procu1·ando armai' o p:tiz com 
a cnUI'H(la; e por isto cu animaria o governo antes esta rnachina de guel'l'a, de nenhuma maneira collo· 
a construÍ!· nos nossos estaleiros navios do madeim, cou-so em posição de ser censUI'ado. 
bons navios .de :1• classe; o encommondar pode- Sr. J'u·esidentc, o oxilo~ tudo neste mundo. Se 
rosa. artilharia c pujantes nmchinas. o encour11çado Indcpcnclenr.ia niio tivesse sof_frido o 

D1zem, Sr. presidente, que conversando-se, ha revcz que soJI't·eu ao ser lançado no Tam1sa; se 
pouco tempo, em Inglaterra com o famoso con· mtsmo os dous monitores .laval'il o SolimGcs til·~s· 
structor Roed, este perguntára à pessoa que-com elle sem chr.gado mais cedo c nós tivosscmos tido n in
couvcrsavn qual se1·ia o !ypo do futuro na rio de felicidade de sustentar' u:na guerra com a Hepublif:a 
gue1·ra. J~ssa pessoa lho respondeu: "O typo é Al'gcnlinn; · so qualqueJ' classes navios tivesse lle 
vosso Vulaac, o vosso Iuconstrmt, isto é, navios de prestar o seu contingente na guerra, o que ora 'muito 
madeira corn machiua poderosa e pode1·osa arti· t'acil do succetleJ', estou pe1·sundido de que, eul~o, 
lhariH. · cm vez do ccnsums; levantar-se-hiam hosannas ao 

Conta-se que o grande cons!l'l!clor inglez fizera um honrado ex-ministro da marinha. 
sigual affii·ma!ivo. O futuro da marinha do gucl'l'a 
está principalmr.nte nestes navios. Por!auto, desde 
qne nós ncro estivermos a·canstruir encouraMdos e 
sim· a conservar os nossos navios do matleira; a me
l~oral-os,. a fazer nos nossos arsonaes outros que 
s1rvam para cruzeiros desta extensa costa e p:11•a 

. escola de nossos officiaes o mar·inhag•ml, teremos 
andado perfeitamente bem. Se surgir alguma ques· 
tao como a do Paragnay, em que seja mistCJ' ti·ans· 
pÓ!' P'lssos es!J·eitos,como os do Curupaity e llumay· 
t:i, entfio os a1·senaes da Cdrte, da Ballia e outms 
porl(Jrfio dar-nos encouraeados como aquellcs que 
entao se fizeram e quu Íll"estal'am bons servir.us, 
isto é, o Tanw.ndm·e, o Bal'i·oso e alguns mâis, 

E neste ponto, devo lambem oxternar o meu pcn· 
samento a respcit~ do encouraçado qno o nobre 
senRdOI' disso que nos tinha eusta•lo muito dinheiro 
e ·qne nos a unos ele paz, que toomllo seguir-se, Slli'Ía 
antes um gmnde cniWI'O elo que um navio qne·ser
visse pam os miste1•es da aJ·mnrln. ~lembro tio ga· 
biuetc do 7 tio ,\Llr~o, Sr. presidente, e sem que•·er 
Cll!i'nJ' agoJ'a em miudezas a respeito deste oucou· 
ra~ntlo, tlevo comtuil.o dizu1· que na occasiiio ern que 
c1le foi encomrnendado, assim como os clous outros 
a que se referio o nobre senado!', o SolimGes e o 
Javm·1J, as circumstancias eram tacs que aconse
lhavam n .conslrucr.fio do semelhantes machinas 
rle gue1;ra. Parecia 'immincnte uma gue1Tá entre o 
Bmsil c a Repu/Jlica Al'genlina. Dizia-se crue a. H o· 
pn/Jiica Mgentina tinha cncommendarlo na Irr:;Ja. 
!CJ'I'a tlous encourat:arlos, como efl'octil•amente en· 
com menu ou e recel.ieu. , , 

O Sn. ZAr.All!.\S :-Elles encommend:u·ani e rece
bo mm i nós cncoinmcJitlamos e não recoLemos, 

O Sn . .luNQUiil!IU: - , , . o que cspm·ava dos 
Estados-Unidos •tnat1•o eneoui·ar,atlos. Nestas ciJ'Ctllll· 
stancias, o tendo nós at:aiJiltio a longa guet'J'a do 
P:11:aguay, qun rleixal'a osll·agatlo todo o Hossoma
tei'Inl 1111\'al, era misto•· fazer-se al!:uma cousa. O 
uoiH'iJ ex ministro da nuu·inlm, por ~orlo, q11en:io 
Joi quem ideou o plano destes OI!IlOUt'a0atios. S. Ex. 
ouviu os prolissiouacs, aconscllwu·se ~0111 as pes· 
soas eompdt'Jitns o, pot• wn~.eguintn, fez o fllil1 
qnal•lllél' faria no seu Jogai', 

O S11. SILVIWlA JJA Moor'J'A.:-J\';lo apoiado. 

0 Sn. DARÃO DA LAGUNA:-l).poiado. 

O Sn. JuNQUEIRA :- Mas, como, felizmente, n<to 
houve neocssidadc dos tres cilcouraçados, agom 
nfio ha qualificativo bastante energico pa1·a se 1·e-., 
p1'ovar o acto de ter-se mandado fazer estes encou• 
raçad.os 

Presentemente,· Sr. presidente, reconheço qne 
estçs navios n:to s:to ncccssario~, porque est:io pa• • 
sando as cii·cumstancias extmOI'dl!lal'!as, o cu até, 
unicanwnte po1· mim, com a minha responsabilidadll, 
aconselhava ao governo que, se achasse comrll'adOI', 
os .vendesse. . 

O Su. ZACA!IIAS :-Muito bem, :r!é de graça. 
VozEs:-De gmça, não. 
O Sn. JUN!lUEinA. , pOi' um prc~o razoavel, por

que preBcntemento não temos nocossidarle dellcs. 
O · Sn. SrLvEm~ DA ~forr1: -O Solimues e o 

Javary pod iarn ~e1· venrlitlos á Hepu~Jica Al'gentina. 
O Sn. J UNOUE•M:-SJ·. pt•csidentc, nesta ques· · 

!<to do cneourar.ndos do anno a anno appa1•ecr.m 
inventos taos, que tornam todo o material, que 
estava prompto, quasi inservi vcl. 

O Sn. SrtvErnA Lono:-Bcm; isto tl condeinnaÇ~o 
da encommenda; 

O Sn. Jl'NQUEmA : - N:lo ; a encommcnda foi 
n!uito hem ,feita naquella oc~asit!o e para aqucllas 
eu•ctunstancms. . 

O Sn. SILVJ~mA DA !\IorrA :-Muito mal feita. 
O Sa. ZACARIAS :-N:io so recebeu a encommenda 

e pagou-se. 
O Sn. JUNQUEIUA :-Passados annos, os encon· 

t'a\';Hios que se api'Csen!avam como tvpos, fic,,m 
muito aqw1m tio quo sn pe11.~avn. A m:H;inlm ingleza 
possue excellcnll•s navios eneom".1r.ndos, qno, eiiii'e· 
tnnto, j:l u:!o podem mais competii· com os que ella 
JH'PJlill'a a11lualmento, o rnenns ainda com aqu~lles 
d•tus •;ncoUI':l(~ados monstros qtw a Italia l\St:l cons· 
tn!iml o, 

O Su. SII.Yillll<\ Lono : - Ficnram fom da moda. 
O Stt. JuNQUJmu : - PoJ' consoguinto, passados 

quatro ou cinco anncs, nru navio desses j:i nao 
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tem aquella efficiencia que tinha quando foi lan~ad11 cédendo privilegias pat·a exploraç~o de minas de 
do estaleiro. O enco!Jmcndo Imlependencia ó uma· ferro. 
madtina de guet•ra; o como nós, presentemente, não 
temos guerra, se pocfessemos dispor elo scmelhànle 
navio .Stlm grandu perda, euac:ons01hal'ia, repilo, ao 
governo que o fizesse. · 

O Sn. SÚ.VEIRA Loao:-,.V. Ex. mesmo estii do· 
clat·ando quo elle é alcaide. · 

O Sn. JuNQUEIRA ,...;peJa lheoda elo nobt·e se· 
nadar, o que não tem utiJitlade immorliala e alcaide. 
N<lo, os nobres senadores comprohentlem que urna 
'csquadt·a póde sot· composlll do navios mais ou 
menos adequados ;ls suas o:it·cumslancias, sem qut! 
estes uHimos sejam alcaides. 

O·Sn. Sn.vErnA Lona :-A' vista do eliscm·so de 
V. Ex., não haverá compradores pat·a os encou
raçaclos. 

O Sn. JuNQ!JF.IIlA :-Mas o caso tl que nenhuma 
está oxploraela So o at·gumento prevalece, repito, 
entfio rle1'emos tamhem feebar os aJ•senaes, porque 
a industt·ia pm·ticular· podia fornecer nav10s 
de que lemos nect1ssielacle; mas na contingoncin ele 
que não os forneça, o Esl:1do não !Jócle elcixar elo 
ter os elementos necossanos pam mmtet··se •• , 

0 SR,. SILVEIRA DA MOTTA :-Tenha dinheiro O 
!besouro, que teremos. navios. 

O Sn. JuNQUEmA :-Não ó tanto. assim .... 
V. Ex. sabe qne o direito internacional prohibe a 
venda de matr.r.ial bellico drpois do declamdil a 
guena ; sabe o que succeeleu ;l Inglaterra por 
occasi:lo da gur.rm tios Estados do Sul e o que tem 
succcdirlo -a outros paizes: tr.nrlo guerra dr., la· 

O Sn. JuNQUEIRA ·:-0 meu discurso ti;lo e guo rada com outJ·a potenr.ia, nfio poderemos facilmente 
h11 ele influir nos preços 'I uo os compradores líãu ob!()J• navios nem material de guert·a. -
de ofl'm·ecer: s;!o os exames c as avaliaçõus. Pot· isso, St·. pmsirlente, a questão dos la hora· 

O Sn. ZAcAIUAS dá um ap~t·le. tol'ios prende·se lambem a esta outra. Se queJ•"m 
supprimit· o Jahoratol'io da guei'J·à ·ou da marinha, 

O Sa. JuNQUEIRA : - O que digo e que o Inde- facmn·n'o; mas apr.nns observo que esses IahoJ•a. 
pe1!dencia é um excellente navio, mas que nrro estn toi·ios sfio instiluicões mais pat·a trmpo rle guerra do 
liO.JO ao nível dos molhot·anwntos dos annos de 1876 que pnra trmpo rle paz. Em tempo de paz é clnro 

·e i877 ; entretanto, ainda é uma poderosa maehina que elle ha ele fornr.~~er maior numrro ele munições 
de guerm. A Inglalena tem pt•esontemenle gt·anele do que as ne,:essat·ws; mas será em tempo elo 
esquadra no Metliterraneo; a Tut·quia tem out1·a gur.rt·a que se ba de montai-o de um dia para 
muito forte no mm· Negro, e, eniJ•etanto, nfio teem outro? 
nenhum navio mr.Jhot· c~o que o Independencia. Me- o Sn. Su.vEmA DA MoTTA, _Em tempo de 
lhot·es do que este naviO são apenas aqttelles que f 1 b 1 • 
se eslflO construindo agora; nas gmneles esquadras, guerm nz·se o a OJ'a OJ'JO. 
quet· mglc7.n, quet· J'tlssn, qnet· tu ma, niio h:1 navio O Sn. JuNQUJUn.< :-0 nohm sr.nador ct·ê muito 
mr.lhot· que esses, srguntlo :tffinnam os rntentlido• no seu fint .•• N;io, não e passivei. O lahorntot·io 

Sr. presidente,. nfio tt:nho por fim, corno diss~; preiiisa ele mad1inas, dt• offilliaes Jll'ritns, que nlla· 
anrtlysar ~ .m~tcnal ria nossa esquadt·a, porque n.~o so podem irnrrovisat•. Mas, e111fi111, ~e os nobres 
estou lwbtllta~o a fazr•l-o; ap,mas rjuiz oppôr ao S<'IHitlOJ'es insislrm, snrpl'imam nm on todos. SAJ';l 
nolll'e senador cstas·ohservn~ões em gora!. Jllns foi- conl.m li mou volo; façam·n'o soh sua t'esponsabili
guei . r! e. ver S. Ex. rrcouhccer qne não pocliamos elarle, salvem a patt·ia pot· essa fórma ... · 
presc.mdu· de t.m· arscnacs bem montados pot•que Eu lambem, Sr. pl'rsidentr, faca votos para que 
e~ um caso de S'.nnt•t·a n1!o se pótlo ohte1• 'material toela economia pt·esitla á rlccrotaçfio da drspeza pu
vmrlo do estrnngwo. Porém, ao mesmo tempo que hlicn, visto como esl.amos alJ•avessando uma época 
o nobt·e sennrlor closeja quo trnhamos arsenaes hcm dillicil;. entretanto, o nobre senadot• poJa mihha 
montados, foi nos ,PI'OCIII'at' um .exemplo do que pi'Ovincia pe1·mitta que eu não accile scmp't•e fOmo 
cnsta qualquer at•!elat:!o da nossa mdusll'ia offic•.inl exemplos de um bom govemo o que nos IJ•azem as 
1:0mpnrndo com a indnstt•ia particular; c disse-nos infoJ•mnçõcs elo sul da Amel'ica. Não tenho, até 
_que uma frchadum feita na faht·ica de ferro de Ipa: hoje, "'•to nada quo aprender nas instituiçú,Js 
nema custa IJ·es ou qua!J·o vezes mais do que no da queiJes povos .•• 
mercado. O Sn. FIGUEIIlA nE MEI.rlo :-Apoiado. 

Este m·gumento, a prevalecer, provalecel'ia tam· 
bem con!J·a os arsenacs. O Sn. JuNQUEinA: ...• neín no sou modo de 

Mas, disse o nobre senador, a indusfl'ia parti· governo. Se uma 011 outra voz, tmnsitoriamonte, 
culat• poderia ter lambem fabricas do· forro. . apt•oscnlamreduc(~úos no orçamento, nlto creio quo 

Nfio chegou ainda ~nti'e n.ós a in,lustt•ia ao ponto isso continue, porque temos o·exemplo ele todos os 
do fot·mat• grandes companhms pnra nxplorar minas tempos passados; o que a !li predomina ú a doso r
do ferro. So a nossa industria c.•tivcsso tão adia~- dom na ndministracfio. Nós quo n;1o nos a~.hamos 
tnda que porlcsso tm: a sou cargo f.thl'icas como essa hem, qne não possui mos uma ndminislt•acrro per
de Ipnn~ma, ó cvlf!enlo que poderia tomar a si feita, quo tomos muitos defeitos, t~omtudo não devo
a conslnwr-iio do navJOs de guerra, 0 enlfio d,, • m~s estar procm•nndo sempre exemplos naqnollos 
riamos f,>char os nossos. a1·scnaes. UI 

0 p;uzos, o ex_cmplos que. não nos vecm m~lhot·~t·. 
Pelo conlrano, soo Brasil ~omparar a sua htstorJa, 

O S~1. Su.vEJRA DA Mo!TA :-- 9 nohro miuistro quer ]IO!ilica, quot· social, qum· Jinancoit·a, com a 
da agl'lcullura tem cxpet!Hlo mutlos decretos, ~on-/ tio tot!os seus VIzinhos do sul, só ler:l motivo para 
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glodar·se. Entretanto, os nobres senadores, assim 
que apanham uma ou ~utra informação algmri tanto 
Javomvel, embora accJdenta·J, vtlm Jogo dizer-nos · 

" Estamos mui!o atrazados; ú alli qull se fazc~1 
grandesrcducçlles I·~ Não acredito nessas reducçlle~: 
silo cousas transilorJas. • 

O Sn. SILVEIRA Lono : - Os exemplos, que 
agradam ao nobre senador, são os da 1\ussia, da 
Prussia, etc •. 

O Sn JuNQUE!llA :-Procedamos agora corno 
Jll'Ocedemos em outm ilpoca em que lambem houve 
ileflcit; procuremo~ restdngir a despeza publica, 
mas nfio desorgamz~mos o serviço ; procedamos 
com cautela, que dentr~ de pouco tempo nossa si
tuação financeJra ostara leyantada, o o govcmo 
poderá decretar desassombradamente novos me
lhoJ•amentos. (JJfuito bem.) 

O Sa•. Pereir•a. Fa•,uico (ministro da mm·i
nlw) : - Sr. prc~iclcnte, depois do discurso que 
acaba de pronuncwr. o !Jonrado senado!' pela Ballia, 

· gue, tocou nos pnnc1pacs pontos do discurso do 
lí~nraclo .senatfor que rompeu o dollale, cu me 
d1speusana de tornar a palavra agora, se al"um 
dos nobres seJíadores tivesse querido usar do dil~ito 
de occupar a attençrro da ~asa. Como, porém isto 
mlo aconteceu, julgo do meu dever, pam qu~ não 
se encerre a discussrro, aproveil:lr o resto da hora, 
fazendo algumas observa\!iles, que o orador que me 
pr~cedeu, por falta de 111formações, não se julgou 
habilitado a fazer em resposta ao nobre senadO!' 

· pela Bahia, que fali ou em primeiro Jogar. 
Em ge1·al, Sr. presidente, o honrado senador tra· 

lou da 1!ropost:t em disetJssão por uin n1odo quu cu 
n:lo ro.sso comhater, porque S. Ex. ahundou na 
necessidade do f~zerem-se algumas rcducoõés, que, 
ali:ls, a propostaJd encerra. · 

E' vcni:HitliJUe S. Ex. eu tendeu LfUe cssa.q reduc· 
çucs não eram sutncientes quanto ao Lalath:io na· 
vai, porque, em sua opinião, devel'ia a commiss:lo 
ter tarnbem proposto a supp1•essão desse corpo. 

Esta opinião do homado senador nilo é nova. 
S. Ex. j:l tC\'e occasião ile expentlcr as razões em 
gue a funda, na sessão de :187fl, quando tive a 
honra de, pela pl'imei1·a vez, comp:u·ct!er no senado. 

extinguir dosdo logo toda a força que compt1e o 
batalhão naval. 

O meu honratlo amigo que acabou de falia!' pon.· 
derou muito judiciosamente que pelas emendas 
apresentadas o có1·te que o proje~to .d~ na despeza 
publica já é con.sideravel; que :por a.ln Já o govemo 
via-so na necessidade de reduzu· mm to o pessoal do 
hatalhilo naval;· e entilo e1'3 talvez po~sivel que no . 
doco!Ter dos tempos se podesse apreciar. melhor a 
conveniencia de ain1la reduzir-se mais apucllecor~o . 
até qu~, desapparecendo a ma~inhagem .de bord~, 
como ter;i de su~ceder em v1rtude de um~ d~s 
emendas á proposta em discussao, se pudesse mtCJ· 
ramente dispensar os soldados navaes. 

Ao passo, Sr. presidente, que, o honrado .senador 
entende que no batalhão naval se póde fazer .a 
grande economia da quantia correspondente ·ás 
praças que ainda ficam restando, por outro lado é 
de opimão que não se devia t~r c~rtado ta~to n.as 
companhias ile aprendizes maunheJI'os. Cr~JO que 
S. Ex. disse isto; que não se devia ter fe1to uma 
reducção tão grande nessas comfia.nhias, porque era 
possivcl que ellas fossem preenchidas •.• 

o Sn. SARAIVA:- São um viveiro. 
O Sn. ~!!NISTRO DA ~IARINUA:-... que o numero de 

2,000 praoas lieasso completo e, etitando o governo 
imposs!bilitatlo de .excedei' essn n~lllL'rO, .não pode· 
ria aceitar os menmos que tJe.mals afllwssem para 
·eiJas, . 

Eu devo informar ao nobre senador que,· am.da · 
feita a redu~cão do 1.,600 praças nas companhias 
tle aprendizes' ma!'inhciros, vem a ficar nma marg~m 
de cerca de 500 individuas, que poderão snt• adm1t· 
tidos, po1·que o estado eli'ectivo dellas presentemente 
é drl mil qnal.1·oc•mtos o nownta e tanta~ pnrras. 
Portanto, esse rrctlio do honrado senado1· cre,i~ que 
n:lo se realiz;mi, po1•que, apczar de todas as dlllgon· 
c ias que te em SHio emp1·egarlas pam r1ue as campa· 
ui rias tenham maior numero de praças do que contam 
p1·esentemen!ll, nrro tem sido passivei vencer as 
diJliculdades que a isto ~e oppoem. . 

Passando o honrado senattor a h·atar do nosso 
materbl Jluctuante, censurou quo tivessernos ~rn 
circumstancias de paz o mesmo numero de n:mos 
que tmhamos em tempo de guerra . 

.Mas S. Ex., enl:lo como ngora, para justificar p 
seu asserto, sPp;u·ou-sA da opinião gera'/ d:Hruclles 
que são mais competentes pela pmtica que teem uos 
nrgocios da marinha. Quero mo referir aos profis· 
sionacs. S. Ex. ainda hoje confessou que, r•on· 
versando com muitos officiaes generaes, todos elles 
foram d<l opini;lo que cu sigo, isto tl, que tal 
suppressllo il inconveuiente, porque o batalh:iu naval 
é um elemento de disdplirm do bo1·do. A diversi· 
dado de provcniencia dos dous corpos de mal'in!·m 
qtre fazem 11:1 maio1· parte a gnm·ni~<lo dos navios, 
isto é, o t:Oi'po do inrporiacs nr:u·inheiros o o ba
talhffo naval, contribuo pa1·a qne suas praças so 
fiscalizem nwtuamento. 

I~' tarnbem isto, S1· pl'csidcnte, o que tudos os 
officiacs de ma1•inha com qnom tonho convol·sado a 
este 1·espcito mo h:ío dito ; o assim S!ll'Ül uma irn
prudoncia so ou concordasse IIli convonicneia do se 

S. Ex. equivocou-se quando avanyou esta propo· 
sicffo, porque nós ternos actual mente um numero 
de n~\'IOS muito infel'ior :lquelle quo tínhamos no 
tempo da guerra ; e, dil·ei mais, esse numero tende 
todos os dias a diminuir, po1·que o estado dos na· 
vios desde aquella época vae se tornando cada _vez 
pcior, exigindo a prompta su.bstiluiçfio de muttos 
para que se possa fazer o seJ'VIÇO . 

• Til siuto ditnculdatle, Sr. presidente, para dar 
o'm~arquo a todos os officiaes; j:l tenho embaraço 
em destinai' os navios ;ls dill'erentes nccossitla\les 
.tio Sl'l'Viço pu~lico. E' assim qtw, chegando aqut a 
cot·votu V1l11l do Oliveira do uma longa viagem ap 
Pacifico, teve do se preparar :ls pressas para soguu· 
nov:unontc em viagem de instrucção. 

Po1· couscguiute, emrJtwnto urro substituirmos os 
navios quo serviram dtll'aute a guerm, o quo pela 
ordcrn natuml tias cousas se estragaram, tomos ne· . 

'·'lo 
"t,:.:':"' 
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cessidade de ir mantendo o mais que for possil·~l por·que uns n~o ser·viam p:mt a guerra, outros n~o 
os que nos restam para as diversas exigencias do serviam pal'a :L navegação do Hio da Pmta e assim 
servico activo. por· dianltl, do UlOr.lo que par·ecia qu~ não tinhamos 

E'' corto que !~mos alguns. encom·a(~arlos, que esrruadr·a tle rltralidmlo alguma, nem ao menos uma 
não pr·est.nm sr.n•rço, e qtrasr todos quantos se divisão naval. Isto, por·ú:rl, nfio ó exacto. 
acham aqui e ser·vir•am na guerra do Paraguay, O estado de nossos navios, sabem os· nobr·cs se· 
JH'ccisam actualmente de conct!r·tos pal'a qualquer nadoJ•es tão bem como cu, n:io ó como devera ser; 
evoutualidat!e. O Silvrulo, por· exemplo, deve r·e· mas a causa ó conhecida. O honr·atlo senadnr pelu 
cebo r· urna rnachina nova, que veio da Em•opa; ·mas, Dahia sabe que ainda cst:io prestand~ serviços ai· 
tendo decorTitlo algnm tempo depois disso jul- gumas daqucllas canlwneiras que S. Ex. !fio accl'la· 
guei que devia o casco des~c navio ser examinado tlamcnle mandou vir· tla Europa; assim como ur1m 
de novo, afim de vrr·-se se elle estava ainda no das qne mandou vir· outro nobre senador ·pela 
caso de mer·ecer esse mclhommento. nresma prorincia (r'L'l'8r·indo-se ao Sr·. Zacal'ias), a 

Quanto ao mais direi que n:io lemos navios Jl/aqé, que ainda é um tios bons na~ios I(UO tomos. 
em nurnero sufficiente de constituir a r·eser·va a que LerÍ1br·o-rno bem de que o illustm clepulado pelo 
o nobre senador allr)din, metlendo-os em um dique Hio G•·ando do Sul alé confnndio navios encoura· 
se·cco, para se Ian~ar· mtio do/los cm occasiões de ~adas eom vasos pr·oprios para a mal'inha de gue1·r·a, 
guer'l'a ou cm qual~uer outra cm ~ue se tomem no· éntnndemlo que só os primeiros devem ser considtl• 
cessarias. · ratlos navios de gucr:r:a, tanto que lhe fiz essa 

Seria muito para dcsPjar, como disso o honra•lo observar-;io ern apar·[,,, 
senador a quem succedo na tribuna, que tivcssemos Accr•esr•.entou o honmtlo senador que era in· 
uma esqua1lr·a da qual pwldsscmos destacar todos conveniente que cstivessemos agora r·erar·ando 
os navios necessar·ros em cir·cumslanr;ias de pa~, n:tvios, dos quaes não t.ernos ne•:r.ssir.lade, por· 
par·a tl'rcm esta applicar.rro. exemplo, o cncuur·;warto Jilnl'i:: e Bai'I'Os, o tJUal, 

Notou o honrad.o snnarlor· que nas rtlspostas qne devendo ser corWCI'tildn, quanrlo de tal prr.cisnss", 
dod aos illnslros deputados, que na camar·a tr1mpo- no nosw usronal da Crl•·lr., r's/;'t cnlrr•l.anlo r·r•cebendo 
rar·ia so occuparam da tliscuss:ío da forra naval, não r~ssrs reparos rJill ~fontevidéo, fazendo-se com 
lwnvossc cu atlendido :is ohscn'açõ,~s feitas por um isso granrlrJ dcspP;.n. Na oulr·a cam:rra j<i ti\· e occa
illuslm representante da provirwhl rio Hio Grande ?hio tfe explicar· este fado. Nunca este~·e em minhas. 
do Sul, rclalivamenle ao estado dos navios. mtr•nr·ries mandar concertar• um navJO em Mon· 

tevidao. · · . 
O Sn. SARAIVA: - N:io, cu disse que !ornava o JE,tc oncourar.arlo em um dos navios que compu· 

sileneio de V. Ex. como appr'OI'a(::io. . nlram a divisão tio Par•a;:uay e Malta-Grosso: Quando 
O Sn. lii:>IISTno o.\ ~r.llll'H.\ :-E' cer·to, Sr·. pi'C· tlrli llül'a organizat;.<io á for•t;>t. r)aVal, quer no cstr·an· 

salenle, q11e. po•· tl'l' t!8 allrllllrw a l'ill'ios oult•os ~·.lir·o, qm1· no paiz, ordenar qrw se recnlhrssem á 
assurnplos, I'Ht:apuu-me PSSt~; atri mesmo porque,. (}11'le l.odos os n:wios que rnandoi retimr· das 
Cluanr/o aqur•l/c illusll'" tlr•pt!l.atlrl so ocenpava tleô/rJ · rli/l~,mni•·'S tlivisucs. O illal'iZ e flm'i'OS cilPgantlo 
]JOI!lo a /rot'a j:i so aelrava muito arlianlarla, fHlis a Mol!levirlt'•o, rPconhecHLl sn IJU<l pr·rcisava de 
emrn mais de 7 !r2 lro•·ns da nouto•, de modo que· uma pt'quena olll·a, anm de poder: fazer· a viagem 
n~o pudu acompanhar dcl'idameute todo o seu para h Côrte. Hr.colhr:lo ao driJUO pam l•sse 
cliseur·so. Posto que cslivessn pr·pspnte, mio me foi Ji;n, verili~on-so que seu estado cm tal que, 
plssivcl. tomar· aporrlame~tos completos. Depois sem os eoueerlos que esl:l hojn so/l'r·cndo, u[o po
obsen•cJ que realmente lrnlm-mc eseapado este de !'ia Crlllll'l'ltenrlcr a viagcn). Enl:io, ~ ,;~mmaml<ll)· 
ponto; porém, como j<llinha faltado long~rnente, ro- te da oslae;1o fez v dr esla w·cmnstancra a secr·etaJ'III 
ser·vr.i·mp pam me oceupar· do ilssumplo ern oecasili.o do Estado; _e eu nutol'izei as ouras indispcnsal'ois 
mais propl'ia, quando se. lra!ass~ dos nr·sr.nacs, dos afirn rlo navio poder s<'gnir para aqui. Posso infor
uavios, ele., isto rl, do orçr.mcnlo. E além disso, uJar· ao honrado senador que as obras contratadas 
Sr·. presideuto, cu n:lo podcr•ia, imitando aquetle alli liciu·aul por· um pr'O(~O menor .do q•Je se 
illustr·e deputado, deixar·lllrJ levar· por infor·ntaeões fo:;sem feitas na Cul'to, ou seja isto devido a Prr•o 
oJnrJiosas; só me dtwia guiar• pelas que me fossem do r:oatml<alor, ou a qnalque.r· on.tra cir·cumstancia; 
dadas por pessoas competentes, :is llllileS mo cum- O que t) 1;cr·lo é que, co!HO"J:l tlrsso na outr·a ca
pl'i:t ouvir· offieialmente. lllara, sei rrue o conlratnrlor· se est:l pr·eparando 

En.tr·etanlo, direi dcsdo j;\ ao honrado senador, par·a fazer• uma reclaruat:ão; o cu de antem;io 
aulm~rrmmlo assim a rusposla qurJ oppo!'lntHLillcuto manrlei det:lar•ar que perdia seu !ompo, porque uão 
prelPudia dar, que, se rss11s navios se aclrassum 11,0 a allüntluria ... 
esladn cm tJilC os tlcsr:r·en'u o illusll'e rlnpulatlo poJo 
1\iu Gr·ande do Sul, sr•~ur·artwulo muitos tlelles n:ío O Sn. Sn.vEuü Lona : - So for· justa, devo 
podol'iarn pr'L•slar o Sl!l'l'i\'o que lccrn prnstntlo c con. allr•rlllt'l'· 
liuruun a pl'Cslar, po!s aqul'lle digno rep•·csunlante 
r•xe''lrtuou !'aros, cr·ero qu•J apenas o Auw~a1ws, a 
Nitiwl'oii!J, a Vital riu Olil'f'im u oulr·os du grarule 
por·te. O illuslr·u d1•pul:ulo n:ío.l!'alou do tlumonslr·ar• 
a impr·eslahilidatle dos deru:tis navios sirnples· 

~mente pelo estado tlo eatla tlln dellt's; nras larnhum 

O Sn. Mr~IS'I'IlO 11.~ MA!Ill\'IIA:- ... visto como uo 
coull'alo foi iwluirla a dausula do urro se poder fa· 
Zi!l' J'eelalll:lt~iló :tJgUIIU\, 

O Sn. Sn.vEmA Lono :-O Esl:ulo nrro carcco 
l'il'er· das jaclur·as do uiugnem. 
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O Sn. MINISTRO nA ~IARINII.\ :-Som úuvida, ·mas Imporia para as provineias do Norte, flngclladas 
seria preciso 1JUe isto fosse evi1lenlRmento p1·ovado. pcl:t socca, o conjunlarneute com o Wemeck o 

Fui informado com antecndcnda do estado do J!ladeim se tem prestado ao serviço do minislerio 
navio c das ollras quo so iam fazer; declarou-se·mo da agricuilu!'a, • . . 
quo o contral~tlor mio podia ganhar muito; mas Pn,scntomcntc, Sr. presidente, como sempre, não 
não se me d1sso que pe!·dol'ia, c r,fi'r.ctivamonte ·se conserva em exercício um navio ou nfio se 
cstou.po!'suadjdo de quo não per1lo. O noiJ,·c sena' manda fazc1' obra ncllo desde que o concerto ex· 
dor sabe que os conlruladores s:io facois om fazer cede metade de seu valo!': isto se acha regulado 
reclamações. em um rleerrto, que h·ata da matel'ia. Não haveria, 

por·tanlo, nec.lssidado de urn inquol'ito para ver 
O Sn. ZACARLIS :-Isso disse V. Ex. na camara quaes os navios qur. poderão se~· dispcns3rlas 

-'-ljllC e1'a inexoravel, pus to quo bondoso. desde j:l o os que merecem ser· concertados. E' 0bri-
O Sn. SILVEIRA Lon~ :-Vnja se tl justa ou não. gar:'lo do. inspector do m·senal mandar· proceder aos 

nccessa!'los e~ ames, rios qnaes se trata com a maior 
O Sn: MINISTno DA 'IAniNIIA 1-Estou colwen· exactidão. Entretanto, eu mesmo perlil'ia que se 110• 

cirlo de que o co_ntnrtarlor · · mmsso uma c o mm issão par., examinar, não só o 
O Sn. Sn.vErnA Louo :-V. Ex. disse que elle trabalho ngs arsenaes de marinha do Imperio, mas 

contratou as ob1·as po1· pr·rr.o niuito mais bar·ato do pa m ve1' como se fazem a IIi as tlespezas. Estimaria 
qur. aqui. J:i está da!H.lo enchanças I e"itima.' para até que essa commiss:io estenrlr,sse o inquerito :is 
a roclamar:1o. . 

0 
outras r·epartições, porrpre, desejoso de ::dministrar 

o Sn. ;lll'USTRO DA ~I.\RINHA:-... n:to dcsistir;ille os negociD~ do minist:erio a meu cargo .do n!odo que 
sua inten,,lio, simplesml'l!te por um dilo meu ao mei!Jor c.~'!Ja. en.J rn.lllh~s _forças, estimar!~ achar 
commantlant(l da estae:io. Esse é um modo inexadú nesse an~rha1 o .J.po!o p!eCI:~O e os esclareeJmentos 
de. ir!tc!·prct~r o. meu' dilo. Meu fim, assim me ex·! necessa~·!os para poder e.xh!·pa.r os ~blusas qu.e pot• 
111

•11111 ndo for nao~ dai' cBpet·an•:as. acaso CX!slam. O qnr. posso ·~~s<.veral c f{UC até ondn 
' . , . tem clll'7iHlo n meu exame, na o tenho deixado ·do dar 

O Sl1;. SrLYEIM Lono:-Dc1xc Vir, não em!Jarn· ns proviill'ncias que cm rninlws faculdades cabem 
ce a vmda. pam melhO!'nl' o s••rvi~o. 

b Sn. ~liNISTno DA ·~I.IRINIIA:- Fundei-mo nas E' assim, Sr. presidente, como bem notou o nobre 
bases do contr·ato, porque de ordinario os con- sonado!·,que tenho providenciado para melhor arru· 
tra'tadot•c.s sai.Jcm o que fazem e lüill:lln as cautelas maçfio das madeiras e melhor applicaç:Io dos de mais 
pam não se illutlil•crn. (!la diversos apartes.) Fui a1·tigos pertencentes à repartiç:io da marinha. Mas, 
obrigado a tratai' deste assumplo em vista de obse1·· u:io dispondo dos meios necessarios para cuidar 
vaçücs que se eonl!·arnmharn ao que cu dizia. desse ohje1:to do melhol' modo passivei e como ha · 

O· nobre senadO)' que me pn>cedeu, tratando do sitio aconselhado pelos prollssionaes, tenho tratado 
ntllllili'O de tmnsportos a que se referi o iliust1·e se· de Jazer o que pcrmittem os recursos acanhados do 
na,Jor que rompeu o debatt', sem durida ·por n~o orr.nmrnto. 
osla1' )Jelll informado n~o declarou q11c presente· Escuso repetir aqni o que disse na outra camnra 
mente não temos em exorcicio cinco transportes: a respeito da mrlhm· fonna de ai'!'umar· llS madei· 
no tempo em que se fez o rolatorio navegavam ras Por ora esse sm·viço n:1o está concluido · mas 
cinco, hoje, porém, estão reduzidos a l!·es. esJ.e1·o que scn\ d'ora em diante feito com m~is fa· 

o Sn. SARAIVA:-Isto foi nestes !l'Cs mezes ul· cilidadc, e que assim mo poderei habilitar a co- · 
limos ? nhece1' para que construcçCícs estamos prcpamdos 

cruamlo·so tomem neccssarias, e qual é ainda o n\a
terial indispens~V~)l. p~m que, com tempo c toman· 
do o goyerno a ill!Ciittlva, se l!·ate de adquiril-o pe· 
los preços mais modi1:os possiveis. 

O Sn. )l!NISTRO DA )fAiliNIIA :-Sim, senhor. Na· 
quella .cpoeha haviam tarnbem ncslo SCI'Vico os 
transportes Bo!zifitcio e L~opoldinrt. lleconlwceu-se 
que o T,eopoltlwa não so. acha em estado dn prestar 
serviço activo p~r muito tempo. Ptll' esta raz:to, 

· se no novo examn a que se yae proceder se veri· 
!lcar que ainda póde faze!' alguma viagem, ten· 
r.iono tnnpi'Pgal-o na eonducç:io pam o llio Gmnde 
do Sul e Santa Cathnrina de l'al·ios volumes con· 
l.emloos !!nus pharóes que vieram pam essas provin·· 
cias. '1\!J':í de fi•:al' 11a Jll'imeira, servindo de dcpo· 
silo, como e l"eclarnatlo pela l'cparlit':io compl'leut.o. 
O Bonifitcio fui d?sl!nado a se!'VII' :l.roparlit::1o de 
pl.arót•s em snhsl.itlll(\:lo rla c:lllhonorm Al'li[JIIfii'Y· 

llcstam os tr:msportes Pttl'lís, Jlfadeim o Wer
W!t'k : !PiO são do mais pam as nccos~idados Jli'O· 
f•l'iiiiiWnln da lllai'ÍIIhll, 111118 pOtll'r-SI!•i:t Jli'OSCill· 
di1·. do JFiw11eck, s1J n:1o l'o.~se applic:ulo a serviços 
solicilados pelos outros miuislerios. ;bsim o Put·tí.s 
acaba do sahi1· t•m canl!niss:to do minislnl'io tio 

O Sn. SrLVEIIIA n.\ ~foTTA : - Agom mesmo se 
contmlaram madeiras para a corveta que se está 
fazendo na Ponta d'Ar~a. porque o constructor 
disse quo n:io ha mar!Ciras no arsenal. 

. O Sn. m:mrno nA M.\RINIIA: - Per·d:Io: dcl'o· 
d1zor ao honrado seuatlor llUe S. E~. não foi intei
ramente bem inl'ol·mutlo, por·quo j:l muitas mad(,i· 
!'as foram do arsenal pa1•a essa construcc:1o. 

O Sn. SiLVEIIlA DA MoTT,l :-Eilu chamou a si 0 
direito du fornecer madeiras. 

o Sn. ~IINIS'fJll) D.l ll,\li!Nl!A: -Isto e do CO!l· 
trato, mas no caso de n:io haver no arsenal as 
n11C~~sar·ins, ponpw o noll!'c scnndor sah.Ci':l srm 
duv1d~ qnc llHih.lS 0111 nossos dt'pasilos g1•nnde 
CJ uanlidadu do madeiras úe certas í!lllllidadcs mas ' . 

·"· 
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elo outras não as t~mos em porcrro correspomlenf.e, I garcs, e foi-mo forÇoso deixar de attentlora dobraclo 
Por exemplo: não trmos cuc·vas om quantidade numom dos admiltidos. . . 
r];oporc.ional :Is madeiras dimilas CJI!O possuímos. S. ~X pai'<!CO·OlO que c.ensuc·on a ercacilo dn:s 
E poss1v_el que o govcl'IIO nã~ possa .Jol'lweor· t?il~s rcparlrçrios do hydrogr·aplua e do pharór.s, iii· 
as matlcrras, mas tom for:nccrtlo mudas c contcuua .zendo qno cl!as. Mo superfinas, e só te1•o· por fim dar 
a fornecer. Ha poucos dtas, o consti'Uctor· Gade emprego a dtslnJctos olficiaes de mal'inha. Accros· 
informou que achara mais curvas rio. que se sup· coutou S. Ex. que os sot'l'iços a cat•go dessas duas 
punha existirem, por estarem debaixo de outras repartir.ões bom podet•iam ser frlilos pelo conselho 
madeiras maiores. · naval. 

O Su. Su.vEnU oA ~forrA:-G:Illo ó ~onstrue!ot•? Sr·. p·t·rs}don!e, ~ cr~ar.ão ria rcpartiç~o do 
· hyclt·~graphta. nao fm m.:us rio rruo a rrgulamação 

O Su. MINisrno M MARINIU : - E' constructot' darrntllo qun J:l estava ft•tto ha muitos annos, Desde 
naval. a administr·a~:lo do Sr. almiranta M Lamat·e creou-

0 Su. SILVEinA DA MaTl'A: - Ar'J'Umarlot· do ma· se uma commissiio do hydrogt·aphia, que 'foi susterl· 
doiras é o que ellc esl:l sendo agora. E' con8tt·u· !:ida alé o tempo em que se estabeleceu tal r~par· 
olor que nfio construo nada. • . . tir-:1~. O •rno Jiz não fot mais do que da: pac·a esse 

O Su. ldiNJSTRO DA MA!IIXII.\ :-Tratando do pes· servtço U!n ri·gularncuto,-fazendo para tsto uso_ de 
soai, lemorou o ltonrado senador a couvcniencia de uma :mtomaç:i? concedida pelo poder legislativo·.· 
se retluzit• :1 .11etadtJ o numsro dos 2" tonon!os, O Su. SrLVF.Il\A DA MorTA : ...:. Creou-se uma 
com o fim de diminuir n d.~speza; entende S. Ex.' reparti('ilo pam litzet• aquillo que qualquer official 
por outro !aliO, que nos poslos supcl'iores não se fart~. 
deve faznt· reducção alf(umà. Estou inteit·amcnto 
de ac~61'lkl t:um u honrado senador· a este respeito; 
mas mio é em urna lei diJ lix:t('=1o d,~ for('a naval 
quo ;e lta de J'l'duzir o quadro dos 2'" tenr.11tcs;alé!n 
do qrtc no ot•çamPu!o, na vct·ba .coJ·po da ttl'mrula, Jil 
se auateu a quautia do 200:000$ IJill raz:io do mio 
eslat·om preenchidos todos os postos. · 

O Sn. SrLVECIIA DA Aiorr.~ :-Isso é muito pouca 
cousa. 

O Sn. l!!NISrno D.\ lBRINHA : - Segundp um 
apontamento que lenho aqui, faltam g i"" tcncnt·Js 
o 152 2"' lonent••s; a despcza com esses offieiaes 
anda por 148:128$ ; pot• conseguinte, abalen•ltl-se 
nessa verba do Ot'Çillnento a c[uantia dn 200:000$, 
v~ o honrado senador quo fll' o lado financeiro jil 
se attent!eu a essa ueccssidaclo. 

A t·etluc~fio do quadr·o me parece malet'i:t qu1 
<leve set• consi(lerada em um projecto especial e não 

. em uma lei que só tem eJI'eito duJ·antotun ,,xercicio. 
O Su. SAMIVA:-V. Ex. aeh,1 e:dmonlinarto o 

munet·o elos 2•• tenentes ~ 
O Sa. ~mnsmo D.\ l!.\RtNII,\ :-Par0cc-mo que 

não é rieccssal'io, porque ha muitos annos est1l mar· 
cado no quadro e nunca so preencheu. . 

E' verdade IJUe ull.imamonte ct·eott-SO o r.ollrgro 
naval e ú possível que h:1j:t mailll' numct·o de aspi· 
rantrs .. 

O Sn. SAR.\li'A :-Não ha navios pam tantos 
2"8 tcmt.•nles. 

(lia. outros apartes.) . 
O Sn. l!INISTRO o A liARtNIIA: Fez-se essa cr·ca

, .. :1n em virludu do uma aul.or·izat::io muito applau
(Jida uwsmo aqui uo srnado. Sa!Jn V. Ex., Sr. pre· 
si dente, quo atll uu1 dns nobr•es son:ulor·os rwla pro· 
viru1ia do Mar·:lllh,1o fr:z gTacHlo nsfor·ço, sendo um 
dos q1w ma is trahalhac·:unnesta casa pot· essa erca('iio. 
J~ cou1 l'tJ',~ito, comp:u·ado o !IU!llcr·~· de alurnuos 1J uo 
t<~lll n collo~io naval com o que ltnha o L'XIcmalo 
rh~nHll'inha, J't!l:oulwce-so quo tJI'a llt~cnss:wio Psse 
collr•gin, por•qnn pr·oondwr:un-so Jogo lodos os lo· 

. O Sn. lriNtsrno D(' liAliiNirA :-Ct·eei essa repat·· 
tc(;;lo p!!lo modo mars rnodl•sl.o; púJe se diz,:r que 
e.lla n:io ~ mai:l do r1wl. um olficial com alguns auxi
ltac•cs. Nao temos :tlli luxo· .de rc~soal, !ta o CJllO 
e indi.si~OIISaVI!I o a dcspoza mos!m isso; é uma 
t•epac·tlrao com a fjllal n:to se gasta mais do 
lO 000;}000. 

O Sn. RmErno DA Luz :-V. Ex. não fez mais elo 
que lcgalizat· o regulal'izar o que esjava feito. 

O Sn. MlNIS'fRO DA l!Ali!NH.\ :-0 que estava foi to 
e eonsonti<lo pelos ministros do- ambas as poli
ticas. Desde o miuistcrio do St·. de Lamare, r·epito, 
que. foi em 1.862 ou 1863, existe esse set'Vi\~O. 

Quanto á rep~rtiçao dos phat·óes, lambem nfio se 
fez mais do que lcgalizat· o qne estava feito; havia 
já um official incurnoido desse serviço. Quem. 
attender I.Jcm pat•a as disposições rio regulamento, 
ha do ver que ollas são inteiramente incompntiveis 
com as attt'ibuiç.ões do conselho naval. E' preciso 
uma fiscalização activa e constante, ú prectso que 
o dit·ector dos pharóes esteja em continuas viagens, 
como mais ou menos tem estado. Tambem é insigni· 
Jieanto a dcspeza que com essa repartição se faz. 

Estou convencido de que andaria t[Uasi pelo 
mesmo, a dcspeza a fazl't', se pam o sot·viço dos 
phat'líes se tivesse do destinar um membro do con
scllto naval percebendo '!:000$, que ú mais do quo 
a gr·~tilicar1ío quo mandei dat· ao director dessa re· 
pat'ltrlto, e da Oltlsma sorto 4:000$ a outro membro 
do conselho naval pelo. serviço da hydt·ographin; 
~lüm de. quo o ~~IH·e se!larlot• bem compr·ehende que 
rsto set'ril IJl!ast unpt'alJ~a vcl. 

O Sn. S.\nArvA :-Eulão a ropal'tiçiio' não tem 
ajllilnntc, pm·leiro, etc.? 

0 Sn. MloiS'I'IlO DA MAR!:o/IIA :-'J'cm UIIJ porteiro. 
6 Sn .. SII.vEnu DA J\To·r'I'A:- lia dtJ ler :ilgum11 

cous:l rn:11s, 
(!ln outros azw1·tes.) 
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0 Sn. MINIS'rRO DA MA;liN!lA: - E1·n p1•eeiso lflle 
Jwuvcssó Jogar oritle se cscl·cvesso. S:!ó dospezas 
iuaignifit:antes; nao é isso que a\'ulta. 

O Sn. Su.v!lm.~ n.~ MoTn:- Desde que so crea 
urna mparlição, rom logo: "Era preciso mais isto, 
mais aquillo." 

O Sn. CimEIRO DA Luz:- Já existia a repartição 
e tinha pQrteiro. 

O Sn. Su.VEIRA Lono: -Então n1o foi crenda ~ 
O Sn. SILVEIRA DA Mo·rT.\: - E' o systema da 

patacoada. 
. (Ha outros apa1'tes.) 
0 Sn. MINISTRO DA MARINHA :-0 honrado Se· 

nador· perlio·m~ .certas informações e ao mesmo 
tempo accrescentou S. Ex. que se1•in suficiente que 
eu lh'as dt!sse em parlicnlar. ~:lo lenho duvid:t cm 
lh'as mandar mesmo oficialmente, logo que srjam 
colligidns, porquA S .. Ex cnrnprehende que eu n5o 
poderei aqUI de um dia pal'il outi'O foruecer-lh'as. 

O Sn. SARAIVA i-Não, senhor; nem eu preciso 
deltas agom. 

0 Sn. MINISTJ\0 'DA MARINHA:- Para O OI'ÇU· 
menta ~ 

O Sn. SARAIVA: -;-Sim, senhor·. 
0 Sn. )IINISTRO DA MAR!!HiA.: -Muito a tempo 

as manda1·ei ao nolli'C senador. 
Enh•etanto, pa1·te uas inforrnar;ões que S. Ex:. 

pedio·me, em relação á encornmeuua mandada fazer 
na Em·opa (!e geueros que vier·arn dalli ultima· 
mente, consta dos joJ·naes, pqJ•quA nelles vem uma 
demonstração feita na rep:u•t1ç:ío compelc!tte, a con· 
t:idoria, assignMin pel? chHfo d<l respecltva s~cção, 
em que se acham mt•nctonat!os os gen,oros que I'JOI'am 
da Europa, os preços por que foram comp~:ulos lá, 
os dir.o.ilús qno pagariam, se mio li vessem stdo ues
pachauos na al!illldega livres de d.ireilo.s, c lam!Jem 
os mar1ores preço1 por· gue aqu1 ~e hnl~am t!Otl!· 
p1•ado afJIIClles genoros. No entanto, S. Ex. dese,1a 
tambi!OI SlUeJ' cm que q~anlidade foram g~~tos cada 
11111 destes gene1·os nos cmco ou dez excJ'CICJOS ante· 
I'ÍOI'es. Salisfat·~i com a melhor vontade uo honnttlo 
senn~or·. 

O Sn, SltVBIRA DA 1\foTTA : -Quando? Pat•a o 
· or~anwnto? 1 

0 Sn. MINISTIIO DA l!Aili:liiA :-Sim, scnhOI', 
O Sn. Sn.vmnA nA Afo'l'TA : - Mas para qual 

. dellcs? 
O Sn. ~n:-;rsrno DA M.\nr:;u.l:-Pal'a o do minis-

trl·io da marinlm · 
O S11, StLVElM n.\ MoTu:-So fOI' par·a o orça· 

monto se~uinlo ao da p1·orogativa, V. Ex. loght· 
no~, pOI'tJUO não vem c:\. 

O Su. SrLVErnA Lono:-E' pa1·a a Jli'OI'Ogativa. . 
O Sn. MIN:STno D.~ ~rAnrNIIA: - En l1·atci larga

mente dl'stu as~umpto ua out1':1 caln:ll'a, cntl'tJi uns 
mniol'es minntlt:ncias o ac1·ctlilo q1w ludo quan~o 
duvia dizo1' tlissc·O. Accrcscrntar· agora iJrW conl10 

TO~,' IV 

no contmhrlol', acho rlesnccessario, porque, se eu 
nclle não confiasse, n5o o incumbiria de uma com
missfio 1.5o impol'lanlc. Se confio tanto nelle 
corno cm mim, ad1o dilficil responder, mas pare
co-me que sim, po1·qúe lenho o habito de julgar a 
totlos por· mim, emquaulo nilo tenho um facto 
evidente que mo demonstro o contrario. Por conse· 
guinte poderei mesmo accresc,mtar que o julgo como 
se fl.l1·a eu pt•oprio. 

S. Ex. tleu ·me um tlonsclho, que, se fosso oppor· 
tunameute dado, cu talvez tivesse tomado. S. Ex. 
disse fJUI.', em vez de cu lançar milo daquelle cida· 
rl~o. d·•Vh antes tc1· pl'Otlurado a um homem muito 
conhecido, p1nso que nesta Ctli'te, porque M pt·o
vincia da Bahia e em outJ·os Jogares o Sr. Guima· 
r:ies c ô1uito conheci1ln. Aqui mesmo o é, segun'do 
creio. Mas prco li~euca a S. Ex. pam dizer que eu 
não incumbiríá desta rÍ1issão a um cidadão como o 
Sr. har:ío de Angra: Este disfincto general, que 
ali:is está muito habilitado pam se pllr á testa da en· 
commenda de um gmnde encouraoado, ile um vapor· 
ou de qualquer embarcação, talvez não o estivesse 
tanto para dar conta dessa commissilo como o 
Sr. CastJ·o. Guimnrães, po1•qno o Sr. baJ•ão de Angra, 
cm quem aliás confio plcuamente, n~o cst:í ha!Jilii:Hio 
pa1•a conhecer gt!IICI'OS: além ele que es:;e militar 
acha·se á tosta 'do quartel·generaJ. 

Se mesmo o S1·. Castl'o Guima1·ãcs não tivesse 
vi mio por acaso á Curte, eu não tel'ia lançado ma:o 
dcllo para essa commissão, porque, como tledarei 
na camara c o r·epetirei sempre, nao o mandei chamar 
á Bahia para scm>'lhante fim. E até esse cidad:ro 
custou muito a areitar a incumbcncia que lhe dei· 
por ser ella de muito ll·ahalho, de muita responsa· 
bilidade. c de mui pequeno lucro, como já de· 
monstre1. · 

S. Ex. ta miJem deseja que eu informe oppOi'LU• 
namente quanto se despendeu no ultimo exercício 
com o pessoal, material e ate com as luzes do la
bomtorio pyrotechnico, assim como qu~ por·çno de 
p1·ojectis alti fo1·arn ftlitos o quanto da l.aes m·ti
gos se comprou, cmio que mesmo agom, nno? 

O Sn. S.\RAJVA: - Dos ohjeclos comprados para 
a falwieaç<io dos pr·ojectís. 
.. 0 SR. )lll'iiSTRO DA MARINIU :-Satisfarei oppOl'
lunarnenle ao honrado senador. · 

Sobre a questão de saber· se deve Jm•er um 
ou dous Iahomlorios pvrólcclmicos, um da gucrm, 
oull'll da mar·inha, paJ:cce·me que poder·se-ia ter 
l'cnlilado molho1' o as~umptn antes da crea1~ilo 
tlo Jabomtol'io da marinha ; mas hoje que aqudlo 
eslabelccimento csltí no ptl em que o nohre senador 
sabr, tcndentlo mesmo a melhorai' muito, porque 
devo infonnar a S. Ex. e ao senado que existem 
varias m:whinàs rnanu:ulas 1'ir da Eui'Opa e que, 
po1' falta do casa, niitl esl:ío ailula assentadas, do 
111otlo que t1 rnisltJI' conl.iuuar a fazer obras ali i pam 
egtc fi111, não .sei se seda de bom aviso extinguir 
esse Iaboratorw. 

Alum di>tn, temos no uwsmo cslaldecimenfo 
grande pol't'tío de intlivltlt!Os sahidos tltJS :u·senties, 
ns tJIIan; v:ru ap1•entlt~1' aqrwlla espt:cinlitlauo, o que 
u:io potlom fazer cu1 parle algu1mt 1 
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Se supprimisscmos o lal;arntorio py1·otccnnico da 
m:tJ'IUhn, é na!IIJ•al quB, quando circum8!aucias, ex· 
!J':JOJ'Ciinarias que infcli7.men!e se podem dar, occor· 
J•cssl'm , teríamos necessidade de montar ou h·o' 
lahoratorio, e talvez que lutassemos com diffieul· 
tlaues maiores do que as que fomm vencidas pela 
!ena,~icl:ule, intclligencia e solicitude do honrado 
offici:d que cs!:i :l !esta desse estabelecimento . 
. Julgo, Sr. presidente, po1· ,Cillt]Uan!o sufficien!c o 

cjuc acabo de uiz~r em relaç:io ao que o noure se· 
nadO I' -expcndcu. · 

visconde de Abneté, b:u·ão da Lag-una, Luiz Carlos, 
l'iscon1le, de llfuritiba, 1\!cndcs de Almeida, I.Jarlto de 
Cotrgipc, Pnmnagu:l, visconde do Hio Grande, Ri
heii·o da Luz, Dm·ro> Barreto, Uehóa . Cavalcnn!i, 
Correí:1, har:lo de Camnl·~os, Diniz, Jaguarihr., Lei· 
t:to da Cunha, Diogo Velho, Femamles da Cunha, 
ViciJ·a da Silva, Nunes Gonçalves, Zacal'ias, conde 
de Bar.pend,Y e Fignei1·n de Mello. 

DeixaJ'lllH de comparecer com causa Jl:lrlh~ipnda 
os Srs. Chicharro, bar:1o de Maroim, bm·ão de 
Pimparna, Firmino, F. Oc!aTiano, Paula Pessoa, 
Silvdm Louo, P~es de Mendonça, Teixeira Ju. 
nior, visconde do Rio B1•anco, .Junqueira, Antão, 
Godoy, Sa1·aiva, Cunha e FigueiJ·cdo, Johim, 
Nabuco, Pompeu, marquez do Herval, marqtirz 
rle S. Vicente, viseonde do Bom lle!iJ•o, visconde 
de Camvellas, visconde de Ni!herohy, João Alfredo 

Fiwu a11iada a discussã1i pela hom. Retirou-se o 
"Sr. ministro com as mesmas formaliclatles com que 
mra recebido. ·-

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

l'ENSilES -

Entraram em 2' discuss:io, a qnal ficou cncrr
. rada ;:>or falta de .numero pa1·a votar-se, as propo

siçõrs da camam dos Srs. deputados do corrente 
. anno: . . 

N. 25 approvando a pensão concedida ao 2' ca· 
dele reformado do exercito José Bueno de Aze
yerlo. 

N. 70 idem, rcpartidamen!e, aos menores Maria, 
Jo;io .e Saluslinno, filhos elo I• cimrgi:1o de comrnis· 
são D1·. Augusto Ccs:u· de Sampaio Vianna. 

Esgotada a mnteria da ordem do dia, o Sr. pre· 
si dente deu a seguinte para I5 : 
. 1' parte até ás 2 i/2 horas,_:_ V o tacão das mnle· 
rias, cuja diseuss;to ficou encerrada. • 

Continuação da 2n discuss;io da proposta do 
poder executivo com as emendas da carnara doõ 
deputados e da commiss:to de mariuha e ~neJ"I'a do 
sennclo, fixando a força naval para o au.J•J finan· 
eeiJ•o de !877-1878. 

·. 2• pal'te, ás 2 1/2 horas 011 antas.- 3n discussão 
das proposiçiles da carnara dos deputados do cor
rente anno: 

N. 60, approvando a pensão conecllida a D. Clau· 
di'na Fral1cisca de Jesus Tl'indado. 

N. 61, illcm n D. Lcon!ina Teixeira de !\!acedo 
N. 53, concedendo licelll:a ao . dcseml!argador 

Anselmo Francisco Pe1·ctt. ' · 
N. 1.12, idem no Dr. José Leopoldo 1\amos, 2• 

eirm·gii!o da armada. 
Ns. 8, 2_9 o 7rj, concedendo dispensa aos estu 

dantes : 
Felishcllo FiJ·mo do Oliveim Freii'C JuniOJ', 
Theophilo Teixeira de Almeida. 
Adriano CDI'le Heal. 
Lcvanlou so a sessão :Is 3 horas da tarde. 

ACTA Ei\1 !ti DE 1!AIO DE 1877 

rnESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUATIY 

A's H horns da manhã fez-se a chamada c aehn
ram-se p1:rsentes 28 SJ•s.· srnadoJ·rs, a saber : vis
conde de Jagnary, Dins tle CaJ·valho, C1·nz ~Iach:ulo, 
Almeida o AlbnquCI'tjUn, b:u·:lo de M:mmnguapc, 

e Fanst.o de Aguiar. . · 
Deixa1·am do conJpaJ·eccr .sem causa. pa1:tit:ipada 

os Srs. barão de Souza Queiroz e visconde de 
Sua.ssuna. 
· Nilo houve expediente . 

O Sn. PRESIDENTE declarou que nrto podia haver 
sessão por falta de numero sufficicnte ele S1·s. sc
n'Hlores. 

Det:larou mais qtlc a ordem do dia para Hi do 
coJ·rcnle era a mesma j:i 1lcsigllada. · 

Em srguida convidou os S1·s. senadores presentes 
pa1·a se occuparem com trabalhos de eómmissaes. 

Comparece1:am depois os Srs. duque de Caxias e 
Silveil·a da Moltà. 

iá4• IICfUiiiO 

EM 16 DE MAIO DE 1877 

PRES!DitNC!A DO SR. V!Sr.DNDE DE JAGUARY• 

l!lumma~·io.- ParcccJ·es da com missão rle pen· 
sues o ordenndo.s.- Heelamações dos Sr~. Zaca
rias c Junqueira. ·-· Ohscrvaçfio rio Sr. Tcixéira 
.Tunior . .:..UnDE~t Do DIA.-Ptmsões.- Vo!ação.
F'OJ'Ça nnvai.-Diseurso do Sr. Zacarias.-Ouser
vação do Sr. Ribeiro da Luz.- Requerimento do 
S1·. Nunes Gonçalves.-Dis,:uJ·so do Sr. Corroia. 
-Pensiles.- Licença.- Dispensa a estudantes. 

A's H ho1·as da manhii f,!z-sc a chamada e acha-
ram-se prescnt~s 30 Srs·. senadores, n saber: vis· 
~onde de Jngu:u·y, Dias do CaJ•valho, Almeida o 
Albuquerque, barão de Mamangu~pe, Paranagu:l, 
barão da Laguna, Luiz Carlos, Vicim ria Silva, 
uaJ':io de Ca:r.argos, Chichorro, -visconde de Mu· 
ri!iba, .Junqueira, Barros Barreto, Diniz, lliLciro 
da Lnz, dur/ue tle Caxias, barão de Cotrgi11e, condo ' 
de BnopctH y, visconde do Rio· Grande, haJ·iio de 
Maroilu, João AlfJ·cdo, COJ•rein, Uchôa Cavalcan!i, 
.Johim, Mendes de Almeida, za,:aJ"ins, Diogo Velho, 
Cunha c Figueiredo, Godo_y e Nunrs Gon\'ah·os. 

ComparetlüJ'am Ui!pois os Srs. 'l'eixeim Jnnior, 
viscomlc tio Abaeltl, Lcit:io da Cunl1a o Ja~unJ"ihn .. 

DcixnJ•am de compa1·ecor com causa paJ•I.ieip:ula 
os S1·s C1·uz Machado, lmr:io de Pjrapama, Fil'lllino, 
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1~. Octaviano, Paula Pessoa, Silveira Lobo, viscond~ 
do Rio . l~mntJO,_ Paos do Mendonça., Figueira do 
1\fello, S1mmhú,Antao, Fernanrles da Cunha, Sarai· 
va, Nahuco, marquez do Herval, ma1•quez rle S, :Vi·· 
conte, visconde do Bom· Retiro, Pompeu, visconde 
de Caravellas, Fausto de Aguiar e Silvcir:1 rl;J ;.:otta: 

DrJiXa1·am de comparecer sem eausa participada 
os SJ•s. barão- de Souza Queiroz e visconde de 
Suassuna . 

O S11. J>RESIDENi'E abrio a sessão. 
Lnu-se a acta da sessão antecedente e, não ba· 

vendo quem sobre· ella fizesse observações, deu-se 
por app1·ovada. · · 

. Não houve ·expediente. 
0 Sn. 2• SECRETAIUO Jeu OS seguintes 

rimentos das agraciadas c achando justificados os· 
dec1·etos do. poder. executivo, é de parecer r1ue a · 
dita proposiçao entre na ordem dos trabalhos e seja 
ndoptada. . . 

Paço do se,nado,em _:lü de Maio :1877.-Lui:: An
tonio .Vieira da Silva.-A. Leitiio da Cunha.- An· 
tomo Pinto C!tic/lorro da Gama. 
· · Foi pmsente . á 'commissão de pensões e orde· 
nados a proposição n. 89 de 24 de Abril p•·oxirr1o 
findo,pela qual acamara dos·Srs. deputados approva 
as seguintes pensões, concedjd·as por decretos de ! ·. 
de Outubro de :187/i : de 60$ mens'aes, reparli
d~mente, a D. Maria J.uiza de Souza Coutinho, 
vi uva do capitllo honorario. do exercito Francisco 
de Assis Souza Coutinho, fallecido cm consequen· · 
cia de ferimentos recebidos em combate, e aos 

PARECEn1,8 · DA COliMISsÃo DE PENSÕES 8 ORDENADOS filhos menores de ambos }faria, Agostinho .e An· 
tonio, mas somente aos elous ultimes du1·ante a 

A· commiss5o de penslles e o1·denados-examincu minoridade; de 2U lambem mensaes, sem prejuízo · 
a p1·oposição da cama1•a dos Srs. deputados n. 28 do meio soldo que competir, a D. Adelina da Con· 
de !I de Abril ultimo, a qual, interpretando as dis- eeiç:lo Godinho, Jilha do tenente do exereito Ame· 
pos1ções do ·monte-pio· rle marinha do 23 do Se· rieo Constancio da Silva Godinho, falleeido cm con·· · 
tcmhro de 179/i, manda pa~al' a D. Etelvina Amclia sequencia de moi estia adqu'irida em campanha. · 
de Menezes, viuva do ollkial do corpo de fazenda A' vista dos documentos que acomranham a dila 
da a1·mada, José Eduardo de Menezes, por cujo proposiç5o, é a comrriissao de parecer que seja · 
falle.:imento J.:i goza ele uma pensão elo mesmo adoptada .. 
monte-pio,~ ag p:u·te que lhe calle conjunctamente Paço do senado, em :16 de Maio de 1877.-Lui:: 
com suas irmãs elo meio soldo do seu finado pae, Antonio Vieira da Silva.-A. Leittio da Cunha.
Ca]ii!lio de mar e guerm João Nilpomueeno de Antonio Pinto Chicharro da Gama. 
Menezes, visto njlo oxceelm· uma destãs ·pensões a Pela camara dos Srs. deputados foi enviada ao 
quantia de 20$, emi.Jora o citado plano só se 1·efira sen:~do, sob n. i02 e data de ~4 de Abril, üma pro· 
á filh~ qne, achando·se casa~a. rucebe.monle·p_io po1· posiçiio, cujo a1·tigo primeil·o é do teor seguinte: 
fallec~mento ,.d~. seu pae, ~melo rlcpo1s a .~~VIUVai·~ . " São aQIJI'OVa(las as seguintes pensqes me'nsaes, 
tendo .se, Y~11hc~do" •;o ,.ca~.o de. qne s~ h:~~~ hyp?, wncedidas por decretos ele 17 de Ma10 de !876: 
thcso III\ ~rs.~ JlOI lei enl 111\atlo a pcnsJOillst.L Ullles I' 30,P r 'Jl'll'tilhnicnte c som pi·ejuizo do meió 
do fai!IJ?1meu~o de, senya~ .~ ~erg pensão q~e lhe ~~Ido ;.,e 

0p~~sa ~ompetir, a D. Mãria Íosé de Can
cab~ r.o; mo1 te ci;.ste mfc1 ~01 ;1 .og,. e n:lO .1. que Lt!aJ'ia ):1cques_, vim•a do eapit:lo do 5• ·regimento de 
lhA de1~ou seu mau do, a qual ~ do .!J$00~. . cavallaria 1 igeim José Jacques, fallecido em con· 

Em VIola do exposto. ó a mesma cor.nuuss5o de e 1 011 ·i·t de moles tias adquiridas na campanha do 
pa.r<!Cllr queesta Jli'OjlOSIÇ<1o entre cm d1scuss1Io e sp '·~nu~y· . e a seus filhos José Jes~;ina e Dionysia · 
Sl'J'l approvalh ·' · · ai o • • . • · ;., d , '. •1 , · , . · .• ~enlio quanto ao primeiro até á sua maioridade; de 
, I aç.? o. s.~ll.l> 0 • 1;rn 16 dn ~r.~~o- de 1877.- Lm. l9pii00 aos mcno1·es Honorio e Maria, filhos legi· 

.n.ntontp Vtpll u cln ~l/v~:- ,1, Lelluo da Cunha. - t.imos do tenente do exercito e capit:to de commiss:lo 
Antumo Pmto Cltu./ioJ 10 da Gama· Eduardo Honol'io Vieira de Aguiar. Esta pensao, · 

Pela proposiç<iO n. 68 de 20 de Alll·il p1·oximo equivalente:\ metade da que foi concedida por de· · · 
passado s:1o approvarlas as se~ruintes pcnslles, con- Llreto ele :!~do Março de i867 á viuva do dito clpi· 
eetlidas P.OI' demtos do 28 do .Junho de 1876: de t:lo D. Maria Francisca Bulf tkAguiar, falleeida em 
36$ mensaes, repartidament.IJ, a D. Felismina Va· 26 de Novemb1·o de 187~. eaher:l ao primeiro dos · 
lcnlina tio Mt:llo, viuva do alf>Jros do :JO• cOI'J.lO de ditos mono1•es du1·anto a sua minoridade sómente.• 
voluntal'ios da patria Fmneisco .Tosti do Mel[o, A commiss;io do pensões e ordenados, tendo 
morto ern eombate na guerra do Pamguay, e a seu examinado a dil.a p1·oposição e os elocumentos :1 
lililo mcno1· LiYino, mas somente até :\ m:iioriLlade; o lia annexos; ó de ptli'OCLH' qu~ seja adoptada. 
rlll :lOJi nwnsaos, sem p1·ejuizo do rnnio soldo, a Par.o do senado, cm i6 de Maio de :1877.-Lui:; 
D. Carolin:t Leopohlina ela Silvoi1•a, Yiuva do ca··· .-tntoliio Vieira dtt Silmt.-:L Lmttio da Cunha.
pil:jo do :10• hatalll:io tle infaltt :ria Gil B1·az da Si i- Antonio Pinto Chidw1•1·o da Gama. 
I'CÍI':t, fallecido crn cousequencia de rnol.,stia adqui-
rida na gncn·a tlo Pa1·aguav; de :JO.$ uwusaes, sem A comrnisst1o do pensões e OJ'denaclos examinou 
pn·jnizo do uwio soldo, a D. Jlirrniana Holilano dos :1 Jli'OJlOSi1':1o da eanwra ,]os S1·s. tleputatlos n. 1.10 
An)os, vin1•a do >J:tpil:1o Llo :J• hatalil:lo do infan· ,(e .1, Llo ~orrenlo mez, pela qual é' UjiproV(tda a 
ta1·'ia GuHiavo .Jusú Xal'it.'l' dos Anjos, morto em pens[o mens:li !lo ~S,l, que ~c11' decreto d~ .28 do 
courhtrto 110 P:lraguay. . . Ma!'\:o dr•slo anuo JOJ ~onr.:••li.da,, sem Jli'!!JlliZ,o !lo 

A corJIIIJiss~o de pensLies r: OJ•d,•n:ulos, l.tHHlo oxa· 1 111>~10 soldo, a D. M:r1·1a ~. li'L:llll Wamlol'ley Costa, 
miuado os tloeuruento~ juntos a catla um LI os l't.•qne· 11il11a Jegitirna do major ll>liiOI'al'io o capitrro refor· 

.. 
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mado do exercito Felin!o Elisio a~ Costa, fallccido 
crn conscqucncia do molcs!ia adquirida na cnm·.· 

• panha do Parnguay, e aehaudo nos documentos 
JUnto,q motivos que justiftc:uu o referido dc~1·e!o 
do poder executivo, i! do parecer que a proposi('Uo 
eu!re na o1·dem dos h·<~lmlhos e seJa adoptada. 

O Sn.: 1'Er:ti~IR.\ .JuNJon: -Em todo caso, desejo 
uma explicai'5o de V. Ex. para regular o rneu pro· 
cedimonlo, porque a mat<ll'ia sobre que versa o re
querimento é, :1 meu ver, de alta importancia e 
prcc:isa de disenss;lo para oi'Íontar os representantes 
~la tln('fio, que se dedicam ao estudo da soluçfio desto 
1rnportante assumpl.o. Paço do senado, em W de Maio de J877 .-Lui::; 

Antonio Vieim da Silva.-A. LeitLio·da Cunha.-An· 
tomo Pinto t.Mchorro da Gama. 

01·a, so o requei'Ímenlo tem de ser discutido 
unicam~n!e nos sabbados, dependendo ainda de 
estar<'m ou nfio presentes o nobre ex-ministro do 
Imp1~rio e o nohi'A miniAtro da fazenda, desistirei 
ria iclén d11 aguardar· tal opportunidade, e repro· 
d.uzirei, a disuussfio, aprosentando.um outro reque· 
runento sobre maioria identica. 

Ficaram sobro a mesa p:u·a se1· tomados em 
r.onsidcraçao com as prortosições a quu se rcfurcrn, 
indo enh·etanto a imprimir. 

O Sa•, Zacf\l'Ja• •·-Sr. presidente, no dis· 
curso do nob1·e senador pC!la Ballia, ve111 at!l'iuuido 
a mim um aparte, que eu nao p1·ofel'i. · 

O SR. JuNOUl!IRA :-E' exacto; é do Sr. Sl
raiva. 
. O Sn. ZACARIAS :-0 apal'le é o seguinte: " N;io 
fallei cont1:a os imporia e& rllarinhoiros; rlisse que 
se podia fazer· elimi~açáo completa do batalh:1o 
naval. " Não foram mlllhas estas palavras ... 
. O Sn. JuNQUEIRA :-Apoiado, for·am do Sr·. Sa· 
raiva. 

O Sn. ZACARIAS:-... fornin do S1·. Saraiva. 
Peço que' se fai'a esta rectifica~fio. 

o llilr. tJunqueh•a 1 -Sr. prcsirlcnte, na 
acta !le hrmtem publicada no jornal da casa, appa· 
reço como tendo falindo, quando esl.ive pr~srnte 
(apoiados), e aqui vim, antrs das H horas, com os 
Srs. Dal'l'os Dnt'l'eto, Uehda Cavalr:anti o outros 
Srs senadores, c, cntrrt,itrl:o, figm·o como estanilo 
ausmle. Peço, pois, a V. Ex. que mando f;;zel' esta 
rcel.ificaçáo,afirn rln qnc mio SI' pt>ns~ qu,Jof;rllei.Com· 
quar.to estivesse doente, totlaria vim ao senado. 

O l!il'• ra•etxeira dUJI~OI' (pela ordem) :
Sr. presidente, pedi a palal'ra para solicitar de 
V. Ex. uma expli~a(:üo. · · 
N~ ultimo sauuado, tive a honra do r·equerer ao 

senado o adiamento da discussão do rcquer•imento 
do Sr. Cunha o Fi~ueiredo ató QUO este illuslr·e 

. senador se achasse presentn. Este adiamento foi, 
porlftn!o, limitado ato á p1·esen"a de S. Ex. Nessa 
mesma scss:To, o honrado senadÔr pela .fia h ia obser
vou quo o nobre ex-ministro do Imporia, comquanto 
tivesse comparecido depois de approvado o meu 
rcquei'Ímento de adiamento, todayia havia-se au· 
sentado por w<o so achar presento o nobre ministro 
da fazenda, a quem S. E:(. desejava I'Cspontlcr. 

O Sn. ZACARI.Is :-Disse isto a rnim o a diversas 
pessoas aqui. 

O Sn. PIIESIDENTE :-0 requCJ·imento está adiado 
pal'il ser dis~uti1lo nos dias designados pelo regi· 
mentn, isto é, aos sabbados. 

Darei para CJI'flem dfJ dia do sabhndo a disenqsrro 
deste reqner·imento, estando presente o autor dl'il<'. 

O Sn. TE!Xl!!RA JuNJOR :·-Agrad,~!'O a V. E~ a 
informaç:!o quu me dá. Espm·arf'i a proxima sess:i•1. 
de sa!JIJado, reservando-me o direito do ofi'er·e~er· 
um outro requerimento, so a discussão nAo tiver 
Jo~ar no tlia dt•signa,Jo por V. Ex. 

PRIMEIBA PAR'l'E DA ORDEM DO DIA 

PENSIÍES 

Vota pão 

Votm·am·so rm !• disrussrro e foram appr·oYadas · 
pal'il passa~· :i 3• as proposiçOes da camara dos 
Sr·s. drputados do COI'I'entr. anno : · 

N. 25, approvando a prnsao 1:oncedida ao 2• ca· 
dPte l'el'ormado do exer·cito José Bueno de Aze· 
vedo. · 

N. 70, idem, rcpar·tidamAnte aos menon~s Maria, 
Jo~o e Salustiano, lilhos (lo i• eirurgi(lo de com· 
missilo, Dr·. Augusto Cesar de Sampaio Vianna, 

Acimndo-sc na sala i tnmediata o 81'. ministro da 
rnal'inha, foram sorteados para a deputaç~o que O 
devia I'CCI'ber, os Srs. Godoy, Cor·reia e Chicho1·ro, 
e seudo o mesmo sehhOI' introduzido no salfio, com 
as formalidades do ~stylo, tornou assento na mesa á 
llil·eita do Sr. presider1te, 

FORÇA NAVAL 

Proseguio a 2• discussiTo do ar·t. i • da proposta 
do poúe1· exel,utivo, com as emendas da eamar·a dos 
Sr·s. drputados e ela commiss:!o de rr.arinha e gne1•ra 
do senado, fixamJo.sn a força naval para o anno 
financeiro do 1877-1878. 

O SR. ZACARIAS louva o nobre ministro da rnar·i· 
nha po1· ll•r apresentado sua proposta oscoimaila úe 
qualquer augmen!o de despeza. 

O Sn. 'l'E!Xl!lllA Jm11ron:- 01·a, tonrlo sido este 
requ0rimento ndiado com limilaç.~o de tempo, isto 
il, ale estm· presente o nohre cx-ministr·o elo lm· 
pe1•io, que agora so acha p1·esento, assim como o 
nobm rninisti'O da faze1111a, eu nno sei su o adia
mento deve seguil·. a corHiiçito dos I'CIJIICI'illll'lltos 
adiados, isto é, que só se discnlem nos salJbados. 

I 
O Sn. DrAs mJ CAnYALHo.-Só. 

Se ,,cnsurou o nobre ministro da guol'l'a, pm· lial'>'r 
suggrrido ou aceitado ideas trnd,•ntr.o a angmr.uto 
do dt'speza, elogia o nohro ministr·o da mariuha pelo 
motivo opposto, 

Louva lambem a commissrro de marinha' c guol'l'a, 
porque, ronlmcntc, deu tal clar-ez:L d rodacçdo, CIUc 
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impossibilita o emprego de uma p1·aça que seja, 
;tlcm das quo el!'ect1vamente se acham 1:onsiguadas 
na propQRta. · 

Nrro pódo, porém, louvar ant~s censura a S. Ex. 
o haver ac6ilado na camara o m·tigo concernente a 
realizarém-se as promoções na armada á Jll'oporr-ao 
que haja vagas, á semelhança do qne so pratica"no 
exercito. 

Trala1•a-se de uma matel'ia importante, regulada 
em lei especial, e o nobre ministro, no seutir do 
oraHor, uao sa ·houve com ac01·to, suggerintlo ou 
aceitando da commisscro do marinha e guel'l'a dá 
camara tr.mporaria um artigo additi1•o para depois 
ter o desgosto de suggel'i•· ou acoitar da corumíssão 
de marinha e çue.-ra do senado a sepm·açllo dessry 
artigo. Nao se collocou o nohr·e ministro em posi
çáo airosa, consentintlo na camara que se inserisse 
na proposta esse a1·tigo e consentindo aqui que a 
comrnissfio de marinha e guerm o eliminasse. Ou 
o nobre ministro nao se houve com discernimento 
na camara, ou aqui; ha rio escolher. Procedeu mal 

· uma das vezes, na canwra suggel'indo ou aceitando 
o arligo, ou no senado aceitando ou suggerintlo a 
emr.nda da commissrro. . 

O orador nesto ponto louva somente a com· 
missão, po•·que adiantou aquillo que elle propl'io 
se incumbiria de dedm·ar·, ao tomar parte nl.'ste de
!Jato, a saber: que o artigo deve ser separado. 

do da velha guarda, achou asperezas no lrabaiho 
da com missão, assignando o par!lcer com e~t~s pa
lavras: salvas a/yttmas pimderar-ues da oxpOBIÇUO. 

O paret:e'r foi' assignailo pelos S••s. João José de 
Oliveil·a Junquei1·a, vis~onde do Muritiba e bardo 
da Laguna. Om ao nolm visconde cabe explicar ' 
ao St1narlo quaes foram as ponderações que lhe pa· 
1·cceram dissonantes. E' que o soldado da velha 
I(Uilrda segua outra'escola,-a escola de não dar ai· 
linrtadas nos n\inistros do .seu partidtH"A indapen· 
'dencia, purém, que aliás o orador louva, dos outr~s 
membros ria commissilo, mostrou-se,- se fez sentu· . 
com rrlaçilo ao noh1•e ministi'O da marinha. 

O o1·ador poderia dizer que nestas hervus escon· 
de-se alguma serpe. E' memhi'O da commissilo um 
illustre senarlo•· qutl votou com o orador e com a 
quasi maioria do senado contra o nobre ministro' 
dqs negoci(\s estrangeiros na sua elei!)lio do Rio 
G•·ande do Norte; outro mémbro ha que votou. á 
meio-p:lo (risos) ; só quem votou positiva e termi
nantemente em favor do nob1•e ministro dos estmn· 
geiros foi o nohro viseonde de Muritiba. . · . 

T•·anspira, po~:tanto, rleste zelo da cor.nm•~sllo ·a · 
bem do ostylo das pi'Opostas de marmh:1 e .do 
h'H'I'Or 11 materias hlit•Jrogcneas a essas propostas,· 
urnr~ certa m:l vonta-de da commissno quanto ao 
nobre ministro da marinha. E' que no mil'listerio 
ha uma· unidade o os rli•rnais são dfms, ou, p:u•a 
melhor dizer, no ministerio, segundo a apreciaçff.o 
de seus proprios amigos, ha só1nente duas enll• 
dadeR, os out•·os s5o · cifras; o que quer dizer que 
se pódo expeli i•• sem 1lamno um ou outro ministro, 
urna vrz que fique. permanecendo sempre o pensa· 
mento da dua!illnde que h?je os reune. . . · 

O or:lllor foi scmp•·e :umgo 11o nobre m1 mstro ria 
ma1·inha; mas, como a politica sop:u•a,os, faz-lhe 
opposir.~o, resalvando .sempre suas qualidades pes
so:ws. 

As complacencias da co.nmi~silo de marinha e 
guerra foram só para o ministerio da guerra; a sou 
respeito a commissao não curou da retlacr.fio mais 
exacta, mais rigorosa da p1·oposta; nno poi em du· 
vicia aceitar ou suggnrir antorizaçaes quo tmzem 
mais ou mnnos de,pendio. As complacencias f1JI'illll 
cemplrt:Ls com o mmistorio da guer1·a; nu3 com o 
da marinha ·houve a maior soveridalle: a com
misstlo, a proposito da pt•oposta da rnal'inha, 
occupou-F.c sr.riamr.nto até do p:ilavms e· viugou 
OS pl'incipios IIOI'IIlnúS da Ol'!(llniznr:To das p1·o 
postas, eliminando o artigo, que vie•·a da munam .. 
rolatiYo á.lei dn promO(\úes da a•·mada, ao ·passo 
que a rr.visão do •·rgulamento da est\ola do llio 
Grande, da m~Rma fónua que a •·eo•·ganir.a(\iTo tias 
colonias militares, fi~ou na proposl.a tl•l fo1·ças 
de ierra sem a menor obser·,•aç;1o, assim como , 
disposi~.:To eoncrmwnle á lai do rec•·utamtmto 
pas.~ou. sem discuss:Tn, declnrando os profess·Jres 
Isentos do serviço militar. .. 

Entmtanto ao nob1·e ministr·o da mal'inlta a com· 
miss~o, t:omo sn pertencesse :l opposiç:To, I'cpellio 
logo tudo quanto tinha sombm do duvida, quanto 
fosso •·ecla~ç:lo obscu1·a, qt!C !llldesse occasionnr 

O nobre minisll·o tem tido m·tigos laudatorios a 
pe•·de•· de vista o de e'onta : ó estadista de primeira 
ordem, o ministro da marinha mais economico que 
tom occupado essa pasta, etc. ; nilo ha elogio que 
nfio se IJI!l tenha feito e que o orador nao tenha 
lido,e realmente confessa no senado que uma cou~a 
o soo·p•·ende: é o vigor llos pulmllos do nob1•e m1· 
nistro qao lho permitia rroft!l'ir discu1·so~ da ~x· 
tens:lo dos qud tem p1•ofel'ido na camara. Por·que 
tamanhos rliscu•·sos ? E' qne a marinha nM t~m 
sido bl•m gerida; dahi tantas ccnsUI'aS e tilo ·ex· 
tensas defesas. • 

abusos. · • 
Iln, portanto, g•·anclo tlilferença entm o ll•ala

mcnto que lllül'l't~t'U :l eommiss:lo dtJ mal'inha e 
guorl'il o nobm duquo de Caxias o o ll·atamcnlo 
quo tovo da com•uiss[o o nohl'll ministi'O tia lll:t· 
l'inha ... 
' O Sn. :luNQUEIIlA: ....: N:Io foi esta a intenç:to tia 
COtllllliSSilO. 

0 Sn. 11.\R:ÍO DA LAGUNA:-J:l se explicou i~to. 
O Sn. ZACAniAS respondo quo mTo se explicou ; 

pPlo conti'UI'io o no!Jro visconde de Muritiba, solda· 

P01· outro lado, h a uma razffo particnla r na ca
mam pu•·n essa opposi(~lo ao nohre minisli·o. A 
pasta da marinha il aquella pül' ontle começam sua 
c<II'I'Oira politica os . homens distinctos daquel!a 
casa. A pasta .ela rna1'1nha, portanto, é uma e~pecie 
do rlnrna no moio dn jovens, qne •·e~nestam·n a. 

Mas, dando desconto a esse prul'ido, que se nota 
pl'iucipalmnnto ent•·e os novu.1 •·eprcsentantes da 
na(':To na onlm camara, o Gl'illlo•· entendo que a 
pasta da ma.-inlm esl<l mal gtll'itl:t, o vae domnns· 
Irai-o com as palavras du honrado ministro e nno 
con1 as do qualquer onl1·a pessoa, nem \~om dow
lllr.ntos quo pedisse, nom com informações que lho· 
dessem. 
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O nobre mini.stro encommendou -á industria pri- len]Ja servido dessa formula, que é uma violaçao 
vada uma ma~hma para um navio de guerr.a, assim das JJuns estylos e nao traz a certeza de que o 
como mandou reparar em Montevidilo .o Jflm·i:: e nobJ'A miuish·o é inllexivel, mas, pelo contrario, 
Barros.' Foi accusado po1· uma e o.ulra cousa. mostra que é timido, que receia encamJ• a parte e 

O orniloJ' não concorda com a aceusar.ão. EJttende ouvir s<·u~ aJ·gumrntos. 
quo o nobre ministro da maJ•iuha, bcm'informado a lia poucos dias, bateu-se a cavilha ele uma corveta, 
l'~speito da quasi impossibili~lade de vir de Monte- que tem o ~0111~ de P1•in_cip.e do Grilo_-Pará.. . 
VHiéo para este porto o l'rlan:: e Barros, estava no · 01·a, a lustorJa do l'rmCipe do Gruo-Pam (Já quo 
sou di1·eito mandando-o conce1•tar alli. l'arnbem niln todo navio tem sua historia e alguns navios do 

. ~e. pótle. leva.~ J mal que. S. Ex. encommendasse á certo tempo a esta parte tem-na horrível), que ainda 
mduslna pr1vada uma machina pa1·a ceJ•to navio. nem está nas faxas, nem é um embryão, sendo\ 
Nada pa!'ece mais razoavel. portanto, uma simples esperança, é já bem cul'iosa. 

ll!aF ante-hontem o senndo ouvia dizer ao nobre Acaso o senado supporá que··o nobre ministro, . 
ministro C!'IC, constantlo-lhe qne o contmtante rios ern seu gabinete, cereailo de seus auxiliares, eslu· 
reparos do JJfari:: e Bal'ros se preparava pal'a apre- dando o quadro de noss~s navios de guerra· o ·a 
Sl'utm: uma rec!ama~ao, S. Ex. mandou dizer que plano que haja para organ.lzar .. tio da. armada, !'eco
não Viesse aqm comreelamn~.ões, pois perdia seu nheceu que eJ"a necessar10 pór-se no estaleu·o o 
tempo ; o ql)anto ao da niachina deu igual resposta, Prmâpe do Griío-l'ará! Se fosse nssim, S. Ex . 
proferindo estas palavJ•as : , O homem da machina obedecia a um plano, tinha ouvido seus auxiliares 
tambem roclamou.e eu lhe mandei dir.er que per- e ntio me'reeeria censu1·a; müs assim não foi. Veja
dia o. seu tempo,. porque. a este respeito coslnmo se como se fl'?rou o l'rincipe do q,.~o-PaP'Ii. Eis 
ser mexomvel_, ~pezar do meu genio hon~loso, • as palavras formaes do nobre mJmslt·o da ma-

Ora, em pl'Jmeli'O Jogai', esta fo1·mula adminis- l'inha (lendo): 
trativa é singular. Se o individuo que contratou o " A Companhia tla Ponta da Al'~a, sabendo que 
conc~rto do Jla'l'i::; e Barros ou o que fol'Jleceu a nos dépositos da marinha havia uma grande qnan
machma apresentasse um reqnel'imento, l'üclumando tidarlr.• de marleiJ·a, qnr•, com o dm:OI'I·er rios tempos 
o que1• ~u.e seja, que pl'incipio podia autorizai' o e mal acoudicion~rla cou1o se achava, tendia a dtl
nolll·e UlliiiS!t·o a d1zm· Jll'eviamente : "Perde o seu teriorm·-se, sug~eno-me .•. • 
tempo, não venha cü, não o altr~J]()erc.i porque sou · blo tl que é franqueza I (Continuando a lt!r). · 
bondoso, mas inexoravel ? • · ' · " .•• suggerio-me a idtla de construir um navio 

O nobre ministro, com sua formula admiriist~a- nas condições que me propor, recebenrlo to([a ma-. 
líva inaudita, semelha uru juiz que houve nesta dei1·a·pa·estavel que·a repa1·ti~tlo da marinha pudesse 
Cóa·te, o qual, ao recebei' os reque1·imeutos, sem fornecer lhe. • · 
lol:os, desp~chnva indefel'iudo. Aconte,1eu que um .Prosegue a santidade de S. Ex. ! (Colltbma.ndó. 
alllli/O lhe JJ7.r•sse obseJ'I'·~~ar.s sobre este morlo de a li!1·.) . . . . • 
proceder e elle respondeu: "Se a pa1·te não l'e/Jiicar, etNtío pUtle recusai' ... " (E d1z IJUO tl mflex11'el ! 
segue-se que flz justiça sem trahnUao, sem er se- Nao e bondoso só, é bondoso e llexivel ) (Conti· 
que1· o requeJ·imento, e, se l'eplic3r, enhio exami- nuantlo a lé1·). . 
narei a questao. " (Riso.) ". , .11fio pudo recusar. 111 limine uma proposta 

Ora o nobre minislt·o pae a barra adiante desse ,]estas, desde que reconheci,. primeiro, a necessi
juiz, poi'IJUe manda fazer consta1· aos rer:lama.ntes t!ade" quo tinhamos de navios para substituir os· 
gue nfi~ pel'C!In_l o s~u te111po, porque eshl disposto a existentes, e. em segundo logaJ·, p•Ja·quo me doia ve1: 
mrlefea·11·. O JUiz atl1ava o examn t.la qucsttlo lllLlele- que o riU1hc1ro do F;slado se eslava perdendo com 
rindo, mas o nobre minist1·o aterra as parles di- as madeims desaproveitarias· que tinhttmos em nos-
zenrlo: "Pea·dem S<'U !t.>mpo, vinrlo reclamai',» ' sos deposilos. . 
· Como pol'lle-so tempo nesta nialrwia? Qual é o Pedi erMo á companhia que formulasse uma 
contt·alo sobre que não possa have1· uma duvida? proposta, m:n:cando as dimensões que devia te1· o 
O direi lo do pet1çtln é fa·an,:o a todos, PS!ran"eli'OS navio, qual o pi'il(IO, etc. Eila apa·esentou-me pro• 
e na~!onaus, e a inHnxihilitlade do ministro 17:ro se posla de uma coa·vcla por_um pl'C\)0 ~mito ·elevado, 
nunilosta ~.or cssr~s ai'J'ebatameulos que o Jo_vai'Hill e en, rcconht•t:t,nrlo quo nao era poss1vt:l empenhar 
a mamla1· d1r.cJ• a qn:ilqucl' I'•Jclamaule que nao pcr1:a os cofl'es pnbl1cos l'lll wua· obm dacrul'!la magm· 
o seu tnn1~0.- A inllexilnlirl.rd~ do ministro ern tal lurle, respo!Hli-lh.n quo convinha fazer a proposta 
cas~ consiste. em, com Iu·evld!~tlo,, sr;m perda de ,Je um. JHIVI~ ma1s uwdosto." . ~ 
tcJJ~po, exam111a1' a mater1a e mdelel'll', depois de Emlim f01-so dcsceJJ~Io .nas asp1~a0or.s, ~!é gue 
Yel'lfical' que a reclam:t(:ão niTn esl.ti do accordo 1:om fitiOtl-SIJ na r:orvnta Prtnc1pe do Gmo Pam na Jm
as clausulas expl·essas no conta·ato e por isso não purtancia de menos um pouco dt• 800:000$. A 
pútle ser attr•ntlitla. priweit'a p1·oposta em superior a iOO:OOOli, mas 

. Essa fol'llmla atlministrativa singuhu·, em vez dtl a segunda o Ol·adol' pensa que tl pouco abaixo; 
dcnota1· inUl'xi!Jilitlado, faz 1lr~seoniial' que a bon- onti'Ól:mto ntio discnto o preço, discuto a maueim 
d:!rl? Jll'epondol':l soiH·e a infi,,xiuilirlario, e qiw o [JOI' que so engeut!,·ou o l'l'li~UIJl~ rio GJ·âo-Pm:á. . 
lllllliS~I·o, sabendo que seu c_oraçtlo cedo :l primeira Da& palavms d'l) noba·o lllllllstl'o ficam salientes 
supplaca, quer afastai' o Jli'Cientlonte, n;lo o quc1· r:t'rl:rs vonlarles rloloi'Osas; uma dellas tl que, so 
enc:~t·ar. n:io S. Ex., SI~Wl 'antecesso1·es comp1·avam ma-

N:ío se reconla o Ol'ndor que ministro algum se tl ·iras StJIII conla ne111 meu ida e as tinham no 
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arsenal a g1·nnel,- mal ncondicion.ndas e apoth·~· (em que já ningÍlrlm sabe a quantas anda. O orador; 
cendo com a acçil11 do tempo. E' preciso 'dctel'·se pOi'ém, volta ás mad~iras. 
um momento neste ponto, consumndo o ministcl'io O nobre.rpinistro· reconheceu que· era irregular 
da marinha no que torla :1 compra do madeiras. o modo de comp1·ar e guardar madeiras. Começou 
N:ío ha conlissiio mais explicita, mais clara de que. nova viela'; mas tlei~ou m:mif~sto ao pnr·lnmento
na reparliç:ío da marinha <l8spende·se em pura que ató recente data, ainda depoi_s que S. Ex, 
pet•da gr·ande somma de dinheiro a pr·etcxto de tomou conta da adminisiraça:o, tem col'J'ido sem 
compra de madei1•as, pois que estas, na occnsiito .dó nem piedade em compr·as de madei1·as o suor 
da proposta, diJ que· se tr·atn, estavam a granel, umas do povo. Foi preciso que o espil'ito do mercan· 
enterradas e outras cm lognr·es fúra de abrigo d;l tilismo se condoesse do govemo e dissesse : « As 
acção do tempo; e á vista disto foieque a com·· madeiras se estão perdendo; dae-m'as, que eu 
Jlnnhia suggcrio ao· govt•rno que fizesse um navio, vos darei em t1·oca urn Prinmpa da Grüa~Pal'á.·» 
dando no constructor, por conta, as madeiras alli Depois do desperdício com madeiras, o que re· · 
desaproveit:ülas I Sll o exposto ó verdade, o abuso Bulia da confiss:io do nobre ministro e mais avulta·· 
da repartição de marinha n;lo p1·ecisa de mais claJ•a perante a consfliencin do orador é ser o fabrico 
demonstração: .Isto não ndmitfe commental'ios. · em quest:ío ~onfiado a uma companhia, cujo ge1·ente, 

O nobre !mnrstro. pr·ocut·ou, ha. pou~o, mandar· ha poucps dws, se le_v<rntou d~ C?PO em punho .a 
fazer um rnventar1o das maderras, mas nunca fazer 1m neles a proposrto dol'nnmp~ t(o Grüo-Pam. 
houve tal inventario; partilha ·sim, houve sempre, Esse cirlad;iÓ é aquelle rwmno que deve ao Esl.ado 
inventario não. Foi o chefe do uma companhia 6 a 7,000:000~. por uma operaç;io que· o orador 
quem. se dirigia ao IÍlinistro e disse; lhe: "Isto dóe;. desPjal'ia hem não revolvei' uiais. 
mande-me dar essas madeiras, que eu darei em Foi esse devedor do Estado, e por uma divida 
troca um navio. " · · de triste procedcncia, quem se dirigio· ao nobre mi
. A honestidade do nobre ministro mio scr:l posta nistro e pr·opoz-lhe a construr.çilo do Princip~do Grão 
pelo or·ador em duvida; a S. Ex. toca a menor Pará, e ahi a está executàndo. 
parte nesse esbanjamento que se tem dado no arse· O orador quer ncredit~1· que em nenhum paiz do 
na! de' marinha a litulo de compra de madcn·as. mune! o aconteceria isto. Póde o governo ser· levado a 
Com tudo, S. Ex. m~Jsmo confrss~ que em seu te!npo gmndes perdas pela vontade de u~J i~d_ividuo, ou por 
é grande a allluencra de possu1dor·es de matleu·as, tnfortumo deste; mas que esse rndlVIduo continue 
algumas dl• cujas offertas. toem sido aceita>. S. ~x. nas .!roas gr·aç~s do governo, sej.a encarregad~ de 
condemna este systema, e, querendo methodrsar f:rbJ•rco de nav1os, para dar apphcaç~o a madetras 
o serviço, mandou fazer um inventario. 1\Ias, a do Estado desaproveitadas, i.sso póde perniittil·o 
contraria sanszt, s~gue'-se que seus antecessores u~o um ministro bondoso, mas um ministro inlloxivcl, 
tinham o menor cuidàtlo, o menor zelo dos dinhci- nfio, Esse devedor do Estado pagou já integralmente 
ros puLlicos no tocante ao objecto de que se as muitas centenas de contos de ré1s que ficou de· 
trata. . · . v.endo por motivo de remessa de dinheiros do Esta· 

Como as madmras estavam mal acondidonnd:is, do de Santos pam esta Cilrte. Pagou. Integralmente, 
sem classilicação, os ministros achavam-se ao dis· quando está no gozo de uma morªtoria e ainda ,não 
p~r dos impor·tunos olferccetlores; porque, quando pagou, segundo consta, a nenhum de seus cr·cdore~ 
mandavam saber da m~stranr.a se ernm precisas, os em Santos. Se o govcr·no nenhum pl'ivilegio tem, em 
da mr-strnuça que não tinham couhecimcnto certo a retacfio a esse debito, é decente que s~ dô por snlis· 
l'espeito da existencia de madeiras e suas qualidades feito, que receba integralmente aquellas sommas do 
informavam qne cr·a nccessal'io comprar mais, dr• banco estalrclecido em Santos, quando muitos credo-

, maneira que os ministros não 'cessavam de 1lompra1·. rcs daqnelln· localidar.Je nada Icem recebido~ N~o· 
E o nobre ministro aceitou de vinte e tantas propus r·epreseuta um mau papel o governo, recebendo 
tas, cinco; portanto partici.pou lambem ~lo pccca.do, int.egralmr.nte o pagamento.tle um deve~or, que deve 
porgue som ter certeza, pors não a hav1a, :1 vtsta all1 a outr·os cr·edores cm 1gua~s cond1çOes e ainda 
da falta de·methodo, do que em intlispen~avel, fez o devedor nada pagou? AMm disto, eomo s·e fez 
novas compr·as de madeiras. osso pagamento ? Pelas obr:ts da Ponta da Al'lla. O· 

O nobre miuisi!'O pr·Mura sempre fixar datas, no govei'Oo facilitou a esse devedor que lhe pagasse 
s~nlido de vaJ·r·cr a sua testada, lançando, porem; em obras da Ponta da M~a I 
algum cisco na tostada d'Os seus antecessores, o que O orado1· nfio conhece sem-ceremonia como essa. 
e m:lo syst1;m.a de limpeza, .com~ ha de confessa!' o Já ~qui uma ~cz nrdscou uma proposiç~o que re· · 
nobre ex-munsfro do lmpcl'lo. E t:1o m:lo systr~ma, petrnl: " Sorta melhor perder· se toda a quantia· 
que nà questão do lndependcncia, de que Jogo Jid- do que continuaNe a tor relações com esse ho;nem 
JaJ':I, o 3 'lo ~gosto. est:i envolvido na poeira. Bom ainda a titulo .d~ lhe proporciona~ meios para ir 
mcthodo do l1rnpar testadas ó cada um removei' n pnganl~O ;lua thvrda. • Um governo não pótle fazer 
poeii·a de seu sitio, nfio la~ando-a pam ns dos ISSO ; mas o devedo1• cst:l consli·uindo o Principo 
outros (apoJarlos), ainda que srjam advcrsnJ'ios. do Gi'rio-Pal'tÍ! J'or·gunta o crador ao nolrr·o minis· 

E' ncccssario, pois, que r:enruvam· o ptl de s.u:.'s Iro Ílfl uoss:t constJ'lifl(~:1o o dev11dor; goza dos mes· 
testadas, mas nãp lançnn~lo-o :.Is testadas dos VJZJ- mos fnvoJ•es com rcln~:)n. :Is carnlriaes, que dos
nhos, porque ass1m n pocrm pudo cscur•eccJ' n VOJ'· fnultou com rcla(~il·• :1 diVIda 1lc Sautos. 'l'al con· , 
dadr, o, :ls veze,q, li~am tot!os cnvoll'irlos nolla, ce.•s.1o seda um novo llesr·cgJ·mnento, O governo 
como a respeito da encommenda do Intlrpomloncia, devia resolver-se 11 deixai' de ter relações com css~ 
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devedor, embor·n dahi resultasse li~nr· cllc na irn- ·I irou rla su~ algihoir·~ Pssa qunnti.1 c mandou pagar'. 
p~•.sibilidade rl11 ir· pagando parcwlr.ncnt.c a ~un li Pt•nsa o orador quo o nobre ministro cm uma volta 
drvtrla. Em!Jill'il o go''''l'llll perdesse d1 nlwrro, VIII· ou nutra manda ehamnr· o italiano e d:l·lhe da sua 
gal'ia um pl'indpio moral: no futuro. nenlnnn que- algibeira 7.000,1000. E' um caso de consr:ienda ... 
rido, nenhum alilhado pen~aria poJct· ca~rsar a fa- Assim esses wio são os prirwipios sobre cimtmtos 
zcnda nacional u111a gr·:uule perda c ~ontmunr nas que o nolll'e ministro, de quem l.evo a honra de ser 
bons graeas para ir• pagando sua divrda. mestre, ouvia ao ot·ador. Com etreito, o pr·occdi-

D'l passagem Jinl o Ol'a dor .que ~<io p~de r.om- meu lo de S. Ex. não rao dd encontro, nem aos 
. preheudct• como um. horn.em mfloXII'c! llvesse f'S· JH'i!ll:ipios da moral, nem aos elo .dir•eito. Em pi'Í· 

toma11o para acpwllas tgum·ras do· copo d aoua, a que lllCII'O lugar, convém salwr soo a vahacilll'(lcu exada-. 
as folhas alln•hram. _ u10nle o pr'!.Co do navi•>, o qual porlia .. ter-se enga-

Agora vae o orador dar outra JH'OVa da bondade naclo; acontece :is vezes, em se"undo Jo•ar·, que o 
do nobre ministro, menos r,ral'l', sem duvida, do sugeito que vende, ao que parc~e, pm· r~·eço dimi
que as outras, porque aquella de que m·.abou de uulo a su11 propl'iedatle, licauJo por isso muito con· 
ll·atar, em seu c9nce1to, é de alcance unmenso.. . te!>l.e o COill)Jr:ulor, vae empregar. com gmnd~ h11:ro 

Houve nccesstdade dcJ comprar, para a pt·ovmcta a unporl:u11:1a da venda. Portanto, o nohro mmislro 
elo PaJ·:I, uma lmrca drstinada ao sct·viço·do p~arol. deixe o italiano ir cm paz e n<iu tenha peJia ·alguma 
(O nobre ~e11aclor pr.lo Amamnas sabe hern dtsto). dellc, se e que n:To f01 elle que enganou a S. Ex·.; 
O nohre mirtistro comprou-a e rrmrtleu-a: fez não v:\ isso innuit• na sua preciosa sautle I S. Ex. 
muito bem. . · confr~sou :i camara que fez o que não d11via fazer, 

Encarregou pessoa de sua confianoa., um correto,r, quando fez exactamente o que lhe cumpria; e isto 
de pr·ocur·m· no porto do Rio dr1 Janeir" um navro não c innr•:dbilidarle, é índole bondosa. 
com proporções pura n.quelle fim. O corretor res- Agom tocanl o omdoJ• no lnd,pendenâa, Jrwttry 
pondeu-lhe que tinha ad1udo um, que estaya,ao e Solimues. Como j:i disne. tem se Jcvantarlo tamanha 
pintm·, muito aprojlriarlo, e que na sua opmrão poeira, pi'! o .vicio cl:t limprza, que nutou, lem-.;e 
valia 35:000,~. O Sr. rninislro dis~c ao dono do lev:mtado tal crlemlÍa qne j:i niugurm se entende e 
navio, que era 11111 italiano, o scgum.le: ".Don- é talvez isso mesmo o que se desrjn. A: hist?ria 
lhe sómente 28:000$. O dono do navJO acertou e d('ssos vapoms, repele, ú um Jabyrintho mexlnca· 
fez-se a transacri!o. . . vel; dahi.só sahem duas t'ealiilades: a pr·imeira é o 

Nada lem-se a notar nrslo; compr·ou-se um nano rombo fCJto por esses encouraçados no thesouro ·e 
por· preço inferior ao valot• que fora dado por pes- a segunda é que ha algu~m que ri de turlo isso. 
soa de confiança do minis!ro. Mas o omrlor o que E~sQ alguem o nobre minisll·o da fazencla cleu a en· 
eslmnha é uma outra ~orma singulat•issirua, e e~s·t .tende_r quem ora, porque, fazendo um calemboum, 
digna do tempo antci'IOl' ao em qu0 s~ corn~~ou a alllllllo ao nome do r,onstr·uctor. Jr só o que ha de 
usar das folhas d<J ligncim. t•eal cm ludo isso : o romho no thesouJ'O e as gar-

0 senado vae ouvit· o scntimrnto ele que anela galhndas houlCI'icas do St·. Recd. · 
possuido o nobre ministro por efi'eito dessa c:orn- O nobre ministro é muito c1iidadoso nas datas, 
pra. (Lentlo) : . quando pórliJ com 'e! las pr·ojndicar· ao Sr·. D1llphino. 

" feJizl)l,mte appareceu aqui uma bnrt:a italiana, 'fambem o Sr. Delphino, ii1gralamrnte para com o 
cujo dono, que,. cr·~io, et·a lambem commandat.Jie, or·.ador, q~ro é se,n amigo, pt·etrnde defende~-~e 
precisava de dmhmro para occol'I'C!' a,~cus negoerps, almmdo pu pul':l o~ tle Agi.lslo. o· oracl~r d'•nunc1a 
mandd·lhe peq;unt:H' quanto querra r,r.Ja Pmhal'ca- ao Lom sonso puiJIICo este müo syslerna de dt1fcsa; 
dio, respondeu-me crne maruJasse avaliar pelo at·se- ·e, como o noht'tl minislt·o da fazenda est:í presente 
Íwl. compromctlewlo-se a vendcl·a pelo preço da e talvez tenha de mtimr-so brevemente, lambem 
avaliar.ão. . dir:l que orJlr·o systerna que condenma, é estar-se 

N11da Ihr. rcspo1111i sobre isto, Mandei examinm· apummlo quanto gastou o conservador e quanto 
11 ernbar·caç~o c avaliai-a; foi considera~la ~m gastou o lib~ral, quem tom ~asto mais, quem tem 
muito 110m estado. As' iufcJI'Inaçrics n:to podmm ser gasto menos. 'l'udo isto é questão cscu~ada neste 
mclhot·es; eu mesmo a vi, porque estava completa- morn,~nto. · . 
mente vasia· o sabe o nobre deputado porquanto 
foi avaliad:{? Por 3ti:OOO$, e eu t:0111[Jrei·a. por .· O Sn. n.l.nÃo DE CoTEGIPI~ (mh1isli'D da (a:emla): ' 
!::8:000~, porquo fiz com me liom~m (e. permttla- -0 _systemaniio é meu. 
se·m~ essa conliss:To) o que 111io deow fa.:er; vendo . . · 1 '>8 00 ~ 1 O Sn. ZAr.AnrAs :-A quesl<To ó conhecer. o 1111·. 
que cllo preci~aya, oJl'erccJ·llO • : !; ' pe 08 migo-o rleficit-e.dehellal·o. 
IJUacs a cedeu. " 

E i~ .a h i: disse o nobre ministro CJIIC fez o CJIIC O Sn. DARÃO llE CoTJÚm•g (minlsll'o da (a:enda) : 
n:To cltwia fazei:, [lOI'fjiiO desde ~UIJ o seu. avalia()or -N:to quflr·o que ali rem cisco pam minha poria. 
declarou quo o. ua\'lo v~lia :JJ:OOO$, 1; L'Sl:u~uo . d 
0 clàno do navio ncc,'ssrtado, n:To potha S. Ex. O Sn. ZAr..lnrAs:-Quando o nobre rninrslro a 

I I · 1 · f" 1 ',·t•.r•n,l,·t I.I'<'U'.··er· stJ," Jli'OJ'(·,if.·ttl'l','l, St'.l','l o··c,asi:io do llpi'Ovt'itai'·SCLI'S 11 Cll'l:lllliR 11111:111 ll O rüi'I'I)I)J'Illl'IIOS 1
' '' ·' " ·~ " 

Ora 0 nol.11'0 r11 iuislt·o faz lerulll'lll' a lloutlatlc do oradot· enunciar-se a esso respeito. Volta .ao Inde· 
nollre IJarão da Vi lia tia llarra. Eslc seuhnr, tL•udo T1endew:ia · · 
l"'IHI do phl.isir:o col'r·,J .do ~li nas. dou do Cl'l'ta O Sn. uAn.io nE CoTEGrPg (mini>tl'o· da fl,zemla) : 
sowiJH\ tinha oirl') dcs\'ia!la, a proposito de deil:0t's, -Enl:lo, vamos :l uraJ•iuha. 
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O Sn. ZAciAIÚAS :-Foi um iucideala de menos I vapores para repressão elo tmfico, como procedeu? 
tempo do que o tempo que se gasta em subil· a Pedia ás camams, mediante propJsla, um credito 
escada do um navio, para compra de certo numero 'de vapores, e,. 

Mas o nobre senador pela província de Minas obtido o credito, mandou fazer· na Europa os navios. 
Geraes, que foi o autor das cncommendas, tem·se Estes sahimm· oplimos, o ainda ante-hontem teve 
desculpad'o, j•l nos seus relatorios, já nos seus o orado•··a saliSfai'fio de ouvir ao nobre minist1·o 
discursos, com o Sr, Coisa ; e ainda agora na ca- que um dr.lles presta ainda hoje bons ·serviços, 
mara de ve~ cm quando se fa~em nesse sentido Ora, se o governo de i81i2 nilo julgou-se autorizado 
reprezalias. por um plano anterior a mandar cons!J·uir quatro 

O o1·ador vae varrer a testada [lo 3 de Agosto. · corvetas, sem a solemnidade de, por uma propost~. 
O ministro da marinha daquelle gaiJin,.te co· pedir autoriznçilo ao poder legislativo, associando-o 

nht•ceu logo, ao entmr na administração, que á medida que se queria pôr ern pratica, como é que 
nlo havia. um plano de construcçaes, segundo o se poderia considci'al' o governo de 1872 autorizado 
qual diversas eatogoJ•ias ele Lons navios houvesse, a executar o plano do decreto de !3 de Maio do 
uns api'Opriados á navegaçao do oceano, outros á !868, som que o respectivo ministro ·pedisse os ne· 
dos rios, outros· á das costas; uns de maxima cessariosmeios ás camaras? Pelo que toca ao mi
forra, outros de força menor. Consuliou uma com- nish·o de !866, o seu pensamento é claJ'O: elle nlio 
missao qualificada, a corrunissão deu seu parecer c o executaria sem o concurso das camaras. Que cul
elle suJeitou á assignatm·a imperial o decreto pa, Jogo, pódc ter o gabinete de 3 de Agosto do 
n. 4,182 de !3 de. Maio de !868, Não ha duvida, procedimento do nobre ex·ministro, senador pela· 
portanto, que nesse decreto, lavrado ad instar do província de ~Iinas-Ge•·a~s? ' · 
de 26 de Junho de t850, adoptou-se um plano e O 3 de Agosto apresentou, é certo, um plàno · 
que nesse plano està o typo de um navio de pri· onde se acha o typo do Jndepend~ricia, mas dizendo 
me ira ordem, que nilo seria exequível o plano sem o assentimen· 

O ministro, porém, declai'OU em seu relatol'io to rias carnams ; cnh·etauto que o· nobre senador 
(/miJo) : • Opportunauiente soli~itarei do corpo I e· exncufou o seu penRamenfo sem audicncia dellas. 
gislalivo as medidas necessarias á realizaçao do Como procedeu, com elfeito, o nobre senador? 
pPnsamenlo que ahi fica exposto e que me parece S. Ex. fez as cncommendas do .oncouraçailo In
ile subido alcance para o futuro de nosso paiz. • dependencia, dos tmnsporles Madeira e P11rús, e 

Eis a verdade: fez o Sr. Celso estudar a questilo por fim dos dous monitores Javat•y e Solimões. A 
por peritos, os quaes ap1·esentaram um plano e estas encommcndas precedeu decisilo alguma das 
neste plano enconlra·se um navio da primeim camaras? Depois de feitas as encommendas, apa" 
força, como talvez o Inrlependmcia; mas declai'Ou d1·inhou·se com o decreto de Maio de 1868, que 
logo que aquclle plano nilo passava de. um pensa· não podia ser executado nem cumprido somio em 
mento ministerial, suggerido por profissionaes, mas virtude das medidas legislativas indispensaveis• 
que nilo era exeqnivel sem o concurso tio podei' Nilo; S. Ex., pois, proced~u como quiz. Se se refere 
legislativo, a quem cabia adoptar providencias para ao plano; adoptasse lambem o pensamento que o 
que o plano se execula~so, . díto.u. Mas só porque mandou fazer. um grande 

Esse plano · est:l maiS adumtado do que o do navw, e o plano fallava do g1'anrle naviO de guerra, 
. nobre senador pela província da Bahia, o Sr. yia· não ficou o governo em boa posiçilo mandando-o 
conde de Murihba, porque em 1850 não se fallava construir caladamente. Assim, o ministerio de 3 de 
de encouraçados. Delles cin {868 fallava-se muilq. Agosto não tem culpa alguma do que se fez em . 
Logo, modillcou-se o plano,. aliàs muito previdente 1872,-nilo pôde ser por isso chamado a contas. . 
do nobre visconde, .. e mouifit!OU·se, alargando-se, E' conveniente saber o que disse o nobre. ex
porque os tempos exigiam que se attendesse a um ministro da mnl'inha ás camaras a respeito das 
elemento naquella época desconhecido, Mas o mi· suas encommendas, No relatorio de 1873 diz 
nish·o da marinha tle t868 disse positivamente qU[! (lendo) : 
nquillo era apenas u1n plano, um pensamento do • Obrigado pelas circumstancias, que nl!o vos 
gove•·no, fundado em info•·mações ele peritos, mas sfio rlescouhecidas, mandei contratar na Europa 
só e!Ccquivel depois que as cama1·as dessem os s1 consti'Ucçl!o de dous h·ansportes, que dererfio 
meios, sem os quaes semelhante plano nila se pode· l'eunil· !Otlos os aperfeiçoamentos modemos, 
ria execular !Uanrlei lambem construir na Eu1·opa urn encou-. 

Pensa o orado!' que as idtlas do nobre visccmdo l'açado que satisfaça as modernas exigencias de 
de Muritiba, autor do plan.o de f8ü0, ~fio discar- uma· perfeita ~lachina de l(uerra." 
davam do que n.:aba de d1zer, e não [hscor:lavam Olhem que smgeleza I " Já q_ue mandei fnzo1• o 
na opinião do orador, portJLW, lendo sido seu im· Pm·u's e o J)ladeii'U, mandei fazei' tarnhemo Indi· 
med~ato succcsso1' e indo S€1'1'ÍI' com parte dos pendencia.. · 
minisll·os do gallinele q~10 S; Ex. deixou, l:l nno (Co11tinuandp a /e1·.) . 
encontrou afagaria a di~po~lçlio de mandar exe· " Pm·a eslas conslrucções nbl'lo-so nm credito à 
culal' planos sem petlir autorização ao poder lcgis- delegacia do thcsou1·o, cm Lond1·os do Jl 430 000 
Jativo. IJIIr srr:to dispondidas em Ires di1·~rsos exe1·~icio~ 

E tanto é assim qui', em uma grave emorgencia, lmanceiros. " 
o governo qne suecodcu no do 2~ de Selemul·o, Ora, o plano do S1·. Afionso Celso ufio 0 nutori-
o de H de !'rlaio do i8ti:l, lendo do mandal·constl'UÍI' zal'a a isto, 
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Em regra, o governo que tem uma somma con
signada para obras, não pode empenhai-a em obras 
do tamanho ·alcance que obriguem a diversos cxeJ'· 
cicio~. Niio é esta a boa rrgra que cumpre observar: 
a quuu!ia que o miuistcl'io ó autorizado a dcspt1JH1er 
rrfe1·o-so ao serviço ele um exercício. Se se consi
dera que a i!eRprza votada tem de. i1· es!eudendo-se 
aos t>Xet·r.ícios snguin!es, c preciso desde Jogo com
municaJ' o intuito ao coJ·po legislativo. En!re!auto 
o nobre ministro mandou Jaze1· as suas encommendas 
se1~ teJ' meios para isso, adoptando uma pratica 
pengosa. · 

O uobre senacloJ', quo foi ministro da gueJ'I'a, 
(o Sr. Junqueira) COIJlPI'OU um cstabelccimen!o dll, 
mais ou monos, mil contos 1le re1s, n<ío tendo para 
esse fim senfio duzentos contos disponíveis no exer
cício ... 

O SR. JuNQUEmA :-Havia 900:000$ para a obra. 
O Sn. ZAcARIAS cou!cs!a: lendo só 200:000$, o 

que fez? S. Ex. con!mhio um debito; fez uma 
operaç<1o de credito, obrigando o credur (que é o 
presidente da Ponta da Arêa) a ir recebentlo po1· 
parles a importancia do estabelecimento, a sabtlr: 
200:000$ aunualrnen!e duJ•anle um quinqurnnio. 
Om, essa opera~rro do ex-ministro da gnrwra nito 
foi regular, o a do no1re ministro da marinha ainda 
mr.nos o foi. li'I~s tudo aqui se fez. encapota
damente. 

En1fim, se o nobre ministro fosso feliz, quantia 
solli·esse accusaçúes, convitlaría os censores a irem 
a boJ·do do Indrpendencia, ou mos!J·al-o·hia das 
eminencias do Rio de Janeiro, imitando ScipifiQ, 
que, em vez de responder ás at:cusações qur se lhe 
faziam, Iemb1·ava que CJ'a necessal'io dar gt·a(:as aos 
deuses pelos seus ll'iumphos; mas foi i11feliz o 
nobre senador pela província de 1\linas Gcrat·~. 

VPjamos a tristeza de que se annuviou o se11 rosto 
em J875 ao comrnunicar o desastre. Disse S. Ex. 
no rela!orio : 

« No dia 29 de Junho ultimo ao ser lançada ao 
mar, p<u·ou na carreira a f1·agata Independen.cia. Se
melhante sinistro, que não é novo m\ historia das 
consli'Ucçõcs navaes, occasionou o prL•juizo de 
grande demora na conclus:lo do navio e, quiça, al
gum sacrificio peeunia1·io ao !ltesouro nacional." 

Ora, este quirú tem aqui sua gra~a. E' o qui1~:1 
mais caro de que ha 1•xcmplo. (Riso.) .E' um qui(~il 
que se prolonga, que mmhum ministro foi capaz 
ainda de dizer ao corto o sei'Íamcnte o que scr<L 
Este quiç<l representa o disprntlio do bons vasos do 
guerra, porque com 800:000.~ fizemm-se em J852 
quatro vapores ... 

O Sn. Rmmrno o,l Luz :- Com 800:000.$ nfiO so 
fazia um tlcstes. 

O Sn. ZAcARIAS n~o csl<'t dizendo que so fizessem 
vasos como o lndependencia; o que diz é que o quirú. 
dolndepemlencia di\ de sobm p:\l'a so fazc1· cm dous 
ou IJ'cs bons uavios, não como o Indepmulcnr.m,por. 
que esse ó o unico. 

O nobt•o ex-ministro 'lonJ-So tlnfcmlitlo constan
temente l~Olll dize1· que ll<io consultou aH cam•u·as 
cm consoquencia da dissolu~iio t]UO houyn em 

{872. Bem; igualmente cm t8G8 o minist.orio vio-se 
sem camat·as, p1·ecisou de uma urgente medida, 
e lomou-a solemnemcn!e com a assigna!u1·a de 
todos os ministros. O nobre ex-ministro da ma· 
rinlm podia Lambem, se nrro havia caníaras, dar 
solemnHiade a esse intento do govcmo, empenhan
do todos os miuistros, lodosos seus auxiliares, na 
concessão de um crcdUo na altura do que prel.endia 
fazet·, e não 1í sw·J·cl{a, como se f,•z. 

l'eem-se dilo que, se o govemo ou o Sr. Drl· 
phino, qu<'. ntaudou encommcndar o lttdependencia o 
outros encournçados, fallasse :is camaras 11om fmn
queza, ou lizc~se expedir um. dec,·eto (fio 1mpor· 
tante como o de JSG8, f~.ria conM!ar ao inimigo o 
seu plano, o qnc seria pt·eJn.dici:!l ao Brasil. . 

Ma.s, porveu!uJ':t, o numstorJo ·com o seu ~~
Jencio enganou a HepuiJ!ica Mgrntina? pois podia 
haver nisto sPgredo ? podta fazer Iaos cncum· 
meneias sem que transpirasse alguma cousa, sem 
que chegasse o nrgor.io aos ouridos do govemo 
daquella republi•!a? Dn modo nenhum. . 

O Sn. JuNQUEIRA :-Quando fez-so a en~o!Ú· 
menda, nao havia camara. 

O Su. ZAC.l.RI.IS · obse1·va que acaba do res· 
rontle,· ii ohjecção do aparte. Não havia possibili
ila~'"· de gnardat· segredo; o pensamento do governo 
hr~!iilr·iro havia de necessariamcu!c divulgar-se. 
fl[:tS s'll O f:OVCI'/10 a!•gentino tinha de sabf!t O que no 
[mperio '11e premedilal'a, soubesse da solenmidado 
com que h govemo dirigia-se á nação, pedindo 
meios extraimlinal'ios para despender em acquisiçfio 
de navios do gll\)rra. Não era míster alludit• à Repu· 
blica Al'genliua: bastava dizer ost~nsivamente que 
era para melhorar a marinha de guerra. · 

l<~n!endem muitos que, ainda na ausencia de appre· 
hensúes de guerJ•a, a necessidade de conservar-se o 
Ind~pendencia deve SCJ' incontes!avel, por OJ'a só o 
nobre ex-ministro da gnena, membro da maiol'ia, 
aconselhou quo o vendessem quanto antes. O nobre 
senado!' pot· Minas discorda rla opinião do seu 
coJ•t·e!igionario e successor; o Brasil, no senliJ• do 
s. Ex:. devo estar sempre em posiçi!o de repellir 
offensas do um inimigo trai~ocil·o ; o ter-se, por
tanto um navio forte, nas coudiçMs do Imlepemlen· 
cia, é meti ida não do cir~umslancias, mas de orga~ 
nizaçi!o da esquadra. Logo, o gllvcmo do Brasil ao 
acahar-sc a guerra .com o Pnraguay, quando gmn~e 
parte de set!S navws estavam estragados, potlcrta 
sem exdfar suspeitas pedir solcmnemen!e cJ·edito 
pam t'l'OJ'ganizar a esquadra, mandando fazer lanlos 
navios do !aes e taes condi(lúes pat·a segurança do 
paiz : não precisava fallar de aggressúes da Hepu· 
!Jlica Argentina. . 

O Sn. 1\mr.rno M Luz : -O Sr. barão tle Cote· 
gipe chegou a fallnr nisto á eamara. 

O Sn. ZACAillAs :-Quando ? 
O Su. Hrrmmo nA Luz : - Em tempo de paz, 

quando n:1o havia receio. 
O Sn. Z.ICAillAS nota qutl em -1872 nrro havia 

"!ICI'i':t, o <!Otllo csl:l recoulweillo que a eStjUiidm se 
ftcham cstr:1~uda cm gt·ande parte, ora occasifio do 
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uma reot•ganiz:tç!tO, que daria maior resultado do 
que o que se fez clandestinamente com o lnde· 
pendencia, monitores, etc. 

Na Europr' as naç6cs, quando se rwcpar:un, 
!lizem que é para acommettf~r a tal inimigo ou pam 
defender-se ile tal outro ? N!lo ; al'!nanJ·se, pre
!Jal'anJ.So para occasiao opportuna, sem dizerem 
ile onda esperam a aggressão ou contra quem se 
armam. . 

Se a Republitla Ai'gentina preparava-se, o go
verno devia a•lautelar-se, e, se procerlegso em regra, 
não se havia de presenciar o que so está ~r·m;o, O 
governo hmileiro, pelo modo por gue pl'Ucedeu. 
desequilibrou ~s suas linancas, e a Republica Ar· 
gentina está lambem quebrada; são dous quebra
dos, .um diante do outr·o. 

O nobre ex-ministr·o d:i marinha disse aqui uma 
vez que mandara cons\j·uir o lndependencra p:u·a 
trancar o Rio da Pr·ata, pm·a fechai-o completa· 
mente, pondo 1:1 essA enen11racado; e foi entiío qul' 
o orador chamou o lndependencia de tranca, e ficou 
tranca, e ha de ser tra.nca, qmçâ eternamente. 

·!lias essa desculpa (o omdor ainda está na testacla 
·do nobre ex-ministr·o), de que rec~iava uma ag~l'P.S· 
siíci argentina, aggmva mais o inforlunio do S. Ex. 

dade irreprehensivol c disse-lhe: " O senhor vae 
para Londres fiscalizar a con>ti'Ucçfio de quaii'O va· 
pores. • O offidal sabia inglez, condição que o 
ministro exigia, por·que na repartiç[o da marinha 
conser·vava-so h·isto recor·daçfio da incumbcncia de 
fiscalizar na Inglaterra constl'llcçao de navio, com· 
meltirla a sugeito que ignora aquella língua. 

O Sr. Do Lamarc reclamou um ajudante que de· 
signon, e immediatamente ficou cscolbitTo pelo 
ministro o Sr. De Lamare, e, por escolha dcst•l> 
como seu ajudante, o capit:io-tenentc Possollo, qual
quer delles homem de inteira confiança e de pr·ovada 
honestidade. · 

N:io foi, portanto, urna commissao; foi um ho, 
mem nomeado pelo govemo, o que escolheu um 
ajudante. E disso resulto11 que, como tom dito o 
nobre senador por Minas, nunca houve encom
menda com melhor resultado. 

o Sa. RmErnO DA Luz: - Foi muito feliz, 'isto é 
verdade. 

O Sn. Z.lCARIAS : - Pela simplicidade do. me
thodo. 

O Sn. RIBEIRO o.\ Luz :-Mas depois outros mi· 
nisl•·os toem feito o mesmó sem serem Ião felizes 
como y, Ex. Se soni·esse o Imperio uma olfensn da Republica 

Argentina·, como soli'reu do Pamguay, nenhum rni
nisiJ'O que deixasse de pr·ovid~nciar ern tempo pam O SR. ZACARIAS n:io se considera feliz nis>o ; a 
impedir· o mal teria defesa no paiz. Mas, se acaso felicida:!e foi do mcthodo, porque, se, em l'ez dd 
o governo ar·gcntino naquella época tivesse aggr·c- rruatro pequenos vapor·es, em que se gastaram 
di do o Brasil, de que h;tveria servido o lnd~pen- 800:000$, mandasse fazer navios de maior porto, 
dencia? em qno se ~astasse o triplo; o quadruplo, o scxtu-

Os desratas fazem um gmnde papel IJtWndo, pio ou o nccuplo, esse mesmo official bástava e 
com desvio da lei muito nrnhora, con8eguem unt sempr·o com felrz exilo, O governo, porém, mandou 
grande fim. Ma~, no caso ver·tonte, o fim n:To foi agora uma cornmiss:Io mixta e, além disto, officiaes 
attingirlo pelo abuso do nobr·o ex-ministr·o. Se o lia. par·a com mandar. os desejados navios. Om, ares· 
do S. Ex. er·a conter 08 argentinos com o lndepen- ponsahilidade, quando dividida, debilita-se e é por 
dencia, está prova1lo que se, quatro annos depois tsso que na lnglawrm a unidade om lu~o e tão 
dessa épotla o Indepcndencia.l\inda est:í na Europa, apreciada, ápontando·so ali i homens eminentes, que, 
n:io conloda os argentinos. em cor·pos collectivos, abusaram de suas attribuiçiles, 

Por·tant" a encomrnen1la dos cncouraçados ntlo mas que, postos em posição singular, teem desern-
servio par·a natla. . penhado perfeitamente sons deveres. E' que ares-
. E por·que ? E' porque, no modo como se man· ponsabilidade côncentrad:t l'ale mais do que guando 

. tlot! faze~· o lndepenrlencia, o governo houvo-s1· prev~lece a theoria <lo cabtdo, vale mais 'do que 
infeliznre.nte, pois quu era um governo, um ministro quando uns empmTam ·para éima dos outros a JleS· 
drJ nenhuma previdencia. ponsnbilidadc. em quo incorrem. 

O governo, pam fist:alisar aR constr·ucçCícs dos O gmnde er·r·o do govornn foi, pl'ivando-se aqui 
ent:our·nçados, nomeou umn commiss:io apparatosn, ele hlo uteis auxiliares, mandar para a Europa os 
que o orador· n:io cltamar:l mixtn par·a n:lo se con- Sr·s. Br·nconnot, Levei, Salgado, pensando o orador 
fundir· com a da Sel'l'a Lr!oa, mas de facto era que, so o methotlo de lisc:tlizar· fosse. simplificado, 
mrx!a por·que 1:ornpnnha·se do conslmctor·es na- sH a rcsponsahilitlade s~ concentmsse e n~o so 1livi· 
vaes e officiaes dn mal'iaha, nccrcscen!antlo-sc-Jhe desso por· tant~s, outro tm·ia sido o clTcito. 
depois a ·nomeação tlo com mandantes dos navios O omdor· n:io quer des~nvolvc1· a quesl~o do 
de cuja constnwç:in sn tratava. Essa apparalo tll'u [ndepcndencirt, attl por·quo acha que quem dei'~ lrt• 
occasiiío a boa parto dos prnjuizos que totlos tlu· a pitlavra a estu r·espeito, attl ri saciedade, o o nohr·o 
pioram. o~·rninistro conjunct:mlento com o actual Sr. mi· 

O orador pctltl ao sonatlo liccnr.a pam confr·onlar nistro tia marinha. Agn;mla, portanto, essas ex
com este proeetiimonto o quo' fez o govrmro em plie:t~'ües t•, 110 nnl:mto, volta ao seu principal irt· 
i8o2 a respeito tios 'ij'uati'O vapot•cs a r1uo a!Jndio lt!nlo a. resp11ito do uohi'IJ ministi'O tia mal'illiln .. 
o nobre ministro ria nHu·inha. O intuito do orador· 1\ prJvar• quo o que propon-

Em pr•imoir·u logar· cnm[Jrtl no lar que apenas pas- flera 110 nolm~ ministro ú a i miolo uondosn o mio a. 
sou a pr·oposta 11as eanrnras, 11áo houve quem nilo infloxihilitiado. 
quizesse CLH!Siruir aqui os navios. Um tios otnciacs enviados :t E11ropa, para tornat• 

O ministr·õ chamou, por·tlrn, um oflkial ilc IH'ubi- r p.trll' na fiseali7-~e:io 1las ohras dos encouJ'a~atlo5, 
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foi o enpihto lle fragata José Marques Guimar:tes. O 
que diz o honrado ministro a respeito deste official, 
euce1Ta uma prova irrecusavel do excesso de sua 
borrdade. 

como vae o nosoo sei'Yiço. O nobre minish·o esla· · 
va muito indisposto com o official, e o omclor J'e
conhoce que nao poilia deixar de estar. ~las l'cja-se 
o quo se segue. 

O nobre ministro, nfio, o seu antecessor mandou 
para a Europa o Sr. Marques Guimar§es fiscalizar 
a eonslrucç~o do vapor Javary, de que seria com· 
mandante e que se estava construindo no Haue. 
' O Sr. capitão do fragata Guimarães deu em pas-

seiar, e seus trajeclos e JltiRseios eram, segundo a 
sua ~hrase, instructivos em pal'te e em parle I'C
ti'tottvo6. O nobre ministro doeu-se desl.e com 
parlamento ahi, como confessa em seu discm·so de 5 
ae Abril, I'cpi'Dvantlo altamente os recreios do ca
pitão pe fragata. Chegou o dia da ·experiencia do 
monitor, acto muito importante, po1·que a expe· 
riencia feita em certo pra)lo antórior ao do contmto 
assegu1·ava ao conslructor mn premio de algumas 
centenas de contos ... 

S. Ex. não conhecia ainda o official, o que acon~ 
tece com o orador, que nunca o via. O Sr. capitão 
de fragRta, porém, leve uma enh•evista com o nobre 
ministro, eil-os juntos um a pai' ilo outro, o minis
tro succcsso1' do que o mandam liscalizar a con· 
strucção do navio e assistir á expcriencia, e o 
official que foi se dh•ertir ou passai' ao esta!lo seria 
do homem. Disse o Sr. ministro da marinha (lendo): 

" Elle aJlpareceu ·mo. . • . • . . • . • 
Pat·cce, d1z ·o orador intorl'Ompendo a leitum, 

que vae haver um l'Ompimento , uma exp1·obraçlio, 
que deixasse o officia! complctament~ vexado ..•... 
Mas eis aqui a inllexibilidalle do ministro (Lendo): 

O Sa. R!BEiltO DA Luz : -Do 700;000$ para 
ambos. ' 

"Elle appareceu-me, e quero conf,•ssal' perante o 
parlamento e o paiz, que sympalbisei com olle, que 
senti que lhe tivessn acontecido tal desastre •••• • 

Qne desast1·e? pCI'gunta o oradot·. O de casar-se 
(risadas), ern vez do estar presente :i expe1·icncia 'I 
Pois isto é desastre? (Continuam as Tliadas). (Con· 
timtando a ler) 

O Sn. ZAr.ARrAs, p1·oseguindo, diz que era, pois, a 
oceasião rm que o official de via estar de pé quetlo 
no Havre. A expel'iencia do monito1· fez-se ern 
dias do lllarço, tempo em que o official estava em 
LislJOn, pelo que não pôde assistir a esse acto. 

O nob1·o ex-ministro expõe isto no seu discurso 
dolm•osamente, o Ol':tt!or faz-lhe justiça; poderb ir 
lendo o diseut·so do nobre ex-ministt·n, mas julga 
escusado : S. Ex. nito porlet•:i eontestar que estra· 
nhou muito que o ollicial mandado ao Havre para 
liscalizar a constt·uccao do navio, e consrguinte
mente para assistir :i expPriencia de ~ue dependia a 
entrega do urn a\'ultado premio, est1 v esse em Lis
boa. Fazendo o qu•'? pergunta o orador; por 
ordem do quem ? Fosse elle fazer o que quizesse, 
fosse por ordem do quem fosse, excepto do ministro, 
cornmelteu um gt'aJHle ahuso. Se a autoriznçao foi 
do ministro, então foi uma prevaricação sem nome 
a do ministro, qur., commettendo ao official um ser
viço desta natureza, o autorizou a passeiar e diver
til'-Sc. 

E, <~OIIl elTeito, consta ao o1•ador, quo esse offi. 
cia! diz llUe teve autol'izaç;io para pas$eiar e dis
trahir-sc. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz i-Não dada por mim, as
srguro a V. Ex. 

" ... e olTcreci todo o apoio que podia. estar ao 
meu alcance para que apagasse essa espeCie de no· 
doa, qne podia cahh- sobre a sua farda. • 

E immcnso, exclama o orador, i o alcance· do 
ministro, inclusive rastar as peças do processo,· 
tudo estava ao al,:ance do mimsh·o : feliz offieiall 

O Sn. ~liN!STRO DA 1\1.\RTNHA :- Nessã oceasi:Io o 
gol'erno não tinha conhecimento do acto p1·atieado 
pelo S1·. Guimar;lcs. 

O Sn. Z.\CAnus :-Feliz official que,. deixando 
a sua commissão pat•a ir casar-se, . chega e o mi
nistro sympathisa. COlO elle r 

0 Sn. BAIIÃO DE COTEG!PE (ministro da (a~enda) ; 
-E ~realmente sympathico e bom offidal. · 

O Sn. ZACARIAs:-Por isso casou-se logo. (Ri&o). 
Náo obstante Asse assomo de sympathia do nobre 

rninisll·o pelo official, mandou mettel-o em conselho 
rle in vcstigaçao. Este conselho o pronunciou, O· 
conselho do gue!'l'a o condemnou unanimemente, 
mas vae o rrocesso ao conselho supremo militar 
que o absolveu, parece que lambem unanimemente. 

O Sn. ZnCAIUAS :-Pois V. Ex.· ha de varrer 
nésta parte a sua testada. 

O que iria fazer o official a Lisboa, que intuito 
seria que o levou lá; deixando do assisti1· á expe
riom•,ia? O m·ador pensa que o acto m·a impot•tant.n, 
e lil(n-se ao servi\~o da emigraç<io. Unm das diffi
culdadcs do paiz o a fall.a de populaç;io, e contmhir 
nupcias pódo-so considerar uma e:ttensão das clau
sulas marcadas ao official cm quesl;lo. Sim, ellc 
não foi i\ Europa semento examinar astros, eOI'i'or 
museus; não; dcclaroti•SO coopcmdor no elemento 
do cuja falta tanto se qnoixa o S1·: 'fhomaz José 
Coelho de Aln1eida : escassez de gente. 

· O orador trará ag()ra ao senado as apreciuçl!es do 
nobre miuist1·o a esse respeito e as suas lambem. 

S. Ex., mostrou-se sentido de que um official jul
gado criminoso em deus conselhos fosse absolvido 
unanimemente no conselho supremo militar; tll•elara 
que a justiça dr.cidio que o official está innoceute 
JlOI'ém que resta aQ menos ao ministro a faculrlude 
rio moralisar o facto. Ot·a, v6·se que o nobre mi
nistro mlo est:l contente com o procedirnrnto do 
conselho supt·rmo militar; mas no enlan lo o nobre 
duque do Caxias, ministro da guerra, referindo-se 
no seu ultimo relnlol·io ao ~premo conselho, diz 
que clle tem cumpl'ido muito hem os seus deveres. 

O supremo conselho militar, diz o ot·ndor, urro 
osl:i adsll'icto á p1·ova, ó um resto do podar sobe
rano dos tempos coloniàes. Este fado do o official abandonar o seu navio 

pam ir passeiar o casar-se é CUI'adcrislico o mostra Procedo com tania indopomlcncia a respeito ilos 
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processos que examina e julga cou:o o jUJ·y. O 
nobre cluq ue de Caxias lembra (e é lembrança de 
todos que teem sido rninistl·o da guerra) a conve· 
niencia ele reor~:anizar aquelle conselho, porque 
todos reconhecem que e!Je faz o que entende. 

Assim as queixas do nobre ministro da mal'inha 
na sua exposiç:Io contra o supremo conselho militar 
n<ío tinham Jogar. '.A le!(islaçllo militar é, em grande 
parte, de tal so1·te obsoleta .que aquello corpo COI'• 
l'ige as lacunas ou defeitos da 'Jegislaç<ío e decide 
como julga do equidade. O orador não póde, pois, 
c1·iticar a attrihu1ç1to que se arroga o ~upremo con· 

· selho militar, mas ainda menos competente é pam 
. censurar o proeeder do supremo conselho· o nobre 
ministro da mal'inha, pelo que ó orador vae expor : 

O Sr. ministro disse: "Nao. dei Jogar a suspeitas 
e não dou litlença a nm&uem para suspeitar de 
mim (apoiados), quando sou e costumo ser fmnco e 
verdJideiro (apoiados); e accresccntarei, para que 
o nobre deputado conhe~a, que nao tenho alma 
pequena . • . 

O orador ncro pensa mal de S. Ex. O nobre mi· 
nistro ha de ver que só está fali ando da siinplid · 
dade mais que anti-diluviana, porque vae ao tempo 
da innocencia do paraizoterreal. 

Conlinúa S. Ex.: "Entendendo que o effeilo 
moral eslava conseguido e que este officia! nao 
devia ficar suspenso, declarei, e muita gente o sabe 

_ no Rio de Janeiro, que, se ellc fosse condomuado, 
eu, em aclo continuo, pediria seu perdão a Sua 
Alteza Imperial Regente; o cffcito moral estava 
conseguido para um offidal de brio. Não era pre-
ciso ficar suspenso por um a 'ln o.·· . . 

fazer algumas obset·vacões. que, todavia, _ae ~i~igenl 
menos ao official de marml1a do que ao mm1s1ro. 

O comportamento de S. Ex:., com respei~o !I com· 
missllo de Ires membros, ha de ser necessal'lamente o 
mesmo que teve para com o capitllo de f1·agata. · 

Depois de fallal' de modo que parecia mui queiXO! O 
do que fizera a commissao, S. Ex. confessa quE!' ao 
recebei-a-, em sua volta da Europa, declarara-lhe 
que, embora fo1·masse de toda olla e de cada um de 
seus . membros o mais elevado conceito, nllo tinha 
remedia, á vista dos boatos que corriam acot·ca de 
seu eoú1portamento, senão sujeital~a a processo, e 
assim o determinou. 

Processos como esse n4o sao outra· cousa mais 
que tiros de polvora secea. A commissi!o nllo é 
menos sympathica do que o capil5o de .fragata, 
ex- eommandante do encouraçlido Javal'y. c, por· 
tanto, se não pelos conselhos de investiga~llo e de 
guerra, ha de se1· absoh•ido pelo conselho supremo 
mi li ta1·. 

E se o conselho supremo se desdissesse do seu -
espirita de equidade, ahi está o nobre ministro 
para fazer pela commissa:o o mesmo que estava 
disposto a prati~ar por aquelle official. 

Os membros da commissi!o est;lo já absolvidos 
ou o serão brevemente: o intuito do nobre ministro 
é só produzir effeito moral. mas não castigar a nin· 
gucm; não é inJiexivel, é domiuado por sua índole 
bondosa. 

St·. presidente, ha na adlninistraçao da marinha 
um facto que t~m p1·oporeionado thema ~ast~ ~on· 
tra o nobre min1stro: a escolha de certo mdlVIduo 
para comprar na Europa objectos destinados á ma· 
rinha. Se, pois, S. E.:t. havia de ter o incommotlo de 

toma1· a sua casaca bordada. e ir á presen(:a da 
Augusta Pl'iuccza Regente pNiu· perdão, para o qual 
sempre clla propende pn1· sua innata clemencia, 
o sup1·errw conselho aníf!,;ipou os yotos do nobre 
ministro. Queria-se fuZOI' do supremo const•lho um 
instrumento para eJI'eifo moral? Para eJI'eito moral 
bastavam as duas ·decisões do conselho de investi· 
gação o do de guerm. Sendo constante a bene' oJQncia 
do nobre ministro da marmlm para com o offi~ial, 
que abandonat·a o servi~o publico pa1·a ll·atar de 
seus negocias particular~s. ec1ue linha a farda est:o· 
1'ada pam i1· ao pa~o supplicar a Sua Altez11 a PJ•in· 
ceza Reg,mte o perdllo do svmputhico official, muito 
bem procedeu o conselho 'sup1·emo · milita1· absol
vendo-o : nunca as mãos lhe doam. 

Da bondosa índole do nobre ministro da mal'i· 
nha abundam documentos nos extensos discm·sos 
que elle ultimamente prof~1·io na cama1·a, e um 
desses documentos ó o que diz respeito :l comruissão 
composta dos S1·s. Bmconnot, Levei e Salgado. Esta 
commiss<io ost:l em•olvida em processo a proposito 
do desewpenho de sua importante incumbencia: 
basta uma tal cireumstancia para que o orador 
abstenha-se do aproe!~!' a pai'!~ _que ena tO\'e ou 
deixou do ler no llesastre c prCJUIZO dos encoum· 
çados. 

S. Ex:. tem soffl·ido muito com esta escolha e 
t:asto immenso te1r1po em det'ender.'se, porque lon· 
gas paginas dos seus discursos teem por objecto con. 
frontal' generos comprados por seu agente na Euro
pa com os genero; comprados aqui, as diJferenças 
do qualidade de uns e out1·os, a sua barateza com· 
parativa. Não só S. Ex. se tinha premunido de in· . 
fOI'Illaçaes para sahir das difficuldades em que ex:- .. 
poillaneamento se collocou, mas depois da discos· 
;áo da camara tem feito baixar avisos, pedindo ex· 
plicaçCles aos ~eus empre~ados. E, pois, S .. E.x. 
llStá bem purudo por esse acto de sua admmts
traçao. 

O nobre ministro da marinha deve $ab·er que ha · 
nesta COrte um grupo do iute1·essados uns em 
vender madl•iras, outros em vender pannos, etc .. 
Esse grupo perspicaz, dominado pelo interesse, 
fa~ guerm de mol·to ao predilecto do no~re ll!i
uistrn. Pódo bem acontet~er que na realidade o 
•~omprador escolhido por S. Ex. supplante a todos 
pela oxcellencia o baratnza das remessas; mas a 
luta estabeleceu-se, e urn ministro prudente tel'ia 
evitado esso desgosto a si o ao seu proprio amigo, 
o qual lambem tem sahitlo <i espora para defen
der· se e feito confronta,Oos entre os generos por 
ello enviados e os do's fornecedores da Ctlrte. 

No mesmo caso não se acha o capitão do f1•agata, 
ox·comlllautlanto do Javw·y, o qual J'oi, poJo dosem· 
ponho tio sua colnmissão no Hav1·e, processado o jü 
se acha a!Jsolvido. A seu respeito pódo o ot•a,Ior 

O orudo1· não le111 tlllll/Ja, nem ucst•jo do tomar 
pa1·to nesta discu~s;to; l iz sónw1to quo o nob1•o 
minist1·o da marinha, querendo desenvencilhar-se 
do sipoal om c1uc oxpontanenmonto se collór,on, 
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esla~elcceu uma norma de admimstmçiio inteira· 
mente desconhecida depois que ha malicia no 
mundo, ou d.esde ·que ha a1·senaes e fomeeetlores. 

Dissemm nn camara que o 11genlo tJ partJnto do 
nobre ministro, e S.· Ex. defendeu·so com a se· 
guinte proposição allament~ censm·avel (!melo) : 
" Este caso. é um daqw•lles 0rn que eu podia com· 
prar por num mrsmo, e, se n;io pudesse, encar· 
regar disso um lilho meu quanto mais um pal·cnle,u 
E~ contra esta norma em mn!Pria administrativa 
!JUC o orado!' protesl:l com loJas as forças e com· 
llate c~erBi~amcnte pam. que não passe incolume 
um prm~•pro tão suhversn·o. 

Pois S. Ex. ou minisiJ·o algum julgar-se·hia au· 
toriza!lo a. ir ao mercado comprar lon.,, fm'l'o ou 
carva:o de pedra ou a mandar por si um filho, se 
não pudesse, quanto mais um intimo amigo? Não, 
certamente; não o podia fa7.t'r. 

Se S. Ex. era amigo do agente escolhido, poupas· 
se-lhe tamanho desgbslo, tanto mais quanto, segun· 
do· a exposição ·uo. noh1·e ministro, esse individuo 
não fez semio prestar um favor, que S. Ex. inslan· 
temente solicitnra tlelle. S. Ex. f01 quem, vindo esse 
individuo á COrto, o pe1·suadio a incumbir· se dessa 
commissiio. Não se acredita como o agente escolhido 
não conheceu a mil posiç:lo em que o mcttiam, nem 
como o no!J•·o ministro inventou essa theoria de 
que aquillo que o agente ia fazer podia S. Ex. 
fazer e até um filho seu. 

Senhl)res, qualquer que seja a probidade e ho· 
nestidade de um rninislro, e o ministro da marinha 
actual é um homem pro!Jo, honesto, r\elit:ado (apoia· 
dos), qual.q!Jer qno St!ja ~ g1'iÍO de suarcputaç.rlo, isso 
não o h;lbih ta a conslitmr·se comprador nem pessoa 
de sua família e intimidade 

Em vez de um amigo; de cuja probidade I cm 
tanta certeza que equipara :l sua, como deu a nnten· 
der, não oppondo um aparte (nem podia op2o•·) a 
meu nobre ami~o senador pela Bahia (o Sr. Sarai· 

promettcndo ou qu~ pelo menos o está obrigando. n 
faZl'l' discursos mais extensos do que a materia 
pmlia, e do que talvez sua saude tolerava. 

A bondade, a i1Hlole mais que bramia do nobre mi· 
nistro revela·se em tudo.Abrio-se concurrencia para 
fornecimento de mnilos a1·tigos para o Hospital : 
oitoc<'nlos e tantos. Apresentaram-se duas propostas, 
segundo S. Ex. expõe, no qtmto da lolerancia o fo· · 
ram imm~diatamr.nte I idas; mas eis ·que apparecem 
out•·o~ pi'Oponentes, os quaes se que1xam pela im
pren<n !lt' que o relogio se adiantam um pouco para 
ter lo~" •· a lPi!ura das duas prorostas apresentadas, 
antes que dln~assem as de!les. Isto parte do grupo, 
mas o orado1· apenas expõe o facto; diz· se isso. O . 
nobre minislJ·o aceitou uma dtlquellas duas propostas. 

S. E.:. ouvw sobre as p•·opostas, além do con· 
selho de compras, a contadoria e a secr•~taria 
.de Estado, sendo que nenhuma dessas repartições
achou que ohjeetar. Depois corne(:ou se a notar e 
na cnmara ccnsul'DU·!e . que urn kilo de esponjas 
custe :i marinha 100$, e as fundas um preço altis· 
!'imo. O nobre ministro teve de dar explicacües. 
Eil-as (lendo): • 

" ~ão deve ~.ausar admiração (o alto preço das 
esponJas) quanrlo o noure deputado, chrgando :i 
rlunlrJ!H'l' I•).J'l, pedindo um~ esponja fina lhe pedem 
r ll 10$ a 12$, porque um kilo· rle espoujas é 
muitas esponjns, tl um sacco de esponJas. Não 
menos variavel tl o p1·e~o das fumlas: ha só pam 
um latlo e lia para rlous lados· . . • 

Ora, o alto pre~o das fundas comprehende-se, 
j)OI'que em tempo de quebradeira, como agom (1•isa· 
da.,) e! las dcv11m tet· muito bom pre~o, e o nobre 
ministro nos disse que ha umas de um lado e out1·as 
da dous larlos. Em tempos como os quo correm, 
as fundas dovcm ter alto p1·eço e o nóhre minish·o 
da .fazenda p•·ecisava dellns mais do que ningutJm 
pa1·a applical-as ao !besouro. 

O Sn. n.ln.io oll Co-rEGIPE (ministro do (azencla): 
-Bem entendido. v a), devia S. Ex. escolher uma pe~soa capaz, po1· 

exemplo, um offidal de marinha ou do fazenda, ver·
sado n~ respcdiva adrninistrar.:lo, um homt.•m d11 O Sn. ZAcAmAs ;....:. Mas ns r•sponjas não ; nao ha 
nome fc1to (e os ha muitos na c01·porar:ão), que urru genen> que mais bar·ato deva sot· em razão do sua 
quizcsse manc.hal-o, n cont1·a quem o nohre ruinislJ'u supe•·abunduucia. A seu lado, na roparli\:ão, em 
putle.sse arca•·, se a fmgilidado o arrastasse a algum toda a parle, conto S. Ex. com esponjas: os recla
desvw. mantes si(o esponjas; esponjas os fo1·necedoros om 

Mas desde que o nolll'e ministro mandasse um gnn11, o, pois, é um gene1'0 ahun•hnlissimo no 
filhfl ou um amigo intimo faze•· essas compras, es· mrr~adn; podia attl S. Ex. havei-as de SI'U\~a. 
lava tolhido de dt'fesa perante as camaras, o nem O nolli'O rninisli'fl nfio tem culpa disso; S. Ex. 
com ostentar sua probi1latle e honradez ou fazer niio pódc rxaminnr lodos os nrti:;ns rle uma pro· 
conliss;io do sua falta seria des~.nlpnllo. posta do SOO :H·ti~os; mlo pódc fazei-o por intt'l'· 

Se o noh1·o ministro da marinha per~isln no ex mNlio de sons nnxilial't~S. A esse resp8ilo diz o 
pr!tlicnle dt' mmul;w f;~zer compras nn Europa, de· nolH·e ministro (Lendo) : · 
positc confiança em algtwm, ma• este algm•m snja " A ]H'ohidado tlo consl'lho dn compmg hei de 
um honwm que lenha um nome foilo, que lenha resah•at· attl il ultiwa. " . 
J;oputaçrlo finn<~tla cm pl'Ccetlontos o um nome o po- T:unbem I'Csalvn nltl :i nl~ima a pro!Jid:ule tia con· 
sitlão a perdei', tatlol'ia n a da sua secJ•el:~t·ia. 

Foi,pot·t:\lll,J, UITIII infclicitlatle tiO nobre ministro Mas mio se l!·alava llOSilivamtmto da r•·obirlntlo, 
e.;colher em seu snl:1o !IIli ntmgo, euja relud:tlltlia fallava·st~ tla lbitlia, dfl tltdllixo, tia falta ti'J mio, o 
comlmlt•u, pat·n Íl' :\ Enropa' fazrt• ·~ompras quo isto o noiii'O minisll'il confessa. Eis as suas palavras:. 
o gt'llp~ de TJ/'ilPt~l'dot·os. Hrguo tln ~~~iv11s o do u ~l;ts, 51'. pt·~~t:~idnu.lo. cumpt·o indagar RI! acaso 
IJIIO mn1s qur1'c•m. N:io apom o oratlor Ines et•nsm·n~; os Cllljll't!gntlos t:urnprll'illll o seu tlevc1'. Nao tl!~
st'lmolllo Jlllllllt.!J'a que o nobt·o rninisll'O da llltll'ÍIIIla; ritlo tltn:lal'al' (o11lm wulissü.u) que n:io cUIIlJll'l·· 
n:lo l'tiflúdiu bom, deu um pnsso que o esl:l eom·, J'arn. " Nem o l:onselho dll cornpru~, nem a cor!ln-
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dor'ia, nem a seerctal'ia, segundo adcclara(·ao do 
nobre ministro, evitam a peeha de desidia. 

Ora, ois aqui elevada :\ ultima potencia a índole 
bondosa do nobre ministro. Hesalva, isto ó, defllndo 
a prohidade düs seus auxiliares, como D. Quixote 
defendia a honra das damas, prineipalrnenlo da sua 
Dulcinéa, qu•J defendia até o moe1·ern a p:io, mas 
clle sempre ató á ultima defendendo-a. . 

O nobre minish·o quer defellllLw até :i ultima a 
pt·obidade do seus auxilim•es; mas t!eelara que elles 
não t:Umin·il·am os seus deveres, não foram zelosos; 
era do que se tratava . 

Ellt:ontm·se nos discursos do nohro ministro o 
facto da com111'a do p:io de ptls.o. O que fez o nohre 
ministro da mal'inha? Compl'Ou p:io de peso na im 
portancia d•J :1.08:000$. E' madeira do que poucos 
teem noticia e ó precisa pam poucas e pequenas 
obras. 

quem acudissB ao Scf\'ÍÇO nit~ por obecliencia ás 
suas ordens, pois nffo ftlra clesignauo, mas expon
taneam~nte, devia alliviar da prisão. o oitavo des-
obcdienlo. · ' 

Ora, como se dcl'e avaliar esse comportamento 
de tantos medit:os ehamados ao serviço, que des
obedeceram, que zombaram dos Ol'tlcns do go. 
verno? E' insuLonliuaç<Lo, é relaxaçao na mari• 
11ha. Se porvonlum o ca1·acter do ministro fosse a 
iutlexibilidade, nM faria o que fez. 

Tratando se na camara dos contratos relativos á 
construrçllo do Javary e· do Solimões, notou o orador 
que po1· mais que o~ 1~Jem!J1·os da ?Prosiçao ins!a~
sem com o notir~ mlmsti'O da marmha para e~h1l11r 
cssns·contratos, nmica S. Ex. os satisfez exhibin· 
do·se. Entretanto a· esses contratos prende-se o 
p1·emio avultado de 700:000J! pela entrega dos en
coumçauos alguns mczcs antes do prazo p1·imcira· 
rnenló estipulado. 

~~·~ves ~eusuras se tem f~ito ao govemo na sup
roslçao de haver-se confendo o premio antes dil 
devido ll!mpo e no correr da discussao na camara 
pr·~feri•J-se a esse respeito o nome do visconde de 
ltaJ uh:l. 

Do visconde 
conceito. 

de ltajubá faz o orado!' altíssimo 

O Sn. Droao VELHO (mirlistro dt estra.ng~iros) :-
Elle o merece. . 

S. Ex. foi arguido nn cama1·a po1· semolhantr. 
despeza e S. Ex. dedarou que tiu!Ja comprado o 
páo de pe>o na supposiciío de que era uma ra~·i
dade. ·Pensava que só h~ via li venda nos Estados 
Unidos e na Inglaterm, ·mas, proseguindo depois da 
compra feita nas averi{,'uacões, soube que tamhem 
no Ladario, esse arsenat'famoso pela excellencia 
das mobílias, havia p:lo de pPso. Ora, do quo au
xiliares cerca-se o nobre ministrp que, ao sor·lhe 
oll'erecido uma madeira que julgava mra, não en· 
controu S. Ex. quem lhe inrormasso quaes os lo· 
gares em que bavia essa madeira, e por que pm(:os O Sn. Z_A~ARIAs :-E, p01·tanto, deseja ouvir, 
su ·podia obter I , com a cxlub1çào dos contratos, completas explica-

Se o nobre ministro soubesse que no L~d:u;io ~ões do nobre minisll·o d~ marinha ou de seu digno 
llavia püo de peso, .sem duvida ter-se-hia abstido antAccssor sobre a rnater1a cm ordem a resalvar da 
da compra que fez, maudamlo procu1·ar alli p:io de miníma incropaçiío o distincto diplomata brasi· 
peso :1 vontade. loiro. · 

O orador foi algum tempo minis!i·o da marinha . 'l'anto mais lastima O· omdor que o nobre mi·. 
e não se recorda de ter ouvido fallnr de p:io de mstro se houvesse lembrado de ter na Eui'Opa um 
poso, tendo, p01·ém, ouvido f:tlla1' ás vrzes de peso ngent~ para suas compras quanto vio seu rio me in· · 
de. p:lo, que alguns proponontes c forno1:edorcs vo·•~tlo cm um Ul'ligo, procedente da Jlahia, a pro
merecem. (Riso.) pos1to desse a~sumpto certamente· muito desag1·a· 

No sentir do orador, uma elas provas que deu o davel, e publicado no J01•nnl do Com11m·cio de 
nol1re ministro da sua inllexiLilidade é o facto dos 13 elo corrente. 
medicos. S. Ex., tendo de nomeai' um medico para O a1·tig~ nilo tem assignatura ; ó, ao que parece; 
um vaso de guerra que devia sahir com brevidade; do um armgo do a~~nte do nobre ministro. Insere· 
nomeou até sete e neuhurn obedeceu. O nobre mi- ve-se :. " O fomec1.mento dos arsenaes e o Sr. Cas· 
nistro mandou inspeccionai-os por collegns. os !i•o Gnunaraes ... D1z elle: 
quaes disseram que os eollcgas, estavam em estado " FaJio·J·se tambLJm em um relatorio appenso ao 
morbido, n:lo ded:u·ando com ludo de que moles lia do 81·. conselheiro Zacarias, quaudo ministro da fa· 
soll'l·iam. E' de crer que elles estavam doentes dn zenda. Mas, além de que os factos apontados nesse 

. en:xaqnecn, que ó a molestin que, segundo Balzac,· rclaotrio j:i tecm sido suJiicientemente debatidos; 
aii•Jgam de p1•eferoncia aquellcs q!Je m:inho"ampnte a•~cresce que o. l!onrado Sr. conselheiro Zacarias 
s~ querem da1· ponloent~s, poi'C]llO não tl at:~c>SIVel, nem .a l'lles r~Jel'lo·so no t:orpo do seu l'elatorio: 
chz llalznc, ao tacto mrchco. publiCou-os sunpl•!snwute nos appendices.• . 

TalveL a desses sete medicas fosse enxaqn•1ca Em o orndor ministi'O da fazenda no gabinete 
de qualidacb especial c, pois, o nolli'C minist1·o de 3 do Agosto, quaudo deu-se o desapparecimcnlo 
ficou logo muito pe1·suadido do que os sete rncdit:os de uma. somma consicleravel dos cofres do Banw 
estavam tlonntcs; deu-lhes algum tempo pam se da llalua. Mallllou colher, segundo lhe cumpl'ia in· 
lmt:u·em, manJand? chamar um oitavo; este t:lni1o fol'llla\:~,Js e ann~x?u. as que vicmm da Bahi;1 ao 
fui. e o nohre miu1sh·o fez prei!Cicl-o. rcl:.LtL~I'Io, sem emitiu· JUizo sourn cllas, e nem podia 

Succedeu, r-orém, que, emquauto estava p1·r.so o Cllllltll','.(lOrquo os factos wlo estal'am ainda bom 
oitavo, um medico genal'aso. J'oi. expon.lancamnntc avcl·ig.u:Hl.~s; ~ultima P.lllavm s.oh.1·o a desag1·adavcl 
prl'cnehcl' o logar A dosouc'Liwnem do o1tavo estava ocetii'ICIWI.I nao tmlm s1do protel'llla. 
COIISllllliiHlda, visto como mio colllJHII'CI:eu; 111as o . Quo rola~:1o, pois, pódo lur o relalol'io do mi· 
nobro ministro ou tendeu quo, uma vez quo houvera n1sll·o da f'azouda daquello tempo eom ~ innocencia 
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ou a culpa 1lo individuo a quem elle se refere? 
Nenhuma. S1l o omdor continuasse m administra. 
ção c viessem pr·ovas om snntido desfavor·avr.l, p1·o 
cederia de aceardo com ellas; mas, se o exame n~o 
estava amadul'ccido, se o orador não linha eselare· 
cimentos dclinilivo!l, n;io podia no relalorio dizer 
seo;to o que disso sem erniltit• juizo, sem for
mul:u· opini<lo, sem mostmr-se inf,•nso, nem all'ei· 
ç.oado, rescrvaudo·so a faculdade de formar· o s·~u 
JUizo· depois de colhidas as ultimas provas (Conli· 
nrwrulo a ler): . 

das du:1sjanga:las: O nobre srnador por Minns nalu· 
rahnenle len o que a estcr•cspeilo disso o eseriptor do 
Novo .ilfnndo. Ao lJJdependencia 1:hamou clle tran::a, 
(em m:l hora o o1·ado1· baptisou a queiJe encournçado) 
e aos dous monitores jangadas. Parece que no 
arsenal é como se cnnsider·am esses dous ·navios, 
porque o nobre.ox·minislro f!esrjaria bem quo c!les 
eslivessrm :1 vista, cm posiçfio mais atleqilaf!a, par·a 
serem admirados, menos accessivel ao bicho, na 
correnteza rlas agnas; mas no arsenal houve quem 
assentasse em que o m:~lhor era mnndal·o; para a · 
enfermaria, atraz de S. Bento. N:to estão lá? " I~ esse mesmo honrado conselheiro ost:l tão 

convencido da probidade r. das qualidades elevadas 
que ornam o Sr. Castro Guima1·~cs, que, àlém de O Sn. BARÃO nA LAGUliA:-Croio que sim. 
di>tinguil·o com uma visita, quando esteve na 
Bahià, ha pouco na Gôrle pn•slou-Jhe espontanea· O $n. PAMNAGU.I.:-Eslão ambos. 
mente um reJ,~vnnte serviço, que mostra a estima e O Sn. ZACARIAS elogiou o nr:•hre ministro por 
a cnnsider·açiio em que o tern." não augn1entar dcspezas, mas S. Ex. ha rle ter notado 

O orador, é certo, na época e cidade indicadas que não o elogiou por ter .feito grandes córtes nas 
pago11 uma visita i1ue linha ro.cehirlo; mas o que despezas, porqun, como br.m drmonst1·ou o nobre 
segue-se dahi? Correspondeu á civilidade de quem e:oc·ministro da guel'ra, esses cór·les sfio puramente 
o visitara e o faria ainda que fosse da mais hu· nominaes. Por exemplo, em um bat!llh!io que deve · 
milde classe. em seu estado completo ter tal numer·o de praças, 

Outl'a prova de que o oraclot· mosti'Ou estima e porém que nunca altingio cortar·se esse numero 
eonsiJera(~i'io ao Sr. Castro Guimarães foi, diz-se que nunca altingio, é uma economia nominal. 
no artigo, um r·elevante ser·viço qne exp•,ntanea E n:to só o nollre relator d:t commiss:to de ma
mente llle prestou, estando na Côrte ... Quem sabe rinha r, guel'ra declarou qne et•am er.onnmias insi· 
se não tem esse servi~o algumarela,:<ío com a qur.s· gnilicanles, como emittio à respeito do Independ~~~
tlío do fornecimento, po:·que, quando a:1ui esteve, cia um juizo digno de ser discutido. O nobro 
já a celeuma se levantava contr·a o governo por senador· untende qne aquillo se deve vender na Eu· 
motivo de sua escolha pam o fornecimento dos ropa, n:to deve vtr par:. aqui. Sabe-se que o nollre 
arsenaes ? Para arre :lar suspeitas, o orador dirü ex-ministro da marinha, que fez a eueommentla, 
francamente qual foi o r:-queno seryiço que prestou oppõe·s" a css11 idt!a, quer que o l1ulependen~ia se , 
e a que so allude no artrgo da Bahm. conse1·ve como um monumento de sua glorra, ao 

O senado sabe que comoJrrovedor· da Santa Casa passo qnc o nobre senador· pela Bahia, aliás seu 
da Misericordia está o ora or nas cii'Cumst.mcias collega de gabinete, quer· que se venda, e até sabia 
de amdliar os moços qno estudam medicina, alTere· um aparte do or·aclor dizendo que se dê de. gt•aça. 
cendo-lhes meios de adiantar-se na pmlica da arte Nito tome o nolrr·eo ministro ao sel'io esse aparte. 
de cmar·, admiltindo-os. ao scrriço do granel:! Sfio apartes que os tachygr·aphos tomam sem terem 
hospital. O Sr. Castro Gurmal'ães t~m unr filho, a ouvido bem, e tanto que hoje velo no Diario com 
quem estima e:ctremecidamente, e esse filho,. apar·. o nome do orador um aparte do Sr. Saraiva. 
tando-se da vontade paterna,· fez o que o capil:ío de De graça, mto; mas, se houver comprador• que. me

-fragata Guimar~es pr~ticou em Li silO~: casou·se na diante justo preço dispense o lhesouro br·asileiro das 
Bahia. Esse acto, pralrcado na ausent:Ja do pae, qnc despezas de rr.rnessa do encouraçado, o orador é de 
se .. achava na Europa, foi desapprovado pelo pail, parecer· que se venda. 
que por isso mostrava-se inconsolavel a respeito do Se o ~over·no conseguisse vender· aquelle navio 
pas'o que dera o filho, ·moço al~:ís, !11~no de :lesaventnmdo, lcl'ia meios de no futuro mandar 
eslirna. Nestas circumslancias o o1·ador· lombt·ou a fazer outr·o encouraçado um pouco mais !Uodesto 
eouveniencia do requerer· o moço, que est:l cursando .ou nnqtwllas condições, mas sob melhor clu·ecçito; 
a faculdade de medicma da Córto, entrada pam o Em to(lo caso, e po1· nilo desagJ"adar· do todo ao 
s~rvi•:o do hospital da Santa Casa, adiantando-se nobre ex·ministro da marinha, o voto do orador 
assim' e procedendo bem para assesur·ar· melhor ser·ia que, se venderem o 1ndtpandancia :l Turquia, 
0 sou fulm·o e readquil'ir a 08lirna de sou pao. :l Russia ou ii qu:ilqu:!r outra naçilo que o IJUeira, 

Eis aqui o serviço pr·estado; é um dl'sses po- mandem consli'Uil' outro cncoul·açado, pondo· lhe 
quenos servicos que o mador· prestaria c tem pres· outro nome, que não sej:1 Imlepeuderwia, cha
t.arlo a qualq'uer pac do familias, ainda não affiicto, mcm-nn: Quiçá. (Riso), 
quanto mais a um pac que se achava cm extremo Tom concluido. 
gr'<lo de sensibilidade por um supposto desvio do 
filliol . 

Eis o quo ft!T.. .. 
.1:1 disse o or:ulor quanto basto, e aló mais do que 

queria 1lizer, pOI'qlre o sou fim pr·ir11:ipal é acarmll' 
o nolli'IJ miui~lro aeluat da mal'inl1a eom o seu 
arltCCCSSOI' il respeito da enCOIIlllleUtl:l do 1'1'a1Wll C 

o ~··· n&bt•h•o cll' l.u:r. (twla or·dom) :
Sr. prr.sidonlr, lll'lli a palavra solll'e a proposta que 
se acha ern cliswssão; mas, estando a hora tão 
atliantarla r, denmtlo ou locar cm algumas questões 
a cujo respeito a:mlm :lo falh1• o honl'ildo senador 
pela p1·ovinci:t tia Ballia, oflereccl·ei um requcl'i· 

"' 

[ 

l • • 

•• 

I 

"" •.· 



·, 

ANNAES DO SENADO 201 
mento ele adia '!lento attl amanhã, mesmo para poder 1 todos os aperfeiçoamentos tendentes a do!ar o offi. 
munir-me de documentos, que agora nao tenlío. cíill de marinha com os conhecimentos theoricos e 

O Sn. PRESIDENTE:..:.... Perde a vez de fallat•, · praticas que o tornem distincto ou polo IJ!enos 
. -· , . . apto para bem desempenhar qualquer comm1sslle 

O SR. RIBEIRO DA L'!z.- Nes~e caso deststo da do serviço naval. » · 
palavra ; ntlo mandarei o reque.rtmento. Estas palavras mostram que o ensino é actual· 

O Sn. NuNES GoNÇALVES (pelaordem):-Em vista mente muito sobrecarregado na escola de marinha. 
das raziJes expandidas pelo nobre senadot•, requeiro Nem é possível crer que só uma pequena parte do 
o adiamento da discussão, porque seria duro obri· limitado numero dos matriculados no 1. 0 anno pas•. 
gar S. Ex. a fallar em hora tão adiantada, e quando sasse para o anuo superior, se nada houvesse fóra 
lhe faltam elementos para poder justificar seus do ordinario. · 
actos e defender·se. Esse resultado só se explicaria por grande falta 

de applicaçao em desabono dos encarregados da 
dir~cçtto do esta4elecimento, ou por extrema lie· _ Vae á mesa o seguinte 

REQUERIMENTO vertdade na apreciaQfio das provas, ou, como se 
aollige do relatorio, por ser o estudo em si mesmo 

" Requeiro o adiamento da discussão da pro· supet·ior ao que se deve razoavelmente exigi~ do 
po.sta até amanM.-Nunes Gonçalves. » alumno. 

Fói lido, apoiado e posto em discusstlo. . Se acaso, Sr. pre~iden~e, o numero de vagas exi~• 
Não havendo quem pedisse a palavra, ficou p1·e·. te!ltes nos postos mfer10r~s da .arm~da fosse .dt-

judicado por falta de numero para votar-se. mmut?, comprehend.e!'•Se-Jua a extgencta. de mu1tas 
Proseguiu a discusstto da proposta · matems como hab1htaçilo para a carretra da ma· 

' rinha de guerra ; mas o que sabemos é inteira· 
O I§Jr. Correia •-Sr. presi<lente,· a hora está ll)onte o contrario : os postos todos até o de ca· 

·t~o adiantáda que eu resumirei as observações que pittlo·tenente estilo preenchidos. As vagas prin· 
tinha de fazer sobr.e a pt·oposta que se acha em cipiam no posto de 1.• tenente e avultam de 
discuss~o. · modo extraordinario no de 2• tenente; Temos 88 

Começarei por um ponto, que desejaria desenvol· 2?' tenentes; faltam i52 para completar o numero. 
ver mais amplamente : trato da instrucçtto especial O que cumpre, pois, fazer para que seja mais 

· do official de mariHha. proficuamente despendida a somma concedida para 
Quem examina o relatorio apresentado pelo no· a manutenção da escola de marinha ? Este pon~o 

bre ministro, e so occupa com os dados ~ue S. Ex. seria importante, ainda que prospera fosse a situa· 
fornece acerca da escola de marinha, veriJJCa quanto çilo financeira do paiz. . 
é extraordinaria a dcspeza que se faz com aquelle Convém autorizar o nobre niinistro para sirnplifi· 
estabelecimento de ensmo profissional. Não ha tal- caro ensino, como S. Ex.. lembra,, fazendo corres
vez estabelecimento que tanto despenda para tão pendente reducçtto na despeza; e na:o terei dtiyi· 
pouco fructo. • da em apresentar um addilivo,concedendo a autori·-

O s z , . A · d zação nestes lermos. 
n. AGARIAS • - pota 0• Para- os resultados colhi1los acho excessiva a 

O Sn. CoRnEIA: - Como as cousas estão, muito despeza. 
custa ao Estado o guarda·marinha. . . 

Para que o senado possa aprçciar esta proposiç~o, .~ ~n. VmnA DA SILVA.: - ~~tou gostagdo da 
que não desenvolvo, porque o tempo n<10 permitte, Cl'lhca que V. Ex. faz á admm1straçilo pas.sada. 
mas que devo provat· suucintamentc, referirei que a 0 SR. JuNQUEIRA : _ Nisso não ha critica 
dospeza que se faz com a escola de marinha, não nenhuma. · 
incluídos os 50:000$ ~ue se· gastam com o colJe· 
gio naval, sobe a :176:8.1$266. O Sn. CoRREIA -Estou fazendo a iipreeiaéllo de 

Qual o proveito que se colhe deste avultado um facto, que tanto se dá hoie como se deu hontem. 
despendi o~ ' 

Em 1.87f:i tivemos 1.9 guardas-marinha e em i876 
apenas !L O numero total dos as{lirantcs matri· 
culados en1 !87/ifoi 61i e mais 3 patsanos; e, dos 
matriculados em !876, li3 aspirantes e mais 
21 paisanos. 

Foram, porém, mui poucos os' que conseguiram 
ser approvados nas materias elo fo anuo. 

O ccrlo ó que mui considel'avcl ó a despcza de 
1.76:8211$~66 para não termos senão 19 guardas· 
mal'inha cm um anno. 

No relatol'io o nobre ministro pondera o sc
gninto: 

" O cm·so tia escola dci'C ser pct·fcilamcnte ele· 
mcntnr c rcstricto ;ls primeiras necessidades tio cn· 
sino profissional, exigindo-se depois, com o tempo, 

VOL. IV 

O Sn. JuNQUEIRA :-Ha pouco desejo de ser offi· 
eial de marinha; esta é a questao. 

O Sn. CoRnEIA :-N:ío estou convencido de que 
a escola de mal'inha ntto seja frequentada pela ne
gação dos hrasileit·os para a carreira da marinha 
militar. 

O Sn. JuNQUEIRA :·- Na escola militar matri
culan~·sil annualmente 200 alumnos. 

O Sn. ConnEI,I. :-Nos outros estabelecimentos 
do ensino superiot• não se faz sentir a falta de 
a! um nos. Na escola militar sabe o meu nobre amigo 
1juo :lt~:tha de sot· mini~II'O da gnerm, que a dilficul· 
1 ade ost:l cm admittil' toJos os pretendentes :i rna· 
ll'icn!a. Por quo ha do haver essa prcdilecçrro t:1o 
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nssi~nnlada pelo serviço mili!nt• no ex~rcito .c. essa 
nrgação extrema pela carreira da.marinha mli1tar? 

a capacidade do porto de Paranaguá para essa dóca 
regular. Hcfiro-me ao nobre. senador que est:l a 
meu lado, o qual poderá dizCI'·á S.Ex. que o porto 
presta-se perfeitamente. O Sn. JUNQUEIRA dtl um aparte. 

O sn: ConnEIA :-0 que concluo é que não deve-
mos deixar de tomar em considera~ão a reflexão O Sn. DA!IÃO DA LAGUNA :-Apoiado. 
qne faz o nohre minisli·o quanto á necessidade de o Sn. ConnEIA :-0 nobre senador pela Dahia, · 
mo,Jificar-se o ensino. que foi fundar a província do Paraná, creio que 

O nobre ministro diz qne brevemente se tCI::l de confirmar:i o que disse o nobre senarlo1' pOI' Santa 
procurar outro navio, para o qnul se tJ•anshra a Cathal"ina. (0 SI'. Zacarias (a:; signal atfi1'matívo.) 
escola, ou cnl<lo ter:i clla de vir para terra, porque o Sr. l.• tenente Leite Lobo foi encanegado de 
a fragata que actualmente serve de escola não poderü dizer tanto sohre a possibilidade como sobro a 
dcscmpe~har este mister p01: muito tr~npo. E . . conveniencia da obra. Acredito que sobre a possi-

E cogitou-se em mandar VII" um· ~aviO da ,UI opa bilitlade não púde haver duvid~; o que o SI': i • 
O Sn. MENDES nE ALMEIDA :-Alu vem o Indepen- .teneate Leite Lobo terá de nprec1ar é a convcmrn-

dencia, que accornmoda tudo. cia,, que laJ?lhem .• me parece," não dcsconh~c~ní: . 
o Sn. DIAs DE CARVM.t!O : - E' boa a !em- Não deseJo fatigar a altenç,JO do nobre mmisti ~ , 

llranc.a ... 
O Sn. ConnmA :-Diz S. Ex. no rela!or~o :. 
" Sei que o meu illustJ:e antecessor pedJO mfor

rnacues pa1·a a Europa no intuito de poder e~':c~uar, 
qu:Índo se fizesse mister, a refcl"ida actfUISIÇao, c 
que em !.871~ as obtivera, declarando-se-lhe qu~ 
poderiam ser compradas po1' preço razoavel algu
mas fragatas ou n:los rio anlig? systcma, que pm·a 
o fim indicado serviriam pcrfCitamentc. " . . 

PcrliJ·ei ao nobi·e ministro que abandone m!etra
mente esta idtla do mandai" comprar na Europa 
uma f1•agata ou n;lo tlo antigo systema para nella 
~e 1:ollocar a escola de mai·inha .. S~ !? tempo. fJ~.e 
ainda púde servir a fragata C~nstttwç~o perm1tlu, 
mande S. Ex. fazer um naviO espeeml para este 
fim. 

Se adoptal'-SB a idéa lembrada, não mudaremos 
rle condição. O que hoje occoJTe com a fragata 
Co1Mtituiçtio, occorrenl amanhã com a. tal. fr:1;~a~a. ou 
nno, que de mais a mais n:1o poder:l sei:v11· pt·rletta
mr.nle, não se tendo pensado,ao consl.rllll-a, que po
deria vir a ter tal destino. 

C1·eio que o nohre ministro ha de reconhecer que 
melhoi' sertl constJ·uiJ" um navio oxprossamente para 
a escola ele m:u·inha <:om as a~:commodaç_õcs PI:e
cisas, de modo a poder pi·eenclwr satisfatona-
rnrnte o seu fim. . 

N1io posso, apezar do desejo do ser mUito _IH:evc,. 
deixar de ·pedir informações ao nobre llll!Hs!ro 
sobre um ponto quo se refere tl. minha provmcm. 

No artigo do relatorio sobre d1ques !U-se : · 
• No porto de Paranngu:lultimamente se foz urna 

cxcavação para fabricar-se um palacho do serviço 
da capitania. Ao capitiio do porto occon·ou então a 
lembrança de conrol'lcr cm d~ea. rcgul:u· c~~~~~
':aval:ão, que mandam fnzri" ligeira c unpeilcJt,l
mrnl;~. Nesse sentido cli1·igio-me unm proposta, a 
q111i julguei dcvcJ' dar allenç11o, enc:uT<'gando o ~n
~enhcit·o hydmulieo, I "tcncnlc Lc1lc Lob?•. t!n lll· 
foJ'IllaJ' circumstanciarlauJClltc soiH'O a possiin!ldadc 
c convcnicncia do uma tal obra para o serVIÇO de 
mal'inha. " 

N:io sei se o I" tenente Leite Lo!JO, que .tem de 
J!csenlpcnhaJ" outms commiRsúes, pn•slon J•l estas 
iiif'oJ"JIIaçúes; lllas, tHJni IIII)SJno 110 scn:ul~, .o nolu·e 
minis(J'O cncollii'Hi"Ü fj\ICI\1 possa dai' IIOI.H\lll SOitJ'C 

mas não posso dmxar de ler uma 11arte tio relator10 
em q~IC se tmta do aJ•scnal do ~a.dal'io, para pedir 
uma 111formação, que o nobre rrumstt·o do certo não 
ne~arll ao senado. 

Eil-a: 
" No desenvolvimento ·das obras o ex-inspector 

do arsenal, alills official distincto, inspirando-se 
mais no amor da gloria do que na exacta e reslricla 
obscrvanda das recommcndaçõcs quo lhe tinham 
sido repetidamente feitas, excedeu em mais do 
quadruplo o eredito tlistribuirlo no exercido pa1•a 
as despezas daquelle estabelecimento, sem preye- -
nir-se crn tempo com os augmentos de credito, 
cuja necessidade demonstrasse; de maneira q~e 
julguei indispensavol faze~-o subs~ituir .Jlelo capi
tão de mar e guerra Antomo Claudio S01do. " 

O facto, fmncamente denunciado nesta parte do 
relatorio, é muito grave. 

Não careço dizei· ao senado a qu~ riscos maiores 
ficm·11o expostos os m·editos concedidos pelo pod~r 
legislativo, se funccionarios mwa1·regados de servi
ços publicas, gue exigem despezas, puderem exc~
der atti o quadruplo as quantias que forem autol'l
zados pam despender. 

Assim não póde haver t•egularidadc em assumpto 
que tanto importa como a desprza publica. Que 
~antas poderá dar da execur.ão do or~amcnto o 
~overno, qno tem de fazer a 'distribui~ffo dos cro
ditos po1· todas as repartir.õcs do Imperio, se ftlr 
sorpl'CIIrlido, como. foi. no :presente caso, ~om ~s 
desprzas extraordmams feitas por um funccwnarw 
que se acha cm ponto remoto, elevando ao qua
dmplo a dc~peza pm:a que estava aul~rizado ? E' 
uma grande Irr~gulandnde I 

0 Su. ZACARIAS :-Apoiado. 
O Sn. Connm~ :-E como procedeu a repartição 

fiscal ? Infere-se do rclntol'io que a despcza foi p~
ga. A repartição fiscal lelo seguramente conhe~I
mcnto do credito ~onccdido. Forneceu as quant1as 
excctlentes ? 

O Sn. MJmnEs Dll Ar.l.llliDA :·-J:l v~ que a cnlpa 
nliO IÍ deJJe sónwnte. 

O Sn. ConitlliA :-Ntio tenho rluvi<la de ~U? este 
fado IJICI'I)COLI a llHliOJ" alte:lf'.iiO do nohJ·e IlillliStl'O · 
Se não for repl'imirlo,. do uiodo qno I ire a vontade 
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~· 

'-• 'll" 

·• 



~ 

I' 

ANNAES DO SENADO .203 
' ~~~ imitai-o, n~o havet•á como manter a regularidade 

do orçamento, ainda quando, com o fit•mo proposilo 
de equilibrar a receita com a despeza, o•govel'llo se 
abstenha o mais possível elo CI'Cditos extraordinat·ios 
e supplementares. 

N. 73, approvanllo a ponsao .concedida a D. Mn: · 
ria Pinto Draga To1·res, Maria Antonia Braga·''l'or· 
ros o outros. 

O seu louvava! proposito baqueanl diante do pro· 
cedimento d~ empregados subaltemos, se se anima· 
rem a fazer déSJlezas quatro vezes maiores do que 
aquella pam que forem autoriza(los. 

Embora eu não saiba qual a quantia erue o ex
inspector foi autorizado para Llespender, estou per· 
suadido, á vista da natureza da obra, que ella foi 
consideravel. 

N. 109, mandando reverter a parlo que tocava 
ao menor Petli'o Augusto Draga Ton·es, a favor 
das agraciadas, D. Maria Pinto Braga Tones e 
Maria Antonia D't·aga Torres. 

N. 63, appl'Ovando a pensao concedida a D. 
~Iaria Antonio de Araujo Doria. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

GIJ• sessdo A quanto, pois, nao montou o excesso? 1 
Estou certo de que o nobre ministt·o dará ao se· 

nado os esclarecimentos quo aindn sUo nolleRsarios. · 
Peço desculpa ao senado e ao nobre. ministro 

por haver occupado a sua attencão em hora tão 
adiantada. ·neservo outt·as consideraÇúes para occa. 
si:io conveniente, se ainda fôr pt•eciso que eu volte 
á tribuna. 

EM 17 DE MAIO DE 1877 

Ficou adiada pela hora. 

PllESIDENCl\ DO SR, VISCONDE DE JAGUARY . 

§iam IIIIU'io.-ExPEDIENI'Jl.-Pareceres das coin· 
missões de pensões e ordenados e emprozas · pri· 
vilegiadas.-OunEM DO DIA. Pensões.- Vota-

Ililtit•ou·se o St·. ministro com as mesmas for
malidades com que fora recebido. 

ç:io.-Licença ao desembargador A. F. Perelti e 
outros -Dispensa a estudantes.-Força naval. -
Discursos dos Srs. Ribeiro da Luz e barao da 
Laguna.-Penslies. 

SEGUNDA PAR'l'E DA ORDEM DO DIA 

PENSÕES 

Entraram successivamente em 3" discússão, a 
qual ficou encerrada por falta do numero p:~ra vo· 
tar-se, as proposicões da camara dos St·s. deputados 
do corrente anno : 

N .. 60, approvando n pensão conceclida a D. Clau
dina Francisca de Jesus TJ·inuado. 

N. üi, idem a D. Leontina Teixeira de Macedo. 

LICENÇA 

N. 53, concedendo lit~enr.a ao desembargador 
Anselmo Francisco Perotti. ' 

N. H2, idem ao Dr. José L~opoltlo llamos, 2• 
cirut•gi:to da armada. . 

DISPE~S,\ A ESl'UDAXTES 

Ns. 8, 29 e 75, eoncellemlo dispensa aos cstu· 
dantes: 

Felisbello Pirmo do Oliveira Freire Junior. 
'l'l1eophilo 'l'eixeim de Almeida. 
Adriano CilJ•te lleal. 
Esgotada a materia da ordem do dia, o Sr. prosi

<lenlo deu a seguinte para 17 : 

t• 1Jal'ta atú ás.2 1/2 horas da tarda.-Votamio 
das materias cuja diseuss!ío fttlOU encerrada. • 

Con~inua~:io da 2• dis~n~sao da proposta do poder 
exocultvo com as emendas da lmmara, dos Srs. (]C· 
pulados o da ~ommi>sfio do mat•inha o guet•t•a do 
senado, lixando n fot·r.a naval para o anno finan· 
coiro do f877-i878. • 

A's H horas da manM fez~se a chamada o 
acharam-se presentes 30 S1·s. senadores, a sahet\: · 
visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Almeida 
e Albuquerque, bat•fio do Mamanguape, barlío !1:1 
La~:una, vi~cotHle de Abaetó, barão de Çamargos, 
Lniz Cat•los, vi~coJHle do Muritiba, Chicharro, Sil· 
veim Loho, Ilibeit·o da Luz, Cort·eia, Brll'ros Bar· 
J'eto, hat·i!o elo Cotcgipe, conde de· Baependy, Lei· . 
t:io da Cunha, vis~onde do llio Grande, Parana· 
:;(n:l, duque de Caxias, Jollim, Jaguaribe, Nunes 
G(lnçalves, barão de Pit·apama, bardo de Maroim, 
Joilo Alft·edo, Fernandes da Cunha, Vieira da Sil· 
va, Diniz e Mendes do Almeida. · . 

Compareceram depois os St·s. Zacarias, marquez 
de S. Vicente, Fi1~ueira de Mello, Saraiva, Uchôa 
Cavalcanti, Sinimuu, Diogo Velho, Junqueira e 
Silvcil·a cl:1 'Motta. 

Deixaram de comparecer com causa participada 
os Sra. Cru~ Machado, Firmino, F. Octaviano, Paula 
Pessoa, Paes de Mendonça, visconde do llio Bran· 
eo, Teixeira Junior, Ant:io, Godoy, Cunha e Figuei· 
redo, Nabuco, marquez do HerYal, Pompeu, vis· 
conde do Bom Retiro, vis1~onde tle Camvcllas, 
vis~onde de Nitherohy o ~'austo ele Aguiar. 

Deixaram de comparecer sem causa pat'licipa!la 
os Srs. barfio de Souza Queiroz e visconde de 
Suassuna. 

O Sn. PRE~DllNTE ahl'io a sessão. 
Leu-se a acta da sessão anteeodente c, n!ío :ha· 

vendo quom sobre. ella fizesse obsorvar-õcs, don-se 
por approvada. 

O R r. i" SllCrtETAHIO deu t~onta do seguinte : 

EXPEDIENTE 

2• ]lltl'te, eis 21/2 ho1·as on ant~s.-·2 .. discuss:ío 
das pt·oposir.úus cJ,l cama1·a (los S!'s. deputados do 
COl'l'elllO UllllO : 

Officio do .Jti do col'J'ento do ministot•io do 1111· 
pcrio, remcttuurlo os autoJ:nphos sanccionados 
das !'Csolurüos da assemlJIIJa gcl':ll, approvamlo as 

• 
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bensl1es concedidas : ;l hai'Oneza de Taquary; a lnscripto para o concurso !JUO se abrio para o '• 

' , Clotilde Moinac da Silva; a D. Josophina de preeuclumen!o de um Jogar de lente na faculdade 
Amorim Peixoto e suas irmãs; ao alferes honomrio de S. Paulo, foi proposto pela respectiva cong1·e-
do exercito Pedro Gon1mlves Ferraz; ao !• pharo- gaçfio e nomeado lente sulís!itnto, sendo muitas 
loiro do pharol da barra ile Pernambuco João da vezes chamado conjunctamente para examinador 
C1·uz Lima; ao imperial marinheiro João Acacio, e de prcpara!orios, bem como dos candidatos ao 
J'liVeJ•tendo repartidamente J:ara os filhos legitimas mag1s!erio. 
do capilfio do voluntarios a pa!l'ia Antonio Manoel Em i867 prestou serv~os sob a direccão da 
de Almeida Brandão a pensão concedida a D. Ade'- com missão da E~osição acional, tendo sido para f laide Martins Brandão. · esse fim requisita o ao minis!erio do lmperio, e por 

I Ao archivo os autographos, communicando-se á esta occasião traduzia pa1•a o inglez a Breve Nottcia 
outra camara. destinada a tornar mais conhecido o Brasil na 

0 Sn. ~· SECRETARIO leu OS seguintes Europa. 
Em~uanto em exercicio na faculdade de direito 

PAREC.EIIES DA CO!J:\IISS10 DE PENSÕES E OllDENADOS de S. auló, nnnca se poupou a qualquer esfor~o 
E DA DE, E!!l'liEZAS Pl\IVILEGIADAS , para bom desempenho tios seus deveres, propon o 

Foi presento á commissão de pensões e ordena-
o estabelecimento naquella faculdade· de cursos 
subsidiarias e complementares e compondo, além 

dos a proposiçffo n. 33! de 27 de Setembro de de um compendio impresso (avisos de 28 de Feve-
!875, autol'izando o governo ·para jubilar com seus reil·o e 29 lle Dezembro de i860), alguns ainda 
vencimentos o Dr. Emesto Ferreira Franca, no manuscriptos, ~ue n:1o foram dados á est~mpa pel~ 
Jogar de lente calhedratico da i• cadeit•a do i." anno no!oria diffi~ul ade do Jll'ocesso de publicação o de 
da faculdade de direito de S. Paulo. . approvação nos termos do respectivo regulamento. 

Esta proposiçiTo não foi acompanhada de doeu- Occupou-se com trabalhos relativos ao codigo 
mento algum. civil, como consta no ministerio dajustiça. 

~· Foram pos!el'iormente, porém, apresentados á Actualmente privado de uma vi a activa, enh·e· " 

commissiio documentos, dos quaes consta o seguinte: vado, consumido pm· uma longa, dolorosa e incu- i 

O Dr. Ernesto Ferreira Fl'ltnça entrou pam o ser- ravel enfermidade, acha-se na impossibilidade de ,, 
viço publi.co no anno de i.85i na ~ualidade de pro· continuar a prestar serviços. · l· fessor de mglez no collcg10 de Pet r o II. · · H a precedentes de contar-se para a jubilaçl!o no 

Em !853 fez exame de habilitação no ministerio ensino superior tempo do magisterio inferior : 
dos negocias estrangeit•os pam um Jogar de at!dido assim se praticou ultimamente por occasiiio da 
1le t• clas,e, sendo empregado em commissi!o na jubilação do D.t', Ant~nio Joaquim Ilibas, e iguaes 
Europa,· onde prestou·servi(lO a diversos ministerios favores toem sHlo fe1to;; como entre outros ao 
e tomou parte pela imprensa em todas as questões Dr. Joaquim José da Silva, antigo lente da facul-
J'elativas ao Bmsil, especialn1ente sobre negocios da dade de rnedicma da Córte (decreto n. 2,525 de 
immigracfio. _ 26 de Janeiro de !860), tendo sido lambem jubi· 

Fez prelecclles nomeadamente a respeito do Bra· lado na faculdade de direito de S. Paulo, com os 
si! e suas insti!ui~ões, publicando em avulso um respectivos vencimentos os lentes cathedratieos 
opusculo em defesa das cousas patrias sob o titulo Drs. Brotero, .Dias · de Toledo e Chrispiniano 
Bmsilian und Deustchland. Soares. 

Coadjuvou a misst1o do Dr. Lopes Gama junto á E' certo que estés ultimas lentes teem mais de :!5 ',_ 
dieta da confederaçffo allemi!, pelo que foi por ellc annos de serviço publico, mas n~o é menos certo 
recommendado officialmen!e á consideraci!o do go- que o supplicante lambem os tem, e pleiteia em seu 
vcrno imperial.. • favor, além dos importantes e assíduos serviços que 

Pl'Omovou adhesões ao Brasil e amor ao estudo ficam assij;nalat!os, o caso de força maior, 11 mo-
de suas cousas, como se póde ver, além de outras !estia cruel, que !fio fatalmente o fel'io, impossibi· 
~1ssagens, na in!roducção :1. Historia, do .)lmsil, t!o !ando-o, por impedimento ~hysico invencível, de 

1', Handelsmam, no proem10 da lltstOI'ta da L1t· continuar a preencher os everes de ·seu cargo, 
teratura Brasileira, de Fcrdinand WoJJJ; e em alguns fructo de longos, incessantes e os mais arduos es· 
escriptos do Dr. Martins. forços, mna enfermidade endemica em S. Paulo, á 

Em :18ii0, o ministerio do Imperio expedioo qual o supplicante em ou!ms circumstancias nllo 
aviso n. 2 de 27 de Janeii'O (repartiçi!o das terras teria succumhillo. ' 
publicas), chamando·o ti Côrte a bem da commissi!o Por estas considet•açlles, a commissi!o de pensões t: 

tio que se achava encarregado para se lhe confiarem e ordenados ó de parecer que a proposiçi!o da ca-
trabalhos importantes, como cm cárta parti- mara dos S1·s. deputados entre na ordem dos tra-
culnr se expl'imio o ministro do Impcl'io de enti!o balhos e seja adoptada. 
o conselheiro Sergio Teixeira de Macedo. Paço do Aenado, em !G de Maio de i877 .-Lui:: 

De volla á Côrte serYio muitas vozes do exami- .4ntonio Vleim rla. Silva.-A. Leitão da Cunha.-
nadO I' na commissão' central de ins!ru~~ao publica, ;lntonio Pi11to Chicharro da (}ama. 
renunciando ti sua cadeira no collcgio do Pedro II Foi presente á commiss[o de pensllos o orde-
pam concorrer a um Jogar do ensino superior. nados a proposiçffo n. :108 de 11 do corrente rnez, 

F9i adido tl repar!itliTO das terras pu!Jlieas, onde enviada ao senado pela camara dos Srs. depu-
scrvw do consultor. !a dos. 

li 
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O obje!)lo da proposi~~o ó approvnr a pensiio de PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
1~~~011 anriuaes, c.oncedida repartidamente po1· PlilNS1íEs 

Votaçüo 
i 

decreto de 8 de Novembro de 1876 a D. Engrncia 
Maria Petm de Baros e Bruce e D. Manoela Dia· 
nysia de Bl'llce, vi uva e filha do bJ•igadeiro João 
Guilherme de Bruce, fallecido em consequencia de 
molestia adquirida na guerm do Paraguay, sem 
prejuizo·do meio soldo que possa compeliJ' · á dita 
viuva. 

Foram votadas em 3• d iscussao e approvadas 
pam se1·. dirigitlas á sancçilo imperial as propo
si~lles da camara dos Srs. deputados do corrente 
auno: 

· ConstanJo dos documentos juntos os motivos 
que justificam o acto do poder executivo, de que 
se pede approvação, é a' commiss~o de parecer que 
a dila proposiç~o soja adoptada. . 

· N. 60, app•·ovando a pensflo concedida a D. Clau· 
tlina F1·ancisca de Jesus 'l'rindade. 

N. 6~, idem a D. Leontina Teixeira de Macedo. 

Paço do senado,.em i6 do Maio de 1.877.-Luiz 
Antonio Viail'a da Silva.-A. Leitão da Cunlta:

LICENÇA AO DESEMBARGADOR A, F, PEREl'ri 
E OUTROS . 

Foi ig.ualmente votada em a• discussao e adoptada 
com a emenda ap(lrovada em 2• para ser remettida 
á outra cnmara,indo antes ácomm•ssflo de redacçilo, 
a proposição da mesma camara . n. 53 do corrente 
anno, concedendo licença ao desembargador An
selmo Francisco Pt!retti. 

Antonio Pinto Chicltoi'I'O da Gama. 

A commissiio de pensões e ordenarias examinou 
a proposição n. lU de~ de Maio corrente, em que 
a camara dos S1·s. deputados approva a pensão men· 
sal de 601!, concedida por decreto,de 39 de OutubJ'O 
de 1.87/i a D. Maria da Gloria Mal'iani, irmã tio i• 
ci•·urgiilo do corpo de saude do exr.rcito Dr. Joaquim 
Nicolilo Mariani, fallecido na cidade da Assumpçilo 
em consequencia de moi estia adquirida na campa
nha do Pa1·aguay. 

Fol'am successivamente votadas em 3• discuss~o 
e a pr•·ovadas para se•· dirigidas á sancçi!o im- · 
pe!'ia as proposições da mesma camara do corrente 
anno: . 

N. H2, 'idem ao Dr. José Leopoldo Rámos, ~.· 
cirurgião da armada. Dos documentos so v~ que o acto do poder oxe· 

cutivo, de que acima se tJ·ata, basca-se na justiça, e, 
portanto, a commissiio é de parecer que a dita pi'O· 
posição seja adoptada. · 

Paço do senado, em 1.6 de Maio tle 1.877 . ...: Luiz 
Antonio Viail'a da Silva.-A. Leitão da CunlJa.
Autonio Pinto Chidton·o da Gama. 

A commissi!o de emprezas privilegiadas e obras 
rublicas, obedecendo ao que resolveu o senado em 
data de 25 de Abril ultimo, examinou do novo a pro· 
posi('ao n. 3i8 de J871i da carnnra dos deputados, 
que approva o decreto n. 5,31.3 de Junho de i873, 
que concede privilegio por IO annos a Alfl·odo 
1\fatson para uso tio systema do tympanos electricos; 
e depois do ter considcmllo nttentamente o assum
pto, como lho cumpria, entende que, à vista das re
clamaçllcs de algumas pessoas, quo nesta cidade, 
segundo allegam o é notaria, ha tempos fazem 
applicaçffo e commrrciam com tympanos olectricos, 
seria inJusto que o p1·ivilcgio 1ie que so trata com· 
prehendesso essas pessoas o lhos tolhesse o direito 
ile lii.Jerdade de industl'ia, que tanto convém manter 
om sua plenitmlo, é a mesma commiss:to lle parecer 
qu~ seja approvada a proposiçffo cum a emenda so
gulllto : 

" O privilrgio do que t1·ata o referi<! o decreto nfio 
prcjud1ca as pessoas que pres~ntemeute fazem 
applicat:lio c commeJ'ciam com tympanos cleclricos. 

Paç.o do senado, em Hi de Maio do 1877.-F/'ede· 
l'icà de Almcidtt e Allbuqum·que.- Jose Autonio Stt· 
miva. 

Ficaram sobJ•o ·a mesa para ser tomados em 
cousitlemçflo com as pl'oposi(:llos a que so referem, 
indo entretanto a impl'lmir. 

DISPENSA A ESTUD.\NTES 

Ns. 8, 29 e 76, concetlendo dispensa aos estu-
dantes : ' · · 

Felisbello Fil·mo de Oliveira Freire Junior. 
Theophilo Teixeira de Almeida. 
Adriano Côl'le !leal. 

. Achando-se na sal:1 immediata o Sr. ministro da 
lll.ill'inha fo1·am sorteados para a deputaçfio que o 
doyia receber os Srs. Sinimbú, Nunes Gonçalves e 
Si! v eira Lobo, e sendo o mesmo· senhor introdu
zido no salão com as formalidades do estylo, 
tomou assento na mesa tl direita do Sr. presidente. 

FORÇA NAYAJ, 

Proseguio a 2• discussrro do art 1.• da proposta 
do poder executivo com as emendas da camara dos 
S1·s. deputados o da commissao de marinha e 
~uerra do senado, fixando a força naval para o anno 
financeiro do 1.877-1878. 

o Sa•. RIJJch•o ela Luz 1- Sr. p1·esidente, 
ainda quando ·nfio fosse chamado a esta discussão, 
como fui pelo. ho~rado .senador pela pl'OVinci~ da 
Bahia, n:to dCJxatJa do tomar parlo nella. Ai'ligos. 
publicados nos jomaes desta Côrte, discUI'SOR pro
fol'idos, na sessilo do corrente anno, na camara dos 
SJ•s. deputados, mo obl'igavam a dofendcr-mo das 
censuras quo foram feitas cm rei açf!o aos contratos 
e :t constl'Ucr.ilo dos monitores Solimões e Javal'1f, 
Sobretudo, 'ncro podia cu· deixar de aproveitar esta 
opp01'1unidade pam analysar o refutar um docu
mento, quo tem hojo caracter publico,-o relataria 
do Sr. capilllo do J'mgala Josó Marques Guimariles, 
apresentado ao ajudanto·goncral da armada,-docu-

., 
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monto que qualifi~:u·ei do original, po1·que ao passo 
q!w o Sr. Guimar;tes dirige acres censm·as ao mi· 
lllstro,que o distinguia com uma honrosacommissrro 
na Europa, e ao venerando Sr. visconde de Itajuhá, 
attribue faltas aos membros de uma commissão de 
que ~lle fazia pa1·te, a si p1·oprio, e finalmente ile
n~ncm um gmnde abu8o, - o de ter-se pago, mal 
o Jndevi~la,mente á Compçmhia des F'otaes ct Chantiers 
ele la .i!fedltarranáa a som ma de 700:000$ de premio, 
a que nilo tinha direito. 

mnchinas, de sua artilharia e dos objectos do arma· 
mento consignados nas especificações ; em urna pa· 
lavra, promptos a fazerem suas experiencias; o 
construido no Havre (o JavariJ), no prazo cle i8 
mezes, e o consll'llido na Seyne (o So/imüas), no 
prazo do Hi mezcs, a contar do dia 2 do Janeiro do · 
i874,oo 

" Ai'!. E!. Os construcloros se sujeitam a uma 
dedncrão de liOO francos por cada clia que exceder 
ao mat·cado para a entreg~ dos navios, excepto no 
caso de a demora provir do greve, de incendio, ou 
em geral de foJ'ça maior. No caso !la demora na en
trega exceder de t1·es mnes, para o monitor cons
truido no Hav1·e. · e de quatro para mczes para o 
construido na Soyne, o governo do Brasil terá: o 

Destas faltas, Sr, presidente, nilo podia deixar 
de ter l'esponsabilidade o Sr; capilllo de fmgata 
llfa1·ques Guirnar;tes, porque elle era membi'O da 
commissilo encarrugada de fiscalisar a conslrucçilo 
de um dos monitores ; e eu espero clemonstrar ao 
senado que todos os funccional'ios publicas, que 
foram por mim commissionados pam fiscalism· os · 
co~tratos e a ~onstrucção destes navios, bem cum· O Sn. SJLVEIUA DA ~fOTTA :-O ar!. 6• é o mais 

direito 1lo recusai -os. • 

prll'all], á medula de <Suas forças, o seu dever, menos importante . 
um, o S1·. Marques Guimariles. o,, n L 

Sr. presidente, em 2i do Novrmbro cle !873 ex· .,u, IIJEIRo DA uz :-Sim, senhor; e eu o vou 
pe~i, na qualidaM de ministro da mal'inha, um ler; tenho mesmq muita necessidade de fazlll-o. 

O Sn. SILVEm.~ DA MoTl'A :-1\luita mesmo. aVIso ao Sr. visconde de Itajub:i, inemnbinllo-o de 
contmtar com a Companhia eles Fórges et C/iantim·s de 
la J11etliterranée um monitor, dando por auxiliares O Sn. RmEmo nA Luz : - Portanto, Sr. prcsi· 
ao venerando visconde a commissão brasileira, que dento, ficou determinado que o primeiro dos lllOIJi
se achava encarregada dos trallalhos do cncoura· tores ficaria prompto em i1.i mezes, isto é, sor-nos
ça~lo Indcpcndenr.ia. Dias depois, expedi serrundo h ia entregue no dia 2 lle Maio de !875; e que o se
aviso ao mesmo Sr. visconde, recommendando·lhe ~undo estai'Ía prompto em iS mezes, isto é, a 2 de 
que, em vez de um encotll'a~.ado, enconunendasse Julho lambem de !875. 
dons. Não tive, S1·. pJ•esidente, solicitacão alguma Estirmlou-se mais no contrato, e esta clausula 
do Sr. visconde de Itajubá para eJJ'eclu:Ít· o contra- faz o objecto do art. 6•, o seguinte: 
to para a aequisição d~sles navies com a Compc1- " A1·t, 6. "-Üs constructores se com ?rometlern 
nina des. Fol'(les et Chantiers da la .iJJeditcrranéc, igualmente a que seja outorgado a~s momhi'OS 1la 
Aló :l data da expedição dos avisos, a I[Ue a~a- comrnissão o direito do fisealisarom o fabrico dos 
llo de me reforiJ•, eu mio tinha a honra do en· canhões, bem corno de suas carl'ühts e apparelhos 
!reler com o Sr. vi8conde co1•respondencia ai- de carregm·. Fica entendido que, no caso de haver 
guma, e pois, senhores, a idéa da construeção demom, na cnti'C!JU aos constructores, da artilhaJ•ict e 
destes. navios nos estaleiros a. que me refii'O, seus a~cessorios, os mesmos constructorcs nüo poderão 
n:to fo1 suggarida po1• aqtwllo illustre diplomata. ser l'esponsavcis 11elt1 demora qzte tal facto acarretai' 
1\~andei fazer alli tues navios, porquo, tendo ou." á comzJleta termina~üo dos navios no prazo estabele
VHlo com antecodencia a cornrniss~o u1·asileim in- cirlo. " 
cumbiua dos trabalhos do Indcpcnderwia sob1·e estas Sr. presidente, do exposto se ·vê que a compa· 
const1·ucções, e lia pedio propostas, na Inglatr.1 •·a e nhia devia enlt·egar os navios inteil·amentA prorn
na França, :í adrninistrat~<lo do dive1·sos estalou·os. ptos de casco, machinas e at·!ilharia. A artilharh1 
Da~ propos.tas todas quo mo f01·am remettidas, a et':t fol'llecida pnla. casa \Vitworth; os repa1·os o 
m:us vanta,tosa em a ria Compauhut eles Forges et appa1·olhos hythaul1cos pela casa Amstrong, ambas 
Chanticl',ç de lct illaditt'l'rcmée, o por este mo ti r o foi inglczas, o o sou pre1~0 tinha de SIJI' pago pela 
prei'Pritla. Digo isto, S1·. presidente, rara pôr o cornpauhia, porque na ·somnia lotai, peta qu.al se 
venerand~ visconde <lo It:!jull:l a coberto tlo conjoc· ~ontrat:u·a:n os monitoyus, estava cornprehoiHlida a. 
ttll'as malignas, que eu se1 te1' nlgucm ousado fazl'r 1mportancm destes at·t1gos. · 
cm rcla~.ão a seu elevado caracter. Estipulou-se, como se vil do ;u·t. Ü" tio conll·ato, 

O Sn. SA ·\ \._Só 1. d fi , 1 s. ,. _ !lu. o aeabo de. h, r, que a companhia nfio ficaria ~u-
R: rv, · P01 e oscon m 10 t. \JS JCih ·ts mull'ls do ·u·t 1~ so po1·venlu1"1 os nav1os 

coude de I~aJubü quem o nilo eonhocer (apoiados); nrro'r'odoss'll;l fil"l;' r' ro 1~1'ptos no pl·azo' m·u·~ado 
e li o os h 'JCJma do qu·tlrjuel' c 'nsuJ"I ' · " · ' · ' ' ' 

' ' ' ' 
1 

' • pi'Ovintlo a uemom da não entreg:1 da arl.ilhal"ia 
O Sn. llunmto DA Lur. :-0 homado St• yiscondo em tempo, o que so explit:a pelo facto de ser ames

de Itaj_u~:i, em 2 1le Janeiro do !871, celelli'OU com nm at·lilharia e competentes rcpai'OS fabricados cm 
a admuHstrar:lo da companhia um contrato pam a estabelecimentos estranhos ü companhia. 
COI!Struct~ilo dos dons monitores, Neste contrato so Censurou se, S1·. pl·esi1lente, esta disrosiç:lo do 
est1pulou o soguinlo,que YOU lôrna p:u·lo fJUOJli'Ocisa conlmlo na carna1·a dos Srs. dupul:ulos, tiiZCIHIO·SO: 
ser· couhecida do senado o do publico (/d) : " Ueixott·SO ahct'la p:u·a .a companhia J'lu·.tar.so 

O Art. 7 ·" Os monitores serão pu1·feitanwnte aea- no ctUIIjli'ÍIIlento de seus duvc1'cs; c lia podm lei' 
batlos em todas as suas pn!'les, rrnutiuos do suas inlclligcncia com os fa!Jricanlos da artilharia o 

! . 

j 
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reparos no intuito de demorar o fabrico do taes « Paris, I e ~ 'A vril !87~. 
a1·tigos, afim de nao incorrer na mul!a respectiva,, 111 · · , · ·' Sr. presidente, não em possível. que tal intclli- . onsJeUJ', - Vous nous a vez fait I JlOnneur ue 
gencia se désse ; cm pl'imeiro lognr, protesta cont1·a nous informm· que Je Gouvemement ImpeJ•ial du 
semelhante proposição o caracter grave dos admi· Drésil auraJI Je plus grand intéret a ce que les 
nistradores da Companhia dfs Foi'IJOS Chrt11liei'S deux monitors cuu·assós qui font l'object de. notre 
da la .iliéditarranée. Esses administradores srro-uns m·archtl rlu 2 Janvrier puissenl être teJ·minés avant . . la date stipulée. Vbus naus avez demanrlé en même 
senadores, outJ·os dpputados, alguns capitalistas e temps de vous fail·e connaitre de combien de temps 
todos homens da pl'irneira sociedade ern !IJ·an~a; el a queiJes conditions naus pourrions devanear 
nenhum delles, portanto, era capaz desse manejo coite date. · 
ignobil, o nem tão pouco a elle se p1·estariam, pelo L t d 
seu hom·ado caracter, os administradores das rasas a no ? . que naus avens l'honnem·. e vous 
Armsfl·oug e"Witworth. adress~r Cl·JOillte répond aux questiona qt~e vous 

Em segundo Jo"ar, essa inteiJigencia ou conluio avez bJen vou ln nous adresser, et vous in<.hque en 

d 
·m o d . · t môme temps teus Jes ell'oJ·ts que nous sommes dis-

era 1 !Cil, senão impossível, porque a a mJOJS ra- posés a faire pour réaliser Je désir exprimé par le 
ç1io da refm·ida companhia, sendo fmnceza e tendo G I · . , 
seus estaleiros na Fmnr-a, nenhuma influencia podia ouvemement mpcml du Brésil. 
exercer sobre os fabricantes da artilharia e dos re- Veuil!ez ngreér. Monsieur, l'assurance de notre 

I 
haute considel'al.ion. ·• · 

~aros, f!Ue sao inglezes e tem suas fa l!'icas· na l\11·. J. l!I. Salgado, capitaine de vaisseáu.- Pour 
n~~er.uriúmo lo•.· r, 110 ,•rt. 6• do contra.to, ficou les arlministrateur·s, !'allministrateur dell!gué,(sigué) 

" " - JouiJt Pastré. " 
prevemdo semelhante abuso. Se a companlua, tendo 
os navios. preparados para montar sua artilharia, Eis a nota que o admini.,trador delegado dirigia 
deixasse de os entrega1· inteiramente promptos, o ao Sr. capitão de mar e guerra Salgado : 
primeiro no dia 2 de Maio e o segu'ndo no dm 2 l!~ " Société nouvclle des Forges .et Chantiers de la 
Julho, por n:lo te1· chcg:1do a tempo a mesma arh· ~Iéditerranée.-Nous ferons tous nos eiTorts pour 
Jharia, não incorreria assim na multa de fs. 500 hatés la livraison de la saque et des machines de 
diarios, estabelecida no contrato; sr, po1·ém, n:to ll)onitoJ's euimssés; mais naus ne pouvons prendre 
os tivesse preparallos ~ara nquelle fim, awda mesmo auc~n _eng~g~ment au ce qui eoncervo la fourniture 
gue deixasse de ter vmdo a citada artilhada, nesta de ,I :u·llllene. Los démarches a fair auprês de M. lt 
hypothcse a companhia seria infall!vclmente .rn~J- W1tworth et Al'mstrong, soit pour an!idper sur 
tada, desde que !à' esta v~ a comm.Issao bJ'asJieu·a 1:epoque do la Jivraison, soil paUl' fixer, s'il y a 
para exe1·cer a devida· lisca!Jsação e 1m por as penas lieu, la plus valuc a Jaquelle pourrail donner Jieu 
applicaveis ao caso, visto como a demora não pro- ce!te nnticipation devront étre faites par la comission 
vmha só da falta de m·mnmento,, mas tarnbem da Brezi lienne. · 
ciJ·cumstancia de n:to se acharem terminadas as Les plaus de toutes SOI'tes relatifs a la cons· 
obras dos navios para recebei-o. tJ•uction rles coquel el des machincs duront i!tre 

PoJ•I.anto, o contrato foi previdente obstando a approuvés du fcr an iO AI'J1l, afln de nous mettre a 
impunidade do abuso a que me referi. . ll)dme de ~rend1·e toutes nos disrosition pour que 

Demais, a ultima prestação, quo ora avultada mn ne VJenne entra ver ou retarder l'éxécution iles 
(cerca de 300:000$ por cada navio) só podia ser tmvaux: a. cet ell'et ii importe qu'une eonférence 
paga quando ellcs estivessem completamente prom· ~ntre. messwurs les ingénieurs brésiliens,. et. Jes 
'ptos, para navegar e combater. A companhia, pois, mg~meurs rn chcf de nos établéssem~nts ait !ieu á 
tinha todo interesse em terminar as constJ·uL•~iles Pam dans le plus bref delai possible. 
para fazer jus ao recebimento da indicada prestação. II ne dcpend pas de nous exclusivement d'nvanecr 

l'époque de livraison des monitOI'S, nous dcvont 
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-E para receber o avant !o.ut obtenir dcs mnitres de forges aui nous 

premio antes de estarem promptos. approvJSJonnent la rnatiéi'C de prenclre )1engage-
O Sn. BmEmo M Luz :-v. Ex. vae ouvir-me ; mcnt l~o augmenlm· les cruantités qu'ils doivent 

cspel'C. . naus hvrm· mensucllcmcnt. lls sont disposés a 
Senhores, occurrencias mdraoJ•dinarins ob1·iga- entl·er dans nos vucs a ce sujct, mais a la condition 

ram-mc, Jogo depois rlo contrato dos navios, a quo nous Jem·s alloucront des primes destinces a 
expedir um aviso ao Sr. visconde do Itajull:i, re- compcns~r ln préjurlice quo !em· causem lo délais
commendando-lho que se entendesse com a com- senw.nt d autren commnndes que vont se tl·ouvcr en sonJimnce. 
panhir. para vm· so cJ!a podia antecipar a entrega Lo lmvail dnns nos chantiers se traif·~11! ,• 'oJ''iiJ't 
dos dous monitores .. O Sr. viseonrlo de ItajuiJ:\, " "" •· 
recebendo esse aviso, dirigia-se imrnodiatarn~nte il "''CC nos ouvricrs, nous devont modifior Jes con-
commissrro brasileira, de que era chefe o Sr·. ca- trats inte,·venus entre cux ct naus et ronsentir a 

P
ifiTo do mar e •uo1·ra Snl~ado c, de accordo com 11110 ~ugrncnt~ttion de pl'ix en cxigeant d'cux un 

" u lr·ava1l de nurt. 
ella, entendeu-se eom a companhia. En lcnant _comptc des. t!épenses pi'ovcn:mt dos 

O Sr. Jouli! PastJ•il, administrador delegado da denx clier~ CJ·do.ssus spccilics ct nn y ajoutant fe 
mesma companllia, dil'igio o seguinte ollit:io ao sou! dl's. mslallatJOns supplcmenlaircs que nous de· 
Sr. capitilo do mal' o guerra Salgado (/ando): vons f:lll'e pour actil••.)r la nmrcho lles tmvnu;,: 

t
:l 
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et qui nécéssiteront des dépenses considérables, Neuf cent mille f1·anl1S (frs. 900,000) se !e moni· 
la plus value a nous allouer pour chaque monitor tor est livrll quatro mo is d'avance. 
en dehors de tout ce qui concerne l'arlillerie' Le décompte de cet!e plus value sera fait par 
sorait de : ' ,scmaines e! Je paiement en scra ell'ec!ué á l'epoque 

fixée pour le salde du prix de chaque monitor 
c'est-à·di1·e a la Jivraison dos navirs. ' 

Fait à Paris, en quadruple exemplaire le Cinq 
Avril, mil huit cent soixante quatorze.-Approuvé 
- Jouet Pastró. -App1•ouvé.-Vwomte d'Jtajubá.; 

400,000 frs.-s'il ~s! livró un mois cl'avanco 
,. sur !'opoque fixée. 

600,000 "-s.~l est hi'I'ó avec 2 mois d'avance. 
800,000 " -s tl ·est livré a ver. 3 mois d'avance. 

!,000,000 " -s'il cst livre avec 4 mo is d'avance 
· Le decompte se fera par scm.aines proportionclle; 

ment aux sommes ci-dessus indiquées. 

T:.l é o achlitamento ao contrato, firmado com a 
companhia, e o 81·. visconde de ItajuM, transmit· 
!indo-o em oflleio de õ de Abril de !87~ disse o 
se•uinte · ' · 

Etant donnés les ellol·ts extraordinaires qu~ nous " ~· . . . · . 
mon propósons de faire potll' prouver au Gouverne- Legaç.1o Imperial do Bras!l.-Parts, õ ele Abril 
ment Bt•ésilien Je vi~ dés!r que nous avons .de lui de !874.-IIlm. o Exm. Sr.-Em additamento ao 
donner toutes les.sa!lsfa~ttons possibles, il ne serait meu ofllcio 'dos!a rubrica de 27 do mez proximo 
pas absolumen! 1111f.osstble que pour le premier passado, tenho a honra de participar a V. Ex. que 
monitor, au moins, 'an!ecipahon pu! tltro de quatre e~ conforfim1idac~~l c

1
o•n,, asd instrucções contitlas n~ 

mois, c'est a dire : qu'au lieu du 2 1\[ai il fut livré aviso con c encta c e u e Fevereiro ·ultimo as. 
dans les premiers jours de Janvier. Mais nous !e signei hoje com a Companhia des ]?orgas et Ó~an· 
repetons encore, ii doi! ~tre absolument convenu tiers de la lJlt!diterranée um con!t·ato addicional 
q_ue toutes les condilions c!'approbation dos plans, do qual apresso-me em !ransmittir incluso u~ 
ct-dessus posées, .seront r1goureusement remplies exempl:ll' authcnlieo a V. Ex 

. Quant aux essa tas des plaques de cuirassos ii doi! Por este novo contrato a companhia obriga-se. 
~Ire égalemen! ontendu que tout délai provenau! a fazer todos os esforços para entregar os deus · 
de ce chef durai! être écarté. monitores antes do prazo primitivamente conven-

(Signé)-Jouót Pastró, administrate.ur déléguú." cionado, mediante o premio seguinte por cada 
navio, niio comprehendHia a artilharia : 

E~ consequenci~ desta communicaÇão chegou o ~rancos 400,000, se o navio f~r entregue com an· 
Sr. vuconde !lo I!aJuba a um aceorclo com o admi· tec1paçi!o de um mcz. . 
nistrador delegado da companhia, lavrando-se o Ditos 600,000, idem, idem, idem, idem, de dous 
addilamento de con!tMto qne passo a ler (lendo) : mezes. 

" Société nouvelle des Fot•ges et Chantiers de Ia Ditos 7õO,O!lO, idem, idem, ide n, idem, de tres. 
1\Iediterranée.-Avenanl au rnarché passé avec Je mezes. 
gouvernement impel'ial du B1·ésil pour la fllUI'Oi- Ditos 900,000, idem, idem, idem, idem, de quatro 
ture de deux monttors cuirassés. mezes. . 

Par aveoant au marché passé en date du deux du Tendo-me remettido a companhia no dia i • do 
mois de Janvier mil huit cen! soixaute quatorze, á corrente a nota annexa, entendi-me. immedia!amente 
Paris, ~ntre son oxcellence Mr. lo vi conte de Ita· com o Sr. capitão de már e guerm ·Joiio Mendes 
jubá, ministre plenipotcn!iaire du Brósil en Pt•anr.o,' Salgado ~ n!Lo assignei o contrato senão depois de 
agissan~ au nom do son gouverncment ot la Société ter l'ocolu~lo d~quello ,official a segm·ança pos1tiva de 
des Fo1·ges e! Chantiers de la Mediterranéo ropre- que. a nrttlharin fi~at·t~ promta e rle que os premias 
sentée par 1\Ir. Albert Jouet Pastró, son admmis· ]Jed!do~ pela companlua niio eram exageracfos. To
trateur delcgué, pour la construction de deux moni- da v ta amda pude obter no ultimo momento uma di
tm•s cuirassés. minuiçllo de frs. 50.000 e de frs. !OO,ooa nos 3• e 

II a été convcnue entre los mOrnos parties con· 1~·. premias exigidos. 
tractantes ce qui suit: Aléin do interesse que a comranhia tem em 

La Socitlté dos Forg~s o Chantiers de la Medi· preen~he1• completam~nt~ os deseJos do governo 
terranée s'engage .à f~ire tons seus effot·ts pout• de· tmpertal, o seu propt'IO mteresse material se acha 
vancerl ate d de hvratson dcs deux monitors fixéo ago1·a omprnhado na entrega a mais prompta pos· 
au deux 1\lai, mil huit cent soixanto quinze, pour sivel dos dou.s navios, e o administrador, Sr. Jouet 
]e promier, et cn deux JuilltJt do la mdme annéo Pastró, me d1sso que esperava poder realizar a llo 
pour Ie second. monitor c~nstruido nos estaleii'Os de la Soyne 

Le gouvorncmont brésilicn s'cngago, de son com antectpaçilo de ·dous a t1·es mezes, e a do 
côté, 11 allouer á la dite sociútó une plus value construido no Uavre com antecipação de algumas 
sur lo Jlrix de chaquo monitor. semanas. 

Cctle pJus va.lue .scra de: quatro ccnt mille • • · • · · · • · • · ... • ...•................. , .....•. 
francs (frs. 400,000) se le manitot• est liv1·ó un mois 
d'avanco sur l'opoquo cstipuléo au m:u·ché. 

Six cont millo ft·ancs (frs, 600,000) sa lo monitor 
ost livre drmx mais d'avant:o. Sept c.cnt cin1uant 
millo fnmcs ·(frs. 7tl0,000) solo monitor csl livró 
trois mais d'avance. 

O Sn. Sn,vEtnA DA MorTA : -Esta não es!:l 
m:l I D:u··sc premias para tcrom-so navios sem 
artilharia I 

O Sn. fimEnto DA Luz : - A!tonda o nobre so
nndor ..... . 

•' 
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O Sn. Con~rA : - Por orà é a exposiçiio. 

· . O Sn. RmEI!l-O DA Luz:-.... e esper·e que eu 
acabo a cxposr.çl!o. • 

Ficou, portanto, Sr·. presidente, estipulado que 
a companhia ~eri.a direito aos premios gr·aduados 
uaquelle atldrtamento, se entregasse os navios 
promplos de 1msco e machina. 

Vamor vm· agora as providencias que se toma· 
. · ram quilnto á ar·tilhal'ia. 

Por essa occasiao, Sr. pr•esidente, um dos mem· 
hros da commissllo brasileira, communicando-me, 
em carta, o que so linha estipulado com os forne· 

· codores de artilharia e de reparos, ponderou: • Niio 
se incommode V. Ex. com a artilharia, por•que, em 
ultimo caso, se a casa Whitworth •. ,. » · . 

O Sn. ZAcAniAs.:- Foi um dos Ires membros'! 
O Sn. RrBErno DA Luz :-Sim, senhor, um dos 

membros da commissão brasileira ...•. •· ..•. nao 
entregar a artilharia em tempo, nós temos pr·ompla 
a do encouraç~do Sete Setembro, que póde servir 
em um dos navws. » . 

O Sn. SrL~IRA DA MorrA dá um aparte.· 
O Sn. RrBEmo DA Luz:-Podia servir a artilha· 

ria do mesmo encoura~ado, por·que é de 300, pouco 
menor que a dos monitores. 

. Assim, pois, nllo nos faltaria rec'urso se se desse 
este caso e houvesse grande urgencia de fazer se· 
guir armado o primeiro monitor para o Brasil. 
. Tenho aqui ·a carta quo o Sr. Amstrong dirigi o 

ao capitão !le mar e guerra Salgado : 
» Elswick Work-"-New-Castle upon Tyne-Abril, 

21 de 187~. 

do trabalho, como acima indicado, .exactamente nas 
dalas.especificauas, mesmu depois- de termos feito'. 
todas as despezas previstas, que devem ser com
pensadas pelos !O 'I• ele .augm~nto de cu~to, pro·._ 
pomos quo, caso as entregas sejam respecllvamente 
aemoradas até 1 de Janeiro e i de Allr·il de 1875, 
tenhaes o direito de reduzir li medade os tO •r. 
concedidos para o augmcnto do custo de pro· . 
ducçao. 
. Logo que tenhamos noticia de que aceitaes estas 

proposições trataremos immedl~tamente de nos pre· 
parar para executar vosso deseJO. 

Somos, et~.-Sir W. c. Armstrong & C.» 

O SR. RIBEIRO DA Luz: - Foi aceita a proposl(l 
pela companhia brasileira. . 

O Sn .. SILVEIRA DA l\lorrA:-Da companhia ftan~ 
ceza com a ingleza. · 

O Sn. Rrn&rno DA Luz:-A casa é ingleza. 
O SR. SILvEiRA DA MoTTA:-N5o tem 11ada com· 

nosco. -
O Sn. RIBEIRO DA Luz:-E' cómnosc(}; _a eompâ·· · 

nhià ficou inteiramente ~e parte. 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA!- O governo tomou a 

si o dar a artilharia. ' 
O Sn. Hmr;:mo DA Luz : . ...., Tomou a si apressar a 

entrega da artilharia. 
O Su. SrtvEmA DA l\IOTTA:-Ainda é melhor ••• ' 
O Sn. RrDEIRO DA Luz:-Ainda ha pouco o l)obre 

senador estranhou que se houvesse·estipulado pre· 
mio pela entrega dos navios promptos de casco e 
machinas, agora censura· me porque se conll·atou a 

Capit:io Salgado.-1\lar·inha imperial do DrasiJ. antecipa~lio da entrega dos reparos da artilharia. 
· Car·o senhor. ,....: De accordo com o vosso pedido O ·sn. SILVEIRA DA MorrA: -A obrigaçlto era 
consirlemmos cuidadosamente 11 quest!lo de aug- da co.mpanhia franceza; nós nfio tinhamos que pagar 
meuto de ·custo.que seria incorrido pelo facto de prem10s. · · 
antecipar 11 data, por nós indicada originalmente, • 0 SR. UrnElRO DA Luz :.Tínhamos: _ · 
para conclusão das car·r·etas e. apparelhos hydrau-
Iicos, destinados aos dous monitores, actualmente O SR. SILvEmA DA MorrA : -Por anticipação,· 
em conslrucç~o. para vosso governo, pela Société. não. 
de~ Forges el Chantiers .de la Médilérranée. · O Sn. RzDEmo da Luz : -Por anticipaçllo, sim, 

· O unico modo pelo qual poderíamos corr•espondrr visto como no addil~mento ·do contrato coin a 
ao vosso desejo e apressar as entregas em cerca de companh.ia, exceptuou-se a arlilharia e reparos. 
quatro mezes seria .trabalhando de noute, expedi· 
enla este muito custoso om eonsequencia dos extra- O Sn. Srr.VEIRA Lono : - Para mim vae tudo di
vagantes aalarios pagos por trabalhos nocturnos, e reito, se me der a rnsão da pre•sa supervinienle, 
porque o trabalho assim feito é muito menor, em post.erior a encommenda. • 
um tempo dado, do ~ne qnando foilo de dia. . o Ss. RIBEIRO DA r.uz : -Passo a ler agora à 

Se, no enfl•etanto, Julgardes neccssario que o Ira- carta da r.asa Witwol'lh (ld) 
balho esteja prompto a entregar no tempo por· vós 
indicado, estamos dispostos, mediante urn augmento 44 Choolton St.-Portlancl St.·Manchesler. llfaio 
do 1.0 •;, sobro a imporlancia de nosso r.on!J·alo, 1-74. 
pam compensar tJ augmr.nlo do custo do pro(hrcção Capit~o Salgado. 
acima explicado, a omprehender n entrega das car· 
J'elas. e appareJhgs hydr·aulicos pam um navio nm 
fins de Novembro do 1874 o para o segundo navio 
om fins do Fol'ül'oJÍI'o do 187ti. 

N;!o temos dnl'ida quo conseguiremos esso resul
tado o cmpregar~mos torlos .os rsl'or·ços para lallim, 
mas como, por CII'Cnmstancras solJr·o as qnaos nfio 
.tomos Ull!)ffo, po!loriamos não alcançar· a conclusão 

YQL. IV 

Langham hotel-Lonclon. 

Car·o Sr.-Em referencia á nossa corrospondencia 
com o capitão Hmconot, relativa :ls pr?as do tO 
polegadas, 1le anto-carga, r.ncommemladas, recebe· 
mos agom do Sir· Josnph Whilwor·th uma cornmu· 
nicaç:Io o pedimos vcnia para tlizer· IJ\10 osl:unos 
fa?.emlo tudo quanto cabo om nosso (lOtlor, afim tio 
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completar ~ peças r,ara fins do Dezembro e as ~ 
rest:mlr.s dentro de 3 mezes Llcpois· daquellaa. 

Cnmo nos Psforoamos por aleançar este fim :i 
custo de consideravel angmrnto de despezas, rm 
salal'ios ele., por lei' do lralmlliar dia e noute, con· 
fiamos que nfio objectareis em pagar uma somma 
cqnivalente á 10 "/• sohi'O o Yalor das pO\lllS, caso 
c· migmnos realizai' no.1.1a intenr.:1o. 

O Sn. Sn.vEmA DA MoTTA :-N~o foriun entregues. 
o Sn. n'IBEITO DA Luz:- NtíO podiam ser ..• 

Somos sonho•· etc. 
Assignado, Jos0ph Wliitworlh & C.• 

. A~eitou·se lambe111 esta pi'Oposta. 

O SR. Sn.vmnA DA l\{oru d.:l u111 apa1·Le. 

O Sn. SILVEiRA of.MoTrA :-Este é que é o easo, 
O SR. HmErno nJ, Luz:- ... porque só nos de-

viam ser entt·egues quando p1•omptos e armados. 
O Sn. Su.vwRA DA MorTA :- F1•z cxperienda e 

mosli'OU que precisava de t•oncertos. , · 
O Sn. Hmmw Do\ Luz:- O Javary f,,z cxpcri

encia e nrro mos!i·ou que pi'll~isava de concel'los • 
A expm·icncia se foz muito a ~ontento da commis
sr.o h1·asileira, e o navio voltou no ancoJ•adoro, á 
esper~ que chegasse a ar!ilharia.' 

O Sn. llmEIRO DA Luz:-PoJ'IJUO esta\'a no nosso 
iniPresse. Assim 11Dmo pagamos para apressar a 
cnn'slrucr.fio dos navios, devíamos pa~ar !amuem 
para apressar a promptifi~ação da artilharia o l'e-

O Sn. Sn.vErM DA ~!OTTA:-Não está direito. 
O Sn. HmEmo DA Luz:- Foi isto que se <:on 

tratou. 
O Sn. Sn.vEm! DA ~foTT.\:- A commiss<lo inrli· 

<:ou ?S con,Jerlos neccssarios pa1·a o navio poder 
scrvn· • 

pm·os. . . 
O venmmlo Sr. visconde de llajubá, diz clara

mente em seú oficio que nü:o assignou o contmto, 
. se n:lo quando teve scgui·an~a de que a artilharia 

· nos seria entregue ·~m tempo, e curnpi'C notar qu" 
para a colloca~~ão desta r.dos reparos, seria b:\S· 
tanto o espa~.o de ll'es á sr.1s srmanas. 

A casa Ai'mslrong entrr:;ou os n•paros e appa
relhos hydrau!icos com anticipaç:lo do quatro mezeH 
para o monitor Solimões e com antieip:l\::1o de doun 
mrzlls para o Javar11 ; mas a casa Witworlh, nãu 
oh!lante todos os esforços. que [ez, !}:1.o pú;le en
tm~ar a ll.l'lilharia com a nccrssana anhCipaçao. 

Em lodo o caso, como j:i disse, lomanclo·Rf' 
urgente a partida do pi·imeiro navio, se Jan(:UI'i;r 
m:io ela al·lilharia do encoUI'ar~ado Sete de Setembro. 

Sr: presidrnte, a companÍ1ia For!)CS et cliantiel':1 
de la Jllt!ditcJ•ranées cumpria o segundo ronlmlo; n 
vapor Solimões fez cxpei·iencia do eas,:o ,. lllUt'hina 
no dia fi d1JJaneiro r! e 187ti, isto é, ~ mezes antes do 
prazo estipulado pelo contrato pl'imifiv(J, e o .Javar11 
l'••z expcl'iencia do cas~o e machina no d:a 9 dll 

. l'r!ai'ÇO do mesmo anno, lambem I~ mezos antes 
do prazo maJ•t:ado. · · 

Conseguini·1IIIC!lte aquella·companhia tinha plenn 
direito ao rcceuimenlo do pi·emio. 
. o Sn. SILVE!IlA DA Mol'TA : Não senhor. 
o . s~. nmE!IlO DA Ltrz : Tinha sim, senhor, :i 

vista do additamonlo ao eon!t•ato. 
O Sn. Sn.vt~lllA DA MoTTA :-Fez a expcrioMia, 

mas.nlio foi enli·egue 
O Sn. 11m Em o nA Luz : -Poz a exporioneia do 

casco e machiJÚ\. 
O SR. S1LYEIU.A nA Mor·rA :-lt oul1·a cou~a. 
O Sn. limEmo nA Luz :-Foi islo o tJUe so con

lralou no additam<•nlo. 
o Sn. Su.vmnA u.~ ~[OT't'.\ :-E ol expericnci:t 

mosl!·ou quo o navio não sel·via. · 
O 8n. llmllmo nA Luz :-N:1o se wnli·atou que 

fleassem os navios pr01uptos o :ll'ntados; eslipu· 
lotJoSc fJUC havia lo~al' o pag:umnlo do premio, R<' 
Jil!assent Jli'Omplos dr casco!' macltina. Isto se l'l!l'i · 
Jienu 11as cxperiem·ias. 

O SR. llmrrmo DA Luz: - Não, senhor; depois 
que o Javary foi cutreguP., inteiramente promplo, 
o Sr. eapihto de fragata Guimaraes, seu eom111an· 
dante, j:i em Chm·burgo, a111'ibuio-lhe defeitos, que 
se tratou Lle averiguai', 

O Sn. SILVEIRA nA· ~forrA: - Porque os tinha. 
O Sn. llmmno DA Luz:- E' questfio de cue Ira· 

tarei d~pois. · •-
O ~·R. SILVEI!lA DA M!;TTA:- Mas o navio n4o 

foi entregue. 
O Sit. flmEino M J.uz:- Não foi entregue logo 

depois ria expPriPnda, no dia 9 de Março, porque, 
segundo o contrato, a entrega só devia ter Jogar 
quando c·lle esti\'esseprompto e annado, ci que pos
teriormente verili~ou-se. 

O SR. SILVFI!lA DA MorrA :-Mas foi enlrc~ne. 
antes . 

O SR. 11IDEIRO DA Luz :-Nilo, senhor; a enti·o~a 
dos navios mto podia ter Jogar senão depois de 
promptos e armados. · 

O SR. SILYEIIIA DA MoTTA :-0 officio .do Sr. Sal-
gado diz-enl!·egue. · 

O Sn .. RIBEIRO DA Luz:- Se V. Ex. comparar o 
aUestado do S1•, S:1lg:ulo, em relnç:lo ao Jat,ar!/, 
eom o officio que elle dil'igio ao minislel'io ela ma
r·inha em Hi drl Janeii'O de J87fi, IJ·ai<ÍÍldo do Suli
mües, documentos estes que voem puhlicaclos no 
11isr:ur·so do Sr. ministro da mal'inha, ultimamente 
pi'<Jfr•r·ido na camam dos Si·s. deputados, vei':Í rJne 
o S1·. Salgado, quanto a este ultimo monilo1', ex
prim.io-so acerladamonle nos lermos tio respectivo 
ennlmlo, lleclarando que fOI':tm satisfaclol'ias as 
oxpol'ieneins llils machinas, mar~ha o qualillmle do 
governo llo navio; u, ·quanto ao Javm"IJ, oxpri
mio-se l'fn ll'l'lllOS diJfiJi'enles daqueiJcs C que .ni(O 
eJ·am os do ,~onlrato. 

O Sn. Sn.YEIIIA DA M<•'rTA:- Tanto o navio 111io 
fui eHII'!'gne, fJUO a ~ompanhia l'eeuzou pol'lnissfio 
ao commandaule Guimarfies pam içar a sua Jl:unuln, 

• 

r . 

.·~ 

\ ' 

f ,. 

I 

l. -

L 

~ 
I 

r 



' / 

ANNAES DO SJ!N,~DO .2Jl 
O Sn. RmErao PA Luz: -Eu já disse que n:lo 

podíamos r·c~ebel·os senao depois do armados. 

O Sn. SrtvJUrn.~ DA MorrA:~ Enhlo nao sii devia 
pagar o pr·emio. 

Se esse oficial eslava convencido de que ;lllo era 
devido o pr·ernio, porque nao cumprio o art. 3• dos 
de guerr·a"' 

O Sn. SrtVEIRA D.\ MorTA : - Por que ni!o era 
responMa vel. 

O Sn. Rmrlrno DA Luz : -Era .responsawl; 
ninguem o ~inha dispensado da ~ommissao. 

O Sn. SrtvErR.\ DA MorrA : -V. Ex. o exonerou. 
O Sn. RmEmo DA Luz: - NIÍo; V Ex. me hade 

ou1•ir· a este respeito. Er·a dever· do Sr. Marques 
Guimar:ics n:io deixar consnmar-se o fatll'ó, desdo 

O Sn. SrtVEJRA·D.I MorrA :-0 certo é qne tive· 'JUe entendesse qu11 o pagamento do premio não 
ram muita pressa "em pagar o premio. Quen1 paga tll'a devido. · . · 

O Sn. RrsEIHO DA T..uz:-Contmtou-so qne se pa· 
gasso o premio, qnarido os navios esti vesst'm prom· 
ptos d~ . cast•o e machinns. Qne e~ta ~ondi~ção se 
cumprro, -noslr·a o .fac~o das exf~errencras fL•rtas no 

·porto do Tonlon, em fi de Janerro, e no porto do 
Havro, em 9 de Março. 

• pl'emio sem receber a cousa? . Sr. prcsid~nte, o Sr. capitão de fragata Marques 
o Sa. Rm~rao o.\ Luz:- o que se estipulou, de Gnimariies, no seu relatol'io, declara que assistio 

· 1 :is experiencias do vapor ·solimiies no porto de 
novo o. digo, .fui que ~c. pagasse 0 premio, quanc .0 Toulon, dando-se por. satisfeito. Declara mais qur. 
os navws estrycsscm promptos de .casco e maclu· assistira 'ás expol'iendas <b artilharia do vapor 
nas. ~~lo.podr~rnos reeeb~l-os, p.oiCJUe c~ 1!1P~11~ á .favary, feitas no por,to do Havro, reconhecendo · 
eompanhra apt esr.ntal-os onarueordos de atfllha ra,_ ;JOstel'iormen!e "!'andes dt>feitos nesse navio, bl'm 
reparos e aparelhos· hydrnulicos. :Jomn no Solimü~s. em cujas expr.riencias confPssa. 

O Sn .. Sn.vllmA D.\ MoTTA :-'-Ainda assim, o con- ler sido mystifieado. Von ler a carta que em 7 d1l 
trato só ficaria pr.rfeito com a entrega. Janeiro de 1875 me dil'igio o .alluclido offi~ial, logo 

:lepois das experiencias do monitór Solimões. 
O Sn. Rts~rno DA Luz· :-Nilo; o contrato addi· (Lendo) : . · . . 

cional foi cumprido. 
St·. pr·esidenle, o 81'. capitgo de fragata José Toulon, 7 de Janeiro de l8i5. 

Marques Guimar·ães declarou no rclatorio aprcsen- Jllm. e Exm. Sr. conselheiro Joaquim Delfino 
lado no njudauto genm·al da ar·macla, que esse Ribeiro da Luz -Como j:l deve V. Ex. saber por· 
premio foi pago mal e indcvid:nncnte I / wmmunicnções telegr·aphicas, o Solimões, fez expe· 

N1io posso comprehcnder· o fim .com que fez se· Piencia no dia fi do corTante moz, e em condiçtle~ 
melh:mte· declaração. O Sr. caprtllo de fmgata o~pceiaes de bom tempo e mar eMo govemou 
MariJues Guirnal'lies era fiscal das obras do Ja- hem e até confl·a a minha espr~tativa governou com 
va.ry... uma só helice depois de bem seguido; este resul· 

o Sn. StLVEJM DA MoiTA :-Mero auxiliar·. lac)o é devido ao systema especial e inteiramente. 
novo da collo<Jar.ão dos eixos das helices em 

O Sn. RmEmo D.\ Luz : - Tinha o direito ()o ncr1tido obliquo api·oximando-so do leme. · · 
fiscaliznr. Corngunnto no mar :rito o governo não deve ser 

O Sn. SttnmA DA .l\[OTI'A:- Sob as ordens do l.ão satrsfaclorio, comtudo, dos nossos navios do 
Sr. Salgado. <luas helices e um' leme, o Solimões póde conside-

O Sn. RmErno D.\ Luz :-Se em sua opini~o n:To r·ar-se o melhor de governo. Estou, r.ortanto, na 
era devido werhio á companhia, porque n:lo rr.pre- erença do que a viagem para .o Brasrl se elfectue 
sentou ao horu·a,fo Sr·. visconde de rtajub:í, afim de Bem risco e com frlicidacle. 
não ser· elle pag-o ? Por·gue não representou lambem Como não possa V. Ex. demorar muito a ro
ao ministorio da m~i·inha? E1·a devo r· seu faz•Jl-o, messa elo~ officiars que tem de acompanhar·m~,. 
e n.'io rfeixar 0 fa~to ~onsumar·-se ~ara vir, mai~ de ouso peclir a V. Ex. que no· numer·o d~lles inclua 

os i" lent111les Joscl Pereim Guimarães ~ Frnn • um anno depois, fazer· aquella de~ nrnçito. . 
~ 1•• p1·esidentr, 0 Sr. capitfio ~e fmgata. 1\larrruos 'nsco Manoe! Ribeiro, sobretudo o pl'irneiro, que 

Guunarães devo tor lido e ouvrdo ler· nulharcs do tendo j:l servido soh minhas orilrns inspira-me 1 

voze~ os nl·ti~os de ~ncrr·a;. devo r·o6orrlar-se do confianr.a. Seria lambem de grande convonicneia 
• • que V. 'Ex. manclasso um officral marinheiro para art. 3•, que assim dispõe: · h'd sor·vu· de mesfr·e e seis ou oito pr·aças escol r as, 

« E' da o]JI'i"n•:tro rlo to,la a prsson subonli- visto como corn osso núcleo scr-mo-ha mais facil 
nada, c mcsrncJ d"o'clcl'er de lif'l v:1ssalo, represou· bt · • · V E a ur· uma guarnr('~•O capaz para· o navro; . x. 
tnr· ao sc·u supol'iur qualquer dofl'ito ou falfa que bem cumproh0nde que navios tão irnpor·lanles 
obserl'll em p1·ejnizo elo survi('O ele gua Altc•za He:rl. n:To deyer.n ser confiados a gnamir.ões totalmento 
lendo di~to pi'O'vas IJCJ'!us, ou JlL'lo me~ws smpei!as me1·ecnar·cas. 
bom f1mdat!a~; e não o fuzrntlo fica1·:t rcsponsawl Sem mais mo tiro, trnho a honra de ser ele V. Ex. 
das conseqrwncias qno aeonleccr·o.m: o eomma.n· atlento r•ospritaclor·, amign e ct'iaclo muito obrigado. 
danle cio nado on pessoa SIIJHlJ'IOI', no sohc·ecltlo .. José Jl!rrrqrws Grtimunies. 
caso, fal'lt as ec:nvL•Iut•utrs tliligencias, dPlHlixo llü 
l01lo o seg!·ncl~, para dcsc~l,rir a I'Prtlacle, c pi'O· Eis aqui a opinião que ollc manifestou dous dias 
ceclc•i' com Jllslr~'a o prudencra. " tll'pois ela experieacia, a I'Cspoilo do monitor Soli· 
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múcs. Enh•elanlo, um anno mais lai·de, declarava 
cm seu ,relalorio que os dons navios eram t:omplela 
mente imprcsl:wcis c que, quando assistia :i cxpc
·J'ioncia do Solimücs, foi complelaJÍJenle mystificadol 

navegando com o vonlo a pOpa o govemo torna-se 
re~ular. . · . 

Nas oxporicncias feitas-cm Dres! pela commiss1!o 
ficou evidenciaclo que o Javm·y n1!o tinha pre
dilcc~ão alguma por um lado mais do que pelo 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-,Esl:í explicado o 
negocio; foi myslificado. . 

O Su. Rmnmo D.l Luz :-Não entrarei, Sr. pre~ 
sidcnte, no desenvolvimento das gualidadcs desses 
navios; é um traha!IJO technico. Entretanto, para 
poder "Continuar, peço ao honrado Sr , ministro da 
marinha permissão para servir-me de um docu
mento de sua seci·et:JI'ia. S Ex, formulou quesi
tos e mandou ouvir a commissfio bmsilcira, boje 
nesta C1Me, sobro lotlos os defeitos denunciados 
pelo capitão de fragata, o Sr. Guimarães, relativa
mente aos dous monitores ; essa commissi!o res· 
pondeu aos quesitos e um dos membros de lia foz-me 
a fineza do entregar um exemplar da informar.ão 
pi·oslada a S. Ex. Desejo, poi·tanto, sabei' do hÓn· 
rado ministro se posso servir-me nesta occasião lle 
alguus trechos desse. docmhento. 

0 Sn. MINISTRO DA MARINHA:-Acho que não ba· 
vrrá inconveniente. 

O Sn. RrnEmo D.\ Luz:~Não rne servirei desse 
dot•umento sem permissão de S. Ex.; a leitura a 
que desejo proMder n:1o tem in~onvcniente algum 
pa1·a o scrviço_publico, . 

q Sn. N~NES GoNÇALvr.:s:-Elle já llisse que não 
ha mMnvcntente. . 

0 Sn. MINISTRO DA liAnJNIIA!-E' para esclm•ecer 
a verdade... · . 

O Su. SILVEinA DA Mo:rrA:-Não deve haver se· 
gredos nestes casos; o segr·edo é que tem feito mal 
a tudo jsso. 

O Sn. SILVEIRA Lono:-Apoiado. 
O Sn. RIBEino DA Luz :-Vou ler alguns trechos 

da infoi·maçao a que acabo de referir~mo: 
cc 1\l:lo govemo ~esse .munit~i' .(? Javm·y); defeito 

e11contrado na behce e impossJbi!Jd:ulo de governar 
com a nova roda a hracos ". 

Diz o capitão de fragata Guimarães: que o Jam1'y, 
na viagem do Havre a Chedmrgo, mostrou dntesta
vois qualidade de governo o sohretudo uma ten
dcncia mui lo pronunciada para o lado do estibordo, 
mas que reconhecendo o defeito do hclice desse 
Jauo ai:rcditou que, remediado esse inconyenicnte, 
melhoraria o governo. 

outro. · · . . 
A realiuade é; que ao sabir do Cberbtirgo, o navio 

devia govemar pcior do gue dant~s pela simples.· 
mzffo lJUe o seu commandanto hnvta, com os seus 
pretcndlllos melhommcntos, diminuitlo o angulo do 
leme ·de 3ri gráos :i 21i, e augmontado uma volta 
nos gualdrapes tornando o goyerno mais moroso ; 
mas apezar disso na 'legaria, ainda que reclamasse 
mais trabalho e exigisse mais cuida~o, sn o com
mandaute tivesse a prt•cisa calma .e confianca em si. 

Foi depois da arribada a Brest que um agente dos 
seguradores inglezes proCUi'OU em Londres o capil~o 
do mar e guerra Salgado; e, deelnrou-lhe que, al· 
tento o pi'Otledimenlo do conimandante do Jam1'y, 
elles seguradore~, só estavam .dispostos ":i deixar 
sahir o mtvio de Dres! se fosse commandado pnr 
qualquci' capitfio. inglez1 mas qu~ com o Sr. Gui· 
Jn:u·lles não o podtam mars per·milhr. 

Quanto ao governo :i braços, não i't•sta duvida que 
é mui difficil c penoso, c que só pódo ser empregado 
por pouco tempo, omquanto Sll con~erta o appa· 
rolho a vapor; se assun não fosse dispensavel se 
tornaria esse ultimo. . . 

Relativamente ao govemo do Javm·y a commissllo. 
disse tudo quanto pollia J;azoavelmente dizer no 
relalorio que a respeito escreveu :i V Ex. em 2 do 
Outubro de 1875, c cuja copia vae junla a este, 
sob n. 3. . 

Navios de~tes não. púuem governar perfeilamenlo 
em aguas ngt!arlas, como as do oceano, mas podem· 
navegar sem inconl'enientes graves quanuo com· 
mandados por officiaes. que, além de saber o seu. 
officio, mio se 'd1Jixem impressionar ao aspecto de 
navios dessa classe que, comquanto muito seguros 
no oceano, não deixam entretanto de inspirar 
receios :\primeira vista. 

O apparelho para govei·naJ• á vapor foi adaptado 
quando so organizou o projecto ilesses moni!Oi"es, 
porque sabia,-se .descl.e então que ~ govemo :i hraç,os 
sr.ria dos mais difficois.e rell!amai"ta um pessoal rlis· 
proporci01.1ado com a guarnição que convinha dai' 
a t:ws naviOs. 

O gue ninguem ignora lambem, sem exceptuar o 
s1·. Guimai'ãcs, o que quando eases navios tiverem 
de governar com a i'Oda á braços, será sempre .pos
sível c menos penoso fazei-o, J'C(luzinuo a marcha 
ao mínimo admissivel nas cii·eumstancias em que 
se acharem. . 

Essa crença do S1·. Guimarães, fl'llclo apenas úc 
sua inexperioncia, desvaneceu-se quando, ao sahir 
de Cherburgo, reconheceu que o navio conserva1•a 
a mesma indocilidade e persistia na sua prcllilecção 
pelo lado de estibordo. Se, mais pmtico das cousas 
do mai' o St·. Guimarães tivesse rellectido no caso, 
tcl'ia rccoulwcido r1uo essa tendencia nao era ospe· 
cia I ao l:ttlo do esl!bordo o sim ao !aliO donde so· 

· pr:ll':t o vento o que o navio aguçava-se; o que, 
aliils, não lho teria oscapatlo, apezar da sua inex.· 
poriencia, so o seu espii'ilo m1o estivesse comple· 
tamculc dominado pOi' outms prcocupa1~Cics, c a 
pro\'a ó cruc ollo propl'io declara, em seguida, quo 

13. • " Rejeir-ão por parte da commissffo fiscal da 
idc:1 sug~crida' pelo commandante do Javm·y tlo ir 
este alé Cherburgo para experimentar a artilharia." 

As uxpt•I'Íencias da m·lilharia em Cherbur~o teriam 
demorado consideravelmenlo a conclusão tio navio, 
o as ordcus do governo, :í com missão, exigiam a 
maxima urgoncia ; desde quo laes exporicncias so 
podiam f<!zcr no !lavre, interrompendo o. lt·a!Jai!Jo 
por wa dt:l .a1~cnas, não Jl,Odia nem dov.111 a. com· 
missão alllllillll' oul!·o alvitre. As experwncms fi. 
zcr:un-so, como era judicioso, logo que os appa· 
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rclhos .da. artilharia attingiram o g1•áo do adianta- Se nllo esiãva satisfeito, nao devia dizer que ~ ~ 
monto md1sponsavel para que podi!ssem funccionar, estava, faltando ao seu dever e illudindo a com· 
fica~do o acabamento fin~l para r!opois das exreri· miss~o, que nito tinha outro desejo son~o obter em 
enc1as, porque estas pod1am mostrar a necessidade tudo a melhor soluçrro pos~iv~l. Se, com effeito, é .. 
de algumas modificações; convinha, portanto, niio certo que n:to estava salisfe1to quando o declarava á· 
afastar o navio de modo á r.ausar demoras drsnc- commiss:to, segue-se que o capitito de fragata Gui· 
cessarias e contrarias ás ordens do ·governo. Estas rnarfies faltava a verilade voluntal'iamente ; . esse 

• ordens, porém, pareciam causar menor preocupnr.:to acto, porém, se coaduna tito pouco com a sua ele-
no S1·. Guimarites do quA á cornmissito, ' vatla posição na armada brasileira, que somos antes 

O appa1·elho do leme, bem como o do suspender induwlos a ·crêr qno .o Sr. Guimar:tcs estava em 
podiam ser perfeifamcnto oxreri me'ntados no Havre boa fé quando sB declaron satisfeito ·no Havre, e 
o com isto concol·doli o Sr·. Guimar:tes, que aceitou que só a ergueira causada pelo infrene desejo de 
a sugge.s!:to de sahir no ,/u.va!'y, cedo com a ma1·é, :1gg1·edil· a quem nunca o molestou, junta á pertur
e de utJiisar toda a manhã pa1·afazer evolur.aes com ba~:to causada pelo rrnpenho de justificar os seus 
o navi~ fóra: tio porto, como lhe pa1·ecésso mais actos, o levara a escrever qne enganara a com· 
conveniente, até a hom cm que a commissão chc· missão. Lastimamos profundamente que a paixllo 
gasse á IJordo para faze' as experiencias de arti- possa conduzir um olficial a assim condemnar-se. 
lha ria. · · ifi. " Recusa do pra1ico .de guiar o Jiwar!(sem· 

Sahio com effeito o Javm·y pelas 8 da· manM, que fosse elle rebocado; fortes guinadas ao tmns- . 
levando o Sr. Guirnahies, e a commissito só chegou por a eutrada do porto do Havre. ·• · 
á bordo á I hora da tarde, tendo-o deixado em A 1·esposta tlalia ao quesito precedente expõe a 
ple~a liberdade para fazer o que antedesse neces· razllo por que se emprega rebocadores para transJlor 
sano. a entrada do porto, e o proprio Sr. Guimar~es de· 

' Declarou eni:Io o Sr·. Guimnntos ao cnpit:to de clara que, se o rebocador n:lo tivesse manobrado 
mar e guerra Salgado que estava satisfeito com o convenientemente, _o Javary te~·ia ido sobre a mu-
gove1·no do navio; e se, porventura, ainda nutria ralha. · . 
duv.idas fll'cspeil_o, como se explica que aceitasse o E' justamente para evitar Ines accidentes t!evidos 
nav10, chas dep01s, sem protesto que consignasse o ás coJ"rcntezas especiaes, que são ago!'a muito em· · 
seu descontentamento? · pregados os rebocad~res po1· · todos os vapores de 

Era entfio o momento proprio para dizer .t com- grande pol'te e comrrunento. 
missito o que lhe parecesse JUsto e dclla exigir a :16. "Entrada indispensavel no diqu·e em Cher-

. correc~~o de. qualquer· defeito; este éra o rigoroso burgo. • . · 
deyer cio commandante. Mas o Sr. Guima1·fies acci· Já ficou explicado que nenhuma necessidade 
tou o navio sem fazer objc•cr.:!o alguma, o só.depois havia de mettcr o Javary no dique em Cherburgo •. 
de todos os actos que por J:l praticou, C[llando se O fumlo não ca1·ecia ser limpo ; o estado dos hei· 
vio exonerado do commando, é que se lembrou de lices podia se1· verificado por mergulhador; ao 
accusnr a com missão de não _ler corrigido defeitos calafeto da junta da ta bica com a couraça, sa 
que elle n:Io apontou. • fosse necessario ·e Já se mo.strou que n~o tinha cabi· 
· :1~. " Exremncias feitas no Havre, m:ío governo monto algum, pocha ser fe1fo a·nado. · 

do naYio; d~feito do machinismo de suspender... A pá da hellice ve1•gada nfio era motivo para 
O facto de sPr o Javary rebocado para transpor deter o navio um só instante, pois insensível seria 

a entrada do pOI'!o do Havre é o que a IIi se rlá a dill'erença na ma1·cha e governo i achando-se, po· 
cliariamento cpm todos os navios do g1•andes di- rém, o navio no dique, quando se descobria o 
mens~,es, por· melhor que govern•'m; e que o defeito na pá da hellice em. natural que se. rectifi
S:·. Guima1·fios não dev1a ignOJ•ar. Parece irnpos- casse ou mudasse este defe1to.· 
sivel qu~ tendo tido occasi:to d~ assistil· á entrada :17. "E~periencia do Solirmies e observações que 
e sahida dos paquetes transatlanticos, sem]li'C ra- sobre este ençouraçado e .o Javary faz o capilito do 
bocados, a cnriosidadtl não o movesse á indagai' fra~r.ta, José Marques Guuna1•fies, • 
das razões que motivam o ernpro~o do rebocadores, · 'l'udo quanto o Sr. Güimar:tos escreveu sobre ns 

A estreiteza da entmdi1 e a violenta wrrentr.za expol'iencias resume·so no seguinte :-tendo-se de_
das ·aguas tornam m•1i difficil a manohra dos navios claraclo satisfdtissimo com o governo do So/imJies 
compddos, e a~ avarias sel'iam i.nevitavois e conti- nas cxpel'irmcias a que assisti o, dr.claraçfio . feita 
m1arlas, se não se reco1'1'esse aos rebocadores. Com onthnsiasticamente _em presonç.a d~ ·muitas pessoas 
o Javtii'Y não se foz mais do que seguir a regra do :i horda dr.sso. momtor, o por escr1pto ao Exm. Sr. 
porto, mas, corno cru todas as obr as do imagina conselheiJ·o Ribeiro da Luz, entito ministro da 
çfío e destinadas a pr·odu~ir um COI' lO ell'eito,"o tlOIIl· marinha, declarou m~is tardo, precipitadamente, no. 
mandante l'oconlwceu quo a VOI'tlatlo nua e cru.1 u.to arribar a D1·ost, o Javal'y ingovel'navel no oceano; 
pree111:hia o seu fim. · consitloranrlo, pon1m, que os dous navios, sondo 

Quanto ao govel'llo e a_pp:u·olho do snsprndor, idonticos, dovom fat_a~n~rnto pi'OJ]uzi;• os nwsmns 
apenas chamaremos a atlençao sobro a doclal'a(:fío do resultados, quando dll'lgHlos com o mesmo gr:\o do 
Sr. Guimal'fíos, no ultimo periodo do oxh·acto rela-~ hahilidarlo, teve rJn roconlwcer om homenagem á 
tivo a osto quesito, ondo rliz : " ... e ou para nfio logica, qno se havi:1 enganatlo cm um dos dous 
pr·o,·ocm· discussito declarei-me saitsfl'ito, 1·escr· casos, o julgou ncm·tar escolhendo o Jll'imeiro
vando·mo, ate. " I Declarou cntito o S1·. cnpitcro do fragata que fó1·a . i 
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myslilieauo 11) nas experiencias · do Soliii1úcs em ~ulros óffieines na armada bra.sileira para lá tirar 
materia de facto da sua profissfio,· a que li~ava im- delles o dovido proveito, como nl!o faltou quem os 
portancia canlial, pois deviam tacs cxpcrimcias tl·ouxcssc da Europa, apezar de terem sido decla·· 
JUstificar ou não a parci:lfidilde que rimnifestara rados ingovemavois no nm pelo mesmo capitão de 
scmpr'Q pelos tlous lemes, o quando, P')rtanto, não fragHta. " . 
podm tleixar do estar muito atlento. Adrnittir se-
melhante. myslificaçl!o, stwia consagrar a total in- O Sn:RmEIRO DA Lui :_:_Vou ler agora a parle 
capacidade do Sr. Guimar•ães e ainda estamos longe qrw trnta da agu:1 que fazia o •Javary, otc, 
disto : O Sn. Jo.io Awrmno d:í um aparte. 

A verdade é, porum, exactameute o contrario. O 
Sr·. Guim1rl!es não fui enganado, nem era passivei O Sn. Urmmw D.\ Ln:- V. Ex. Ira de se acl· 
que o fosse nas expericncias do Soltmúes, e as suas mirar ainda mais do quo·vou expor·. 
declarações, enlfio, foram bem fundadas ; onde elfe O Sn. Su.vr~m.\ DA Mol':r'A :-Eile nlto se admir·a, 
se enganou, e a muita gente mais, foi quando d~· não; ~arque foi ministr·o Mm Y. Ex. o sabe destas 
.clarou o Javary ingol'emuvel; se tivesse prosegnido hi~lorras. -. 
na sua viagem, em vez de arribar :1 Brest, t••ria bem 0 · Sn. Rmllmo DA Laz :-Asseguro aoR nobres 
cedo re~onhecido que n~m tudo quanto nilo é f,,ci! sena•lres crne, neste n••~ócio proctldi de tal modo, 
é impossível e teria poupado muitos incommodos a 1 · · ·' 1 · 1 t d 
si e preinizos ao ~over·no impel'ial, trazendo 0 n~vio que c esrJú a maior. puhli.cruac e possl\'e para o os 

· ' v d f t os metis actos (apoiados; muito bem), porqn~ estou · 
a este porto, como o ft•z depois o capilão e raga a cerlo de que elllls me luto do honrar mu~t~; e a 
João Antonio Alves Nogueu·a. sua 1mb! i cidade n:1o me fal':l mal. Estou decrdrdo a 

Com o Sr. Grtimarã;s assistiram as experienci:is d 
. do Solimões muitas pessoas intelligenlcs e incapazes não deixar, por demasiado sentimeqto e g')!lC· 

de se deixar myslilicar·, que se mostmrarn muito I'O~idarle; que a calumnia so aguce corrtra num. 
satisfeitos com esse na rio, suas clisposiçõrJs, (Apo,'ados) · . 
armamento e goYCI'llO, e enlr·e essas pessoas varios O Sa. ZAr.AHIAS: - Dul'e eXJllie:rr todo~ estes 
officiaes, ílnmo os Almirantes Fouchanl, Bonnie, factos. 
Ser'l'e & 8. dos quaes o Sr·. capit:to de fragata 0 Sn. [hrmm·• DA Luz :-IIoi de explicai-os, e h:! 
GuimaJ'<les poderia srm vexa"n1e receber pr·elec~ões de 0 sena1Ju convencer-se de que em.tudo pr·ocm·c• 
em ma teria lia sua profiss:1o. proceder com acerto. (Continúa. a ler): 

A memnria do Sr·. ·capir:io de fragata lhe ti por . 
demais infiel qnánJo esquece 1Jue o Srilimúes, • lfl.-Agua que faz o Javary e falta de comnm· 
estando parado c sem sc~uimr,nto algum, foi posto nica~:to entro os ~o:npal'limentos lateraes. " · 
em movimento com uma. só das suas maquinas e Diz o Sr·. Guimarães que • o Javary, quando 
goremou satisfaclol'iamcntc, d.'monslrando que mar·cha faz muito mais agua á E. 8. do que a B. B. 
nem par·a esse fim seriam os tlous lemes indis- e.que isso faz atlornar· o. navio pam aquclle lad?, 
pcnsaveis. . YJsto não harer communtcar.~o entl'e os cornparh-

Sobre a pnr·te r~lutiva ao Javary hastará r<)CQr'- mentos latemcs, rflas lJUO este illtlOil\'elliente desnp, 
dar que o SI', capit:lo ele fmgata n:io assi~tio ás p:u·c,:eu dcsdo que o Sr. Guimar·:ies paz em com
expemncias,· achanllo-se naquella época em Lrsbon, municaç:io !Ollos o~ comparlimenl?s do fundo e 
e,que, ,POrtanto, o que a esse respeito diz é impro· qur a agua tende à espalhar se rgualmente p,r 
Vtso e 111exacto. todo o!le. " Se o que fica transcripto. nhi é verdade, 

O·naYio tinha, com effeito, urna ligeira tenden•Jia scgue·s•J que o Sr·. Guimarães estragou o Ja.vary e 
para um lado deviria a que o indicador elo lrme não que será neces~ario quo V. Ex., quanto antes, se 
esi:IVa !Jem regnla•lo eom a cana, ele motlo qrw sirva de mandar restabelecPr o isol;rmento dos com· 
quando o paliteiro indi~ava "len\e a m·•io" nstc pa~limcntos ou cellulns do fundo, antes de o em
ainda fica1·a um pouw p:ll'a um lado e assim aJI',•c· pr·cg:\t' em qualquer commissão. · 
ta\'a a dir·ecr.:io do nal'io, mas esse P•"Jil"no dt•· As informai'õ"s que temos· nos induzem á cr·eJ' 
feitn SÓ foi reconhecido quar)do SO tr•alOU dll fazer que tal harhal'idade SÓ se commd(eu cm parte dos 
as experiencias gymlorias, terrninatlas ·as da .:ompal'timcalos do fundo, 03 que ficam entro as 
marcha, o foi cnr!'i~it!o no dia srguinte. torres, por·que, provavelmente, a p11ssoa :1 quem o 

O cnslado do navio estava devidarncnte calafe· S1·. Guimar•:ir•s entl:lrregou da exr•mr:io desso t!·a· 
lado, bem como o convez, c quanto ao calnfeto do balho, mais conhr,:cdor·a da stnrdura do navro, 
colx;lo da COil''ar.a o cnnstructor· Lel'el d1sse ao exeeulou a orilcrn de mo,lo rnrnos fatal ao navio, 
Sr·. Guirnariies rju~ não cr·a nect•ssario, e qrlt' jr\ limitou o oslragn. No tHtlr'l!laulo ú esla mnis uma 
havia sido aha11donado essn OXJll'dinnle por muitos pruva tb irri!IJ,Jx:iü do capil:io de fragata Guiular·:IPs, 
constntclor·es. . por· ellll pi'Oprio ofT,•rcdda, c tio pcl'igo que l'!'sulla 

Nas tlisposiçú~s de.~ses nm·ios, duas t.o:·r·cs cm de se entl't•gar ar·rnas complexas :í uuios incxpcrrcntl'S 
voz de urna ele., a cnmmrssão n:io frz ma1s do qnc ou incon$c.i<•n!t•s. J:l cm Br't)S! not:nnos qnc o 
cumpl'ir e quo llw fôm onl,.natlo, mas eslü persna- Sr. Gnim:u·:it•s inulilisar·a a ultima anlr•pam es· 
di1bt ,fJlli' o gnl'omo andou acertmlo fjLt:tr'rtlo as de- tanque d1! rú, pondo assim o u:wio em pel'igo, 
tt•r•rnruou, l'nz•·ndo co:·lnr· utu:\ gr·:uJtle abertura para pur· ulla 

S1J o Sr·. cnpil:io ti'.' fmgala n:io salie como sol' li o 1 iulr't.Hiuzir· e:tixút•s seus no !Jito tia pôpn; lrvn.mos 
ttlilisatlos taes navios no Hio Ja Pr·ala, n:lo l':dtn1111 cnti!<J este fncln atr conlwciutenlo de V. Ex. pPJrndo 
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qun, sem domara, se mamlaAse f,Jchar tal' abm·tura, .J•io, ou na en,eada da Ilha Grande, e fallo em com· 
officio de 2 do Oulubl'o. de 1875, mas não sabem · missao, pol'fJUe a opini[o de h·e3 ou mais officia~s, 
o quP a respeito foi leito. além do com mandante, torá mais força. 

Os cnmp:ll'limontos, ou ce/lulas, do fundo dos 
navios de .fundo dnplo fornrn imaginados com o fim ~ Sn. SIT.VJUilA nA UorrA :-Basta mandará 
de localisar e lirnilar~ o tn<lis passive! os elfeilos dn Ilha Rasa. 
arrombamentos do fundo, isto é: a introducrão da o Sn. MINISTRO D.\ MIR!NII.\: _Já 0 tencionava· 
a"ua no interior do navio; sendo as cellulas cslan- f · 
q~1r.s completa!Jlontd isoladas umas. das outms, a azer. 
a"ua que pi!nelrar, cm virtude rlrJ romho no fundo, O Sn. RIBEIRO DA Luz :-Estes navios nrro foram 
sÓ pó1le endJOJ' a cellul:l ou ce/lulas onde se li ver feitos para 0 mar, e sim parn a defesa de rios e 
dado o ronbo e, pot•tanto, mto allilctar·á sensivelmen- pot•tos; por· conseguinte devem ser nelles experi,-' 
te a flutuac:To do navio. E' eilta t:io impor·tante e menlados. . 
vital disposição que o Sr'. capitão de fragata diz ter • 
inutilisado, pondo em comn!llniea~Lio os compar.t!· O Sn. ~riNISTRO DA lo!ARINHA: -Já rne entendi à 
mentos do fundo, o que, por certo, elle n•to tcr~a este rcspeit·o com o Sr. ·ajudante general da armada. 
. feHo e menos revelado se tivesse a· mais remota O Sn. SrL'I'EmA nA MaTTA: - E'" cousa que cu 
id~a do fim a que se destina. " espero 1 lN, o· Solimões e Javctry fazerem exercicios 

O Stt. RIIJE!RO DA LuÍ : - St·. presidente, tutlo de artilharia lá na altura da Rasa. 
que ao~1bo de IM, é extrahido da infor·maoão ou re- O SR. llAnnos · DARnETO: -No alio mar rião 
'Jator·!o da commissão hJ•asileir·a, em respo,sta aos podem. 
questfos formulados pelo hom·ado Sr. lllllliStro da o Sn .. SrLVEmA DA MorTA : - Pois elles nrro 
mar·inha, e cll JOgo a S. Ex. o eilpocial obsequio riA vieram da Eul'Opa ~ 
·mandar publicar o mesmo relatol'io, pat•a que o paiz 0 . 
todo se convenca do que sfio estes dous Mvios e Sn. BARROS BARRETo:-: Podem navegar no 
que o desfeitos que so lhe altribuom, são mais ima- alto mar, mas uão.fazer fogo. · • 
ginarios do que retws. O Sn. TimEmo DA Luz :-Exa~tamente. Podem 

Q na vogar no Oceano para fazer uma ll'll vessia, mas 
O S11. NuNES GoNr..\LVES : - uacs suas 08 mem nao para exercícios de fa.,"O em a

0
•uas agitadas. 

b1·os dusta cormnissfio? · Sejam emlirn expr.rimentàdos os navios no porto ou 
O Sn. nmErno DA Luz :-Os Srs. capillto ile.mar rio que se julgar melhor. Pódri a eommissfio 

e guerra Salgadn,capitão-tenente Braconot e capittto- achai-os bons, assim como reconhecer que precisam 
tenente Lev~J. rle nwlboramentos, e felizmente o arsenal ·desta 

O Sn. Su.vEmA n.\ MorT,\:-A mo•sma commiss:io Côrte está no caso de executai-os. ·' 
· bt•asileiL'a que assislio e fis~alicou á rlonstruc~ão do Sr·. presidente, por oecasi:lo de 'discutir-se iH\ 

Independencia. . caruam dos Srs. deputados o t•elatorio do Sr. capilfio 
o S!l: RmEmO DA Luz:..:.. Sim, essa mesma com- de fmgata Marques Guimarães, na parte referente 

ao monitor Javar1f, leu-se uma car:ta que se ·di~ 
missão que explirla lodos os J'a~tos concementos :\s r.scripta por ot•dem do capitão de f1·agata Tam!Jo
ultirnas construcr.llcs. SobJ•eludo peco ao honr·arlo rim, de saudosa memoria, na qual se aUribuinm 
ministr·o qtle nmÍttle publi~ar• o ollielo que· a rr!fe- nota veis faltas quanto á construeçao do monitor 
rida commissão ern Bt•cst dirigia ao mi·,Jislro br·a- Solimúc$, · 
sileit·o cm Paris, em dali1 de 2 de Outubl'o do 1871i, 
porque ahi se esclarece perfeitamente totla esta O Sn." SILVEm.\ DA ~1.-.T'l'A :-E' verdacle. . .... " 
queshlo rle rlefclitos do Javary. • · O SR. llmE!RO DA Luz :-Sr. pre~idente, pnra·.J'O· · 

St·. ~r·~sidm~, antes d~ passar· a outr·o p~n~o, fut~r somrlhant~ 1:arta, líOU ler uma p~rte ílo rela· 
del'o dir1gtrma1s um ped1do ao l10nrado Sr. muus. -tarJo que o ~ap1t:lo de fmgata Tambonm, apresen. 
tr·o da mal'inha. Tem ·se quel'ido fot·mar uma o pi- tou ;I S. Ex. o Sr. ministro da marinha, ao cliegnr 
ni:!o desfiworavel a respeito. elo prestimo rl•!Stl's á esta C61'1e, trazt•ndo o monitor So/imües : 
m?ni~?rcs; rogo':i S. EJC. que, quanto antes, mando " Dumnto a travessia qno ft!Z este nJ•)nitor· con• 
expewnental-os. . duzio-so ]Jer(eitauwnto no mar. .. . 

O Sn. S!LVIliM n.\ lfo·rrA :-Sun, seuhot·; mande Os movimentos de oscillar-ao ele bom~ol'do á este 
oxpel'imental-os. llortlo oram suaves o compassados, sempre com 

O SR. flmp,rno DA Luz :-.. , pot· uma co.mmis· um :i camada tle agua superior á um e tlot~s. moiros 
sfio,,. 'r~s.sando sobt•o o convez, conservou pm·te1la esta-

o . , bilrdado, 
O Su. Su.vllmA DA ~[orr,\ :- ual Llomn11Ss,l0 l Nos movimentos do ptlpa :1 pnla, com vagalhfio 

Illand~ os commamlantes que tecrn Tudo agora e b~·osso e conitlo, consoL·vou tamhrm (acil fluctuarüo 
comm1ssrro. o ncro obslanlo os mar·es qno subiam sob1•e n prlla 

O Sn. llrnrmto DA Luz :-. ·.composta do offi· se elrJvat·ern de lO á 12 pes, o al'firnwnlo era facil, 
ciaos inlelligr.rlos, imrareiar~s e insuspcilos, eorno tlcrL'arnar~tlo-se essa consideravel massa ele agua 
lm muitos na armada, dol'<'ndo a L'xpor•i•'nda SCI' soilJ'e o convez. " 
)'cita ou no porto desta cit!arle ou dentro tl<J algum . , .. , .. , , ... '.o •••••• . ' . ' ' . ' . . ...... . 
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E' e~traclo do r~latorio do. capill!o de fragat~ gata Marques Guimarães substituísse ao Sr. capit~o 
Tamborim, commnmlante do Sohmües. ile m;u• e.guerra S;Ilgado, passando a fiscalisaçilo a 

O SILVEIIIA DA 1\IoTrA: -,O Javary veio com ser exermda p_or elle · e pelo. Sr. capitilo·leuente 
outro d~ comboio. Bt·aconnot. Fot por este motavo que mandei com 

O S n I O 
. _ tanta anteeipação o· Sr. Marques Guimariles para a 

11. IDEIIIO· DA .uz :- Solmwes pDI'ton-s Eut·opa. Et·a p1•eciso que elle se installasse no Ha
perfeilamente bem ua !t•avessia; é ii•rn;!o gemeo do vr.o •. adq~Iil'iss~ relaçú~s, couhecess,1 0 pessoal ad
monitor Juvary, que foi classificado inavegavel, ror mu1tslrat1vo. L19 estaleu•o, e podesse conveniente~ 
ingovernavel pelo Sr. capil;!o de fragata Marques meute suLslttuu· ao mesmo Sr. Salgado. 
Guimarães, quando eommandante. Em todo caso, S1·. p1·esidente, eu o mantiaria para 

O Sn. SILVEIRA DA MoTrA:-A carta o que dizia, trazet· o Juvary, com antecipaçilo, de dous ou tres 
é que fazia muita agua, que os o!Iíciaes prt·cisavam mozes eomo fi~ com o Sr. Tamhorilll commandante 
para ir pat•a seus beliches, andar pot· umas pontes. tio Solimões, porque era um navio de forma intei-

0 Sa. Rrs8mo DA Luz:_ Nada consta sobre isto ramente nova, de um typo ciesconhecido, contendo 
no relatorio qne acabo de me t•efei·ir. Passo a•OI'a, grancle numero de. machinas, e, pois, o comman· 
Sr. presidente, a tra[ar da homosa commiss~o" que dante desse navio devia assistii·, senão a toda con· 
conliei ao Sr. capitão de r1•agata Jose Marques Gui· strucção delltJ, ao menos á montagem das machi· 
marães. nas, para conhecer os fins a que ellas se destina· 

Este ~fficial dirig:io por II)Uito tempo 0 arsenal vam, a manobra das mesmas machinas, em uma 
do Cm·nto na qnahdado de mspector, prestou alli paht.vra, estudai' o navio, familiarisando-se com 
bons .serviços, soube bem cumprir 0 seu dever. elle, para dai' as convenientes insh·uccües á seus 

offici.aes e lt·azel-o livre de qualquer perigo para o 
O Sn. SILVEI!IA D.\ }laTTA :-E' um bom official, Brasil. · 

sem duvida nenhuma. Eis a razão ~arque o mandei. com tanta antici· 
· ,O Sn. llr~E~no DA Luz :-Dtl volta daquella com- par.ão para a l!.ui'Opa, dando-lhe as seguintes in· 
Imssilo, soltc1tou urna outra na Europa; pedia me strucões: · · 
até quJ o incumbisse de ir buscar o rehocarlot• Gua·· cc Minist0rio dos 'negor.ios da. mat;inha.-Rio de 
1·any q11e se achava prompto no Tamisa. Não pude Janeiro, :lO de. Ahl'il de t874. · · · 
aceeder ao seu pet.lido, porque j;l tinha contmtado " Sua M:1gestada o Imperador houve por bem 
com o constl'llctai' a conduc~iio deste navio. Poste· manclat· nomuar a V. S. commandante de um dos 
riormentt1, f~llantio-me aint.la a este I'espeito, decla1·ei encouraçados que foram contratados com a campa
que lhtJ darm em tempo opporluno uma commissão nhia iles Fo1·ges et Chan!itlrs de la Medilcrranée, 
na Europa. Enti·ctanto, este official em seu relato- convindo, portanto, que V. S. esteja prompto a 
rio, declara o sPguinte. (Lendo) : parti I' para a Europa no paquete da linha do Paci
. " Por essa mesma oecasi[o solit\ilei ser incum- lico, ~ne larl(a desto pot•lo a 4 elo mcz proximo: 
bido do assisti I' o /lscalisar a L\ünsti·ucçiio dos na- " Chegantlo á Inglalei'l'a, V· S · entender-se·ha 
vi os proJ·cctados, e a minha pretenr,,,;io, aJlniarla por com o capitão de mar e guerm _Jo;!o. Mendes Salgado, 

d I 
a cargo do qunm se ncha a IIscahsação da·s obras 

Sua M~gesta e o Imperat o r, a cuja alta àpi·ecia('ilo dos ditos eMoura~.ados, nfirn de auxilial·o no 
cu submettera o meu estudo em 1869; teve a ac· desempenho do semelhante commissilo; devemio 
!jUiesceneia do Sr. conselheiro Ribeiro ·da Luz, 801• y. s. cncat~t·Pgado exclusivamente da inspec. 
lwando, porém, a minha partida paru o campo da ção de um dos referidos enr.oUI·açados, que, segun· 

.actividatia, ticpeudento de opportunitlade, que seria do 0 cont1·ato com a Companhia de Forges et Chan· 
apreciada por S. Ex. " tiers, tem de ser conr.Jnido em ultimo lagar. · 
. Daqui se v~ que o St·. Marques Guimat•ães aS· cc Deste navio V. S. assumi1·:i o Mmmando logo 
se1•era· lei' sitio sua pretcnção apoiada por .Sua que. esteja concluída a sua consh·uc~llo, c o con· 
)lagestatlo o Imperador. . duz11·:l a este porto. · 

S1·. r residente, lia engano. Nunca recebi ortlem " Conflatln cm seu reconhecido zelo pelo serviço, 
de su~ Magestade pa1·a dar semelhantn commiss;!o espr!'o quo V. S. onvid;u·:l todos os esforços alim do 
a este ojficial. Curntl, pois, podia ser ella apoiad;l consegui I' que a eonstrucção do cucouraçado d~ quo 
por Sua Magostade '! E1~1 homenagem ii vcrt.lade as· se tnta, lltpw tio todo lei·mirlada no prazo.estabele-
~~gu1·o que tal apoiO nao so tieu. · cidn no conti·ato, quanrlo n;!o seja possível antes. 

Estav:unos, S1·. presidente, no mcz de Abril do cc Conhece V. S. perfeitamente o estado do no~so 
:187~. Segundo o conli·at.o celebrado com n casa material do gncl'l'a, e por isto deve achar-se habili
Dudgeou, o Indepemlancilt nos do via sct• entregue h tio a bem avaliar o interesse que tem o govei·no 
p1·ompto lllll A~osto seguinte, e tit~ha, por c01~se- om ver incorporados :l nossa for~a naval os novos 
'fuencia, de rctu·nr-se-para o Drastl o Sr. capii<!o auxiliares encommendados. 
t 0 mm· o guoi'I'a Salgado, Mmmautlando esse navi(). " Julgo C?n~enieute P''9vonir a V. S. do quo 
E1·a iutcnmio miuha J'a~m· tamhom retirai' IIL'SSC tcr;l do ~ubsi.IlUll' na llscaiisar.lto do outt•o oncou
tcmpo o Si·. capit;io tenente L8vel, engcuheii·o con· I'açatlo ao capili1o do niar o 'guoi'I'a .Jo;io 1\lcn;lns 
sl.t'llL'.lor tio ai·sonal tia Côrte, ontlr. seus sei·vkos Salg:ulo, r1rmndo esse olftcialrccolhot··se a esta côrte 
e1·am nccn~sarios, e fi~alllln alli ainda dous navios, cornmandant!o o lllrlependelleia. 
cuja cousli'liC~i10 devia ser liscalisat!a por olllci:tcs Dostlo fjliC daqui partir passar:l V. S. a püi'echcr 
)Jmsilciros; !ll'elelllli:l cu que o Sr. capitilo de' I'I'U· todos os vencimentos c vantagens do eommandante 

f 

L 

• 

;~ 
.I ,., 



ANNHS DO ~ENADO .217 . 
· d~ navio de guerra de :1.• classo em paiz estl·an
geíro e mais a gr·atíficaçao mensal de i00$000. 

Pela contadoria da marinha lho senl abonada a 
importancía do 30 Jíbr·as slerlínas para pagamento 
de sm1 passagem até -Liverpool, além da a,jnda do 
custo d•J 600$ e mais 3 mezes rle venermcnl.os 
adiantados, descontando-se eslo ultimo abono dos 
vencimentos futuros, como est;i estahelocido. 

. Deus guarde a V, S.-Joaquim ./Jelphino Ribeiro 
tlu Luz.-Sr·. capitão de fragata José Marques Guí· 
mal'élcs. u · 

Deste aviso '!le vil que o Sr. capitão de fragala 
Marques Guimaraes, toi'á Europa par·a auxiliar o 
Sr·. capítao de '!lar e guerra Sal~:a!lo na fiscalisaçao 

·dos trabalhos do encouraçado, que, segundo o eon· 
trato com a companhia do Forges Chantiers, tinha 
do ser concluicfo em ultrmo Jogar, ·referindo-se, 
rortanto a palavra e:vc/usivamente não aos outros 
deus membros ds commíssão e ao Sr·. Salgado, 
mas :1 fiscalisação .do segmulo oncouraçado, o que 
claramente se evidencia do seguinte tr·~cho da~ 
alludidas instruc~cres (lendo) : 

• Julgo, crrnveníente IH'evenír• a V. S. de que 
terá de substituir· na frscalisaçao do ou!I'O encoura· 
çarlo ao capít;lo de mar e guel'l·a Jorro Mendes Sal· 
gado, quando esse offit:íal mcollrer-se a esta Côrte, 
·éommandando o Imlependencm. » 

~esta mesma data expedi av_íso ao Sr·. capítrro de 
mar· e guerra Salgaria nos sogumtes terlllos (lendo) : 

« Minísterio dos negocias dà marinha.- Rio de 
Janeiro, 30 de Abr·il de i874. · . 

Communico a V. S., r.ara seu c:onhccímento, que 
nesta data rwmeei o càprl:to de fragata José Marques 
Guimarães, commandanto do segum~o dos dous 
rnoriítores contratados com a Companhra des Forges 
et Chantíers de la Medítenanée. 

Assim, pois, convém que esse officíal srja í_neum· 
bído, durante a r:onstr·.ucção daquello .navro, de 
auxiliar a V. S. na fiscallsação das referidas obras, 
devendo, de conformidade com as ínstruc(:Ges que 
lhe for·am dadas, ser tambein por· V. S. encane~ado 
d~ físc;llísar' a constr·ucç:to do pr·ím~ír·o dos ditos 
monitor·es, quando V. S. regressar a esta C<lrlo no 
enco~raçado Independencin de seu commandc:>. » 

Este offido confirma a intellígencía que se dev<~ 
dar ás instr·ucçcres do Sr. Mar•qu_cs Gui~arães. . 
· _ Cumpre observar que não mcumbr este officral 
de auxiliar a com missão, pelo facto. do haverem 
nella dous officíaes .com patentes mfenoros :\ ~ua ; 
os Sr·s. capitães tenentes Braeonnot c Levei, pelo 
que deelareí nas citadas ínMli'Ueçilcs, que era cllc 
auxiliar· do Sr. eapí11to de mar· e gue~·m Salgado. 

llevo ainda accrcscenl:u·, Sr. p•·ewlentc, que 
neuhuma r·az;to tinha cu pam excluir da fiscalisa\::lo 
dos trabalhos do monitor Javary os dou~ membros 
da uommissito, a que ha pouco 111? rd.el'l : ao cou· 
traria, julguei do toda a ~onvcrlll'ncra a pcr·nrn
rwneín dclles, pam o servrço o alú lllf'SIIlO pai\\ o 
Sr·. ~fai'!JIWS Guimanies, dt!stlc fJUC um ar·a eugc
nhoir·o dn m:whinas c o outro de cousl.ruq~no r~aval, 
sendo a coadjuva1:;lo du ambos muito provcrlosa. 

Vil i. o l Y 

Chegando o Sr. ~brqucs Gu_imari!es. ;l Europa,·· 
enrloroçou ao SI'. Salgado o officw que vou ler : 

" N. 2. Par·ís, i• de Junho de f874 .. 
Illru. Sr.-Dando conhecimento 11 V. S. das 

lnstruc:çlles da secretaria de Estado dos· negocias da 
marinha, contidas no aviso sob n. f,{li6 com data de 
:10 de Abril do corr·enle anno, e expedido pela :!• 
srcç;io, lenho a honra de apresentar-me a V. S. 
afim de dar cumprimento ás ordens do governo 
ím~el'ial. ... 

Como verá V. S. das mesmas instrucçlles, e.por 
conlmunicações que me consta terem sido pela se
cretaria de Estado dirigidas a· V. s·., o governo 
imperial .commetleu-me a missfio de inspeccronar a 
c•.onstrucção do navio encouraçado, que se fabrica 
actualmente no Havro, no estabelecimento denomí· 
naclo De1 Forges et Cltantiers d1 la Jlleditl'reanée, 
devendo do mesmo assumir o commando, Jogo que 
estiver concluída a sua construçao. · ·· 

" Cumpre-me communícar a V. S. que, no mo
mento de minha partida do Rio de Janerro,no .dia 4. 
tio mez proxímo passado e quando fui receber as 
altímas ordens, do Exm. Sr. ministro· ela marinha, 
S. Ex. deu-me instrucções verbaes para. eut~nrler· 
me·com o Sr. viswnde do Itnjub:l c com V. S. 
alim de que caso não se tenha introduzido nos dous 
·navios em construe(:;lo, em Fmnça, o systcma rle 
•ovcrno de IAme duplo, conforme as indicaçlles da 
~ccretaria de .Estado, seja isso feito, se ainda fôr 
tempo, ao menos no quo se consli'Ue no Havre, 
cujos trabalhos, em vi~ta do respectivo contrato, 
devem achru·-se ainda :itrazados,» 

O Sr. capihlo rio mal' e guerra Salgado respon. 
deu-lhe nestes termos. (Lendv): 

" Jllm. Sr·.-Accuso .a recepção do officio que 
v. S. dírígi~J-me a :1. do .. _.corrente, dando conheci· 
menta das ·rnsti'Ucçues que recebera de S Ex. o 
Sr·. ministro da rnar·ínha, tanto escriptàs como ver
bacs e apresenlando-se para dar cumprimento a. 
e!Jas. Em resposta lenho a informar a V. S. que, 
por aviso n. i, i65 de 30 de Abril passado, S. Ex. · 
o Sr·. mínístr·o da marinha communicou-me ter no· 
meado V. S. para o commando do segundo dos · 
dous · monitores, contratados c_orri a companhia des 
For[JCS et Cltantwrs d~ la fllecltterranée, e em outr.o 
período do mesmo arrso d1z S. Ex.: 
. "Assim pois, convém CJHB esse officíal seja incum· 
bido, durante a construcção daquelle navio, de au
xiliar a V. S. na liscalísaç;io das respectivas obras, 
ect , ect. » · 

"De conformicladc com as Ol'llens de S •. Ex. 
offidéi ao Sr· Visconde do Ilajuha, e :1 companhia 
eles, Ji'oJ•_qcs et Ch!'u(i~r~· "· · . - · · 

V. S. podei'Cf. <lll'll;u"·se ao eslabelecímento dsssa 
companhia no Havro e auxiliar-me com sua reco
nhecí<la perícia na liscalísnç11o das obJ•as do .moni· 
lor· r~m constr•uc\~.ão,devenr/o tlal'·llle conta tio 9m 11tio 
rsth>m· em hm'l/1011/a com o contl'ato o as espec1(tcaçues 
IJUC J'. 8. JIOSS/Ci!. 

Deus /.(U:II'Illl a V. S. etc. ele - ( t\ssígnado) JOtio 
Mendes Salgado, capilito tio mal' o guona. 

O Sn. 11nn:mo llA Lu1.:- Com l'olel'cnc:ia a esto 
ollicío do Sr. Salgado, diz o Sr·. Mar·ques Guiruar11c~ 
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no seu relataria nprcsentndo no ajuclanto gcnm·al · que n rinl'tn nllurlirb n:ío pn~sn,; rlc nma simples 
rln armac\a: (Lendo). for·r!wlidadc illusor·ia, o qno o eslabelecirnenlo n:To 
. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . • . . . . . . . . . . . . . d.•vra cmrtar· r:orn a mais levo ·inter·vpnçito mirrha, 

" A quesl:io mudara inteiramente de faro. A sr- r~o ltJc:rulo :r o J'aiJri•:o do gronilor•; la i foi.a falta de 
cr•nfarin. do Estado drclamva :w Sr·. Sal~ado que ia tr11o o de prdil.ica do chefe do rsla!Jelocimento que 
auxiliai-o na Jlscalisa~:To, que c11o conlinwa cxor·- e.r ab 1'11plo o qtiando mio se havia su,citado dis
c••rJrlo, das obras do monitor· •lrnomin:rdo depois cu~s:lo al~r11na sobre o assunrpto que nlli mo lt'va
.farm·Jr: cnlrrl:11rlo que nas minhas illslr·uc~úes, dr- va, :ipoiaudo-so 11as tlisposirúf's elo COIII.rato, foi· 
clar·arlilo-mc cn.:arTPgado ·~xclusivo cht inspr•cç,:io do nw.lngo tltJl:larorlliln ~no a :llllllilli><trnç;1o do estahc· 

.rcf••r·ido mnnit<w, lizPr·:r-rno cmr qun eu ia cm lrc·~llll<'lllo ll:in podia atlr!lder a olJsrJ'\'a(':io alguma 
auxilio rla~uellc offidal, j:i. hasl.:rnte a ta1·cfado, para solll'c a constr·u''\'.:io do unvio, sf'n:io dn parle elos 
lilwrt:rl·o de todo o l.l'aualho inheJ'<•nle ao navio, mr~rnlt~·os da t•.ornmiss:1o tis~al. Essa mesma ol1sPr·va· 
dnspr·t>nrlendo-sc cllo de toda c qualquer ingcrcn· \~:io ):~ me havia sido fttila pelos engcnlwir·os da 
cia 110 qne ao mesmo dissesse rPspcitn. a~lrnrnrstra~:lo •:rnlml orn P;ll'is, nn S!'f"Uilllarntrc· 

E nem eu podia rloprchcndcr· oulm cousn dos YJsla. que lil•eJIIOS. Entr·clanlo, n:T.n rne mostrei 
períodos 3•, !1" c ri" das in~li'Uceões, pois, srm a c· myslrlkulo, r, considemudo corno ociosa n insinua
·ç:1o_propria e corno mcr·o auxiliar· úo Sr. Sal~ado, ç:lo do Sr·. Cassavan, mosfl·ei-mc de inteiro ncc:tlJ'Ilo 
n:1o pórloria de fúr·ma al;:urna promover medidas c lir_uilei-mc :; exigir• ·o meu livre. ingr·csso no os· 
tendentes a sntisJ'azBr o fjUC me era l:io vivamente I aferro como srmpl••s comn1.1ndanle lu tum do navio, 
rocornrnendatlo pela scm·claria do Estado. alirn do acompanhar e olisrr·v:11· a sua consll'lrcrão. 

As minhas· inslru~.~úes, pois, no tocante;\ in· Porwo depois, acompanhado do ongocnheii'O cn· 
spe<:~.:io do fabrico do n:rvio, n:lo passavnm do uma carr·t•gado da con.1lrucráo do riavio, o Sr·. Du-Duit, 
lic~:;io, desde que i11slrucçües ern contrar·io eram S<'gni para o cslaleir:o e obscr·vei as obras do 
dadas a um ollicial meu superior·, quc'j:i tinha toda nwsmo, que mostrava j:l o cadastu assrnle e collo
n a•~Ç:io que me cm negada, e, nomprnelrado cnt:lo cada quasi lorlo o cavemamc c p:ll'lC do chap<!:t· 
da falsa'posic:1n em que rnc acliara colloc:Hlo, passei mrnlr! r lo fundo; estava a comp:urlri:t a tocar o 
a t•Hnar· uma· alliludo illltJimmcn!c diversa, a11sten· recoiJJnwnto da segunda preslar.üo," 
rlo·rnc de toda c qn.1lq111'r' inter·r•err(':io relativa ao 0 sr 1 ~ nm"mo DA Lu?. :-De manoim que, 80• 
n:1vi<l, que podessc produzir· dist~ussúr•s ou confli· 1 li 
ctos, e resolvi aguardar cx:plicnçõr•s cb secretaria r,nrlt 0 l' e diz, ao clr"glti' ao Havre no dia G 
de Estado, que eu provoc:rria indir·cctamcnle. . tle J.unho, apresentcn-se no estaleiro, n:ro sendo 

pr·ecrso grande pt'rHpicaeia pam conhec.er que a 
O Sn. Rmmmo DA Luz :-DesM rccho se vtl que o •:arla do apresentação do Sr. Salgaclo não passava 

Sr. capit:1o tle fmgat:r Guimenrcs passou por uma de uma mrr·a for·malidndc illusorü c que, logo 
de~a~:r·adavcl sor·preza. qnanclo rPcchcu o oUit:io do depois, o Cllgenheiro tla companhia declarou-lhe 
Sr·. Salgado, por conhecer enl:io qnc sua miss:io er·a IJrre n:io podia intervir· r.rn wnsa alguma por não 
auxiliar este offidal; mas Sr. presulente. por gr·arulo perlcncot· ,1 commi~s;1o. Enlrelanto, no dia 7 úir·i· 
que tivesse sido a snrpr·cza do Sr. capit:1o tf;J fr:t· gio-rno o: mesmo Sr·. Mar·qucs Guimarães o ·officio 
~rata Guimar•lif~s, crn Par·is, devo dcclnr·ar· no s:•nado 'lLJtJ vou ldr (/c11tlo) 1 
que maior for n minha quando li esse tr·e~hn do seu 
rnlntorio, porque o Sr. Guio1arã••s, antes dr pari ir " llavrc, 7 de Junho de !871,. 
pam a Eur·opa, ldu o aviso dirigido no Sr·. Salgado, c."lllm. 0 Exm. Sr.-Constando-me ao chegar a 
por· lhe o ter eu mosli·atlo. Como, pois, podia Borúcaux no dia 27 do mcz pi'Oxirno p:rssarlo, que 
RO!'prehender sn com a declarnção de qun j:l I Ire o Sr. cnpil<lu rln mar e gueJ'J'a Jo:!o Mendes Salgado 
não em ·estranho ? Dou corno lestcmrmba · · · · • se achava ern Fmnçn, dL'.~emhm·quei naquelle porto, 

O Sn. S.\nAIVA :-N:1o rl iwccss:u·io. o apúz Ires ~ias d~1 qunr·cntcna, segui para Pariz, 
O Sn. NuNES Go:.r.Ar.vr;s :-Jlasla o tcstemuuho OJ1tle chcgucr uo dra :1" do ~or·r·enlo. · 

de sua palavra. ' . Apr·esentnnrl~·mc.Jinmcdrata!n~nte a S. Ex_. o Sr· . 
• vrsconrlo de Itn.ruh:l, o crn scgurda ao Sr·. caprWo do 

O Sn. _Rw~rno D.\ Luz :· -. · • ~Jeelara o Sr'. Ma!'- mar· r. ~:ucr·r·:t Sal~:ulo, tjrJo realnrcnle se aclrav:t 
que~ Gu1mamos no_ lre~:bo que Ir. qr!c pronpr·m·w naquclla capital, rlirigi-rne a ambos olllcialmcnlc e 
mdzrcctamcntc ;-xpllcaçurs rlrt secl'r!lana de, /;strulo. tl:tiltlo·llll's coulwcimento de minhas instr·uc1·ües es
Q su~ado, porem, vae Vcl' o quo elle Jnz, logo LWiplas, liz-llrr•s t nnht'rn sc:ienle das instr·uenúes ver-
dcpors. haes qno V. Ex. me rl(•r·a no momento dÓ rninha 

Continua no seu rclalorio: p:11·lid:r, parn rJirr, no e:rso do que aos dons rnoui
lot'Ps Plll ennsl.1·ner:1o, cm Frant~a, w1o tivesse sido 

• No rlia G dei-.;ri Pari< c se::;ui [J.1r'a o llaYt't', o :~pplic:ulo o ~ysleirm de c;:on•r:no \lo l·~mc duplo, 
no dia ti dit·igi-nro :i :ulrn:11istm~:io do rslalll'lt•ci- lusst• rssn ftlllo, uo easo do snr· :untla tempo, ao 
me:rtr, para qu''"r lemvúurm c:rl'la dn npr'Psrnlar.:io 1111'110~ m' qn•J st• ~ouslr·11e no Havrc. 
do Sr'. c:1pilão dr. 111~1' c gw'rTa Salg:ulo, •lt••·lnmrÍtlo i)epois ri•: ouvidn :t :Hlrui11istr;11:fio do <\llaho
que. eu ia cncar'l'egado do lis~alis:11· ns ohrns do lo,:irn<'Jrln. u r·t•sullnmlo qw: o esln"tlo de adianta· 
navw. m••r:ln das obras niio l"~r·uriltia a ll':llrsJiJr·in:ll,:lo do 

" N:To mo. foi _ncorssnrio lanpr· "!ftn .dos rer..ur-/ sy.<l<'lr~a de lernu sirnpl••s t:o11r quo l'or·:!m plnll;'jndns 
sos da prcsprc:wra pur·a rcco!llrocer· a l"'""""'a Yr:;la o.< nanas, para o de lemr1 duplo, por'llnpor·lar isso 

'L 
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mais uma 1lespcza de ~00. 000 fran~os o urna demora 
de !rPz mezes, alum tio prazo ostabeJ,>dtlo.no ~011· 
trato, isto em rllla~::Io ao navio do Havm.·•{Utl tl o 
mais atrazado, fol't:oso foi abandonar a idtla. S:io, 
p01'lanto, os navi'os de locomoç:To dupla c lcnw 
simpltJs, o que unpo1·ta no grave inconvenirnte que 
consiste na importante, was pouco allendida co11· 
aitle1·aç~o rpw, iuutilisada urna das macilinas, pat·a
lysaclo Jicaní o navio, isto além d<l outros inconve
nientes resultantes do mao governo, que muito se 
fizemm seulit· na guct'l'a llo l':u·aguay. 

Nao dept•chentl:l v. Ex. do que acabo. de dizer 
uma eensu1·a 1\ commissllo quo t:io dignamente dirigi' 
na Europa os inlere;ses do Estado, uo tocante a 
este ramo do'_servir.o publico; longe de mim semo
lh:wte propos1to. 

cnvirla1·ia todos os es(o1'ç~s _pa1·a exacto f!lmprimento 
das illstt'IWÇÚM qae cl.t lhe tmfta C01nmett1do. 

N:to proferia, conseguintemente, uma só palavra 
qtw poucsse revelar a gmnde sorpreza pot·
que diz !ur passado em Paris no saber que 
e1·a auxiliar do St·. Salgado; nilo p1·ovocou, in
dh·ccta.mente explicul:~es da ·secreta_ ria do · Esta~o, 
nem tão pouco, manifestou Ler ·stdo mal.acolhtdo 
pelo chofe rio estabelouimcnto. A' :12 do mesmo 
mrz, isto e, seis dias depois de cstat· no Ha\'l'e á 
testa da constl'llc(:ITo do monito~· Javary, dizi_a-me · 
o S1·. Marques Guimat·ães, em carta, o segumte : 
(lendo) : · 

Como profissional, porém, e levado uniclmentn 
pelo zolo que nutro pelo bem do srrvi('O, l:unenlo 
ljue t:io poderosas rnachinas r.le gum·m n:io sejatn 
( otadas de todas a~ qualidades pr•,CÍtiaS pa!'a O por
feitO desempeuho dtJ. sua missão; o tempo mostmr:i 
que o systcma do govemo tle leme duplo cm um 
navio de locomo~ão rlnpla, d:1 fó1·ma destes moni 
tores , é quest:Io de interesse principal,.,c não d" 
interesse secundaria. . 

No dia ii dr.•ixoi Pal'is e segui parn este po1·to, " 
dil'igindo-rno logo ao cstabelecinwnto Ptn que se 
consLJ•tw o navio, colloquei-rne :i testa rlellr., c en
vidat•tJi todos os esforços parn o exacto cumpri
mento das instrucções que V. Ex. se dignou com
mettt•r-mo. 

Deus guarde a V. Ex.-IIIm. e Exm. St·. con
selheiro Joa<tuim Delfina Ribeiro da Luz, senador 
Jmperio, o nunistro o sccrctai'Ío de Esta<lo dos ue
godos 1la marinha. - Josá JJ!rJrques Guimal'iies, capi· 
t:lo de frpgata." 

O Sn. flm1nno DA Luz:- Tome o senado nota 
·desta palavrà : 

. " ... que t:To potlei'Osas m~chinas rlo ~;uerra ... " 
E' esta a quali fi~a..:io dada pelo Sr. Mat·ques 

Gu imal':l,Js aos dous monitot·es, que postnriormoule 
no seu rr.lalot·io tlisse-serom impt·eslaveis. 

" As Qll!·as do ·navio pt·ose~uem com bastante 
aclividade, e os matet•iaes empregados silo os me
lhol·es; c1·cio mesmo ·que nilo se poderia fazer 
cou~a ruais sólida d maJS .bem feita nas J'estrictas 
dimensões de calado e quilha que foram impostas." 

Om, nem llli'SIIlO em c,11-ta quiz o Sr. lllarques 
Guimar1Ics expór com fcanqueza os seus ·sentimentos, 
e guardou para m:útifestal-o.s quasi dous annos 
depois I 

Continuemos na ap1•ecia~ilo d·e seu· J•elatorio: 
" Segunt!a prestação" (lendo.) . . 
" Em dws desse mesmo nJPz de Junho ttve 

conh~r.~imento pelo prvprio Sr. Du-fluit que a com
ranhia havia reeehido a se~untla preslaç:io 9110.000. 
f1·ancos, e que para isso fót·a o Sr. Levei ao Havt·e, 

afim de vcrilkat• e attesta1' o p1•eenchimento da 
condir,ão respectiva do contrato. Estava patenltl, 
pois, que o presir.lente da commiss:Io oito queria 
ab~olutamente a menor ingereuda minha nos nn
go•Jios rio lllonitor, porqua.n!o, achando-me de 
I'Coidencia fix:1 no IJav1·e e dizeiJLio as suas proprias 
iusl!'ll~nõos que eu tlevia nuxilial·o na fiscalisaçilo 
das ohras do navio, é chro que, cm consideraç:io 
:is gt·aduar.ões minlm' e do Sr. Levei, essa forma
lid:Hle' cÓmpetia-me de preferencia, tant_O mais, 
~uanto nfio havia qnr.stao de competenc1a pro
fissional, e sim um silllplcs examll material. " 

Neste trecho ui~ o Sr. eapitcro de fragata Gui
mal'fí<'s, que o engenheiro Du-lluit lhe communi_ca~a 
q!w, tl~pois de sua chrgatla ao ITaVl'e, em prtnct
plos de Junho, npp:tl'tJcul·a. o·sr. Levei e de.m attes· 
ta do pam a ,:ornp:lllhia rocchnr, como elfectivamente 

Note t:llllbom o sen:ulo as seguintes palavl·as 
" N:!o dopt·chcnda V. Ex. do que acai.Jo tle dizer 

uma censum ,i commiss:to, que 1:1;, r.lignametlt" 
dirige na Europa os inlel'esscs do Estado, no to
cante a este rntuo Je snt·vi\:o publico: longo do 
mim semelha11tc prt,lposito. " . 

Com aquella .:ommissiTo rslovn sempre cm per· 
feita hnnuonia o· S1· . .Mat·ques Guimai'LÍI!s, attl o mo; 
nwnto tln deixai' com o sea navio o porto do 
llav,·e; eutrelnnlo, um anno depois declarou orn seu 
rolatol'io que dla-mlo tinl1a zcl:ulo os ililcrosst.•s 
do Eslatlo, c qnc !~avia oomntulido gmves Jhllas. 

retieheu, a segunda prc•strtção. · 
Ora, \':te vm· o sen:ulo quo ai nua aqui· o Sr. capi

t:io de fragata GttituaJ·:Tes t:ummettou um engano,· 
como sn evideneia do offieio di1·ig-ido pelo Sr. capi
t:lo de mat•e g-unt·t·a· Salg-ado, ao ministet·io da mari
nha, enJ data do B do 1laio de 18711, (lendq): 

· Citamo :!Ínth a nttvn(,;To du suwulo [lill':l o tllpit:u 
do intlicatlo olfieio em t[Uil o St·. M:tt'ljllt's Guitnai'Üt!S 
dedara <[LW em forçoso aban_tlott:ll' a i_tltla da appli
C:t(l:ÍO dos tlous lciiii!S, pnt• unpurt:Lt' 1sso Lllll:t des
]WZa do 111ais tl•i :100,000 fl'<lll~us t.' LJtu:t deiiJOI'a dt· 
111ais do li'es tnows altltn do p1·aso ostipulatlu; 
linalmonlo, para o tnpi~o l!lll 'I"" di?., <JUU uht•gaudro 
au lhil'l'u, tlil'ijit·a-su ao esla!Juleuinwuto oudu sn 
coasll'llira o ual'io, wlloc:u·a-so :llesta deito, c q1w 

"lllm. c E.xm. S1·.-Tcuho a hont·a dt1 commnnitmr 
a V. E':. que unsta· da/a solicit0i ao Exm. S1·. vis
cunr.lo de [lnju hri,o p:u•,1monlo da srgnmla pl'tlsfaç:io 
do t:onl1·ato celoi.Jmd.J ilom a companhia des Forges 
el Cllautinrs, ]lam a consti'Ucmio dos monitores, 
visto oslat· preunchir.la a· ~ondi~'<Ío a que so refere o 
lil':smo conLI·nto. 

Aproveito :1 oppol'lunitbde para pedir a V. Ex:. 
se digne umnd:u· os nomes que r.luvqm ter os rofc-
rit!us utOuitores, . 

Deus guanlo a V. Ex. • 

.• 
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. A leitura deste officio coillir·ma o engano quo 
commetteu o Sr. Marques Guimarfies. A refenda 
segunda prestnr.1ío foi paga om pl'incipio do Maio, 
quando ellc ainda se achava nesta CM e ou na a I tum 
do Pemambuco, em VÍII"CIIl para a Europa. E em 
que, Sr. presidente, potlerii1 p1·ejudiear a nuloridade 
fiscal deste officiaJ o facto de passar o Sr. capil<iO· 
tenente Leve! o attestado quando este era lambem 
membi'O da commissão, engenheiro de l:onstruc(:<to 
naval! o, por-conseguinte, muito competente. p<u·,t 
aprecmr os trabalhos e dar o mesmo attcstado ? O 
Sr. Salgado, sendo presidente da comrnissão, re
cebeu sempre os attestado.~ passados pelo S1·. Leve!, 
no que tocava a construc~ão naval e pelo Sr. B1·a· 
connot, no que tocava á machinas e os transmottia 
ao· Sr. visconde de -Itajuhá, álim de vorilicar-se o 
pagamento das prostar.õ~s, sem que jamais se tinsso 
dado por offendido. ' 

P.J"oseguo o S1·, Marques Gui mar:tes no seu rola
rio (lendo) : 

" Ao inteirar-me clo conteúdo desta ~ommuni
r.aç5.o, convenci-me que nada mais tinha atazet· com 
t•elnç~o ao n10nito1· j<l rlenominado Javtwy, e que 
pam uno correr o risco de atravC!lsar uma situatlão 
complicada e ridicula, devia abster-me comple'ta
me~to do tudo o que lhe' dissesse respeito. E assim 
dcvta· SOl', porquanto a secretaria de Estado, que 
mand:iJ'a fazer navios de dous lemes, tendo conhe · 
cimento de que as .~uas instrUC(lúes não estavam 
sendo observadas e que a comrnissão cncan·egada 
ele fazer exe.cutal-as mio tinha ap1·esentado razão 
alt<Uma que justificasse a recusa do systema do go
:vei-uo indicado para dai' lll'eferencJa a outJ·o,que na 
guerra do Pat·aguay se mostl'lim defeituoso, a se
CI'Ctaria do .Estado tligo, uão prestando considel':l(l<io 
algmra no unporlanto f:wto para o qual eu acabava 
de chamar a sua atlcn~;io, o aceitando .irnpassivel n 
l'l'j• i<;no <lo suas o•·dcns, indic<tva·d~J·auló!nle que o 
estiiCio do cousns lho convinli:t, e que impertinentl) 
sel'ia qualquer eonducta minha que não so tradu
zisse em completa absten~ão,u 

O Sn. B.mnoe·BAnnETo·-E elle communicou ao 
governo 11 ai.Js!en~ão ? 

O Sn. Urm:mo DA Luz: ~ N§o. A communicarão 
do que trata o Sr. 1\faqnes Guimarães e quó o 
levou :i abstenção,, é a seguinte (lendo) : 

" 4• secç~o.- N. f·,832.- Ministel'io dos nego
cios da mal'inha. Uio de .fanr.iro, i8 1le Julho do 
1874.-Fi<:o inteirndo do quanto V. S. mo cnmmu· 
nica em oJ!icio n. 3 de 7 do mr•z findo, relativa
mente ll impossibilidade de applicaJ'·SO aos monito
res em com.trucç<lo nos estaleiros da companhia des 
F01·ges ot Chnnticrs do la Moditerranée o systema 
do governo por lemo duplo. 

Deus guarde n V. S ...• Joaquim De/~no Ribeiro da. 
Lu:.- Sr. cnpit:To de fl•agata José Ma1·ques Gui
marites. • 

Era esta communicaçito a resposta ao seu nffido, 
j:l por mim li1lo, cm quo dcclnmva que a applica
\'rro do· lemo duplo nos dous monitores, importam 
o augmenlo de despcza do 300,000 francos, o do 

mais tres mezos, além do p1·azo estipulado, sendo · 
por isso. forçoso abnmlonar-so a idéa. 

Na segunda parte do trecho do relataria do 
Sr. Marques GmmaJ•:tes, rliz ello que a secrela1·ia de 
Estado da ma1·inha sabendo que n:to eram applica· 
dos os dous lemes nos momtores, como bavta de· 
tel'minailo,· não tle1·a proviilen1:ia alguma, porque 
semelhante estado tio cousas lhe convinha. 

Sr. p1·osit!ente, quando mandei constJ·uir os dous 
monitores, n<io determinei que tivessem dous 
lemes; ó mais um engano do Sr. capitao de fragata 
~larques Guimariles. · 

Tenho aqui cópia das especificações apresentadas 
pelos engeuheiJ·os tio arsenal de marinha d:i Côrte, 
onde so· declam e1ue os navios poderiam ter dous 
lemes, se nistll n;to houvesse inr.onv'enicnte. Ficou, 
portanto, ao ai'IJitl'io da commiss:Iil bJ•asileira,·fazer 
collocar ou n:io dous lemos, como entendesse mais 
conveniente; ella julgou que deviam. ter um só. 

Tmtemos, porém, do faelo d!J abster-se o 
Sr. Marques Gui.marãús, da fiscalisacilo dos traha-
lhos do Javar11• sem ordem supeJ•iot:. · 

Tinha clle autol'idade para isso? Não. Sua co1n· 
missão estava bem rlilinida e era auxiliar o S1:. Sal· 
gado nnquella fiscalisa~ão, e Pl'<lmpto. o navio, as· 
surnil· o respectivo commando para trazei-o ao 
Crnsil. · 

Porque n:to ·rep1·rsonlon·me neste caso, pedindo 
a sua ro!iJ•arla, desde que se julgava mal collocado? 
Col'l'ia·lhe a ohl'igaç:lo do assim proceder e não 
permanecei' no H<WJ'e desgostoso e desattento, 
.~ontm o que dispõe os nrls. 16 e 17 dos de guerra, 
que r~sso á lilr. • 

" Todo o offici~l de pníente, que em lagar de 
mostrar-se int•!J'essarlo, gostoso c exneto em cum· 
pl'ii' corn zelo as st~as pill'iga(lilos, prowre r.x•:usm•.se 
dellas cQm sul.Jtel'lug10s e mal fundadas dt•seulpas, 
li'ndo dado mais de nma vez provas de sua negli· 
genl!ia, SOI'á escuso tio rrnl serviço. 

" 'l'odos os officiaes embarcados ou em qualquer 
acçao de se1·viço em terra, devem ter um inteiro 
respeito :Is ordens, que lhe fo1·em dadas por aquolle, 
cuja patente ou antiguidade lhe lll!jam superior, 
como se fosse o commandante do p1·oprio navio ou 
do coJ·po em que tii'Ci' praça,, 

Devo ainrla, Sr. presidr.nte, accreseentar uma 
cii'Cnmstancia que contesta as observaçl!es do 
Sr·. Marques Gunnariies em seu relataria ; e é ha 
de estar iúfo1·rnado quo na Europa nem veJ·balmen· 
to -IJueixou-se este olftcial, aos seus camaradas, 
rnemlwos da cormniss;lo, com os quaes manteve 
roln\:ües do amisade, até deixa1· o porto elo llal'l'c, 
do haver si1lo mvstificado po1· mim, como, quasi 
dois annos depois, tleclai'0\1 no seu snp1·adito rela· 
tol'io l 
.. Vamos a oulra qncsiiTo. Ao chegar ;L Europa o 

S1·. capitrro de f1·agata Guima1·ães, a •11Jcm eu tinha 
dado uma comrnissilo muito honrosa, é verdade, 
poróm rnais modesta do que ollo suppunha, apre
sentou-se ao S1·. vis•~oJHlo 1le Itnjub:i c em oiTicio, 
dnclnrou-Jiw qnr ia incumbido pm· mim de fisca· . 
lisar a construcçrro do moniiOJ' .Tt!I'({J'!/o tomai' o seu 
commando, dopois ilo prompto, afim de condu· i 
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ziJ.o ao Brasil, o que no momento d~ sua despe· 
di da eu lhe dera ordens verbaes para entender-se com 
o mesmo Sr. visconde o com o S1·. capiliio de mal' 
e guer1·a Salgado, afim de que, caso ufio estivesse 
appli~ado aos dous navios em construcção o systoma 
do leme duplo, conforme as iudicaçlles da secretaria 
de Estado, fosse isto feito, se ainda houvesse tempo, 
ao menos no que se construía no Havre. 

No seu rolatorio diz o Sr. capitão de fragata 
Marques Guimarães que, taes ordens lhe foram por 
mim dadas·á vista de muitas pessoas, entre as quaes 
o distincto Sr. capita:o M ma1· e guerra Arthu1· Sil· 
veira da Motta~· · 

Não sei que pessoas estavam presentes na rcfe
J'ida oMasi:to; mas posso asseverar que ao fali ar· 
mo o Sr. Guimal'iies, no acto de despedir-se, sobro 
a questão dos dons lemes, limitei-me a dizer-lhe 
• suggira esta id~a á com missão brasileira na Eu· 
ropa, que tem em seu seio dons prolissionaes muito 
competentes; se ella entender que deve adoptar 
a idéa, eu approvarei, ainda havendo pequeno aug· 
mento do despeza." . 

Ora, Sr. presiden!e, · eu nfio tJOdia dizei' senão 
estas palavms, porque conhecia. as especificações do 
contrato celebmdo com a companhia des Foges c~ 
Chentiers e sabia que os mesmos monitores teriam 
de receber um só leme. Não tinh:1 mesmo ouvidu 
aqui os proflssiõnaes sobre semelhante assum!JtO c 
como, no momento de deapedirta, havia de da1• uma 
tal ordem? Se1·ia. isto de minha parte um acto de 
grande leviandade, tanto mais quando impol'lava 
aquell~ ordem verbal nltoração no contrato que eu 
nunca autorizaria, sem dirigir avisos aos Srs. Yis
conde de Itajub:l e capitão de mar e guet·ra Sal· 
gado. 

ATII'OSBnto ao senado o ollieio que o Sr. capit:To 
de. fmgata Marqufls Gui:uantcs d1rigio ao Sr. vis· 
conde de ltaju)J:i,Jiendo): . -

• Paris, i• de Junho de 1874. 
111m. e Exm. St·.-Dando conht•cimcnto á V. Ex. 

das instrucções da secr,•taria de Estado dos nego. 
cios da marinha, contidas no aviso n. t,HiG, expe· 
dido pela 3• secção, com data ele 30 do Ahril do 
col'l'ente anno, tenho a honra do apresent1r-me n 
V. Ex., alim de receber suas ordens. 

cações da secretaria de Estado, seja isso feito· se 
ainda for tempo, .no menos no que se construa no 
Havre, cujos trabalhos, em visla do respectivo con
trato, devem achat··se ainda atrazados. 

Como profissional e experiente, é dever meu 
inRistir nesle ponto, assegu1·ando á V. Ex. que n~s 
navios encouraçados de locomoção dupla, · desli· 
tinados· á operaçoes fluviaes, o_systema de g~verno 
de leme duplo .é questão de mteresse palpitante, 
como ficou plenamente demonstrado na guerra que 
sustentámos contra o Paraguay.• 

O Sn. SiLVEIRA DA MorTA. : -Isso é uma tra-
duça:o liVI'e, · 

O Sn. IliBEm o JJA Luz;:- O Sr. visconde de 
Jtajub:\ ao recebe1· esse ollicio, dirigio me o que : 
passo a Mr (M) ' · _ · 

"Legação Imperial do Drasil.-Paris, 3 de Junho 
de 1.87~, 

Illlll. e Exm. St·.-T~nho a homa de levar· ao . 
conhecimento de V. Ex. a inclusa cópia de um 
o!Iieio que acai.Jo de receber do Sr. capitão de .. " 
fragata José Marques Guimarães, communica!l· 
uo-rne . as ordens verbaes de' V. Ex., ácerca das 
modilicaçiies que deveu\ som·er, sendo possível, os· 
monitores encouraçados, ou pelo menos um delles. 

Só uepois de conversar com o Sr. capitão Sal· 
gado, poderei saber o quo será psssivel fazer-se. 
As modilicaçúes projectadas devem todavia cau~ar 
augmento de tlespeza e pet·da de tempo. 

Deus gua1·de a V. Ex ... 
Neste of!icio lancei a seguinte ·nota: • Res

ponda-se que fico inteiraclo e que as modificações 
a que se refere o capit:io ue fl-agat:l Guimarães 
dever:lo sor feitas no caso. de accllt•do com o 
r.apililtl de mar e guerra Salgadó e os capit:ies· 
tenentes Dm,,onnot e Levei, attenta a competencia 
destes para semelhantes modilicaçiies.:• , 

Este despacho confir·ma o que d1sse qu&nto á 
ot·dem vol'lml que dei ao 81·. capitão de f1·agata 
Marques Guimarães. . 
- O Sn. SILVEIRA DA MorT.\: -Houve conversa. 

O Sn. RIBEIRo nA Luz.. • o portanio, elle n4o· 
podia apresentar-se ao S1·. visconde de ltajub:i nos 
termos em que o fez. 

O Sn. SILVEIRA DA Mor-rA :-EIIe não disse que 
ia com ol'!lem pam impor isso aos cont1·atadores, . 
mas p:rra entender-se com a commissão. . 

Como vei-1 V. Ex. das mllsmnsinsll·ucçaes, e por 
communicaciies que me consta t01·om sido pela 
mesma secretaria enviadas ':l Y. Ex., o gove1·oo 
imperial commolteu-me a mis~fio de inspeceionat• a 
construcçilo do n~vio encour·açatlo qr1e so falll'iea 
actnalm(mle no Havre, no o~talll'lrcirnrnto deno· 
mitlado Dc.1 Forqrs et Chantiers de /a. J}lcditemméc, 

·devendo assumir ·deli o o eonunando logo qnu éstl'ja 
conduido. . - . 

Cumpre-me communienr· :l V. Ex. que, no mó
monto de minha p:u·tida do Hio de Janeiro, 110 dia 
4 do rnez proximo passado, e quando rccehin as 
ultimas ontens do Exm. Sr·. minrslro da m:ll'inha, 
S. Ex., vcrLalmrnte, mo autor·izon a •'ntcndoNne 
com V. Ex. e com o St·. capitão do 111:1r e ~uer·t·a 

O Sn. RmEmo DA Luz :--Eu tmha o S1·.' capit~o 
de fragata Guirnar·;ÜJs em conta de official muito 
pnrdente e t•eflectitlo, e po1· isso á ~ua pergunta 
snhre os dous lemes, respondi p~lo motlo que acima 
rnfcri. Se n:lo o tivesso ness't conta, r••spontlcr-lhe- · 
hia qno opporhmamente trataria dessô assumpto 
com as pessoas competentes. 

. Salgado, afim do que, caso n;1o so tenha applicado 
aos dons navios rm constnw~:1o, cm Fr:m\~a, o sys
tcmo do governo tio lemo duplo, conform'J as iutli · 

O Sn. ZACARIAS :-Se V. Ex. fo1· ainda ministro 
mio converso mais nas tlcspetlitlils. 

O Sn. HmlliRO nA Lu?. '-Quando J'ecchi o ollicio 
tio Sr·. visconde de H:1juM n•~ompanhatlo tio cópia 
do cjuc lhe entlei'C(~:II'a o S1·. Mar·ques Guinrat•fics, a 
min w_prirncira idóa foi demiltit-o da commissfio, 
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porque parc~ou-me não ser este official tão pru
dente e reileclido como eu o suppuuha. 

O Sn. ZAc,tmAs :-V: Ex. não lho deu ordem 
vcrual para ir a Lisboa? 

O Sn. llmEJIIO DA Luz:- Niio s.•nh.al'. Deixei, 
por·tlm, do demillil-o r]t•sde que li o s~n oJ!ir:io de 7 
de Jtmho, cm que dr~clal·ava ser for\'Oso alrando· 
nar :1 itlcia dos dois lemes. Dei, cnt:io, por· termi
nada a questão. Hoje rocouhrç.o ter commettido um 
eJ'J'O ••• 

em feuro, trouxe o monitor Su/imües do porto· do 
Tolon. 

O Sn. SIL\'P.Il\A IJ.I. Mo·n·A: -Foi mesmo a viagem 
•lo Solimücs que o matou. 

O Sn. Hwllrnn uA Luz :-Porque n<io t1·ouxo 
t.:;mhem do ·lhvrc o Sr. capit:lo de fragat.a Josó 
Marques Guimal'líes o cncoumçado Javam? Deixo, 
Sr. fli'L'Sit!rnlt1, ao~ l11·io,o~ e:unat·a,]as !lcslB.o!fieial, 
que são os mais corupelcntes, aprecrar c JUlgar o 
seu procedimcuto. 

O Sn. ZACAI\IAS :-0 primeiro ct't'o foi conversar O Sn. SrLVEUU n.< Morr.\:-Mas este veio com~ 
com el!e :l hom da partit!a. -vamos ao scguut!o. hoi:itlo, 

O Sn. SILVEIHA DA MoTl'A :-Houvo conversa. O Sn. RmEmo DA Luz:- Em nada lhe podia 
O Sn. HtnEmo DA Luz :-0 l'r'!'o foi n:io ter se1·vir o comboio O facto de vir um If.wio adiante 

dispensado da commiss:io ao Sr. éapii!To de fragata não o salvaria do perigo. 
Marques G_uimar:Tes, naquella l!W(Sião: O Sn. StLVI!li\A n.t ~l01'TA :-Oh I c cautela que 

Sr·. presidente, lendo dado as cxp!lca~ões sourc eu aconselho ao S1·. mmisli'O, quandll se for fazer 
os contr·atos prímilivo e addicional com a cornpa- l:i fór•a cxpcricneia do Salimõl's e .Tavary que v:1o 
nhia dcs Forges et ch:mtiers pam :1 CtJitstrucç:Io dos cm outr·o navio En quero ir com V. Ex. mas não 
monitores, assim corno sobre acommissãoquetlci :ro nos t:i1ls. 
Sr. capit:lo de frilgata Guimar·ães, abstr•nho-111C de 0 Sn. 1\IBEII\O DA Luz g1·. wcsidcn!e, o Sr. 
analysar os outros trechos do seu relatorio, JlOI''!UC ,~hpilão de fl·agata ~!:lt'C[tles Guimarrres dit:ige no ' 
o 1111'11 fim é unicarnentc rcstabelcccJ' a Vl'rdade e seu relatnrio, cnnsn;·as ao venp1·a 111 Ju Sr. VJscontlo 
defendr!r-mc, bem como :iquclles funccionarios Cj\lll ,Jc !lajulJ:i, :l culnmi.<s:lo •; a compagnie des Forges 
commigo tomar·am parle nos r·eferidos coulralos et eles Chaufinrs du la ~Irtlifen·::néc. 
pnra HC!JIIisi~<TO desses navios. Não rrnci'O ÜlZI'I' mal E facln saltit!o que n:L llll!clrauica, quando um ar
a nin;.rue1n, JlOI'que, se quizcssc, nesso mesmn rela· tist:L toma :l si fazer uuilrabalho e não o exccula,n[o 
torio iria em:ontrat· faltas o al~uma hcm "l'avc. d - o l~n\:a a culpa :i si, '!las :i ferr~menta e q~e se 

O Sn. SrLVErnA D.\ ~I01'1'A: -Isso é r.ousa l:i servi o. N:1o •Jstrauh:ll'la, S1·. p1·os.ulento, qu,e o S1·. 
pa1·a o consellJO de glteJ'I'a. Elle já foi absoviuo capit:lo de fragata. Ma1·ques Gnn~arães drssessc o 
pelo supJ·emo conselho militai', , que •li~se no seu rclatorio do nano que çomman· 

O Stt. llmmmo 11.1 L11Z : - Podia sc1• sujei! o a· dava, mas ccnSUI'<II' a todos aquelles que d1rccta ou 
outro conselho dt• gue1-ra. indil't•t:lal;ll'llteconcoi'J'CI':Lill para semelhante con-

stt·uct::io e ate a quem lho deu o commando, é facto 
O Sn, SILVEIRA DA MorrA:-Conformo a matel'ia. cxt1·a:n·dlnario 1 
O Sn. ZACAni.\S :-Nilo tcn~o presel"ipto p6tlc O Sr. viseontle de ltajuh:l, Sr. presidente, (apr.o-

aiuda. vr;ilo a o<:~asi:1o para o.de~l:tr:ll') \lcsemRenltou por·~ 

O Sn. llmr;:mo D.\ Luz :-Sr. presidente, quando 
se mallflon eousln1ir· rm Ft·:ul~a, no :umo tle 18G'~, 
o cucour:ll'.atlo fl1·a::;ii, Jui incnm!Jit.lo de !l'azd·o 
att! o porto"!lo llio de Jmwiro o Sr. capit:To de fl'<l
!(ata H•·nriquc tlutonio Baptista. Este offidal, s••m 
IINthum ont1·o que o ajuJassc e só cou1 17 rnal'i
nlit•ii'O~ a ho1•do, todos conll'alados na Etu•opa, 
saltio de '{'oulou e chegou. ao !lio de Janeiro tra
ZPndo a salnunenlo o st•u n:tvio. 

E, cump1·c notar que e:-:!e nai'Ío saliio do Havt•e 
sem que tinssc f,~ito as CXJlt'l'iencias tia mucllina o 
do ca1eo, srm que tivesse I't•ito as da artilharia, c o 
qnr é mais p:tl'n. ndmit·at·, sem CJLW livf~ssc, sr. qttnl', 
I'Pgnlado as agnlhns; e ••nlrolanlo, seu tlislinetn 
corunwntlantc, não dispomlo a pl'itH'ipio du um só 
Jwmem que podessc fazer IJU:u·tos, o li'Ouxe com 
fi.~liz viagem tttU agui. 

Pnstei·ionllL'HI.n, o distindo t:ap1tão Lle fragata Yilal 
•ln Oliveira, de saudosa !lll'lnul'ia, II'Onxe tnmlre1n 
corn pnnt:ns lllal'inlll'ii'OS ~onlr:ilados na Europa, atr:1 
ao pu rio dl'sta cidade o t'n•:rtnr::~'ndn 8ilorulo; n li:; 
ltr•rn pou,,o tnii!JIO, tinalnii!JJl!•, n lllllil.n diguo capil:1u 
dr! frn~ata 'l':lllllrLHim, ::uja i':•lla dilli.-.iluw:tlll sc'l':l 
supprida na :u·umda, j:ll.raslnntn rloenlu •J :tl'llendo 

fettarnelllll Ul'lll a COIIIIlliSSar, que JIJO ÍUl I~OIIfi:ttla. 
S<lu-lhe cxlrnmamente grato pelas pt'lwas d~ zelo e 
adivitlad~. qu<l !leu, assim ~o mo pela coadjuvaçl!o 
que III'CSlOU•HII\ . , 

Os mcmbl·os d~ comnuss<To os Srs. cap1t~o de 
mar· e guerra S.dgado e capit:Les tenentPs Bra~on· 
not c L•wel cOIIlfll'ir:un o seu dever·, mostraram:se 
dignos rJc SI!LIS Jrolli'OSOS ]li'CCCtlúlllBS, 1:0cn0 funC<liO· 
narios puhlicos tio Br:tsil. 

O Sn. nAn-i.o DA L.tGUN.I :-Apoiado. 
O Sn. H1111m10 o.t Luz :-E a admiuistraçcro da 

Compagnie des b'oi'!JeS l'l Cha11/lue~·s da la Med itCI'I'I~Jil'e 
w1o só ÍL'Z sal~l·ifidos para seJ•vu· ao goYeJ·uo un~ 
perial, corno deu provas ,]c th•sinlcrcssc. · 

O Sn. ZAMl\l.IS :·-HtH:ehcmlo alto premio. 

O SI\. Hum mo D.\ Luz, :- t11'Jii'O-mc ao facto tlc 
lt'l' a co1npanhia mautb•lo oxponlane:uneutc segurar 
n rnon'rlo1· Soli111ües, cnulra os l'is<~ns de lan(.alncnlo 
ao 111:11', Pln faYol' llo go\'ernn illlpi)l'Í:\1, se111 exigir o 
Jl<I~<IIIICIIIO ;Ja duspL•za qur le\'e d.l' Jazei' 

St'. pl'esidDJJ/1•, não f'arL•i :1p1·ncw~.í'iPs tioUre o 1~1'~
cetlitlll'Hio du S1·. capil:io 1lo fnigata Marques ü ~~~
utar:t;.•s, 0111 rcla\.rro ao ruiniotro que !:mio o dts-
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tinguio e . honJ'ou, d~nuo-lhe ~onímis~ão ignnl :l ·adquira conhccim'cn!os pro:issionacs. Nem outro 
quo poRlenorrnonln foi rlada. ao Iliusti'O Tamliorim, podia ser seu pensamento, rnas a redacç5o elo ar
c eollocando-o assim na allu1·a daqnclle dislinelo ligo p1·cs!a-sr. a inlcrprotarõ••s diversas. A parlo 
o!Tit:ial. Lamento ~ó CJUO o ~~·.:i\larrJIWS Guim:t mais essencial das habilitações que o offidal de 
rãt>s, dous :mnos dnpois, es~1·ovessu Ulll l'elal.nrio, ma1·inha devo trr, que é a dos conhrcimentos pro
denunlliando ao publir:o arJLll'lle mrs111o minisli'O, tissionaes, é complclamcnlc sophisrilada. 
quo enl:ío já o nao cm, como misti[icadul', o de m:i ·Eu po1·guntarci ao honrado ministro se, para a 
fé, altriuuinr/o.lhc tPr CXIll'di•lo solm~ o nwsmo ob- hoa exe1:U0:ío desta lr!i, teve em vista o matrrial 
jecto orrl••ns conlradictorias entre si. qno poss111mos pam as viagrns do oceano, e se tr!l'ia 

Sei compl'i!hrnrler bem a pcl'lurha~:1o do espírito c/wgado ao conhct:imcnto do lrgislarlor que hojo 
. do S1·. eap1t:io de f1·ag-nla ~1:u·qw•s Gniman1os causa· n:io lemos urna divisi(o no Rio da Prata, composta 
da pelo malogro da i1npo1'taulo commiss:ío que lhr do navios convenientmnente p1·eparados, o que 
foi coufiarla. EsqiJeí~O·IIIr. mesmo de suas cousm•ns, ont1·'om foi a nossa pl'imeim escola. troio gue 
porque, 81·. presidente, li.'IHlo·o cm cnflla de olfi,:ial 11:\da disto clwgou ao conhecimento do legislador, 
brioso, s1lÍ bem avaliai' quanto lho t1w:l doido o cns- po1·qno onWo este artigo ·teria redacção muito 
tigo IJIIC com•?çon a soll'l''!l' desde o dia em qne, o diversa. 
d"islincto capitão de fr:1g:da Antonio Alves No- Perguntarei ainda ao honrado ministro quacs s:1o" 

l(neira, trouxn do H:tl'l'e c aman·ou a nma das boias os CtlÍlh••cirnonto~ profi~sion:ws que adquire um 
do po1·to tio 1\io de Janl'i:·o, o enco\ll'açado Jrwm·y, ollldal de ma1·inh~, commandando navio dQ guerra 
qualifi~ndo pelo seu ex-commandantc de inavegavcl dentro t!n um dos nossos rios ou fundeado no 
por ingovernavel I porto do llio rlc .Tan~iro. As cpmmissüc~, !(Ue toem 

Tenho concluiJo. (Muito bem. muito bem) de faze1·. ~s~cs na \'los den.tro je nosso~ r~os, s:Io 
· _ ' scrnp1·c clirJgldas pelos pral1cos, que se ~mam por 

mar~.as especiars que Icem em tei'I'a, de fórma que 
a agulha de marem· é quasi semp1·o objecto de luxo 
a bordo. 

O l'!iJ•, G1ftl'~1o G3n 1.ar.;aana1-Sr. presi
dente, a leilum do relatorio do honrado Sr. miniglro 
da marinha demoveu-me do PI'Oposito, ern qne 
estava, do n:1o tomar parl.e na discuHs:in da fixa~áo 
da for~a naval. Pensei que o honrado ministro, no 
seu relalorio, viesse dizei' ao corpo legislativo 
quaes os embm:aços qne se tinham encontmdo nn 
execução pratica ria lei de ~1'91llO('U'!S; pensei qne, 
competin1l J ao hom·a1lo mm1stro velar pelo bem
estai' dos seus subOI·din:ulos, vie.;so S. Ex. dizer-nos 
porque, t!n uma m:l intoi'PI'etaç5o dada :l lei, veio 
ella J'cl'ii' direitos atlrruiridos :i somu1·a ela lei, quo 
então l'cgia egsa mat•·I·ia. . 

A' vista do exposto, venho :\ trilmna fazer al
gumas considr:J·aroücs tlc amigo. 

Não é meu fim' molestar o ·l10nrado ministro. En
tendo, S1·. prcsi1leute, qun alguns dos :u·ligos da lei 
de promoeõ1~s n:To p1·ecnchorn os fins qno tivemm 
cm vista' seus aulol·cs. EsJ'o1·rar-mo.-hei por dc
monslral·o, e, se estou cm .cno na~ minhas apro
cinções, o quo poço ó q_no disso mo convençam, 

O art. i • § a• da lei n. :'!,296 de l.S de Junho 
de 1873 diz : . · 

Os oillciaes subalternos e superiores ela armada 
até o posto de eapil:1o do mai' c guerra nrto po
derão ser· promovi!los som terem h•cs annos de cm
]Jal'CJUO em navios elo guerra, no posto em que se 
acharem. • · 

N:to desconheço, S1·. p1·csitlentr., qnc a con,li(~:ío 
do eml1111'qne é a mais essl'llcial pa1·a o oflicial de 
marinha, mas n:io concol·do com a I'Cilac\~:To drsle 
a1·iig-o. As duvidas, que se: tcom suscilado na oxo
CU(Iiio da lei 1lc promO('õos, s:1o motivadas, em 
winh:t opinião, na base inju.•la, :u·hilml'in, dos 
trr.s annos do cuJIJ:II'lfliC no 111esmo posto, condi(~:ío 
imp1·escindivel pam o act:r.sso, pre.JtHiieando, püi'· 
tanto, a OJTiciat'S Pllljll'l'g:u)IJS lllll diVI!I'SOS SCI'Vi\.OS1 

para lfliC s:lo nPccssal'ios eonlwcinll'nl.os tccilnicos. 
Eótou cnnvmwido de 1/11e o IPgisl:ulol' leve po1· lirn 
delcrmin:u· prazo sul icieutu para rJUO o olllci:)l 

Cabe-mo aqui pet!ir licença ao .senado para ler 
dons tmchos do relato rio, que tive a .honra de 
apresentai' :i S. Ex. o Sr. min1slro da mnrinl1a, re· 
ta ti 1'0 :\ minha enfadonha cornmissUo a Mal to Grosso 
e Alto Uruguay. Isto tem relação com o que tenho 
expcnd it!o, e, como n:Io é reservado, creio que po • 
dei·ei ler. ' 

O Sn. Mt'NisTno o.~ ~ÚmNHA:-Ém alguns. pontos 
não é; se cm todos não fosse, j:l estaria publicado. 

O Sn. nAnio IÍA LAGUNA :-Depois de fazer o his· 
torico sob1·c o estado elo asseio o ordem em que en
conll·ci a forr.a n:wal estacionada na Assumpção, 
digo: " Peni1illa V. Ex. que cu fa(~a algumas r~
nexúes saggel'idas pr!la longa experiencia de 50 an
nos de serviço c pelo conhedmento que tenho da 
nossa marinha, apresentando uma idéa que julgo 
SOl' da mais a/la ~onvenienr.ia. 

As guanlir.úes dos navios de ~uerra, além ele 
disciplinadas; devem BOI' adestradas cm todos os 
cxei·dcios e muilo e>p11cialmente devem SOl' mari-. 
nhciros, sem o q1to pouco v:~lem ; é o que em grral 
se nota nas nossas guarnições, que,. lendo tal ou· 
gnal disdplina, pou1·,o ou nada s:~bcrn de sua pro
hss:io. E nem outra cousa se pódQ csprra1· de guar· 
ni('ões t!e navios quo passam mezns o annos ancoli· 
rados. cm um rio;· nas pouoas commi~slius, quo do 
longe em longe fazem, quando mmto se podem 
forrna1· m:los homens de leme, ignorando tuJo o 
mais rla a1·to do marinheiro, isto é, n~io p:issam de 
11mrinhniros d'a!Jua rlocP. . 

Hl'lativamrntu aos officiae~, ain1la o r.aso cl peior, 
porque os anligns prnh•m os habitos da 1'i ua elo 
ma1· o os modemos nada podo111 ~prPIHllJI' ela pro· 
Jiss:io; 1;1~:ío po1· 'IIW sn eneonlr:1111 hoje['" tr1wntes 
n al1! ollie1aes slljlt'riOI'CS qne nunea oom1nand:1ram 
um qnal'io :\ vela. E t:on1o não h a riu . aconi•!•~I!I' 
assim se ha ollidacs quu se Icem consci'\'atlo u:1 cs· 
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taçrro do Paraguay durante o longo per iodo rle ~i to Diz a lei no ~ 2• do art. S• que o tempo rio ser·· 
aunos, corn mui pequenas interrupções ? A' vrsla Vi(:O rios offieiaes emiJarcarlüs nos tr·ansporlcs de· 
do que ac:iho de expor·, considero ·nrna medida da yer:i ·st>r contado por rn0taile. 
maior· irqHJr·tancia a rnndi!.nç.a anunal. dos cornman· De maneir·a, Sr. pres!tlenle, quo um offir.ial do 
dantes, ufficiaes c ~Ual'lrições rle .lodos os nal'ios es· marinha ernua:·cado om um rmvio rlc gurrTa J'umi•JU· 
!adonados nos r·ios, e urro pcrmitlir quo soh pro· do fHn rrm por·to ou dentro tle um rio adf(uiril mais 
texto algum alli coulinu.•m prH' mais tempo. Con· conlwcimentos prolissiouar.s do que :Hluélle que 
viria que os mesmos !lavios fossem rr.rutlados, !na~. commantla um transporto o faz 1~iagens no Otleano. 
corno m1o portemos d1spor· de rnalenal sufficwnte E' a conclus;io logica que se pódo tÍI'Ill' desta dis· 
para o fazer·, ao menos mude-se lotlo.o pessoal, o que posi("io. Um tr·ansporlo n;io dt!ixa dt' ser· nal'io tlc 
nenhuma dilficn!dade apresenta cm sua exccu(:tO. gu~n·a; o stm eomrn:1nrlante, oilllliaes e pra,as estão 

Se esta .med11la não for· adoptaria desde Jil, o snjoito~ ao regimento provisional; enlrelarito, além 
governo nil'o potler:l contar com o!liciaes habds e rlt•s'sa desi~naldade, a que me reliro, i!lles, comman
gual'fliçlles adc:dradâs e ver:llavrar na marmha a danto e olficiacs, teem menorés vencimentos do que . 
indisciplina e o vieio, consequencias irnmediatas da os rmL:úcados em navios de gucr'l'a. 
inacçfio. " N:Io seria mais convonicnlo que a lei tivesse 
' A respeito do Rio da Prata digo 0 seguinte: marcado um prazo pam os officraes em1Ja1·car·ern 

em tr·ansportes, goznntlo clles das mesmas gamn· 
• Foi em outras épocas a dirisiio do Rio da P1•ata lias que teem os dos navios ti c guerr·a? Digo isto 

a escola de nossa marinha; .ahi SfJ formavam habi· quanto ao tempo tl•l par., porque cm tempo do 
Jissimos oilluiaes o excetlentes mm·inheii'Os; os guerTa os transportes cst;lo armados, prornptos 
navios, que á ella pertenciam, se distinguiam não para se 11atcrem. 
só pelo asseio, Ol'dem e disciplina que nelles M Sr. pr·csitlente, passo agora a tratar rle um ponto, 
observava, como por suas 1-(Uamições adex:trar.las que me ó bem custoso, porqne prec-iso fazer tlom· 
nas manobras e cxcrcieios, finalmente emrn apon- par'a(:Cit•s pam 'mostrar qu1• a lei é m:l. Não vrnho 
tadns como motletus do navios de guerra. aqui cr·imir!ar· o honr·ntlo rninistr·o. porque !lilO 

Podia dizer·-se quo o Hio da Prata er·a para a cumrr·o a ler; venho somente nponl:u· os defertos 
nossa marinlra o mesmo que o canal da Iugtaterm quA ha nessa lei. 

-e a bahia de Byscaia eram par·a as mal'irrha~ ingleza Tenho do citar nomes, mas devo declarnr que o 
e francrza; era o nosso Vtrdatleii'O campo do mano· faço contra minha vontade, não tendo cm vista 
bms. Notava-se mesmo um certo or·gulho enL1·e oll'ender· os ollieiaes, cujos nomes vou trazer :1 
officiaes e marinheiros em pertencerem :lquella di· tribuna, porque elles u:1o s:lo culpados. 
visão. · O honrado Sr·. ministr·o da marinha acaba de pro· 

Os almirantes e chefes que a commanda,vam, com· mol'er (muito lrgalrncnte, o eu não venho aqui cen· 
prehendendo bem a delicada missão, que se lhes sural-o por haver ftJito essa p1·omo1:ão) a capit~o de 
contiava e reconhecendo qne a rratica o sarnento. a mar· o guerra o capil:to de mar· c guerra gr·atlnado 
pratka é capaz do formar venlarleiros os man- de Lamare, que é um excellento pae de J'amili:~ e 
nheil'OS não peJ·miltiarn que os navios se demoras cuj:1s boas qtmlidades l'econhe~o .. 
sem no~ por·los; ludo era mol'imento e aelividacltJ,, Mas eu lll'üciso!lr•azer a vida militar desse official 
.E' preciso, portanto, Sr. presidente, estannos par· a fazer· a conrpamç:1o eom a do outros: 

prevenidos par·a qnaliJUOr emcr·gencia 1!!)1 ur.n thea· • Sahio 2• tenente em 2!! de Junho de !83G. 
tr·o mais vasto que um acanhado e O$lr•etto 1'10. 

1 Temos olficiaes inlelligentrs- e cornjosr s; mas. é achando-se no Par·:l, dolll e veio para esta COr·le a 
preciso reunira esses dotes, ali :Is muito apt·eciav~is, f::l de Maio do mesmo a uno, no br·igue Con.çtanva 
as habililaçllL>S profissionaes par·a que, em occasrão de m~u com mando, foi para o Rio Grande do Sul·a 
de pori•o, possam os officiaes, Mo só com a sua 213 do mosmo mr.z c armo; regresHou :\ Côrte a 
inlelli,~ncia 0 coragem mas lambem com os co· 2ltle Setembi'O r!e 1871. •Esteve, portanto, no Rio 

o • 1 t G1·antl~ do Sul :li.i armos. N;1o far·ei cornmental'ios. nhecirnentos pronssio~aes, dom mar os. c ~meu os. b 
1 Ora, isto não se adiJuu·e, estan1lo o navro lunde:tdo Eu creio que o no l'fJ f uquc de Caxias ha de se 

nos portos ou dentro de 1-ios; ó no oeoano que se leuturar· da época em rrun so crearam cor·pos ri e 
cavallaria no Hio Grande elo Sul, e varias i•• te-aprende. . . t 1 1 

Do que ser·vir·:l a cora~. 0111 em u.m comrll!lncl:ml.e non es c a ar·null a requereram passa1' pam cs~es 
" 1 corpos. de na1•io de guerra, se ello ná? li ver os cOil_l~C!· 

mentos prolhsionans uec.essal'JOS par·a bem. d_ll'l,grr O Sa. ouoJn nE CA~I4S (pl'eS-itlente do conselho): 
0 seu navio, fur.er os ma rores osl.ragos no uumrgo _ Dous ou tres. 
e ponpur o mais que lhe for· possível o navio o as 
vidas que llw foram confiarias ? . O Sn. nAnio nA LACIUNA :-Er1l:io vd o senado 

Jlll(:O justiça, Sr·. pr·csidnnle, ~OH autor_es da let, que ó vel'lladn o 'lllC acabo de dizer. 
mas dtwo declarar· que n:1o é possrwl conlrnna~ clla Ei~ o qun faz o gt.lV<'I'llO ccrlorulo aos empenhos; 
a subsistir sem alguns retoque~ ern ~arws arlrgos.· consm·va o[Ji,:raes ~0, :ltl e mais armos cm um logar, 

com gr·ave dcll'iuwnlo do ser·vi('.o. 
O Sn. Sn.mmA n.~ Mo·r"r'A :-Apoiado· Estove o Sr·. do J,;unar·e :w annos no Hio Gmn· 
O Sn.. BAILiO n.~ LAr.UNA :-Vou agora tr·alar da de, e. cllL'gando ao llio de .Taru•iJ'O, foi COilllllHilllar 

1 I · 1 l' t l o cneoul'a\'.ado Caim!/ ale 1872. E~to crwJur·:w.a_do parle L a CJ r e a 1 v a aos mnspor ~~s. , 

~-,,,. 
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estava amnr:rndo a dous ferr·os, com ~O ou 30 pra~~s 
dll guarnic:lo, ruas al'!mulo I' UI guer·r•a ; pr•ecisa v a 
de f:rzer UI/la uLm, que airrua rrào se tiulra coure-
ç:ulo. . -

O Sr. rio Lamar·r, rldxantlo o corrrmanrlo clr~~e 
navio, l'oltou para o llio Gr·aude ern t87.1, alli f.,j 
capil:io rio porto, corrrmautlarrto de carrhoncir·as e 
d.a flotillra tl.:rquella provirrcia, .o veio r.x••rccr· o 
cargo de cai•Jtào do porto mter·mo do Rro du Ja
neiro.· 
E~so omeial sor·á muilo digno, tol'á pr·est:r•lo 

muito bons SL•r·viços no Uio Gr·arHio, mas o IJLIC tl 
c~r·to c qurJ nunca corrrrnJrHiou quartos no ru:rr· 
alio e ainda rnerros navio; "" nce:uro. No eJrlarrlu 
curnprio·sli a lei e elle foi prourovidll. 

Agora vou fazer· Ulll:l cornp:rr·ar;io, OIICUpando
me do capitão de fmgala JfQuriqire Aulorrio IJa-
ptisiL · . , 

Este. omcial commanrlou grande numrr·o ele \'rzcs 
navios no oceano; tern dado provas caiJ:res (\e srra 
capacidade prolissiorral; r! irr!t•JiigPnle, illuslr·:rrlo, 

. pruho e, alem disso, c:rrrei(ado de nurnProsa f:~rnilia. 
A ultima cornrrrissáo que lkSr'llrperrlrorr corno corn· 
manrlantfl da navio dr. gur.r·ra, fui lr~:rzrw ria Eur·opa 
o f'IIC•nrr·aç:ulo Brasil para Rsla C6r·t•J e daqrrr 
lel':rl o pam o Hio da Pr·a!a. 1',·tr.lo l'siurlarlo Se· 
riamerrte a arma dA ar·tilharia, como o l••rn fr•ilo 
poucos rios qrw teern ido :l Eur·opa ·applic:rr··Srl a 
certas esp•!cialitlath•s, o Sr. capillto ri•• f'r·:rg:rla Ba· 
plisla é hoje o dir·cclor do Jabor·alol'io pyrolu
chnir.o da mal'lnha, Olllle tr•rr1 mosf.r·arlo suas 
gr·arrrles halrilitaçõrs. E a proposito, eu corrvid:rr·ia 
os nohr·es sPn:rdor·r1s que querem acabar· corn lodos 
os lauorator·ios, que fossrrn ver aqnelle estabeleci
mento, que ~az horrm ao paiz. 

" O Sn. ZACARIAS :-Corn todos mio; querem que 
haja um só; nirrguern fallou em acalJaJ' com lodos. 

0 Sn. DARÃO DA 'I.AGU:VA :-Este official foi ao 
Rio da Prata exarrrinar· o modo t:omo nossas gu:rr
ni~õtlS lruLalhavarn corn a al'lillr:rl'ia model'lla; 
tudo que ó relntii'O a esse illl[llll'larrte S••rviço do~ 
navios· de guerra, foi por· elle cnirladosarrwrrto 
examinado o resolvi rias !orlas as duvidas. I' !'lo 
dt•s.;nrpeirho desta comrniss:io uwr'<'<1PII rnnilos elo
gios. Erulirn, cm sua yida ruilit:u· tem recL•Lido 
cmschlu nurrllll'O de !om·or·t•s. 

Quando estava n:L Errt'll[l:l eslrrrlaurlo m·lillwria, 
de que fez sua CS(ll'Cilllidarf,o, r·r•c,.iJeiJ rr·rm carta "" 
um ministro pr:ofissiorral, um dos "llici:rn.• "'' rrra· 
rinha mais intelligerr!t•s qnr• tivf'rr10< rr:IIJlli'lia époL~a, 
o Sr·. Joaquim Josrl Igwrcin, tlopois viscorultl tlt! 
lnhaúrna, na qual dizia o illrrslr·" alruir:urto. d11 vr•
ner·ada memor·ra, ao Sr·. capit:l11 de fr·:rg•rla IJaplista: 
• Dou-lho os parah•ms pela sua ill'rn lfll'l'edd:r Jlf'O· 
niOI'iÍO. E~tava-lllP. rc~cnn.do o pr·:1zr.•· dn nssigfi'IJ'· 
lhe' a sua nova palcul"; e, sn rr:lll me ft1r·a dado 
Jllais nad:.~ far.r.r no urcu rnirrislcr·iiJ. est" facto seria 
par·a rrrirn hasl:1nte r:rr·a jlllg-al·n pr·,Jicrrn u 

ya o sPrradll I(IIC e~lr•: oJJi,:inl u:loyorlia r·ecPI~''I' 
maroll' clngro •.lo :Sr·. nurrrslro da IIHII'IIrli:~ rln f'lll<!n. 
Enl.r·~·laul-u, ve111 a lei dn pr·nrnol~L'i1•s t\ drz dc~iiJlle· 
d:11larrwrrtu: " U Sr·. enpit:io de fragala Herrri!JUr> 
Arrtouio Baptista u:to lcru mais din•ito de SI' I' l"'O· 
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movido; o unico dir·rilo, qnc hoje lhe assiste, tl'o 
de .r"forrnar·:se. " Boa recorrrpe,nsa a lollgos ~ 
valrnsos ser·vrws I 

E!s a collip.u·a,no que rir f.1ço entro os dous 
offi,:r;rcs, IJLil' ac:rho d~ rrrnrwiorrnr; urn, o Sr·. D:L· 
plist:r, omcial distinclo, lrorrwrn do mar· o cheio de 
scn·i~os irrl'portafltcs, n:lo fui promovido, porque 
exer·m• um:1 especialidade irrdispL•nsavr.l á mal'iuha; 
e outr·o, que mlo r·••unia esses requisitos, e no en· 
tarrto foi J>r'ornovido ·J 

Aponlal'l•i oulru freto de prornoç:ío. 
Acaba de ser· prorrl(IVido urn ex~ellcnte p~e de 

farnilia, ([UC r.u corrsider·r!i srrnpr·e.- o Sr·. capit:io 
rio fr·ag:rla lll:tnorl Benccio Jlu!'lado de Menrlonça. 
,\ viria drsle offidal IL•rn sírio quasi Ioda uo curpo· 
rlH imper·i:re.~ rnarir.rhr>ir·os; -nunca cornrnamluu ua
vros "" oceano, ao rnPIIOS que me o:onsre. e creio 
que thrr:rrrle rnuit•J {louco terrr.jJO couuuaudou quar· 
tos a hordo de navios de guel'J'a ... 

O Sa. SILVEIRA DA MorrA:- AgÓt•a commlnda .-
um cncouraçado. · . 

O Sn. n~nxo D,\ T.AGu:u:- ••. esinve II annos 
no com mando da cornparrlria de artifices, onde pres· 
tou uons serviços, ó vm·tlude. 

O Sn. ~I!Nrsrnn DA ~rAnrNnA : -- N:io foi promo. 
vi do, leve a gradua~:iu sorrwule. 

o. Sn. nAn,\o DA LAGUNA :-Isso é que en qunria 
ouvrr. Ent:io a gradu:rç:iu n:io é prornoç:io? Ain· 
lb n:io vr.isso crn nerrhu111a lei milit:rr·. A ~r:ulua· 
~:lo só n:lo d:l direito ao gozo do soldo, ·portl11r dá 
todas as l10nras e mais vanlagHns. Qu:Ultlo o offi· 
ci:d gmduadn é prorn•widn a df~ctivo, vao urrsear 
sPn lugar acima daqr.relles que Jorarn prumoviilos 
por· rnerecimeuto, sendo mais modernos do que 
ellc. 

Sr·. prcsirlLmtc, pólio ser· qno en esteja em erro, 
mas enlemlo que a gmduação é uma fir·omo~iio, •• 

O Sn. ~!IN!Srno DA ~IARI:.'HA : - N:ío ó, resll'icln-
merrle fall:rJillo. . . 

O Sn n~n,io n.\ LAGUNA: - .•. o se~1pro o Õuvi 
diz••r· a tod11s as JIL'Ssnirs t•ompelenlt!s. 

O Sn. l!!Nrs·rno DA mnr~ru:- Em gemi é. 

O Sn. n m.io D.l LAGL'N.I :-!lem; estou satisfeito 
com csra tlt···lar·nc:io. 

O rlllifl''' rrrinisrr·o pr··•rnovrrr esse omcial e rleu-Jhe 
r.rrrr cornr11arrdo p:rr·a precrrclwr u l~mpu, a'ssiru ~ouro 
deu ao ~r·. de Lnrnar·p, _ 

!Jr>srojo. por·érrr, saher· se o Sr. MPnrlon~a rst:l 
pr·r>orrdr,•rulo tempo coruo •:apil:lo ,Je mar· c ~m·r·r·a 
gl'aduntlo ou se t:OIIIO cnpililo ele fl'a~ala. E' uma 
rJUL•st:lo que t:uu~cru pr•••cisa SI!!' escl:rrecirla. 

O Sn. lrrxrsTno DA li.Inrxru: ~ Esl:l precnclwndo 
o tr•mpo dtJ cnprl:ío rl11 l'rng:rla pam potlr•r ser pl'O· 
IIIUVillu a cap11üo tlt! 111111' e guPna dl'tlt.:li\'0. · 

U Sn. n..1n. io ru L1r.uN1: Pns.<o rsl:tr· r.m PITO, 
rn:1s Jll'\'O pcrudss:ln p:rra dizrr que :rirrda u:lo l'i cm 
llt'llllutna !Pi ulilil:u· J't!jltllai'·RI.• a. g1·adnnt~iio t:omo 
cortsa ueuluwra, corno vcrllatlcim iuutilitlade. 
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O Sn. Mll\"ISTRO _nA liARIN.IIA: -Jtl ox:pliqnei; em 
sentido gcneri~o charnn·so pi'nlliO(::lo, mas cm sen
tido I'ORlrkto, n:!o ; n~o dtl dil·cilo á p•Jrcep(:ilo do 
soldo. · · 

vr.!lnbiliilaclo a fJ•ngata Constitltiç<io, ciJ·cumstancia· 
de que não cogitou a !Pi anlorJOJ', . · '· · · 

Oi•pois disto, o nohl'l' I'X miuistro ela marinha, 
o S1·. C•IIJselheiJ'O J<>:HJuim D<'iphino, mandou ouvir 
O COIIRC/110 IJ:IV1li, 011d1j O l'l!(jiiPI'IIIIAIIIO, que aliüs 

O .Sn. B.\HÃO DA LAGUNA: E' a·unir.a <li!ft•rcnca 1·ra silllfll"s, cRte,·c demorado IG mczPs. · 
CO!II rdl(:tio a l'ili~ctividaclo, mas goza do lodos Ós Na sess:lo do 28 dll Agosto dr. !875 cu tive a 
mllis ilire1tos dosla. E lanlo ú pi'Oiillll't1o real qut•, ous:1dia ln:io pnsso'qualifi~al' do outra maneira) dll 
qunndo o ollidal p·aduado é l(illll'l'al 'o pede .sna dizer 0 s1:guintc: · ... 
r(•foroJ:l, ol,luJu·n'a, so tem os anuos exigido~ pt·la 
)Pi, no po~tu ilum,)dintu cum o I'<'~P''':tivo ~oldo, tln " S1·. pl'nsid,•nte, antes do concluil' as obsf'l'l'a· 
III<'SIIln ulllti·J IJIII' su tivr:~se a ,,n·,,,1 1vida11c e n:io a ~ões q,,c_linlla do oll'ei'<'CC_'I'._au·lw•u·ndo m_inisti'O, 

· g1·atluaç;iu tlo posto 0111 CJIW se ;who~va. eu pe_Jei'lll ii IIII Ia sua op1n1:w sch~o .o Pllo1tu 1·e· 
.. Se a 71'a!hw~~o n:!n f,lsse vt•J'ti,1deirn· promoo;!o, t.J~o;u:tJvo .~.un .'~IIJ 1!onstat~:1·::"" '.lado ',~ li! I, doyr~m~· 
JSSO se daJ'Ja? CcJ•t:Jiflülltc lliÍO. ' I Ul.~ ~a llllalliÇ.lO dt1 IIJ.IIJIIIi.l, rr.• qu_'· IIII p.ll e •. o 

A', isl• ·do qu1: lenho rxpcnditlo, nnt~ndoqn~ n;io que .e Jsto•coull'!l os pl'e~rltos consliiiiCIOIIars c f<'I'C 
prf'r.iw iu~istiljllt'da qucsl:lo, a meu ver, ~omJitC· du·o1tos. acl'!llll'~dos. r~o uu•sn10 1"111P.o flt'dl!'la ao 
tam1.• 11 te elucidada. . . • · houwdo llJIIII:.1.ro quBti7.1'S~I1 lodo pn,s1vl'! pam que 

A~lll'n, S1·. p1·esidi!nlo, fl•ata1·ei tln onii'O official, dou~ reqr~el_'llllontos qu'! IOJ'arn maudados.l"'l" n:s-· 
qno 7•s'tà uo mesl.llO casu que o Sr. HeuritJllll Auln ~t·d.lvn.I~III~ISti'O da Jr:'."'lnha an l!llll'•·ll;.o ":'~·:li l"'.''n 
1110 B:q>I.Jsl.a: l'l'lil'o·n.e ao ~ajut:io·te 1w 11 t. 1 d~i'tliii:JS~o Cllllsull,u. o0h1e o mt.siiH> ns_sl~lflplo, ha m.IJs tle Hi 
Leopoldo Ctui·nl t],, Canl.<l c T~iv1•, Eslll ollidal III<'ZI's, snww daquelln repni'll~ao ... 
WliiiiiWitlou qu:Jl'lo.< •'III 111Uilos dus nossos navios, .'hhin afinal n rPqnr•rillll'liiD do consrlho n.wnl, 

' f1•z viag-J'IIS :l EuJ•opa como olli~ial, Crtlllllllllldollllll· d<•pois de dtworri1los 1li llll'ÚS, cumn ,j:l dissl', com 
\'ios 110 llio da l'ralall tt'IHio:sn ded1ewl" I'Spl'cial· o paJ•e,:er, de que vuulêr alguns trl'chos; s:io olii'S: 
meuln .au .estudo ti~! :ar·ltlhal'lil, Hscr1•veu o Mw.w·:'l rr 0 cnnsPlho Jl:lYid j•uteu.t!o cúw no I'Oldrucu da 
ao m·tt/lmro, que Joi adoptado p:1ra os l'l'SIII'dllos lei ti<• 1110111111.ües Yi"t'lllt• •.• ,. ' • " . 
estwlns em w.~ssa t'StJII:Idra. aleuJ de uutJ·os ll'alia- . : 0 

.. • . • 

lhos illlpurl.autPs, ~1111 muito o di~liuglll'lll, e 'lll" ~ra,:. o offi,·"ll n!<ll'l'CjtJCJ'In, fundnndo-se nessa ler. 
st•rvc•ui wtt•scola elo nJ·Idh:ll'la. A Viola tl1: suas (ContwUllllllo a /eJ') 
hahililaçúcs, foi IJOIJwad" leu!.e 1fao.<~·.ola fll'alil'a d,, " ..• o tl'llipn rle SI'I'I'ÍÇO dr. quo trnta o suppli· 
nrlililaria, o cOilliJ tnl I'Hlevc ernitarcadu l'lll div<•r- cnut••, n:io púdn H<~r coutado ~:on1o ele •'mhal'l]ll<', O 
sus navios, i:'í<J cxrl'cieio d:t<JI.II'llc lllagislt•J'ÍO fJi ,,.1·1·i 1:o dn prof.>:;sm• da escola [ll'ritica de nrtJlharia 
prouJovido, poriii<'I'I'CÍIIII!IIto, a capilúo-l<!w:nle. n:io é ~OI'I'Í~.o de bonlo., · . 

Prnmulgnda a lei tle pl'omo~úes, J'cqu<•n•u essr: 
olfidal se lhe conlnss·l 0 tclllpo, que ec.I<:I'C 0111 • O serrir.o elo ]li'Ofrssol' dn rsco[a da p1·imrim 

· · al'lna nee.t•ssm·in a !JOrd" dos navios elo ·,.u,•rJ•a n;!o l1HI'~ado na frngala Col!slllzuetlo. l'iotc-sr .: :::esta ~ 
fl'agnla eslava nrrnaJa, quaJÍdo nlli fUI!c<:i 11 :1011 n ti SPJ·Vi(:il doi'UlbnrrJUO. E isto lliz o conselho naval I 
JJsr:til:t pmlica tle arlilhill'ia. Nella live a uli1,Jm in· (Continuam/o a ll!r) 
SÍI-(IIiil, lJllillidO COilll\1:111tlüi O 1" districtcl; ou:1·o~ «'E O proprio d•'CI'oto, que csfabrlecrn a' SOhi'C· 
ta'ínhem a tiveram; raziam-se nclla as houl'a~ do dita ''"cola, e quo é ô dn n:·2i8 de i",,dtJ Maio 
po1·to, roceui:un·se olliciar•s t!e todas as nnr:õns. dn -1871, dPclam rxpl'essamenlo no ar!. !l", qno o 
~cmlo rJn~ •. nutc~ do Jll'<~rnn/g~da ,n lei do 'pi'O- pmf,•ssOJ' nü" prrti'Jwera :llotnç:lo do navio. Nr•m 
morües, Jut sempre consult•1·aua como Hl'llltllla em llilJIOI'Ia saltei' se os nal'ios 1'111 qun l:ll's So1·vi~os 
guerra. · . l'nram pn:sl.ados, c•st.lo ou n;io 0111 coudiçõlls de na· 

A oscoln prati<:a de al'lilhal'ia csle\'c nl's~o mvio. "''~,1hilitl:uh>. d<•sd'' que o ollicial, que os p1·estou, 
no. qual faziam-se exercícios f'l'l'qtwltlt•s. l'OI' isso o <'slava 1\I'SS<'S uaiÍ·•~. n:io Jllll'a· sen'iro 1h~ ho1·do o 
capil:\o-teneulo,. a lJI.ll'lll fll•J rcliro, tlh·i::riu seu 1'1'• sim pal':l o de ousinc>. N••sles t~.•rmos consulta Cl1:." 
qnorÍIIJI!II[O pudillllú .f[U:! SC lhe COIIla~Si' O l<'IIIJIO Ora, 81·, wrsidPIItO, V:IIIIOS Vt11' O i[ li C diz O l'l'gU
fjllO estivem· CIIIIJai'C:IIIO na fmf(ata Coustitnir.lio. O mrulo r h est:ola. O consP/11o n:ti':Jl c1ugio·S1J ;\ pri· 
fjlliil'lOI·r,enoral, ti•• pois th) IIWII<!ÍOI\al' O li1111fl11 fjlli! IIWÍI'il ]l:II'IO do arl \)" I' n;io Si! OL!t:IIJIOII tlu i't'StO, 
ello esteve emhai'Cadu l'lil dil'l'~rcult•s nnvios, t!iss<•: Diz esse al'ligo (te 11rluJ: .,Q p1·ol't•s,o1· n:1o pe1·• 

".. su for julgado valioso o endJal'lJIIC da f1·ngntll teneer:l :1 lol:ll':iu tio navw-os,ola, w•m li'I'Ü a lwJ·do 
' ~OllSfÍt!li!'IÍO, Clllll.:il'it. O Jl<•lidonai'Ío cincO UIIIIO.I, Otl[I'IIS Oill'if(ili!ÕI'R alem dns COIICI'I'IWIII<'S aO riiSIIIO 

l'.JIICOIIICZUS O UOI'O ti taS llo CllllJiii'lJUO. • " (jll•J lill1 e inclllllilic(u, S :U~ Vl!lli!llllL'IIltlS SPI':itl OS 
E mais adiante: tle co:nmandnulo de COI'Vola 0111 cll'n~livo sel'l'ico. 
•.,. mas,so cutellliCJ'·SO que n fra,~.1ta cslaY:t cm 

rlllllli(:üos rlncinll~lve,qabi/i '~de ..• <:~ulurü o petido
uario Ulll illlllO, <:IIICtl IIW7.CS O !Q tlias,.," 

O qnn nqtwlln o:ficial, porem, l'e~nPI'Ía, lil'llla
va-so uo quo sn tl<:n anl<JH da lt•i do pi'OIIIO(:tlns: 
Olltl'l'liilltO O IJUar[,•l g''IIIJI'ili iilli'ilJUIO llllll'SIIlll lei 
cll'eilo J'etl'OaClJYo, cunsidoraudo cm estado do i una· 

81·. P''"sidcutu, o auiOI' ti1'8SO I'CgulamrntÓ PSlil 
vivo o s:1o; so o no!JJ'II miuisi.I'O p<'l'gunfaJ·-lhe n 
raz.lo (IIII' qu~ redi~io assim o arl. Ü", ello rcspon· 
dL'I':l o qu1: vou dizei'. 

O pi·ofossol' n:io Pl'i'lPJWc :1 lolaç:io do navio
escola lllll' tuna raz:111 llliiÍio simples o elam: pda 
niPHIIlil raz:lo Jlill' l)lll! lllÍ<l Jll'l'll'IICI'IIl :i Jolii('Üll tiS 

cot:ulos-maiorcs das divisões, o eu quero v~J' se o 

• 
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nohre minisft•o, na or.casi:to tlompelenlo, não Jli'O· 
mo~ve os ofli.:iaes que t!tJ~sas di1•isõ••s fawm partu, 

Se o l'CI(IIIamculo disst:ssf1: " O prof't•ssor pur· 
·ten~eni á lola~ãu do navio .. , potlia o t:omman· 

· dante d•:svial-o do magistel'io, podia m••Uel-o ·na 
es~ala do snrviço de ·ltot·do, no de escaleres,·em 
·sum111a, em todos os srt•vieos do navio. 

Assiuí lambem os olll~ia'es que fazrm pa!'lr dos 
estados-maiores das divisüt•s, como te1~111 st.rvi.,os 
cspedaes e só ret•.t•lii:m nrdens dos d1r.fes, o n:~tÍia· 

. rneulo uilo os cOtlsid••rou co~tno·pedt•uenntes :llnl:t· 
(:fio dt) navio. Elll.l't•l:luto, S1• pi'esideutr., j:l yimos 
como o quilrl<'l·gcnt•ral e o coust•IIJO naval mler· 
pi'Pialll o t'P.~ulam•:nln, emhat•avando dt•sto mnrlo a 
cal'l'fÍt'a rio oUicial' dn at·m:ala, qur, se quizt'l' sr.r 
prom••vido, h:t dtl embarcai' tt·es annos d StH' flt'e/e
rido seis ou sele vezt•s, ou enl:lo pcdit· sua reforma. 

O SR. ~ILVE!IlA D.\ MnTTA:-Os lentes da eseola 
de rnorinha es!ilo m•ssç c:tso. 

O Sn. 1!.\n.\o n.\ LAGUNA:- St•. presidente, tleixo 
de tocat· em uma medida, que o nuhm ministt·o 

.. apont:L no sou relatot·io, e que t'<~almcnlt: é de UI'· 
. goncia: rnfit·o-me :i nt!Ct~ssidatle de hat'lltOIIisat' 
a~ JH'OillO~ões rla marinha cout as do 0Xot·cilo. A 
.difl'eronça, que aetualmente exisle, pat·ece-me .um 
polll:<J otlios:1; .mas, co~no leremos de apresenlat· a 
esse respeito um pt'OJ~eto cm separado, passo 
ati ianle. 

Pel'!lUnlo: se hon1•er um siuistro, se pertlcr-se.o 
na.vio, qw•m mspo11rlr n cons.olho de g~et't':t, é:,o 
ajudaule rJue s:tlto ~om o nav1o ou o dtreclor que 
lit::l em tel'l':t ? ' · '• 

Isso 11:to pólie continua;· assim. Dtl-se a esse otn
cial nquillo que ello met·ece, mas emende-se a lei. 

'f:uubem sttlwmos que iinprrivisa-se em navio ele 
~uct·t•a tYn lt'Jnsporte, annaudo·o c pondo-i he a 
borrln algmll:ts Jll':t(~ns, para que ' o director dos 
ph:ll·úos eonlo s"L! lt•mpo de emhat·que. Adto muito 
jtlsla a delt•nnina(::To; o que enlentlo, pot·ém,.é qne 
a ft'it•ma Ll<\\'tl desappat'f~CPt' Taulo esse offitlial como 
o tliredot• da t•epat•fiçiío hvdrngt•aphi~a-estüo pt·es
tautln servit·.os importan!r>s; não ha rluvi1la que de· 
mm ~~ont:11:seu tempo pat·a sernm promol'irlos; nias 
faca-se isso de outra m:uwira. O que está aconte· 
t:e;ttlo não é serio. , 

St·. p1·eoitlrnte, cu tinha de fazer outras olmt·· 
vadies; mns j:i rassou a hora e rn n:to quero r.an~ar 
m:Íis a :tlletu::lo ue m•'US ·nobt·es collr:gas. D'•sejava 
tot~nr em vat:ios pontos I]UA,· se o nobre ministro os 
tomai' na ilevida consideJ·aciio, fará ao Estado um 
irupnrtanto st•rvi~o nas circ"omsla_ncins rrn que 110s 
a•,h:11nos, e em que devemos cualat• lodos na l't't'
d.iileim economia; m:1s reservo css1s obset'Viçúrs de 
ami~o pat·a quanrlo se tt·~tl:u· do orçamento, se ne:>sa 
o~~asi:lo mr. eouhot· a palavta. 

'J'e11ho conduido (Jliuito bem.) 
-Fi~ou adiada a tliscus~ão pela hot•a. 
Hrl.iron sq o St•. minislrn t:om as mesmas formn

litl:ules com· que fora reeeltitlq. 

SEGU.\'D..I. PAn'l'E DA OllDEM DO DIA 

PENSÕES 

O hont·arlo minislt·o ct·eio que arloplou um pa
rccet· nu <~riusulla tio cnnsnlho naval, no SCIIIido r/,; 
q11e os.om~.iaes qnr s:ro nomratlos pam uma com
missão o pat·a !'lia Sl'~lll'"' e111 11111 paqn"t'' ou 
transpor!••, "í <:OIIl:tlll f.t>tnpo tl•J t•mlt:ll'f)Ue, rJitalltfo 
clll'gam :to sru dt•slintl, l'ot· "X<'IIt)llo, o :tjlltl:lltl<• 
gn11ÓI':tl l••tn not:t•s:<i<!:ttfr: rio llt:lt!dat• um 1" lt•ll<'lll•• 
pa!'a o PaJ';i ; IJO!i.l!~I!I·O,_ J'PfJUliHia ll!ll:t pa~S:Ig'I'Jn 

em /t•ansp<H'le, t! o>st• offi~ial, dur:tlll•• a vi:t~•·m. . Enlt·nrnm snccrssivamrntn em 2• discussao, a 
Jll'rde o ·ttHIIfl" rln Olltlt:~t'<JL!r·. I::~<' i o qun esta m•·- qual fkmt <'IIP-t•rr:11Ja por ftlta dr. numrrü pat':t v.o· 
di da tt·nz o g••t·nv•n d:t llttfts.·tpllll:t, ponptt' o olli- 1,11 •• ~,1 • as prnposivaes da camat·a·uos St·s.. depulados 

;cial, quo s:.t.hr. qne prt·de o tempo "·" servi\·n tio eOI't'PIIttJ anno: . ' 
qua11do o nJwlnllle fiArtt>t•nl o nomt•t:t, dtz: "N:lo · N. 7:1, np~to.vnurlo 11 P\nsfio concerlitia a D. Maria 
qttet'tl ac<'itar es/.a <~tllfllltiss:lo "; o o :ijnd:tnlé I!"- Pinlo Ut'a"a Torres, Mma Antontll Ut·aga Torres e 
nentl nw/tt•·o ''"1 couselho de guert·~ : é a conse- outros. · " · 
.qnrncia dit me1lida. N, JOn; mnndando rrvrder a pnrte que tocava 

U111a dispo~ir:Io tfin hnl'lwt•a como essa, estou ao mrnnt· l't•ilt·o Au~;nslo Bt•:wa Tut'l'es, !1 favot• das 
convt'ttcido, llt'ln na mariuh:t turca existo. 'a•raci:itlas n. Mal'ia Pintu B1·al(:l 'l'ot·res e lliai'Ía 

O ~n. Zc~c,mus:-Eslamos mais adiantados nos Altlonia Bra~a 'forros, · . - · . : 
rigon•s do que os turcos, N. G:J, appt·ovnn<lo n pens:ío concedtdaa D. Mar1a 
. O Sn. S!I.YtmiA DA MoTl'A:- Na marinha elles Anlonia do Araujo Dor ia. 
eslfiO mais :11liaul:ulos , · E~golntl:t a rnaleria tia onlrm tlü dia, o St•. prc-

si<lenle dL•u a st•guinto p:1t'a iS : O Sn. n,\n,\o !lA L,\GUNA : - St·. Jll'iisirlmllt\ hn 
_ou Iro po11/o I:HnlH'IIl qutJ l'HI:l rm l'<'l:t~·:io <'Otll :t lt•i i' pni-te até âs 21/2 hol'l:r~ rla tm·dc.- Volaçfio 
das pronttltürs. N•in 1'011 CI'IISIIrat•; VOII rwrlit• ao tias ma lerias. Cllj:t rliscu.,srro fi,,Oll en"PI'I'Utla. 
h•liH':t<i<l miuistro qno apt·escnto ;~lguma itlea a ess<' Cottlilltta,:io da 2• discuss:lo dn ntt. i•da pt·npostn 
rcspl'ilo. do podei· tJX;,,:ulivo, com as llllll'l!das d~ camat·a dus' 

O dit·edot• ria t'I'Jl:lt'i.i('llO de hvrlt•ogt·aphia é com 111.9, dHJmt:ulns c <la eomtniss!l!,i dtJ marinlta e f.(l!OJ'J'a 
lll:llttfantn de llllt navio do f:lll't't'a; estt: otTitlt:tl, do sr•tmdo, fiu11do a for1,a .naval para o :umo finnn· 
qnt: C'sl:l rm st'l'l'i('O mnilo r•spt>cial, q11o dtll'e snr ·ceit·o tlu 1877-1878. 
rnnmnPI':Hio, Pllll':u· nas pJ·nmnt~úPs t~l~" JWreisa 
es'.:u· nn Hin tln .l:uwit·n; llt:l' sal·tn o SI'U ll:tl'int:nm 2' pal'lc ús 21/2 hot·as on ant~s.-2• tliscuss:ío 
o :tjlltl.tntn, qun 11:1o l.••m JHllne:t!;:io dt• eomm:utdo, das pt·oposi~ües da camara dos Srs. deputados do 
c tica elle oul ten·a, cont:uulo teu1po tio ombarquo .. CQI'I'L11lle :umo : · 
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f'l· 7!, apP.rovanrlo a prns:to concedida a D. Ade· Foi lido e posto ein discussão o requerimento 
la~de Olympm de Moura Cnmara. . · 

N. !lü, C:OIII!Ctlendn disrr·nsa ao estudante Fran
cisco Conrgundes Vieira Dias. 

o!Terecido no seguinte . 

PADECER · D.l COl!l!ISSÃO DE ElJPnl~ZAS PRIVILEGIADAS 
Levantou-se a scssao :ls 3 horas da ta.rde. 

EM !8 DE MAIO DE 1877 

PRI!lSIDE~CJA DO sn. VI>CONDE DE JAGUARY 

l!ilnmnuu•lo -ExrEDIENTE.- P:IJ'rCBJ' da cnm· 
missilo dn rrnpl't•zas pl'il'll,.~iadns,_;Oh~~~·ra~"lo 
do St·. Dias dH Carv:diJn,-Ont:EJ! DO DI\,
~cnslll's.-Vol:tt'ilo.-1''"'''" "" vai.--'Arl1gO !"ldi · 
hvo do .Sr. hanio da La~una. -,DiseiiJ'SI) d.• 
S1·. Pereira Ft·anco tminis/1'0 da marinho).
Suh-emencla da t•ommiss:io d1! 1riarinha e guerra. 
-Pcns:io.-Uispeusa a eslutlaute. 

Ás H horas da manh:i fpz-se a chamaria e acha· 
ram-se presl'n!es 31 Srs. SI!II<IIIOJ'I'S, a saiJer: vis
conde de Jagunry, Dias tle Carvalho, Ahnr•illa e 
J\lhuquerque, IJ:JJ·ão de 1\famanguapr, Lniz Carl?s, 
VJSClllllie lle Abae!t', Lliniz, Vi<'ira da Slll':i, Correm, 
CliichoJ·ro. P;u·anaguà, visconde de MuJ·itiha, M1mdeio 
de Alrul'idn, Bih1>iro da Luz, T••ixr.ira Juniot·, Barros 
DaJ'J'Cio, Diogo Velho, b:ll'iio de l'iraparna, baJ'iio da 
Laguna, duque de Caxias, lliguPiJ'a r li; Mello, Silveira 
Lo!Jo, Nunes G•Hwalv1•S. Lr-it:io da Cunha.-Jagna
rih~, barão rle Mui·oim, João Alfredo, Llanlo dd.:a
m:u·gtlS e Johim. 

CorupaJeCI'J'illll rll\pois os. Srs. Cr·nz Machado. 
Ü·ro."d" do llio Gra11dr, Zaearia1, rllal'ljlil'~ . rl1• 
S. Vt•:••JJ!e. vis,:ondiJ de t.:arare!las, Ur:hua Cavai .. 
cau:i, corrdr• d11 u.~rpendy, Fentandes da Cunha, 
SiiVI'ÍJ'a da Mu!la, Cunha e Figueiredo, Sinimbú c 
Suruivn. 

ll1•ixaJ'afll ele comparecer com causa paríicipada 
os St·s. Firmino, F. Odariano, Panla Pessoa, Paes 
de lllendonça, \'iS1ltJJHie do llio Branco, Antão, 
Godoy, Nuh11co, umr·quez do liCJ'I'nl, l'om1\eu, vis· 
colldll dn lliinr Retiro, Yiscomlo de l\'it.hei'Uhy e 
Filll:.;lo de J\g11lnl', · ·. . 

D~·ix:JJ':IIJl'de r•omnaJ·cceJ' sem causa participada 
os Srs. JJ:u·iio de Souza Queiroz e visconde dL· 
Suassuna. 

() Sn. PRESIDENTE ab1·io a sessão. 
Leu-se a acla da srss:io a·n!ecerle~t~ e,nilo ha\·en· 

!lo quem soiJJ'e ellu fizesse observações, deu-se por 
appi'OI't\lla. . 

O Sn. i' SECIIETAmo deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio rio 16 do COI'J'cnte mez do rninislcl'io dn 
agricul!uJ·a, cornmercio o· olu·as publicas, J'l:met
tentlo, rrn sa!isfar:lo ao tio senado do 7, cópia da 
rrpresenla(~ão de dii'I.•J•sns Jll'goeinntes nadonnes e 
rstJ·angciros da citl:ule de Au!ouina soiiJ·e o nrelho
nunr;llto do respectivo porto.- A quem fez-a re· 
qwstcno. 

•' 

A cornmisMio de emp1·ezas pl'ivilegiadas o obras 
pnl,dicas exa111inou a propnsir5o n. i07 de i !lu 
Ma1o coi'J'rn!o, em qu~ a ramal':l dc.1 Srs. deputados 
appi'OI'a, na p·u·lc qno tiPpcnrle do poder legisla· 
tivo, o contrato t:•·lrlJJ'illlo en!J•e o governo imperial 
e o Dr. Pauli no l~ranklin do AmaJ•al, hoje barão 
d1J Canindé, et'n data tln 3 ~e FeVt'J'Ciro pi'OXimo 
pa,.~adn. p:u·a o alar·~am,nto c prolongamento da 
rn:t de Gon~alvrs Dias; e posto fJ""- I'S!eJa a com· 
mis'lil) cnnvrn1\irla de que a utititla1le puhliil de 
senJ,.Ih:mte rmpt'l'za ó manifesta e incontrs'tnvel, 
vi~!" rpw trm por· lim Jll'illr\ipal melhorar a snluhJ•i· 
1ind1• puhlka ria capital do lmperio, todavia, ntten· 
d1·ntlo a que convem . cornpaJ·ar as vantagens que 
devom ,.,~sullaJ' do contrato J'del'ido com n situ~1~ão 
lin:uweim do paiz, urna wz qu1• tein o governo ri~ 
COili'OI'J'cr cotr• meios pC1lllnial'ios pnra semrlhnnt•J 
melhoramenlo, e m1o d1~vendo este exnme se1· feito · 
por cst~ eomrniss:io e si1n pela· de o1·ramenlo, que 
ó pnra tsso a compl'trn te, ó de parecer: 

Qur s1•ja consultada a commiss[o de nr!)amPnlo 
a J·r·~pei!o da proposi('iiO qne lem dn seJ' distmlida. 
. P:t~o do sennrlo. em 17 dll Maio rle !R77.
F'•·erl~rico de .4/meiclrt c Albuquerquc.-Josó Antonio 
Sarawa. 

o Sa•, Dinl!l ele Carnllltot-SJ•. prrsirlrn· 
lP. pet'li n pnlav•·n só p:u·a fazi-•1· uma. ohst•rvilçfio. 

N':lo IIII\ oppoulto a qnr se J'l'lllrlfa :i Clllllllliss~o 
de <ll'('arlll!ll'" a rropn~i~·;lo J'clativa no <!l:irg:mwuto 
de rua dt\ Gnnç<~lvrs Oias, ou a qu:tlqurJ' das t'Om· 
missú1~S qno pa1·rça COII\'rniente :1 ,,nmmissão úe 
"mprezas privilrgiadns. Eu!endn, JlOJ'em, que devo 
faZI'J' urna dl'f1•sa il p1·imrira rr•mcssa. · · 

Qrwnl!o se leu o nffieio da camnJ'a dos deputados 
J'I'JOettendo o prnjedo, a mesa entendeu que elle 
tle,·ia sr1· enriatlo á commi~srro de emprezas pti
vilrgi:lllns, porque N'a compP!ente pam '!1xaminm· se 
a ohrn dfl rpw Sll !J·ntava. AJ'a ou n<io r~QnvP.nirnlr, · 
SIJ _o Estado deve ou não faze1· os sacrilidos <iue ella 
ex1ge. 

O Sn. Cnuz MAr~HADl:-Apoiarlo; e esles nrgo· 
cios lPem sido Sl'nJnJ'e remettidos á commissiio de 
emprezas pl'l\'ilegiadas. 

O Sn. DrAs DE CAnvM.no :-Que fosse conveni
nnll\ OUI'iJ·. lnmbem a commis~:io de OJ'r.amPnla, n:lo 
nr•go; mns a J'emt•ssa pi'Í1111ipal deviÍ~ sor feita :i 
cornmiss:1o do empreznj pl'il'ilegiadas. 110J'!tmt0'; 
nfastanclo da mesa a ct•nsiiJ'II que póde resultar das 
palarras quo se encontram no pal'CCP.J', dizendo quo 
esta proposiç:1o devia se1· envinua :l cOJmnissfio de 
or~arnenlo.e n:lo ii de emp1·ezas pl·h•ilegi1das, ci'Cio 
!rJ• cuurpl'tdo o clewr do membro da m•'S:~, mos
tJ·ando que nem Pila fui indis~r't!ta, quando fez a J'O· 
uw~;n. 11rm o srn:ulo pr·o11Cden inconvenien!omcnto, 
quando approvou essa direc~:1o. 

Posto a votos, foi approvado. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA-

J>F.JSS0ES 

Vol11fliO 

lei tle força naval para so entrar na inv'esligaçllo de 
s~•·viços quo .n:lo sao compl:flhenrlitlos nesta pro:
posta;. por• rsso fui de (J:JrecPr, abraçado pela 
rnesm:l r.:uuara. que f.'sses arti~os adtlitivos e Pmen-

Votaram-sn ~u~~r~sivamPnle r.m !!• di~cu~srro e 
foram IIJlJHOI'IIciaS para p:iS:<ilr :l :Jn I,IS prOpOSiÇliCS 
da tlalllam dos do•putadus do .~nrreuto 1111110: 

N. 7:1, appr·nvamlo :qwus::o ~ ont·.,•clitl:i a D. Ual'ia 
Pinto Braga Torres, Maria Auluuia 131-aga Torres •! 
OUti'OS.-

das fosst•m euviarlo:l :i commis~ao lle marinhile 
guei'J'a pam Clllltlir pn1·ecrJ• nrportunamPnte. · · 

Eutret:.nto, veudo qun a -idéa por mim rxpf_)sla 
no meu l'l'lat•írio aceJ'tlll ela con1 eni••ncin da se 
:IIIJ'r•:u· a disposi~:<to da lei de prornoçliPs, que esta
lwlece CJilll estas só sn façam nn tim tle catla anno, 
~J·:t W'l'almrnl•• ahmç:ul:r naqu~lla camara. ii' ponto 
dll uwrnhrns da m·tiol'ia e 'tl:1minoJ'ia otr.•rPco•r'llm 
emeuda nPste s••IJiido, convim Pm aceilar"o artigo · 
arlditirl' arrrsPillatln p••la cornmis.:To tltl 'marinha 
e !!UeJ"ra daqurlla camara, que foi quasi un:lflitne· . 

N. !O!l, manrlan;Jo r·rvrrli•r a parle que locava 
ao 1111'1101' I'Ptll'll AUI!Il<lll Br·aga 'l\li'J'•'S a favor cl;.s 
a~raciallas D. M:.ria l'iuto llrngn Toi'I'~S e Maria 
Antuuia Br·ngn Torrrs. · 

N. 6:1, upprova11olo a pens[o concet!id:1 a D. Ma· 
ria Aulnnia d1• Araujo Daria. 

Achando-si! na s.1la iJOJJit•diala o .Sr. mini.~lro ria 
rnal'iuha, foram sMit•:ulns para a. d1•puta••:ln ~Ul> o 
dnvia •·••cebr.r· os Srs. ha1·:1o 1ta J,aguua, Hibciro da 
J,uz e Jaguaribe, c seudo o uwsmo Sr. mll·t~duzitlo 
n.J snlllo, com :1s fornmlittulns do cstvln, tomou 
assento na wesa á di1·eita do Sr. presitJ,:nto. 

FORÇA NAVAl, 

Prose;:ui.o a 2• discuss:ro do art. t • r! a p1·oposh1 
do pode1• Pxecutivo, com as emendas tl:1 c,,m·lrtl dos 
S1·s. tkpntatlos-n da cummissao do mariuha e gu•'l"· 
ra do senado, fixando a ful'il:t naval para o anno fi. 
nancei1·o M t877--1878. · 

~'oi lido, apoia,Jo e tkou soh1·e n mesa para se1· 
discutido opportunamente o S•'guiute · 

AIIHG) ADDITIVO 

Fica o goVOI'no nulori~a1lo a man1lar crntar ao 
Clpit:to·t"n••nte Fraucisw Leopoldo Cahrnl tl<l Canto 
'l'eive o tempo em qwl estel'e emLar~ndo na fragata 
Canstilltiçlia comn lt!nte da escola pratic:1 de al·ti
Jh:u·ia, p:u·a o; clf,•itos da lei de pl'omooões.-S. H. 
-Ba1·tio da Lauuna. 

O Sn.. PgnF.IR.\ FRANCO ( mi11ist•·o da mal'inha): 
- 8~ pl'RSiJ!CUti•, VOU USlll' da paJ:iVJ':I IJIII' ao•aha 
dt\ ·IIII! ~H' I' Cllllt'l'di!I:J, pal'a loiJliU' t•ÍÍ) ('.tHI~Ítlt!l'il~'iÍO 
(IS rJisCJJI'SOS prui'I'I'ÍIIOs na• iJIJt.t'Ct'dí•JJ!i'S St'SSLÍI'S 
pdus nobres Sl'llarlnl'I~S p•''" Jl:Jiii:L, l':u·:JIIii c S;uJ!:L 
Cathariua, explicaJIIIO os aet11s e os faclonu1 IJUfJ 
quu SS. Exs. to,•ar:uu, e fll'~st:lllllo as iufo:·w:L(".id 
qu•• nw f11ram PXi~itbs. 

m•·nte nppro1•atlo. · 
Esta rlispnsirfio, por sua nafrli'I.'Za, é mui lo sim

ples; tem l!JlCilas por lim dar aos olfi•1iaes o 
•IÍI:Pilo :\ protttn\::in au posto immfltliato, des1le que 
haJa vaga. !:<to não é O(IVo n:1 nossa le~i.qiHção ; 
j i assim nenutceia anh·rioi·rn,.ute na marinha, e é 
o que s1 p•·atica adualmeutc no exercito. 

Mas, ::;.., llr••sillent·'· no souatlo a coimnissa:o de . 
m.arinha e guf'J'J'a entendeu quA muito mais i:pnve· · 
n~ente t>J•a estabelecer· um dehatc espi!CJHI acerca.-
dJ.'.~Ia mnteria, e por isso pr·opo~ qu~ o al·tigo ad~ 
tlltii'O, que tJ·ata da época tlas p;oomnções, fo.<se se· 
pnrat!o pam constitui!· um prnjeclo es~ecial. Vendo 
t'U que 1sto mto impOl'lava a ''"jei\::lo da. idéa, 1~1ns 
apeuas uma qurst:lo rle formula, ncro trve duvrda 
em assrutir a isso, cer·lo d~ que o senado tratará 
OJlnnJ'IUIHIIII~IItC de Jli'OVel' Psta UeCPSSÍtiatfe. 

POJ' -t!Sta oc~asi:lo; s.·. pJ•esitlente, dtlVO emitth· 
miu!Ja o pi 11i;io a rPR[II'ito das outras eméndas offe
rPcitlas JIL>Ia couuni~são t.le mm·inha e gt]el'l'a, Nada 
t•~nho q uc oppnr a essas eJn.>ntlas, porque, como 
bcrn pouderou o hon1·ado senatlur, a· qur.m me estou 
J•eferiudo, ellas não teern outro fim senão tornar 
mais t:laJ•as divcrs:1s rlispo>içll•:s da pl'Oposta. 

O Sn. JuNQUEIRA :-Apoiado. 
O Sn. MJN:srn.o DA MAil.IJSIIA :-E' efrto, Sr. pre

si.leule, quo a •·etlacr:To li:ul:t peln g~verno fi appro· 
1·a•la na eam:u·a •l••s s,·~. d1•put:ulns, se fosso ac••ita 
pelo seuadn, liÍIO produzii'I<J incnuVPIIi"nlo nt~urn, 
fl"''IJIIll ó itll'uliea :i das lo•is que te•·rn r<·~idn 11 
lllillt•I'Ía ha- lllai.~ tlu ~O illlllo.q, u nunca houve 
altu>o da parlo do go1wno; --futrelnntn, não •h•s
couhP~n !(II•J•'lll quahiiiPt' l••i, e muito mais t'lll uma 
)o•i du for~a pulolit~a, tnda a clart•M e puucn, porque 
wlo .~o dt:vo 1lar· ao g01'111'1lil sen:lt;~ a~uillo .!JUe 
r·osiJtdaiiJ~nto ftk reclamado pelas uecessrtluues tio 

Nutou o ltillll'atlo S"na•lnr prla Onhia, que cu 
hou,·esso ac••itndo na c:uunra tlns Sr·s. dopulatlos 
um arti~o :ultlíth·o :t prol'osta de lei ~uo se dis
cute, c ursta c:~mn 1'11 ti v esse COIIcordado c.ouJ a 
~onunis.~:lo dd m:u·inha o guerra cm st>paral o. 

Nrr() flL'Pt:isaJ•r.i J'r.coJ·tlnr ao scJHttlo que ua cnmara 
dos Srs. deputados fOl'am a(II'CSI'Jltndos, Cl,n gt':iudu 
nlllll<Jro, emendas c artigos atltlitiros a esta JIL'O· 
posla. 

st>rviro pulltico. · . 
Mas cu rleso•j:u'ia que a illustmfla conuni~s~o de 

nHlriuha c gut•rra mo I'SillarecPsse a rPspcito 1le urna 
llriJUOJLn duvida, ru1 qun ruo acho, quanto a J'Pdacrão 
da CIIIL'I\IIa suhstitutii·:Í·1Io art 2• da proposta. 

Diz ''·~~a <•m••utl;J : " Pnra Jll'eencllPI' a força 
rfpcrelada, prne••tler-se·ha ua fórru .. da lei do 21i de 
SPL•·mhl'tl "" !87\., thmudo o govt•mo nut01·izado a 
J:OIICI'dJ•t' pi'I'Jlli'J O gJ•aliJiC:I('ÚI'S /10~ Vllillll(:ll'iOS O 
''"gnjauos ; e ••m circiHustnnt:ias exll·aonlillai'Ías a 
cOILiratar 11\ar·inlwiros 111111iOnaes 11 cstraugciros. " 

'l':u•s cmt•nuas e n•·li~ns additivos impol'lavarn 
auloJ'i1.il('li'Js pam se alli•I':JI' rm g-J·;uHiú p:tr·lu a 
Ol'Pnizat.~ITo da J•cpartiii:lo da m;u·iuhn. • 

E qual foi o rncu p1·Ôcodiuwnto uaquella c:unara'? 
Entendi quo nno e1·:i Jognr Jll'opr·io a pr·oposta do Attl certo ponto compreheudo a raz~o da emenda, 

·. 
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po1·quo, tcn!lo desnpp3rccirlo, pPla pi'Oposla, a m:u·i· tnrlns . foram rrrlu7.irlos o corpo riA imprl'iars ma1·i· 
n!m~r·m que nlé HKt•ra rra re,·.ruta~a pma o ~··r·vir:" ulinir~s. '" •:ompnllllias ri•·· :rpl'.r•udii.••.s mal'i111irimso 
ria armada, passa11do a f•H't'<i que IL•Jrl de elllhill'~iu· ohalall.l:l" na\'al (••,I c :i uwtatl•l).<•vrd llll•·mnnt.n lmn de 
a Sf'l' prec1whida exclusivarll'1nl•l cour ns pr·ara~ dns d••>apparec<•r· do or·çamenlo a VLwha corTcspondPJilo 
dous corpos d:L marinha, o de imperial's maJ'i11hei· :is lli'a<;as qne scro SIIJlJII'imidas. Ale <.1g"l'll n:io acon
ros e o lliltalh:lo naval, qne porle1':Ío forni'CI'I' o nú· lr•<:ia nssi111; calculal'a-sn a qnantra a d••sperulel' 

· mei'O, que frca1·il 1:••rlu~ido, de pra~as cmbal'l::ul:rs, r:om o estado completo dos wrpos e, por· r.nnse
n:lo ha1'11l'iÍ uoc~ss1rlade rle proc<'rlnr·StJ no l'llCI'Hta· f[llilllr•, niTo ~~' pn•lia corl:u· d·~ or·tmm••nlo a ve1·lr~ 
lnr!llln. Mas tJpsr•javn. qwl a comrniss:lo me inl'tll'lllil~SP r:or'J'r'SIH1ild"nt.n :is pr~~as qur f:rltal'all1 no R eorpos; 
se acaso, por· t•sta disposir;.ãn, o ~o\'el'rlo, sl'lll haver mas pr·r•s••nt••mrnte ~ó .rl aalOI'.i?.ada a :despe7.a 1lll· 
~ualíjU•'I' rh•clal'at'<lo qrrn11tn :\ r'<'par·lir:1n ria m:II'ÍIIha, 111's~al'ia par·a o l'ikctlvo, pors :\. v1sla d:~s l'e· 
ht:a H1bilitarln a dar· aos l'olurrl:li'Í"s n eng:rjad•rs o <IH~C<ies csle estado COI'I'CSJlOIJtlem sem tluv1da ao 
mesmo prrmio que teern os voluntarios n Cll·~ajad•'" co11Ípl••to. 
no J•xrrcil.o, p•ll'fJilC, a n:1n se Jll'll<:cilrl' JlOI' este L"go, o clfe1!o financeiro da merlida nfio ri '110-
morlo, sr•gummrutc o ministel'io tla marinha ver· mina!. 
sc-ha cml,ara(··at!o. J:l na ouJ.r·a cnmara tlissc cmqunnto monlava · 

essa l'educmlo· mas um lror1rado tlPputarln, qn" f:1l- .. 
O Sn. ConnEIA:-E')li'Ccis:t a rledara~:io. !nu dPpois' Lió' ullimn di.;crmo que aiii prol••ri, 

· "orrleslon os dados rle qne me tiuha sPrvirlo. En-
O Sn. MI:'I!STIIO DA mnrNIIA: - •. ,}JOI'fJIIP, pr>lo ln•lanto, devo iuforlllill' que e~sc~ rhulos :mr f,rram 

tlr:cr••ln u. Ui!ll de H riu Ahl'il rle.l~ii:i, que rrranda forrrPr:irlos r••lni'OJlill'lir:io competente, a contadol'ia, 
oh;nrv:ll' :rs ilrslr'ttr.rõ••s por qrte d.•ve SBI' f·ilo o ondornandci f:r~•'l' 0 c:rlculo. 
:rlistanwnto do vrd111rl:rrios n r·e··.n!l:rs p:r1·a o s••J'I'ir:o r · · 1 • 1 t 
rla ann:rda. dc•!l'<'to n11 n r•st:l ainda lrn.r'" l'lll ri•,!111; 1, l'nr rllc S•' vê qrw, r Jllllllllii1C o-sr., 11.10 r u?.en as ., n sPtrnla n ta11tas pr·aç:rs tle m:rTiuha:.:r•m, como 
IlPIO qual se J'C~Uia. I'SSC SI'I'I'ÍÇO, lllill't\11-SC Jl:ll'il OS 1 <li~sr. o hnrm1tlo s<•n::dnr·, porqlll.', n:r rlala err1 qrw 
volnrtlarios tlestirrarlos no ratalh:lo rr:rval n quantia ns Pr:wrr:!<~o f••r:rrr1 ,11 ,,.,,, .. 11 !:rrl:rs na c.llrJ'II'a, a rrmr·i· 
de t:iO.~ tl para os irnrrriars m:ll'inhr•iro< HJ:J;'l, liC · 1 ~" 1 · ·o rthi!!.!l'flll':i 1'~1:1vn n~duzi1 a :l: u, 1·s~a !'PI ut~~~:lo ort~rt 
forem rrl:rr·inhl'll'os, o ü ~. se fon•rn gr·urrrctr.s. · · o 1 1 

O I Iro r ·1\l:'<ti\Hj!iiO. ·, as .. ti iJ rrr·:rr:as t t! prrl. <.os cor·1rns , 
1',1, 1 estlll que O 1-(0I'tWilO Jl,ill'a oiJlo•J' as nr•ar,as . 

1 
,. - rlll rrwrirr!ra qu•• tl<•rx:url de ernl•an::ll' produz<'rrl lllllU 

urcr>ssarras para cornrl etar· a lor(:a naval, <JU•l l'slü rcnnomia tln ai.:ti:l8il:lf0; as :J 10 jll'aç:rg <ln~ col'-
autoi'Í?.ndo a rnant .• ~l', n:loJrur!c1· coucPdl'r sPn:io os ! '' 1 000 

P
rcrnios n qrw' allurli, 

1
,0 1,1.:'1 aconlt'cer qun nr.- pos de impr.ri:r••s r.uarirrh••ii'O:Iilí:.Ht·;ll; ·,! · r.ra- . !'as <las C•llllllarrhras de apr'Prrrlr~Ps rnnr·rr1hetros 

uhuru volurrt:rl'i~ S'l. apresPtJto para o scryiço :la :20I:200$; 7ii0pr:Jf:as do Jtat:rlhfi•JIIa\'al, I:lli:S7:i6. 
1llarillhil, o ~uc .J!Í h,OJC SI.' .obscrl'iJ, Ao passo lJIIP Irrrporl:rJJl todas estas Jlill'l~ellas rrn ü0ü:ti:22,~51)0, 
as frl••Jrns d_o exerr~rl.n. r>>lan corrrplel:u;, :lppar·c•\<'11· Pnnírn. ua lairella 11 _ IO, r·1•J:rlim ao cor·po do 
do l'olurrt:ll'IOS em ma ror• llllllll!I'O do CJU~ é Jli'L'<:isn, · · · 1 · · 1 r 1 
na mal'ilrh:t d:l·s<l .l'nslarner1t0 0 coulral'in, N;io impel'ia••s mal'lllh••rroH.lllllll s' ]'I a 1a Ir o nn OI'Çil· '· · rlli'ulo :-.!i:!: 17ib 100, po:·qrw 111~111 n corpo d<l irnpe-
posso aliJ'IuUII' isto srnilo á JllPillll' gl·alifr,·.:ll'ão l'i:ws m:rrirrlwir·os 1111111 as 1:orrrparrhias t'stav:un r:orn· 
qUll se d:l ao vnluntario da marinha, r• s••rHIÓ n 1 · t 1 ( 1 • 1 · t · 1 11Has. Por eOriS•'A'IIinle, o a o:rl rrw~rr o l'ea r~a , to-
sei'I'1ÇO t 1lste mur o nra1s a1·• uo e Jl"llnso <lo qr111 o 1 1 
do rxe

1
·,dto, s•'~tu·arneute'JJ''"IHrrn hnllll'lll dn lrnru rnar!o uo snutirlo rias '''"'''1.1 :rs , qr1n vau appa1'ecer nu nrrnrnrntn, sn:\ <lrl :l:!:L:I'rii.il'rüO. · 

srnso ir:í alistai'·Se na :u·matla de preJ'~renda ao g,,,iurrln 0 111011 rnodo rJ,• p••ns:u· c d·~ torlr•s os 
cxrl'~ilo. " , , , qun Cll•'lll'llrClll. O IIRSllllljllil du1 idilllll'JliP, SCJ':Í 11 aha• 

O ~rt. ZACAlllAS rl:í um npa1 te. trnwrrlo dP. ><lrsr:••ntns rl l:r11lus cn11lns, pOiiiJUI' a 
. O Sn. lllXJsmo DA ~f;\111:-lfl\:- Pat:n jns~it:a ~s 1 mln~·t<1~. f•·i.la. j:í, .no or~amr:~to. na tal~<' lia .~~: W, 
Jlll8110Õt1~ da COIIHUISSIIO; 111aS p••dri·-JJrrl Iii ljllCI n:lO pocJr,l "i! I Sl1,(CUiad,r, dt sde ~1!11 .lflJlilll C<'RSO 
api'HHerrta:;so a es!.il n•speitn 1111111 llllldid ,,,1un J'<'rrro· rn:rioJ' urll1l'>r·n de pr:aras par·:t. os drll••I'<'Ull's C•li'JlOS 
vosso e1nb:uw:us e tlilfi~uhlarles que Stl pudem 1·eme· j' ou p:ll'il as r:orrrp:l!lltr:rs, ''o :;ovf'r'rro, kn ln a fn,:ul-
diil1', • . rJarJil JliW'SSili'Íll, t'lli<'IJIII'SSL\ <!OI'Cr C•lllll'.ll'lal·nS, . . .· · . . " I f:r~"nrlo a d••spr>za. pod•·ndo nlrr·u· urn cr·•·rhlo sup-

O Sn. JusQut-.nlA,- Ja t!nhnmos mlen~.r~ dr IPnll'nlar· pal'il esse fim. l'r'<'S<'flir1111l'llt<', pol'efll, 
m:tn:'~:·. ~n~a sull·euwnda CIJUiparalu.lo os p1'e11r10s e Kro se p!ul•• rl:rr• i~so, porrJll" derluzio se o II.Urnl'I'O 
gJalrho.rtões. . . de Jll'il(\ilR rios 1!iO•'I't'lll••s col'pns f' COIIIJliilllrlas e o 

O Su. MINISTRO DA ~IABINUA :- Drssc o hon1·arl•• "OVt•r·n~ fi,:a ~e.rn a f:II'Uirlarl•·· rln :rn::rrrPrrlnr• a Y••.l'lm 
srnadur n 1)111'111 mo ~slou r,.f,•rirrdo, que as r'llll'll· ~·otada, qnn pntren m:ris ou rrrerros e irrdispt•llsavel 
rl:rs ai'Jl1'ovad:ts llil ca:rrar·a dos il•·rnt:1rlos ~ aceilas par·a n l'll'•·i\livo da for·t'n :rl'lu:rl. · 
pola L!OIIIrniss:1o do s••nado envolviam urrra re'du<:••:to O hnnrnrlo srnarln1·, rlt•pois, rln me lr'l' rlil'i~iilo 
tio forr.a rjuasi norniual. · ' al"rr111as pal:rvr·ns J!e anirn:r~:1n, qrre con]l'alnH•IIttl 

l'r•t:o lie"!l('il :i S, Ex. ·pal':t dizer-lhe •1110 essn 1117J ngr·arll'(ln, o!r.lr'r'l'llll que a rrrinha ndrr1i11isl.r·n~.:1o 
l'<lrlucr:io nao pude sor· assrrn eorrwler·:Hia; s••l·o·in. 1r:ln t•r·a t:lo l'St:nimada d<' nrTns, C[ll" n:Jo.mo lii'L"Sfl 
~·J ar:n:<o o ~ul'er·no n:io tit'<'S.<O lie:ulo tluspojadn dn visln ua lro,:f'ssidade de fallar·largarnenl.e na cam:u·a 
lacrrlrlad•l, <Jlll! lrnlra p::la pr·opn>la, do t•.ompll'[ar· ..tio~ Srs. d<'(illl:rdnij, 
o~ cnr·pos, u:lo so couto111ando coru o sen L•ll'er:livo S. J~x., JI1'11Jlllllrlo-~o a dl'rnonsli'a1' r•sta sua p1'0· 
al\lual. Desrlo, po1·ern, que, na camam tios depu- posi\~<lo, analysou alguns :1clos meus; mas, por 
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felicídnrle minha, na maior parto dos casos nffo 
ndJ•lll quo ceu~urnJ·, o apPuas notou que ~u f.ivPsse 
usado de expressões que ufio mcreeiam sua appro· 
vn r~tio. · ' 

~. Et. frlr.-mc o favo1· de clrclarar que tinha si rio 
meu nJ1•stre. Lr·mlrro-me' aiuda r:om saurlade dmi 
t 1~1npos e111 qiltl ouvia t_ls s;ihjns li~~lir~s tio nohrc :.;c
nndul', o niutla hojr', na posi~lio em q':Jr. ITH' at"hn! 
pst.uu pn1111plr1 a acr·ilal-as, ~las Jll'l'lltÍIIa S. Ex. 
que r•u busqur. tir'IIIOIISll'i~r-llw qur•. u:io leve rnz:i11 
Clll n:iO qlit'JCI' f:tZI'I'-IIIC.JUS[IÇn ltt>Jiljlief:t, 

'l'r:1t:nuln, pui' t•:·:r•rnplo, do conr.erlo da rnaehina 
(]c Ulll tfe li OSSOS !laViufi, 8('1'\ i1;o PJii:OmiTII 11Hiildll :i 
iurlnslria parllctdar, piii'Cjnr• h;rvia lli't:essirlar.le dr• 
pl'I'SlPza f-J o ill'~t-11:!1 e:-ta v a ~oili'Cl!:II'I'Pgado c o/li 
outras ullms, S. Ex. n11tuu qrw eu. l1•ndu ajusl;rdo 
O CUIICr•rlo Jlill' Ulll t:I'I'IU Jll'l'~'0 1 [ÍHJ.ssr•, rJr-poiS rJ,• 
qn:rsi prorupt.:t .a o!Jra, llllt mnslratlo i1trlrspusl" 
contl':l o eoull'éltltli.P, tlt!L~Iar:tndn fJlW tkspti'Z:tl'iH 
qualtllwr· rr•t:blln:r(•fro da p:rrln dtll1•, expr·irlrirulo·lll>' 
nos st•guiniP:4 lt•J'IIIOS: ,, EsL:u..;a \'ir cum sua reda· 
mae;.io. porqlll' pt'l'dt! o seu ternpo u 

~ Ó uu!Jrc· Sl'll:rdol' fez gr:1!1tlr.•. r·.:rlu•cl:tl rle>tr~ rnou 
modo de cxprirnir-me; 11ras Jll''ll lier'IIÇ:t a S. Ex. 
para illfi)rrnal'·lh·· que r•csr.' iudi~·iduo 111e appareceu 
pOr'I'I'Zr'~, rjuaudn pn•lt•IHir;t Jazer· o conlr.tlo, e 
qtw, eur todas e:-;s:ts o~·casiõt!~, eu llte nth'l'J'tia que 
JizPsse t'I'US 1'.illenlo:-~· cm I'P~r;l, pol'quc Na enn1li~·:1ó 
e~sencial t'lll tlldos ns conlralos IJrlrJ so fizc;sern ua 
rr•par·ti~ao da rnarinha, . t!ur,..,nle a miulm _atlruir~is.:. 
tJ•:w:to·, 11~10 St1l'l'lll .. :aln11L1.1da~ J't~clalll:II~UPS. E~sP 
r.mÍtratadrH' l'H'il o t<'IIIJHl que lhn nppÍ·ouvo p:ll'a 
f:1:~•'l' os seus .eakulos; :q>r·•,~•·!llnu a pi'OpO.'ta rlr•fi
uiliva p:11'a a ohra; act•ill~i-a n mnud1!Í ql!o a cou
l;ttJ,rri:r for!lllllas.<~l o wulrnlo, sputlo ruua das 
clallslllas u;io a1lrnillit'·SI'. l'r•c/.l!na,ão alguma. 

O .111111 hn dr.> rxil':wr•dillai'Íil <'III fazr•J' eu a rlr!da· 
raç:io a qnr1 allwlio o lwnrndo S••nadnJ' cbrle 1)11'' 
esse eolllraladnr• revelou a ir1kr11;:io rio f:l7.1lr' nnr:r 
reclanrac:to? !~to estam suli·l'llli'IHiido. E' vcrdad1' 
qu1l pncÚ:1 ler tlcixatlo de tliznl-o, m:1~ ru prGCo Jl"l' 

, franqueza, e :ls vezes JlOl' sill.~rleza ou ingr.•nui1lade 
nrt>snro, n:io dnritlo, porque isto ti Jli'Olll'io do Iueu 
caraciOI', c etl n:io o posso rnotlilicar·. 
· o m••smn so d:\ a respni lo da obm con'lmlnda 
cm Mu11lt·vitléo para q enr:oul'llt<Hio JJ1al'iz c !Jnr/'os. 

Cnllft•sso ao hnnm11o Se11ado1' quo firpwi lllllito 
cnHtr·nl'i:Hio ao saiWI' que 1~1·a inevila1'r•l J:1z01'·SI' 
urna olira alli. pois, u:1o coulandc> <'li com ella, sr•· 
ria assim des!'ljlrili!lr·ndo o men Ol'\~anrl'nlo, tarilo 
mais rJne en l'.<pl'r·ava m:unlal-a fazer· ponco a pouco 
no arsr•ual tia Gôrtn. 

Ent.retnut" fiz ao cnmmanilantc ela fo1·ça em Mon· 
trvidco :1 1111imu rcconrlllt'!lrlar;:io quanto :i u:ib 
acl'ilar·:to dtl reclanrn("i'.'H. Aqud[o cuuun:nrd:rnlr', 
da!tdo"·mri parle do nndameulrl c da Jll'l'fr>it:lu co111 
qun cslal'a. sr.•rulo ftlila a ulir·a, infunnon·nJe :ro 
Hii'SIIlO lornpO tlr> qrH', Cr!l (',llll\'l)r'S:l l"jlle (I c~rlltl':!· 
ln r! ur IÍVel':l t'Orn rdlt•, IIi o IIZI'I':L l'l'r'-1[111) r'r'<l rllr•vr
tnv"l uma r·eclanJ:t\':iu. 1\r•spr>ndi-lilr>, IIIUilo n:rlll· 
r:rlrPCIIlo, qur> tlisscssn 'ao err!llralatlllr IJII" l:1111lir•nr 
u:itl devia pun:..nr· Prn l.:d l't't~httllat;:i,l, A pt·Pv:dl 1

1't
1

1" 

p~l • syslcrn:~, rndlwy st•ria q11n llilO St' liZ"SSI'IIl ~:on 4 

lrn~os por pre~os JIXOti c <JUU su m:tndasô;lll lazer 

' 
as obms po1· pr.ssonR do boa ftl e drpois so lll'lllinsse 
o prr•!)O düllns. Dt'sr!CI que, pn1·ém, a oh.m é o:·çada 
e convém ao contral:itlOI' fnzPI·a, tl· prec1so qncl·ello 
r.r; sujnilc a ga11h:u· ou a pr.J•tler·. no caso. do tt.•r ~~·
'r:Hio f'lll seus tta/culos. De ont1·a rnalll'U'a é·mu1to 
clilTir:il mnnl.rll' a uwrnlitlade na arlnriniH/r.1~ffo, lslo, 
Jlorerrl, n:lo qurw dizer que estes coulruladoros ullo 
Sú npl'l'SCIJi.CliL •. ' . 

O Sa. SrLvxm,\ Lono :- Esl:l cahintlo na raz~o. 
O Sã. ~r:Nrsrr:o DA li AniNHA : - N:ío, srnhor; 

nslou ri izell!lo qr.e o govr•r·uo df'l'e fazer folia a 
tlili~r'Ur~ia pamlisealiz~r o desw•ntl,io ~l~s rlinheiros 
puJ,Jkos, o qur. n:io 11npor·1a pr~•.Jurhcarrm·so os 
p:rrlir>ulai'CS, urna vez provatla ei'Hir•nl.emrnte, não 
dh> qu :rlrjlll'l' ll"r·da, pnrém urna lr!s:lo !'llOI'fll~· 

" I ' I . h . O lillll!'atlo sr•w11 r>l' IIJ H'm que, a VUlgar a t eorra 
CfiiP nra11il'••slolt aulc-lrnulr•m em aparl1•, uno haver:i 
~onlrnln susll'!llavl'/. O gni'Pl'IJO n:ío irnperle que as 
n•elnumt·úl's nppnr··~aru, mas o que ci<'VO fazer, 
qHiJsi cpn•. inv:u·iav<'illrnnle, rl n:lo allerrr!Pl·as, o quo 
rr:i•• cxc!rw ns m.:t:r'Jl\'lÍI'~, qunmlo f~>I'J'IIl elaramP.nlll' 
d•"lriluslradas as razões, que assistem aos iute-· 
rc!\:;htlos. 

Por pssa or-tta~iiio, o honrndo senador repetia 
aqrJi urna r1xprc~s:lo dt> qne enme servir·a na c.amara 
dos Srs. t!,•putarlos, lralnn.rlo clt•slrJ ass11mpln, ISto é, 
que cu rlr'cl.rrai'U que era moxor:n'el, npozar do meu 
geuio ho11doso. . . . 

A qrlt'fll não leu ou nito assrstro a dtsc~são • 
havida na camara rlos deputados pare1\r•r:l que eu 
quiz fnzr·r· pra!)a do meu Lom genio, expl'imiudo-me 
1l:rqnel/e mudo. 

Mas qnr·rn acompanhou aquella discu~sno ha cl~ 
l'econl:u·-sro de que en m·:1 const.anti'Ulrrrle at'cusado 
pr~r· jll':llir,ar· cr.r·to~ acto~. guiar! o ur.tkamrute pela 
rnrnlu hr•ltel'nirrrcr:t e pelo IW'U gr1110 hrandn. 

Sr•ndn nssim. lr•r~tlo t.•u 1le r•·spolliii'J' a um i ilustro 
1i>'p!rlatlo e jusliljcar· qr.1n ncu1 as ohra~ cnnll·ata1las 
aq111 para t11rr:1 rnnduu:!· nrm as 3JIIslarlns · !lm 
~lont••vitlt!o o liuhnm slllo. pelo pi'<'~O t•x:rgeJ•nclo, 
rJilO iu/(JI'IIIal':lfll :ir·plr'lle il111HI1'e tiPfilltatlo, fni-111e 
/ll't'essar i o tll'>:l:l/'111' CJIIO j:l tiuh:~ro UJIJliii'I'Cido iileas 
tio J'r•cl:llunr•õr•s, as qtJat's rtl liuha Jli'OClll'aclo eo1·· 
tal', rlr•cl:II':Íntlo 1111e o; t~outmi:Hlore~ pel'lliarn o 
SI'U tempo, OJIC:ar rla mm ,q~uio bon1!ow, nllu, 
<liurlo :ig f'XJII'l'SSÜL'S do qur> lntlos os rlr:rs usnvam 
os rlrpulnrlos ria opposit"<ln, snill'l'l!ldo o S1·.- cnnsc· 
llwiru All\>uso C••lso, qrw cou~laut~m~nle dizia: 
" Isto tudo ú ptliO sr.•U ~enio liiilldOsn " 

Jliqur•, pois, o Sl'll:tr/o convl!rwirlo ,]~ qr10 ·cu 
u:1o quiz. u.,audn d;lijiiL'IIa c~p:·r·s~Jr.l, fazr•J' pmça 
do urn:t qllalirlatlr.l, quo n:io sui se toulro. · 

O Sa. ZAc.\nr,\S: -Tem. 
O Sn. ~~~~~:smo o A M.\ll!Nfl,\ :-Mas, como quer 

qnc S!'.i:l, r.•u u;io ,c,Jon acos.l uurado a fazPI' al:l!'llo 
rir' mutlws qnalrtlmlr•s, tl•HO r.p1o ns o11tr·os 1110 
j 111~111'111 ]ir• lu, 1111'1./s actos, e sujrJIIO·IIIC ao jui~o dos 
tjlH' IIli' COIII1!1l:I'Jil. , 

Ertlrct:tulo, Sr-. prrsitlt•nlr~, n:in rrpillo o qualifi
dililn, JI'"'Jrll' pn·lirn sr•r lrrl11 :llrii'S por· 11111 hn· 
uu•nr !IUIIII.>sn do <pre Jl"r' lll:ill!l nl" ou /ll;t/tlnso, 
purqac a !Jondatle n:lu e .. ~cluc ajusli~.a; u desde !JUO 
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eu possa coneiliar estas dnns qnnlidatlPs, parece-me accommorlntlas as madeiras, fit!am ellas ao tonipo, 
que lico melhor com a minh:l consciencia. ' corno ao:onlo•ce ha rnuitos arrn•l~, e pócle-se tlizAr. 

O Sa. Jo.io ALFRWO :-Corno tem conciliado do•sdu qrw o arserral I'Xisle. Quando as constl'trc~.tles 
o•sl<iu ern !!l'a nde acti v i clatlo.l ou os f, ir·rwc.,oJor·t•s silo sempre. ·~ · urrr pouc11 morosos, a quantitl:ulu ele maoleira 11110 

O .SR. MI:>~rsTno DA ~IIRINMA :-Passou depois o avulta; ruas o contnll'lu at:urrtece quando. se tlão 
honr·ad•l senador• a tmtar .ta cun~ti'Ucç:lo, qrw 111an· dnmrnstancias oppostas. · 
dei fazow,tle urna canhoneira na Purrta •'a An!a. Uis· Entretanto, os inPus antecrssorrs, sohr·eturlo 
soque natla tinha a notar· contl'il a do•lilwr·aç:ío tio o qne inrrrlf•diatarrw.te me Jlri'Ct·•d,•u, applicutr sua 
gcl'••r·no, pois rr:ul:1 rn:lis natur·al tio que rn:urdar·-sc• attençao a estn a.surnpto e tratou de f':rZl'r' os arm:1· 
fazer· urn n,Jvio tlesd•• que se re~onh•·ci:r qnn era rrtJ- z••ns; ruas faltararn·llre'rllt.ios para isso, c com igual 
cessa rio pam·o serl'i~o; porém o tjUtJ ··crrs rr·:rva er·n ubsfacnln lr!ulro ru lutado. · · 
nffo lt•r lr:rvitlo iniciativa da p'll'lfl do govt•r'Jifl, •Jlll' Mas lnrnlrr·l'i·mtJ tle apl'tlv.eil.ar· parto rins rna1l~iras 
cumpria a ·Jlstt•, logo qu•J Stl cttnv••rrcesse rlo!st:r rre· 'Jlll.' n:lo pud •rn tl11' mais applit::w:io. por· d••l••rinr·a
cessrtlaJ!t•, ch:nn:rr· os profissinn:ws. l)lltJ tee111 á su:r 1 :rs, ao Sl'u· li:u l'Spo•ci:rl e pam cju" foram compra· 
disposi~:io. rn:Jntlar· plarwjar e or·çar• a olrra; l', das, e corrstr·uic· vaslos arrnaz••ns 1'111 qu•• as uutr·as 
q)laruli, J'Sla não Jlllllt•sse so·r· ft•it:r 11•1 ar·srnal. alll'ir· possam so•r rrwlh<tr' at:couunod:ulas. Alguns tbles . 
concurrPrrcia ou ruesrrro con!ratal-a. corrr. aJ[rr•·.lle es- :rrurazo.rrs ••sl:in pr•orrrptos, e.contirrúa-se a trai.Ja· 
tabelecimerrto., mas que assim rr:io JII'Ot;etli, por·· lh;u• Prn outr·os. 
quanto a obra me foi suggel'idiL pela administração N:io deixo!! o nobre senador dc.notar que eu, ao 
da Ponta da Ar·êa. · passo que JUlgava haver gr•anile. quantidade de 

S. Ex. se1·vio-se pam fazer rsh affirmaçiio do Ire- mnderms que convr!m apr·oveilar· para se não dele
cho de um discurso, qnA prof~ri na c:un:tt':L dos Srs. l'iomr·em, tivt•sse acct!itado cint:o tias vinte e lautas 
deputados. Mas, se S. Ex. tivessu lido ate o fim esse propostas, quo me fo1·arrr pr·•·s•mtes. · 
topieo, ter·ia visto que o que me foi su11ger·ido, J:i expli•Juei na orr!r·a · caurara a razão do m~u 
fo1, não simplesm••nte a constrnc(::lo de um navio, procctlirr!euto. N:io ~e !!·atava tlu adquirir madeiras 
mas tarnhrrn a aceitaç;to por par·te da companhia das qualrdadcs qrre JIÍ lrnlranros. 
das madeims que o gov('rno tinha disporrJI•eis c As tlllcornrncndas aut••riores n:io tirrham compre-
não se aciJ:Lvarn convenientemente const•r·vatlas. herulitlo todas as rn:lllt!Íms de quo o :u·sr•rral pó1le 

Não me lem!Jrei do que um cslabeh•cimPnto par:- pr••cisar; contr·at:u·arn-se rn:uleir·as de r:ert:rs quali· 
ticular se quizrJsse encarregar· de uma olir·a, r•ct:e- d:ules l'llllllaior· pore:io, de outras em men11r. Não 
b•ndo do gover·no madeiras j:i compradas e pelo foi previst:1 a pi'OpÓr·çao, n1•rn er·a possi vel fazei-a 

. preço da compra Isto, cfT•lcti vamenlt•, fui offere· exactarrwn!A; t!e modo que terrr aconteciJlo qnr•, de 
ciclo pela .Companhia da Porrta da Ar'êa. Ent:io certa qualitl:ule rlí• rn:uhm·a, siuta·se falia absulula. 
mandei que fizesse a proposta. Nestas d r·cumst:urdas, :1 vista d" r•eclarnações 

Prcs•:irulimto de p1·ornenores, direi aprnag qne tias ·l'l•par·tiçües C<Hrrpllten!Ps, liz alguns moJustos 
afinal foi o gnver·no !JUt•m maruJou pl:mf'jar· o navio coutr·atos, tJUO em pout:o Jlllll••m al'ull:ll'. 
que se havia de fazer, mio aceitando indicações da Um dolle~ é pam a provinda da. Bahia, por·que, 
·companhia Esse navio ó urna canhono•ir·a das 1 tendo-se m:urdado corriltruir alli, h:L cer·ca do Ires 
mesmas dimensõtlS de nutm.que s~ r.st:i r:oustruindo arr11•1s, duas c:mhonrir·as, só Ira oito on dez mP.zes a 
no arsenal pelo svsterna 'J'ra,jano; onlerrei que se IJHiilm 1l~ uma foi-pos,a nu rsraleiro. l'am o prose· 
fiz,•sse . prlo syslrrna ordinar·ro /mm compa1•ar os :.:rrirrr••rrto das obr·a~ rr·a mister cornpr·ar algumas 
dnus navios, visto que rro JlJ·asi lliill se tr.rn ft•ito rrrad••iras : fui o que fiz. . 
ailllla esta experi~ncia st11r:1o doutro tio porto; bar·m Mas o nobre so•rrado1· diss~ qnr, o:to rstanrlo in· 
fóra, n:tn, ao rnruos l!llP. me corr;tc. venl:u·i:u.las as rrratlo•iras, tanto qur. PU re~orrlret•i a 

Jlor·tanto, a ol.Jra loi planejada e or·çarla r;elos rrr~•ls•ida·l·• de nr:uulal·:Js inVI'rrtariar·, nàn me er·a 
auxiliar••s do rrrirristerin da rn:rl'irrha. E' assim qnr .Jicil.o sahl•r· qnae.< as cru e f.dtavarn rmra <lOIItl·atal -as. 
tendo o dirrctOI' das corr~ll'llCilÜl'S navacs orç.adu a O nohr'tl st•rr rr.lor· sahcJ IJUII o irrvt•nt;Jr•iu ri" ohjH· 
ollr·a ('10 selecentos o quar••nlil e tantns cont.ts, r•u ctos de hio dilll~ilr·"nlOç:in tlnrrsome mrriro tJllll[lO, 
vim ajustai-a por· 7itJ:O:JO,S. ao passo •JU~ a C••rn· '' Cfllll as ohnrs n:l·• do•vecrr osta1• paradas att) se ve· 
pau iria tia Ponta tia Al'~a pedia ruais ti e 800:000.,5. r·ifi,,aJ' !JII:los as mat!t•ir':IS existerrt••s no arsunal. 

Mas S. Ex. clr.scnLrio n:rs t'XJll'tlssõ·JS de que rrr•• l'ur·tar!to, S1·. prestúente, cr·ero que tll'stu ponto 
servi urna censur·a aos rn•~ns anlet:essor·e~, JIOI'IJIH' mlo t•rr·c•r 
revelei o facto de termos mrrifas macieiras a se de- Corrtirru:rrulo a tr·:rlar· do cnnlr·ato qrro ru fiz corn 
teriorar·crn. a Purrfa da Mr1a, S. Ex. c~nsurou que o t:elcltrasse 

Sr·. presidente, não far.o, nPm fiz c~nsm·a aos corn 11111 tiPverl••r· da f.Jzetllla pultli~a por gr·arrdes 
meus antecr.ssor·Ps; reJ'cr·i" urn fado exislt•rrto, qnn l(ll:trrlias. S .. E~. d ·v•• ~:dllll' qne a Ponta tia Ar~a u:lo 
os rneus arrtecPssor·es assi;malariarrr larnhem, so t'S pcl'lr•ncfl a "'~'' citlad:io, o qrr:rl npelras u presi· 
tivessf'rn n:rs rrwsrrras o:ir·~trrrrst:rudas. Eurttesrnn rr:1o ,J,•rrt•' de unra corrtp:mhr:r, :i qual JIOI'tl'lltle o t•sta
duvitl:u·c.i •.lt•clar·ar· cru:lltpu:r: fa·•fooc~•ll'l'ido ~·rrr ru_i· h••lt!cirru•rrto Nunca !ratei c"rrrt''S'~ c:i..l:ttl:in, a rr:to 
nha :ulrrurrrstr·:l(lilO, IJLI' t'XI.J:I CJ:r:tlt[llt'l' Jtl'ovrdtJtlcra ,,.,. rrll.urr:.rnr•ul••, dt•po.Js qnt• cht'~Orr do 1110 ria 
a llf'lll do Estado. U f:illlO u 1(11<' urn vir·tutle dos l'r<lta. A pr··•posla foi lirrrr:rda Jll'in tlin•t:lor• do 
corr_tl':ttos antt•r·io•·es c da inipossi!Jilitl:rdc que tn111 ••st:dll'lt•t:irrrenlo. o Sr. ougt•rrJr,.iro F'mrrdsco l'e· 
h:wiuo do se fazerem ílepositos cm que st~am heru r•eir·a l'as~o;, corn qu(•m confereuciei. Quando chc· 

' ,. 
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gou o p1•esidente da companhia, j:l o ~onlt·ato es
tava ajustado, e parece que nao em da ~ua compc· 
teMia tratar disso. , 

N1to me parecia, Sr. presidente, que eu mo de· 
vesse recusar a entrar em ajuste com aquello ci· 
datlno pela circumstancia allud1da, quando é certo 
que o estabeleuimento de que se tl·ata já t!lm p•·es
tado g1·andes sen•iços ao Estado, e dumnte a 
guer1·a foi poderoso auxiliar do arsenal de marinha, 
ha.v~ndo em ópocas anteriores construido muitos 
navws. 

Çréio mesmo que pouco f:iltar;í pa1·a chegar a 
uma centena o numero dos navios que ali i teem sido 
construidos; são pelo menos 60 ou 70. 

Ur.r.t. voz:- Para a· marinha de guerra·~ . 
. 0 SR. MINISTRO DA MARINHA :-N1T0, senhor i re

fii'O•rne em geral às conslrucçiles que ai! i teem sido 
feitas .. Uma dellas, realizada ha m••is de 20 annos, 
foi a do vapor Parac11se, que ainda hoje most1·i1 a 
Jlerfeiçã~ .com que as obms al.li são conclui das. 
Quem VISitar aquelle cstabelecunento, Jm do ver 
que é um dos que fazem honra ao paiz. E quando 
o govemo podia aproveitar madeims que se estavam 
p_ertlondo, e, por outro lado, precisava de navios, 
por que_ n;io havia !lo .prest11r um auxilio :lqunlla 
compauh!r1 brasileira? 

Assim o fez e com courli~ur,s modica~, por,Jue 
c~nl.1·atei a olJm pam,se1· paga ern :lO IMZt'S, tlivi
dmdu-se os pagamentos po1· p1•estações mcn~a<!s, 
com a clausula de se it· deduzindo o custo das ma· 
dei1•as que fossem sendo recebTdas pela companhia, 
de mado que, se o governll puder dispór de madeira 
sufficiente pára se fazer toda a obra, o <lesembol~o 

· virá a ser, compara!i vamente fallando, muito pe· 
queno. 

Julgo vir aproposito informar o senado de uma 
circumstancia. No contrato est•tbeleceu-se que as 
reparti~ões dn mal'inha teriam 30 dias para veJ'en, 
quaos as .madeims de que podiam d1spor para 
aguo!Ja construeção, rl vista do pedido que teriatle 
ser feito pela companhia ; depo1s fieal'ia ao contra
tadO!' ma1·cado· o prazo de dous mezes para r••ceber· 
as madeiras, e ainda durante este tempo teria o go. 
vemo o direito. de fornece•· ossas madeims, poram, 
se as nao enfr<gasse no prazo, n[o poderia dal11 
por diante f.1Zel-o, porque esta estipulatl~o hnha 
por fim habilitar a companhia a procurar inadeil'a~ 
em outra pal'te pam que a ob1·a não sotrra demora e 
nito. fiear o contratante suJeito as multas a qu<l é 
ob~1gado, se exceder o tempo mar~adn no contrato. 
Po1s bem, senhores, a companhia 111To tem olhatlo 
para esses termos do contmto; ainda hoje, senil o de 

· corridos muito mais de Ires mezes depois da tcrmi
na~[o daquelie p1·azo, ella aceita as madeiras que 
vão apparecendo. Á pi'OpOI'(lfio que se desarnunam 
os m·mazens pa1·n o inventario, que se est:i Jazendo, 
vão appar·cceudo nwleims, que se r·emeltem :l com~ 
panhia. Po1· conseguinte, Sr·. pwsidento, attl o 
p1·es~nte esta !em proeedido com zelo, sem mosll·nl· 
que1·er prevalücoi'·SO de qualquer ·circumstanda 
pnl':t augmen!at· snu lucro. . · 

Mas o honrado senatlot· pergun!otl·rno so. cm 
cxaclo qurJ se estava fazendo um encontro. 

YOL. IV 

. -
O Sn. ZAC,\RIAS : -Se havia disposiçllo de fazer 

com esse vapor o mesmo que .se fez com outras· 
~~. . . 

0 Sn. MINISTRO DA li!ARTNHA :-Nilo ha a menor 
cousa nesse scntfdo ; tanto assim que informarei ao · 
hom·ado senador que, ainda ha pouco tempo, a 
companhia requereu-me o pagamento de parle das 
pmstaçõos vencidas (apezar de ter clla o direito de 
r~ee!Jel-as mensalmente, nii.o o tem feito), para en· 
V1ar para & Europa essa quantia por c.onta da en· 
commenrla qno fez de uma machina igual· :i da 
Parnahyba, 1sto é, da mesma força, cons!l·ui!la. pelo 
mesmo fabl'icnnte, afim de que possa o ,navio ficar . 
inteiramente igual:lquella canhoneii·a, diversiticando 
apenas no systema. · 

O SR. ·ZA.CARIAS:-Então nllo se deduz naáa para 
as carnhiaes '? . · · 

q Sn. li!IN!STl\0 DA MARINHA : - Na:ó, senhor ; e 
~ro1o mesmo que a companhia ndo tem nada com 
ISSO, . 

O Sn. ZÁcARIAS:-Entiio nno tinha nada tamheti1 
com as outras obras, parte de e11.i:1 importancia 'foi 
dada pa1·a indemnizaçllo da divida do S1·. Mami 
·~;~~~~~·~~itla em Santos : entt•elanto a comrnnhia 

O Sn. SrLVP.!!IA DA )forrA: -Q:ral com,1anhin?. 
O Sn. Z.\CAl\1.\s: -A Co,npanhHI t!u. Pcmta. d' Arêa. 
~ SR. SILVEIRA ~A MorTA : - E' cousa que n~o 

ex1ste, é uma mysllficação, · 
. O SR. ZACARIAS ·:-As eJplieaçGes do nobr·e mi· 

nrstro nlío me .satisfazem : voltarei ao assumpto •.. · 
0 SR. MINISTRO DA MAJ\INRA :-Corno O bonrad.o 

sena~lor quizer. Demorei-me bastante neste ponto, 
ex~hcan~fo tudo quanto aconteceu entre a campa·· 
nh111 e o governo. . .. 

O .sn. ZACARIAS :- Separando a companhia do 
presrdente, quanllo e lia pagou a divida,qúe este· con· 
trahio cm Santos. - ~ 

0 ~R. MINISTRO PA MARl~H.I.! - Já declarei que 
expoth av1so ao !hesouJ'O, solicita1Hio que, man· 
tlass~ enll·ega•· ao pl'•)sitle.nte d<~t~omlra~hia. n. impor; 
!an~Ja de pa1·Le das presta~iles vencidas para ser· 
envmda pam Em·opa, afim de se pagai~ a machina 
oncommeudada pam aqueJJe v11por e assim vé o 
nou,·e senador que o dinheiro nito tem a applicaç~o 
a que S. Ex. se refere. 

o SR. ZACARIAS: -Bem; não se estende o me-
lhodo à divida das cambiaes. . 

0 ~R. MINISTRO DA MARINHA! - No cont1·,~to 
celeumdo n•1o ha uma só palavra a esse Tespeito. 

O Sn. ZACAIIIAS:-N;1o ll pela r.~zão de ser presi
t~enlo d11 comtlanhia; isto explica a r·ama e nlto o 
lnnllo. , 

O Su. M;NrsTno DA ~!.IRrNnA: - Nntou o hon
r:ulo scnat1o1· quo cu 11w exp1•imissc ·pelo mo1lo por 
'\ue o. fiz na c:unnm tios S1·s. dt•putados, a respeito 
' o. bi•igue-lmJ'0a quo maudui colllpl'lll' pam substi· 
tn11' a barc:•·phaJ•ol rlo l'IU':i1 cmquanto t•sta so con· 
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cet'lava. Entende S. Ex. que commetti uma falta 
por haver em um mumonto do expaas:lo, :í vista de 
·apartes que me davam, decl:u·ado que, n:lo ob
stante valer o hrrguc·harca :Ji.i:OOO,~, tinha-o com-
prado por· 28:000,5000. . 

Se o honrado senador deseja que ou retiro aquclla 
exprcss:1o ••.. 

O Sn. Z,\cAnrAs :-N:io. 

Ü SR .. MI:>TTSTUO DA MAniN!IA :-•.. , eram inteira
m~nle des~ouheeidos do governo, que ignor·ava 
h:m~r o rn~suro offi~ial f,dfado :ro CUI!IJH'imento das 
obr·ig:r(:tír.s fJIItl ll1•1 impuuha a sua posir.:i~ rle fiscal 
tia conslru::(':io do Jrtvrti'!J· N:io t'rrcontre! onlr·c os. 
pareis fJIHlllll\ foram pré•.senles, nr.mreccb1 da com· 
misMo hr·asiltlir·a cornmunrcJç:io alguma que mo 
1Icnnnciassc os far:tos tjne depois· chcgnr~ru ao 
conhccirnr.nlo do governo. 

O Sr. i\I:trriur;s Guirnar·iles foi 'demillido cm mz:to 
O Sn. l!INISTRO DA liAll!NIU :-... cu o farei de ter feito 1 u:rs arTib:ulns r. pnr haver· na sc~nnda, 

com muita boa vontade. Mas, cm todo o caso, o em Drest, dcdarndo quo o navio era innavcgavcl 
noili'O senador niio censtu·ou o mon pl'Occdimenlo , por ser in~overnavcl, por nii:l. ter dons lemns. 

· mag as minhas pa/:fvms ditas' em um rno.mento de lmrrredialamcntc que recelll o tolt'gr·arnrna que 
expangão, :í vis la dos a parles que se mo rhwam, c conlínllll cstu opinião, m:11rdei nourear· tuna ~orn · 
da insistencia com que se dizia que Cl'.l melhor quA rnbs:To p~ra dar parcc••r· sohro o q~1e drzta o 
eu ~h·esse mandado const1·uiJ· o navio do que Sr. Mar·qtws Guimar·:lcs, fazendo !1o :1avr? as rwces· 
reahzado aque.ll~ compm, o quando, por o~li'O sar'ias cxpericnr:ras. Esb corumrss:.1o fn1 r:nn1pOS'~a 
lad~, se me d1zra que _mandasse um dos murto.~ dos. meruiJr·os ua commiss:Io llrasileira, do Sr. capl· · 
navws quo se acham aqu! llO'por·t~, sem ter·em cm- t:ln de um c g-1w1·r·a Silveim da ~Jolta, de urn <!ngc-; 
prego. lle~alde p01'gunte1_ quo navro era este ; nun- nhllir•o da rn:u·inlla de ~nc!'l'a francoza c rl!Jlllll en· 
ca rn'o apont~rarn. ~nta~, querendo rlemonslr·,~~· g!JIIht•iro da Cornpagnic dns for·gcs et: Chanlllli'S do Ja 
que. neste as~umpt~ nao. tmha m~lbaral~do os dr- MediierTanec. Tinha nomeado tamhtlm o Sr. con· 
nhc!I'OS p!Jbhc?s, JUII{U~L conver~~entc d17:er• q.u~. o J sll'll~lol', nav:il T.r·ajano An~usto. d~ C:u·valho; mas 
navro v~h~ m:us do que a quanlJ.l que deJ, a .JUIZO csln scuno1· escnonu-sc ria cornrn!ssao. 
dos pr·ohssronaes do arsenal de mar·n:h~. · Esta c ,1111 ni>S:io c::n:nirrou o n:~vr" dtH·ante tlot:s 

Colll l'l•, dias J'úm do nnl'lo do.;lro.lst c declarou f]lte o nano O Sa. ZACAOI.\S :-Acautele-se V. Ex. " · · l t' 1 J' ·t era igual ao So!ímúes e, a~srm corno t•s o 1.n 1a et·o 
lianos. a travr,ssia par:t o. Brasil, o JwJUI'!J pod~a fa~el-a 

O Sn. MINIST!tO DA ~!ARINIIA:- Tomar·ei o canse- tarnbc 1n. Hr<o:onlwceu, entretanto, que, ,n:to senclo 
lho do V. Ex. taes navios f'ei tos pama longa tm~essia do OCP;ano, 
o Sn. ZAC.\RIAs:- Leia as obras rlo l!Iachiavcl c rnas pam operarem cm portos ou r10s, en.1 con~!Jções 

desfavoraveis do tempo, ello não podta governar verá. ll 
hern no a o mar. . 

O Sa. MINISTRO Do\ MARJ:-IHA:- V. Ex. me releve Ao passo qur. ,reeohia c.sto parecer unanrme da 
tocar IH1sle ponto; rnns l'!'jo-mr. na neeesHldn.rle de eommiss:lo r! e sc1s Jll'olissronaes, urn d?s CJ!la~s ó 
ir· tratando destes assumptos, apezar de n:: 1 !orem um rli•no. official da nossa armada, wsuspeJto, 
grande i mpartaneia; fa0o-o Blll.J'Cspoito ao lr"rll'J.do pois n:lo ti l'or·a parte alguma_ na construcção dos 
scnarlor. Desde quo S. E~ julgou dever tr·alar doi- monitorc;;, chegava-mo :ts. muos um proles~o do 
·les no seu distmrso, eu, ~ uo fui incr·t•p:ulo, devo Sr·. Guimar·:tcs conlm o JUIZO daqnclla conHmssn(\. 
tamlrcm, em altr.nção a S. Ex., dar as razlies cm De modo que 0 Sr·. Guimar·:ir~s cu tendia que ~ su:\ 
que baseei o meu p1·ocedimento ou minhas cxpres· opini:io devia prevale~er sobr·o a ,qa" comm.Jsuilo 
soes. brasileir•a, ~no tinha delm~ado o !Javto e fiscal~s~r!o 

OSn. LmT.i.ODA Cül'!!IA:- V. Ex. supprio uma sua ''·'·'·::tucção,e,de mats ~ r~:us, sobre aoprnmo 
das necessidades mais m·gcntos de aclministnlÇ<1o tamb~tu doH outros tl'es pr·ohsswnaes, gue tn~hmn 
da mal'inha com a acrruisir.:lo daquello navio. cxaminatl" as contligõcs em qun. o nav1o ~ntao se 

achava. Pal'ecen-mo que o mc10 d~. resolver a 
O Sn. n.m.i.o DA LAGUNA:- Barca-phai'Ol. fllll!Sl:io 01.11 pt•or:umr um outro officJa! co.rno o 
O Sn. ~!TXISTÍIO DA liAni~HA :-Passando a lt·atar Sr·. Tamborim. Lemhl'ei-me do Sr. Nogueu·a o 

do meu p1'o~edimcnto pam com o ex":.command:mte nomeei-o par·a cnrnmnnd:tl' o Jamry. . 
do monitor .Tavary, o Sr·. cnpit:to do froagala Josú ilcmillic!o o S1·. GnimnriTes, rcgl'cssou aoBrasrl 
1\!arqucs Guimarães, S. f;:x. f,z g1·andc ;~alrerlal tias 0 npeo;c':Jíando·st~·lflt1, . cu não linha mais. do que 
palavr·as tle que me StJrvn·a na c:unar a (lOS Sr·s. rio- w1ta:·-11Hl a. cir•curnstnnera de nrro le1· e l/e Slllo Las· 
pulados, rlt•scr·ovrnclo o mnrlr1 por· qrto l'I'Oeh.i nqunllo, tar11,; 1)1/i:• •:1t11 r•m ter r lar· 1!0\':llllCI!le :1 yiagem. Mas 
official quando se. me npr·t•sonlou, rb~IOIS da d~· e>~·' ... ,:lio:i:ll t"m a idúa dn qrw os naviOs dn dons 
missão que por JUIIIl lhe fom dada. Na vcrdatle,, lteti•<•.•s 11 .:0 podem go\';11'11lll' Jwm sem. dons lemes, 
Sr·. pres.rdenltl, so os. fatltos a ~ue o n_obre senador rrnor:rwut1• no oct•:wo . .hscreven so!Jr·e .rsl.o nnra.rr~u· 
alludío .J:l ontiTo ~osseru por lllllll s:tln~los, não til!·· muria, qrrn se aclra anncxa a~ l'tdaloi'IO d? rurnts· 
ver· ia cu ler rccrhrdo o Sr. Marqt~os Gu11narfíos p;•lo lerio da marinha de 18i0, assrgnado pr.do Sr. b:H·ão 
modo por qno o liz. Ma~ devo. 111for·mar a S: hx. de Gnt1•gipe. . . 
do que, qnarHlo este otn.:ral aqnr e/togou, os !netos Salrcndo dns nnlt'crrlcnle~ drslo oiTwra], qno sn 
rrne hontnm fomm expostos prtlo honrado senador di,•lin,11 ir·a d.:ranlo 11 gnt•r·r·a (a;wiarlos), não só lllll 

pela provincia de i\linas·GüJ':ll's... ac~~<io,0 como na atlrniuistr"o1t::to do um ~stalwleci· 
O Sn. ZACA!li.IS :-1~ muito br.lll. mPrrto impor'lanlo qnn uaque/lo tornpo trvoruos no 
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Cerrito, deplorei quo um offieial naquellas eon- Mandei ainda ouvir o conselho naval, e est~ deu · 
dições estivesse soú a smpoita de falta do hahili- urn pareeor, do quo foi relator o Sr. CaJiil:lo de· 
til\"Jes ou de aptitl<1o para fazer o qun seus eo111pa· rJÍar• e.gutll'l'a Lcit:lo da Cunha, que é versado nes-. 
nlreir·os tiniram realizado. Nessa o~easi;io o Sr. G:ri· tas rnnl•!r·ias, tlcclarando qun era conveniento que 
mar'<ies fallou-rne na faeilulade de se eo!lo·:arccn no se mandasse fazer· a obra. Dei entao ordem para 
Javary tlo.us lemes por um systerna qno tiulu visto, que fosso. ella realizada; mas, quando esta ontem 
applie:Ltlo ao f;neoul'ilçado italiano Voi'Ogine, que, ehcgou a Dres!, já o navio estava no dique e h·a· 
tendo ti uns helrces c um só lemo, gover•rwo.·a pc;:si· tava-se de far.m· outro melhor·aruento, isto é, o pr·o· 
marnentu e passou a govemar bem, collo~:utclo·se· longamento da por·ta do leme. Por· conscquencia, 

.• lhe dous lemes. . jul~ou-se inoppor·tuna a occasiao do se collocarem 
Perguntei-lho por que não tinha mancLulo Llizcr os dous lemes pelo systcma da Voragine. · 

da Europa que isto· em .passivei, e pouclcrei·lhe que q que honvc foi isto e o honrado senador o póde 
no estado cm que as. cousas se achavam, n~o era venficar. · 
passivei man.dar fazer o .lJllC ann~ o meio antes o Sn. Sn.vEmA DA JlloTTA :-Em Abril; mando 
elle mesmo trnha julgatlo mconveruenlc por c~tstar <l V. Ex. 0 trle"r·amrna. · 
:!20:000$ e imporl~r cm urna domor·a de mats do. " -
tr·us mczcs no •Jstnleir·o. O St•. Marqurs Guimar•iícs O Sn. lHNISTno DA ~[AniNHA :-Quando V. Ex. 
fez-mo ver· qnc a obm dc1 que se tr·atava o r:~ t:lo f~dl fallar· o mostrara; não quet·o me demorar demasia· ·· 
e' de t:io pequeno custo qne sn podia f:.ot.::r em Hi t!amente. 
dias e custada, quando muito, :!6 ou :!7,000 fl'ancos. O Sn. StLVE!IIA DA 1\IOTTA :-Em Abril de i876 ••• 
o Sn. SILVEIRA DA MOT'l'A :-Foi resolvida pelo o sn: liiNrSl'RO DA-l!Al1INRA: -Pódo ser ••• 

Sr·. viseonde de ltajub:i. . 
O Sn. liiNISTno DA li.\nrN!IA :-Ora o sena tio 

compl'l•hende (ji)IJ "m taes circumstancins n;io podia 
daixnr· de sympalhi~ar com a sorte desse o!Iicial ... 

0 Sn.' SILVEIRA DA 1\loTl'A :-lJni de mostrar O 
t~legr•amma o offieio do Sr·. viscontle de llaj uba, 
mandando pt'lr· os dous lemes. 

O Sn. MINISTRO DA :u,\fii:VHA :-Nessa occa;ião, 
creio que não .•• 

O Sn. SILVEIRA M MOTTA :-Ern U de Abril, 
depoia que clle cnlt·ou cuí lll'osln f0z sc;;unda arri· 
hadn. , · 

O Sn. lrrNrs·rno DA lLilUNH.\: -Quantia cllc 
cntt·ou em 13rest foi j;\ no li"' do auno ... 

O Sn. SILVrlmA n,\ 1\lo·t"t'A : -Quando :trl'ibou a 
Drcst. 

O Sn. l!!Nrsmo D,\ liAil!Nru:-.•. creio:. que foi no 
me~ de Setembro ou OuluiJr·o; o lwmatlo scuadot· 
n:io esl:l hcru ao facto, porque posso infor·utar··lhe 
que, eutran•lo para a atlministr·<wão cm fins de Ju
ulw de :l87ii, isto aconteceu dcp'ois, no me'z, creio, 
de Setembro ou Outubro, não tenho IJem pr·cscntc 
a data. Mas, j:i quu o lto111·ado senndot· to~a nc>~"
fado, cu inl'ur·mar·ei o IJIItl houve r·c:tlmcntc. N:lo c 

. assiur como dir. o lwrmtrlo seuatldr, mas corno passo 
a dizei'. 

O Sri. Su.vmnA nA Mo't"rA :-Vamos ver.· 

O Sn. SrLVElltA D.\ ~IOl'TA : - Quanrlo elle ard . 
bou a Br·cst, u cfJrnrnand:mte ileclnr·au·qu~ não porlia 
litzer a viagem com segurança sem os dons lemes. 

O Sn. ~rllHSl'llO DA mniNHA : - V. Ex. equi
voe~·se ; a <IITihatl:t foi no fim do anno; a sahida 
rlc Bt·esl foi no pdncipio do anno seguinte; dei
xou·se passar o rnvcmo, alim ele se poder fazer a 
tl'avessia con~ mais segurança. 

O Sn. Sn.VEIIIA DA MoTl'A dá um aparto. 
O Sn. 3rrNrsrno DA MA111:\'IIA :-Mas o quo V. Ex. 

estli tlizcntlo é o mesmo que eu digo. · 
l) Stt. SrLVEIIlA DA MoTTA ;..:...~<lo, senhor. 

O Sr\. ~!1:\'ISl'ao n.\ ~IARJN!Io\ : - E'; eu mandei 
fazer· n obra, e quanclu :1 orucm lll chegou, estava 
se fazendo uma outr·a menos custosa e que pro· 
cluzio exe••llento ro>sullndo, sem tirar as qualidade~· 
que o navio deve ter·, navegando nos ·rios, isto é, 
pouco ealatlo, porque, tentlo o leme prolongado, 
n:io podia fazer· a navegn~:io nos ~·ios,; por isto o 
[H'Olongarnento rla porta do leme for ferio de modo 
qur sn pótlo tir·ar· o accroscimo com facilidade. 

Então ordenei ao constructor naval Leve! que 
fosse ver·, com olhos de p1·ofissional, como estava 
ft~ila a OUJ'a da Voragine, afim de que se pudesse, 
alinal, no porto elo Hio do .Tnnoiro npphcar aos . 
monilor·cstalmrlhornmenlo, se fosse julgado conve· 
nicnte. Depois que chegou. a esta cidade dou·m~ o 
Sr·. Levei o parecer, que srnto não tr·azer· para ler 
ao. senado, contrario <l itléa do que se tr·ata. O Sn. lliXrSTno nA MAJU~rr.\ :-Ern vit·lmle tlcsta 

cnllft~l'encia (}IW Livr• l~OIIl o SI'. GuinttU'<ll~~.,, 011 dis· 
se-lhe !'fiW q l:IPI'ia V C' I' iL menJo;·ia rclnti\r:uuento :ís 
obr·ns da )'.n·aflille, 11 clle pr·uuwltcu·mc J'azrlr' uma 
dosl~t·iprtTo ddlas, í\cen·s~~~ltttaudo rpw agounrdava 
os plarrus que ,i:lliul1:1 fl"dido :tiJ ruirrrstr·o l~rasildi'O 
ll.'l llnlin, IJ f(ll" rnn seri:un apres.·utados log•l qne 
chrgns:wm. Gor.n etl'.oito, r·•~CI'Iti ern lr>ntpo cornpo· 
tc•ul•l a rnmnor't:l com os planos, e, trafantlo· se t!o 
uma oht·n dt! jlOIIL~O cu:-:tn n J':q1itla, onvh~i PSSL•s 
lt•:thaiJros Jl.'ll'll O !lr'SCrl:ll, afim d•.l SOr'l'lll estudados 
pelos pr·ofissionaes. No ar·scnal foi aceita a it!r:·a. 

Eis o que se deu a respeito dos t!ous lemos; mas, 
apezar de sympathisat· com o Sr·. Marques Guima- · 
n1es, que, como j:l disso, se linha cli8tinguitlo atrl 
enl:io, mandei suhructtnl-o a co~1selho do guerra 
p:1r·a justifiuar·-sc das du.1s arribadas c elos fnctos.até 
cnlliri coulreci.Jos sobre esto assurnpto. ~fnito poste
rionm·nl.o, crn virl.utlo ele um r'cJ!atorio ~uo cer·ca 
de ciiiW lllfiZl'S tlt•pois ti1J Sll!l chegada ao nto de Ja• 
n•.'ir·o,diri,;io nstc ollieiaf :to quar·tpl-gencral,rrlatorio 
a fJlhl so I.',, fedo ·aruplamcrrto o l1onrado senador• por 
Minas na scss<TO elo honlour, foi quo tive conheci-
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m.en!o d~ todos os factos, que IJOje .est!To no (\orni·l O Sn. SILVEIRA DA MorTA :- V. Ex. nito tom 
mo publ~co. Mas, amda quando ass1m n5o fosse, eu olhos para ver? Precisa ouvir ·pl'iineil·o a outrem ? 
nao podm tratar ,mal a quem me p1·ocm·aya; po1· · · . . -
mais culpado que fosse, lsavia d•l .tratai-o com ur· O Sn. ~llNISTno DA MARINHA:- Passou o honrado 
banidade, deixando que os tribunaes fiz~ssem senador a 1J·ata1' das compras quo mandei fazer na 
justi~a. •. · . - . . Eu1'011a, achando nisso .thema ~ara novas.censuras. -

)?o1 ass1m, Sr. tJres1dento, quo 1.gualnwnte pra· Fel1zmento, Sr. presidente, S. E"· n:IQ condem-
. tiquei quando .1qu1 clwgou n cornrnissilo !Jrasileim nau a ~ninha resolução; achou que eu procedera ·• 

fiscal das obras do Jndepcndencia e deis antros deus convcnJCntemeuto, buscando meios de obte1· generos 
encouraçados. pMa :1s uecessi<la,.es do nosso arsenal sem sujeitar-

Dizi~·se nesta cill~de que os offilliaes a q~e me me aos gmndes despendias com que agu! silo clles 
reftt·o hnham pt·evancado cm todos cs senttdos; compmdos; entendeu sómente .que eu devta ter lan· 
entJ·etanto que, se o go,•emo não eslava inteira- cado.m:ío do outro agente, de qualquer pessoa co· 
mente satisfeito com o modo por que rlles tinham· nhe~Hia nesta Có1·te, ou mesmo de um official de 
procedido, nilo tinha razões para susrcilat· da pro- mmnha, 0111 l'ez de um amigo. 
bidade_d~ n;-nhum dellcs. Fo1 sobre isl() que eu os Quando tive de consi.Jera1· o discut·so ~o honra· 
tranqu11l1SCJ Ja pa1·te do governo. do senad.or qno encetcu este dcb:1te, d1sse tudo 

• Quando se me apresentaram, ao chegarem á esta quanto t111ha a di7.e1·.a este t·cspeito. • 
Cilrtr, disse-lhes: Não duvidal'ia ter encarrrgado do tal servi:o á 

" Ha capitulas de accusar.iío contra os senhores, qualquer pessoa guc olfe1·ecl•sse as mesmas coudi· 
que nilo procederam como deviam ... » çües a que sujeJtou-se o S1·. Cast1·o Guimarilcs; 

mas a circumstanda de entreter relações .,de Rlld · 
O Sa. SILVEIRA DA 1\[0TTA :-Devia te1· dito que ?.ade ~om esse cidad<lo nfio era motiv,o pat•a qu~ o 

procederam mal. . exclmsse eu de desempenhar aquella mcumbenc1a, 
qnaJUio nas . COillli~<Jes em que ell~ o fez, difficil· 

de mente a<:~wrm um negociante que se encarregasse 
da comm1ssfio, de que me o~cupo. 

Disse na o.utl'il camam que um negoei~nte pt·o7 
a tal poz-me, OiTo 1r para a Europa oscolh~1· e aJustar os 

!,'Cnc~s. mas mandai-os buscar mediante a 'com· 
O Sn. MINISTRo DA l!.\IU!I"HA: _Desde que che- miss<lo de :lO •(., sem se fiillal' nos abatimentos que 

O Sn. lllfNISTRO DA ~rARINII.\ : - S~o modos 
cnda um exprimir-se. o • 

O Sn. SILVEIRA DA ~forTA : - E' sempre 
bondade ... 

ga-se ao mesmo resultado. . . se faz.rm nas falll:icas. Desde que, porém, ~n· 
l'nntn!l um horuem de minha conlian~a. que fo1 á 

O 5n. ~IL'.71!!;, n;. MoTTI.: -:S' verdarle; mas Eu1·opa á sua c:Jstae nüo maudadn por mim, rOi'qao 
cor tu IIJiJIJ~Iro a su;1 lin·~:lwg~·r:J de''.ia ~:a·J' ouL!'il. BIJI! tmha dr. J't~gl'flilsar pnra sua J'flsid~mda e faria, 

" o · , • 1 1. cornc f•·z alli, dill't•l'<'ntes viagt•n<, d:~ Fr<lll(•::. a varios 
~.,... .. •IL :'trr~ :~·.nw ,)~ .. MAr~s!·;.-~ : - ~·~ n:m 1:1. qnn ,.. 1 1 1 1 t d u 1 · 11 

da de <lo mi111st.ro uüo me !lespoja das qualida(\cs pnl; os la 11 ~ a erra e a e g1ca, pat·a esco lill' os 
de homem; devo ser urbano cc,m todos, ainda com objectos; l'ecehendo por tudo isto apenas 1i •(. de 

· · 0 1 1 b cnrnmissao, que, como mostrei na outm <:amara, e 
os Cl'llllmosos. no ire senar ar sa e que, antes consta dos jornaes, foi tirada dos abatimentos quA 
de se1· ministro, era juiz, e, se a um criminoso de tiz<'l'am as titbricas, restando ainda saldo elit fai'OI' 
morte tratava bem. • • · <lo Estado, parece-me que nfio se me deviJ censu· 

O Sn. SILVEIRA DA 1\foTTA dá um aparte. t'm' essa esrolh.a, só pelo simples facto de recahir 
O Sn. MINISTRO DA MARINHA :-E' verdade; nas cl!a cm-um arrugo, cm um homem, que merece a 

prisões os maiores scelerados teem Lom· trata· mmha eonfi:111ça. . . 
menta, e, até na occasi5o de suppli<:ial-os, se Jhl'S S~ es~e cJdadfio nilo !Jvesse v10do á· Cilrte, .tel'
d:l Yinho e püo de lot; por conseguinte nfio se deYn ,!fle·ta VIsto u~ necess1dade de ~band~~ar a mmha 
estranlwr que 11m ministro tratasse bem offi· Hléa; e, se ass11~1 fizesse, não tem, sotii'Jdo o que o 
ciaes, (•moam soL 0 pPso de uma accusação. nobre senador (IJsso que estou soflrentlo, apezal' de 

. . . .-· . ~· Ex. ac~rPsc~ntar, o que muito lhe ag1•adeço, que 
O ~n. S•ILI~lllA DA MuTTA ·-:N.1o d1go que nilo 1sto . n:io m1phca de fórma alguma com os meus 

os tr.t~1sse bem. . credttos. 
O Sn. ~ll:slsrno DA )IARINHA :-Pois foi o que mo 

limitei a fazer, dizendo a esses ofliciaes: " O go
verno ató este monwnto nfio tem motivos para du· 
vida r da probidade dos senhores. . . » • 

O Sn. SILVEIRA DA lVIOTl'A :-Isto <l outra cousa. 
O. Sn. MINISTRO DA MARINHA : ...:._ , .. " lu1o de ser 

ouviuos a respeito de tudo qunnto se diz sobm a 
commissao do quo Joram encarregados e !mlm·fio 
de respondei'. " 

So o governo procedesse rliverRan~Pnlc, Jwvia de 
ser censurado por querer prejulgar os fac los. 

O Sn. ZACARIAS :-Só com a sua bondade. 
0 SR, ~iiNISTRO DA MAIUNIIA ;- Bondade seria 

dar eu os W "I•· . 
Notou o hommlo senador que eu houvesse defen

dido a pro~idadc dos mem~ros do conselho de 
compras do hospital do mat·inha da Cdrle, que 
accitamm propo~tas de grne1·os por pre(~Os muito 
nmis elevados do que os do semestre anterior. 

J:i na outra camtua dei a 1·nzao por quo tratei da 
pl'ohidnde dcssl's fulll:cionarius. Nmguern disso aJJi 
quo qnaJqum· desses cidadaos fosse improbo, po· 

' I 

11 
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rém, pela oxposiçao dos factos, poder-so-ia sup- gnnlei·lhe se ·nao haveria por lá da madeira que . 
por .que, da Cll'cumstancia do nao se te1·em aceita- aqui se chama páo de peso, ·da e1ual contmtara ai· · 
ilo· du:i~ propo~tas· que vicmm meia bom depois de guma quantidadiJ iio .nnno ant~rwr, e cuja entrega. 
tei'CIIl sido abertas as duas uuicas que apparecemm muito se demorara. · · · 
dentro do prazo marcado, com mais um quarto de O Sr.· Brasil respondeu-me que lhe parecia que 
tolerancia, esses cidadfios tinham assim proce- existia em Malta-Grosso semelhante madeira, milS 
tlido para fal'orecer os siguatarios das du:ts pi'apos' conhecida po1· nome diverso. Mandou-me uma 
tas,que foram tornadas em .coJiside!'UI'ão. Foi essa a amostm, porém tão pequena, que não pude mandar 
razão porgue defendi a sua p!·oiJidarle, porquanto faz~1· expel'iencia no arsenal. Entretanto, no meu 
qualquer dellef. é digno dessa homenagem tia parte discUI·so, se mo faz dizei' que eu j:í possuía porção 
do governo e de qualquer ridatlão. . . sutlh,iente de tal madeil·a para mandai' experimen· 

O honrado senador sabe que eu condemne1 o ta1· no arsenal. [<oi justamente o cont~:ario ;_ a 
descuido e negligencia desses llmrregados e dos porção e1ue o Sr. !lrasil deu-me, mal poderm chegar 
das duas ou!l·as reparticó'?s·que examina1·am os pa· pa1·a serl'ir como. pes~ pam papeis; com tão pe· 
peis relativos ao assumpto. ~ueno pedaço não poclia se lazer ohm alguma. Já 

Disse-o ·cla!'amente na cama1·a dos Srs. deputados; hz uma encommenda ha tempos e até este momento 
pot· conseguinte, ainda nP.sle ponto estamos de ainda não tive solu~!lo. · · 
accOrclo, somente entenclentlo S. Ex. que não se Di1·ei mais que mesmo nos Estados-Unidos e na 
devia ter tral.ado d:1 probidade. Inglaterra, 1lonile vem essa madeira, propria para 

O Sn. ZACARIAS dá urn aparte. 
. 0 SR. MINISTRO DA MARI/lHA:-Se V.'E~ .. tivesse 

bem pt'esente tudo quanto se disse na outra cama· 
ra, quando_ se tratou dest~ assumpto ... 
' ·o SR. ZAC.lRIAS :-Li principalmente os seus 
discursos. . . 

moitões, cadernaes, etc., nem sempre é ella encon· 
tmda no me1·caclo. O fornecedor aqui compromet· 
te u-so a mandai-a vir no prazo de um anuo, findo 
o qual, pedia proro;:aoáo, porque a encommenda 
ainda m1o linha chegado e foi mister que so proro
~asse o prazo ainda por seis mezes. A!tl ha poucos 
dias, po1·ém, · n:lo tinha chegado toda a quantid,ade 
contmtada, apeza1· de nfio ser grande. 

O SR. MINISTRO M MARINHA:-·· •• comp1·r.hr.nclc- O honrado senatlo1· jnlgou conveniente occupar· 
ria as razões qu" tive pa1•:Cr.ntra1' em cr~rtas con~i· se tarnhem dn mnu JH'ocetlicncmto com rela\'ão aos . 
deJ•nc,cles. Em m(}vido a isso· pelo modo po1· que uwrlicos tftW deixaram ele embarcai' na COI'Veta 
algmÍs negocias' foram enc:JI'aclos alli; tive ate Vitctl de Oliveira, quancfo teve ele seguir em viagell} 
ner:essi•ladti de rer:ot·re1· ao tos!B/Illlllha do S1• con· dr• iusti'Ucçtlo pam a Af1•ica, Asia e Europa. T1•atet 
selhr.iJ'<l Alf.'>~rso G<'!qrr a l'r•s;wi.lo dn que se dizi:r ddid:unci11le dqsto assnmpt•' na outl·a cama1'a e fiz 
solu·e .es&es func~i011~;·ics e S. Ex. fl'Z·lhes a devitl:r mi· qu·', St'nilo tae,; mr•rli~os nomeados par~ essa 
justicri. • CrllllaJi>S:io e t••nclo. dacln pa!'le de donnl<'S, fomm 

A respeitn d~ eompm rh1 nllln prli'Ç:io rlrl :nadf'ÍI':I lilil!ldaclos recolhtW ao ho1Spilnl de marinha, onde 
intitula ela 11áo de peso, elevo .~cí:nenle la1:al' n:t [llll'lo! iol'arn inspeccionados, e cu1 virtude do parece1· dos 
orn ~ue o hOI]I'arlo s•~naclor,di~so que se cli7:i:~ j:l m~tlico~ tiveram de continuar ali i em tratamento.· 
ter s1tl1> frJito o pagamento sem estai' recc!l11tla n 1Jis$e, porém, o honmclo senador, como já se decla· 
encomrnencla. Na camara, tratando eu ele responil•'r J'am na outm camam, quo, se eu não fora tão bon· 
a um h!111rado · deputaclo, que tin!ra-se r~c~upado doso, ta! facto não so teria dado. 
desse oh;ecto, e contestando elle. rmnhas mforma· ~ A este respeito, S1·. p1·esidont~, direi que,se meu 
r.arjs, assove1·ou flUe na vrspera tmha estado com o procedimento fo1•a diverso, se tivesse l'iolentamente 
forne1:edor que lh,~ dissera estar j:l com o dinheiro lllanclado ernbarca1· o p1·imeiro medico designado, 
na algibeira. Eslé facto foi contestado pelo propl'io apczar da pa1·te de doente, sotli·el'ia accus:1çffo 
fornecedor no dia seguinte ao d~ publicaç5o do meu ·muito mais forte do que a que me fizemm na outra 
discurs(). Por conseguinte, mio tenho que tratar ~ama!'a e foi rep1·oduzida aqui. Eu n:io-pode1·ia 
mais deste ponto. a~severar se esst's medicas estal'am ou não dollntes; 
· Nao posso aceitar a ·censura po1· te1· dr conll'atar em comretento para fúzel-o a junta medica que os 

o fornecimento dessa malleim, sem haverexaminarln examinou e que é aliás composta dos officiaes mais 
antes se poderia obtel-a no paiz, porque aimla qualiiicados do COI'JlO de samle !1:1 armada. Se o 
hoje não se sabe com ee1·tr.za se existo tal protlucto {~o vemo n:lo enconlmr nos. p1·ofissionaes o auxilio 
em nossas florestas. de epw precisa para l'egular·se na administra(:ao, 

E, a esse proposilo, del'o clecfnl'~l' qne o meu JlOI' certo não podc1·:í se1·censn1'ado por factos como 
discu1·so li esse ponto tmz uma inexactul:io, all1·i· o de que se ll·ata, crue n:io pócle l'eriticar por si, nao 
lrui!rdo-me ·inteiramente o contl·ario daqniffo qne estando pm·a isso hahilitado. · · 
disse, e eu ntlo posso SPI' l'r.sponsavrl por tnclo Por c:onsr.guinlü,entendo quo proced! corno devia,. 
quanto cst:l pnhlicado nesso discurso, que nfio po1s nffo podm 'IWHrrlal' e111harcm· vwfentamcnto,· 
cal'l'igi. pam fazcrt'nl uma longa l'ia~:em, a officiaes CJUO ai· 

lnl'o1·mci a cama1·a, o po1· dr.mais, pOI'qtw pode!'Í<l IP~avam molestia o fomm julgados doentes pela 
ter dt>ixado clil t1·at:u· 1li<tq, qur•, caliVI'ISanclo cn111 inspnr:r:io 1le saude. Se houvo abuso, nfio fo1 do 
um n!Hcial chr~:ul" oJq Lntfario, o 81·. cousil'llclor gon•rno. 
B1·asil, fallam-nw d!t! e111 math•iras daquefl:ts para- O hoiH'IHio se1Hl1lal' tratou do um facto qtlo se 
gens, do que tinha tmzido muitas amostms. Pol'· 1 dou na canmra dos 81's. deputados, o entendeu que 
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eu.havia procedido inconvenientemente a tal respei
to. 1\c'fii'O·IllO aos pedidos, que ern apar·tes se fize
ram, dos e.ou'r·atos par·a constntol\'l1o dos morrilnrPs 
Javal'y e SolimueR, CJ ue, segundo disso o honrado 
senador·, eu não quiiem ruiuistmr. 

Sr. yresitl.euto, esses contr·atos, nos pont~s c:on
trovertrdos, trnham stdo até publil:ados nos JOI'naes 
da Cúrt~, tanto que o. illustre dnputado qntJ ence
tou a drscussllo da lei do fixac;lo da for·ea naval 
servio-se,das expressões contidãs em divet·sas clau
sulas dos ditos contr~tos, não só !JUanto :í corl· 
strucc;To corno nos premws pda antecipação da con· 
clus;lo dos dous monitores. 

No desenvolvimento da discussão eu não tive oc
casião de me occupar disso, tanto mais quanto mio 
podia emitlir juizo a 1·espr ilo. vislo gue o negocio 
estava sujeito a exame, teud·~ rn:tndarlo ouvir· os 
membros da commissllo lJmsiluira sobre as in•:repa
~ões que lhes forrun fr,itas relo S1·. c:rpilllo de 
fragata Guimarães, no. seu rolatorio, com reln!iáo 
ao pagamento do premro, e outr·as. 

Declarei, porém, que, se os honrados depulaclos 
requer·essem e fosse o requerimr,nto aprr·ovatlo pela 
camara, promptamonte mandaria apresentar mio só 
esses como quaesquer outr·os documentos. 1\las, 
desde que o negocio está pendente de decisão do 
governo sobre irrformações da commissão fiscal, o 
governo não pódc fomecer esses dados seuão ern 
vil'lude· de votação da carnara. Asseverava a oppo
sição que n;lo passaria o r·equerimento, st~ o fiz,~se; 
entretanto dias depois teve a prova do cçHJtrario, 
porque o Sr. Dr. Leão Velloso requer·eu nrn gr·antle 
numero de peças oillciaes relativamente á constnw
Çiio do lndepcndencia, o requerimento passou , c, 
apezar de estarem quasi todas ellas :rll'edas n.o 
conselho de guerra, ao qual ost;1o rcspoudendo os 
o!llciacs que !ir.eram parle da commissão, dei Lll'!lPrrr 
para se uxtr;thircm cópias, afim tle serem enviadas 
áquella cantara. 

O honra elo, senador, ao concluir o seu discurso, 
. pet!io a minha opinião a respeito da itlea, susei
tada nesta casa, ilo se vender o Indepenrlencirt. 

Sr. presidente, entendo que mlo é opportunn a 
occasião pam o governo manifestar· sua opini;1o 
sobre eato assurnpto, porque o navio ainda se est:í 
concluiullo. 

Por outro lado os nobres senador·cs saLem que 
em assurnpt"s desta nntm·••za o ministro clllmar·inha 
não pútle ter opinillo sua, ·segue a tlo govHrno, 
lauto mais quaudo ha .tHII tlecJ'eto. assignatlo pl'lo 
Sr. Afii.ntso Celso, datado de :!D de Dcz•'nJhro 
dtJ -!807, o qual, tlantlo regr·as pam os casos ern 
1jue os navios Jli'Ccisern de ohr·as, ou por· s~n esiatlo 
1 o gmntle t!eteritll'a("1o tenham do sm· vellllitlus .• 
excc~ptua tla venda os encouJ'a(:atlos. · . 

ler o governo pedido autorizaçllo ás camaras para 
fazer· as dr.spPzas corr·espondent,~s; e accresconlou 
qui', soo go1•erno a tivesse pedicb, cm·taru~ule a 
obteria. Aiutla quando na ausenllia das r:amaras, 
se o go\•cnro em consrlho de ministros tivesse 
tomado a responsabi!itlada col!Bcti1•a dessa dt•speza, · 
S. Ex. declarou que w1o teria duvida em absolvrl-o. 

E acci'Cscentou S. Ex. que, no caso de se vender 
o Indapcodancia, dover-se-ia construir outro 
eneourar.nt!o, sendJ) certo, portanto, que o nobre 
sewttlor."não contlcmna a acquisrçllo do lndepen
clencht, mas uni~amento o procedimento do governo 
quaulo à.despeza, quando o mandou constr·uir·. 

Se o facto est:l consurnmado, se o Brasil mio está 
cm licjuidaç;io, como ofl'er·ecer á venda o melhor, 
o nJais iruportnnte navio quetemos? Por· outro ladú, 
Sr·. pr•t•sidente, tanto se tem fallado nestes tr·es on
cour·a~ados, que parece podor-~e affirnrar de unte
m:lo qrw n:i" haver:l quérn querra comprai-os. De
mais, Sr. pr·esidente, não acho decoroso que o 
govemo mande pilr ~rn leilão um navio seu, que 
nem est:l ainda conclurdo. 

O Sn. JuNQUEÍnA:- Os Esta tios-Unidos von
de!'<llll totlos osseu•eucour·açados, que eram ri!Juis· 
simos. · · 

O Sn. ~u:-;rsmo nA ~!AiliNIIA : -V cremos cómo 
se ha ele pr·ouu11eiaJ' a opi2Ji:lo publi.ca, so des~m~a
clamente tivermos oe.casrao do pr·ecrsar· de l.aes rna
chinas de guerr•a: appellcrnos para o tempo. 

Passa nu o a occupar·m.e com o discmso rlo no· 
]Jr·e senador· pelo Pamn:i, tornar·ei em considera\ião 
o primeiro ponlo de que !ratou. 

Nnlon S. Ex. que a escola rle marinha gaslass? mais 
do ;iü:OOO$, qunncJ,. o ptlssonl dtl guar·dasmariuha 
quo dalli s:d1e n:lo COJTespondd.r].,speza. Accr•es•:en· 
tou ~UI.' nüo eollhr.ci:J u:ro iusl.iLuto tl>) instr·ucção ou de 
rrluc:l!'ão, cujos ai urnnos cus lassem tão caro ao 
Estado. Enmo inv~>sligaruJ,, as t'ausas que para isso 
possam !til' ~oncorl'iclo. S. Ex. disse que, a n:lo haver 
demasiada severidade da pnr·tn dos pr•ofl'ssor·es, se
gut·amt~nte o Pst:asso nuuwro tlo alumnos que t:om
plelarn srms estudos naqnclle establ'!ecimento, dere 
ser· aUrihuitlo ao excr•ssivo Jll'i\O ti e mateJ'ias accu· 
rnulatlas, que sohr:e cllr.s recahe. E' a~sirn qutl S. ~x. 
inteqH'elou o lopreo do meu rclatorro que se reJero 
a este objt>clo eopecial. . . . 

Nlio enlr.ndo, Sr. prr.srJrnte, que ha,Ja dl'rna~rada 
St'l't't'idat!o tia pal'le do~ professores tia escola tl!l 
ruariuha; pelo contrill'IO rnr·ecc-me qnr. procedem 
crn ge1·al eo111 jusli~~a; se algllllHt. cousa ~o pntlessu 
notar, sol'ia :í.s vt>zes hmwvolcn<\ra. Attrrbuo antL•s 
o fado tle cnslar·erJJ os alurouos a passar· do 1' anno 
a ,·.ir·cnrnslallcias do t'IILt':tl't'in m:d pr·cpar·:ulos em 
crrtas rnalcl'ias, pOI' exr>niplo, 11as malht•matir.as. 
clornenlarr.s o ~Po~raphi:t, pl'in<'ipalmenle na pl'i
meim dcslns malt~riaS .. 

Se tivesse de dar urna opiui;lo intlivitlual, diria 
que, Lendo nús fnilo tantos sacrifrcios pam so con
struir· nqnella nwcllina de guer·r·a, cuja ncct>ssidado 
foi reeonlweida no plano appr·uvatlo pl'io govnrno c 
uiin revogado. llilO ha l'ar.:io'JWI':t qutl st1ja veudida, 
priucip:iluwuttl qnarrdo o lwrJI'l!tlo SL'IIatlor·, st•rrsalu 
eoJuo tl, 11110 coutlt'IJIIJIHl a cunslr·ucr:to du Iwll'pcu
de/l(:üt por· se!' uavio daquell~ por·le c .ter as. 'lu:ili
!ladcs conhccHlas. O lJ uc S. !;:(, proJ!Jgou Ju1 mio 

Foi por· isso qnr. S. Ex. mc~mo, como rnembr·o ua 
cnmara dos dcp11l:ulos, propoz q11e se autorizasse 
0 govnmo nrn 1870 a ero:u· urn extt•r'llnto tio mari· 
uha. Es!tJ l'sfalu•lt•eiut''lll.n in<tilnio->c [laJ'a cpw os 
alurnuos !ÍI't'SSI'III ali i t'SirHlo mais apl'!lfllllllado das 
m:tlhcuratiêaS olcmcuttarcs, para assim lhes ser pos· 
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sivel superar as rlifficuldadcs que J'calmente existem O Sn. MINISTRO nA MARINHA:- Além dos qne 
no :!• anno do curso da escola do m:u·inha. pi'OCI'cl•wam dos dous annos :ínterioJ•es, que são IJ,7, 

Sabe, pol'llm, o honmdo seuatlo1· 0 que se srguio A t'St:ola rem, pnis, csto auno 93 alumnos, numero 
depois da crcaç:1o rlarjlwllo estabelecimr.uto. Co· t•sto mais qur sumciente pm·a a capacidade do navio, 
weçaurlo a furu:ciona1· pelo mciatlo Utl .1871, Jogo que ali:ls tl pequeno, de modo que, soa affiuencia 
depJis. pnssou uas ~am.aras uma lei mantlantlo vi- fo~so muito maiOJ', o governo vor·sc·in embara· 
go.-:tr em _totlos os mslltutos de educa~:'io sup"l'ior çado. . · 
tio lmpt!J'JO os exames do rn·cpararo1·ios feitos cm Do mesmo modo afiluio pm·a o· eollcgio naval 
cada um uellcs; de manc1ra que, apezaJ' de um um numero !ai do alumnos que, apozar de ter eu 
dos meus antecessores, o S1·. Du:u'lo do .Azevedo, JJJ:tml:H!o mn!ricu!:u· alli 75 alurnrios, tive do desat· 
ter hnscallo po1· meio do um aviso determinar qun tender aos J'cqnel'irntmtos de perto de 100. Por· 
aquella resolução n:lo se applicasso ao externa! o tanto, Sr. )lJ'csidente, n•io ha para o exm·cito, com
ele marinha, p1·ineipalmento quanto aos exames de pamtivarnr·nto, maio1· a1lltwnwt ele pessoal elo que 
arilhJJJet'ka, .goomntria, ele., com tudo foi forçoso . para a marinha ; e po1· outro lado ·o nohre senador 
que logo depois o honJ·ado senarlo1· pela provineia rlnvo cornprehcndr)J' que, sendo a viela elo mar muito 
de Minas, que me antccedetí no ministPrio, revo- mais penosa, muito mais clifficil, de muito maiores 
J:::ISso aquella disposi(::lo por meio. de um !leCI'do, pl'ivarões, do qne a elo militar de-tllfra, é natural 
tinnando o vcJ·d:uloiro modo de 80 entender a lei cruc nossos patrícios pi'Çiimm esta áquella. 
relativamente á escola ele rna1·inha; de sciJ•te q1w o o Sn. Conmm: - Ent1·ctnnto v. Ex. ·acaba de 
qu~ aconteceu foi ficarem ha!Jililarlos pam ~e ma- dizeJ' que 100 n:lo fo1·am arlmittidos. 
tl'icula1' nessa e~cola l.otlos os cstudantPs que al}l'C· 
sentassem ceri:Jtl:lo de exames prestados em qual- O Sn. lliNISTno DA l!AmNrrA :-CoJ•ca t!e :!00. 
qUJH' curso de -prcparalol'ios. . O Sn. ConmuA :-:Já va que ha ~on~UJ-reneia. 

Ae~·edito, po1·ern, S1·. pmsidente, que de ora cm O Sn. ~rrNI<Tno DA ~!AniNHA:- Ha concurrencia, 
dianlc, nm:t vez rjlltJ r•sl:c fun"cinnanrlo o collr!gio t:lo g1•anrle como para o cxeJ·cito, e n:io mandei 
naval, em que o e.;tudo das mathcmaticas elcmcn- a~lrniltiJ' todos CJ!landos requere1·am, porque não pre· 
tnt•cs li feito com mais algum dosenvolvimcnb, os c1samos de maJor numero de alumnos do que 0 estud:mtos que procet!CJ'OIIJ rbto coi!Pgio n:'io, Mo marcado para o collegio naval actualmente. Como 
de sentil· os Jnt!smos emhm•a(~os uo estudo do sahe o nobm senado1·, tem o exercito-um ·quadro 
f• anuo: da escola; o assim conto que maiOJ' nu- muito mais numeroso do que n marinha; por con· 
mero de alumnos ha rlo )Y.lssar com lacilidade pam seguinte, n:'io deve causal' reparo que para aquel~ 
o 2• anno c condu ir os estudos. so precise :uhnittir muito maio1· numero de alumnos 

O quotlisse no uJou relntor!o t·cferc-~o c~pccial· n:ts r~spectivas escolas. . · , 
monte ao ~o·anno elo curso da esc:ola de marinha, O honrado s.enatlor,. referindo· se a. outro trecho 
isto é, :iquelle rruc tem um caractcJ' mais pl'ntico do do meu rclatoi'Jo, convHlou-me a abandonar a idtla 
que thoàJ'Ít:o, emquanto quo o regulamento expedi- de mand:u· coníprnr ~a Europa um navio de grande 
drJ cm i87lmandou que nes,~e anno se .cstUtlassem porte, uma nao ou traga ta, para accommodar a 0~. 
certas ma lerias, c0mo direito marilimo iulel'llacional cola-do ma1·inha, ·quando o na~io em que adual
C! outJ•as, das quaes o official do mal'inha púde mr~[c se acha aquélle .cstabelocJmento, nlro puder 
p1•escindiJ' pa1·a so1· um hom ·navegadoJ', mas quo mn1s P.1·estar-se ao serv1ço. Do meu relatorio 0 que 
entJ·elant.o convém que .elltl ·saiba po~torionueute sn c?lligo apcn~s o que eu ap1·esento ao parlamento 
pa1•a ~o habilitar a postos superiores, E' neste sen- ·as CJJ'CIImstanc~as cm que nos achamos. O navio 
tido que CSCJ'OVl os~a parto do meu i'!• ln I.• li in. CJ'I'iO qu'c t;-m?s n:lo promettc lon~a duJ·~ç:lo;. se não fM 
que somelhanto reforma ha do procluzi•l' littns ro- snbstJtuJtlo, a escola du mannha vu·á para terra; e 
bU!tados; acontr.t:eJ•á ent:lo o quo j:í acoutectJu antns como ~u enten<lo que essa escola deve estai' ant~s a 
da J'()fOJ'IIla tio i81i8, quando o csliulo na est:ola de bol'(lo, pr~la~ l'nzões ,., Utl ex pendi no citado tlocu
mal'inha era muito mais fadl do quo é pi'CSonto- monto,- suggu·o o que n!e pareco mais fncil de obter· 
mente; enh·otanto quo ngo1·a pod!!J'·se-ha combinai' 1.nos; mas. n:lo pol~C!'OJ daJ•um passo desde que nfio 
os dous systemas. Pam o dflicial do maJ·iúha lieaJ' I~!' pa1·~ Isso hab!htarlo com os meios precisos. 
ha!Jilitaclo a navegai' rxi~iNe-ha o que ftli' abso· E poss1vcl quo :untla ncsla sessrro se possa con· 

.lutamente indispcnsavel; sohretndo no ~· anuo cr~de!' a aut?rizaQiio n•·c~ssal'ia, ~ela qual entretanto 
ellr. se dar:í mais ao estudo pmlico da narcgae:io nao mstaro1, :l YJs~a de nossas cu·cumstancias finan
llo ljliC ao estudo thcorico do direito intoi'JlacioÍJal <'CJrns; mas aCJ'etlito que com maioJ•os dilliculda· · 
mar1timo o de ouli·as matol'ias. elos lutnr:l o g!tvnJ·no. su tiver do mandai' f·1zer um 

naYio a)JJ'O[ll'iado p:11'a a escola. ' O IJUJOCJ'O, pol'l!rn, elo mat.J·iculat!os, S1·. presi- , b 
l I I · 1 , , 1 1. . ::la emos fJII) nlgurnas polenc~ias marítimas pelas 
lente, pam n escoa 1 

'
1 111111'IJJJ:l n: 0 •Cnc 0 a 1 lllll· mz/Jcs quo amtla lm po.1a:os dias ex11eJulnu ~ j10'11~ uniJ·. E' assim quo, l.nn<lO·SI! m:llJ·itmlado narJitcllo 1 1 1 'l 

cstabrll~einll'nto 1'111 ·lSOG :l~ alnmnos, I'JJJ -t8ô7 ~7, 1''!' 0 sen:H 01' pc a · ahJa, 0 a quo ainda hoje allu· 
· 1 .11 1 Qn () d1o no Stlll aparto, nmnrlamm vrmder navios cm o dl'pni.; l'arwur o esto llUIIlL'I'O pa1·a.:, : I, ~n, ~ , ·1 l 1 1 · · 

21, 20, Hi, 20 c 28, 110 :umo actual JuatJ·icuta- JllliJ 0 101n r·~ :lt n ° P01' Pl'l'~'ns. mlimos. Se pudes· 
ram-se IIG. •••ntn~ ad~JJJJ'JJ' nm d!'stt•s navJos, que n:io SllJ'I'OJll 

O ~n. ConnmA : -De todos os nnnos? 
pam COI!<~Jate, ma~ qno se prestam pcJ•feilamcnto 
]1:11':1 habJ!Jla1:ao o 1nstrucç~o do nossos aspirantes, 
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por que razilo m!o havi~mos de procura•· ob~el-o por o arsenal do Ladnrio ainrla Pram precisos quinhen· 
l00:000;8 ou p~uco. rna1s? Po1• consequen~w, louge tos e tau lo~ coutos. Confesso S1·. p1·e~idente, quu tal 
de. aban~onar esta 1~tla, eut~ndo que ti. o. l)U•J deve- noticia. d,;sf,;z lodos ns lll<lUS calculus. Vi ,gue as t:nu· . 
re1 P.ral1c~r se mo Vil' .na Cll't>Umsta1wa de Ir r t!e sas assunnão iam bem, e eut:io pamsignlhcarpMum 
pro~Jdcnclal' sobro ,este ass.umpto. ])o· contl'ai'IO modo dar~ e positivo a rep1·ovaç<io tJIW o governo dava 
term. de mudar a companlua pam tel'l'a até que ao procotl1mento daquclle offidal, quanto ao excesso 
dep01s se poss~ resolver o que fot· melhor. . da dr.slwza, resolvi reli ral-o da inspeelol'ia daquolle 
P~ssou depo1s o honraria ~en:Hior a fazer algu~as a1·s.-ua . Eutretauto, Sr. presidente, como po1· este 

considerações acerca do topiCo do mrm rdalono, tempo dr.oulava.m va!'ias noticias a respeito do pi'O· 
concernenle no arsenal de l\latlo-Grosso, na pa1·te ceder deste olfidal, como direct01• daquelle 
em que dei conta no parlarriento dos mo ti vos estabelrcimento, julguei que ~r a um dPVel' de leal
por que tinh~ feito su!J~tituir o Sr. ~a pilão de fr~- d.arle da p~rrt~ do. gov.erno para com o ollicial que 
gata Cunha C~uto n~ t!Jrecçao daquelle estab~le•:1- t1nha:se rltstwguido em toda a sua vida pa~sada, e 
mento. Eu fut expllctto, tanto quanto podm set· que amda tmha prestado muitos bons servtços •.. 
nas circumstandas em que me achava; não podia 
ir além. 

O .l.onratlo senador saberá que esfe official, não 
tanJo pelo motivo por que o demitti, como por 
oulros factos que foram trazidos ao conhecimenlo 
do governo JIOI' um official que servira na queiJe 
arsenal, foi mandado suumeller a conselho de 
guerra. Este conselho tem-se demorado mais do 
que era ~onveniente por rmharaços inevilaveis que 
não teem podido seJ' vencidos em meuor tempo; 
quero •·efel'ir-mc . á necessidade de se mandar in
quirir testemunhas no. Ladario, aeerca dos fados 
que faz•·:n . ohjt•r:to dn cuusellw rlt> I'UerJ'a. Por· 
tant•>, o h"nl·ado senador ~ont~o;·dar:i que d:•vn S•'l' 
mt1ilo cautl'losn, ter omito est~rupu!o <'III nrlianta:· 
aqui infu'rmaçõt)S que em ont1·a qualqnet· oc~asiüo 
seria mmto promplo cm dar. l\las cmno o hom'ado 
senado1', aquilataudo bem estes motivos, mio 
exigii·á senão que PU satbfaça :í pergunta que me 
fez, isto é, e1uquauto andaria a despez:1 exce· 
dente :í autorizada, suppondo talv<'z que ella ainda 
seja maio1· do que realmenl•l foi, apnzat· de grande,. 
infom1a1·ei o hom·ado senadot• do que se deu a, este 
l'CSpr.ito. 

O Sn. DARÃO DA LAGUNA :-lmport.antes serviços. 
O Sn. DARÃO DE CoTHGIPE (ministro da fa:enda) : 

-Podia te1· serviços muito importantes sem que· 
isto o autorizasse a gastar aqiHilo que nao podia 
gastar. . 

0 Sn. MIXISTRO DA MARIXHA: -, . , declarar que 
eJJe tinha procedido mal, não ubset·vando as t'et~om
lilendações que repetidalllento lho havia feito, mas 
que reconhecia. qutl linha ellu sido nisto inspimdo 
mais nn a1110r da ~lori:r tio que na axacta e t•estri~ta 
OltSt'rV:t ll~ia d,aq Ut'Í[a~ l'P.COIIIIIl; !llll:IÇI}CS. . 
. D I'O ac.ort.'S~ ula1· :~iuda, para. que .o srn:ulp flqnP; 
IOir•ii';rmmrte cnn•.••n•'ltln tia I':IZ•io com que proc.,tlt 
tlemitiiudo este ollicial, que, tewto dJe olrriga(~:1o, 
ern virtUtle de ot·dens experlitlas pelo meu antoces
SOJ', de submetter á approvação do go1•erno ()S con
tratos que fosse fazendo, alim de poder o govemo 
calculai' as cit·,mmstancias do orr:amento e autorizai' 
ou não os respectivos cretlitos, tÍeu-me parle de um 
<:ontmlo que tit:ha feito para conclusão das obt·as 
do fechamento do arsenal. 

Havia llt'Cessidarle de uma muralha pat·a·segurança 
do estabelecimento. . Quando expetli .a cil·cular rrmettendo a nislri

buir:ão do credito pam os dillerentes estabclr.ei
l{lentos de marinha, no ,principio tio anuo financeiro 
de 1875-187ü, recommendei muito explicitamenltl 
aos chefes das dilTerentes ropat·tic6es que fossem 
mui! o cautelosos· no despendi o élas quantias que 
eram autorizados a gastat· por aquclla distl'iuuioão; 
e recommenrlei-lhes que com tempo solicitassem 

O Sn. SiLI'EIIIA DA MarTA :-Quiz fazer uma for
tnleza no Latlat•io o al'mal-a até com mtilhnria. 

·qualquer Cl'etlito, lJUanrlo corn os. ma1·cados n:io 
. pudes~ e o set•viço ser d<~sempeuhado, domonstmndo 
claramente a nocessitlatle de semelhante augmento 
de dcspeza; 

Comecei a receber alguns saques do St•. cnpitfío 
de f1·a"ata Cunha Couto, r. honmnrlo-os como devia, 
porqu~ r.Jies mo et·am apresentarias po1· negociante~ 

O Sn. l\IINJSTRO DA 1!Al\IXHA: - Recebendo este 
co!ltrato c medindo as fo1·~as do OI'Çamento, expedi. 
avtso declarando que n:io :rppt·ovava por ora tal 
con!i·ato, pot·que era inopportuno, visto que Mo 
havia margem na verba l'espectiva; m~s, tempos 
depois, fui informado de que a obra estava feita 
ou muito adianlada ... 

O Sn. SILVEIRA nA.MoTTA thí um apar·te. 
O Sn. MIIi'rSTRO DA ~1.\lU:'liU: . Mantlci os papeis 

para o conselho de guerra. Entendi lambem que 
1 

este offi~ial n:!o tinha procedido bem., . . ·~ 

O Sn. SIT.I'EIIlA DA Mol'l'A: -Essa. exprcss:io é 
f1·aca. 

· quo l!onn filie tinham da~lo o seu dinhejro naquella 
Jocaltdade, t·ecOIOIIliliHh~l de novo ao mspeclOi' tlo 
arsenal que pedisse creditas, mas que 11~0 sacasse 
Mms, flOI'I]liO isto tmnstornav~ o rnnu plano. rlt~ O Sn. ~!!NISTIIO nA M<RI~HA:, •• cm mandar mobi
adJrrinistr:w:io. Pouco tem;JO depo1s vew um ped1tiO liar· a t:asa do inspr.do1·, sem ter titlo para isso 
de •:t·erlilo; e sendo justificado, [IOI'que so tratava Oi'<lem do ~ovm·no .. Justificou-se, dizendo que o 
de ot11·as em maiOI' t~s.,:rla, t1•atav.t-se ainda de com- govemo linha, pelo rrgulamento dos at•setuws, ga
plelat· a cousll'll<'~:io ri:HJIIelle aJ·seual, aul!lt'izei-n. r}llllido aos inspeclot·es, ensa rleccntemen!e mobi-

Aconl••c.m. p01·ern, IJU<l l'l'Ci!lll tio JH'esul••nle da hntla, n IJIIIl pm· eslc tnolivo cllo linha mandado 
p1·uvinclll d<J Malto-Gru,;s~ a conru.ltlllica\~:lo ( csla- . courprar mobilw,. etc. . 
''amos uús 110 nwz de Alml ou M:uo), de que p:m11 1\cspomll, censumndo seu procedtmcnto, o ohscr-
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vando ~ue apezar dc~sa disposiç5o, o governo é que ri na, p~direi licença a S. Ex. para divergir do.seu 
devm JUlgar da oc~asrfio de ser ella e,.;ecntatla, se· modo de entenrl,m· algumas drsposicaes da lei de 
guurlo as fnr·ças do or·çamento, e, que portanto, do- promoções ria armada. 
via ter·St1 limitado a fazer vor· ao governo que a easa S. Ex. notou que eu nao houvesse dado conta no 
estava ~m cimumstancias de receber a nwulilia e meu r·,lator·io dos embaraço; com que lutam· na 
agm·dar· as ordeus para f;rzer a despeza, qne fosse . execuç:lo desta lei, e por t•sta mz:lu do liberou-se 
conveniente realizar pam semelhante filll. S. Ex. a usar• da palavm W!Sia discussfio. 

, S. Ex. sogur•amente v·io q ne AU u:io passei no r alto 
O Sn .. SILVEIIIA DA MorrA :-O que elle fez foi o qu:1 peuso a respeito da lei de promuçlír.s. E' ~erlo 

um cl'ir~e. qtw nao fiz rlellaum estudo minucioso; nmn em oe·· 
0 Sn. MINISTRO DA MAIIINIÍA:·- Por. isso está res· 

· pondendo á conselho. 
O Sn. SILVEm,\ DA MoTn:-V. Ex. te.m medo de 

fallar nestas cousas I · 
O Sn. MINISrno DA MARINHA:...:. Ainda o. honrado 

- senador /'or Goyaz deseja qrte eu fali e mais claro, 
quando c igo que·maudei submett~r o olfi.·.ial :l ·~on
·sclbo rte guerr·a? Não é melhor isto, rio que (i·atal·o 
com rigor de expressões, e na o mandai-o responsa
bilis;;r? 

0 Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA: -M:ts mandar ·metter•. 
Um official C/11 conselho, passando·lhe a lfl~O pela 
cabeça, é m:io signal para o conselho. 

0 Sn. ~fiN!STRO DA MARINHA:- 0 que se trata de 
apreciar silo os·factos. · 

O Sn. S1LVJ::l~A DA llloru: -O que digo é que 
não gosto de vér passar a m:io pela cabeça do 
oillcial, qr:ando o mettern em conselho. 

O Sn. aiiNISTRo DA ~IARINIIA :-O honrado sena· 
dor P.elo Par:mà per,::uf'!IOu·me se o engel!heii'O I!Y• 
draulico, l• tenente Le1te Lobo, a quem .mcuml.ura 
de uma commissão ••. · · 

O Sn. SrLNEIRA DA MorrA:- V. Ex. nilo disse a 
quantia que se despendeu. 

0 ·Sn. MINISTRO DA FAZENDA :-Já lllC ia CSfjUe• 
cendo ..•. 

Para o arsenal do Ladario tinha·SO marcado a 
quantia de :194:000$; entretanto, por· um tralmlho 
gue tenho da contadoria, vê-se que a rlespeza em 
Novembro de 1876, qnando ainda niio tinlu lt•r·mi· 
nado o semestre addicional do exercício, andava 
em 800 e tantos contos. 

•·nsiao oppof'luna pam dur conla ao seuado das dilfi· 
eulrliHies que agor·a começaram a apparwer·. Sabe o 
hourado stmador· que a I<• i de que se tr:1~1, publicada 
aliáw em f87:J, só come~ou a Sl'i' censurmla 1lepois da 
ultima prornoçfio, isto é, dt•[JCJis que expirou o prazo 
dtl tult•rilllcin, que a mesma lei deu pal'iL que !IS offi· 
ciaes que nfio estivessem· compreh••ntlidos em Iodas 
as suas dixposi(ll~s, n:iu se puth•ssem queixar do 
olfm1sas :i dil···itos adquil'idosauteriormentll •. 

E' assim, St·. pr·esideute, que, dispondo muito 
sabiamente a lei actual que até o posto de capitfio 
de mar e .,guern só, possam ser pmmovido~ os 
o.fficraes quó contar·ern em cad~ um dos postos JOfc
!'lores h•(•s armos de ernbar·que elTectivo em .navio 
de guerra ou st!is em transporte, e dispondo mais 
f!UIJ esta condição não podia ser supprida por 
ueuhum serviço de qualquer outra especui, accres
centou, no ar·tigo final, que tal condi~;io só seria 
~xeqnivel tres amios depors da publieação.da mesma 
lei. O que qu~r dizer'isto? Quer •lizer· o reconhe.· 
cimento mais formal tios direitos adqueridos. O 
ofiicial !JUe estivesse na crença de que podia deixar 
de embarcar, sem que isto Jbe causasse o menor 
emhamç·o :i sua promocão, pul•licada .a lei, não 
tendo embarque, deviá procurar prceQcher esse 
requisito. · · · 

· O Sn. DARÃo D.\ LAGUN;\: O governo é que de.via 
mandar. . . · 

0 Sn. MINISTRO DA ~IARINHA ;.:_0 gover•no man•. 
tlou, na forma do regulamento, publi~nr a escala 
dos officiaes que não tinham o tempo de embarque, · 
pal'a que todos aquelles que se julgassem pr·••judi
cados de qualqnrH' frll'lna, lizessem suas r·t•clama· 
~~riL'S; e, com el!'eito, algumas ap'pareceram e o go· 
vel'llo tomou conhecimento deltas e attt•ndeu·as. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Santo breve da Occupar··mo-ttei daqui a pouco de uma reclama-
marca I ~~fio de que o honrado senador tratou no ünal do 
· O Sn. MINISTRO DA MARINHA :-Foi por isso que seu discurso. 
no relatorio disse que se gastou mais do quatli•uplo. ·Por conseguinte, Sr. presidente, Mo sei em que 

a h•i olfenden direitos adquir·idos. 
O Sn. SILVEIRA DA 1\lorrA :-Como tl possível Mas, diz o honrado senador: "O governo nl!o 

haver dinheiro neste paiz com estas cousas? I póde estar contando como de embar·que·o tempo 
O Sn. MrNrsrno D.\ IIIARlNHA :-A respeito da quo os olficiaes ·passam em navios que estão fun· 

IWgnnta que mo fez o noui'O senador· pela JII'O\'incj,r tfeatlos nos portos ou nos r·ios " 
do Paranà, quanto :l commissão incnrubid:t no eu- O Sn. DARÃO DÁ. L.\GlJNA :-N:io disso que era. 
~enbeiro hydrauliw ~.oito .Loi.Jo, devo infol'lnar H o govemo, rnas sim a lei, quo 1y1wda isto. 
15. Ex. que este offi~utl a111da uno deu co11ta da · . 
commiss:io a quo so I'Ofel'io o hon1·ado senAdor, O Sn. ~!INI!'I'RO DA MARil'iiU: ·· flespondere1 no 
por·quo estil condu indo os tmbalbos eomple/IICil· h~nrarlo senarlor· quo o f!'rverno est:l ollser·v:mdo a 
tares da !{UO foi cnearre·•ado uo Mamnh:io e nu 1!!1. Ei!lr·etantn, S. Ex. ct•usur·ou a fll'OIIIU(~:lo tio 
Par:l. · o . 

1 

::>r. capililo de mar c gtaer·ru tlu Laiu:u·e.,. 
Occupantlo-me ngor·a, Sr. p1·osidcnte, do disr:tii'SO O Sn. DAR,\o M LAGUNA :-N:io censurei o go· 

do honrado senador peta província do Saula Catha· vcrno. · 
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O Sn. ~!tNISTno D.\ l!Alll;>;UA :-.. , que não ti": alguns atr! p:1ra o Par:i, inrlo outJ·os ·do Pará para 
nh~ um th:t tlo t•mlwJ·qnn ·11n oceano, havrndo.-se :\!alto G1·o~so, ct~. Tt•nho feito isso sempre que o 
coutado ~umn dn emhat•qttn lotlo o tonno passado i ::ervll~O puhlico o pel·mitlo. . 
por este oiTkial na fli'Ovim~in do llio G1·a~1tl•J do Sul, 1 Das pala.,.ras do honrado scnntlor pareceu-mo 
onde r•slivem :Jii anuos, Sr!guntlo asseverou o nobre rrsultar qu.1 S. E:c. tem a opiui:io de que a Tlivis:To 
senador. . · do llio tl:ll'm!a devo ser. consitluravelm~n!e aug· 

O Sn: BAn:ío DA LAGUNA :-Fiz comparações; n:io montada··· · 
censlii'Cl o governo. 

O Sn. ~l!:srsrno DA MARI:'ii!A :- Essas compara
çür!S valem uma t:ensura, o ou trato de justificar-me 
pl'raulil o senado, corno tl meu dcveJ', O que tl o 
~overno :;uanJ!o cxo~ul.a a lei sen:io a lei viva ? 
Disse o honrmlo senado!' '}Ul' o mal ora da lei ; mas. 
é justamente desta que mo posso valer· para rcspon 

·der a S· Ex:. e defender o governo que a executou. 

O Sa. nAn.lo DA LAGUXA :-Ter navios proprios. 
O Sn. MINISTRO DA ~I.Inllo'HA :-... com ós navios 

convenientes, pam exeJ·ciCios. · . 
A cslo respeito direi ao nobJ·e senador que 

dn:~rle qtw as nossa~ compl~cações com ·as repu: 
hltcas tio P1·ata cessaram, t1ve de mandar rerluzir 
a foJ'Cn esl.acionatla, qur.J' t!lll Montevideo, quer· em 

A lei diz : EmharrJue em navio de gueJTa ou 
h·anspot·te; uáo determina quo seja em navio que 
esteja sempre navegaudo .. 

O Sa. BARÃO DA LAGUNA ~-Porque a lei é mà. 
0 Sn. :MINISTRO DA MARINHA :-N:to estou lon~e 

. de convir, como disse ua outra camara, em que 
seria melhor que diminuindo-se o tempo maJ•cado, 
se exigisse pr;sitivamrmte que o offi~ial nave,;asso. 
Isto desejava eu, <JUO tenho sido. in~repatlo pOl' 
não p1'omover offi~mes que !cem embal'Catlo, mas 
cujo embarque ulto ti considerado da ordem da· 
qunlles de que trata a lei. 

Cabe aqui obseJ·var qno só se conta como de em· 
haJ·qne, o tempo qun o offi~ial p~ssa em navio com· 
pletamento cm estado dil uavcga1', emboJ·a estejam 
em po1·tos o rios, dos Cfli''·''S pútlem sahit· seUJpre 
quo seja necessario ou ~ü''h':tieu!e. 

Emquanto n:io se alt.•r·aJ· a l•!i, mio pnsso p1·omo· 
vet' sen:io do acc<li'tlo com as tlisposiçiíe:; da lei, 
como tenho pt•oceditlo e da mesma rn:ull'ir:t :"•ssam, 
quer o quartel g-oneJ·nl, quer o co'nselho na1u!, qner 
a propria sec~ilo .de marinha e guerJ•a do ~ouselho 
de Estado. Estou inteiJ·amente de ·accol'ílo, rrpilo, 
com o hom·ado senadoJ•, c ning-noJn podeJ":i deixai' 
dP, estar, cm que official qnc não sahe navegnr 
no o~eano, niio é um completo offidal de mn· 
rinhn ..• 
. O Sn, n.m.io DE CnTmGJPE (ministi'O d!t [a:;e11da) ~ 
-N:lo ó esta a censnm 'l ur! se fnz :1 lei, 

O Sa. nAnXo DA LAou:u :-l~oi a cPnsuJ'n que fiz 
O Sn. D.ln.i.n nr. CorgGIPI~ (minist1·o da fa:Pwlu): 

-Censuram a lei, ponruo ella niio promove ofli.:iaes 
que e,Lilo em LeJ'J'a. 

O Sn. !JINIS'J'lln nA !IAIIJNH.I :-0 hoJJJ'atlo srnadoJ', 
depois da coluluiss:i" lf"'' d<'St•mp<Htltoll desdo Sa1tla 
CnlhaJ'ina ató ~'lalln Gl'lls,o, no h••111 elahuJ•ado 
relatoJ•io que me diJ'igin, o l[ll•t lr•u h•<ni.<Hn em parle 
:10 sonatln, relatoJ•io que n:in foi puhli•:,\do ni11da 
pelns J'UZÕt!S CJUIJ j:i dei O III OUIJ':I OCOIISÍ;iO, l'XilCildüll 
todas as jtuliciosas cunsiderar.ües qut hrrnte111 ou· 
yirnn~. . 

Estou inteiramr'Jlle d" a<:•:Üi'do com S. Ex. rm 
alguns pontos; tanto .que St'IIIPJ'•.l qnn ti p•ls>Jwl, 
tro;~to tle mudar· 1)S oih1;Jat•s dn ~inJas t•sl;~r•U·~s p:lra 
outras. Do Mallo G1·osso, do Alto Ul'ltguav o do 
1\io tla PJ'ala leem sido l'emovitlos muitos olliciacs, 

Assumpv•io, o isto, nilo só pam evitai' en!l'o outros 
inconvr•nirntr.s, o a~ct·cscimo tle d~spcza, que como 
o nubrr. sen;ll!OJ' sabe, gasta-se mm to, o muito mais 
com as guarniçõr•s dos mvios qu:mdo estacionados 
c'm 11guas e~traug1~iras. Pot· out-ro lado mlo temos 
preseutr•mr•ntc navios em nurnm·o sufficicnte pnra 
os sr1J'viçns mais lll'genles das divisões navaes dos 
IJ'es distdctos. Foram estas as razaes do meu pro· , 
cedi rnenlo. 

Sabe o nobre senador que niio mo tenho des
cuidado dtl alir•.nde!' :i rwccss!rlade, que reconhr\!O 
scJ' uma das pruueu·as da maJ'Jnha, a de daJ•jnsf.l·nc· 
(;:lo aos offieiaes. E' assi'rt qun, no men relalorio, 
dei notici:~ dns diffeJ·cntes viagens de instrucvcro 
quo Leuho maurlado fazm·. Esl:i aqui o calculo .do 
pPssual <'lflPJ'f.'gado nessas ''ia~ens, e por elle se vê 
IJilil a li!l'ca parte de no~sos offi~inl's e mnrinheiJ·os 
111111 sido en1p1'e~ada ur!ssas vingens. Em um LPmpo 
cm qne 111in tl lidto gasta1· senão com muito tento 
uá() Li passi\'t'l fazer mais ' 

Passo~! depoi.s o hoJIJ',alo senador a nnalysar a 
promoçao quo 11z, compammlo. . . · 

O Sn. liAnio nA LAGUNA -Srm, senhor, não fiz 
sen1io ~ompara~.lies. 

0 Sn. MI~JS1'!10 _nA MAUlNUA:-E .tnnto faca jus,ti· 
~a as suas mlen~ot!S, que llilo COJ,lSJdero o sriu d1s· 
curso como tltl opposiçlio; fol'am simples obseJ'I'n· 
c•i·~s que V. Ex; fez. •:om/1arando as ~ircumslandas 
de Jms o!ndat•s pt·ouJol'it os. 

A respr•iLo t.lo S1·. t:apit;to de mar e guerra ele La· 
maJ'I!, cuja f,J d,<J offido niin le1tho aqui, mas qne o 
uohro sc11arlor lr•~1 textnalment,e, dovo dizer que, 
pl'ins lllf!SIII<Is J'azuesqnc ha pouco expelldi, qun1tdo 
I.J';tlni d•l qthl dispú<! a l~>i, a J'<'Spl'itu do 1.nodo de' 
cnn:;itfcJ·ar o t•Jub:tJ'tjtll.l, o.''\1·. d•J Lnm:1rn foi julg:ulo 
pelo const!llto uaval como tendo o !r•mpo de mnlinJ'· 
qu•• exigido pnJ'a snr fll'OitiOI'itlo. Cahia•lllll a pro
lltol'iio po1· nutiguida•lo, em o priuwii'O da e! asse· 
por COI\Stl'fll"IJ.:Ía lllio podia tlt•ixnJ' d11 pi'OitiOYd-o: 

Cuu1paJ'llU o HoLr.J seuadnJ• as ciJ'~IIIII~tan.:ias 
do S1·. de L:untJ'e com as dn SJ·. capil;lo de frn"aia 
ll•'llriqu" Antonio llaplista, all•·ga11tlo o 11\~J·e
t'.illll'JJlo, flllll CLI lil!U!JPill l'l'l~O!di•'~~O li~"Sit 1 of1ld.d, 
p us IIIIIIH~I'u:;ns 1111110~ dt! t·!rdlarqrlt' fJIH\ ltn·n aulcs 
"'' i1· l'a1·a rreslah··le.·.itiP'IIIo dt''l"'' t\ dJl'ft!. 

~lits, o 81·. llaplisla u:io tt•m, Jufdiznll'ltle, um só 
di:L ti>J elllbiii'I(UO no posto cm quo se acha de 
capilão de fJ·a~ala. 

• 

• 

• 
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O Sn. BAR,\o DA ·LAGUNA:-Nn !etm da lei... O ~R. BARÃO DA LAGUNA :-;-Nao :estou; V. Ex. 

· · ncro podia p1•omovcr estt• officml. . o· Sn. lii~I,TRO DA MAiliNHA :-Mas qual 'rra o 
espiril<• da l••i qn•• d•'H'I'Í;J :lliXiliar o ~""''1'110 para o Sn. MINISTn~ o.\ .MARINHA :-Prnmovrl-o, de 
e~os;.l!:raJ· o Sr. llapl1sla ~~~uw cu~ilar~ado, s•• ~ll1• ceJ•Io que n:in, 1uas po1l1<1 ~rauual-o, porque. estava 
est:l h:1 lfiUII'11s :LIIIIO.~ uo hlllllmtono pv:·olc~lin1co nas cou:liçõt•s de sei' g1·aduado. 
tia mariuha? N;io pudia, JHll'laulo, proulovel·o e O Sn. n,\n,io nA LAGUNA :-N;lo estava nas con· 
tive pezar uisln, porque .reconlie(:O os relevantes di<,:ões da lei, não. tinha 3 anJJOS de cmbaJ·que. 
st•J'I'iro. que l'Sse oln~1al p1·rslou dnn111le a guerra 
o ront.inúa a pr•r.sla1· ao r•aiz aclnalrnenle. O Sn. ~IJNrsrno DA MARINHA :-AIIend:1 o nobre 

Devo ii1fonnat• ao senado que eu quiz embarcar o senador paca o que diz a lei a respeito da conces• 
81'. Baptista, 1nas ''lle me .declar~u IJII<l ,o ~eu eslntlo são do grnduaçfio. 
d<J saude mto lh'o permiltia; pedia reforma o 0 Sn. n.IUÃO DA LAGUN>\: ..... d:l outro apart~. 
m mdai submeltel-o a urna inspecç:ío de ~;mtl11, que 
0 considerou realmente incapaz do scrVJ\'O ~cl1vo O f'n. MINISTRO DA MARINHA : - S:to disposições. 
de embarque especiacs que n:to sf•rvem para este assumpto·. · 

Alll enlcwleu o honrado senador convenient~ o SR. n.m:io DA f,AGUNA:- Nada serve .•. 
Mcupar·se com a gnulua~;io fJUC dr i de capilüo 0 Sn. MINISTRO nA ~w11sHA ~ - Permitia· me o 
de mar e A'lh'l'l'a an eapil;io de fragata .1\lanoel. nobre senador• que continue. Eu o otd com toda a 
Jlenidn Jlurlado de Mnn.ionra; o enlãu dJsse que altr.n~ •. ão, c mesmo estou-me alongando· mais do que 
aqu·•li:( il'l'aduaçllo devia Slll' considerada cumo uma 
verdadei1·a promoç:to, · p01·que . o o!Ticial passava de~~ 0 al·t. f3. Ficam ~rohibida~ : . 
a gozar· de todas as honra, do posto, e, quando •, i.• Qital'fu.m: nromo('fin com a. clausul.a-sr•m 
tivP~sn. dtJ SI'J' promol'ido :l clfectil'itlado, !t•ria de ~ 1 

1 ] 1 1 t 
ir bu~car a antiuuidade dt•sde a data da grarluaç:1o. prt•juizo 1 e anltgml ac 0 1 e qur.m a tver maJOr. 

" § 2.• A conccssiTo ·ele graduaç~o.' except~ ao 
N••ssa oc•msi:lo avf'nllll'ili algumas con.lrsla\'Õrs, 1rne mais untigo, r! e cadu classe, dos olficJaes superwr.cs 
o lJ,m,·ado srnador unleudeu convenrrnlo aprecrar 
larg:trncnte. Foi assim que S. Ex. estahllfe,:cu uma e g~~~r~~~·sequrncia, a nr:~·.t condiç~o que se. exi~o 
invcstigaç;lo, com o firn de saher se a grad:1a~;í? 0 para a conccss:io de IP'nduação é que o offictal SOJ:\ 
ou n;io urna promoç:io; Eu d~clarci que em seuhdo 0 mais antigo da elasse. 
lato podia assim s"r cnnsidrrada, porém·· que I! O 

sentido rcstr·icto, no da lei, n;io, e é 1sto o quo hoJe O SR. o.ln.io DA LAGUNA :-E a condicfio de em· 
venho provai'. ~!tenda .0 nobre senador ao modo barqur. , 
por que SC exprtrnr. a ICJ, 0 SR. MINISTRO DA MAÍl.INIIA :-Até a data.da lei 

Ar!. i• § :i • Os officiaes subalternos e supo· concrdiam·so gmdliaçacs; embora o offieial não 
riores da arma1la, até ao posto do cnqilão de ma1• e fossa 0 mats autigo da cJnsse, fazia-se isto em vir· 
guerra, n:io poderão ser pl'Ornoviúos aos postos tutle. de sorrir.os o outms rnzl!es; mas pela lei 
immediatos, St'Jn terem servido pot· 3 annos a IJOJ'do actual, ficaram prohibidas as promoçl!~s C'JT!I clau· 
dos navios de guerra nos postos em que se sul as, e as gl'iluUa(:õcR, exeepto aos nms anhgos de· 
achal'l.'lll. catl:l classe .. 

§ 4." Nilnhum eapit:to do ma1· e gue1·ra subirá ao Vrjamos S!l o regulamento estaheloccu algcm~.s 
posto de cill'fe de rlivis;io, sem lei' sc•rvido ao pnslo clausula~ ma1s. 
anterior, po1· :1 a unos, dos quaes um pelo menos de Diz'·o al'ligo 25: Ficam pt·ohihidas .:· · 
cmharque em navio de gne'r•rn. i.• Qualquer. rromoç:io com a ·.clausul~- sem 

Por·gunlo ao homado senadot•, n:lo ha uma preJuízo da ault!]llldade !le quem a twer mmor • . 
gJ•nnrlé dilleren~a nos termos da lei? É nrn~ gm" ~.· A concessilo de gratluaçfio no posto super1or, 
r!ua~;io, u:io ó 11 promo~;io ao posto. P1·ornovulo ~ó exc1•pto ao mais antigo de t:ndn classe dos olncia~s 
so consid~:ra o CJffi~i:il que por aqnelle facto fica supoi'ÍOJ'es o gcnerar.s, IJUando so rocommcnd:l1" 
com di1·eito não só ás honras, como ás vantagens. pelo sou mme,imento. 

PoJ•Iantn, desde quo o olncial superior ou ge· 
O SR. n.~nXo D.l LAGUNA :-AsRcgnro n V. Ex. neral so reeommcndar pelo seu meredmcrtto e for 

CfU'l n.io aproJhli nada. . 0 primeiro de ~ada r.la~se, o governo nfio precisa 
o Sn. Ml:-~r,;mo 1u MAiwm.1 :-Em sor;!itlo gene· procurar sa!JCJ' se cl~o h'm embat•qttn, por~pte es!a 

.rico pórle se conside1·:1r a g!·aduar.ão. remo uma condirão ó nr.cessnl'ln par·a a promoção, os pn· 
p!'O,l•O!i:io, mas no sonlrdo. csl~tcto ria 1~1. wro. meiros e 11:io para a gratlun~:io. 

Esla qu••st:io !J•m ma1s IJO[IOI'tarltllll do •JUO o Srt. nAn.to 01~ Co·mGIPl~ (ministro da {:1zanda) : 
pareco :l Jll'illleil'a visla, porqun, o hnlll'alio sonatlor -f.poiado. 
quiz IIIOSIJ'i\1' quo llll prornovi cslo otlicial som ollll 0 Sn. MINIS'l'RO 0 ,1 ,1,\nJNJL\ :-Pode1·ei eslar cm 
ter os anuos tio ern!JanJll'l· er'l'o, rnas o~tou 1:urn1111titas ptlSSiliiS. 

O Sn. uo~nio o.1 LAGUNA :-Nisso não ha duvida o Stt. u.m.io ug Col'I\GJPU: (minisll'o ria. (a:enrl<t) : 
nr.nhn111a. -Taulo fJ"" a ll'i St' rl'ft•r·nno mesmo a1·tigo a offi· 

O Sn. MIII'I5TI\O nA ~IAIITNHA :-Ahi ÓIJIIIl V. Ex., ciaPs superiot'L'S c genoJ·aes .• c ~stlls n:lo precis:1m do 
esl:l complul:unento euganatlo, 1 embarque (1:11':1 seJ'OIIl pt·omov!llos • 
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O Sn. ~Ili"ISTRO DA MARINII.l :-Por conseguinte, I cujos preceitos convém observar rigorosamente, 
Sr. pre_slllencle, pat·~ se•·. procedcntr a censum do para que clla produza os·seus beneficos effeilos. ,. 
honmdo senador, sot•ta nustet• rrue elle provasse. • . Este pareew está assignado pelos Srs. viscondes de 

O S - L • . .• · , M uriti h a, de Ahaeté e de Cara vcllas. , 
n. BARAO DA AG UNA .-Nao fiz censUI a. O honrado senador buscou analizar o parecer· do 

O Sn. MINISTRO u M.mrNuA :-Reparo. l!onselho naval. N~o procederei de igual modo para 
· ~ontestar as nprcctnções do honr·ado senador. Mas 

O Sn. ZACAR!.\S :-A compat·a~rro. jt!lgo suffici~nto para justificar a mi~ha ophlillo, 
O Sn. lll!~ISTRO DA ~!ARI:I'I!A: - Pois bem ; a cltvorgente da do honrado senadot•, v1sto como a

comparaç:io.,. sm·ia mister gue o hom·ado senado1• consulta resolvida foi referendada para mim, caben-
. contestasse o met•ecimento do official- qu~ foi gl'll- llo-rne,p·orlanto, a completa responMabilidade ele tudo 
~uado ;_ mas, ao c~ntrario, S. ~x. disse que elle qua!1to se fez, recordar ao menos as allegaçlles e 
tmha prestado mUlto bons· serv1ços. t•azues que se apres~nta1·am. Prometto a·o . senado 

o Sn. DARÃO DA LAGUNA . _ Na companh · d nao fazer commentarws, remeto-me ao que d1ss~ram 
menot·es · la e ao govemo o const!lho na1•al e a secçao de IDIII'Inha 

· o guerra do conselho de Estado ; diz a consulta : 
0 Sn. MINISTRO DA ~IAR!:I'IIA : - S1•ndo assim, 

pot'IJUO havia de cu p1·ejudical-o, porque havia de " SENHOR.- De ot·dem. de Vossa Magestade Im
!auçal-o :1 marg('lll,, deixando suppor-se que n:Io 0 pel'ial expedi1la po_1• aviso de 3 do mez proximo 
Julgava com met·cctmento? passado, foi rernettida :l secç:ío de guel'l'a e rnariuha 

o Sn. n.m.i.o DA 'LAGUNA :-Eu não fiz mais do do 1:onselho de Estado o rl'queJ'Íillento e mais pa
peis concementes ao tompo de embarque do ea pi

que 1:ou~para1· para mostrar que a lei é injusta, ![o-tenente Francisco Leopoldo Cabral do Cantu e 
nada mats. T · t 1 11 · t d en•e, ~ue pt't! em e 1e SPJam compu a os como 

O Sn. MINISTRO n.1 li!ARI:I'HA: -Isto é outra talos d1versos periodos, durante os quaes exerceu 
quest:to. o Jogar de professor da escola pt·atica de artilharia 

O Sn. BAn.\:o DA LA•1UNA:- v. Ex. promoveu a bordo de.dive~sos navios de guc1'1'a: . ' 
um olliõial que nunca commandou mvio no oceano. " ~obre 1sto o conselho naval l'putho o parecer 

. ,. . . segnmte, que a sPeção pecl~ venia para tnmscrever. 
~ Sn. DAn~o llE CoTt~Grrg (numstro da (azend11):, _Consulta n. 2,877. Conselho Naval, sala das s~s

-Como expil•:a V. r;:~,. a .Jet que mandava con!lll' 1 sões Pm 2ií dB Outuilro· de {87/i.- 111m. e Ex. Sr. 
tempo dobt·a~J~ ao;i oJhc1aes que estavam em serVJfO: Man1lou v. Bx. qne 0 co~selho naval consult•!.com 
em Mallo-GJO,so? I seu parecet· soht·e o requertmenl.o em que o caplt5o-

O Sn. nAn1o llA LAGmu :--Isso era cm compcn-, tenente flmncisco Leopoldo Cabral do.Canto e Tei,-
pensaç:ío das privar-aos que passavam 'pOI' 1[\. ve pede que sejam considerados como tern_po de 

O Sn. liiNISTRO DA ~rAniNnA: _o nobre senador embarque em navio dL• guetTa, os diversos pe1'1odos, 
depois de se ter occupado da promoç:lo de~ses l!·es dnranle os .quaes ex~1·cen_ o Jogar de professor da 
officiaes, um que foi promovido, Ollii'O que o não escola prattea. de artllhal'la. . . 
foi, e 0 te1·ceiro que úbleve apenas gra 1 1ua 1~ão, Lra- " o .. supplwante. alltlga ~ue desde Dezemb~o 
tou de outro offi~ial. 0 S1•. capit:To-t,,11ente Teivo de 18ü3, quando fill promovrilo ao pesto qu~ hoJe 
que, sendo professor da escol:1 pmtica de artilharia, ~~~e\1pa, at~, fins de.:l~66, esteye a bordo ,~o nav1o 
.anlcs da publir.aç:ío da lr.i d~l ~~~omol(ões, tinha dleJ.~. da estação naul. d?, Rto de. Jan~uo,, onde .. 
estado a bordo da ft·a~ata Constztutl'uo, anele a eseo- funect.onava a esc9la p1 ~t1ca de arlllhar1a, d<~ qual 
la funccionam por muito tempo, passam pam a era ptofessor, e dtssolvula entao a estaçilo, pass~u 
Nlllteroh1J e Vital de 0/iveil'a, e depois estivem no p:u:a a eot:vota Nttlleroi~1J, e alguns m?zes depo1s. 
1\to da P1·ata algumas vrzes; de modo que, 1111 opi- pata ~ VItal de Obvell'a; onde este1e até .fi11S 
ni<lo do S. Et. couta v a cinco anuos de embarque. de :181J7, e durante t•ste tempo ~ez ai :.runs ~ruzetr~s 

_ ' . . a b?rdo das e01·vetas D. Janual'la e Impmal Ma~·~~ 
O Sn. B.IR.IO DA LAGU!'iA dá um aparte· nlleii'D,· sendo al'mados em guet•ra todos esses na v tos 
O Sn. ltmsTao DA MARI:I'HA : -A rrclamar.cro em que L'steve a escola pratica de artilharia, durante 

clesse Offil:ial, ct·~io que teve lugar em !87~. A sua 91H~Si ,quatt'O annos, o tendo' até Uni delles içada a 
pr.tiç:to, depois tio Íllf'ormacla-pelo quartel geuoral, mstgma do ehefo da estação;.· • 
que n:lo a.:lwu r:1z:1o no pPcltdo c estabeleceu cPr· " O ajuda11te qeneral dtt armada, fazendo subir 
tas hypothr.sL'S, flli remellida ao conselho naval este requerimt•nio a v. Ex:, diz que da eómpat·ação 
qun, a v'~Ja tias cit·cumstàn~ias em que se achava o tlas notas que junta ao mesmo roqn~rim1•nto, .cón
otficwl, opmnu que ello tmha ele emlJat·que só- !1udo uma o histol'ico da escola pmttca de at'lllha
mento pal'lc do tempo que :illl'~al'a, nrro lendo nem l'ia, e a outm o extracto dos assentamentos do sup
ao menos os :l unnos exigidos para a pmmor:lo. pli•:anlo t·elativos ao exercício de pt·oJ'essot·, t•esulla 
. O parnl:cr_doeunsolho n:wal .rm pelo gorerno en· que S? f~l' julgado valioso o embut·qtw. d:1 f1'afi'ala 

''tado :l secçao dn guerra o mal'lnlm 1lo conselho do ConstliU.Il'ao, contal'll o Tn('SIIlo supphcante cmeo 
Estado, a IJUal ref••t·io-se ao Jliii'Oeer elo ~onselho atutos L' quinze dias dnsse embarque e mais novo 
naval o louvou-se inll'ÍI':mll'nlc nas razaes que ex- mezes do eslacla da es1:ola nas cot·vetas Nither·ohy e 
pendera; po~ •: serem sct~s Junda~nonto~ conforme J'1ta/ de 0/ivnira., pot:fazen~o o paazo de cinco.an
a J~lra e espmlo da nov1sgm1a lc1 ·de promoções, n<Jg, norc :nezos c qumzo d1as; mas, ae entender-se 
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que a fragata estava em coudições de inavegabili· 
dade, como a ~onsiderou o quartnl ganrraJ, na 
apumç:lo do temr1o dA embarque dos offidacs, neslo 

· eas~ ~ontará o supplicanlo os nove mrzcs pa~sarlos 
a bOI'Ilo das duas mr,ncionadas corvetas e mais dous 
mezes o sete dias do commissties dll exeJ'cicios a 
bordo das cOJ·vctas D: Janua1·ia e lmperiatlrfari· 
nlleiro, sornmnndo o prazú de onze rnezes e s(lte 
dias, que addicionado ao de seis mezes o tres dias 
do n<:tual·exercicio de secrotaJ•io da estaç[o naval 
do Rio da PJ"nta, prefaz a totalidadn de um ~nno, 
cinco mezes e dez d1as de embarque. em navio de 
guol'J'a. _ 

• Das notas a que se refere o ajudante general 
da armada, consta : • 

Quanto ao que_ contêm ·o historico da escol:1 pl'a· 
fica da artilharia: que foi esta escola mstallada a 
I.Jordo da fragah1 Constituição em i6 de Maio de 
!861 ;.que os alumnos seguimm na coJ·veta D. Jte· 
nuaria em 7 de Maio d<J 1862 em viagem clcl exer
cícios, regressando em 2_3 tle Julho seguinttJ. e que 
torn~ran! a sahi1· os alumnos na coJ'Veta Imperial 
Mm·mhezro em 2 d~ Nevcmbro de 186:1, voltando 
ern 23 do mesm.~ rnr.~, qu11 foi tJ•;msfeJ·ida ·a dita 
es,!ola pa1·a \'\' 1ilrg:ugnon ·em 26 d<J fo'el'erc!ÍI'O de 
t867; para a COI'Veta Nitheroh?J em i 1],, Fnvr.l'<-'iro 
de 1868-; passou pa1•a a ·corveta Vital. de Olit•eira 
em i ele ~faw do Jilesmo- :mJHl; des,•mh:u·nnu para 
a fortaleza da ilha das cobms ·em :ll uwüutulll'o 
desse anno, o foi h·ansfel'ida em 17 ((e.Janeiro de 
!870 para ·Willegaignon, on<le se acha uincl:1. 

Quanto ao estracto dos assentamentos do suppli· 
cante: que foi este nornr.ado prnfllS>OI' da e·>cola 
pratica de artilharia em H de ~laia de 1861; 4110 
foi desligado em 6 do A'lar~o de i8ôti por ter sido 
nomeado para outra t:ommiss:To; e que foi no
vamente nomeado em 1 dn De?.ombi·o de 18(W, e 
desligado em 8 de Abril do f872, por ter obtido 
licença para empr1•gar-se em vapo1·es do commer-

. cio:.que foi out1•a vt•z nomeado em() ele Julho de 
f873 e finalmente dt1sligado em 3 de Janeiro de 
1874. por le1· si1ln nomeado secretario da estação 
naval do nio da P1·ata. · . 

V.Ex., oniJ•etanto, resolve1·á como julgar mais 
áccJ:tado.-Barúo de Jguatemy.-Dundeil'a ti~ Mel/o. 
-Holator, Suuza Rei~. · 

A secr.:lo concol'lla com. este parecer por serem 
seus fundamento> '<:onfonnes :1 letra e espírito da 
nossa lei de llJ·omoções, cujos preceitos convém 
observar rigoJ•osamento, pa~a que eJJa produza os 
seus heneficos effeilos. 

·Vossa Mugestade Imperial resolverá o que fOr 
mais justo. : 

Sala das confarencias da sccç~o de guerra e ma· 
rinha do conselho da Estado, li de Novembro de 
l87ã. . . 

(Assignados) Visco11de de llfztriliba, Visconde .di 
Abaeté o ·Viscottde de Caravellas. · . · 

!\las, disse o honrado sanador,· que a razito dada 
pelo consr.lho naval e homologada pela serçito do 
conselho de Estado mto procedP, porque a circums· 
t.aneia de n<to pertencer o professor a lotaç4o do 
navio escola, nffo é motivo para n~o snr considerado 
como emha1·cado ; e porqu1l ha officiaes chefes.· de 
ost.Hio-mnior, etc., quo não pe1•tencem á lotaçi!o 
1los .navios rm IJU(l se n1·-lmm, e enf.J•etanto cantão 
t•lrnpo do emha1·qno. PlldiJ't•i ao nob1·e senador que 
se rrcd1·de do qu11 diz a esse respeito a s~gunda 
paJ·to do art. !l.• do l;tlgnlamonto <la escola pratica · 
de arlilh:JI'ia, sobm o professor, isto e: ... :vew tná 
a boJ·do outras obrigaçaos alé1n_ das eoneerneules 
ao ensino qu1l lhe é incumbido. • 

O Sn. Blnlo D.\ J,AGUN.\ :-Isso é clal'J'o:. 
O Sr. ~mnsrno o.1 M.\RINHA: -Os officiaes de 

bo1·do lllem sua,s attl'ibuiçúes clammcnto clrfinidas 
no.regulamento ; as do Jli'Ofessor de escola tilm· 
h•.>m est;To e~plicitamentc definidas, e não ha uma 
só. qu~ dL'sloe d•Jsta disposição que a•·-nbei de ler. 
P01· isso o conselho naval o a secçilo do conselho , 
do estado eutendaram, e em· m~u parecer ~ntende· · 
ram bem, que es>ti ofiicial não podia l~r adquirido 
durante o tempo ern que esteve a bordo, a instruc
rJlo que só se adquiro po1· meio da prat1ea, que elle. 
u:io era ob1·igado :1 ter. · 

. O Conselho. Naval cnfemle que no regirnemda 
lei de pi'OJOO('ões vigr~nte, o tempo do se1·viço de 
<JUe l1·ata o snpplicante· não póde se1· contado 

O Sn. a.uüo DA LAGU:'IA:.:...Antes tia lei esse offi· 
dai _foi promovido por me1·ecirnento. 

como de Pmbarque; • 
· O serviço de tli'Ofessor da Escola prati~a ele aJ'· 
!ilharia n5o é serl'i~o de bol'llo o o p1·oprio Dec1·r~to 
qu11 cstabel ccc'u a sohredita escola, que é de n. 
2,780 de i de Maio de !8tll, declara exwcssaUJento 
no iiJ'!. ().•. quo o professO!' não . perlCOl\el':i a lo· 
larão do navio escola. · · 

NQ111 importa s:ther so os navios em que, tacs 
se1·vicos for:io pl'••sthdos, · e~<l~<rno ou u;To c1T1 con 
t)j~~ÕL'S ·dp llaVpg;lhiJit.ltH.lH, J,~,.;de Qllll O OfTI(!i:}j (Jlle 
os p1·rstou eslava noss"s navios não para o SPI'VHIO 
de herdo e sim para ensiuo. • 

NtJ~Ics termos ó o consollio uaval tle pai·C~CJ'
Que n:1o podo s<!l' ~onf.1,lo como ll)lllUII do em· 
]Jarquo o t~uo Sl!l'l'in " •"!pilaiiJ·I<!IlUIIle F1·aullis~o 
Leopoldo t,;,lmtl ,, r: '•l e 'l'oirc conw prof<!SSOJ' 
da cs(~Ola pratica l~c lU ~~dtal'ia. 1 

0 Sn. MINISTRO DA IIIAntNHA :-V. Ex. roferio-se -
:1 [JJ'omo,J:io C(Uil eu fiz, á ultima em Dezembro, já · 
no r••ginÍen da 1ei. 

0 Sn. DARiO D.l LAGUNA Lhí lllll aparte. 
Ú SR. MINISTRO DÀ MARINHA : - N:lo SPÍ I.Jelll 

quando o S1·. FnJ·taclo clo.~l<HHlonç.a foi p1·omovido 
a Cii[Jit5o do fl'agata, j:l o a~hci commandando a 
companhia de :tPI'Oilllizes artífices nesse porto, 
e gmtluei-o, n:lo o p1·omovi. 

M:1s, o hnm·atlo senador para provar quo o pro· 
f,•ssoJ• da <'scola pratica do arlilhal·ia dr.ve se1• con· 
sid,Jrado ~01110 "stando emllnr•:ado, durantr o tempo 
quo exrr<:OJ' aqur.l!o lú~ar, quir. tarnbnm fun<lar·se 
na ci1·rumstancia de tt•r o J'ngularnr.nto mart:ado 
pa1·a cssü fH'Ofessoi' os vencimentos do comman· 
danle de corw·!·t ... 

O Sn. u.uüo 1ÍA L.lllUNA :-Em<'lfcclivo scn·i1·o. 

•• 
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0 Sn. MINISTRO DA M.\IIINIIA :.:_,,, em efTeetivo 
serviço. O nobm senador sabe melhor do que eu 
que nfio é .raro erHwntrar .. s~ na Jegislnç;io dn rnari. 
uha a desrgnaçgo do veneunenfos co11r · sem••lhnnles 
qualificaç<ies. O cornmautlautn da galeota illljlf'J'ial. 
por exemplo, é consrder·atlo como command:luttJ <le 
navio de gu~l'l'a de i• !\lasse e percebo cnrno ta/lo· 
dos os veucrmenlos ; entretanto, n:io wnta um só 
!lia de embarquo. O que <W•mlet~€U com o Sr·. ca
p.tao tenente 1'eive, dou-so !:unhem com o Sr. Cnn· 
dido JÕst\ Feneira, cheftl do dhis:io graduado, que 
esteve cerca ·de tO O li Hl an11os com mandando a 
galeola imperial. 

dtl hydrographia acaba de sahir sem o comman· 
tlanf.<l, o qrr:~l llcon ·em lcrr·a, venr.rntlo emhar·quo, 
t'lfl trahallros de sua l't•par·fi("io. Devo infut·m:JJ' ao 
lwnnulo seuador !JIIO t•ssrJ official 11~0 pro,;,,dell 
pnr· esso modo sem ICJ' solieif:ulo e olifitlo per·· 
rnissilo tio govrrno, fazrntlo ver nuo a comruisoilo 
em qutJ elle linha estado pouco Í111tr.s em Santos, 
exigia que foss•m completados Cl'l'los servir.os, 
mais ·de gabineto do .que de exnrno no mar, son
da::ens, rlc. Entr·etunto, era convrnienle que. a 
t•mbarcação fosse concluir certos eslutloR que ~e•··. 
viriam par·a tr•a!Jalhos tlornplernent:u·es, de fJ.UC ellc 
r•sl:tva encar-regado, no que concor·dei. Mas este~. 
oJficial, pelo facto de fi1.ar• nareparliçã.o, 11:10 llca 
ve11ccntlo tempo de emharque. O Sn. SARAIVA :-Desde 1858. 

0 Sn. MINISTRO ~A ~!.\RINIIA : - , • , e,· fotlavia, 
totlo esse tempo tlerxou de sr1r éon~itl,.ratlo lltHJJO ,fe 
emharqtte para srr esse official pmrnâvido. E11 
clerxr.! ile promovei-o, porque tive de procutler :i 
respe1to dellt.>, ilo mrJsmo modo pot· que o llz para 
com lodos os outros nas mesmas cinmmsfancias. 

Quanto ao Sr .. Te.ive, foi ef!~ mrsmo l)U('Ifi recla· 
JO<lu contra a pr·JJneu·a classJfi,~ar-tio; tive de rrsol· 
ver: mas o n_cgocio foi agitado por e fie; e quanlo 
ao Sr·. Candulo Fel'l'eim, a questão foi suscitada 
pelo seu successor no cornrnallllo ria galeota. · O Sr. 
Capitão de fragata Car·rwir·o da Rndr.t, quB s"utlo 
nomeado pai·a cornmanrlar a gafeota, e ·~hegantlo 
aqui, entendeu e hoje V<'jo qun muito hem, dt~ver 
fazer uma cons!rlla ~o governo a respeito de cm. 
harque. 1\fandet OU VIl' aos compelentes para iufor
marem nestes ~'asos, o tanto o quart"l general, corno 
o conselho naval fo~aru de parecer qne u cnmman· 
dante da galtwla devra. contar tempo de emharque · 
mas a secção de mar·iuha e gueJ'J'a do conselho d~ 
Estado, consultada larnhem sobr·e a maleria, deu 
um par·~ccr· rnurto lwm thlduzido, em qne demons
trou evtdent•lmente que ~s funcções exercidas por 
esse cornrnautlanfo,am!Jor·a fossem· altamente honro· 
s~s, !otlavi_a não eram daquéll•s de que fiuha co
gJta~o o Jegrslador, quando eslabtJ!eeetr quo nenhum 
officral passe do um po~to par•a ou!J·o sem ll'r tros 
annoR. de em~arque cm navio dd gnerr·a, dt! Rode 
que fot resolv~tla esta con.>ulta tle acctlJ'tlo com a st!C· 
\'.ao. E j~ eu pensava assim quanilo fiz Clllh:rrear o 
SI', Canthdo Ferroir·a da~~tlo-Jhn uma ontm cornmis· 
·S:io: es.la resolu(~áo foi, porém, toma tia poslrn·ior
mente. 

O Sa. SILVEIRA DA 1\foTTA: - Cor.lrnanclantc da 
galeota .. tl p:llt•i\0 do esr:a ltw. 

O Sn,' SrLvErnA DA lllnTrA :-N:io fica ? 
0 Sn. MlNISTUtl D.\ MAO!:VI!A :-N:io, senhor•, nem 

precisa u/ft! ·~O,Jtar· m Jis t••1npo de emlrarrJII~, p~is 
tern mais tlu •1ue é sullicienlo para dar-lhe direito á 
Jli'OIJlOdO. 

Assiin o f:1cto de que se trata nilo tem o al
t:anr~tJ que o no!Jr·r. sen:~tlor· suppõe. 

Quanto :l questão tftl saliet·, M caso do 11avio 
se tclJ' prmlitlo, ou ln ver· S•llfrid•l qualqn•'r sini.;tro, 
qul!nl era o respoll>avel, rcsponrlu que evitl••n· 

·tuii!P-IItc er·a n im~1wrliafo. Em quem estava a bonlu/ 
tl é oliicraf muito tlistincto. O n~bre snnadot· co· 
nher.e botu o Sr·. capit:irHeuente N~s-~imento. 

Mas, Sr·. presidente, entendeti o hon1·ado simarlor 
qnn euli11ha dado um navio a cada urna dessas re· 
par·tições, simplesmente para que seus cht•s podes-
sem ler emb~r·q11c. . 

Peço per·miss:1o. ao honrado senador, para contes· 
ta r rsla sua supostç:io ; S. Ex.. engana· se. Se a ho1·a 
n:1o estiv1•sse l:io adiantada, leria ao senado as di· 
veJ·sas obrigações o attr•ihuiçües q11e te~m a cum· 
pr·ir• OS dil'tJClOI't'S destas duas rcpaJiiNlt1S, O O hon· 
f'ado senadot· veria que pela maior· parte, ellas só 
podem ser oxercitlas em um 11avio. . 

O Sn. n.\nÃo D.\ L.~GUNA : -- Não me eriganei, 
V. Ex. t! qno est:l enganado ; en n:io censnrcr isso. 

0 Sn. MINISTRO DA MARI:VIIA: - .QIIalqner dos 
dous directores,, .para cumprir• bem s~ns devcJ'l'S, 
pr·rcisa andar· embarcado: e a celeridade dos movi· 
mentes qrw rl preciso gue trmham aquclles funcdo· 
nat'ios no t[,;sompenho tle seus deveres, devm·es 
muito artlnos, soLJ•ntutlo na repal'li\~5o de pharóes, 
qnn t.~tn tln Jiscalizar os piHII'ÚI'S desdõ o P.tr•:í aló 
o Rio GmntltJ do ::lul, gaulm rnuito r:tJm a circnm
stant~ia dn tnr1~111 d!t~s il ~ua tlisposit~t1o urn wn•io. O Sn. ~UNis-r no DA nr \RINII.l: - O hom·atlo se

nador·, auun!Jantlo .nas consider·a1~ú~s rruo fez pam· 
mostrar as trnperfor(~tlos da lei du pl'Orno~tius, ciJO· 
gou ao ponto do ustr'aJJhaJ' o facto do tt'l'eJU as re
par·li(:lies do. hydrogr·aphia e tle pharóes n:l\'ios 
e~pecraos, cL.lJO comnmudo cornp"tQ aos r•cspet:livos 
dJJ·ectores. S. Ex., som lllii!J'UJ' ccnstn:u· ao gover·· 
no, como disse c/:l!'arut>nte, cornludo o!Jservóu qne 
este fac lo na o podia continuar· .•. 

o Sn. IIARir, o" r.AGU:VA : -Apoiado' 
0 Sn. MINIS'rllO DA M.llliNIU :-.,. porquo, tlisse 

o nobre scnatlor, u navio pPrlencente :í ropar!i(::To 

i\Tas. suppnnh:t o honr·adtJ stlnadot· que fosse corn 
o fim dn t:([JII:'I·•·m ellt!s Prnhat·rruo. Pu1' VtJIJltJJ'a nas 
longas viago•!rrs quo esses doJts otlidars .te1<1n do fazer 
pal':l CUilljll'il' SIJaS OJll'iga\~úes, JJiÍ.O arJquiJ't!JJI el/tlS a 
pmli•~a do hnr·rl~ 'I Assim ·!~omo, S1·. prnsitiPnte, n:1o 
su tluvem sopl11s111aJ' as CJI'Clllnst.aucras ou os casos 
pa1·a so impr·ovi~ar· emhar'r]UC :1 tJll·llll o 11rro dtJVO 
contai', por or.rlt•o l:ulo, dnstfo tlllfl sn porlt•J'•Hil t~on
cili:ll' as cousas do modo que o oflicial se pr·nslo ao 
Sf'J'Viço rspPcialissiHJo thl t'~:JIIItl tio pharúo.~, tiB hy· 
tlrogmp/Jia o l:t!nht!m dr1 navcgaç:io, ponJllll n:lo se 
ha do eonoiliaJ' is' o? 
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O Sn. DARÃO;DA LAGUNA:- J:i vrjo que V. Ex. 

nan -allemleu ao meu discur·so; v:l ilizcwlo o que 
IJnizer. · 

O Sn. MI~ISTno DA M.IRI:s-tu: - Pemrill.a que eu 
couclua. . 

Se o honi•ado senador· tivesse lido 1:orn mais altcn· 
t:ão os annexos do meu rclatorio, verb ·eniJ'Il. clles 
um relal.t11'io do Sr·. capil:io Jle 11-agal.a l•'m1u:isco 
José d1J F1·ei'tns, tliJ'ector· da r·r•p:u·liçiio do pharúl's, 
onde este offi~iala pa1· da conla IJII<J d:l do exame a 

. qu~ procedeu nos dilfer·••nles pharó1•s que visitou, 
refere lambem 11S peripr•cias das dill"tll"entes viagens 
qu~ fez, E' assim que des~reve a tempeslade quo 
soJii·eu na viaqom daqui ale :l Bahia, na altura dos 
Abrolhos. Foi:Jiw pr·m:iso at~ arTih:11· ao .porto da 
Victoria, donde linha sabido na vespera. 

Por consequencia, Sr·. presidente, se por um Jarlo 
cada uma destas reparliçúeR lka melhor· servida 
para o desempenho d:1s respectivas o!Jr·iga\.Õ''s, 
tendo :l s.uá tlisposiç:io um na v to de que indisprn· 
savelruente h<io de preoJism·, e SIJ por· outro l:1ilo a 
bor·do destes navios os olliciaes que pertencem :is 
rermrtições, o'u simplesmente á tripolaç:io dos 
navios, atlqnir·em a pralh:a ela navr.ga1:ão, porque 
se não lhes ha rio contar embarque·? Por·tanlo, 
Sr. presidente, o honrado senado!' n:là tem razão. 

O Sn. nAnXo DA LAau:ou :-V. Ex. está enga· 
nado; nao censurei isto. 

Ü Sn. n!INISTIIO DA MARINHA : - Entenrfo que 
procerlemlo deste rrmdo tJonsultei as ~onvenient:ras 
elo sm·viço publico, snm causar· prejuizo aos ofliciar•s, 
Jll'l'juizo desni•C:)SS<H'io que n:lo entr:ou na mcule do 
lcgislatlot·, quan,lo esla!Jdeceu as r·égras para pro· 
1mw:1o ua :u·mada. 

Limito-mo ao que aeaho de dizer, e cr·eio qur 
não d11ixci de locar em nenhum dos pontos rle que 
se o,,~up:H·ani os honrados senado1·es aos quacs me 
propuz responder·. . 

Vae :1 mesa a srguinlc 

SUD·El!END.~ DA CO~IlmS.iO DE MARINHA E GUERRA 

No art. 2•, em lo,tmr do-conco,Jor pr·emio e ~ra
tificações aos volunlarios c engaj:ulos - diga·Sil : 
concedendo premio tio 1100;11 :tos voluular·ios e 
liOOJ aos en~:tjados. O mais como na Plnl'll!la. -
S. R.- Junqueira.- ,lbn·itiba.-Bm•lio da Laguna. 

Foi li .la o ficou sobr·e a mesa p:rm entrar em 
diseuss:io oppor·runarnt>nle. 

Ficou adiada a discuss:io pela hora. 

PENSÃO 

N. 71 nppr·ovanrlo a pcns~o concedida a D. Ade· 
laide Olympia do Moura Cama1·a e sua filha. 

DISPENSA A ESTUDANTE 

N. 96,concrrlenrlo dispensa ao estudante l<'rancisco 
Cone~undHs Vieira Dias, · 

.Esgotada a m:llf'ria da or·dem do dia, o Sr. pre· 
sidento deu a seguintn pam 19 do corrente: 

1• parta até 1 ho1·a da ta1·tle .. - Votação das ma· 
terias, e11ja discuss~o ficou encer-raria. 

. Conl inuaç:ío 1la 2• tlist:uss:io da proposla do po; 
drr ex11culivo, com as emrmtlas da camar·a dos de· 
putados o da cornmiss:io de m:u·inha e guerra do se
n:ulo, lixandn a força naval par·a o anno financeiro 
ele 1877-1878. 

2• parte á 1 hora tla tarde.-Discuss:lo do reque
rimento do Sr. Cunha e Figueiredo sobr·c o concurso 
das igrêjas vagas. · 

Levantou-se a sessão ás 2 3f1J. horas da tarde. 

ACTA E~l 19 DE MAIO DE :1877 

PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE IAGIURV 

A's :11 hor-.1s da manha: fez-se a r.hamada,. e acha-
ram-se presentes 29 Srs. senador·es, a saber: vis· 
conde do Jaguary, Dias de Car·valho, Cruz Ma
chado, Almeida e Albuquer·que bar·ão de Maman· 
guape, Paranngu:l, visconde de Abaettl, Correia, 
vistlonde de Mul'iliba, llarros llarrelo, Luiz CarloR, 
hanio da Laguna, har·:io do lllar·oim, duque de 
Caxias, hanio de Cotegipe, l1.1rão cltl Cnmargog, vi.•. 
conde do, ~io Gmnlle, Cunha ~igueimdo, Jo:\',j Al
fr·edo, Drmz, Mentles cl~ Almmda, Leilán tia Cunha, 
cor_rde de B:iPpenrlv, Vi,•ira da Silva, Zacar·ias, Jli· 
bwo lia Luz, .Nunes Gonçalves, Jàgual'ibe e Si· 
nimhú. 

Ilelirou-se o Sr. minislr·o eom as mesmas forma
lilltnles com que fora recc!Jido. 

Daixaram rle compar·eccr com cansa .partici· 
pada os Srs Di,1go V olho, 1'.PiXPir·a Jurrior· Silveira 
da Mo!la, Fi~rwir·a rio Mell_o, m:u·q u1•z d~ llerv:rl, 
Junqw•rra, U"hôa Ca\'alcaniJ, Chidwr·ro, harao de 
l'ir·:1p •llla, Fll'lnino, F. O,:taviano, Paula PeRsoa, Sil· 
vrim Lobo, Pars 1lo Mrn~onça, Ant:lo, Godoy, 
F,•rrrnnclcs 1la Cunha, Sar :uva, Jobim Nabuco 
marquPz d.e S. Vicenre •. l'ornp~u. viscomid do flor~ 
Relrro, vrsconde du Hto lll'llnco, viscomlo de Ca
ravcllas, visconde do Nilherohy c Fausto do 
Aguiar·. 

Deixaram do compar·ccer sem causa pa1·ticipada 
os Srs. bal'llo do Souza Queiroz, e visconde de 
Suassuna. 

.SEGUNDA PAH1'E DA ORDE1tl DO DIA o, Sn. :1• sEcnETAnro declarou que nilo havia ex· 
pedrento, 

Enlra1·am succossivamrnle em ~· discuss:io, a E111 sr~uid:l deu conl:1 tle um officio que acaba-
qual fkuu erw•rTa,Ja p .. r falta de numt•ro para va do rrcolier·, do 1• secretario da 'camar·a dos 
vutaN''• as (li"Oposiçues tia camara dos Srs. depu- :irs. deputados, tbt.tdo do hontom, remcttentlo a se· 
tados do corrente auno : , guinlo 
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RESOLUÇ.\0 FnOOOGATIVA DO ORÇA~IENTO Conlinúa cm vigor p·l:l impor!nncia nceessnria 
pam fazer racc :i difl'cronr.a enlro n dr•SJll'Za da 

A assemblón geral resolve : con•pl'a, comp1·ehc1•dida a 'rJLW o SPI'vi\'0 do alias· 
, o ·' 

1 
· "G

7
0 

1 00 1
, 

0 
t b 1 tecimcnto .l'agun exigi1·, c o [ll'oducto da venda 

Art. "· _., 01 n. ~, L e ~ L c 11 11 ro l c dws mus!nos !Prrenns. · 
i87ii, que fixou ;1 drspcza e Ol'~ou n recelt<~ pam 0 Ll'i 11. J,!J;j3 tlc 17 de Julho de :1.871, art. 2°, 
exerci ciO de 187!>-1877. contulll:u·;l cr.~t V! H':''' nrtj %~ ~· e :Jo : . 
:1.• semestre de 18?7-·1~78, emqu.111to IMO fm Jli.O· Prolougamcnlo rins estradas de fci'I'O rio Recife 
mulgada a respect1~a let do m·r.anwnto; substll.lllll· a S. Francisco, da llahin ao Joazciro, e drJ S. P.1ulo, 
do-so pel~ tabella 11\C~~sn a rlt:~ .crc1}1tos e~pectaes, sr~unrlo ·a t1·aro que for julgado ma i~ <'onveniente, 
a que se Jcfcre o art. ~~ rlaqnc.l.tlet. . podend .• J o goremo despendei', ar111tnlmrnto, em 
. Ai't. 2. 0 A verl~a. d~ 80,0:000~, .r~nsl~narla p~ra '""la urna rlellas a qnantia rlo :l.OilO:OOOil. po1• rnr•io 

pagamento das ri1V1rlas ue exerw~w•. fint!os, hr:a rln OIWI'ar'ões dn credito, n:t.insullicitmcia rlos furidos 
elevada a I,OOO:OOOíí no actual :-xer~IC!0 sunH•nt•~. eonsigna;los uns leis do orcanwnlo. -

A.rt 3.• Fi~am revogatlas as dtspos'('ues em con J,evantarnento da carta iÍineraria do Imperio. 

tra.p:,~·o da camara rios depulndos, em .JS de Maio de Resoluç•T? lr•gislaliva ~. ~,:197 de :lO de Setem-
!877:-.loaquim Pi11to Jllat:!wtlo Po>·t,•/la., i• vice· bro, de 1::!7.1_: . 
presidente.- José Lu i: da .~1lmeida. No!fueira, to·se- C911slruc~.ao da est!·ada de fm·o do R10 G1:ande 
ct·etario.-Ftanclsco Ignacio de Carvalho Rezcnrlc, do Snl, e. ga1·antta de JUJ'O de 7 •/o ;\ compan!11~ ou 
"lo'se,rotario. •:ompanluas com que se coutrata1· parte tlesta linha 
" fuJ'I'•Ja. · 

CREDITOS ESPECI.\ES Resolnçfio legislativa IJ, 2,.150 de 2.1 de Se· 
temhro de 1873 : 

1\linislerio elo Impet·io.-Leis ns. J,!JOI~ e f,llOii Gamnlia d" juro, nao ex·cedente tlc 7 o;., :is com-
de :17 de Outubro de 1870, 2,:lí8 de 25 tle Ago~tu panhias que consli'Uil·em vias ferreas; ficando o go· 
r]e 187:1 ;u·t. 2•, parag1·apl:o uuico, n. 6, e ':!,6'k0 verno aulol'i~;ll]o a cffiJdunr opera~ões de credito, 
de 22 111: Setrmbi'O del875, art. ~a. na defidenr:i:t. dos mPios ordinarios, para pagar a 

Mrdir.;lo 
0 

tomho das tei'J'as que, nos ~el'ln~s dos despPza relativa :ís estrados de ferro a que applicar 
contraias niatrimouiaes, formam os palrtmonws es- esla lei. · 
tabclccitlos para Suas Alt•·zas as· Sras. D. Isabel n Lei n. 2,1l3!l de 22 de Setembro de 1875 : 
D. f.popoldina e seus augustrJs osposo.s; sctHl.o Dosaprop1·iaçilos e olmts neces~:li'Í<IS ao nbaste-
!Jti:OOOíí [lfll'll o servi~o n•lattvo ao [li'UIICII'O paln· cinwnto tl'a~ua á capital do Impel'io, po.lendo o 
monio a 3ii:000il !""'a o coiiCf'l'llrnte ao segumlo. governo J'ealiz:tt' opt~rat'ões rle Cl'e1lilo para esta des· 

Lei n. :!,3'18 de 2ii de Agosto de 187:!, aJ t. 2o, pt•za atú ;í sorruna do 19,000:000$000. 
pa1·agrapho uuicn, n. 3: : . . Lei n. 2,070 de 20 de Outubro ele 1875, nt·t. :18 : 

Act]lliSi\l~fl de um novo matadouro no munlctplo Prolongamento da estrada de l'1lrro D. Pedro II, 
da Cürt;,; rir.an1lo o govc•·no aulll!'iznr.lo pam des- e constru~l"io de um ramal entre Sapopelllba c o 
pênder ate a quantia de. 2,000:00LJ$, 0 podendo !toro m<lla~!rJuro ; Rendo npplicad<t a este servico n 
fazer :i !lespeza por meio de qualquer operação de quantia de J,SG0:000$000, o ao prolongamento a 
credito. 

0 
b d 187.. t 1.6 de ~.000:000,}000 annuaes; autorizadas as opera· 

J,d n. 2,670 de 20 de· utu 1'0 0 "• ar · ' · ~iles tld credito necessarias, no caso de mio, basta-
§ 6 o : · . 

1
. · · " rem as soiJras da renda geral. 

Deseeamento de pantanos, •.mreza c u•t•Jga(lao 
da cidade; podendo o governo .tazet· 0 P'1rações de Ministerio da fazenda. - Leis n. 1,837 de !!7 de 
credito até á impol'landa de 980:00!)$, no caso dtJ SetiJUJbro de 1870, artJ~o unico, c n. 2,3~S tio 21i de 
não bastarem as sobt·as da renda gemi. Agosto de :1.873, ar!. 7°, paragl'apho unico, n. ~ : 

1\!inist.Jl'io da justiça.- J,.ci n. 2,670 do 20 de Fabrico Jo moedas de bronze e de nickcl. 
Outubro de t87ii, a1·t. iü, § 8o: . . Lei n.• 2,31~8 de 2t. de Agosto de 1873, ar!. 7.•, 

At,quisiç:1o ou constt·uc~ilo de lli!l ethficiO para pai'<IHI'aJlhll nni~:o, n.o 3, ~ art. u,. § ü.•, n.o. 2: 
asylo do mendicidado; ficando autoi'JZ<Hio 0 govomo Jlefonna rio rl'gnlnmento da. rypographm Na· 
a J'azo1' opcra~ües ue credito ato IOO:OOO,,, no cional, 0 mclltormuentu do vencuuentos dos ernpre
caso ue que n:lo basl1'Jil as sob1·as da reuda geral. gados 0 op~ral'ios. 

Miuistcrio da marinha.-Lei n. 2,(i'10 do ~2 de Premio urro excmlrnlo do tiO$ por tonelada aos 
Sctl'tub1·o du J87ii, a1·t. 18: navios. quo se construirem no Impcr.io. 

Crrmp1·a e cn!loca~<io de phai'ÚI'S n~ costa e p~rtos nr~oltl('<iO l1•gislatiya n.' 2,607 de G do NoYonibro 
do r111 p1·1·io, licaudo o goVf'I'UO ::utOI'IZ<.tdo, a lnr.~1· lirl Hliii : 
as opr•l':l\'11"' d1• cn~tl1lo 1\llC(J>Sal'laS alrl UOO:OOU.ii, G: 11·anlia de juros o amortizaç;io de lrh·as hypo· 
na d1•li•:i<'llcia tlu solu·as da relllla g•'l'al. rlte 1::~ri.ts do B:lllen de Cn•ditn Heal, r. somentn de 

i\linisl••l·io lia ag1·kultnra. Ll'i n. 1.2'1ti de 28 jn•·os :is eornpauhias que r•slahl'lecerem r.ngmthns 
r],• .Junho de ·IS!;;;, ar!. t't·, § Jn: """l1':11•s p:11·a faltric:11' assncat· dn cauua, autol'izadas 

co
111

pra das ltelld'eilnrias •·xistcnlt•s nos terrenos as OJll'l'a!,'.lii'S rill l:l't•dilo ltel\l'ssai'Ías. 
tla La~óa lle 1\odriso tle Freitas. · A' conunissfio do orçalllcnto. 

' 
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O S11.. PRESIDENTE declarou que Mo podia haver Deixar·am de r.om~areccr sem causa participada 
srss:io por falta ti~ numnr·o suffi~inntc de St·s. sena· os St·s. bat•ão de :;ouza Qucit·oz e vis~onde ·de 
dores, e deu rara Ol'llt•m tiO dia 21 : Suassuna. 

t• part~ (Óté t!s 2. 1/2 horas ela ta,·cle) .-:Vota~[o O Su. PRESIDBNTP. abri o a sess[o. 
das ma~t'J'l:IS ~UJ:t drse~ss:io fi~ou eueer·r·ada. Lernm·se as at:tas de 18 e 19 do cor·renlo mez 

Conl.muaç:1o tia 2• drstl!ls>:lo da pt·oposta do poder· e, n:io h:LVtJntltJ qu•Jtn sohm ••lias lizusse ol.iserva: 
exeeut11 o Ct!ln :1s ••mentia~ tia eam:u·a dos deputados. ~ões, fomm d:u.las por· ap[>rovadas. 
e ela commr$sao de mannha e guer·r·11 do setmdu~ . · 
fi~ando a força naval par·a o armo financeiro de N:lo houve expetlrente. . 
1877-1878. O Sa. i• sEca~ennro participou que o St. senador 

2• parte (tis 2 ij'J. horas 011 antes).-3• dis~ussão 
das proposiÇões tia cam:\1':\ dos ullput:nlos : 

N. 318 tle I87ii, appt'OVilltrlo o rr·ivilt•gin a Alf•·edo 
~latson ,pnm tympanos ~lt!Ctl'i•:os de segtll'turç:t. 

N. 2a do COI'l''·'llt•J :rnno, npprol':urtlo a p•ns;io 
conceditla ao 2• catleltl l'tlformatlo do ext•rdtu Jose 
BuPno tia Azevedo. 

N· .. 70 idem, reparlirlament~ aos mt!UOJ'PS Mal'ia. 
João e Salusliann, filhos tln i• dt'UI'gi:lo tle com· 
missão Dr. AugLtsto Cesar tle Satnpaio Vianna. 

O Sn. PI\ESJDENT~ convitlou os Srs. senatlorcs 
presPnte.q para se oceuparem com trabalhos das 
comrnissões. 

EM 21 DE MAIO DE 1877 

PRF.SIDBNCI,l DO SI\, VISCONDE DE JAGUAI\Y 

summ••rlo.-Pat•ecer da commissão de consli· 
tuiçãu e tia de legislaç:io-lletlaeç:io.-OanEl\1 DO 
Dr.I.-Pensilo.-Votaç:io. -Drspensa a esluLian· 
tes -Força navai.-Uiscursos .!los Srs. visconde 
de Muritiba e Silveir·a da Motta. . 

A's H horas da manhã fez se a chamatla e nrha· 
ram-se pn•seu!L•s 3ll Srs. s•!nadoi'Os, a saber: vis· 
contlll tle J.lguat'\", Dtas de Cat·vallro, Almnitla e 
Aluuquerque, uar·:lo ti•• Mamangnape.' vis•:orule dL• 
Almet~, l.iar·:lo do Camnrgo~. Lutz L:u·lns, R1r'!'os 
·uarrcto, marqut•z do fh·l'al, Cut'l'ei:l, Cllichnt't'O, 
Si h eira LoiJO, Teixt.•ir•a Juniot•, viscontle dt~ Mul'i· 
tilia !Jar·ão de Mar·oim, Silveir·a da Moira, .Tagu:~t·iht•, 
1\lmt'tlr>s de Ahn••ida, Uiniz, Fm·nandes da Cunha. 
!Jarão tle Pimpama, l'ar·ana~u:l, colide de Baropendy, 
visconde tio IIi o Gmnde, d n•]lW do Caxias, VIs
conde tle Car·avellas, Uio~o Volho, l~<u·:lo da La· 
guna Lcit:lo da Cunha e Figu,.ir•a de MI'! lo. 

co:nparet:emm tlepois os Srs. Cruz Macharlo, 
Nabn~o, J<mqueil'll, Cunha o Fi~tteir·etlo, Jo:io AI· 
fredo, lliheiro da Luz, Zac:u·ias, U~lula C:tvalcanti, 
SiuimiJú c l.iat·:1o do Col<•gipo. 

Ddxamm de eo:nparccer com cansa pal'lit:iparla 
os Srs, Nunes Gon~al Vt><, Fit·mino, 1~. Oetal'iano, 
Paula Pessoa, Paes dtJ Mt~ndolr(:a, vi1COtlll1! do llio 
Bmnco Ant:1o, Glltloy, Samil•a, Johinr, Vit.•im da 
Silva l;tartJUCZ de S. Vie,•nt••· PotllJlt'IJ, vi~.:ondt• do 
ll••lll 'neliro, visconde de Xitheruhy c Fausto de 
Agnial', 

VOio, IY 

• 

Vieim da Silva lhe comtnunicd!'a wrbalmente que 
não po,lra cnmllareePr' :1 sesst1o [>Ot' a~har-se int:om
mouauo.-Ficou o senado intoiratlo. 

O Sa. 2• SECnErAniO leu os seguintes 

PARECEnE3 DA CO:.Il!!SS.iO Dm CONSTirtriÇÃO E D.l Dlil 
L8G!SJ.AQÁO 

A tlommissao de constituição, tendo examinado, 
por Ol'•lem do senado, o rroj.•do de lei 11. O tio 
eot·r·ente anno, olf•!J'ecitlo pei•J St•,'senadol' M.IIJoel 
l•'t':lltCisco Cot•t•eia em sessão de 20 de AIJI'il fimlo, 
vt•m exp6r· seu pal'ecer. 

O pt•u.ie~to tem por fim regulat• a boa nxeeuçllo 
tio at•l. I~· do acto add icional (lei de i2 de Agosto 
dt~ 18:1'1) e dtl art. 1~1 t.l:tlci n. :187 de JU dll A0o4o 
de 18W, cvitmtlo t(UU S•l proctJd:i :i n;uu·n~;io da · 
t•llli~:io dos tllt!tllllt•o• da nss•,ml•lea le~islativ:t pro· 
vin~ial autes du te1· a earnat·a dus dupuLadu~ dt~cl· 
didu da legilimitladc dos eleitores, que, co11fonne 
detcr·mina a r·eferida disposição ser•tío os compo
lelllL!S dur·anto a legislatm·a pa1·a procederem á 
qualquer eleir.:lo de dPputatlos c membros das 
assetuhléas lt>gislati vas provinciaes. 

A commiss:io, cunsi•let·:uHio a i11contestavel con
venienda tle t·e~alat' a exPcuç:lo da lni, tle modo 
~uo a realiza~ão do pensa meu tu do legislatlor não 
seja embar·açado pr·atic:lmcnte ; · 

E considerando, outrosim, que o projecto n. D . 
rio corrente :111110 tem po1~ tim obviar· o in~onve· 
niente indicado : 

E' dt! par·eeer· que o referiLlo pr·ojectn de lei seja 
lmhmetlido :l discuss:lo o approvaçlio da. RPnatlo. 

l'.t('O do senado, em 12 dtJ Maio tle :1877.-J. J. 
1'eixeira.flulioi',-J. J. Pernandes da Cnuha. 

Foi pr·csr.nle :L tlommiss:io de legislaçllo n propo· 
simio da c:r11r:u·a 1lus Srs. dt•pnlados, enviada ao se
n:i,tn em l'l de Stltombi'O de !87ii, deelar•andtJ que 
1/.ent a Ú1'tl. tfo /i v. 4" til,· 80 (na proposirtiO SI! la ~o, 
scn1 duvida pot• L'ngano do ~opista) nem qualqnet• 
Llltlt•a disposido do lei p1·ohibu ao cego fazer testa· 
tncnto c~J·nuiÕ; c a commiss:io passa a emillir o seu 
pat•ecet•, ded:u·antlo, antes do fazel·o,~uc cs~a pr·opo· 
sir.t1o leve por origem a r·opt·est.•nlaç:Ln cl~ TIIOIIJaz 
LÍtiz Alvar·cs, residente 11:1 ~idatle de S. Paulo, na· 
~na I petlim no pod,•t• h'gislativo .a inle•·prL•ta('<Lll au
llwnlica do po,]et' ou u:Io o ct•go fazet' testamento 
cet'l':tdo, visln qtw, lt•IHI'o l.idn, ha alguns an11os, a 
inl'..tieidadll de IH't'tlt)t' compl••r:uneult• a vista, c de· 
;,•j:utdll. I' !ln, pOt' n1olivos all.t'tiiiii'Cis, que s•1_ n:io 
t:tlldt••t.~:tlll (11'10 lt•sl;uuonlo t'IIL nnlas as dtspost~·ücs 
de sua nllitlla l'•lltladu, :mlt•s de seu f;tlll'eitnellto, 
esses casos de recato c sigillo a propl'ia Ot·douacno 
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manda respeitar e guardar, quando, logo depois de. {,O Que os écgos, completamente cegos (carentes
trataI' elo test:llllrnto puhlico. adrnitte a fÓ1'fna mi.~- oculis) n:10 podia m testaI' pt-'lo direito romano, ~e
tica em e01'J'ectirll da pul,:i~,'L..d0 [l:1I':l o:' ca::ll.1S, t'IlJ .11:"1: 1 p:X lnodo llallcujJalil'o, exprilllillilo Pllj' pala
qll~ o It'sladlll' L.in",,,sll J'('~I:n;ls ,,\ VII;litlar. , I Vi:I:'.;": cli~[lMi~'.Ót'S (iL- sua uiLilll;1 \'Oill:uk pel'aJll.8 o

E\.!J:,~tl)S aSSlI1l os In'lli\'IIS de sua pl'lltf'n~;io. o I I.dwJi,::lI I' -.;1'1'[.1) llUI))I~ro de ll'sLt'IIHltl1J;,S, r. pOI' Cl1n·
sUP1'licalltn pn't.~~IIlJI" f.llld;\lIl:~llt:d·:l, dl7.f'il·ll] ljlle, ~t.:~lll:ltf" i'azl'I1Jo o seI! te:lta:JIP-lllo pllIJIÍl~I] nas
comqu:HI:O o dir"-'ilO I'lIII1;!11!) MIO pl'rmitlissG l}IlI' /Il);as di) talH'lliüll, ou só 1l1lllclIpalivo flela fórtn:l
o Ci'go pud,'sse flZt~r ll'sL;'lli1l'lILu cerrado, e \:0:11 que 11:-1 leis uelerminam para Loüos os outl'OS 0i-
essa 11:.gisl"I~·JO s;~ Cl)llrOl'ln:\~SIIIll \1;10 SÓ·1\0I1lp. (1;'\ d~:d~lns; .
codígos tivi~ da Pl'lIssia, tb~ Bavié:'a, dt' Frallç:l. ~.o Que muito jUl'illir.amente se firmou e cransa
o de' Sardl:'.lIl1a c o de Portugal, 11I1S lambt'm os grou nus nOS5(1S lrihunaE's, a COlller.f1l' elo anno de
juriscJl1sllltos rortuglH'zl'~, t.:OlllO GUCJ";'iro, l'i· 1602, em que as Or(.Il:'n;)çõt'~' FtlipillllS, que ;.linda
I1h~iJ'o, ~~lrlJos~l,. AllIleilla e So:.:za, Liz Tpi·' nos ':Pgl'IIlt'1ll toJas as qUI~s~õr.s civis, :l. jUl'ispl'u
xeJJ'~, cUjas 0PIIIIÕI'S e obras eila l?spet.::lli:n.da e del101a dt~ '1ue o cego podia fazrr o S!~U tl'stalllelllo,
nO!11I1l31menLe, haviam enlrd:J.nto oLltros [1raliGos, no uso de uln direilo que usufruiam todos os cida
t.t1.l0S nolOcs o s~lpplie:lnle mLO indica, (lue S!'gulallll d:ios Ilão t'xe<>.ptu;ldos por intpl'llido l"gal; Il1:lS que
oplntões cOIIÍl':lt'laS, SOJ (I fllllllalllf'lJto de quI"' Hão, l's::!e ll'st;HlIL'nLo SlllL1rllLe se rffee(u:lI'ia, ou llUII~ll
tendi) as ordenaçõp,s palrias pr'ollllJido pxpre:,~a.· IJa\.iv:llJwnt.e a hnra da morte, ou "í'nlla por ('sai
mente ao cego a h\~~;ín do t"sLalllt'/Ilo l~erril.\(), ptl) em rÓI'!II:J de 11'8tarn8l1lo appl'LJvado, lelldn·se
deve reputar-se que llllflli,;il<llIwnlr. a GOill~edera, t.1.da a cp.dllla pelu l.abplli;.lo t'IO Pl'L'st'liç.a. das LP~te
prillcipalmellte se se atlt'lId~1' : l°, que, clJpi:1lldo iI Tllnllhél~ I~ dizendo o Lesladl.ll' quP, () psrripLtl lido
~nl . d? . lh', 4,0 lit, b{ (elas P"SSOllS, o; qne '!ÜO \~olltélll. a Sll;\, ullilllfl vorda.dp,. Fit;o:l exeluido
e lJenmttldo (o.zet t·'.~tCLJlteJitU). u lJt, 2:.2 du t:odl~() ~()llsl'gllllllem"nle O o'go de lazPr tl'sl<llllr.lll" l',el'

romano, liv,. ~", dE'iXOll lIt. pal'Li~ a lei 8~. qUI~ ~ó- I'ildn i.~1)1Il ~prl'oval,:~lú do talJeili<'io U SUlIl a iudis
l1lenl~ pel'lIJlllla av LeglJ tnpr lcsllllllt'lIlf) ora I (lU plJllsavel léltlll':l.

escriplo úbenn .. \l CUII1:>I'gllllllellJt'IIt..' L.oIJ~I'dt'u-III·~ \1 U ':;~e e:-;Iylo titio tf'~teillullh() todos o~ jnl'ismn.
dil'p.ilo LI, te~tar pCI' qllattjller d<l'; iOl'lnul:ls a·..:ciLI:- :;UllOS rei/li-:olils, HIIlil!08 e 1ll0chl'lIos. algíllls dos
pr.l.a llH'sua Urdul<t~;ilJ, t: ~u llU!) os C"gos \e '111 qU;lPS scío os eiLltlo:i p~~lo SUjlpllCêwtp Th·'IJl:lZ LlIiz
lI11'IOS de ~caulEhtl'-Sl- l~Ullll'a lJl1111qller fl'<ll1dt-', Alva/'!":" e llludos oulros, qlle a c,nlllllli>:'8ilO i1,dl
malldanl10 ler (, {e~lallJ/:'lltu pul" p"ssoa de sua 1~.JIl· Gari P 'I'" I~OI)lpl~lo d'~~ellvoll'lmFlllo ua llIatt-'J'ia,
fia!l~~a, CllJlS!'I'v"l!a a t0Il11<1. lllb[I<:d. ou spt.:rda. GCEll.Ri::m,:1 110 tr~t:tdu ~o, Ue divíswniblLS, li v, 3°

A LOllJllIis~ãt. teUl (I ... LJUserv'lr,euI primeiro Illga.r, cap, 4,u !l. iO~ <I {Oi diz:
que, comquanlo a UI n. Uu JlV. 4,0 Lil. 80 Jl:iu QlIod divislO hünol'1/ln clEci pl'tenda est ab intl's
tratasse clu lt'stallH'lltv (lo 1.\::.6°, segucm os juris· tato, quia cerr.as tp8tarí 1101/ potl'st nisi nUl1cupalive.
COlJsu!tos a Ullanime (,PllI1àO .de que o direito ie 1,1 sCI'ip!is benevII/l'l cmws cOIlc/el'e tl'slameltlum,
filZl'l-o Hão lhe deve :lei tirado e dc\re r~gll- Juxtrl (urJJwm pl'wscriJltam in cod, liv. 6°,
tll'-se pelo dil'eilo CLJllJlllUm, conforme o qual Nu 11. 105 diz:
o Cl'gO pÓlle leslal' conl as call1elas que exp0f'tIl os . In lH)StrO l'('l/l10 sufficit qlwd crecus (aciat testa
doulore.;, e em l"az<'Lo jllfiL!lc.a se fundallwllLavallJ InPl/tOIn utl.1lr.oputiv/w/, cwn .solenIiHt"tibus, qum
esses jurisconsultos, "Islo que pda Onl. dl' 1'p/'qlfirlcl/tur,,; ex OrdínatlOlle liv. 4u tit. SO pl'inc.
lí~. 30 liL 64: os casos que n;io são del~lr' e §~ 3 0

I! 4°.
1l11llados pelas ünlenaçõl's, se devem julgar Jíum lR,), Dls/ntlallO 2·, seeç:ío 7·, ~ 7 n, 216,
pelo estyl0 ou costume do reino ou pj.lla!'- ill'gue a III"'SIf!a Upilli,io: 11 L'Wn tflstamPllt-um CaJcí
leis impel'iaes, que se devem guarda.r sornt'lll.. ut,.01ue lu!nc:ne OJ'bllt'Í 1l1agis 7?(/te./"pt (J'{/wlib1J.s, quam
pela boa razáo em que são fUlldadas, e esY-a deler· certere u( ~llls occU1Te"et JlIstUlumus sctru:t07'em pro
minaçao' não foi relogada pela Jt.ü dCllomillad.a co sCl'ipsit solemnitatem in corlice J). Liv. 60 liL 2~
allrea, lle i8 de Agosto de 069, quando 1l~;lIHlou leg, S", .
8f'guil' essa uO:t razão, que se fUlll!a, ou nos prilld· l'\U n, 220 o' mE'srno jurisconsulto accresr-f'nla
píos e regl'as que o direílo Jiúno e natul'al forma- - « Inde nisi quis de ,:tia. ceJ tus est, sel'vare
lizaram para senirt'1l1 d~ l'l'gl't1S múral"S e civis omnino debrt p"redictus soll'mnit teso qu.aJ jure
entre o cllrislianisJJlO; Nl Il<lS I'l'gras que de univer- commum in fOJ, liv. 60 tit. 22 lego 80 pl'mscrlbul1tur;
sal consE'nlilllclllo pstalwJe(;pu o dil'elto d;1S gPllles CU·IH j1lst(~ 1pSilm. ordtll<lsionem IIV, 3" tit. 64 quando
p:lra dil'ecyão-e guvel'llo dl~ lodas <18 naCÕI'S eivilisa- CÚ'('(L aliq/lum casam llihil Jm' sppclo/l'ln levem flut
das: ou nas leis que as 11;{I:Üt>S dlrislãs t~·t'lTI prollllll. CUl1sUl'lw/iu('1J1 "fflni cllspositwn 1'epentUt, ad jus
gado com manifesla uli.id;lLle plIhlir.a e pal'li\~ul<lr, l'DmlllUn~ "erWTelldum esl.'"

Ol'a, o tiil'eilo romanu pela l,;i 8", Cod,: Qui lt's-I llal'bosn. á. Ord, do Ij~. 4,0 tit. 8~ rrin~ diz:
tamenlum facl'rp- possunl (Li\'. fin. Lil. '22) diz: ,« Moiilla ,'ej'ert se {/udtl'e eOl1slIetudl.l1em. rece1Jtum

(l Hac eOl1sll.ltissima /I'ge sClllcímus ut cw'elltes If~SI> ÚL hoc "('gno, ut crecl~s eis'/em morlis. ml,lIr.11pa
ocuT'Us seu morbu, vitwVl?, seu ila '/lQti, pel' 11Wlca- livé testetur, quo ~retel't pOSSlW.t,. hoc IH.)'e tame'~
P{/tl.~l1l?m su.re condal~t modera7f1il1a vo./untutis, P'/'Cc, IrOlnmUJ1.1 supl?mdd Jl~Ll" 'Unas tl'~ltS lI~ tpstllment) cren
selltlbus s"ptl'm trstibus ... , t(/bulcr"lo etiam: ut I IiUP"U 111os, cum, qmblis cretel't lwmmes testart, pos
cutlclis ibulem collectis, JJ1'imum ad se convocatos l' SUI/t. •
omnes ut si-ne sCtiptls testel/tw') edoceant, lO A eslps CSCl'iptofes antigos se une n. torrente de

Dejta lei resulta evidentemente: todos os jurisconsultos modernos. Assim:
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LoMo na.s suas notas a Mello liv, 3° pago 263 soa, que chamaram a escrever o seu testal))(~nto
diz: "O Ci'go póle t"~tal' entre nÓ5, on na fÓ1'1 11:1 I~ po:~sam por I1lpios nl;'lis ou menos engenhosos
lia 01'11. li\', 4,0 lit.80 princ (por lestarnrnto aJwrlil flz"l' ler a respectiviI cerlllh por uma ou mais pes~
pOI' tallt'lli<iO, peranle cinw testelmlllll:1S livrp~ &o;].s de sua lllril11idad,'. Dado, por~rn, este f;ieto, o
e l})aÍLll'!'S Je 14 <1nIl(3), Oll IlUnnlpalivarllellte a :'it'gl'l'lln que quiz ter o ce~o ao f~zet testamento
hOl'il da morte na fÓl'ma do § 4,0 da rnt'sllla ()rdena~i.(/, ~t:'rrado e qu~ funda:lH~n!a a adopção dos testa~
ou <líllc1a por es~riplo, lendo se toda a cedula por I1lPlltos ~el'rados lia opini<1 1) dos jurisconsultos, terá
taIJe\lUi:o ('111 presen~a de lestemulIhrrs. I) inteiramente rlesapparpc:i:ln e cons('guinternenle ne~

Diz TI'i'Cl~ira no seu comrnelltario á IvfpIlo IIhum inl~onvellíel\te real haver:! p:u'a que o cego
no tomo 20 , pag, 211. diz: Qup o cego pó,le v:i. fn7.P,I' o SPU testalmnlo em noL\s do tabelliáo e as
t('8tal' nUIlI~upativanlellte é fÓI'<1 dp, toda a dlJVI' [pis queiram evital'·lhe assim as fUlll'stas cOllsequpn
dt; mas póde ÍJ.zel·o pOl' escl'ipto. sendo Jido eias I'Psultantes de se haveI' falsificado a sua vonl<lde
ás tpslernullhas, que assígnam o illstrumento rJe 110 testamento cerrado ('scrirlo por tt'l'ceiros. Um
appruvacão.lJi~. Portugl1l'Z, tomo 3", al't. iN)I, tal testamenlo dpi:Gl (Ie Sf'r volul1tatis justa 3ententia,
'Pois se dá neJle para testar a lI1esma razão, que S~ Inas um aeto GUIO do r1ólo e da fraude, que não"
dá 110 quI' não sabe Jpl' e tem vista. [1óde n8m deve seI' tolerado pelas lei~ e para o qual

COl'rêa Tl~l1l's no SPlI Dig. Po!'lugupz, li\'l'o 3°, pilas não devem con~orl'el' pOI' meio algum,
art. l.M)::?, en~ina: O 4~pgO róde lesta!', ainda por Para evitaI' estes tl'istf's l'psllllados o direito ro
eSL:riplo, ~om tantl) qnFl o p.tp·l! S('j:l lido perallt(' Inano na já cilada ]l.'i 8a cod, Qui testa.menta facere
as tl'stetlJlll1llas da appro\'<lç:1n. pOSSUI/L vel non, depois de LeI' declarado quaes as

J3l)['ges Carllpil'u 110 seu Dirrito ei\'il, li\'. -l0 ,()lt'lnllirl<lLle~, de qlle devia srt' ro(leaclo o testa~
§ 270, n!1-, 4,", 5" e 6°: O~ epgos poolt'ffi f:IZf'1' tl'~La' f1lPllin lIunl'llpativo dos el'gns, coneluia paI' dizrr:
m~'lIl(l:" Quanto a fÓl'ln'l, ~Wjll duvida (/ rol/{'111 "Sic namque fieri cOII(Pillnls 1It non recipiat se
faZl'1' nUlJeupatívo ou verhal, como oi'dill:lrialllf'IILt' lrmtwn n cau:is tl'stal1di licl''/Jtia. serl?lr. /ocUln quir'e lL

se faz; , ou aberto por !abellião no livlo d,~ 1I0t<IS: Iilt/l.m I'elillqlwt iJlsidiís. tot owlis spectato, tot i',si-
nllo porém o cerrado pelo Iwrign de ellg':lIlOs, Jl'uuta sl?llsilrus, tot insuper in tuto locata mlHlÍbu~. )'

Vali guel'v,e na súa PI'.ltiL:â _JudiL:ial, pago. 4·, S ~ la".~ são, \lI) pen~ar da comll1i:-s.l[) d~ It'gislélç::ío,
cap, 5°, n. 37, diz: Os ceg-os nao podf'm f:lZer tl:'~- I)~ .u/l(lameIlLos ral~iol\aes por qll'~ a jurispnld"llcia
tampnto cerrado, mas SóIIWIlle com !'l,S solelnlll- patria firll1;:l.da po; illvetprado costume, o melhor
da(!t>s dos :lbertos, accre~cllllt:,ll){~O talH~I.llâO. i ,terprtle das, leis, dednzida ~ilS fonle3 do n"SSO
, Loelllo da" Roc!l?- no seu Dl:"'lto Civil POJ't.U~UI'Z, l,tirei"I, I ,Jn~a rerl'ovatL\ pelo legislatltll', não tt'm

IIV: ~o ~ 57?, ellSlna :•.~Ile, sao na~ul'~~mPIJtt> ':1,t:,a- ,~o ,r,edido a(l~ ~egog. o fazer lt'sla,ul:ellto cerrado, eS\I.a
pazp:; de felZi'f o 1f,~laJrl( nto pOI n,1f) poduell1 Gns.~'I'Udt'lI~ia [1<lSSOU a adqllll·lt' a força de IPI,
expn-ssar a sua. vontadl~ 0.5 cegos: excerto, l° nun- eOl1fOl'me a lri 38 dig, t ele legiblls: « In ambi
\~U;ntlVall1pn!e. Oll 2" al1lda pOl' escnplo, sendo r,uitatibus, qure ex lege p,·oficis/'u/ltur. rerwn per'-
o lt'~t:lllllmtn ,aJwrto. "PtltO similiter J'udicatal'um, vim legis obtinere de.

G<lurêa Pinto, no seu Tl'at:lelo de tl'~t:l(JJf'nlüs bere. "
e Slll'CeSSOI"l'S cap, 10°, a\lvlIgéllHlo a opilliãO dt'l . .
ql!e o 1:I':N p'1ll,'. fazer teslé~Il\Pllt(), P,)!'PCtt SI)ll1ellt" A .~~n~mlss<í.o ~p.YP-,all1Cla acrresepntar q1l9 essa
allloitlil-o a di~rol' dos s 'us h!~lls omlou voc(/lmellte IP~'Ohll)\l:ao t,'m slLlo 1~lIalllli-'tltfl adoptada pi'l?s co·
a elemrlo lIa Il'wslaÇão dll ,,-al:ias na;:Õl'~' . ,h'.!o~ de t'~das, a~ ~açoe:-; ~ur(1pé~;", ~?~1,1OS,('P. eu:

OI':I,SI'lHl0 attl'stat!a esta jll/'lspl'ut/t'nt;lél. pplns lU- ! Fa,\:'\çA r~ () alt 9,8 do S(U COdl,:,O \;~\ 11, tllZp.noo.
rif,wnsultos pol'fu)!uezes, t~ tl'lldo f'Jla sllb~j:;tld() "L."u~ .fI"1 Il"l sa"t'nl: ~)u IIfl pPt\vt>nllll'p t ne pour
por quasi Ires ~rl~lIll)!l, dero i& qUI} se publtl~:lI'~lln IOllt Id\re,dps dlSpOSltlOllS rl~ns la forme (h~ te:;ta
as l'.balnad:~s OrilI'JI~r.ões ri[ipin~s, fOl'lnoll dIa o (!l. JO'~lIt r:-I~tl(]U8 'J; e,,"~',nllJ o de Frallça. os codlgo~ da
reit,) ~onsuptudin:lriô, qUf> lia f;dLl de !('i lla~ion,;} : SA~\DENI-IA li!) al't. '03, ,(Ia ]'RUSSlA nos art~, t'26 e
se tleve Ohsl'l'val' rOI' eonl('1' os ti'eg rf'qllisitns I~X- I 112; "al:1 filie o~ .ct'g~s so Çlo~~am testé11' lte Viva V07.;

postos na lei de 18 de ArJ'asto de 1769 8~ Do e H, Ida dA\'J:'R\ 110 JI.V. J
O ca~), ,11) ut.. 7°; o de PORTU·

t.ompo maiol' de 100 alll1{~~, não conlr;lJ~;o :is Ipis GA,r, 11') art. 1,9~.3; o ele rIESPAN'HA no :ll't. 60~; as
"ig"lItf'S e l'onfnl'lne as boas razóL's que constituem lelR da hr;uTERlu, !'lf:lcslailas por BI,,~'kslonp ; no,s
o (~~pirito das Ipis. SPllS CIIllllfwnta11os, liv, 2° {'ap.:H dIz: " To tlllS

São iudubita\'t>isno parecer da commiseP'o ele le- dl/ss olso (a r/a.sse d,o~ q1l1' sLio inr.apazl'!. de fazer
gislaç<io ni'io somente a existt'l1cia uns duus rrimi'i. o testumedo pOl' mh{/btluiftrle,mf'l~tcll) mllY li!! 1'efel'J'ed
ros l'eql\isito~, mrls aillda do lerGt'iro, se allender.s,:, slIch persol~s as are bom rlpaf. blu1ft aarl. dum?; who,
que a~ li'is. rOlteiam rlt~ fOl'll1alidad'~s ou solell~l\i.l!-l-l as t,~~y h"'ve alwa!Js .walltetl the comm~n mlrt,s of
eles eSSén.~laes a. cOllrer.cã.o dos testamentos, altm de Ul1rl(!I ~tal1dm!T, ai ,e l1lcapoble o{ havmg am,num
que appareçn. somente ãverdad~iJ'a e ultima vonta. testaJlâl. wul theo' test2mellts OI'e therefOl'd votd » ;
de (lOS les,ladnrp~, e que esga vontade póde S~I' ai ?Od."",JTALLHiO no arL 185; \;od, de V i\EZUELA no
L~r:ltla mUito fal~llmeJltl', dando·se aos ~ego& o di. .1rt. J _6.
rp.it~ lte faz.f'l: ~est,~mellto t:~)'rado, em consequencia r11 fUl',e das r,onsiLleraçõp.s expostas, a commi~
da ImposslllllldaCle matt'l'Ial, em que se ach:lm são l.'men(le que não dp.\'e ser appro\rada a proposlo
de poder vel'i ncal' por~i m'esmo que eifediva- ção r,a ~amara dog depulados, pela qual, dec.Iarélndo
mente se escre"el'am as disposições de sua ulLima que as nossas leis não pl'ohíbem aos. c.egos fazer
vontade, emhora mtúta confiança depositem na peso testamenlo cerrado, permitte-lbes virtual e implici-
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tamente o direito de f~zel-o pela regl'a constitu~io
n~.1 de que l1t'lIhulll eidadrro póde ser ohrigntlo a
fàZ~j' ou deixar de fazel' alguma comia, senão
em -YJl'llltle da lei, e cOl\srgllintemente wm
destruir uma jurisprullp.ncia racional e sensata :m
tiquissima e snnccionac1a pelos povos ci\'ilisados.
No presente a~sl1mpto não sr~ dl~ve examil1nl', no
pensaI' ela r.ommissão, se as Ordenaç.(j('s e leis pa
trias prohilJell1 ou não- aos 1~P,gos a Íacção do testa
mento, mns sim se é util ou não, quP. essa prohi
biç:l') exista, revogando-se a juri:;pl'udencia; se o
legisl:lllol' deve ou não fazel·o somente para satis
fazer os caprichos dos Cl'gos, que querem I'ejpital' o
benefieio das leis sob prPlexll) de que dessp.ja
~iam que suas disposíções ficassem secretas,
ao passo que não apresentam em favor dI:'
Sllas Pl" tenç6es nenhum fundamPllto jUl'idico,
nellhum jurisconsulto P. nf!m arestos de tribllnae~
snpprioJ'es que as consngrem, ou que estejam em
divel'gt-'ncià t'rn suas decisões, como se vê da pc
tiç:io do supplicanle.

Mas, suppondo-se por um momento que tnps
elec,sõ"s divergr-Iltes exislalll, ao sunn~rno tri!Jullal

, de ju~liFI compete, lla fórma da resoluç50 n, 2,68í
ele '2:J de OuluLu'o de 18i5, tomal' asspntos para in
telligf'nr-ia das leis civis, quando na exe,:ução
dellils O~,COLTerem tluviL!as nIClllif,'st:lil;:ls pOl' julga
mentos divel'gent.,s, Ora. pss~s duvidas não lêem
ainda app:ll'e(;ido e cOllseguintemente nl'nhulll mo
ti vo hi! nem r;lra os assenlos do suprl'mo tribunal
de ju~ti\{a, nem ll1e~mo pnra provocai' a. inlr!l'ven
ção supel'jol' d\) Jegisladol' pm face de utilidadp
pul)li(;,l inconte~ta\'el, mgl'llte e impre:,cindiv,'I.
E~tas círCUlllstallcias se n:1o vt:)'dL~am na. adu:lli
dadc. A lei r()l\nm 2· Di,!!_ dI' CO'1stit. p"úláplS
consn~l'a\'a o pl'illcipio: ,,11 1'r!Jl/S 'U')I)11; con:;ti
tllendis evidens esse debet lItilil'ls, ut l'ecedatltr ab
eo jw'e, qltOd cliú reqnltm viSl/,m est. lJ A cornmissão
o adopta e applica ao assumplo em questãO.

A commissão de Irg-isJaç:ío entpn(le fi.l1nlm~ntp
que, achando-se inclimbida él. 11m dos seus Il)etnhro~
a confecç.ão de um cotli~o eivil, funda1io nas soliJas
bases da.. justiça P. Lia eqnidade, e pOlkncJo afiançar
ao senado que essa importantissima obra appl'o
xima-se ao termo de sua conclusão, e que llel1a
deve ser con~:>mrlada a e~reeje em qupstão,
cumpre que á ded~;ío do srJlado srja adiada
ato a aprl'O,,:\,ção cldiilitiva do no"o codigo, e
se erite a~~il\l ~lle seja, elJe o!Jriga.do a rI'

provar alllnllhil o qu~ hnjp, alimillil'i;l, ~e np
pro":llla. fnss{', a pl'o;'O.si~\;io (\:I e:llll:lila tios Srs. tl,'
putados, Nada nr!!t\ p:\I';t l']11l' lal "llrro n~ãn SI'

dê; e a (~ollllnis~;io pnr .sPd~ rrilll~ipills lI:ill t'1l

COlltra a l1liljtlad~" lJ1Ie d,'re s"r o flllltl.lllIPflt'1 Ih~
lei~, na fórrna da col\sliflli~'jio do JlIlJlNio (al't. i7~J
§ 20), adlllittltl'IS, f o Iiente qlrllldo Ip.ndell1 /( acl sa
lutem civium, civitatumque mr:olumitatem vítamqu.e
hominum qltiet fl1n et beatam)l, na plll'ase de
Cicel'o. (De lefJibus).

Fazl'lHlo f'stas considf'rélçõps, que sujeita á sabe
doria. tio senado, é a comll\iss<i'o de parecer que
elltre em discussão a proposição tia camara dos,
Srs, depulados, e que não seja approvada.

8~Ja 'elas commissõf~s do senado, em 1.2 ele Maio
l1e ~877,- Jeronymo MaJ'tillÍallo Fl,guPira de Mello.
-José Thomaz Nabuco de AJ·uttjo. -Dommgos José
Nogueira Jagual'ibe, venCido \

Ficaram sobre a mesa p<lra ser tomados em
considernção com as proposições a -que se referem,
illt10 ellt,.et~nto a imprimir.

Foi 'igllalmente lilla, posta em discllssâoe 2ppro
vada paea ser remeltida á outra camal'a a seguinte

REDACÇÃO.

Emenrla appl'ova(la pelo senado á proposic:lo
da camara dos depuLadas de 9 de Abril de 1.877,
autorizantlo o p:o"~'rno para conceder um anno de
li(wnça com todos os vpncimpntos ao desp.mbar
gadol' da relaçãO do Recifp, Anselmo Francisl~o Pe
retti, p~ra tratar de sua. saude onde lhe convier:

fI Em Joga.l· de-r.om 'todos os vencimenlos,
ditra-se: com o ordenado simplesmente. »

Paço do senado, em {8 de Maio de {877.
Alarquez de S. Vicente.-Visconde do Rio Granc1". "

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

PENSÃO

Votação

Votaram-se em 2~ discussão e foram approvadas
para passai' ri 3- a proposição da carnara dos
8r~. dp.f)utados do l~OI'rellte :lllno :

N. 71, approvanr]o a p'~n!'o(io concedida a D. Ade
laide Olympia de Moura C~m.lra.

DISPENSA A ESTUDANTE

N. UG, concedentln disilPnsa ao estullanle Fran
cisro COI1r-gun;les Vip.ira Dias.

Achnntlo-!'e na sala immt'tliata o Sr. ministro lIa
mal'inll~, foram sorll~ad'iS pal'a a depulaç:lo que o
tle\'ia recelH'r} os 81'S. Ribeiro da Luz, harão ela
Lagnna e Jagu;ll-ibe, e sendo o mesmo senhor in·
tl'oduzido no salão com as formalidades do estyIo,
tomou assento na mesa á direita do Sr. presidente.

FORÇA NAVAL

-Prosrglliu a 2n c1ist~u~s;'io do art. to da proposta
cio porlp.r eXf'.culi vn, t:OITl ns emendas da camara dos
Sl's. dl'pntados P tla commissãode marinha e guel'l'a
do sen:HI'I. rix:lnlÍn :l força naval para o anno finan
l:riro de 1877-1.878,

O ~l·. "jM1H)JHI~ de ~Ioritiba :-81', p.·e
~i.\I'lIlp. n,'clIpar ... i lll'pves momentos da preciosa at
I f'1l l';i o do st'I\;H1o. E:üava resolvido a dar al~um:1S
p'(p'lica~(\f':' a~Prt:a da rese~'va com que assignei o pa
rpcer da wmrnssl0 de mal'lnha e guerra,a que tenho
a honra. de pel't"n~el', Convidado pelo nobre senador
pela provinda {la Bahia para m:lJlifestar as l'az6es
que tive. na assiA'"atura que prestei, com rese1'Yas,
ao pnl'ecel', venho agora cumprir com o deve.' que
me tinha imposto. ,

V. Ex. vê que eu na:o me oppunha ás emend~s,
que foram formuladas pela comll1issão, mas so-

•
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mente a algumas das expressões, com qUfl pIla ju~ti
fit;oll f'SSêlS em"lIl1as e qne nw rnl"l~t;~ 11:10 I'Slal'l'fll
de l1ilrmflllia ou ao menos~ de perfdta lleU'lf1Ullia
com as Illp.smas t'lIlendas.

O primp.iro llIotivo, que tive para fazer are
sel'\'a a q:Je tenho afludido, foi parecer-me ~ln voto
ou uma expressilo de de~coll'bnça a ·mélnelra pela
qual se pronunciou a maioria da commissJo.

O SR. ZACAR.IAS: - Apoiado; pareceu-me isto
tambem.

O SR, nSCONDE DE MURITIBA ; - Ha cerca de 40
annos, SI', presidentr, que todas as propostas, do
governo sobl'e (ixação de forças de mar Leem sido
concebidas qua:li nll8 mesmos lermos com que se
exprime a proposta actua1.

O SR, ZACAllUS :-Apoiado,
O SR. VISCONDE DE MURITIB.\: - Neste longo es

paço de tempo ainlla não app,'re(~eu a menor du
vida sobre a verd:-l([eira maneira de executai' as dis·
poslçõe~ da lei, Nunl:a houve I1linistro algum quI'
suproze~se que, além das praças dos COqlOs elll
bal":acios nos navios armados e nos tra IlS

pOl'tes, poderia ainl1<l. teto esses mesmos COrp')S
completos em terra; e, SI', pl'esidente, desde enleio
existir'am sempre corpos organizados de marinha,
que entravam na composição déls respedivas guar
niçõps. Nunca, .repito, se julgon ministro algum
autl)rizaílo a ernb;\I'\~a1' cel'to numero destas rraças e
subs'itll.l-as nos ~orpos POI'outras, para que tieassPIIl
el1es completo,i. Ora, a obs,~urill<ule, de que tr;lta
a exrosí<;~it) de motivos, é jllsta!IlPllte est;\: llqlW
se [lOlb'I'ja surro,' qlle (11érn da~ pr,I<;,ls elllllan:alia~
pod.-ri:l t:llnb 'm ° !!(lV f '1'1l0 el)~llrletar o ~<lI'pO ([UI'
Sl3 :l\.~1J ISS" l'rll t"rr:I;" e istt) é :,II:!·)Julamt~lltl-'. irll;)D.~
siv,'l ue fadl), e d~J direito tam l 'e:lI Ilin.~lI'>lll o pÓdl~
adrnit.lir. Como, roi~, qll'llilkar·se de o!lsL:Ul'Ídarlt'
a'['II/lO 11110 llllllea. ~(lm'l'tl a llli'IlOI' duvida, aqui!lu
que 51'lIIprp. sr.· (1,'s"'11 1"Il!I'lll segnnl10 o Jlensê.1tnt-~nt(J
dI) It'gislador ? O qn,~ importava [>ot;10 essa dee!a·
l'a~'ãl) de ohscuridade spnL'í.o UlIla falta de ctlllliallça
ou UIIl I"'paro lia maneira pOl' que estava eOllcr.biila
a prorost.a do I{OVUllO ? Ora, eu élclJav:\ injusta
urna sp.melhante desl~onr.ança, urna somdhante SlIS'

pei ta; nãl) poJ ia, pod:ln to, SlIIlS;;lf\'er Selll a Igulll:ls
l'es('rvas a exposi~ão, que assiln se achava cULlce
bida.

Não u/'ixo de confes~ar qne no seio Ih com
mi~:;;10 dedal'aram ().~ 11l1'l\S illusLr~.s collpg-as qtll'
nil.o ia n.hi illl.f'll("io a~711111a d,., C,'11SIII'a nu di' falLi
ele ~oldi:lllça 11') rnilli~I.('I). M:ls a~ iIlLpIII(Õ"'S t1à'l \'a
1"In ~PlllfW'" E' pl"'l:i.~o Vl'l' se t'ld,,~ PI'IIS'UIl Ih
f))f'sma IIlalH'ira, f,I'gUlldo estas ilJll'lI~õ"s; se 1,),1,1:;
tomam a~ palavras'c!llIsiKII:ldas 110 /rlI'S!IIO Sl'lItiliu
em qu~ as lUlIlaram aq\l,~iles que ag \lI'OrIUlII;inralll.
Ora, vrjo que o lIunl';lllo senador pela pru\'illcia da,
Bahia, que me fpz a hOlll'a lle cham;lr á esta dis
CllSSS;IO, enconll'OU tambem na e~posjç(lo de 1110·
tivos da eommissão a illéa de desconrtatlca. li Sl~
vê, pois, que o escl'upulo 11;10 era Hclus'ivalllellLe
meu, mas que tambem adllava muito 1\0 espírito
do honrado senadol' pela pro\'incia da Bahia.

Mas, Sr, presidente, a exposição de motivos era

pouco logica em si mesma, porque nâo se ref1ectia
ahi 4IH', "ltlll do~ t;MPf'S ol'~allizéltlo~ lle ill1l'Pl'iiles
:lIa1'lll!Jeil'Os e do batalhão naval, existpnl têlmhern
~1)I'Pl\S ol'~êlnizadns t1l1l\.\ dos ollicíaes da armada
e()IIIO das t;lasses allllf'xas, que !l<ÍO IIUlneI'OS:IS, P que
,h"St;lS ~Iassps parte dpve emhareal', parte devi' {kar
desPl1lharcada e tndavia não deve dt'ixar de f01'rnJL'
parte da força adiva l1e marinha, Se, pois, era. pl'e
C'ISO fHzl'r a l1ec.laração de que o resto dos imperiaes
marilll1f~il'os e do batalhão na-ai, que não E'm
hal'ea\'arn, consEluia pal'te da força acLiva, então
uev~ria obsel'var-se o mesmo a respeito das clilsses
organizadas, de que te/lho tratadl1 e que não impor
tam em pouco, pOl'que sobr.m a 975 p,.aças, de offic.iaes
(lo c.ol'fw da a,"m,lda em gralldpparti', é verelad e, assi In
~omo Utl ofieiaes ele s;\ude, de f<l.lda, de a.pito, dà
culto e de machini3tas, Porta~,rl!' se ha de fi~al'
em terl'a uma parte destas ela:,:, ~~, qllP. não pode'
ellt,.al' nas gu.mliçõp~ dos navios, porque os não ha
em num~I'o suffi~iente, é ohvio qlle cumpria de
clarar, assim como a respeito do hatalhão naval e
dos impf>riaf's marinheiros, que tambem pertencia
;i feH"ça effecLi va,

El'n, porém. isto escusado, eomo é escu~acla a
c1:lusuia ou declaraç<1o, que se fel na exposição a
que me referi, e. eOlls~q ueutementc na emenda que,
nesta pade, não subscrevi,

O SR- SILVEIRA. LOBO:-V, Ex, assim fica mais
Ininisterialisla do que o minislro; eIle aceitou a
"I'dacção.

• O SR, VISCONDE DE MURITIB.\:-V. Ex:. e o senado
s~bl'IJl que eu 11,10 tenho ullla aud ição perfeita; des
c:.J)p~m-ll1e, pois, os hOtll'al1l)s senculores, que me
'.lltiZ"I'UII1 dar uilartes, se eu Hão lhes puder reg
?oJ\:I'lr jll1nwdia~amente.

Mas, eu ia di7.p.r, Sr, presidente, não foi
esse o motivo lltlico, nem mesrno pr'incipal, para
(Jlle eu resalvasse a minha assignatura ~om as
eX.PI'05sões que lá se 1eem, Não é ex:ada, em mais
de uma p:~rte, essa e"posiçáo e é duvidosa em
ai gu nlaS o li tras.

Niio ó eX:lcLa, pOl'que o numel'O de pl'aças que
aili se indi~:lll1, COlHI) existentes, como as que fh:am
t'){i~tit1llo. não esti de aCl~ôl'llo COlll os ma ppas apl'e
sentados no ('elatol"ío, f,ern cl1m um dl)cunwllto,
ailll1a Ill:li~ imj'lorLallte, que é o Ol'plllPIlto, em que
se th o dinl1eil'o IH\I~"ssal'io pal'i) todas as !)I'aças,
qll'" ~OlllP(II)lI\ os dilfl'l'elltl~s ~ol'ros.

Ha ailllla ill".:'udião, in\olvl~ t/uvilla, '1<\0 IllFln
eicl!I:lrelll· 5e eoO)o totalidadl~ lias 1)1'(\'.'(13 de alguns
dos corpo~, !I(11) 'iÓ os t'slatlo!l-rnailll'l'S dl.'1l0~, purém
.IS pr;H.::I~ LI I~ ,;olllpallllias, E, ás VE'Zt's, 1I1'[Jl mesmo
:IS praças da,s cnlllp.\llhias :;ãn ITII'fII'·iollut!as l'X:ilda·
IlI"'IILl1 lia r."{llosl~ão c1~ qu~ tl'ato; pOJ' p.Xl-'mpl(\, o
,~urpo Ele im;Jeriat's 1lI:l.!'illlipil'OS, I'm seu esL:ldo
I~Oll1p Ho, COlIJO se cled uz do orçamento, a qUtl tenho
alludido. , , •

(Depois ,de alguma pausa, reyolvendo os papeis que
tem diante de si,)

O senado ha de pel'doal'-me que seja um pouco
11 t'1n0I'ado, porque o tremor (los meus nerVOS llã/)
consente que eu encontre com promptid.clo o papel'
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que procuro, No corpo de imperiaes marinhp-i· Ise que a assip;uatura r()~Se logo dada, porque erll
rus, por exemplo, o estado l~olnpldo nlo ~ontétn preCIso que o pare,;pr se ilnprimi~se, afim de enlrar
slímpnte as praças a que se ref'~I'e ° parecer da com· na. onlpllI tl'JS tl'ab,dh,)s. ~jo livp.., portanto, outro
missiío, isto é, 3,4.14, praças. Este corpo que a e"ll1l- !"t'Clll'SO i'ellâo assign,lI-o I~om algnmas reservas,
missão affirma ter só eSS:l forçll, tem mais tres ~:i'J tO'llIrb a pal.lvra e julgar'·rne ia Il1I'SITIO
praças, que não vieram contemplauas,. lksobrig Ido de a ped ir nesta dis.:u~são, se no pa-"
. Mas isto é. cousa de pequena monta; é, porém, l'el~,~r lIilo vieSSel11 ain,la expressões q1le irnllorta.
cerLo que uepols. quando l"ata do batalhão naval, a varn para mim um:l grande i'esl?onsalJiliuade; que
exposiç.ão não ~ontempla o esrauo ll1i1iol'lleste corpo, eu 11:10 dest>jo tom:lr.
contempla somente suas companhias com os oni- A l~xpo3ição enCal'ecp, como é c.oslume e como é
ciaes, de mant.'ira que c )nsid~ra um corpo ol'gnní- opinião ma.is geral, 'a instituição d,ls companhias de
zado sem cOll1m3ndante, sem todos os mais ofIiciaes, I aJ1l't>.lldize.s marinheiros, COlIJO senclo o viveil'o do
qUR compoem o esladl)·rnaiol' e o estado-menor. qU!li se uevem til'ar as pl':lças llecessarias para com·

Não é ex:actoJ por t:lIÜI), que o lJat:llhão nav,1! pld:lr o corpo de imperiae~ m:1I'inheiros.
tenha ~ómente i,600 praças, como diz a PXllOSi~ãl) ; Nilo ponho a rn~llor uuviua sobre a util idade
tem i,516 pl'açaSn Islo influe gl'nndell1t'nte na dessas cornp:lnhías e solJre slla effi,~it'lnda., 'luanto
emenda ofr~reciua p. Ia cornllJis~ão,porque s:10 outras ao COl'pO de ill1periaes marinl1ei)·os. Mas, pp,sa-me
tantas p,'aças, qne acaescern e diZp.llr/o-se que tlt>3se dizd-o, ps"as pl'aras faz~rn uma d~speza tão avul-

,corpo SÓll1enle Lkariall1 subsistindo 750 praps, "il'i.'1 Latia, sobl'ecan'egalll por tal mall':!ira o nosso orça
o estatlo-maiol' a spr tirado üessP..IlUll1el'O dp, 750 rnPllto. que n~lo é pos!:ivel ttllllar' o COlllpl'oll1is<;o,
pl':lças, presuppondv-se ql\~ o corpo tpm sórnente corno faz a expo-i\:ão, dp. alal'gal' as COl11p;\llhia$
750 praças, quando eSi'as 750 pl'f1ç<lS s<1o a SOIllJllà mais tio que se cOlIsign:l a(·lualll1en!e no projE'l~to,
da.; compallhias com seus offici,H'S, i!'tú é, eollocal-:ls, naô s6 110 p~ em que hoje estão,

Ainda é mais grave a iw'x:l.diu:lo aCi>r~~ (1:1s Il() sell estado I:,ompleto, porém inllo mais adiallte.
companhias 1\ll apl'éllllize!f mal'jllh 'ims, A \:'otlllllis- S 'IÚ pre~iso para ISSO IUll li \'essernos um ol'~~a
são, ~olllhda no pare~er ou lias ellH'ndas Villtl:1:' r\lento l.io C\bnndallt~ que fIOS p:~rrúitlisse gastar
da e:lIl1al'a tios Srs, lleputadus, subt/'ahio de cada sl'm dar' illb>nção ao.~ elll'al'~IIS do thesouro.
uma nfio menos de 2~ praras, CO,Il0 se prova, 1Iã." A exposição, uélo tr'ndo cnnsidel'aclLl o assumplo
só pela proposta do or'çamellto, como pt'l'J lIlaPI,a por pste I;\do do ahrg;~rnrilt(), flJrçoso é que eu
que está junt.o ao relatvrio cio nolwe milllstro. ~x'lonl1;). bl'evemel1L~ ao sPllado qllal é o prpço de

Dá a expo,;ição e01110 exisClltlo adualmentp. nll) gl'llIl1PtP,_ qUq sabe das cOJ1)p~llhias, de apl'elldi
i.4.91 pl'ilç:tS, qUílndo o ll1:lppa da COlDO força Lotai rlPS m:lIilllwiros para o corpo dp. Illlpel'laf's.
das pra i{a 8 t1,'ssas .companhias actualmente o uu' I Se,!.:t1~lIl,\ a pr~posta (~l orçamenlo lJéI ra o anno
mel'O de i;685, _. . Ifilnncell'o de 'lL77-:f.8/S. as tDrIl[)anlllas de aprcn-

Oca, na t'lI1qnda ded:lI'a-se que essa~ comp111hias tlius rnarillheil'Os 110 l'PII e.;I;1do COl1lpleto devem
ficam reduzidas tl~ 3,IiOO pr:l~~"s :l. 2,030, e diz-s' g:lSral' nã'l IW'1l0S de 1,(180:000$, pal'a se poder ter
ainda quP, SI' deixa uma m;ll'~ern par:l. se ~llnJil- :lIlilUallTlellle <iDJ:l ;')0,) ilrJn'ntlilt~i:, qne passem, .aos
tirem mais 509 aprendizps Illa:·il\hf~ir()s. t 8 a.nnns, como gnllnetes pélra o cor~(l de impenaes

Isto é pOl1W exad0, porque mostr:l,se que as rnarin!ll'iros.
companbias teem o nlHnero ele pl':lpS ::1gora llIuilo I Dí\,idida esta qllllntia prlo numero do eS,tado
maior, Digo pri\ç.<ls, I'pferindo-me a todas as CI,1SSt'S, Ir.oll1pleto das cnmpanlJias t'xist,'ntl's de apn'llCi,lzes,
Qnando se falla em praçils, enle:HI~-se tudo aquillq I :lc!lo ql1e Gusta cada um élllfJUalmenle a qualltla de
que fOl'ma o·corpo ou a companhia, sem di~:l.illguir 1300.iJOOO,
as praç:ls- de p,'d das ontras; o tel'lllO gCl'nl-p";:ç ~ I Cnnsillp.l'o todas:ls desp('z;ls crue fie fazem nessas
- comprehellde todos, cOlllprellelltfe os offi·~jaes \ WlIluanhi:rs, ~O\IJ(~ij.te feitas p<lI':t"se obt\'I' esse I'psul·
como, ~s tam~o:·e~.' o~ .solLla~~lls cO,mo,_ os ~~rgl~l:tos'l t~d~)~ isto ,~, alHlJlIs' ~Tlll1leVS partl. o l~?~PO de impe·

. POI IJons\q~,.nl,la, p s~ 'e qUI" n"lO fica, CClJ1l0 naes mal'lllltl:lI'Os; toda a d,'sp,'za dlflge-se a esse
dIZ ,a exposlç.iI.O, milrg~.m p~~'a (1LhTJI~llI'~~. °,r.l~.mel~o Ili~n, e, ".0,1110 di:;sr', divitl!'lllo-se p~l' :~,600 apr~n
de 509 aprt'ncl~?es 1~1a11T\11t'11 os, Es~as 0:. .. pl:lç,~s,ne nJ7.r.s l1l:lnnlleJros a qll:1l1tl;1 de i,OSO:OOO$, pedida
cada COmp:ll~t1Ja, Ila~ C()Htei~lpl~rlas na e1[losl':aO, Ipar:l rssas companbias, terelllo,; 300$ para cada
somma01 390, que sa~ dlstnotllLlas, cabendo.a ea~;] . aprendiz. .
l~nla dr.ssas Wmpéllllllas 22 pl'acas, que nao sao d - 1 r 1 e1
apr~ndizes In:ll'illJwij'os,' , Mas, como a e u~aç~l~ ce um, a?l'enl '.z 8\';/, p. o

E' pl'e(~iso delluzil' das 2,000 praças dils compa- nle!lllS spte anllos,. st'g~le-se /{llC c~.d,~ gl ~l~lete" C[,ue
nhias 396 11 uIl1l'I'O nea:;sario de praca s di versas ün tra para o co rpiJ ue 1111 pt'lll~ P-S m:" lI1.fle 111.15, t;U::; la

, . . . ao Est~ lo 2, iOO 1(. P'lril,ce ISSO lllcn VI'I mas é apara que eS~;lS cOllJp:llllllas se rn:mtellham. Mas e . "l . ~. "., .. ,

ist.o cOlltl'ario á inLen~ão da c0ll1111íss~10, ao espl- ve:·nadr.; e sr.. o. nobre. ~n.lIl1.stI'O, qll,~~er ~er? tra·
rito da exposiçao ~ mesmo ás Sllas palavras. h.1lho de ID:lllcl.lJ rXallJlll,lJ esta m,\l.e, la, adIai a que

Devo, Sr, presidente, dedal'al' qUd rstas ultim:ls n~o estou em granue el'I'O, Pp,lo nIP_nos, cari~ apl::n'
observações não as expuz á comJl1·lssão. Se as ti- dl_z entr:ld~ para ~ c?rpo _d~ lInfl.pnae~s mannhell os
vesse exposto, estou convencido de que os meus nao cuslara quantia lllfeflol a L800.~000.
honrados collegas não deixtl.l'i<lm dA attelldel' a ellas, Podel'p.l11os nós continuar a fazel' recrutas para a
Não pude 'conferenciar com SS, EEx. na. oecasí;10 ullima classe do corpo de imperiaes mal'inheil:os,
em que veio o parecer para ser assignado; exigia- custando-nos cada. um i :800~, pdo menos, e Isto
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para termos 400 ou 500 praças, que venham dessas Ivincias s:1:o limitrophes e seu littol'al é pequeno, de
~ompal1hjag? moLlo que 05 indivilluos, quP- vem do- centro, quasi

,01';1, ~r. presil\i\nte, poderá um tal svstcma. conti· lJile fkllll IITa ;lITedado5 de Sllél3 j'amilia~, tallto
nnar ~ N.\n ~I~ lh'\'I'r,'. jllo'.;uraI' lIil1 .111 ,i) d,~ dvg:ll' Illdo p:\I';l UIl1;'! p;'()Vil'I'~I:l ,izinlu, corno illtle> para a
a UlI1 re:-ult:ldú sellll!llli.lull.l, lJlJrérll dJ 1ll.1aeil'<l llLllS I~ IpiLd, Ilnd,~ cs[~jaill esta:! cUlnp;lllllias de aprt'ndi
ewnoln;ca ? Zl'S? Eu cl)lIll'''~'.l) a rn5n, IIIas .1.i\1 qu 'ro Lllzel-a,

I
c pl't;O lil:e.:l~~:\ ao sen:lu:J p:lra nJ.,~o dizd-a.°Sl\. FIGUEIRA DE ?{fE::'LO :-Apoiallo., . . I O SR ZAl;ARIAS :-Se sabe, dq~a.

O Sn. V!S.~OND~ D8 MUHliIJA ,-CreIO que nll1- c

gUl'm pod(>n\.·l:ontesiar-l1ll~. P~lo nWllo,,, ell (h'sl~- 0, SR. ~'ISCO:-rDE ,DE MURIl'IBA :--"':"PI'OpUZ jgto na
jav:\ que se l'Sllllb.."st' este aSSU:llpto, alim d(~ CIH~- eonfl.'I'~llCi<\, '1t\~ ~l re COlll os ll1C~S hOI.lrados cúlb
gar-sé a IItn resultallú apjlrilxill1ado daqlle!le (}lW gas da CUIIlI.IlISS{1(), mas ,elles Il;LO qL~\z.'ralll con·
temos adllalrr.,':~lltl~, isto e, obter illU i "i:lu03 d~\' í- ';\Jl'lhl' COIll!tl!go. ,0. pl'opno nobre nlltllsll'o, a q~\em
damp.l1te educados para entrarf.'1O Gomo gl'llllletes ll.ve a hllnr;~ dt~ dlJ'lgll'-lI1e e pO,ndel'~], a convenlen
no coroa dl~ illlp"rlaf's lllarinl1eiros. GI:l L1~ ~e j;lZ('L' es~a eCOIIOlllla, nao .se a~hou de

Lernbrei-tlHJ, por ClllqU:HltO, par'a diminuir-se rd:) cl)Ilful'!TI\!1ade com? meu Inodo de pe~1sar; entt'~
deSIIl'7.a cOilsideravI"I, lIul~ cl)!lviria redilí:i!'-sl~ o d~t1 ({LI; Isto pOlle"la Irazel' perlurbaçao lia adrlll-
nurnt'J'o L1a~ CUI11I'<llllJias de illlperiaes m:ll'illheil'os, Illsl.rapo, . '.
colll)can,]o.a~ só,Hellle lias I'lg'~l'.·s onde pLldt'sSP.~11 .}.'~,;[\'o a, S, E'C. ? desPJo de,. al'l'~dal' de SI esta
ser' pl'e"n~h,das, e [Il;lnb"ll\ll)'s:~ a Ol'g:llllzaç;Lt:, J~'llcLIId'\ek, e porISSO Ine ohrlgll~'I, c1,esde Jogo, a
adl1al, ql1l~ aJiéis 11:10 tl~m sill,) ohs"l'vada ifllei:a- lIaCJ. nlal:L1a~' a t'lllenl!;t nesta o~ca~l;io; e,stou,
mpnte. n""11 tem dallo IIS I't'~llll,ado~ d·~st'.i:lv,,'i:l, P'H pOI'em, explicando llll!l.la r:\Z~~o tl,llnlllha,asslglla
~allSil da clispers5.o ilJllll"IlSa das cOlll[Jomllias [lo I: tllra Cln dlv~'rg+:'n~la. e e~ta. fÚi uma uas rll'lllClpaes.
todo o littol'al do Bl'alo>i,. Eu potlen:1. dptalhat' maiS o quo tenhiJ dlio a

l'iio tE'mo.') OJBIlI)S de 18 conwanhias de .'lpnmdi~ I'espe.ito da tJt>~pez,a 1'l~ita pelo cOil1;)lexo rias com
zes mal'il1h·'iro~. Das duas da Cdd.!', I.lJlla das ql1:1tlS p,ulhws de apr"IIi1lzt"S rnat'luheJ,ros; e, se fOI' con·
parel~e qnA ainda /lão psLi funl:cínnanuo, 1.1111<l rO!ILI ~~sL,c.~o nesta par~c, tomarei a lIbenlaJe de procurar
ap"nas 2;16 illJiviclllOS, e Ptltl'etanlo h:l. par,l ~\ dil'f'.- Justlh~al' o (.iu,~ dlss~. _ .
cç:lo e educação cios [\)1'1101'.'5 em amb:l<:, um C'lltll· ,Qual1L[o Cito algal'lSlllns, na? pos.~o pretender que
plexo de indi villl1(ls, qnr. gast.am por allno, em sPJ,un r,nalh~matIC{1lllellte prer-Isos; s~o, porern, uI.na
gol cios e gralilkações, 29:000~ . .Kas prO,vincias suc· ,appru.'UIU!çaO ela YE'nbde. Og algans:lJo:; r?l' mim
cede a Ilw.-;ma COllsa. Citados lIao peccam pOl' eelltl:'nas w'm por lL~zenas

Na llt~ S~\I1ta Cath:lrina, rOI' f"cr,rnrlo, é nolavp.1 de c~ll1los, pOlJer,io p~~cal' pOl' rl';JCI:ÕI'~' .
que a cnl11panhi:t, tt'!llJo ~rell<lS 78 apl'l"ndizes,cslt'ja Alrld~ lJ:l outra raz;~o da ,minha dIVeJ'~pn{',la na
repartida em duas divi:-;ões, uma lta L"gulla e ouLra E'Xrll~Slçao da ,·.0101111:)3ao, e e qUI', a par c.le~ta eco
na capit;d, fezeJldo por c/Jlls"quenda necessaria- 1I0!l1li\, e~ dl'S.'']<w,1. que s.e retluzlsst>nl n:lo só o
m~l1le mais desp<.>zas para sustenlação destes indi. corpo de 1111 pl:'l'l'tes ma ':lllh l 'II'OS e o ~a: ai h,10 '~avai,
viduos. , • \I1,IS talllb~m as respectivas l'.ornpanl:la~, que hcalll,°S F MA' d pel;\ l'educ~:é10, corn muito menor numero cle rraças,

R. 'IGUElRA DE L EU.O: - pOla o. pouranJo-se, por esta fórma, as dpspezas que se°SR. VISCQND~ DE MURl1':a.\:-. , • cI't'scendo as- [,\ZPIn ~orn oficiaE's e inferiores de cada uma com-
sim o preço de edll~aç.:.il) de cada um delles, pallhía que ~e sllrl)1'jmi~s'~ EI1 l'eduzil'ia, pOl' I~lln·

N.ls pl'uvinl:iils d~ Sel"~ifJe, c AJa~ô:ls, ;lli;is exce· sl'qllenda, o batalhão naval llllkanwJlle a spis com·
pcíonal a res[1eito do nun1l')'I) ele apr.'nc!izr,s, n l do pal,hias e o ~orpo de Lmpel'iaes marinl1eil'os a ~5
.Marantlâo, e IIwsm.o n:l. da Oahia. ell1nrll, em re.r~\, uma Vl'Z que elles já não dt'velll tt'I' a flJl'ça qu~
nenhuma ~Ó tem amda cOlllpletadó a sua companhl:J llnham antenol'mente, e, portanto, náo dt'vt'm tel' o
d~ apl'en,llz"s Inarin:1eiros. tendo sido creàdas c1i- rne~mo Ilumpro de cOlllpallhias que se julgavam
versas em lS'I,7, 18'1,9 e lR5'L E depuis alguma,; lIál) pl'Pcisa~ pal'a essa força po(ler ~xisiil'.
cOlIs"guem o numero (le 100 êlprend izes marillheil'os O hat'~lhão Ilava!, cl'eado a principio com W
e, rntl'et:lnlo, tlHlilS ella~, e ml':,ffiO as que cr·nlam companhiai\, foi dP,rois reduzido, sem reJuzil'·se a
mf'IIOr numero, te8m um esla,do rn.aiol', se assim se força de 1.,200 h.olll.ens, pt'lo \1?b,re senador pela
pódp. rh una!", um l~OI'PO Lle dll'ecçao, o qntl gasta, BahIa, quando f()l dq;nam,'nte rL1lllJStl'O da mari~
cPl'l~a dt~ 2l :OOO~ ou. m.ais. Corno se roderá malltel' nlu, a oito co:np Inl1ias, accl'escentanuo apenas mais
um:t sell\plh:lI1t.e 1l1Slltlllt;é10 P0L' (I.sta fÓl"lna? uma praça ao esta{!o maior.

Lt>milreí-llle de 'propor a I'rdL\I;ç;lo dessas com- °nUlllero anterior era de 1.,215 praças; o nobre
panhias, rara que, E'm vez ele 18, nunWI'/1 actual. senado!' f'levou·o a f ,2fô.
fossp- o gnvPI'no êlulol'Ízal!Q a reduzil-as;\ 10 e ainda . rtp,duziIHIi)·se as companhias (le 10 a oito com
a lTIt"nog, se fosse ~():i~i'...E'1. pr)l1r~!lUo-se dt'st'arte a 1.200 homl~ns, l'r.duzio-sR i;llalmpnte a despeza,
d"sppza cOITt.'sn?nde.nt'l a 2 LO.lO,j C?iO C,;lda uma que _se fazIa com os nflicwes de c1ivp.rs::lS gl'a
df's~as. companhias, \st~ é, m:~ls de 'I?O:OODJ, sellJ duaçoes, sal'~Wlltos e outras pl'aças, spntlo o nu
pn'.IUdlc;II'-S~\ POI' rJHHll'lra n?1I11lllfiil. a 11l:;l.ltUIÇâo. nwro t"bl da~ praç;1S IfluiLo nwnoJ', N<io!la razão

Pois, s 'lIhurp!;, pnr(f1J(~ é ql\l' n:)~ prl)\,i III~i:lS de para qlle, no e~taJo actual de nossas financas náo
Sergipe BAlagôas ha ue 11;1\61', em cada uma delJas, se I'eaiize tambetn analoga economia. .,
uma companhia de aprendizes, quando essas pro- No corpo de imperiaes marinheiros l fazend.Q-se
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uma reducç10 de cim~o companhias, devem d€'sap.
parel~er as c1€'spezas, que se fazem ~llrn oflicia,:s e
outras pra~as dessas ~o'lIpanhias. Não sei ~OIDO se
ju~LifLilJ'íi (I ~lllltral'iol isto é, que a despeza COIll
oili~léles dev~ hear 110 meslno que adualllJellte,

O 4ue at:onle~e, SI', presidellte, é qUf\ a existir'
esse.~rantle IIUI1Iel'0 de ~Olll(lallhia~, por' f:lILa 111.'

officlaes se vã'J LJlls~al' ref.'rurad/ls para p"~I'Il
ch:-r os log II'I'S, mIo só da arlll;\Ua, e ate) 111li~iat's
reforlllados (b fazellda, IJul'que tem Ulll<l 0:'11;1-. _ e
n.lzaça1J t'l11 (IU~ eIlLI';l O systt'ma grll'al da Illa·
rll1h,.. QUl'-I'O dizer que o batailIilo ll;H<il filZ sua.,
desptlza~, náo pOl' 11Iuio de c'JIli;elhos adlllilJistra.
tivos, mas pOl' iutt>l'fnedio de ()fIi~iaes dI:' fal.f'llda, e
clt, Heis. Ainda uão pude dl'seollril' a razão (listo,
Um corpo de infalltaria de mal'illha é l~Olno
qualqul'r corpo do e~er~ilo. POl'q ue esse c· .rpo
ha de ti'f um offi~lal de fazenda e Ul\l fil~n
POl'que não se. pratica alJi o mcsmo qlle no;;
corpos do exercI to, nos quaes n,10 lu offi~iaes
de fazenda e todavia a despeza se faz o mais
rpgulal'lnellte que se póJe desejar ~ A11pello para
os nobres getlel'aes, que se aclum presentes:
dlga!D elles se em algum tempo contlec1'ram a ne
cessJ~ade de ter em eada corpo u[n commisS:lrio
espeel~l para pagamentos, .~omo tem o eorpo (lU'!.
denomlllam batalll,lo naval.

Essas ex.cresc~neias, se uesapp:lI'eee::;spm, rlal'iam
em resultado uma economia ill.liOl' de 250:000.$ ou
proxima a esse algarislno.

Sr. presidente, existe nos nossos arsenars de
marinha Unta. instituição completamente parasita
que, sendo suppl'ÍlI1ida, daria uma e~ollolllia ailllla
maior. Essa in~tituição é de bpnelieen~ia e se
chama de apr~ndizes artifi~es,
, Desf'jaria, que os nobres senarlores, que teem

Sido tão dignamente ministros tia marillha, indi·
cassem qUàes são os bene1kios, que teem resultado á
repartiçãO dK lIlarilJha da illstituiç,ão dos aprelHlius
arLilices, se por ventura os curpos de opertlrios ar
tifices teern lucrado com essa il/slituição, Todavia
foi este o intuito com que se tratou de cl'pal-as.
Gasta-se anlJualmente qual/tia snpel'íor a fOO:OOO~
com esses menores, parte dos quaes, dp.pois que se
aeham edu~ados, em circllll1stallcias de ::lervir'em a
seus p:les ou tutores, desertam ou sobre qualquer
pretex.to retiram se, Afiual um ou outro eulra para
as eompanbias de operarios.

Portanlo, gastando o Estatlo annualrnente c€'rca
de iOO:OOOJ com essa instituição, ao fLu de sete
anllOS, quallllo uln aprendiz se acha haLJi.ita.lo par:t
prestar serviços ~olno artista, tem gasto á fazt'llda
publiea ~:OOU$, senllo o total da despeza eom os
ap ren,l izes artlll .;e~ nesse pel'iotlo ~P!J\'Oxi lI1J.ua
mente de 700:UOI)';sOOO,

Pt'r~unto: é pussivel sustentar aind;l uma insti
tuição t!l'ssa ol'dell1 ?

N,io sou avesso as instltlliçõrs de ben€'fieencia,
comlalllo que e~tejarn 110 10,-:ar proprio e uão em
pral;as de gu'~rra, I:Oll/r) (lI'Stlll:ll>,g d'~ cn IrinlJa, Ulule
nãu Lt:'ellJ de prestar utlli,lade. Elltretallto, sã,) clla
mados para diJ'igil-as officiaes sUlJel'Jores tia ar·
mada, fazelldo falta a outros sen'iços,

J?allei tambem nisto aos meus nobres collegas da

commiss5:o, e, n5:o podenoo ser por elles attendido,
julguei qlle devia aprpsentar es"as observações p:\I"a
(JlI~ o sellal!n fi:rlle cl','lo ue flue não tomn a respon
sabilillade de algumas propr,sições ernitlitlas na
expllsi~ão, a que tenho ta 11 tas VéUS alludiuo,

E'{pllea,la assim a millh:l J'es~rva, fl'itl no "pare
l~pr, dir~j algumas p:llavl'<ls a respeito da exli1h',çáo
dll :latalhã.') Il.lval. d~ qlle ll'atnll () nolll'i~ sellado,'
p ,h Bahi:l. qu,~ l'OIIlIlf>U e."ta diseu"s<1o. O 11)(~U IInn
riltl'l ~oll'g I da l;om:niss:ir) d,\ 1113.I'inlla p- gU"rra
dl"l:larOll qll~ niio I"ra ave"so :i. f!,<till,:t.. io do haIa
Ih io lIa vai ~ que náu a pI"'(l:lz.'r:l :~glJl'a, por n:1o
SI~I' possi vel fazo_'I' de ehofrp- UlI\1 SI"1I1 'IlFlllt ~ mu
tlança lias illstitui~:ões 'Il:ll'itirrus d" paiz. Ja Sl~ vê,
pois, qu~ o nolll'e :u1.lIadnr, assim CI)mo o lIutro
fi 'lIIPIII IlIe r~fl~ri, estão dispostos a a!Jolir o bata
lhã.o naval.

Nelo sou pl'ofis~iona', não tellho conhecill1"ntos
bastanles paJ'a pod~I' diur COIII toda sl~gl1rall~a flue
esle llatalh.io uão deve spr allOjil!f), M:IS, em IllilJila
hUlI1ilde opilli;lo, o lJatalbt'io naval é lão nl'~ess:lrio
para o al'lll<lm~nlo de nuss IS ·elllhal'ca~.Õp.s de guer
ra, ~omQ é n~~ssaJ'io o eOl'jl1l d~ im;lel'ia1's mario
IIlleiros, eo:no é nt'~\~ss:ll'iJ. a marillh:lgf'IJl, cllmo
s:io neo.:e:,s:ll'ios as cl:lsses anllt>.xils; e a rslr~ fP.s(ll,i.
to illVOCO :\ ;lutol'iu.L,le do, r~.~lll;lll1elilos e.m vi~1 r
e do I'l"gilll '11:0 pl'OVISiOll<li tI. I anlla,la, ql" c 11l

sidl~ra '''eIl1p,'e as guarllil,'Õl~S dos navios t'o.II!lllslas
dessa dasse e das lJutras de que a marinh.l se com
põe, Em todas as lIa~ões, ao; gual'lliyõ~s do" navios
d"l ~uel'ra CUlIlprehentlem lima parte que é rni '<ta,
isto é, composta dt' homens ao mesmo tempo ma
rillheil'os e militares, e outl'a parle, eomposta de ho·
mens que são puramente militares. E'<islem ,1 bordo
dos navios de guerra postos que n~() potlf'lI1 sei'
IIceupados sen10 por homens pu"all1ente miJitare~,
C,):no. pois, allolir essa parte das nossas guarl1l
~ões para substitui I a por outra, que, sUPP"jsto
tenha algum3. instl'lll~ção militai', como são os im
pel'iaes lllariuheil'os, não a possuem no grão era que
a teem os soldados do balalhão naval?

Entre nós, tanto na antiga 1110nar'ehia porlugueza
eOlllo depois da independenda, e~istio spmpre um
eorpo de artilharia a que a principio se chamou a
lIrigada tia marinha, cUlllposlo de dous batalhões. De
p<Ji!l, p,m i8~7, essa LJrigada da mal"inha foi trans
formada em eorpo dê artilharia da' marinha e sPl'vio
sprnlJre assim a bordo de nossos navios de guerra
até o allno de i8í7. Nesle alll1o. a al'tilllaria da ma·
ri Ilha transformou-se no corpo de fuzileiros navaes,
e esle depois naquell~ que hoje tem o nome de ba-
talhão naval. .

Nunca se dt'ix.l)u, portanto, de consil1er'ar como
essen~ial, eorno il11lJortantissilllo para '-s navio~ de
~lIel'r;l a gU'lrlliç;iO puralllellte militai', que tem Ile
o~I;Ul'ar Ildles os difft!relltes po.,tos, não SÓ fóra
de l:ombate eo:no em COllllJate. São esses sold,lt!us,
yue d~v\~m O~~up<ll' os impoda:lles Pf)stos de ~Bis
U!! :Il,tilliaria e de escoteiros, yue deVf'1Il subll' a
certus 10WI1'l~s lias o~casiões u.e ~llm bale ete. .

TIIl!o isso não é 1I11ldla lnvellção, é o CJue esta
esLab~lt'cido 1I0S regulamentos aduaes; e o yue está
eslauele,:ido no regimenlo provisional da al'mada, é
aquiUo que se tem sempre usado, é aquillo que
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o SR. ZACArHAs~-Apoiallo,

O Sa. SILVIWU DA n ITT.\: - •.. oITerrccu
em!'llda~ prullUlIJ..> reJUGCÕ;;S e reL!ul;,;ões imnol'·

• • 1

lautes.

ainda hoje se usa, e, no m~u humil11e pensar, é, paiz ; qlliz continu,'1I' E'sb vil1a rle e:<:pl'dip.nte rlog
aquillo d~ que para o futuro sC,lleveus;lI" IIl\lilliSl<'r~OS (!:L, 1O'1l'illha e ;t:lI't)~flntoll lIrnJ prO;IO~ta

O SR. RIlm!R) D.\. Luz:- A "iaJo. lle lhaçao ue tLlI'I;ilS de Illill' na,;; Itwsrnas c,)tl~!ir,õI's
P _ em ql1 l \ fural\1 apr~<;eIILitla:i SI~i1lill'e pl'i.lrllsta~ J~llaeS

Q~R, VISCOND& DE MURIT13\. :-NJ.!) ~ o corpo (le i quarldo a~ Gil'ClllllSlan(;ias do p:li7. "ralllll1:Jito dilfe
fuzllell'os navaes. ereauo pa;'a a d'SC'pl"~a d\~ bordo' reuks, muito Itlais pro.)p'~I':lS. HL)j~, qu'~ o gl)vemo
sórr~ente, como dizem algtll~s; ba um eq!lIVOCI) nesta i telll a fl'(\llqucza de <III1ILltICia:' um lleficit, qne o
rn.zao dada. Entre a,s razo~s por qu~ se Meou esse! corpo h'gislatlvo reGüllheGe que este rle/~cit é
COl'pO, .uma (~eJl<ls fOI essa, mas huuvo outras,- as ainda ll1·tlor dll qll~. o anI1U:1ciado, vem o SI'. mi
de tadlea :nllltar-,. . lIisrro lia 1I11l'inlu e aprc:,ent:\ Ulll:,l pl'ilposta. ll!~ li.

SI'. pre~l(llmte, pl'0mcttl occnpal' por mUlto I)!)U;~O x;lç~lo de f 'rçlS Llo e~Lr:lilll.lveig qne a rrÜi"lI"ia
tempo a a~tellç~lo do senadl); e p.lle. 111'~ Ill'SI;nl!l~I"111 GO 11:IIIS,'\O d\~ lfill'inha e guara, Wlllposta uc all1i
se Jhe tomei maIs tempo du qu.:~ üevla. fll.lha :Llllda gos du governo ..
outras observações a p.'duilllr, mas U;IXO de o
fa.zer. .

Agol'a peco Jicenca ao senado p::tra a~radece[' ao
nobre senador pel'a provinda li;}. Balda, meti di~1l1l
collegit, que me chall10u a I'st.a di:!L:u,isãO, a denollli
naç:'Lo, que me deu, de ~old<LtI<) da velha guarda,
Vou dizer, SI'. pre:,iJente, plll'qne sou sold,\llo da O SR. Z.\C.Hl.I.\.S :-E a~ lll) SI'. viscon<.1e de
velha RitanJa, MUl'itil.la, q:lt' s,iú lIIais illlporLalltes ail1ua.

Sou soldado da velha gu mb, porque não me I) SR, SILVEIRA DA jloTrA : Portanto, SI', pre-
envergonho de ser monilrchista cOllstitucionaJ, sidenLe, e lima prelíllllllill' illdispcnsavel para quem
(Apoiu.dos) enL:am de ouLro modo as dl'cLlllIstancias do paiz,

SJu solLlado da velha guarda, pOl'que YE'jo na su~ qUt'J'clIllo propôl' l't'dUt~ÇÕL'S na Jl'i do orç:lmento,
bal1l1eira a divisa, que ~h:1marei hOlll'os::!, a uivisa de ell LI'ill', lia uiseussão da 11'<a~:ão de fOI'ça~, P0l'qUt'. na
monal'chia conslilllcional I'epl'eg~ntill.i\':l. em loJa Ii-<açiio de forças é qlW se deve eslabtllec)1' a base
sua fOI't;a. e em toda sua pUI'eza. (Apoiados) f.l:l.ra reducl;ões, rh:>e~ . para I'l'duc~õl~s, nem uml só

n SR.. SILVEIRA. DA MOTTA:- A questã r) é da pu- pl'OpZ o g')Vl~I'no. O g0Vel'llt) elltellde q!ll~ ÜI)\'13

reza, L:lllltinU,lI' a viv,'1' tlsta lOá vida qac Lelll tld" até
O SR. \"ISC NDE nE Ml'RITlB-\: _ Sou ainda, sol. h·'j'!, e quando o Lllllheil'o nJú cllega, pedir illl

pos tos nOVLJS,
dado da \,plh:l gllêll'da, pllrqll'~ é meu illlimo desejo Sen!llll'es. eu não h'nho allil110Riilade lIF'm cllm o
c1eftllldel' a liberdade alJilch com a ordf'm 13 sob os lIobre (lIil1l~tro e 111·111 1l1"Slun COlll o g'l\'t'rllll. De·inflLJxlJs belle licos da I'ei igião do Cl'uei lkado .. , .. fi" S"J êU'l:l ali tus que e.lI~ lH ~ tl )III;IS;';I~ PI) I' U III o ~ iOsO

O SIt. F;GUEIRA DE MELW: -Apoiado. (;olls,'lheiro, na ~iLu.IÇão tl'jste ~Ill qUr~ esta o paiz;
O Su. YISCO:iDE DE ~IURrrIBA:-. , . (lUA fui a reli- lllas E'lle lIá:) l{lll.'I' OUI ir: pellsil que esta em mal'

gião de Ifll~US paes, qUll e a rnillha I'eljgião, q11C é a, de r"SdS; Ilao I-'sta, ,
. religi<.lo ue Uleus lilh'Js, e que é a religião UI' rninlla." .Ora, S.l'llIlt)['f'S, ? systtlma ad,orL::l?O até IJnJP relo
patria, este paiz que_se dUI1u. o Imi-lel'lo ua Santa mllllsteno lla mal'lllh.1 p,lra lt'(,l.Ç.'~O .das f ,rça~ de
Cruz, (Apoiados, muito bem.) Inar, é a 1I1'~l\ \'«>1', COl110 t"llho J:l. Ultl) 110 p:II'I~

l/lento, lIesta L:asa e lia uull'a, lHelluo~(), Us 1111
O .li.". §Uveil"a da ~I,()ttll: - Sr. prf'si- lIisl .. u.~ Lla lIl:lrillhl faz\J1Il prupo,;tas p:\I'a a lix:lç,lo

dente, con~l'qUellte com o pl'ineipio que.tellho éulol" sO.I11~nte daful'çêt U,) pe;lso 11; ped'~Ill, como l) n,~bl'e
tall0, de afast.<ll'-mp. dílS questões pülltlctls, tt'lIho, 1TlllIlstro, oltu ou nove mil hOlllel~:) pal'a gU:ll'iII~ãO

" como já fiz lia discussêÍo das forças de tel'l'tl, de lle seus lia I io.~- de guerra; IlUS o nl,bl'e miHistl'o
occupar-me com as forças (].:~ mal', como prelimi- n,10 t~m decididamollte méüel'ial pam gual'lleeer
nal' para a Jiscussêl0 d'> respedivo orçamento, L:o:n E'sses oito ou nove mil homens.

Não posso, Sr. pl'esiL1ente, deix.at' dI'! emittil' a P~r qll~ razão o nosso govel'l1o n,10 ha de adoptar
minha opillião a l'espeito do pl'Ojt~cto de fix.a~ão de o rl'lllL:lplO dns 0l'ç<llnellt08 fl'ancezes, de estabe
for'ças de Illar, porque enlendo que a n~Gessi,lade leGel'-se,. lias leis allnuaE'S de f')l'ças, a fixação não
indeclinavel qlle ha de l:'con'll11ia irn;lõe ao go- "ó do 11111))'>1'0 tle pl'1ras, lnas (lo numf'I'I) de Havios
vel'f1O do rai7. a obl'iga l;:10 cle fazú ,.edLl'~çõ"s llos que o. nobre minislro póde armar, lIU de que póL!e
serviç,)s puhliw~, e os ministeril)s, que pOd~~Cll fill'· .lISPl)[''? Ddsde que o pod"l' lt'gislalivo pl'dcedesse
nt'cPI' rnal'g"rn mais ~~pat;,)~a \l;Hél n~d llC'iÕI~~, sê1D o I ils.:)illl, cb;~l!Java a :ii a CÜll1p·'tell~la para COllh,'cel'
ministEl'lO (la marinha, o minislcl'io da guerl'a e o I lla capaGidade do matl'rial e Iljo ddxava iSLo a.
mínisterio d'agI'iGultura. . . :tl'hitrill. ullicaJII'·lIte do .1l0?l'l.l mtllistro. ElItrgLanto,

[Je acaso o ~I)VI'I'IIO ~.e (~ornpcnell'asse mais serla- o Il1:lLel'lal e a f"rç,\ prllH~lpal () ll"C (leve ser ava·
menta da si tl1élÇ,\O acLual do pliz, l1e\ria tel' já liada pO" qUI'lO dá os m~io.:) para ella.~e rnallt(~r,
iniGi"do nag discagsão d.~" furç:ls de tt'ITa I'edll(;- N.l IIl~Lltl'1'ra, s'ni/!lres, n~io se faz, é vl~rrléHle,
ções, mas n<11) o ql1iz, Agl)r;l, tl'atalllll) nós da~' esta dislillq:;10 ; lJ1ê1~ 101lo:! os f'svrirtores, que teem
f(JI'~a& de mar, que é outra m:lgl~m para I'elll[- eOrllj)araUU o systelll<.l da legisl<lçãn lLl Frarlça e o da
cções, vejo que o nobre lIlini~tl'o, na sua proposta, [lngl<1.lt:rm a. ~ste I'e~peito, re(;ollhe,~eln Cfue o svsleflla
esqueceu-se inteiramente das, circumstancias do do budoet fl'ancez é muito mais pel'feito, p"lito maia

'TOI. l' .' 33'. . ",. .
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o SR. ~ILVEIR\ DA ~rOTrA: - N,lo l','cebi' info1'·
ma~·..iu ;,]gllll I se.lclu c~sta qrH~ acalJo de lêr.

O ~R, MNIsraO DA M ~R,NHA: - Tambem eu li
e ;-a ~ad<J.

O SR, ~'I,nn"\ DA MorH ; - Sahia qUE' o n:\vio
tinha ê1rriliLlllo. l'0rLJlll: UI!l uos tn:lsll'ns, () de proa,
lil,h:l-s~ qn ..hr;ulu (JOI' esL;\I' elLcupillado. AJ.:llra
"-CUI éI notit:ia lle que Hão é só o l!lastro de prOa,
11);l~ que Li:l.llIiJem o rn:lsLro grallue est:i chr.io de

·cupim,e tt>m-s" posLo tabl)aS ao coslado da. ~or
vrla para ent.rar lIll dique em B')\olla,m, teudo aLas
sa!Jldu t!;\(] 11 i sem enlrill' !lr; nosso diq ue.

O SR, S:L\'f!nA Loso:# - O que cumpre saher, é
se 1i'lu\e ou fI<iO CUIlCI·1'tO

O SR Z.-\.C.\fiJ.-\.S:-Se havia ou mi:o cupim.
O SR. SIl.VElR,\ D.\. MQTT.\: - Mas diz o lIobre

lllillislro que o lIavio fui eXCLlllinado, que a. noLida
que s~ lê lIão é (lX;\l:t~L .. AdlO, s~nlhll:es, que esla
dps~()lpa do l\o!J"e 11I11\Istro e p~lor allltla, porqu~
:l" o lI:lvil) foi (,.:,{rtl1lill<blo. se a corveta foi dada em
"slaLln dc pel'ft'ila navegaoilitladt', selll p"l'igo dos
"':\lwlanl.es, Pill.á:1 o fado de al'l'ibar ella com os
III<lSll'OS LjuelJrados por gausa do cupim náo depõe
sÓ cO 1\ trOl, ••

O SR. MI:'\ISTRO DA MARJ~HA : - Não arribou;
tUCOl! em 11m ponto d~ eiCólla obriiac.la,

I-

liberal do que o adoptado p~la Inglaterríl, E' juc;ln,· r h:\ ahi ninguem que vl'ja o cupim' (Col1tillf,w:ndo
mell te t'sta idea q lI.e já, rOI' Illais dl~ Ullla \'i'Z, ll'll!Lo I a lei' ; )
avt'olad,o no pa.rJalopnlo. i:-;Io é, (~e, lia fi,'(açã'l 1,IaS « ~Jurl(lmos laboas do coslado e ji tiramos o
furr;.'~ lie"III:Lr, de,~larar~~;p, CJue o ~I'. ,HJlIIISlr~ !JU~Il:' m;is,lru ,l'l'an rle p;~'a subslítql1,o por oulro. Este
m.ll~.lcr s.t,~$ .Oll (~llO mil .h':'~IPJlS, e l,tnl,:IS I~tl\ .0". WWlll p<19,~O\l no (\10 pOl' UIJl çOIl~~rlo, que ex~p(lt.'u
f,al~:'l~ ~~,~~.lt,~S, !.\II~:~ cOlvelas, tantos y,tpOIes, d~ d~ UO:Ol)().J, elll."etalllo ,acha-se lotlo estra~atlo .

. t(w~ :' ,~'~cs d".ll.ells.~I.: .. , n', ' . SI) os r"luros rellas (lqUl·andam elll quantia su-
E él,,~lm. SI.. p~l~lLl~~IIL.' [:--11,:1. uma lei de foIças rwri"r a f, ':2,OJO. Ainda lIecessital11!.ls l't'vistar o

c~.m ~;Ll 1·,eS.lncçau" n~e, ~~tl'l.amo$ ao Ig~v~rno ~q~ I futl,lu do, lIa\· iu; pois rt>ceia.se, qtle o~lIpim tt'llha
gltllHL fl\O.I. pOlq.1C l~\Ia.\(llllOS,O f,lO\iP-lllO LO. 'f-:>rlo alll t,lI11b~ln eslragos. Llllfil) nau p(lclt'HlO~
31".II:'IS da lei (le prllll)!I~~OI'S da marlllha qlW ,tem1ls.' t'lllrar lia 1lI0rttlllCl, vamos para Born~ailll entrar no
d,!It,itlJ;)~a ':Ol\1U t', ll\T;IV;llTlOS Ú grl\' 'I'IJO, dlgn. cI.· di lIC. "

f(\z~~r o eSl:.:llldalv, de eslar IIfJllW:Llldc.l para :lrln:lr li . • 'I •

D;l\'iolP> pOllr!'s, 1'01110 os r1 111 \ l",IlOS IIOS 1l0s-"'US 01';\ ahl lem esse navIo lle .fnzcr uma v1agrm
plll't.'IS e JII)~ ]11)SSOS riu", lla"ills St"1I1 lir,'sl ;1110 aJl'I$~adà, .
algulll; Il~l"íos pOftllS, qUt~ ["I!l')!'; 11;( JIII~.'a ballia, O Sn. ME~D~S DE AL~IEm.-\.: _ Arriscadissima.
n<l\·iIIS 4ue u g"veJ'llo sabe' qu,· lIãn po.I"11I sallir
b:l-rra-fúril, n 111](', (1nlrd~lIll". ('."t;il) :lI·III'Illtls. e'lIll O S co PoI elltl','IT'1 • R, .,rLV8I1U, DA. lI' I,TI''-\':- .. para
ellll1lll;.\lIditllt·:" ,'0:11 todu u S lU e3Lldu·III:1.01' e COlll elll IltlJ cfl(jlW •

- toda a $llJ (ri ptlLI~,.ío, 1:-:lll. sl'llllol't's, e Uina COIIS:\ que ('mla a r.rrr I
POI' fIlie raz:iO o 111)tll'r, m'nis'r 1 nã" h:\ <11', an P'Jis u,lo 11:1 ti') arsenal dl\ Inarillh:l. dpllUis (Ie um

DWIIOS a respt'il'J do- l1aV,Oi tpll' I'S/;LI) Il:1S 15oIl11i· navio I~,""ar (,11l COIII~I>do, Ulllil \ i~·;(oria para J'l~<:'\J
ÇÓI'S dI! lIaYl'~,lhili 'adl~ porf,·ih. 1\~I:tI'el·'cpr ;I diS 111'''<:'1'1" ~e p.~le 11<1\ i,) eslá I'm 'stado IIllvlgavp.l ?
tillC~';íi) tios meios ,·\I·III'lIlleIlLlIs? MIS lI,in; llÓ3 lp.· I~ '1I:1I1r1a'SI~ U111:l cor,,!':a para 1.\lULi ving"1I1 dê
mos na\ in~ l'ôdrt'~ qu.' PSl;ill ;11'11\ l.lllS 1:0111 I 51' illstru<:.t,j.ll, arri~callllo alé- a vida dos que v;iu Ilel/a?
eslivl'$SI-'I\\ prlHIlil1.1:O: para o ~1'r\'il;1) dI' ~lI"rJ'a; I' I CllllllJ 11t'ix:\.se sallii' Ulll Ilavio ~h,'il) tk ~upirJl para
porqul' 't Porque o 1I0lll'" fl):lIi,.;;lru IULJ l"IU Uin.l I,··j expôr ú irrisélfl U ~ov('I'l\l) di) IJr;\si I, '1lle IIlalllla
ele força qUt-~ IlIe rt'stillj:.l, o lIl:11t~riiLl d,L al'lllada, Se. UllI!;I! 1::,\;0 fazer uma via:;'~m de iJlstl'lI~ç(lu ? t
o l10bre IIIJllistro (iVI'S5tl Ulll<l lei qllt~ lhe designass,' . , ,
qll:ll'S Selo os navi03 que poilp'l\ ter arm:lllll'nto O SR. MI'\I~TaO DA M.\R~NaA : - FOI verlflcallo o
CUlll'I!:·to, elT"l·tivo, o nobre millislro não s~ Wl"i,l l~o:llr;lri\l IlU arsp.nat illlles U r ~mha ...~arão sahir.
!"la IlpcI'ssit!atle de acco~)llI)11dar essa nuvem, quI-' () IES~:I 1l()li.;i~,";iO tl'.:n rl'~~oll~al!iIItLide; e uma ~alla
Importulla p;lra L:0ll1111ílll(LU' Oll empregar-sI' a hurdu anollym:1. Il'llho lLIJIIS (lllklae3 para rr5110llUel'
dos J1i1\·jos. D.'sl'jn i!'to. SI', presídenle, corno Ilrn sO~lre Iu(lo, e hei (h~ f Izc'j·o ,Opporlllllam:mte; o
desrlllpp.llho (hs i1!lrihllicõ's do corpo legi:-il1tivo hO;lJ'ado se,ladol' wlu eslá 1IL:1rJ Illfúrmauo.
na lix.a~;;10 dt~ forças: pllr n:1o deve fhar s6 ;\ furça
do lli'SSDal, m;l!l tarn\)pm o IIl:ll.erial.

O nlJbl'e lIIilli~trl1 telll 1I<l,"in5 ~1Il c0115Irlll:::.ío.' P
estes n:lll se P"lh'lIl L:ollllidúral' no qlJ'ldro da" 1'01 Ç;l
elfectiva qu:~ o ~orpo le~islilliv,) 11 h! d(J,',reLiI. Mas
qual's $:\0 os na\'ius hOlls ql\P. tplJ) O Il,dl!''' l1Ii lIis
tl'O ? Tl:'m as corvetas Nil!l{!J'O!'Y, a Vital de. Oliveira.
a TJ'u;'ano e n;lo sei s~~ posso dizp!' tall1bl'lIl a L:OI'
vet~ Balliana; esta é urna con'p.ta de vel::l, C]1IP..
pelo estado d;\ HÜ a,dmin:strélçiín d,1 I'nparti~;\u !Ia
marinha, d~ o eSL:andalo, qlH~ () raiz hlljl~ saJII', de
ter sahido destp. pOI'lo lenuo feito 1I11U lll'speza L:(lITi
concertos nél importaneia de i50:0!IO.-> (l, clwganl!(1
ao c"bo da Bua ESl'er;) 11'::1 , ~()llh!'CI'r·~t'. qll~ 03
seus ma~I.IOS ~slavam dlt'illS de ellp:m I

A l'esrpilo dis:-;n,e j:i que fa!ki llil L:or\'L'ta Bllhiana,
YOll ler ao senado lima c~:·ta flUo-' se publicllu L'1ll
um dos jOl'naes desta Ctnl,· ;1 rl'~pl.'ilo du ~~talh ('IIJ
que chegou este na\'io ao 1:~i~)Q ela 13001 Espl.'r<llI~'a
(lendo):

Cf De lima carta particular, f'sl'.l'ipla do caho rl;l
Boa Espel'êlllça, por Ulll oiftçial ([I'sla corvl'ta: aduat·
~ellte em viagelll (1e instnH~ç:io, E'xlrilllimos o sc
guinte:-A Bahiuna ach,L se Il'ttilo estragada; terno
se ileswberto cupim pOl' toda a p;lrte. O cO:iLaJo ('
o mastro grande estavam comidus l!tlJle.'l

Corno é, Sr. ministro. que um navio sahe ele SlIél
repai-tiçilo neS8e estado. todo cheio de cupim? não
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o SI\., 5TL\'EílU DA MOTTA: - Arl'ib(\u sem para tranferenllia de verbas, Quando um defunto
mastros. d~gaI'VOI'alla. Era esse ponto do escala on um demiltido u:zura no orçamento diz·se:
obrig'Ill:1, mag antt~s de lá (;hegal' deSllrVOi'Ol1, " O hOlJ1em ná(l exisLl', rn:1~ a sua quota lWl'\'e p:lra

olllra verha, Eis a utilitlaLle, sellhol'es, das grantles
O SR. Mfl'iISTr\O DA l\BRrNHA : '- COI\lO muitos li~I:l~ /lO orçamellto.

navios que t'lltrtiratl' na rn(~:'lIla 01lea~i:l0, Pnl vir- TO-lllei" ~r. pl'''sidl'nte, nisto ainda para de
tutle tIo gl'alllle temporal que apauharalll. De tmlo monslral' a minha lhe~e de ql1f~ é preciso que na
o llllure ~elladol' será infoJ'mal!o, lei d~ força~ illlo:Jtl'l1loS '1m oulro systema; e com

O SR, SILVE'R,-\. DA MOTrA :-nem; en 10qul'j o rnesl1w intuitu llil''>.i (l,;nma cousa dos medi(;os.
nisto al:(;jdentallllente, Pruse;..ruillllll n~ nlinha ar- O t~f)rpo de sau;le d:: arrl1:Hh. no estado com· .
guml'nt:l~<'lo sobre a IH'I~es3id3de tle fixar o mal.l'· rido l'IH 98 mf~dieo~; mas pOlido lh~ parte' os
l'Ld tia força de mal'. adw qlh', se ;l\:aso o eorpo t:irurgiõl's t1(~ rlivi,,,,io, os rnedit~03 sUjwriores, e
legi~'(\tivo adl)jllassp !'S$I~ I'rint:ipio, o pl'Opl'io go- ,)lh;\lIl!u sóltl'~nte p:lra os i OI P. 201 cil'urgíõl~~, ve··
'11',';:0 til',Hia dahi lIl11it.;,s Vêlllta~;>ns, 'nns qLlt~ o nu:nern desll':> é 00, Ora, nós \1,ío lemos

O lIOS~\O m:lppa dl~ força nav;~I, s,'nhol'p.s, CO!l1- 60 n~lvio<;, (;Olllpl'e!ll'lldl'Jltio ml'smo tovos os cha
põe-se de n:lvios lwl:l rn~llor p:lrtp. inl;;restaveis. Te- V'~rOS pôtlrt~,,, qllt-l estão no m:lpra com esse nonw,
m~~ umas pl)~ll~aS lle divisões, a (lu l,o, 2° e :~o dis- J 1\ el~t!·pt(\nto te trIOS 60 primeiros e segundos ei
trlctl).~. a fhttlllil do RIO GI',lndl', a 110 ParClguay (l rllrglUl'S.
a Ile ~hllo GI"IlSSO, P. ainda a di\'i~;io dI) I{il) lL:j E, él[1ezar, senhoJ'ps, deste numel'O, OCCOI'l'~U
Prata, que é' lil'"da dã do [lriml'iro disLrido, 'Jutl'O dia o gran\le. f'sl~a1\llalo de, tendo ele s:1llir

.Neio quero rnt,';ll' no eX::II.lll' dd:l1hado ,de llfl.(la I 1~llrYeta Vit,il (le Olivw'a, dai' o medico .oarte de
um r1I'SSI'S navlO~, pol'que ISt.O me h'v:lrJ.l lIIUI'O 11.H'llle, o qLl:lrt~'I-,\\'enel'al I1nml'al' conspcutlV<lmrnte
101:ge; mas nesse lllappa. qllR o I\()hr~ milli~tr() l ~il:lliS os (;il'urgiõ,'s qlw tinha di~pol\iveis e adoc
aplcse ;toll,poncos navios vep.ln (l:ll t-'st<ldo dc' ilnll,l., I ,;erell1 tOllos IIll 111P.SIIlO (lia t O qlle se g"{llIio foi
mento efli-'cti\'o; esses POU(;(IS náo r:\~S:H:l dl~ tO, t> Ique I) noul'l~ ministro 011 o ;ljudalli~ gp.llel'al Illandou
entretanto no marna figmalll c.illl·oellb e tanJos. 1'1111111':\1' a enl'VtJta t'm fl'l~l1te a S. J.I;\O, onde ella

Dahi resulta qn~, com a it'Í de prOmOlt.lo, qlll' ,'ste\'e muito tempo ;i rspt>ra r1t)S SI'S, II1edi,~()s. que
dá direito ao aecl'S!\O tl'lIi1r)-:o.e tres annll"~ de 1'111- li'l."J':\In gl'éve ou paL'etle Ile estutla.ntes, dando parte
hal'qlte, o nolm~ ministro vê-se n'\ nece~silhle til' d;~ <1o;'lIle,
estaI' <'muarcanlto olIidal's fim navill~ fJlll:! n;11) 11:1- Qaantlo se deu este fado espprava se alg1Jma
v('gnm, pal'a (rlle se pl'l~elldli\ln as cOI~dir(h; ria ki, medida de energia tLl. parte (lo f1n!lI'e minisll'o ; rn;IS
E o qll\~ resulta dalii '? Bt'su!la qlle o i10hre mi· 3, Ex:. l1<lo a d~lI, arri:;calltlo-s \, COIll es~e mão
nl:;~ro IlabiJita pal'a promoções otIi(;iaf's 'Í:'ê~ n:l0 l~x('mrlo de faHa de enl'rgia, a n:io tel' I'm oull':\
(\'.lqllil'irarn aptiol ..t. I) p:lI'a es~as pJ'oln0~':)"-. POI'- oe~a:\i~;o l1letli(;o para qualquer navio que tenha de
tanto, se'S, E'\, apl'f'st.'lltasse e o (~I rp) 1l'f!isbtiv0 s.lllil',
:l.dopta~~e um novo systelna de f.\'Cê\P\I) de rOl'~a.;, o Eu t1es"jêl.\';1 qne o n01lre milli'ltro me rlisscsse
gO\'tlrll'.l Illc:raria, a t>Gl)llomia seria mnito ~r;1I111,' I' \~(HIl() é fI'ie t:OIlI,j lia r.-di' [';ll~tl1 t:"1Il a. disl~ir'ina f!li-
nós ellll':lrj:lrtlOS eill Ill:lÍS \IIIU vel'/~da dt' redllceÕI'~. :it.lr lia ~o\IIa )'f'I':lrli":io. Pui ... ~I'!!ulldo II rl'!!lI1:trnpn-

C<lm [) ~ysl('ln:l, porem, senhor"s. de l'In~II'-s" ;0, Illll I,m 'ial d" ,'xl'J'cilo pÓdl~ \lal' Il;}rll' ;1,' doente
rq, dlaVl'l:os pô,lres, á e'{cepç:1o de 10 ou 12 q:u' dl~l'()is d,~ 1I0:n1~,ld'l r'lr;1 Ulll Sr.1 \'iç'l? Niio pód",
s10 0$ n:ll'lilS prestavr.is lh 1I1)~S.l e~qlladl'a, f1:l.ll e Se acaso o "íIkial (h parte de dOI'lIII' d,·'pni::; fie
possivel l'~aliz;\I' eeullorniêl., porque ahi t-'~Iii(\ li;!l\ nO:llead,. P:IJ'(\ o-~en i~·o. (lC'\'e re!ll<ontl('r íl fOIl~l'lho
)';"\.11<10 ap;1;\.r:1.tnSill11Ante 110 ma.rpa do n()IH'l~ ,nlni~· I \\e ~ll'·rra. ral';! ~~ Jll~litkiil'; Inas j~lo n;1<l aculIlpl'PU
t:-o. eiassilléactos comI) mOllitol'l's, o Anto',ü) Joiio j' I ,~qln os lIled:cl)s da êlllIIlda. clIlll('Tl~alldo-sp. Onohl'e
O COl'1L1nbá, quI' nê10 p3~S(1m de dllns ltin,:ha", Pllt ministro ('ill mandal,'o,; iIJ~pL":t'jollal', porém inspec
Matt.o, Grosso! Nestr>. ma.ppa ha muitas C()tls:s des- ,;ioll<1j' de ll:U I\lOt!() iWOllvl'llielllf!.
tas. mas eu não qnero ir esgril\'a.tal' o cUflim qnr A junta Ih inspt'~~ão L!l'clarlu que aqupllps me
nelle existe; cl'l'io, porem, que na 01"!~;lnj;:;I~:l(\ dicClS linham la"s ou taes ellfL'l'lI1idades, l'hrollic:as
d('~~rs mapras p81l repal'lição da mar~l\i1a 1Ia algum talvpz. porqne ellt>s p.sta\"ClllJ em sei'vi~o de sua te
deleixo. [l:Irliç;io, em s:'i'\'í~~o da anltada; o I1IJP lJiío qUf'riaru

'l'rêll'ei um rx~mpJo. Tl'illou·se outl'O dia muito pra soIhir ha.rl'a fól';(, j)bs o I\I,LI'I' 11l;llístl'O n<Ío poz as
aqui (\p. (;:lpell:les e dt'. metli\~I)s da ;:il'll1'\(b, Fui \'('r 1't'8lric~~õ:'s nl'(;I':'S;lri;iS ao I'Xatlll~ tia jllnta mediea.,
o lI1:.1.ppa (\,)S ~apf'lIt'ães e adl"i 2:1. O nnhrr 1I1i- porque P('I'~:lJlIou·lht-l sóm"ntll se aqlll'l!f's homPlls
nislro, ilPgunclo ynjo <lo SClI relatorio, pou1'0,,; C3- !·~r,:JV;lm tl'Jl"JJtI'S, Orii, sl'nh0r(',~, não LIa l1t'l'tl~ Rio
prllá('s te~n embarcados e os appli\:a f]l~asi to;lo~;\:-: de Janpiro qnnm nJo 1.p.I:lla Spll a(;haque,. não ha
'~omi'anhias de m"1l01'~S, como ronÍ'~sSort'~ ou 111.<;- qnem não so1l1'a c1<J ü~:ld(); e mA~rno já diz"m os
trudort's d,)s aprendizes marinhr,j,'os. No marpa llIedil:o:> qUt-l no Rio de Jallt'il'o só não soífl'e do
li o nome do padre Ferna.ndo CUl'velbl, em ~1atto I li};<ldtl <[nem nito o hJrn. Por isso, quando 11m offi~ial
Grosso, figuranrlo corno capellão e tendo no ol'ça, é ,sujeito :l. jnspe,~,~'ão, f.lcil é dizel'-se que elle soffl'e
nwnto íl eoll1rl'tl~nte quota; pois bem! flsse !tomem ue gastrite, enterilt!, hepatite ou al~umas dessas
foi i1f1miLtido ha quatro annos,' a seu pedido, Inazellas ac;}badas em i,~e (Riso.) Foi justamente o

E i~to é importante, porque essas quotas a llc- qu~ acolltecl'lI.
funtos e tlelllitlidos Leefll um gl'antle perigo; os Do resultado da inspecção d~ que traIamos, o
nobres ministros esteta acostumados a aproveital·as nobre ministro havia de reconhecer flU" aquellea
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medicos tinham alguma cnfrimirlade; mas, por
wnlnra ?· Ex. pergulilOII :1. juuta dn inspcc\"<lo, ~e 
a lii"l"~lia r•r·a tal rp1o os llihrlua de prestar o serVI· 
ço '! N:lo perguntou. ' . 

0 Sn: MINISTRO D.~ MIRINIIA ;-Rr. PJI<•s pl'P•JÍÍ\n· 
''!110 t•slar e111 lf•:rtau~elitu li? hospital, a r.~~us•·)llll{,'li· 

· CJa é cl:IJ'a, ll l)lle 11110 potiJIIIJl elliiHII'Car uni!WUIII
tamcnle para a Europa. 

O Sn. SJLVFIU DA MoTT.\ :-N:io precisavam 
estar• cm tnllar.neulo no hospital, e n:lo estão. 

Q Srt. ~llNlSTRO DA M1RlNII.\ :-Estiveram. 
O Sn. Sn.vExnA DA MoTr.~ :-Estiveram, mas sa

hirnm logo IJIIIl o navio ~eguio via~r.rn. 
Se V. Ex. tiv••sse posto as J'PSIJ'it~\'ÕI'S pre1:isas P 

· se tiv~sse prrgunt:11!ó :i junta de iuspecçáo se n 
mn!cslra desse~ offi~rars e.ra tal, que os imtH'tlia di' 
ernhaJ:caJ', cslrJ.a V. E,.. cr.rlo lle que os ull'dkos 
que flzernrn a lll~P~·~~~ão, eu·cum<pcdos 1) r•scrupu· 
)osos como s:lo, d!l'laJu:-Com eiTdto, estes h'omeu~ 
tPPm :ilgtJIIIII lwpalite, mas pólie se1· até que a via-
gem de rn:1r lhes faça bem. . 

medico do um corpo fixo em um11 il~a, e ô pro- . 
[•·s~OJ' da I'St:ola ''" medicina. 

. O Sn. I'AnAN·IGUÁ :-Mas isso n~o o }mpedio de 
r r ao Potl'a::uay, as>tlll como. 1 ulJ·os em 1guaes cir
<'llfiJslalicias. 

O Sn. S1LVEIIU DA ~loTTA: -Por que raz«o o 
no!Jm ministro lião nomeou o Sr. Cammho:l '! 

0 Sn. M!NtSrRO DA MARI:IH.\ :-EIIe foi nomeado 
e até pre~o. 

O Sn. SJLVEmA D.~ MorTA :-Foi preso T 
0 Sn. !IIN:STRO DA MARINJIA:-Foi, porque DilO ·se 

apJ•cserrtou imllltdill lamento... . . 
o· Sn. S!L\'ÚRA D.\ JI[OTTA:- Entiio lambem 

cn IJ'OU na ,qrin•e. 
O Sn. Mr!l:srtto o.~· M.\RINH.\ : ..,-- Não, porqua 

t't•ct•beu o al'iso j:i d••pois de. estar OOIIlllado outro 
wetli•lO. El'll urgentt1, elle . n:io aarareceu, e roi 
pr'I!SO ; o quartd-gt~neral não sali1a do mo!ho 
porrtue el!e não so tiulia apre•enlado. 

O Sn ZACARIAS : - Foi o Óitnvo. 
O Sn. Ml:'!ISTR•l DA M.\lll:'!HA : -Os medit10S ela 

ju~Jia sah~am r(•f'[eii:Uireulo o fim _pam Cjlltl· eJ'IlJI•ila o Sn. ~r:rmrno DA ~IARINH,\:- Mas Psse· n«o 
.n mspPcç.ao._Eu mio havm tlt> eusruar·lhes o officio. chegou a ter o <.VIsO em tempo, porque já eslava 

O
" ~ 'I D · nomeado outro medico·. · · . 

. . :>R .• n.rEnu DA,, orrA:- ~vra ensinar. porque 
nlras •·n• pt·ecrs<J que •'lit•s devotamente dissesem O Sn. SxLvr.rn.\ DA MorrA :- E' por essa ra~«o 
que t~s iJ!srw~cionatlús estavam doentes, m~s podiam quiJ V. Ex. ba ue ter yrtives de medicos em sua 
se~rnr· vrag1•m. rllpar·tiç5o. 

M:rs .. Sr·. pn•si.Jon!e, este. fado da ,ryl'live ou parede o SR. M:NISTRO D,\ M.IRINRA :-Mas atlenda v.Ex. 
'!lo rurdwos pa1·a nao scn·rr·em, IJIIO parece insioni- q1111 cu J':i achei o S1·. t::uuinho:i medico ua. ar· 
Jicnntt•, a m1•u ver lt•m 11111 a!eance muito ~r·a"ntli• 1 u f J 1 ·' 
r

ar·a a disdr>liun da J'er>aJ'Iil,,lio tio nohr·l,' mr'r.Jt'."IJ•o.· mata." l~n.te a aeu t aue de rnctlieina, Jogar·es am-. " !Jos VJlahcJOs. · · 
JS.)o posso. couceucr· que to.tlos CSSI'S facullaliros ~eJ:rm J'~mrssos para o sci'VIç.o; r pois pre1:isamos O Sn. ZACARIAS :-Enliió isso é com o Sr. Joa-
wdagar qual a r·azão .ror· fJIItl lotlus elles se ani- quim Dclphiuo. 
mar·am a tl:u· consecutrvamente parte de doente uns O Sn. MINISTRO DA MARINHA: - N:to, s3nhor, 
apoz outros. n:lo é. · 

O SR. ZAC.IR!AS:-Aié o oitavo. O Sn. SILVEIRA nA MoTTA :-0 Sr. Caminho:\ jâ 
O Sn. SILVElttA D.\· ii!OTT.\ :- Sr•. pr·esideute ha er·:r medico da :trrnatl:1, quando aprrsontou-so a oon

.nn :u·matla melli.l:~s (ll'ivilel(iat!os, que n:to.são 'no'- cuJ'sO e foi nomeatlu professor d:1 failuldntle de me-. 
me~ tios pa1·a salurr;m; c, tlestlo qutl a disciplina é tli~ina. Pass:l por um hahil metli.co ; nllo contexto 
farda po1· u:ua predllec~:Io, o superior não tem ma i~ os scr·viços que .prestou no Pal'agGay, mas declaro 
acção. · que o Sr·. ruirristro n:io pótle cóuser'var como cil·ur-

Tillnos, t•erln nratia, um medico na ar·mada que ~i~o d;~ armada uru professor da faculdade de mo
est:i emprrg~do em uma .rep:irtiç:lo, e quo t•ntr·P-' diciua. Se :1caso o cr.user·var·, isto queJ' llizeJ' qne 
tnnlo, 110 c;tso de ncecssrdad1•, p61ln st•r norru•atlo ha rut~tlicos 1111 armada teJ·r·estre . 
. )1111'11 rrnb:m::tJ·, vrs!o como não mo cousta qu•J haja ua Sr·. pt·csid•!nlt•, todas estas considerar.Cies, fil-as 
:tJ'm:ula mcLirccs com contr·alo p:rt·a seJ·vi1·t•m sóureu- ~u sempre em camiuho da d?monstJ·açãÔ tle que é 
te w1 torra .. li':io ~·'•'lauto, o nobre rniuislr•o cou· rw~essal'io onlJ'O, systema .tio fiXII\'áo dtl foJ·ças de 
sente CJII~ lrnJil metlwos occupnudo empl'Pgos incom- rn:u·. Mas, deixando <le parte outras múitas cousas 
palrve1s com o serVIÇO da armada. N"ssB caso est:lu tia J'rrartiç:io tio nolu·e miuisll•o, vou chamar a sua 
nqurlks que são, por· cxt>mplo, pr·of1•>s· 1r·cs da csco- allPll~tio para a t•slllrilidade. de nossos nrsrnaes de 
J~ dorlll't.lr.llilin, e que por tJSSil facto mln estão em rnal'inlta. Quo numeJ'O immenso do O]lPI':trios tem o 
drspmrrhrlulade rara emiHJrt·.an•:11 quando 0 nohre tia Côrte I e o quP rrorluz csto nJ'SPna!? Ha quantos 
llliliistr·o IJUizer·. Porque, pois, hão uo clles ter esta arlllOS está no estall'iJ'O n cor·veln Gumrabm·a ~ ha 
isenrtio? · lllllllllOR foi lançada ao mar· a corveta Seto do &tem-

Eis a raz:ío da indisciplina. Os mctlicos devoru lll'o~ H:r., trcs anuos l)tlll sr. tr·ala do armar esso 
icr· utna escala tle servico extr·aot·dinal'io, esle O:JVJO e arnda nao est:l prompto I 
deve. tocar. a todos; mas o S1·. U1·. Camitrho:i, vr.rb1 , . O Sn. nrn~mo o.\ Luz :-Ainda tinha llo rocclrct• 
gratw, o 1:n·urgJãu da armada, os!:l crnpl'cgat!o como 1 gr·arulc parle da couraça. 
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O Sa. Sir.VF.IR.\ DA MnTTA :-Eu a vi Janr.nr no 
mar co111 pa•·te tl<ltlnut·a~a h:1 li'•\R aunos:-••nlr<~n "" 
ditJU•' para eumplel:u· a enura~·a. e ain1la uno· eo: 1 

cuud uul:t; '' nl.ro•l a 11 t• 1 I ~111 o\1111 11 n ·o 11ol a 1otr, , mm e .11.11" 
e tripola~ão coino navio IJUe está em armam •nto 

O Sn. IIÍIXI·TRO nA M\III~I!A: -.J:í s11 mostrou o 
COIIII'Ili'IO tlis;o: não ó exaetu q 1~ esse naviti tculw 
guarnição compMa: . 

O Sn. SII.VE!RA. DA MorrA : - Eu trago o faetn 
pn1·a moslra•· que cm lt·"s an11os o a•·senal de tna
rinha não pO.ie apromptal' rsse. navio. 

0 Sn. MINISTRO D,\ .MAR!NII A ! - E eu digo que. O 
navio não tem a tr1pnlaç:io co,·respolldente. 

O Sn. SIL\'EmA DA MorTA:- Mas tem comman· 
danle. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA:- Tem, 
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-E ha de let· imme· 

diato. ·Se não Lern a flUa!'llição que compete :1 sua 
lotarão, tem o esl<ulo maiot• p01ra ir 11 bordo e 
voltai' por terra. 

Entr·etanlo, que fazPm as offi.iinas do arst'nal. 
onde e~·eio que ha m:li~ d~ 2 OJO trabalhador·l's? 
O que produz que llO!'rllspon•la á dt·~pflza q1111 se 
faz com tnntros oper•at'IOS? H.l tantos offieina~ que 
em nlgumns se fazPIIl eanee os de folha 1. Entretanto 
a ,·.orvetn Gttanahara airula està no estaleiro e a 
outt•a cm tnuito aiJ•;tZO; ainda agora se trata d•• en· 

. commflndar artilharia na E111·opa pat·a ~s~o navio, 
Senho1·es, é lll'ecilol mndal' 1le systenu. O a1·senal 

de m:uinh:r com 2,0011 trahalhadOi'es, com. s~us 
m·m·1wns c almax:u·ifados, com sett' deposilos do• 
m:11leiras do.•speillliosos e improtiolUoos,. n:io póoh• 
servil'. O govcmo deve mudar de systenHI dl! for-
necimr•ntos. · 

Aind:1 hontem, senho!'CS, vi um· arutun••io da 
repartiç:\o da gUi>l'l'a, i]Ue p:ulr.eo da mesm:1 doença. 
cb:IIO:lllliO propost:1 para dill'ero•nl••s genHI'OS dol IJUC 
pre1lisa. Allmll·ei·lll•l . que se c!tamaRse proposla 
pa1·a ~.OOQ mct•·os do algotl:io destina•l•l.l a hnlsos 
ele cnl~:1s de sohladns. Quantos nril holsns niln st• 
Mo dtl fazei' cnm 4,0i)!J melros de algodão· I N;io 
sn:o pat·a fot·•·os, porque para f11rros do calças pr11d· 
sa-se dol 20.000 rnell·os. São 4,000 rno!tros só pal'a 
bolsos a bolsos d11 soldados que não tem dinbeiro 
para Ciii'I'Pgar I (Riso)·. 

O mesmo aco)nteco com a mpartiçao da marinha. 
Os seus armazeus esl:io cheios, e oritrelanto COII
Iinúa a f.IZtlt' IH'iipostas pam folt'no:cimcn~os, sig11al 
de defillir.ueia de s~us armazeus, signal de quo wiD 
Jli't'st:un os genr.ros que 1:\ nxistem, comD :11:ontoc~ 
com a gmndc encor!liUCIIIIa dn gnneros quo o S1·. mi 
nistr·o eneari'I'I(Oll 11:1 Europa ao Sr. Gunllar·:los, a 
respeito do qu:il nada digo, nolando somPntn qu•· 
envion pum os lll'lll:lZo'n; da rcpartiç5ri al;,:-un; gé
neros que para nad,1 set•vem, verbi rratia, mao:hinas 
de lormt' cnfu somente pam um.1 on duas p••ssoa~, 
proprias para uma pequena familia. Quando um 
comrnissa!'in do1 navio de guer·ra r·o•quisil:l machiuas 
de t•m·ar cafu, destina-as a uma tripola\::io inteira, o 
po1· isso creio qno as madtinas que vieram tia Eu
ropa lta:o do fit:ar nos at·mazons. 

26l 
N:lo entro, repito, na· analyse das vantagens que 

o nnlu•e minislrn tirou 1tesse fnrnecirn~nto ; mio 
eonte;lo·:t ll:tpaciolatle do ful'lll'ei•dor·: Jllio o t:onhe\io, 
" n:lo cu~tnm·• fazP.I' juiz"s t·•met•al'i .. s: Po•r·~uadü-me 
q '" o noohre rninisti'O, fa7.1•ndn a eno:ulll~lllla, linha 
r;t7.Õol~ p:u·a conlia1' lll'lie. O q1111 wolo SOI!I•'nte. 6 
l"'l r<'mett~u t•nu~as quH n.to tt•in apJllieaç:lo .ao 
sct·viço da llltll'inha, nolu digo que huuvesse outro 
a h uso. 

Mo iu•ln, senho1·r.s. me cnnlluz· :1 ncces~iolaole de 
so• refoll'lllar o svstcm:1 de 1\xaç:lo !te forças. E' pt~e· 
ciso quol o gove1·n•l tenlm autonz 1~o:lu para. uma 
~~r·ta forva e pa1·a a.·m:1r certo nurno•ro t!H navios. 
D:mdo <'Stil autorizaç:lo pode o corpo h•gislativo 
sahm• tle aulcmiln qual é a ll'ipolaçllo ne<!llssaria c 
os. genet•os indispensaveis ao Colusumo dessa b·ipo· 
lamlo, rnas da maneil·a por que se eil:i fazendo nllo 
é ÍJnssivel. . . 

NJo posso ainola, Sr. presidento•; annuir ·a eR!e 
systema de fi xa~:1o do forças, porque é elle que dá 
lnga•·: os g•·andes inconvenientes que .se obsct•vnm 
da di v sã 1 i.le nossa esquaolra por tantos l11'gares do 
litot·al onde essa força n;lo é precisa. Nós temos 
lres divisõos •l alilrn dellas ha flotilhas no Rio 
Gran•le, Ur·uguav, Matto Grosso e Amazon:1s, afóra 
a dn 1\in <1:1 Pt•ata, para que esse desta~arnento da 
i• d1visão? · . . 

Ha muitosanno~. Sr. pt•esidente, que me opponho 
:1 despeza que se J IZ com a nossa divisão naval no 
Rio da Pr·ata. Entendo que o meio de nos confra
ternisar·mos com aqu~lles povos n;io i! por ~erto · 
a ostr•ntaç;io da f,,,•ç:l •. Esta os!cnlaç:Io ·tern sido 
111'etexlo para que al:.:uns hoomens maf illteneionatlos 
olaqnl'lles paizes fonwntern animnsitlaoles contra a 
nacion di dada ~~·asilo!ira. E' ess:1 ostentaç:lo de . 
f•ll'ças quo nos t•JIIl prllju•lie:ulo; a opiuiilo tio llio 
ola p,·ata olh:1 envesgadarnente Jl'll'a o lkasil, pot·
que vê semp1·e nossos navios em suas aguas fazendo 
;u·t·eganhos pueris. 

Nossa diplomada bnje, senhores, nilo lem pre· 
cis:ln de apniu "" navios em Mou!evioléo. Ho1j~ que 
as nossas questões com o Pa1·a~uay se desataram, 
pn~to que eu. não 1lescanse muito na soluçiló do 
lli'Oblema, !llllo•n•lo que a altitude do Brasil, a sna. 
rosimln diplomatica,olevia ser· oulra que não é •. Nilo 
ha Íll•cessitlade de lermos em 1\lontevidéo uns 
J•ouens de navios, ·um offieial genei·al conunan • 
ti a111lo uma estaçilo, com f1·agatas que fazem qua· 
rcntena. Entendo antes, 81·. presidente, que nós 
devemos (ao menos esta é a minha opiniilo) con• • 
stll'var nossa posição eomo na~:ao mal'itima, Dilo 
como naç:lo mililar. O nosso .futut·o é uma gt•ande 
mal'inha paril p1·óteger um g1·:mde lito•·ai e um 
~r·ande tlOIIHitel'o:io, mas lltio ha de sel-o p,or meio 
da clonqnista. Ha de ser o da lnglatel'l'a, 'se tivet·
mos .ju1zo; [ta o é, porem, com ·esse systewll· de 
mal'inha quo havemos tle chegat· a isso. 

O nohre ministro que•·endo p•·eencher seus quadt·os. 
•l•l mn1•iuheir·os co111iuúa com o systema de recru
tanll'nto c eng:~jamento. 01'11, é uma anomalia que, 
em um paiz destes, onde o oxor·cilo so compõe 
de praças sorle:ulns, nós n:lo lenhamos uma ins~l'i· 
pc~o m:~l'ilima para sujt•ilar ao sel'viço da armada a 
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l ,, 



,,, 

.2G2 AN~A~! DO SENADO 

popula~ao do Jital'al, ryuo para osso serviço é p1·o· 
pda pdos·seus halHtus.,, 

quo nrro p1·ccisam prclit• cJ•edi!o nntccipnclo, c-a 
pi'OI'a é o rpw ncontnceu com o Indfperrdcucin, o 
JctNI1'1f, 1.1 o Sulimür•s. · 

O Sn. ZAt:AmAs : - N:1 lei tio J'CCI'tJlam••nto inn
tilisaralu issu; passa1'a111 para o exercito iuJtJvi-
daiJientc. . _ 

Eu, Sr. pr'•J•it:oute, tenho do ~ntt·ar no c~ame 
tlnste :ti'.! o tio nos~o gnvcr·no; porém, ~!1t1•s dt) cho· 
11a1' a •·lle, rlevn cousi~ll:tl' ~un :l carcncmtle syst.rma 
tle adrninistr·ar-·:io,·:l f;'t/Ja de suhoi·rlinarão •los uqs· 
sns !(OI'I'I'Ilos ao t:or·po l~>gisfalil'o. é quo l1'11l d:ulo 
Jog:tl' a I'Sta fl·!lll:t\':ÍO p~m ahusos l:io esc:lfld.IIOSOS. 

O Sn. SIT,\'EIIIA· DA M••TTA :- ••. nrro l••nlnmos 
uma lei tio iiiSCI'iP~'<Io ll1aril1111'1 corno 11'111 a Fnln,:a, 
e da tJIIal tim a sua gt'a'ld•• m :riult:t!(l'tll 

A ln~lat"rra, q11e J.H)dl• apn•.<enl:u· 11111 quatlro dt• 
300,000 IIJ:II'ÍIJJWII'OS I! qlll' 10111 aim(a O ~V:<tl'lll:t tlt! 
reci'Uiamonto e111 pari••, posto qu~ con!l~~muado " 
fóra (rt~ uso, a Ingl.atel'l'a a. J'e~(wilo tle s•'llo; fllll· 
prPgados·om·rHee v:m!ngt!llS dj~ org:liliz:l~·;1o da rna
rinha, qtw enlt•c nós n:io cxi,IH. IA, poi'· ex••mpln, 
o t't•ct·ut:ulo srt·ve qnalt'" annos; 110 Jim tl~·~t~· l•nnp11. 
se elle se cugaj:1 p111' 10 anuos t••n1 •lil't•itn a lltlla 

· pensão, e se se tmgaja por ~O lt•rn tlir·Pito n:io "ú 
a uma pens:io como a uma pnsir:io rm lir·,.ruwil'lt. 
Entt·e uós o qne o que. o minislt•o tia rnat·iuha oll'c•·. 
reco aos nossos mat·inhdrns~ O t'e<'rulauwnto, ,. 

·depois de pt·cerJChet't'lll o tt•tÍJpo, se. se Pu~ajam, 
tem o pt•emio d~ engajamento , garautia de fului'O, 
llOIIhlllll:l, 

A~ot·a qne se '!t•ata do ct•r.ar nm viveiro r(,. 
apremlir.~·s I!Jal'inherrus, ••stab<'J.:~ntHin·sc compa· 
niJias nas pmvindas, cu n;io vejo tatuhcrn, Sr 
pt'I'Sidentc, f(Ua( e :1 gat':illlia C(llll O miuislro OJJ'e
rece ás cr·i:111~as qno s:To alistadas ou quasi m· 
ct'tJiadas para essas comp:111ltias. Corno ha de um 
poiJJ•e pae .OU m:le IHI':Il' Sl'U lilhn pat•a IIII H\ COtll
pauiJia de apt'Hndizcs tn:u·iuli1•iroJ sem ler urna 
perspectiva de futuro para csle ~ 

Enlt·e nós, tl mi.<tcr t·epel.il-o, ~ marinheiro u5o 
trm gat•anlill nenhuma; qw111do se acaha o sen 
pt'<1Z:J de engajamento, vao proeurar outra vida. 

E' fii'I'Ciso, pois, urn tt•ahalho de t't.•or·ganizaNn, 
se queremos tet· tn:u·iuhn. O qu" n<i<~ l't.•jo •\ H\'S· 
tema; tl o que falta inliJÍI':tllll'lltc ern todas as nnssa~ 
cousas. Quer-se soldados, qu••t·-se mat•inh,.•iros, c• 
Se O dinheiro lliÍO cltl'ga, clauia·SIJ rot• ÍlliJIOSIOS C 
emprest.imos. Os ministros u~l:io st•rnpt'tJ olha111lo 
para os seus suc1:esson•s, scrn,•antlo espiuhos pelo 
camiuho, contautlo que outros llws sr.ulit·;To as 
pontas. 

O nobt•o rnini~tJ·o (o n:To é sú V. E\:.; quando mo 
dil'ijo'a V. Ex. é coru t'tlfi'I'I'IICia ii rmtidatln -llli
.nistro- c rn.•srno oru rl'l:t1;;io ao corpo lt•:!islalil'o) 
sahr~ qut~ a Fr·anr:t nm ·ls.·m. vPndo os pr'OI!I'P~sns da 
marwha do 'jllPrra da llldal••tTn c dos Est.ulos Uni
do~, CJUü díl\~:1111 tlf~SI·'IIVO)\ iiOPIIIO ao ill'lll:llllfllllo do.; 
navios ~ncnuJ'.t('atfo,, larllhl'tll tjlliz lt'ausl'•lt'nlat· a 
~na mur11ha, qu11 ••t·a JH•d•·ro•a. rrws ljlll' I'SI.tl'a 
fit·arulo fr'iiCa, pul' nfio t1~1· :H~nnlpanltado u npr_•rf!..'i
çoanwnlo CJUO as uult•as na('lies lirdt:tlll iuiciado. 

O ~R. ZAr..\RI.IS:-Ap•>iarln. A mesma l'nz;in di., rs· 
eus;lt]ltl\ dá o gíPJllrno thlo os seus iJ,,Jeg-ados. Pm· PX· 
Wlfil••, nn L 1Íl:11·io !(aslon-sn o r1u:ulr11JliO •la quantia 
lix tda, pot'llll'' o govt•t·no faz· o mesruo, quanJu não 
gasla o decuplo da \'erh:t vola•la. 

O ~n. Su.I'E'R.\ n,1 Morr.1:- Pt·incipiarei prlo 
[Jidept•ndelll:in pam11111Stt·a1' estes alm,os do govrt·uo. 

A ~~~~~~Oillrw.•rllla senilnr·tl~, P as Íltslr·th!~·t"ics llad:1s 
prh· gOI'I'I'IIo pará a c•Hislt'ttcç:io •I·~Indr•pnulm.:ia 
s;io dal:ulas •le 22 111• .lnnho de t8d. Nesta. data 
eslal'ilrn as r.amams t'l'tlltidas. 

O Sn. JuN•2U8IRA:-Não apoiado, linha havido a 
dissolti\'áo. 

o Sn. [l.umos n,\IJRETO:-A 2~ riA Maio drsse 
arrno foi a e:HIIlll'a d issolvith. 

O Sn. Sir.\'t·:IttA PA ~lorr.1 : -11nm; foi dissoll'i
tb L1Jll 1~Liio e euu\'ut::Hiil a as~lliJIIIlCiL gnl'nl p:H'a o 
fim tl11 iiiHIÕ. O goi'CI'IIO f1•7. a Plll:ommrnrla dr urna 
CI)IJSII'IICI'ITO p:u•it a C)ll:tllláO titrfl:l aeuito .1fll'l'il'l, 
rll•[l•t·rniri;IIHin I]Uil o maxiruo pr'l'\~0 fnss1• de WO mil 
/ihl'ns. Esl<i isto nas instruce•ies tle :22 do Juuho de 
IH72. . ' 

Sr·. lll'csident~. ant1•s de cnlt•nr no tlesenvolvi· 
IIH'Uto .d1•sle uegocio tlevo justifh~:u· as prnpo,içll•;s 
qtw r.uurll'iei nt•sta casa qu:mdn liz o meu I'I'IJIICr'J• 
llli'IIIO pediudo Cl't'tas inf'ununçll1•s pam me hahili
tat' a ll'alaJ' dt•ste assuruplo. Diso•' ~u : o govt•r·no 
')tl:lltdo f1•z esta en,•otnlllt'lltb t;nlllllll'l.lt•n nrn rrt•o e 
u111 t:r·.iu11•. CornnÚJileu um lli'I'O, senhnrt's, porque 
a CiiCOIIIIIIC!Id:t dil 11111 ll:tl'iO dt!HIIJ pol'le,.rliCOlll'aÇ~· 
dn, niTn podia 1!illll'ir tliJ m:mcit•a alguma :is neccsst
,J:tdiJs do Irnpr•l'io. 

Pois um navio cnm o calado tio 25·p•!s poderia 
s~rvir pat·a opet·açúcs no llio da Prata~ Nilo, por 
certo. 

Dizem quo ello f,Ji f~ito pm·a tr·nncar o Rio da 
!'rala, e pnt' isso tomou o· nnrne do trancr,. Mas, 
~r. j:.J'e'ideule, llf'll1 nw,;mo p;u·a isto elle poderia 
~PJ'vd·. Um n.lvio dt•sta nrtlern. dn~te peso, c, so
guruln 11i7. o t:ontralo, g:t.~tando 200 toneladas de 
e:n·v;io p1H' tlin, o ~~nn1 carv;ío pat·n. li'O:\ dias !'ónwn· 
te, podel'ia a1,aR•\ p·tirat· nas •~nstas do Maltloundo, 
jtruln :i i'llta tios Lulto.<, nu nas prnxirnidatlrs tlfl 
J:an~~o 1n;.:l••z. fl:IJ'a R•·•rVil' cln navio crnzt~ir·o ? Não 
podia servit•. Seria uma l<!rrwridnde do gov••J'IIO ~~x.
pôl' Ulll vusn Ue~st•. p•Jde :L SL't'vil• tle cruzeh·u JHlS 

A Frau,·.a, st•nhor;~··s. no Sl'll lilldurt de lS:iU dr.u o 
OXCiltfllll filiO IIÚS tf1•ViHt:>JS l••r• SI'I{Uid1\ a'(Ui. () ttti· 
ni~tr•o. da ru:1J'inha ~~~~ Fr·an~~a pPtliu lngq lllfl t:J'I!llito 
anrawl dn unm snrnrna t.'ll!ll'tll1 1, Ct'l'in IJIIO J'or·ant 
di'ZI'SI'IO rnilltti1•s de l'r:IIIL""• pal':l Jt•;ursl'onuar• a 
sua m·~riulm, quu em pr1!dso ftiSH! de f·.'rro 11 t'l'a 
dtJ lllauoiJ'a,' Ern nosso paiz os mUtislrus eHteHtlcm 

arnws do sul. . 
E ~~01111 o 11olu··· minislt·o liavia tle fot'lli'Cet' <lar· 

v;io a l'~:-ie na\ i1l? [[avia ollu tlt~ P:-:far• ftllltleailo lli\S 
eostas do M:tld1111:tdo 'I Ao oulr•at' nas e.ostas tio 
~l:tldl>lltitln, ha 11!11 Jli'CJIIc'no altl'igo onde o 11:11 i o 
podt•r·ia I'SLtl' fundt•adn ; mas, de IJUC servida o 
IJ'a/Jca eslamlo fundeado ? 
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Antigamcnta navios qne m.'am collricallM pn1·a prcslaçtto 1111 t MiO.OOO, qn~ n:ío sahia ainda se o 
seJ'Vil' 1ltJ Cl'IIZ<'iro, quaudo ii:Jvia.JH'•:•·~.-idatl" de paJ·Ia1u••nlo havia de sauceion:u· nm OJ'ro tlest~s. 
e~talu•lt•ePI' hloquo•io, cou,;• 1'\':lln'·~~ S<>h a I Pia. IJ,je 
o~ n:1vios a vapoi'manlet•m sn c111 I'Siadu d11 .J•t>tlow O Sn. Z.ICARI.\S: - Apoiatlo. 
pôi'·SH r.lulllOVI.m·>ulol lo~" que n.pol.tla 11<1 h11rtzout•• . O Sn. Su.vE·n 1 nA ~hlTTA : - E a pJ•ova é que 
algum vaso, t:II.Jll rnlradn s11 IJtJer uupo•dtr. ·Porem o•sse n:1vin '""''fiPIIdwcw foi assim es.:ar•nnno its 
um na1•io d~ ti,OOO louelatlas, c·•m Clll'V;io pa1·a li'"~ o.c•:nltas. Fall"tl·SI> que se tinha eu•:nmnJHJHiado·o 
dias súm·>nl•l I ... ConJ•l é quH,o uubru JllinislJ~l un1·io; ma~ ;ll~n·•m rwdio cretlito arJui para G~se 
ha.via de J'onwceJ··lllt' ~UO loJwlatlas dtl carv;in por n111'io? T11nm VV. E Ex. noticia tlislo ?. , • · ·· . 
dia 1 E veJa tamhen1 o nohrn miuislro qrll) d<•spr•z:i 0 S z " 

• J' •100 t 1 1 I' 1 n .• AI:Aaus: - não, não. era lll'üCJSo <JZ<!l'; • ou r. 11! a.s pu1' 1 1a, pus as 
a!li,não iiiiJlOI'Iariam omm.•nos de 10 a I~:OOO.lOUO. O Sn. · Srr.vEIIlA DA M••Tr.\ : - Ah:nrm pedio cre-

E quo servii~O iri;l [ll't•sl:u· esse tranca ml'llio da dilo pa1·a pa~aJ' Pssa~ t .~150.000 ? Ningn••m. 01·a, 
Prata, senhores? N.ro liuh:unos eV<!ulu:llitlafle ti•· eu r.stou fallautlo no p:ll'lamenlo de um paiz civili· 
contesta~;lo com qualtJUeJ' na,;!o ma1·itima que viesse sado o julgo qntl ninguPm conteRia qn•l isto é um 
ao D1·a~il fll'OcUJ'ar a uuss11 cüsta. Para·que enl;lo um crime, quu o 81·. · ex:ministro commetteu e pelo 
navio destes? UtJic~Jrn'llt•J pa1•a oslonta~;to ? P•u:a qual devia ser accusado ... ' . 
so lhe !Jral' o ret1·ato, que esteve expr.Hlo na rua do O Sn. ·zA~.IR!.\S :-Apoiatlo; ai mia é tempo.,-
Oul·idor e não sei su h·tje na l'tlp:Hiitl;io da marinha, 
poi'<Jil~ .lliz~rn que , o retrato fui vewl ido, :1 essa O E;n, J UN<JUI·:In.\: - PI'Ocr•t!P.u patrioticamente. ,_ 
reparlin:ln? . o sn·. limEmO DA Luz :-~loitJ'aJ•ei fJilO procedi 

SeuiÍoJ't•~, eu sempre considerei i~so um rl'I'O, (' legalm•mle, qtw as c:uuara~ ··appruva1·am tudo. · · 
não só um ni'J'O ac.~ido'lllal mas sulisfaudal. N<in O Sn. · Su.vEiiu 0.1 MoTT.\ :-L~g:llmen!A n:to; 
potlr•UJ<~S to•J' a Jli'elt•nt:;1o. Jlf"' OJ•a. de sr1· na~:in IIII" quaJlll•> conlralou não tiuha direito pam dispor 
se appttJ•elhe ptu•a as <!V•'IIlrmlidad~s dt< um:1 !(ii•'I'J'a desse •liulwii'O,,. 
mantuna; podel'cnlo; tr•J' alguns llitlUitoi'"S para a 

. nai'<Jgar,:ilo dtJ rios, [J:u·a fc~l'(llll' tun 011 outro [lasso; O Sn. Ju:-.QuJ,IRA :-0 q11~ é então o ercdito 
·' ex: J'aot·•linario? •.. E' isso mesmo. . mas ·11111'10 tlaqueii•J porte é urna ostcutat"<lo l'iuieu· 

11L, Ulll lll'l'il do govo•I'IIO, erro qrw o uolJI'e senndor O Sn. ZAC.\IIIAS: -Só ha credito oxtJ·anrrlinario 
pela proviucia lia llahia, memlri'IJ da enrnmiss;io li•' q J:tudo sohJ'tll'l'JO um facto, que não· potlia ser 
nwJ'iuh:L e gut•i'J'a que outro dia lilllou, j;i indicou ·p,·o•vislo pnlo legisladOJ', - · 
na o;·ini;to tpw •·mittio, I! que eu acompanho, a O Sn. JuNQUWlA: -Como um:1 gueJ•ra.irnminente., 
"respeito do futu1'o tlus navios oucouJ•açadus.. . 

f!:u nstou couvt•ncidn. Si!UIJIIJ'e~. LI~ IJUe 0 pt·o- O Sn. Z.\r.Am.\s:-Qual guerra irnmiilente ! 
gJ•css(> imJIICIIso da tu•tilh:tJ'ia I:I!I'J!tU·ü a :~o:aku· CllltJ O Sn. SJLVE!R.\ o.1 MoTT.\:- Com f'Ssa imminen·-
as eoura~as d11s ua1ios, COIII'illlceutlo-sey~,B'''~"''''IIos cia os sr.nh•>J'PS est:lo lii'J~il'ando que .eutilo vi:1m 
tle que a melhm· aJ'III:I de gtii'J'I'a que pudi' havr•J' é tudo com o~ulos vel'melhos; a11tt•s lussc com oculos 
a l'apitlo•z do movim•·uto ,, al'lillr:u·m· Jll'l'feila. Uma azues I 
'fragata, quo aude 1 1~ ou H.i milhas ll te.uha UIWI arti- A Jll'sprza, snnhoJ't'S, foi aut01·izada fó1•a de todas 
lharia d" 4(10 ou fjOU, cmlium só dt.1i1s ou ll·ns pll as condi\~Ões, s••m que o governo !miasse, quando 
(ia~, ha de zumh:u· co1upll'lam·!ule tle qna11fos tmw·a• ,, cor·po J~gislativo se reunio, de· a· peuiJ·. Pa· 
os nossos miuistros 1uaudan•ul I' ii' pam o 1.11·asil. ~ou-se ..• 

A JH'OI'il dr:sto asst'l tn . ··st:i em um fao:to 111uito o Sn. ZAc.\niAs :-Pagou-s~, porque era da 
couhecitlt>. A f,JIJIOSil batalha do! Lis.<a, Cllllllilalltl:rd:r ho1u·a do BJ·asil pagm• nos que ll'abalharnm , 
pelu almil'ailf;[J l'o•rsauo coulm n aiiUil'<~llle 'f•·~l'fh11lf, 
tl a prova <!Vidente •l:.•sla opoui:io que suslc•ulo, na ~ Sn. SJLYE!ttA DA MorrA:-Pa~ou-se, porque 
que.se rl'f••ria o uohrc sr•nado1• pda Bahia; o /te qtJJZ•·mos salvar a lionm tio govt'l'IIO e parn n:to 
d' Jtuliu foi mettido a ftJ!Hlo po1· um ~;avio, qno· p:i~SaJ'I~Jos [!l'la vr.•J·gouha ue Juautlar fazei' .um navio 
n;lu em t•ucouraçado, o 11aist'l'; 11 a '·''tJiladra ifa e dt!pPIS Jll'·'gaJ' um ctLiote. 
lia na, muito mais numeJ'nsa e111 n:1vio.< e <·tu l10c.1s .o Sn. ZACAIIIi\~ :-Uma cousa é pa~al' a clivid:r 
du ft•gu, penl••u a lo:tlalha unic.tJIICiit'' fJIII'tJIW u fo>Jl:t c outra C<lJL<:L appi'u\'aJ' o prucedimo'iilo de 
alrniraul;! auslriaco 1\•gdhuil' J'c~ suas uvulut:üus <[•1•'111 a: wniJ'ahio. Faliam eoniJ'a o LIHliU'io, mas 

· COIIJ lllllilo llllti:< rapidez. " Latl.ono e:<l1i <'III [,nudrt•s. 
Foi uma lit';io que lia de St'l'l'il' pm·a ath•el'lil' a O Sn. Su,\'E'II.I DA ~ln'l'l'A : - N:lo · rsta~os pa· 

todos OS gol't!l'IIOS de fJIIC: lliÍO tlel'l'lll ~OIII'ut:al'l'i'J.(!U' ~ollidll liO\J:IlU )Jl pula tioo.<p••XII 'do iii'St'lllli do J,:Jda· 
os seus UJ\:amentos eum ehapas de f'el'l'o>, fJIIiJ <'III: no, (flll! f,i calcul:ula l'lll I:.iU:OOOJWOiJ? . 

tolll'eeom o paiz o I(IJ•J u;io tl:lol os elementos de O ~n. z.1c.1111.18 : _ Temos Ladal'ios lambem na 
01·•:,·1 (]UC so Jli'U"LJr,• li"SStJs aJ'lilJ'cios. '" 1 • • v ~· .. L!.UI'tlpa; '111.11' tu, :l a pal'le. 

Mas, seniJOJ'I>S, noTo foi sú úm OITO, foi lamhem 9 Sn. Sii.I'E:n.l o.\ Motl"I'A : - AIJll•'llrs 1Je 1:1 s;to 
um Cl'illlt~, pol'IJLII~ o uohi'B tuinisi!'O qnc f,~z :!Pu· pt'Jures; u:io se c~~ 11 t,~ 11 tam s,~ 11 :U1 com al•ral'is:uus 
conwwuda n1lo liulia fuudus tWIIl aul.tJJ'izar:lo do •JIIt' Jll'iucipi:tnl pu1· libras ,.,J,•t·Jiu:rs. 0 

COI'[lO legislativo para o lazer, c, po1·taufo, wro St·. Jll'l'~iJr.•ulo•, o gul'l'I'IIO, <Jlllllldo f1•z c·ssa rn· 
Po ,Jt'•, o''I'J'••al·-se p:ll','l coJttl'ilt:u· 110 esll'IU10"eil'O UJU,'t c•'JIIIIJCil'l,l e'la\"1 'o'· 'I pi'""S''O !lll'tlll"sll·,,, •le . " IJ O " Uo I o ' o IJ ' •o o\ ' " '" \ 
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gÚ~rra som .a Republica Argentina. Concedo que 
eshi'CfSI1 sob r.ss~ pre~sao; mas por que raz:io, voudo 
gu~ estava Jli'OXIma nma gnrm·a, u:i·• veio ;10 co1·po 
legislativo diz~1·: «Estamos em perigo; o govei'IJO 
deve prt•m•vcr-sr., p1·ep:~rar·so; dac-llw meios, ~ 

E' assim que faz•1m toda~ as nar.õ,.s ondo h:1 go
ve~·nos. regulal't'S. Po•·ventura a IÍ1glaterra, quamlo 
alliou-se ü F1·anca cont1•a a llussia e ft•z a.cawp:111ha 
da Cl'iméa, esperou qutJ. se.rs exerdtos trvessem 
marchado para .pcdi1· augrnPuto uo sru bnd11et de 
guer'l'a e mal"inlra ~ N.io; veio ao p:u·laul:'nlo c 
pedio: os nobr·es ministros são mu1to saberbos, 
nilo querem pedir.. . · 

O Sn. Z.\r.AniAS :-Contentam-se com escrever : 
-pague-se. · 

O Sn. SrLVEIRA !l.\ MorrA:- ..• querrm dispor· 
disto como r:ousa sua c depois po"lll o paiz na 
altei'IJativa tle, ou passa1· pul' caloteiro 011 pa~ar 
aqurllo que imlt.•vid:lllu•ute foi Hneomtlli'IHhui<l. Fui 
o que acuu!nt:eu cuu1 o l/Ulepender1cia, com o Juvary 
c " Solimües. 

Como o ·nobre senador po1• Minas, ~x-rnitlistro 
da marinha, rt•Sp01llii'U·Illol h;L pOUtl!l !JUtl em 2~ de 
Juuho 1l:iu havi:L ·~amaras reunidas, p~rguulal' 
Jhe~hei SI' :lol:IS\10 quautlu Stl llllC•IIIIfllo'lltltlU 11 JtWUI'IJ 
e o S..tnnües. que fui 0111 2 de J~ueiro de i873, u:i~ 
havia camaras. 

O Sn. 1\Jm;Úw o.\ Luz:- O ~~ontl'ato desses mo
nitores il de 2 de Janeiro de 187~. 

O Sn. S1L1ErnA o~ MoTTA: -Eu tenho aqui o 
coutmto ; pó.le ser que cstt•j:l enganatlo. 

(D1•poos de consultar alguns dt•cumentos.) 
Eis aqu1 um cont1·ato cele~rado com o Sr. capit.ao 

!le mar e guel'l':l Salgado, . ern Lolllll•es, em :lO de 
Dezembro de i813. O no~re senador aceita a data 1 

o· Sn. Rmsmo D.\ Luz:- A (ia la do contraio do 
Javal'y e Solimüt•s é 2 de Janeiro de fàn. 

O Sn. SrLI'ErnA n.\ MorrA:- nem; mas o con· 
trato prelimiuar foi feito em 30 de Dczemb1·o 
de :1873. 

O Sn. ZAc.~nus :-E o definitivo lavrou-se em 
Janeiro de UlH ; ambos teem l'az:lo. · 

O Sn. S1LVEIUA D.\ MoT'l'A :-Enca1•ando-se, po1·· 
tanJo, a quest:io da ft•gal1datle, p1·uuoi1':11w1ule l'tJ
mos que o Juvtii'Y e o Solimües for·.uu1n:an~ados 
fnz"r Mpois da PnC•lllliiWIHia tio Imlt•p1!1Hiellt;ia. 
quandn s1~ tinha alm\'Pssado uma sessilo lt\~.!islativa. 
u .. po·l~ dt>. 1'ed1~da a sesstlu é qn•l o uohro ex-mi 
nislru f,•z a 111tetllllllll'n<la tl••s dons mouitor·<'~. Jl;o 
ou mio, s••nho1·es, usu1·pa~i!u de al!rilwic:io do COI'· 
pu legislativo 'I 

O Sn. ZAC.IHIAS :-Apoi:Lrlo; qni1.eram esconder 
da \lepu!Jiil:a Argentina e do lli':lsil. 

·O Sn. Su.vr.mA nA Mo·rr.i :-0 que é venlad•• 
é qn•l us uoiH'ü" ministros assnnta1·nm d1• faz•• I' Jll'l'· 
pal'ati~os tltl giiPI'I':L :is eseundidas n 11:ill I irai'Hin 
l't'/.\UJtildo :tlglllll dissn, pOr'lJliP llll llli1Sill0 IIIUIIli'JilO 

cm qli" llt:llltlaram •~OIIIa·alal' <'III l.undr·,.~. 110 lia ll'e 

o c11Í 'l'oulon navios encoum~atlos, a HopuiJiica Ai'· 

gentina · teve immediatamente conhecimento do 
fado. Pm·a que amla1' escoudcndn nljnillo quu se 
ha dtl sabcl·1 Pa1•a que ma1ula1' fazt•l' um navio 
e qtwr·m· qno se nao sai~a. pt•incipalmente quanlfo 
se [H'ocmle com as fol'llwlidatlcs lJIIe empregou o 1!0' 
verno, 111:1 ndando daqui uma <Iom missão apparatosa 
sú pa1•a li>ealizar a const1·ucr.:io ~ · . · 

l'ort:inlo, S'llnhort•s, Utllll IOPSIIlO essa razão póde 
SMI'il' de e~cusa aos que cnt•.ommenrlaram illegal· 
mt•nte os mvios. Se o governo putle~sq oecultar ao 
iuirnigo esses prepamtivos, ainda. bem; mas nilo 
podia pnt'ÍJU~ na hom em tJUtl os navios fosSt'lll 
Cllt:nmmendados na l!:uropa, os agentes diplomath:os 
da Cqufeti•JI'ação Argentina teriam logo dado parti· 
,•.ipa~:lo ao seu go1'e1·no, com" li?.r•mm;· de que o 
Brasil estava SIJ ai'IIHndo, ruarulaudo faze1· éu~un
ra~ados. E isto inrluzio tamlrem aquella l'epublica 
a mi1nd:u· faw· dous monitores, qu~ passaram pelo 
nosso porto .• 

O Sn. R mElRO DA Lu1.: - Foi inteil·am~nte o 
cont1·al'io; e!i'es manda1'arn fazer antes de nós. 

O Sn. SILVE!M DA MoTTA: -E' a mesma cousa; 
que !t!m que t•ll•·~ mandassem fazt>l' prinwiro ou 
11epois ~ O caso é que elles fo1·am mais tliliw'lltt•S 
do qne nt\s, pOI'lJn•• o~ st•us monilol'trs passaram 
1~ur aqui a!llcs IJIIe os nos.o.; cht•~assem. e o tr·a.nca 
ain,Ja l:i·est:ln:~ li:ul'orr:< •losde iH7:!, ha cincn a·nuns .. 

Portanto, S1·. fll'tlsitlt•Htu, fo1 nest" sentido q ne cu 
enunciei minha p1·oposiç:io - o govet•no CITOU o -
commelteu um cr11ne. E1·rou, P·•l·que aquelle navio 
não convém :1 nossa mal'iuha nem :Is nossas cir
cumstancias, é um despen,Jio pt!l'dido; commnlleu 
um crime, po1·que não po,Jia, sem usur·par as a!t1·i· 
hnioúns do podei' lrgislativo, fazer semelhante en· 
commr•rr•.la, contrahiudu nm compromisso, que anda 
s••gul·am·ente por i0,000:0003, sem ter para isso 
CI'IJdltO algum do COI'JlO lt•gisi:ltii'O, ' . 

Um govtwno escl·npnlosu e snl'io, tendo receio de_ 
guel'l'a t:om uma potencia vizinha, teria vindo ao 
corpo legislativo enunl'.i:H' seus· t~mo1·es. e pedir 
IOPios pa1·a sustentar. a di~nitlade do paiz. 

Mas, S1·. presitJ,Jnlt•, quan,Jo outro dia· o nobre 
ministt•o da m:ll'iuha .• inte1·pellalio aqui sobre a 
commi,s;lo en~:m·egarla de tisraliu~·.a ~onstruc~fio 
t!u Imlependencitr, declai'Ou que, apresentando-se· 
lhe est:1 corumiss:io, elle disstJm·fho que o govemo 
n:to ~slavn inteimmentn satisfeito com 1llla (creio 
quo foi a sua c~press:to), eu nessa occasifio (o é 
por isso que V!'nho a e~t•J tleb;atn) ponuerdi que 
o n·,,lrro nunistt·n u:lo devia te1' dito qu1l nao estava 
inlt~i1·:mwnte satisfdilo, rtor·ém Nilll que estava · 
muito tl•!scontnnle com t) modo pOI' que a cnm· 
1niss:1o t!Bso•mpt•nham o s~u mandato. O unlll'e mi· 
nislr·u, pol'lllll. appt>llou. pi>l':t s,•n temltet·am1•nto, 
1!niz dar ma1s una lestemunho do seu co1•aç:iu ~on· 
I Q ... O 

f~Pnilo1·rs, ru enl1'111lo qu~ uma autoritla•IP., quanto 
rnni.-1 nlnvada t~, lllaiS allí.'W~lo . .;a tiPve seJ' pa1•a ~~o rn 
SI' li~ :mli•lrtlinados; ma~ r~l.a allnn~~iio (' dulhmd1•Z 
n:1o l''<dtwru a t'IIPJ'gia t'lllll ~IIH a 11111 rninb··fro, qu 
dt•vu n!ilal' ltlilil.n llt:d salisf1•l1H t:ntn o th~~f'lllptli~h 
de 11111'1 t:OIIIII'Iiss:1o, cum;H'O l'c~eLel' aquelle~ ,,to 
mal exccu!amm·na. 

' . 

.. 
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P1•nga o nobre minislro, que ump1·io gua ob1·i.•.l Mf1·n ,rnl'fl g!1anbr ~oh·orn, na importancia do 

gaç:lo dll><le qu•l rna11dou I'CSppnder a ~ons•JIIio d1• t ~,':!ül O!l ~.:OO.J;\90,). 
gueaTa os llll'lllhl·os dessa co:uruiss:in. l'urcm c o Sn Colllllll.~: -0 S1·. ex'ministro da mari11ha 
(II'<'Ciso distirw11i1', O cnnsclho diJ "111'1'1'11 a1u·ecia l t' 

n " CIJII ~- a. 
coud1ções muito diversas daqu<!llas qtw esl:lo 11:1 0 Sn. HmEr::o llA r,uz: _Nilo sei nada tlisso. 
alçad~ do mi11isll·o apre.:i:u·. eomu srjarn. P"'' 
CJwrnplo, as do COillporl:unPuto dos srus suhnnli· 
natlus, () COIISPiho d1J I(LICI'I':I apr•••r.ia /IS COillliÇiii'S 
da culpa!Jiliuatle, da crimiualitlatle ll. o ministro 
aprrcia as de momlid:ule, as 1lu Zl'(o rnaiu1· ou 
m•·11or. com que se CUIIllll'l'm as Ol'deus e iusii'Uq'llllS 
o emlim as de il'l't•gularidrule de IIOillr•wtamt•nto 
dos SI'US ~u'tiliai'PS. E' isto que pertenda ao uol.ol'l' 
rniuist1·o fiscal1z~r. p01·quc os m~>miJI'us rlt•s<a~olu
rnissãn, que mais ti~ nma wz sacrilicanun os 
intel'l!ssl's do paiz, podi:ín1 s••J• ahsolvi,Jus pnr lllll 
couselho de l(lli'l'l'il, pun!u1 r.stl' m<o podia al•s,J
YI'I·os 1la 1111i gesl:<o. E' Jll'eciso qtw S. Ex. teuha 
em vis la. o s••guiuto. · 

O Sn. t'r:.v1nn.\ DA MonA :-l'11sso dai' lho a 
ri'Ova i· posso lei'-llw até o ufficio tia h•g:~ção urasi· 
lt•iJ·a. · 
· O Sn. MENDES DE AL~mroA :-Como V. Ex. traz 

isso culleeeiuuado .•• 
O Su. SILVF.IM DA Moru :-D1!ixe-se de cu1·iosi· 

elade. . . 
Aqui est:i"'o trrchn olo nfficio que ·O Sr. harlln de 

i'l'ne.lo r.;crc\'eU cm i87ii; Cl'eio ·rJue V. Ex.- não_ 
t'J'a minisli'O. , 

· O Sn .. ZAr.AmAs :-Conforme a data. 
O Sn. S!LI'I~IR.\ DA Morr.~:-: Sete de Janeiro. 
O ~n. ZAG.\RT.\S :-Eulão era. 
O Sn. SJLVJmtA D.\ MorrA: ~Com Psst offi~io o 

S1·. 1'e11edo. rl'>JIOillh•Julo ao tupico tio av1so do 
~~~vrl'llo illljiCrial n•lalivo au pr"t'otiH t /iao.~09, 
Jll'lri <JUIII linh3 di tu IJIIll fom Cl)illralmlo o [mleJiell· 
1lrmcia, rPrfletleu, para ju~tiJit:;u· a ~ua 'lkcLu·açilO. a 
s ·~uiulil nula Ll•;talhada, ·qu,i'll••• tiulm >ide. ••Htl·egue 
(H.'Iu capilão tlc 1uar e guCI'I'a S:ilgadu (lendo) : · 

U10 criminoso póde SPI' alisoll'itlo po1· nm I ri 
!Junal qu~IIJUel'; o tril>unal fiO'Ulal' nu os l.l·iuuu:ws 
su\1eriu•·es podem rilosolv••r um h111uem da crinli· 
na idada, mas a ohl'iga(:ão t!e indemnizai' exist·• 
SCIIl[ll'e, e O gOI'ei'IIO, 110 CllSil de qnA tn•l LlCilil(lll, 

niTo tPm dn pr.oe~ll'/11' só a qu••st:lo 1:dmiual, l<!m d•• 
Jli'Ocur:u· t:uuliom a da resp11usahilidad•J civil,. por·· 
que, se o.~ uwmlii'Os da COIIIIIliss:lo fo1·am iufi,•is .ao 
Sl'U lllilllllaiO, dCVI'IIl I'I'S:IIIIIl(,•J' pllJas COilSI'I(IWUCia< 
que pn•judicaramo Estado. Jl,•sta, puis, a.1uda ao 
"OWI'III'I, em qualqum· evcntualid"de, o di1·nito de c · · · " 3r. .• ~.ooO ~ ns~o o o o o o O o o o o O o I O O O O O o O I O O O Jii -a: o} 

rPsponsa!Jilisal·os civilmente prlos damuos qm• \I 1 · .., 1,.)•: 2o0 · . al! 11 na • • • • • • . • • . • • . • • • • . • • • • • . • . ílil u 

causaram. e esst•s damnos o IIOIII'e ministro cnuhrc•J .. Arlllharia de 12............ ... . . . . i. 20.000 
Foi por isso que oull·o dia l'strauh··i ~UI' S. Ex. :\rtilh:ll'iil 1h• 7 .................. · · t ':!.7'11í 

se t~o11tentasse em dizer-u:ln liqu,•i iutl•iJ·anwlllt' sn- CIITl'tas para a de 12 ...... , ...... . i. U' .000 · 
tisf,•ilo-como qu••m diz-fiqn~>i s:lli.'f,.ito um loo 1' t a a I• 7 "· 1 "70 .a1·rt' as par. 1 e .. .. • .. .. • . . " · . u 
cadinlw-1 Q•·a isto ó que eu t:hamo pas~n1· a m:ln ~lnlliçú"s (o;u•a a "" 1:! ••••••••.••• ; t . {li 000 
PP!a t:aber,a do. Cl'iminoso-••ll:io fi•JU"i i11t1•irn· \1 · - 'li"\ a ti" 7 .., • 1'1'1 . 11111~01\S Jl• • ' " .............. "' 1. " 
nwutr, .. ; cu tão ficou alguma cousa. São IJon> 1;0rres p:1ra polvom .••.•......•.•• , i. ll. :!61 
mo1ms I . 

Um vamos ver se o no!J1·e ministro podia ficar Son1111a. .••••• , •••• I I •• t lilJ 1. OO!J salisf,•ilo. · ' · · . 
S1·. P'''•sitlente, crn pl'imPiro Jogar as iu>li'll'~ç,irs Jliot"-se que n? contrato a artilharia é cl,J_ :m:.~ 

de ·22tlo Juuho foram exp~di1las ao capil:1~~.t,•u••llll' 1·rja o Sl'llilllo a uuporlaucta das Clll'l'etas; sao uuu· 
llmconnot, dando·.se-lho JILÍI' aju1bllt1•s ou umulu·n> lo 1wsadas 1 :As muuiçll"s importam em mais .do 
da cn111111issa•l o S1·. coustl'w:tor nal'al Lol'l'( c o qtw eu <lisse l1a poucu.l\111ni~tles 'e cufms pam pul
offi!lial Ar~oln, que t!'rn estado 0111 Loudrcs ha , 01·11 , d•Jsue que se 'poz no cslalcil·o a quilha do 
mu11o tempo ·em comm1ssao. unvio 1 

N1•stas insll'lii!Çúes o noJJ,·o ministro marcou o o ~n. Rrmnnn DA Luz: - Leia com ~llrnç:1o: 
ma~imodo preço, i.li/iO,OOO, porem o•.counui.ssa- l'l'a desrwza que se tiuha dn faz•'l', sóuw111cum cal· 
rios.conH'\:.amm logo w•sln poulo JlOI' lllfi'IIIJill' as cu lo; wln c1·a ol•·~1iL•za quu cslivt•oso fuita; 11:\0-se 

· i11slrucçues, porquo exco.d1muo·as co11tralal'illll H linha comprado isso. 
eonstrucçúo po1· t 1i0l,OOO. o Sn. ~;LI'lllaA DA MoTTA: -Oh 1 senhores, foi 

Ainda excederam mais as instrnct•lirs, porqur, cÕutr:1lado. 
como os nobres senarloi'I'S VL'I'.~n, eontml:tr:tm (t'll 0 Sn. limE no nA Luz·- Mas u:lo qúe1· 1Jizn1· qno 
l1l'i rle ler o coull·ato) o ca~w do llavin Jl"1' 8,. li1·1·ss1• co 111111 ado, IJIIalldu s" loaleu a quilha do. 
L !H!I.OO::l; as maehiuas po1· L n:;,noo ; "'ll"'"t'a d•· . 
12 polle~atJas 11:1 Jill(la ,(p tlaclllii\'iÍII I' fi ddas·IIIIS llil\lll, · . 

lOI'I'••s. 1'111 vez 1le 111 e 1.2 ,.,•sp••,:lii'HIII•'IIII'; "'"'''''a " U in. ~-r·:·~:~!\..1 11,1 ~:1•1TI!- Cr··in ~IIP, IJiii!lldO 
lh~ ·f1, ruilha:-;, n111 \'t 1Ztlo 1:1 dilil~; H:\ 1111111i~·t"l ·~ [••H' .'lt• !1 .. 1'1':1 :1 tto~ lha d•• Jlil\t·u, I! 111:11'•·11-~t! b;.:n :IlLI 
L Jü,OOO; drl sol'l.•• qu•• (,,.!" 'III•' S" I'"~ :1 qu1ll•a1 ·.:.ss .. ur:.-. . .. 
Jlfl eslaleir·O, a cnm:uis ... ::o ,•.nPqll'l)U ruurd~·li s nu \! ... ..:, ~~:u!Hlll'~.~. ll:••l.fli!•·r·n pr··•·1:•lt:rr· ns .1 lll n:-;
valOI' tle HJ0:0U0~, C l:uuiJCIIl lo.~ o !(UI' a l(ii.Íiia St'l il'il(:<i•'> j IS"' !111 11(11'11'" llllla l'lliCJi.la\ .. 0 o lCSjiCllJ 
collocou no estaleiro, a comrnis~:lo coulralou um da IIIJjJOI'iaucm Lia eiiCOUllllUJHlu, n • 

YQI.. 4Y "l 
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No contrato, art. 9•, csl:l n c0ndicão do_ ser o se esse s~·m·o tinha sido fefto em proveito deli o 
navio seguro contra todos os- r1scos, e, portanto, como I'OPI~esontantn do govemo imperial ou so 
contm os' riscos de tancamento ~de fogo; -v_ou lúr est:.vn feito só em ga1·antin dos eonstructores, 
esse artigo pam poupar-me a mmor.desonvolv1mento como I'IJaluwnto estava. l'oJ•tanto, quem é o culpatlo 
(lendo) : do IJI'ejuizo que teve o Estado por causa diJssa 

• o~ refoJ'idos J. & w. Dudgcon concÕrdam e il'l'egularidade ~ Pois assigna-so um cnn~mto com 
esse art. Ü", cm que o contrafa<"IOI' obngou-so a compronwttem-so a segm·a1· e conservar segui'O, . 

1 
· d 1 r.a 

contra todos os riscos, desde a prosente data até :l sr.gurar 0 nav10 conlra tOlos os r1scos P an: -
I t · mento e de fogo, e n:io verifica-se depois s~ essa 

da enlrnga, o navio e toe as as suas per enças o ~lansula foi ou nfio exe~utada em benefi~JO d.o 
material, e P01' süa CO!lla, mas em provmto do rofe· contratado1', como determina o dito artigo? 
rido C. B1·aconnot ... " 

O Sn. R mm no DA Luz :-Essa ·é a cópia do O Su. ZAcAnrAs : . ....:Tamhcm de Janr.amento. ex· 
contrato? pressamente? ·_ ' · 

O Sn. Su.vEmA DA MorrA :-E' sim, senhor. O Sn. SILVEIRA DA 1\IorrA :-Todos os riscos. 
o Sn. RmEIRtl Dol Lu7. :-N:lo cst:l exacto ; não é o Su. Rrnr.mo DA Luz :-Segundo a condir-ão !)• 

redigido nesses termos·. . o seguro devia efl'ectuar-se na corporação Roy!ll 
O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-E' qucst:lo de ori· lhcJ~ange Fim Assurance ou em qualquer outra 

ginal. companhia de seguro conh·a fogo. 
O Sn. RIBEIRO DA Luz :-Garanto a V. Ex. que O Su. SltVEIM DA l\forr.1 :-Então foi neceda· 

não está exacta; segurou o navio .com lodosos do do conh·atado!', se mlo foi um subtel'fugio .•.. 
riscos na companhia de seguros contra fogo deno- O Sn. ZACARIAs :-Enblo era só contra fogo. 
minada Royal Exchange Fire Assurance. 0 Sn. SltVErnA DA :MorrA :-.. . consa!(rar na 

O Sn. SILVEinA DA MoTTA :-Lá \'Ou; é mais disposido as palavras-contra todos os riscos- e 
uma falta e esta ainda d·epõc mais contra a com- deixar êp10 o cnnstructor segurasse o navio só em 
missgo, (Continuando a le1'). _uma companhia contm fogo. 

" •... mas em proveito do referido C. DJ·aconnot, Tcnllo :Hl'li a questão folia 11·:\lada enl1'e advo-
na corpoJ·aç~o Royal Exchange Fire Assurance, ou gados inglezos a re~peito lia responsabilidade dos 
em qualquer outra companhia de seguro contra constructoJ'es para com o contratador e todos esses 
fogo, em Londres, igualmente bem fundada P01' tal Mivogados ret~onheceram que, sendo o seguro fe!lo 
somma, ou importancia que seja suffit:i<'nl~ para am uma companhia contra fogo, esta companhm, 
cohri1· o prcjmzo resullante de qualquer Sl~lsiJ·o ~amo é de seus estatutos, n~o podia responder 
que po!·vcntura possa se dar no referido navw até pelo sinistro do lancamento; e quo só nos t1·ilmnaes 
ser entregue e aceito; os supra citados,]..& W. de equidade poderia talvez prevalecer o direito de, 
'Dudgoon depositarão e transfenráo ao refendo C. no caso de sinistro, fiem· o navio pertencendo ao 
Bmconnot a apolice ou apolices de tal segur·~, 0 a Estado que o linha encommendado. 
importam1ia de semolhante seguro s~rá app.licada Quem fez essa condiç~o do coh·ato devia veri
immediatamenle em l'eparar qualquer avana que fiem· se o .. navio estava seguro contra todos os .riscos 
porventura Vl'llha a sotli·er o dito na\·io ; e se em provello do contratailor; e, se nno venficou; 
houver deficiencia os referidos J. & W .. Dudgeon faltou ao seu dever, compromettendo os inte1·esses 

-serfio os prejudicados e 11·atariio d_e reparai· .:l sua da naçiio, que lhe foram confiados. (Apoiados). Este 
custa as ava1•ias que excederem á lmpoi·tancJa re- agente não teve a curiosidade de ir ve1·ificar isso, e, 
cebida do mesmo ~eguro. " ainda mais, teve o deleixo . de não exigir dos 

Ora, o navio teve no lançamento dous sinistr(ls Srs. Dutlgeon as apolices do seguro, nunca lhes 
com dilferença de Ires mezcs entre um e .outro. perguntou DOr cllas. · 
'l'res mezes depois do primrir~ .sinistro, po_r cuja Em um 'officio da legação l:.rasileira até se diz 
occasião á comrnissão attl fa~1htou os mo1cs ao 1uo, quando .se ventilou a questão da responsabi
contratadorpara safar o na~i~, que tinha pegado ~a lul:ule da companhia de srguro para com o governo 
carreira, houve segundo suustro, no qual o WIVJO imperial ou para com os eonstructores, Q S1·. ca· 
ficou alquelmHio e enlerrado na lama Tevo, po1·· pitfio-tnnente llraconnot foi do opinião que o navio 
tanto, o governo imrcrial do chamar a si o seguro, estuva segUI'O somente contra fogo. 
porque, em virtude do art. O• do conlrt.to as apo- 1\l~s estava seguro contra fogo em garantia dos 
!ices deviam estar subrogarlas e em poder do St. consll'llclorcs só, e não em gamntia do governo im· 
Braconnot, que era o contratador. Perguntarei eu: per ia!. Como é IJUO se segurou contra fogo somente, 
dos pmjuizos que o Bras i I sotl'J·eu COIII as ques- quando o primeiro risco dn um navio em con· 
tues de seguro, re;ullantos de wio estar est~ o.ILlt~s · st!·ucr.ao ó o lançamento, e qun11do o conh·ato _doleJ'· 
sacio ao S1·. Tlraconnot ou ao gove1·no ImpeJ'Jal rn1nava que o -~rguro fosso contra todos os l'Jscos? 
quem ó o culpado? S1·. presidente, outro ponto muito importante é·a 

O S1·. Dr.1connot poucos dias depois de assi:;nado prcferen.:ia daria a .J. & \V, Durl~;cou pam a con· 
o contmto devia dil'igir·S<l a Dudgeon· c diy.tH'·I.it.e: I sli'UC('-:lO do navio, O govcl'llo uM [lOl~ia do nwnciJ'a 
"Quero as apnlices do Sl'l(lii'O,» O scl(lll'? fu1 ,l~1lo alguma levar a bom esta profci'CIICJU, J. & \V,
por Jl 220,000; o S1·. lJJ'acollnot dcyw vo,rJIJcar Durlgron linham j:l conslrnirlo dons encoura~a!los 

I 
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pequenos, dous níonilorcs, o Colombo e o· Cabral ; 
e estes dous navios s5o. os peiores cn~ouraçarlos que 
tem -a nossa esquadra. Sua conslrucção foi tão de. 
fei!uosa que o governo chamou ao Hio do Janeiro o 
official de ma1·iuha Argollo pam dai' contas do m:lo 
re~ultado uesta commissão. Pois bem, senhores, 
esses mesmos constructores são preferidos á outra 
compauhia que queria fazer•a constmc~llo do Inde· 
pcnde1icia ainda por mer,10s. Vou dar a pt·ova deste 
asserto. · 

J. & W. Dudgeon et·am construcfores de 3• ou 
4.• ordem em Londres, como se reconheceu depóis 
de sua fallénda ; eram pobres, não olfereciam gamn· 
tias algumas; entretanto foram preferidos á outra 
companhia, que as olferecia. Urna das causas, sem 
duvirla, que concorreram para o prejuizo que o 
governo teve nessa construcção, foi a má escollia do 
estaleiro e do emprezario. O. Sr. capitão-tenente 
Braconnot, quando recebeu propostas para a con· 
struc~ao, consultou a nossa legação, que ora então 
regida pelo Sr. Andrade, a respeito da solvabilidade 
dos 'proponentes que exigiam menores prrços; e o 
Sr. Anilrade deu as seguintes m:ls razões para 
serem preferidos os S1·s. J. & W. Dudgeon. O 
Sr. Bnconnot teve a cautela de procurar um àbrigo 
na opini5o da legaç:ro. 

O Sn. ZAcAruAs:-N:!o devia ter nada com isto. 

O Sn. SILVEIRA DA llloTTA:..;.. Eis aqui a opini:ro 
do Sr. Andrade. (Lendo): 

O ent:ro encarregado ·de negocias, commenda· 
dor 1oa:ó Per~ira de Andrade, respondeu nos se· 
guintes termos, em data de 26 (de Agosto): «Que, 
em resposta ao officio da data· da vespct•a, apressa· 
va se a declarar que, em sua- opinião e segundo 
infoJ'Jn:t('úes que tmha em seu porlm:, e de que j:\ 
verbalmente havia dado conhecimento ao capil:io· 
tenente Bra~onnot, devia o mesmo rla1' decidida 
pretcreneia aos Srs. J. & \V. Dudgeon sobre a Com· 
panhia Em·Je n:ro só porque oram aquelles sonho· 
res os que por menor preço propunham r••alizar. . ,, 

Isto é fals~, a outra companhia realizava por 
menos. . 

• ... a construc~ao do encouraçatlo encommentla 
!lo 'pelo governo imperial, como porque pelas ditas 
informações eram os que melhor garantia oiTct·c· 
ciam. ··" q senado jtí via as garantias que ellcs oll'e; 
recmm. · 

" ... para a lJOa o:tccur.ão da conslruceão e llel 
.cumprimento do contrato: Faz oul!·as considerações 
elo menor monta c junta cópia da cada do gorcnlo 
do Union Banlc" 

O Sn. Zt.r.AmAs-A rogm ingleza é mio preferi!· a 
proposta 111ais bamla ; o barato sabe clat·o. 

O Sn. Sn.vHm,\ DA ~IoTl'A:- Agora tlevo moslra1· 
qn:tts os prn~os pt:opostos para os senhores verciJI 
que esla razão ora Jlltpro.wdento. 

Disse o St·. Dmconnut, cotmnunicantlo ao go· 
vr.mo imperial o conlt·ato c as razões por que tiulta 
p•·ef'oritlo os consli:uctores J. & \V. Dudgouu. 
(Lel!flo): . 

" Que, exceptuando a Companhia Ear~e, de Hull, 
~nja pri: posta foi inferior á dos St·s. J. & W. 
Dudgeon cm ;t 9,300, todos os outros PI'Oponentes
haviam sido muito superiores áquclles senhores, 
vari:indo as dilferenças para mais de ;t i7,000 a 
t 97,000. • -

Como 6, portanto, que a legaçito brasiloil'a achou
que a . proposta Dudgcon em a mais bàrata? O 
Sr. Braconnot diz que a Companhia Ea!'le propu• 
nha fazer a construccão por menos t 9,300. • • 

Disse mais o Sr. Braconno! que havia prpferido 
os Srs. J. & W. Dudgeon á Companhia Earle, de• 
pois de ouvir a legação imperial, por varios moti· 
vos, sendo os principaes··os seguintes : _ 

Peço a attenção- do senado para as razões pelas 
quaes os Srs. J. & W. Dudge~n f01·am prefet·idos a 
uma companhia poderosa e habilitada. (Lendo): 

" i.• A falia de garantia- que se eneJntra nas 
companhias desse genero, cuja solvabilidade é re· 
presentada por um capital nominal e limitado, sem 
recurso para os accionistas. • · · . 

Eis aqui a condemnação das companhias anony· 
mas. Por este principio não se póde contratar 
cousa al~un!a com uma companhia a.n?nyma,, p~rqüe 
seus accwnts!as são- de responsabtlid:1de lumtaila, 
n:lo,si!o obrigados além do capital de suas acções. 

Portanto, é melhor ir contratar com qualquer pé 
rapado do t{Ue com uma comJl:mhia, porque a esta 
res(londe só até seu capital. E os Srs. J. & W. 
Dutlgeon até onde respondiam? Até cousa ne· 
nhuma. Isto é que fez com que V. Ex. não ficasse 
inteiramente saltsfeito. 

Vamos ao terceiro ponto, que é o csteiamento do 
n:wio e falta de fiscahzacão. · . 

O Sr. Braconnol, conio diz em seu officio, in
cumhio_ aos S!'s. Levcl e At-gollo de, segundo es· 
lava estipulado no contrato, inspeccionar a con· 
stt·ucç:lo do t\avio, Tese1·vando apenas para si resol· 
ver os casos de duvida, e de modo algum isentar-se 
do devflr de acompanhar·os tJ·aballlos. . 

O navio foi feito segundo os planos e desenhos 
dados pelo constructor inglez o Sr. Reed, e a es!e 
respeito peço a attenção do senado para o que d1z 
o Sr. Braconilot em seu oficio (lendo):. "Que, tendo 
o S1·. Reell fomecido os dcse1Lhos e e:q>li~açõ~s, ,os 
construt:tot•es . tom:ll'am a si o encargo de rctrtbU!r• 
lhe, visto na o terem tido trabalho algum com dese.- • 
nhos, e que -além disso -promottcra o Sr. Reed 
acompanhar e liscalizar a consii·ncç~o, por si ou 
por scns cmp1·egados, no interesse da liel execuçao 
tio sou plano. • 

.Tá se vO, senhores, que o t•ngeuhoiro !leu plano 
o desenhos para o navio e ate se olferecotl para s~r 
um dos fiscacs tia cxceuçcro do seu plano. Po1s 
bem; o s•mado vac ver o que acontereu no Sr. Roctl, 
qu:uulo quiz fiscalizar a construc\~~o do seu plano. 

'l'odos os sinisli'Os, lodos os prcj uizos qu~ rcsul· 
ta1·am "esta infuliz construcção podl'm se altribnir 
sem duvida alg111na a duas causas. 

A primt•ira e a falta do fiscaliza(otTO immNliala o 
a scguntla tl o o!'ro commettido pelos constructorc~, 
no cslei:unenlo da carroit·a, o fJUe deu Jogar ao SI· 
nist1·o. Por isso \'uu tratar dessas duas causas. 

O Sr. barão do Penedo, quantlo commuuicou ao 
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gnvcmo por trlrgrnmma trr n>Ri~nn1ln r, l'onlrntn · Os principnrR elos nlludidos defeitos s4o: · 
wm Samnda t' :o li.-. a 17. .. ~,;, o'OIIo ll··•·d. 1lo'l"'i; das ~'~~' l••r•·ru sido fl'ilns na ~ou;h·n•~rfio jil'imitiva 
vi~tur·ins ldl1111:1~ :1 1pw sr' 111drr pr•nr~r~l~~to. t' da" :1 prn\.11 d';1gUa a~ cuLertas e outrus dhhõe~ e com
qnao•s ~" reriliwu qu•• 11 1111/•po"d'•"da linha. l!;in [liiiiiiiii'IIIOs. 
só d••f•·Jlos J'o'sllllalll"s .r,, falll'illllo'lll" ··nno<;> 1 •··ros N;io 11•1' si1ln f••ila, o:omo estava designado nas 
de ro11·lrucr:i •, n-fo·I'ÍO .. sl• ;; lr••s •·.arfa; do :-l1·. ••sf"'''ifi:•at•tlr•;, a jUIIC(::in dns platafor·mns que se 
1\et•d a r·••srll'ilo dr!.< se 11a1·in. I'Uilllllll· das 'qua•:s "'·hau1 por haixo <la cohr.r·la in"ferior, em· cada cx
<liz 1'11•1 qr11• (isln élr·an<co·i;•io da c•.•rll'>flllllll••uer;, lr•·rnidndu do wrvio, com o cost:rdo do mesmo. Fi· 
(]a I··~aç<ill} n causa pr iueipal <los :H:ddo1UII's do Zl'l'fiiii·SC obras de nalurezn muil~r inf1•rior, que 
l11depemlencia foi a falia tln cnmpct,.uto.• (j;,:aliz 11:ío; :••rwrn por· consf'qurncrn que mwto n11ua pene·· 
quu csla pódc 81'1' a~"ra.rfl'••clil'a, 'luando fc•ila por trnssc III'Ssns •·pnrl•·s do uavio. E' prl'ciso fazer 
eJJo e s••us ''111pr••g;ulo.<, i;to Jl"la sua ~rnwtl0 p~·a· tudo de nmo. Nr•s!o ponto csl:l cerlo Rerd de que 
tica; qtw anl••s do cullocaNr. ( Slti fn•.:lo é murto com ellc devem concorJar os commissnr-ios brasi
inrpnrl:urlt•} a CJUi/lra do Indt•pendent:ia maruJara leir·os. 
cll•! ll••••d examiniu· a solill••z da carr·,.ira sirlrrr. a •r,.r·rm sido .retirallos, inulilmen~e, depois do 
qu11l dni'Ín·.R'!I' cnnslnudo o navio; 11111> cru" ilnvin111 d••sastr••, a· rnnwr· parlo •los compartuncntos estan· 
cllcs sido impt•didos r··los Sr·s. J .. & w. Durlgeon. IJIII'S elo fundo llll nal'io. 
a.:t•ilaudo a cnmmissoiu hrasil1•ir·a a dPdarac·;io fc•ita Exi,lir·o•nr J,.f,.ilns no fundo do navio, cujos 
P•H' ••slcs scnlwrcs tio que era strlficieute Ó estcia· .. ,unparliiiii'IIfos ".sla~qu.•s rr;lo foraru experinll'll• 
meulo. l:ulos! o:ouro rra rndlspt•nsal·ci., Suppõc Bt•ed que 

Logo 1los r'snltndos do sinislr·o no lan~a a rnaJOI' par·tc da oilrA ufio suppnrlar·á á ·pr'ill'a 
nll'u!o cahc toda a n•spousaloilida1le sobre a c:oru- d'n~ua, rl"v''illlo, por·lanlo, 81'r r·rprovndn. 1\ef<•rro su 
111iss;lo, que atiPilou a dedal';rl'iln dos Srs. J. & \V. st\ ll parlo do navio que 11110 sutf1·eu ein conse
Dud~c•uu do• que o rslt•iaruent;J 1la c:wr·l'ira era s11f· ljlli'IWia do d•·~aslr·e. . · · 
fkir•nl•~ I' disJWIISavel a fisc:di7.ar:1n do• lll't•d. Esla Ser o lrallalho tln rehilr.s rm grnnrlo parte de 
fui n eausa priu:onlinl do dt•saslre do.lau~arueulo e qualiil:rde iuf··rior, nccnssitauoln cunc••rlo rursmo 
dos rou<~'.'Jlll'llfrs fil'l'juizos. 111.s ponlos que mio ·fur:rru ahaladus pl'.lu d1~~astm. 

E jli lJllli se• f:dla uos pr••juizM, rlei'O aponlar OlisPn'a IJlll' a esp••cilk:r~:io du uario, cm cuja \'l'e· 
tarulo~·nr os d11f••ilos dn couslr·rwt::io que foram adJa· par:rt·ilo 1111xilinu ll••t•d os cornrnis8arios, provill'll· 
elos n:cs vislor·i;rs f•·ilas na pr(•St·u~a dos Srs. lll'ôl- ciou soill'll a dovrda rxecu\~:lo e oxperieucia das 
counr.l c LPI'P.I, 11 nas qu11 foram fuilas p••In nhriÍ· ohras supra rw·ncrnnadas. - -' 
rnnlôioln, n qual, qrwrrdh ;r qrll'sl:io de rrsponsnllili- llroet'iar• lle"d que n:io sojnm snffi1:inntemrnte 
dade lienu Putrr~ HPI1d r• n comuus . .:;io, al!sl.r'Vr1-l"O dr. s~didn:-; algumas p:~r·lt•s do uavio, devr.•nr1o l'Wr suh .. 
to111:11' pa1·1e rnio quiz SI' I' juiz; foi nul:t d•·l11'01d11- stiluidas pOI'Olltms; por .<'XI'Uiplo: os prs de car·· 
zn, porqun f\,•••d tiulla sitio o pl'imeiro I~OrJslrudor 111~i1'0, qu<r do!l'ialll snr· Ooos eom o firn de ohl<'l'·se 
do al111ir·aulndo. · I p.r•aud,. forra l'lll propor·(·.:io ao peso, 1:omo havia 

Quando o Iwlrprnrlcncia rsl.rrn ~m urn liiqnr, qnr I o•sp1•cilic·:Hio p~ra o l1111Ppeudencia, sá•r macisso~, 
prrl••ncia no 111 i u i;l e r· i o da gn•· ITa, o di q uo· ':V ool wieh, tioJ ti i:1111l'l rcl cnouparati v a nwnte pequ.~no. Entr.ud e 
a lcgar;io llr·a;il!!ira r·rqrri.<ilou tlipl:orn:tlit:arneultl a . que ni<:UIIS lfp;:;o•s pés do c:mrr.ir·o d1•V••m ser· suhsli· 
mlenr•nç:To 1I1J um cng••;olwiro du alruiranlado p;u·n )tu idos e nccn·sl:l'lllaJos outros rm Ct'l'los lo!(aa·cs; 
enll'lll' llôl l'istor•ia; 111:1~ ahi Pst:l a I'I'SJIOSia de Iord ,ifl'lll a"i111 que sn do•VPIIl fazer· c••rl:·s oftras ern 
DIIJ'hy: ncru 1•ste conscntio mais que mn rngPnhciro 1 o:onsr:quencia t!e uwa motlifiea~ão feita no viga. 
in~J,·z lomn~sn p;irtn ue:;sa vi:.;torJa; e (•ult1n a 1:orn· IW'nto. · 
ruiss:io de exauoe ollirna de per·itos, a diligPncias d;1 Jlaverrm d1•f••ilos no convrz, como sejam a m:i 
]Pgii(!ITO impPI'ial, fic:ou composta ele dous lfll'luloros disposi('Oi<l das cliap;1s perto dns torn.•s. Do·wm sr•r. 
do Lloyd, da o:or111uiss:io ]Jr·asilrira e cri• i o qr11• 11•·1 as t:hnpas sulrstitrndas, ou ser·á necessario introduzir 
mais uru olficial üa nossa armada, que cst:i addido 'jrw;.rú••s '!1ppl1'11fl'llfarl's. 
a logatl:io. · 'it'l'l'm srdo pclfttradas as plala·for·mas d11 ftli'I'O 

Os r••sulb<lo~ dl'ssns vislorins pnr·a vorifienr· M rar·;t SI' illl:l)>l;il· uu:a coiJcrta tle matloira inlcira-
Yi•:ios •le c:ustrucrão (para abreviar· a iJUCsl;lo) s;io mc•nte d•1~111'cess~r·ia. . . , 
csl•·s: S•.·r· prw.isn suhrueller a urna revisão a juncção 

O que vou lêr· 1! 0Xfl·ahi•lo ele 11n1 offido tla lc· das col"~;-l'ls do f••rTo 11 rnadeir·a, esperando ll••ecl 
gnrfio, de 4 de ~lnrçn du 187S. (Lwtlo): . . ']IIC S1'1'1Í pnssivt.•l IOI'Ilai·a :1 fli'OI'a d'iifjllil. lia !>t· 

" Lh:t111a o S1·. hnl';\•1 dn l'c'lll'du a :lflo'n(':in 1lo ~ares rco charwamt•nlu IJIIO prer:isam St'l' ealaft•latlos 
Sr·. miurstro para a t"rct•ira das cartas a que sr. l'!fica~rucrr!P. alim do qut• o navio nfio f'arn :1gua, 
n·f•'l'l'.na qu'd u Sr ll••t•d ilo•scrl've o rst:rdn do quando 111cliuado navegando :1 vela ou cm oulras 
liirlPfleiitl•·uria d••pnis di! I'Í.<tor ia que f•·z ou1 ~"lllilôl cin:unlslalfc·ias. • 
uilia do cnpilãn·t••rp•nl" Levei c ti~;. outros o!Ticiaes A r11:1inr parte dns carlingas tlchnixo 'rias nbilas, 
da t:OIIIliJi~.:iio lll'lH·i!Hir·a.. ~~nhn-sl:tulr ele , em \'l1Z de SIWPrn fpi/as dn ti~ca ou 

D1z o S1·. llt•cd (JIUl cslrs srul:ori'S cnncnr·da· mll'l'nlho lllnci><sn, h:ti'CI'I'IIl sido f••itns de piullo o 
r:1111 COIII t•llo• I'UI qu·1 11:1 outros fll'rius doof't•itos uo Silllf'l":<lll<'llle cullt•l'lns com uma folha tle teca, pam 
nario, qu•· prl'cis:oUI s.1· rcrrwdr;ulos, ali•ur dos 'III" JHII'o'l\•'l'l'lll rru•.• sfln ft•ifas d1•sla rniult•ir·a. " 
for'HUI causaJos pulo a~citluutc que occor·rcu 110 Cht•gou a eslcl poulo, senhor·••s I Om, um nado 
lau~amcnto. . est:i cm coustrucçfio eru um eslaleil'o, h a uma corn· 
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misRno pnra o .fiseali?.nr, a qnal !em o dirritn rl~ rn-11ln crns!ll'ar os nffir.ines da ~ommi~sa~ imprrial que 
tlill' 11•> P>i:ill!il''.l :1 JiOI'il ifll•' CJilÍ?.el', r l'llli'Piantn 1 falia CIJII1il':lllofll''7.ll a l'l'~pt•Jln lllllliiiiO, " . 
llii? 111:1~/l u;na f~l'·I'/ISÍilll p:ll'/1 \'PI' nhj I'Hrliii~HS t 1 1 _ÜI'H, CuHIO 0 ~~IIUdOOIJ\,P t1 ~~:1S ~t•1l·•ti:e:J,.q1l' 1 f·IÇO 

alt1la~ li•Jia.• '.l•l filllhn, quaudo not:olllralo ,,, ••sla·i pal'il '"'''"''"'a lall:o •.le h··tlahwl~•'" 'J'IIl huuve uas 
b!•h•.c:•·u IJIIC fos'''lll tlt• [,.cal I~ n:in si> a; flz•'l'illll d<! oln·as 1l•• ,I·~dr•peudr•r~t:w. 1)11"1'": cr:ufirlllal' lltt'll tfllQ... 
p111ho c".oiiJu as cuhJ·ir:uu do folhas du tcc.l, para com a OJlllllilO da le~ar.;to !JI·~sll~il'il PlD LnmlrRs. 
eu;wual"! Qrwudu se ll·alou tÍ•• CIHI•"'''l:n· o. ual"iu 1lt:pois 

Se ac:tso a co1nmissiln fr••qunulassc ''fSa offir.ina 1lo S<'!(lllldo di'S str11. tiHpois dt•. mutlos. iud~lt•utes 
de wusli•n•:c:lo. n:io t••l'in nlgu111:1 ocr.a:<i:io ti•! vc•r 'Ju" occorrMam, a .lcspAitn d11 sua t:oJlo,:açao t!m 
que S<l pu11ha nn cnsl:i•l•l <lo rmvi~ uma taboa, IJUC • 1qne,. a <!OIIlmlssãn, emquaulo dui"!IVil o cunlrato 
uau era a deterruinada no plano? addiCJ>lual para o cnuc,•rlo do na v to cum os SJ'S, 

J. &: W. Dud~··on, conveio com ess1•s construt:lcll'PS 
o Sn. nmE~RO O,\ Lu~::r- Essa suhsti!uiç~o foi !]U" o navio fosse cnlloc:ulo 110 diquo de Wool· 

feita por ordem da comrniss:io. wid1; c o:omn este difJIW ,.,.a do miuislerio da 

S 
· . . . . gum·a o o·~ S1·s. J. & w. Dndgron. mlo podiam 

O SR,_ ILVF.InA DA MorrA.- SubsliluJç:to dP- que? pagi1r as grand,.s tlesp,·zas que su haVHim de fazer, 
O Sn. lliUEIRO DA Luz:- Su!Jslituiçno pm• pran• ali i, IOI'nou-so necc•ss:ll·iu que a h•ga~:lo bJ•asilo•ira 

chú,!S tio teca. · lomassa a rr.sponsahilidalle dessas despezas, e foi. 

O Sn. giJ.VEIRI D.\ MorrA:-V. Ex. ~aho o 1111P 
é caJ•Imga?. ·. G1·eio '1116 n:io s.abe. S obt1 o <JlW é 
ahil.a? ... Entrel:lnto e~lil dizendo IJUC a comllliS>iiO 
subsliluiú. 

O SR. RmlliM DA Luz:- hto consta elo uma in
forma,;.:To que a cnlllllli>São dt:u ao Sr. ministr·o. 
. O SR. StLV"!R.\ 0.1 M•·TT.I: -Car/inyas, S1·. ex· 
ministro, s:io ns poalos oud0 o~ mast1·os se lil'IIIUIJI. 

O Sn. RIBEilt'l 0.1 Luz :.,-Sim, senhor. 
O Sn. !iu.vEfliA D1 l!OTTA:-Paz.so uma cavi<l.. dr, 

pa1'll que a ponta do um,tro ache ahi lil'lllez·•· Por 
JSSU é CJIIC se llliiiHIOU f:tZl'l' tlo• lt'llil IJ rl(l.<~ fizt•ralll 
dn riulio; é Cllllira isto q111' O g,., JlPI'd prCt/P,I:t. 
-fazn1'-toe dt~ pinho uma l!ousa qutl t~xigt! wadei1·;1 
dt' grandr r~·:;i,f.l1 11r.i:l-. 

As o lutas s;lo o~ togares elas enxa"rcias •. 
O SR l!r:NoEs oe ALltE:oA:-Quc taes eram o,; 

fi~cacs I ... 
O Su. RmEtn'l !H Luz:-0 Sr. minislro !em rxpli · 

ca(•ito d.,s·se faclo; foi uma mutlJJI(:a pam uwlho1', 
e ft•z·sA de teca. 

O ~R. fltJ.V.ETR.\ DA Morr.1:- N:!o eslou ·clizrn,Jo 
qu~ subslillli\::lo holii'C, mas o qw• se achou. Essa 
vi~t•wia foi f~ila dt.>pois tln t••t'·SC o nai'Í<I!dqueiiJ':tdn 
na t:arreira; •·s~a vislol'ia f,'z·S•l quando o Jl:t\·,, 
teve SI'I(UIIdo siuistm; " Iili Io 'luanto o. l'll)(•'llh"irn 
in~lnz diz aqui 'l re.;prslo tlt• d··feitos dr eunsii'IIC· 
ç:lo, J'rfl'I'<H•! :\ pat•te que n:lo Joi prejudicada !~<do 
siuisll'o, n par·(o quo rstava a nado. 

Pois, s~ houvesse rom·11is<ilo para vigínJ', a.~onlr
ceJ•iam essas cousas? 1~· mi dente que o que houve 
foi falta absoluta tle fi•caliza(l.:o. · 

O Sn. MENDES 1m ,\Llmm.\:-Emfim esperemos a 
defesa. . 

o Sn. SILVEIRA D.\ MOTTA :-Diz o Sr .. ncecl 
(Continuando 11 lu1~: 

" 'fArem sido mal formados os mastros do navio, 
prescilldintlo-se de p1·euau~úes especiacs pam dai'· 
lhe< a ~~~~ ... -~ai'Íil fo11'1lil. 

Diz o Sr. flt•etl IJII;l ú d<'snrc~ssnrio rxp<lt' mais 
.. exlensam<'nfc os dcti•itos do Inrlt•pcndenoitt; tlt•cla· 
rando ao mesmo tempo que nfio il por desejo algum 

o que acnntrcen. 
PaJ'a qu•l o navio pndess1 entrar no dique foi 

prec:so fazerem-~e obras muito dt>spendi••aas. foi 
fl''''':iso d .. stt·uir e tom:u· a compor o dique de Wool· 
wich, twlo :i cusla du goVI'I'IJO impt>riat. 

l':u·a Collfil'lllill' eslas minhas assPJ'Ções e mostrar 
que a coluuüs,;io, tmdo o navill i<lo rara o diq!le, 
o:unlinuon·a allilrulona1· toda a fis~ olização, lerei um 
offido da lc•ga~·ão brasileirn (Lc,do): 

"·Uiz o S1·. lm:io dr Pl'nndo que agora é fa~il 
o'tlfllJll'•'llt1JIIii'J' O Jllll(ii'O JlOI' 11111\ Pfll'S (os COOS(J'U• 
cton•s) allc•gaudo'll:io lml'l'l' ou110 tlique disponivél 
no 'f:uuisa, tanln iusi~tiam t'lll qu~ fo>se o Jnd~pe11· 
d<•ncia para n de 'Vuolwit-h, pPrtt•ucenl<• an go\'1'1'110. 
C:tlwlal':llnli•r~J··se da r•·spunsahilid:ule do aluguel 
qtJ•~ ,.,~,~nhil'ia ~ohn1 ü ~ú\'c'r'no iruPt•J'iat 

Para limpar c•siB di'l'"'• qu<! eslava ch••io de 
larna. fc)i rH'I~··~~nrin faz ... r· fli'Hiltii'S dt1 ~(w?.ali. nlém 
d•: obras. r:qll'daes, CJ'"' t••reuws dn dt•sfa?.el" para 
I'•'P"'' o •liq1w no s•·u rslado ante1·ior, e pelo que 
lt'IIJO~ eh~ pa1-!'al' ao govl11'JJO in11lez » . 

" N••S>a é[lot:a, diz a l••ga~·:lo. t~chnv:r-Re toda a 
conm1is~:io em Pat·is, haV<'Inlu aballllonadn dt•pois 
dtl tlrsastJ·e a nossa f1·agala, declal·ando-a ino~apaz 
"'-' qualq ueJ" concerto e aconsl'lhando <:o mo uuico 
r'•c11r~o 'fa?.rr-s<.' a todo cu~to outro navio. • 

Qu••ria11i oulrn navio I I · , 
'l'··uhn, S1·. fll't•>iilenlc, I Mario já cm alguns pontos 

pnr·a mostrar a falia de fiscalizarão que houve pol' 
p:u·lt• tl:1 •:onutlissn<) na consiJ'U<li'ao tll·~se nn1•io. 

Ainda 1110. I"I'SIUIII mnilas tlt'IIIOnstraçOes, pul'CJUe, 
além de falia ele li~calizaç:io, houve alguma cousa 
mais: j:l dt•l·ois de te• r o 11avio soffritlo o t• -sinistro, 
a commi>~:i.o adiantou ao constntt:IOJ' que estava 
•!lfl 111:\s· cireumstaneias uma prestar:to. , · 

O Sn. 1\[iiND:•s nE ALM:,tDA :- Isso é mais serio. 

O SR. SltYEmA DA MoTTA: -Ainda mais: de
pois de St'l' o navio reo:olhitlo ao dictue desapraro· 
c••ram maleJ'iat·~ quo o govnrno do fiJ·asil liuha 
pa~o no vafm· de Jl fü,OOO; tlesappareccrt•m I1,000 
•:liapas de eohrt•, 'IUO tinhnm si,lo al'l'anc:ulas do 
fu11du do navio para se dcso:obri1·am as av:u·ias ro
~nllantcs do tlllSastJ'e; tu1lo isto dcsarparectJu da 
olli"iua onde se estava concertando o navio. Prc-· 
ciso desenvolver ainda estes e outros pontos; mas 
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a hora está mitito adiantada, o cu me acho muito 
· fati~:ado, como a minha voz o indi!:a. 

Nao ·quero fazer um exame supct·fieial desta 
questao; o nego~io á pt·oporçfio qtte ma1·cha vao·sé 
tornando mais seria; o negocio,tl agora de dcsappa· 
recer, e por isso cu não posso decididamente con· 
cluir meu .diRcurso. 

Naturalmente esta discussão h~ de continuar e os 
defensói·es hão de apparc~er : fallo de defensores 
aqui no senado, porque . aos outros mio respondo; 
eu ·por opiniões que emitto no senado só respondo 
aqui. · 

Aos que se apresentarem nesta casa terei occasião 
de. responder, A enl<io hei de concluir minhas dc
monRtrações. Tenho de ocupar-u.e n:Io só do Indc· 
pendencia como dos monitores Javary e Solimücs, 

· porque não me pode dei:t11r tie merecer algumas 
observações esse gramie premio de 720:000,>, dado 
a essa feliz companhia franceza por daJ' nm navio 
por acabado quatro mezcs antes do eontrato, quan
do elle veio· mui lo depois de passado o prazo do 
contrato. Por hoje não posso oontinuar, mas pro
metto voltar a estas 'minhas demonslraçues. 
· Ficou adiada pela hora. 
Relirou·se o Sr. ministro com as mesmas for-

malidades com que fora re.cebido. 
0 SI\, PRESIDENTE deu para ordem do dia 22 : 
A mesma já d~signada. 
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 20 minutos da 

tarde. 

El\f 22 DE MAIO DE i877 

PRJ!JSIDENGIA DO SR, VISCONDE DE JAGUAR V 

Summorio.-ExrEriiENl'E.-Heclarnaçiío o ro.
qucrimr.nto do St·. visconde elo Muritiba.-Uo
clamaç;io do Sr •. IIi beiro da Luz.-Onmm no ll!A. 
-Fo1·~a naval.~Discui·sos dos Srs. Jun~ueira c 
Ribeiro da Luz.-Pl'iviiP.;;io a A. l\Iatson.-Pen
sfio •. ..:.:observação e requerimento elo Sr. Dias dfJ 
Carvalho · . 

As H horas-da manhã fez-se a chaniada e acha· 
mm-se presentes 31 St·s. senadores, a sahcr: vis
conde de J<~guary, Dias de CaJ'I'alho, Cruz MachadCl, 
Almeida. o Albuquerque, !Jarão de ·Marnanguapo, 
Pm·anagu;l, CoJ'J'em, Chicl!'oJTO, visconde de Abacttl, 
Junqueira, DaJ'I'OS Dan·elo, barão de Camargos, 
Diuir., Luiz Cal'lnR, visconde de Mm·itiba, b:mio. de 
Colegipe, Mendes de Almeida, viHcoutle do Hio 
Granrle, Hihciro da Lur., b:u·ão de Pirapnma, .Tngua· 
rilir, Vicimda Silva, FiguPira de 1.lollo, tlurlue do 
Caxias, Loihio da Cunha, b:u·fio da Laguna, htUHlo 
de AguiaJ', flet•twudr'S da .Cuuhn, Zae.arias c Cuuha 
o Figncil'edo. 

ComparecrJ·arn rJ,.pois os Srs. : Din~o Yrlho, 
Sill't!ir:t tln Molln, Uchda Cavalcnuli, coutlc rio llne· 
pcntly, João All'rctlo, viscoudo do NilJJtJrvhy, Si· 
uimuú, Godoy o 'l'cixoira .Tunior. 

Deixaram ele compaJ·eccr com caun JlaJ•tici
patla os Srs;: Nun~s Gon~alves, barão de 1\la
J'Oim, Firmino, F. O~taviano, Paula Pessoa, Si!· 
vcim Lobo, Paes ciO Mendonç-a, Antão, S:u·aiva, 
Nahuco, marquez ·do !ferva i, marquez Lle. S. ~i·: 
ccnle, Pompeu, visconde do llio Dranco, vtsconi:le 
do Dom Jlctiro e visconde do Caravellas. 

Deixaram de comjlnt·rccr sem causa .rarti~ipada 
os Srs. barão de Souza Queiroz e VISConde de 
Suassuna. · · 

O SR. PllESIDENTE abrio a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, náo ha:. 

vendo quem sobre ella fizesse obseJ•vaçlles, deu-se 
pot· approvatla. 

O Sn. l' SECRET.mto deu conta do seguinte 

EXPEDIEN1'E 

Offido de 2i do cori'Ailtr do i o secretario da ca·' 
ma1·a dos Srs. deputados, remettcndo a seguinte 

E~IEND.\ 

Ceremonial no1 actos rle abeJ'tltra e encerramento 

Emenda foi la e appl'ovada pela camara dos d<•pu· 
lados ao ceremonial que fora a~optado interior· 
mente pelo S•'nacio cm data de 2 de SetemhJ'o-de 
1871, pnra ser observado no encerramento da ses-
s~o legislativa d:<quelle anno. · 

Em vcl das palavras " ceremonial que deverâ 
obscrva1'·se no encerramento da sessão legislativa 
de i871 em 1fUe tem de se1· presente·· etc., diga-se: 
" ceremoniai do acto da abertm·a e enceJ'l'amento 
da assembléa geral a que fot• presente » et~. 

Em voz de :-0 senado adopta interinamente 
como ccrcmõnial para o acto de encerramento da 
actual sess;io lr~islativa a que tem- de sor presente 
ele., di•a-se -0 senado e a camam dos deputa~ os 
adopta1~ como cercmoniai para os. act~s de aber· 
tum e encerramento das sessões legtsiat1vas a que 
for pl'esenle elt\ 

Paço da c:unam dos deputados, em 2~ de llla!o 
de 1877.-J. p,:rts Mudwrlo Portel/a, i• V!Co-presL
dento.-José Lni; Jle Almcid<t Nogueira, i• secreta· 
rio.-Francisco Dias Cd1'1Wiro, 2~ secretario.-

Cereu<onial que deverü oLscrvaJ•-se no encerra· 
menta ria sessão lr'gisiativa do :1871 a que tem 
de ser presente a Princeza· Imperial a Sra. D. 
Isabel, !legen(c do Jmrerio. 

Artigo. O senado atlopla interinamente como 
c~remonial para o ado do cucoJ'ramcuto da actual 
scssrra legisla:iva, a que tem de sct· presento. Sua 
Alteza a PJ·inccza Impol'ial t:ogcntc do Impel'JO, o 
regiutenlo commnn1 tle 2 de Junho de !835, na 
parle relativa :ls sessões solemnes da assemblca 
ger,\1, em que, confomw a constitui\~ão, tl pwsento 
o Imiii'J'adol·, com as sPguinlPs altemçúr•s : .. 

~ L" A Sra. D. /s:dllll, l'l'int;oza Iit<pCl'Jal, llo· 
genlo do Imperin, o o Jll'incipo cousarlo Sua AI· 
lcza !leal ·o S1·. condu d'Jiu, toJnarão assenlÕ L'lll 
catleiJ·as do espaldar collocadas ahaixo dos dt•g~~os 
tio ihl'OJJO. . 

I 
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§ !11.• A. doputa~l!o, de qno b·ata o § · i• do 

art. 4•, sorá composta do iS momb•·os. · 
parle. dos meus discursos, foi preciso que eu os 
c01·tasse do Jm•Jm/ do Commm·cio, que tmzia o dia: 
curso do Sr .. consolhoil·o Dan tas, e po1· engano· neste 
retalho foram tr'4ls linhas que oito pertencem ao meu 

§. 3.• A' sua. ou Irada tl"nfro do salfio o presi' 
dento e sccretar10s da asscmblun gcrnl sallll'i!o a 
receber a Suas Alt1!zas fúm do ést1·ado do th1·ono. diSCUI'SO. , 

Paço do senado, om 2 de- Setemf\1·o do 1871. 
-Vi•condc de Abaett!, ]ll'osidente.- Frederico elo 
Almeida e Albuq1te1'quer l" so~retario -José llfw·tins 

. da C1·uz Jobim, 2• seere!ario. • · 

As linhas sfio as s~guintes (/endp): "Lembro-me, 
que me refnria ao acto do pagar a companhia, sem 
quo disto tivesse conhe~imento algum aquelle que 
foi n01poado para toma1· o c~mmando qo navio » 

Ficou sob1·e a mesa pnra entrar na ordem dos 
'll•alJalhos, indo, entretanto, a imprimir. 

Estas palavr·as, como d1sso, nfio pertencem ao _ · 
mou discurso, e devem ser supprimidas do!Je. · 

· Offieio de 30 do mcz proximo findo, da pi'Osirlen
cia dn provincia do Rio Gmndo do Nol'lo, romeÜ<ln
do um exemplar·da collccçtio das leis d~ dita pro- · 
vincia, ~romulgarlns no anno prox imo passado.-

. A' comm1ssfio de assembltlas· provincines. 

E' esta a reclama~fio que eu tinha de fazer. · 

PRIMEIRA PAHTE DA ORDEM DO DIA 

Achando-se na sala immodiata o Sr;· ministro da 
ma~inha, foram sorteados· para· a deputaçfio que o 
devia .receber· os Srs. Femandes ria Cunha, Fausto 
de Aguiar e Ribcir·o da Lnz, e sendo o mesmo sénhor 
introduzido no salão, com as formalidade~ do esly· 
lo, tomou assento na mesa ·á direita do Sr. pre· 
sidente. 

.0 i!ir, VIMCOD!I~ *~ :llàlrafil)ll 1-0 dis
curso que proferi hontem na discussão das. forr.as 
de mar, publicn•lo no Diario do hojé, contdm 
muitas iJwxactirlões que, entretanto, n:lo rcctilico, 
contentando-mo somen: e com declara1· quo n:io rrvi 
o discm·so para srr publicado. Se o tivesse revisto, 
teria lambem coJTigillo certas expressões. 

Como estou com a p:ilavra, Sr. presidente, dese
jaria quo V. Ex. mo permitlisso àprcsenta1· um 
requerimento· mlalivo á quest:lo dfl que hont••m 
tratei, aceJ•ca das companhms de aprendizes mal·i
nheiros .. O 11alculo, que então apl'esent~i. funda-se 
na proposta do or·çàinonto do ministerio da mari
nha e não na despeza real que se faz com esto ser-

II'ORÇA NAVAL 

viço. · 
Podendo acontecer que esta questáo torno a ser 

tratada nesta casa, desejo estai' habilitado pa1·a 
argumentar com aqu iii o que ell'ectivamen!e succode 
afim de se conhe11er a verdarleir'a e real despeza qu~ 
se faz com esta instituirão. Fo1·mulPi por· isto o 
seguinte requerimento, que' peço a V. Ex. para 
·mandar á mesa. (Lê.) 

Vae á mesa o sequinle 

REQUER!l!ENTO 

• Req ueiJ·o ·que se peçam ao governo as informa· 
cõcs seguintes: 

i.• Qual a despeza realizada nos exArcillios de 
i81i2-i81i3, ·i81!3-i8ti1, i81i4-J851i co111 cada 

. uma das com11anhias de aprendir.es mm·inlwi1·os, in· 
cluinrlo o ·pessoal e watm·ial e especialisando a que 
não foi foita com as p1•aças dos mesmos ap1·cndizcs, 
isto ó, a dos otnciacs do todas as classes e outros 
empregados nas compànhias. . ' 

2.• Qual o numorJ rio aprondizos em cada um dos 
ditos exercicios.-Jilm~·tiba. 

Foi lido, apoiado, posto cm discussão e appro
vado. 

O Sr. Rlil»eh•o clll Lnz: - Sr. prositlonto, 
no ·iliscm·so qne p1•oJ'el'i nosta casa no dia 17 do 
corrente, o que vem pubti•mdo no DiMio tio 20, ha 
um trecho quo n:1o pc1·lcnce ao IIICSIIIO dis~III'S•l. 
Nilo culpo a !ypog1·aplria por· isto. N:io tonrlo tido 
tompb para copiar uns dowmontos, que faziam 

Proseguio a 2• discuss:to da proposta do poder 
executivo, com as emendas da camara dos Srs. de· 
pu !:idos e da commiss5o de marinha e guerra do se. 
n)do, fixando a forca naval para o anno financeiro 
1877-!878. 

o !V • .ronqueira .t-Sr. presidente, sou 
forçado a voltar á esta discussfio. 

O holll'ado senador pela Bahia, membro da eorn
miss:ln de ma1·inha e guerra, océupando hontern · 
a tl'ilmna, pro~urou explicar os motivos de diver.: 
gencia entre S. Ex. e os outros dous membros da 
~ommiss~o, do fó1·ma que nos collocou em uma 
posição, que precisa ser definida perante o senado, . 
para que se comprehenrla · que, da minha parte e 
ila tio meu hon1·ado collega, senador por Santa Ca
tharina, não houve o proposito, que pareceu ao 
nob1·e senador •• - · 

0 Sn. nAn.\o DA LAGUNA :-Apoiado. 
O Sa. Jut.:oumnA :-.:.. • • de inserir, na exposi· · 

\'tlo do ·motrvos, um voto de desconfiança ao go
verno e mAno> dr apJ·esentm·, como base de nossa 
a1·gnmontacáo, datl08 que nilo sfio verdadeiros. _ 

O hom·ado sonarlor declarou que nfio tinha assi· 
gnado a exposiçár., apresentada por mim e meu 
nobt·o colloga, po1·que parecia ella envolver um 
vnto du dt>sconfian11a; e para isso o honrado senador 
awr.scntott o lopico om que a m~ioria da com missão 
declm·ava _quo vm-so na necessidade do afastar-se 
da r••tlac\'ão attl agora seguida nestas propostas, 
por·qno envolvi:\ uma COI'ta obscul'irlade. Pareceu 
ao hnnmdu sonarlo1· qno osta ennilcinçilo, por· parte 
da maiot•ia da commissão, om um voto de doscon-
finnr.a. · 

O 'senado vê q1111 esse !npico, do nenhuma manoi1·a 
podia autol'iza1· o pensamento do illus!J·o.senador: 

0 Sn. n.mXo DA LAGUNA :-Apoiado, 

. ' 

-I 

I 

i 
J 

.. I 

I 
I 
·I 

·' 
' 



272 ANNAE~ DO ~ENADO

O SR. JUNQUEIRA: - ... a força prin~ipal con
sistia na marinhagem ; e enl<lo a redacção, que se
seguia, poderia sustentar-se .. Mas, agora., abolindo
se completamente a marinhêlgp.l11, a redacção de7e
variar, porque hoje esses dons corpos não forne
cem somente des tacamentos, fornecem a totalidade
da força ...

O SR. SILVEIRA DA MOTTA -:-Pela sua natureza
não podiam fornecer. .

O SR. JUNQUETRA :-Istoagora já é outra ques
tão; já o nobl'e senador quer des'viar-me do que se
trata. O que passou na camara dos Srs. deputados,
o que está nas emendas é que a marinhagem seja
abolida em circumstancias ordinarias. Presente
mente exist,em apenas 270 praças desta qualidade a
bordo dos nossos navios. O hOl1l'ado min istro da
marinha e todos os profissionaes concordam que
podemos prescindil' dessa marinhagem, que os dous
corpos de imperiaes marinheiros e o batalhão naval
chegam perfeitamente para o serviço de bordo, para
fornecer as praças de pret. Foi neste sentido que
se formulou a emenda da camara dos Srs. deputa.
dos; é, portanto, questão já vencida. A marinha
gem está abolida, e, abolida ella, a redacção não
podia ser a mesma, porque votou-se que aqueUes
dous corpos não íOl'l1ecessem só contingentes, mas
sim q~e forl!ecessem a totalidade das praças; n~o
se podIa, pOIS, conS8rYar a mesma redaeção.

Mas o nobre senador quiz enxergar nisto uma
desconfiança ao governo. Devo dizer ao senado
que, no seio da commissão, o nobre senador apenas
se referio a esse topico da obscuridade na redacção,
assim como á questão da reducção das companhias
de aprendizes mal'inheiros. Foram estes os dous
pontos em que o nobre senador nos fez a honra de
externar o seu pensamento,' e que ouvimos com a
attenção, que S. Ex. nos merece. Quánto ao pl'i
mr.il'o, eu e o meu honrado collega, que está ao
meu lado, lhe declaramos que, da nossa parte, niio
havia a mini ma desconfiança em relação ao governo
inserindo no nosso parecer aquelle topico. Quanto
ás companhias de aprendizes marinheiros, não po
diamos concordar na sua reducção, porque enten
cliamos que isto, no nosso humilde entender, era
um erro; que, já que estayam eJ1as fundadas com
sacrificios, convinha suslt'ntal·as, O nobre senadol'
df'clarou-nos que nãJ concordava nisto, que sua
opinião era. que se reduzissem de 1.8 a 1.0. Sentimos
essa diYergen~ia e ficámos pezarosos, pois muito
respeitamos as opini<5es de S. Ex. '

Mas o nobre senador aceitou as nossas emendas;

•

o ~R. JONQOEIRA :-A eommissão, SI'. presidente, 1 mente a m:\rinhagem em tempo de paz, marinha
exammando a prol20sta e as emendas feitas na ca- I gem que nos tempos antigos, a que allude o hon
mara dos Srs, deputados, reconheceu que a. reelacção, I rado senador, formava, por assim dizer, a maioria,
como estava fOI'n1Ulada, uma vez que se tinha abo- o principal elemento das praças de pret embarcadas.
lido a marinhagem em tempo de paz, ficaria um \
pouco obscura e daria logal' a que alguem suppo- I O SR. Sn.VEIRA DA MOTTA: - E deve ser.
zesse q~e o ministerio ela mal'inha podia dispÔ!' de ., ,
uma força realmente maior do que aquella votada I O. SR .. JUNQUEIRA . -:- Os ljOl pos de imperiae.!l
pelo parlamento, marmhelros e o batalha0 nayal arenas prestavam

Essa redacçiio, disse o nobre senador, existia, ha deslacamentos para bordo dos navIOs...
cerca de 4,0 annos, em todas as leis de fixaçiio de O SR. SILVEIRA DÁ MOTTA: -Eram auxiliares.
forças de mar.

Mas nem a vetustez dessa redacção podia só por
si sustentar-se, se fosse de encontro ás boas regras
de legislar, como cerlamente o era, porgue as an
tigas leis de fixação de forças no art. io, ~ 2° deter·
minavam que o minish'o da marinha pudesse ter
embarcadas 3,000 praças de mal'inhagem e dos
corpos da marinha, e repetia no § 3° que podia
igualmente dispól' dos corpos de imperiaes mari
nheiros e do batalhão naval. Havia, consequente
mente, uma repetição; dava-se a hypothese de que,
se a força de marinha embarcada fosse quasi
que eiIectivamente composta de marinhagem, como
era outr'ora, o ministro da marinha teria á sua dis
posiç~o, nli.o só essas 3,000 praças como a totali
dade dos corpos de impel'iaes marinheiros e do
batalhão naval, o que elevaria, de feito, a força
votada a cerca de 7,000 praças.

Esta obscuridade é que a maioria da commissão
quiz resalvar, e tanto mais necessario era fazel-o,
quando agora a camara dos S1's. deputados, com
applauso do governo, havia eliminado a marinha
gem; e então era obvio que as 2,500 praças em·
barcadas haviam de ser sóm,ente fornecidas pelos
dous corpos da marinha, a que Yenho de alluclir; e
não se devia dar no paragrapho seguinte a repe
tiçãO dos mesmos corpos como força votada para
ficar á disposição da ministro da marinha.

O SR. BARÃO DA LAGUNA :-Sem duvida.

O Sl'l. JUNQUEIRA :-Q que se devia determinar
era o que a maioria da commissão fez, formulan
do a sua emenda, isto é, que a força embarcada se
compuzesse das 2,500 praças dos dous corpos da
marinha, e que o excedente desta força, que não es
tivesse embarcada, isto é, a differença entre as
2,500 praças desses corpos e o computo gel"al
dellas, ficasse igualmente á disposição do ministro.
E' isto o que a commissão procurou tornaI' mais
clnro. .

Portanto, já vê o illustre senador que o argu
mento, de que desde ha 4,0 annos se usava desta
redacção, não tem procedencia; e, assim, prço
desculpa ao nobre senador por divergIr de S. Ex.

Tambem, SI'. presidente, ha 4,0 annJS que nós
organizavamos as leis de forças de terra e mar em
relaç~o ao recrutamento feito de certa maneiI'a, com
refel'encia as instl'ucções de i822; mas, d"pois que
se votou a lei de 1.874" mudou immediatamente
a fórma legislativa quanto á acquisição de recrutas,
porque havia uma nova lei de voluntariado, alista
mento e sorteio. Presentemente, a camara dos S1's.
o~putados inicio\} uma novidade; abolio complela-

•
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S. E:<:·. o declarou no sou diaoursÓ, como o senado 

• vae ver das seguintes palavras :<a 
"·V. Ex. vê que eu não mo opponho ás emendas 

que foram formuladas pela t:ommissllo, mas somente 
a algumas das exp1·essões, com que ella ju~tilicou 
essas emendas, e que paro~e nllo esta1:em de har· 
rnonia ou no menos de perfeita harmonia com as 
mesmas emendas. • 

Já vtl o senado que o honrado senador ar.eitou 
'as emendas formuladas pela .comrnissao ; sua di· 
vergencia apenas versa sobre algumas das ponde
rações da exposição de motivos. · 

Mas, se o nobre senador aceitou as emendas for· 
muladas pela conunissllo, comtr tl que vae encontrar 
esse ponto de desconfiança na ex:posi~ao de moti· 
vo~, justamenle no topico em que a commissllo 
justitlca_essas ·emendas ? · 

A ~ommissilo mandou emendas no ·sentido de 
dai'-Se uma nova formula legislativa, para nllo 
.haver a obscuridade antiga. O noh1·e senador 
aceitou essas emendas, divergindO, segundo a de
claraçilo ~ue fez, apenas. de algumas pondet'!lraes 
da expos1ç«o de motivos. Ora, essas ponderações 
simplesmente justifi~lm' as emendas com que o 
hom·ado senadQr concordou, como nos pareceu. 
~ 0 Sn. VISCONDE DE ~fUR!TIOA: -Quanto á reduc-
110 da forca. · 
o Sn. JUNQUEmA :-Não IJa diversidade; essas 

ponderações são justificativas das emendas. Se o 
nob1·e senador concorda com ellas, como póde di· 
vergir 1los motivos, glle as fundamentam? 

Poderá have1· equ1voco da minha ·parte; mas me 
pa1•ece que o assumpto é como eu estou expondo. 

Quanto a dizet·-se que as emendas podiam cou
trat·iar o governo, bastil·il!B ler alguns tre~IJos do 
disr.urw do honmdo ministro da marinha, que, 
nessa maleria, creio dever inspirar a todo~ plena 
confiança, pois que trata de si propl'io: . 

Disse S. Ex:. : 
« Por esta occasiffo, Sr. presidente, devo emiltir 

minha opini«o a respeito das outras emendas olfe
recidas pela commissa:o de marinha e gue,·ra. Nada 
tenho que oppor a essas emendas, porque, como 
bem ponderou o honrado senador a quem mo 
estou referindo, . e lias nilo teem outro fim senllo 
tornar mais claras diversas- disposições da pro
posta. • 

E' o honrado ministro quem nos diz que assas 
emendas tornavam mais claras algumas disposi~ões 
da proposta. Penso que :1 esta aprcciaçllo do nobt•o 
ministro nada se póde oppór, e, poi$, já Vtl o senado 
que nllo leve a· comrniss:io IJUl vista formular um 
voto tle desconfiança, nem fazer cousa inutil. 

O Sn. DA nÃo D.\ LAGUNA : - Apoi~tlo. 

O .Sn. JUNQUEmA : - Quando da camal'll 1los 
Srs. deputados vem pam esta casa uma Jll'oposla tlo 
govet•no ou um p1·ojocto de lei importante, quo me
receu alli uma larga discusscro o sobro o qual se 
for1~ularam varias emendas, que fomm, finalmen!P, 
ace1ta~, pai'OCIJ·mo que uma comm1ss:io do sl'lwdo 
nfio so dovo limitar simplesmcnlo a dizer:- <~Esta 

·.-ou, 11' 

mnt.eria do v e entrar em tliscuRs«o. • E li acho que 
ella deve dar as razões pelas quaes julga a proposta 
ou o projecto digno de ser . .approvado, e apreeiar. as 
emen1las, IJUe vieram da camara, ·aconselhando ao 
sr.nado que as aceite ou as rejeite. . . 

Foi o quo a com missão de marinha e guen·a pro
cnroufazer. Ntio qu iz~mos dizer apenas que o. PI'O· 
jecto, com as emendas vindas da camara, estavam 
no caso de entrar em discuss«o ; fizemos algumas 
p·onderaçaes justificativas, não só das. idêas que vi-·· 
nham na proposta e que aceilavamos, como das 
emendas, que apresentámos no sentido da clareza. 
Se o nobre senador se afastasse do parecer por·na:o 
conco1·dar com essas idéas, eu nada diria; mas · 
S. Ex. Meilou· as emendas e diz que sua divergencia · 
limita-se ás ponderações, algumas somente, da ex· 
posição de motivos, e me parece que nisto é que 
S. Ex. na:o nos faz completa justiça. · . · 

O Sii.. ZAC.\R!AS :-Mas está com.a velha guarda •. 
O Sn. JuNQUEIRA :-0 honrado senador nos disse 

que, assim como a commissão declarou que o 
.governo poderá dispór do excedente da força dos 
dous corpos de imperiar.s mat·inheit•os o batalhão 
naval, quu niio estivesse emhar~ada, lambem da
mesma maneira, para ser logico, deve1·ia declarai' 
que o governo poderá dispór dos officiaes da ar· 
mada e classes annexas, cujo numero é impor· 
tante, é de 890 praças. • 

Eu peço, porém, ao honrado senador que reflicta 
no seguinte : quanilo nós determinamos o numero·· · 
i! e praças, que teem de formara farça activa a bordo 
dos navios em tempo de paz ou de guert·a, decla· 
1·amos o nume1·o exacto de praças de pret; e quanto 
aos olliciaes da armada e classes ·annexas, nllo se 
póile previamente lixar o seu numero. ' 

E tanto assim é, S1·. presidente, que a proposta 
neste ponto, da harmoma corn todas as propostas 
transactas, exprime-se pela seguinte fórma: 

• A força naval activa para o anno financeiro de
i877-i878 constará: § t •, dos officiaes da armada 
e das demais classes quo for preciso embarcar no~r 
navios da guerra o transportes, conforme suas 
Jotaç/Jes, o a d11s estados-maiores das esquadras e • 
divisões· navaes • 

Vtl o senado que não se póde a p1•iori calcular o: 
numero dos offidaes da ai•mada e das classes anne
x:as, que. teem do embarcar em um anuo dado •. 
Esse numo1·o dependo das necessidacles do servivo 
e d:liotação dos navios, principalmente. Pot•tanlo, . 
lodo o corpo de offilliaes da armada e das classes 
annoxas estará á disposic~o do honrado ministro 
da marinha, segundo o § l• do art. i• da proposta, 
para serem embarcados, conforme as· necessidades 
do' serviço e a lotaçao dos navios armados e 
transportes. · · 

Conseguintemente, a obsm'l'ação do nobre .sena· 
do1· parece não ter ciluimento, porque de unte-mão 
n5o se pótl fixai' o nmnero desses officiaos, que 
devem s~r emhar~arlos. 

N,J ~ l" tio m·l. l• da proposta tio governo dcda
r:t·se que o ministr!l'iu tia mal'inlm potlel'ia embar
car, alúm das 2,ti00 pra~as tio pret1 os officiacs d~ 
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arma tia e dM demais clas~es annexas que os nav.ios 
exigissem. Mas, dando as 2,500 pm~as c todos os olli
ciaes da armatla e das.classe.s annexas, IJUU fica 
restando ? Fica apenas o excedente do corpo do 
imperiaes marinheiros~ bata IMo naval, que níto Mr 
embacrado. E' isto exactamente o que a commis
sl!o, no§ 2•, tleclai'OU gue ficava lambem á disposimto 
do n:inisterio da marinha, e não cortóu ainda m'ais 
nesse ponto, porque ~odossabern que, alóm das praças 
embarcadas no~ nnv10s do gueJTa ou IJ•an~portes, 
deve existir. nos quarteia e ostabeleçimentos navaes 
de outm ordem um certo numero de praça~ pam ,, 
guarniç<lo, além de que ha baixas temporarias por 
molesllas, ha licenças, etc. 

commissfio 1la camara dos-· S1·s. deputados reconhe
ceu exisllmle~. o lhe ser rio de base para formular 
as emendas. E so mio, veja o senado o. CJUe diz a 
emenda enviada .pela carnara dos SJ'S . deputados 
(lendo) : " Dos cOJ'pos de imtwriacs marinheiros 
1·eduzit!os ·~ 3,10~ praça~. sendo to~ do do Aratto 
Grosso, (cm voz de 3,4t4). " 

Parece, pois, que nisto ha muita gente inexactn: 
n eamara dos deputados e sua commissno, o hon
rado ministro que aceitou esse algarismo, e. a com· 
missiTo do senado, qtio encontrou nos mappns esse 
mesmo numero. SA a arithmctica nl!o falha, ellas 
não passam de 3,~t4. 

Outra accusaçl!o, que nos fez o bonJ•ado se-
·nador... · O Sn. nÁn:io DA LJ.GUNA :-Apoiado. 

o Sa. ·JuNQUEIRA :-Portanto, a obscrva•ão do O Sn. VISCONDE DE MuniTIBA: - Outro motivo• 
r porque assignei com restricçi!o. • nobre senador,· do que a exposição de motivos é 

menos logica nesla parte, não tem procedoncia O Sn. JuNQUEIRA: - •.. e que nos magoou, 
alguma. lllogica seria a .commissão se porventura, po1·que queriam os ler o assentunonto pleno do 
tendo o § I• do ar!. i• da proposta posto á dispo- nobre senador, queríamos estar de inteiro accordo 
siçlio do ministerio da marinha o corpo todo de com S. Ex., a <Juem réspt)itamos por suas luzes, 
officiaes da armada e classes anncxas, o viesse seus serviç.os c patriotismo. Ficamos de alguma 
repetir no § 2.9 . maneim magoados por ver' que S. Ex. na:o podia 

Vou rapidamente, seguindo o discurso do nobre nos acompanhar e amparar-nos com a autondado 
senadot•, hoje publicatlo. S. Ex. fez urna reclama· de s••u nonw, e sentio-so na 'olwiga~;To de vil' dizer 
çlio, mas eu ouvi o discurso e parece-me que, nos ao senado os motivos· dessa divergencia: 
pontos em que tenho tocado e nos que You tocar, Mas disso o honrado senado1· que lambem em 
na:o ha diffeJ't•nça sensível. Se houve, estou p1·ompto rclaç<lo ao nunw·o apresentado .sobre o batalhilo 
a fazer qualquer rectificaç~o, pois o meu dest'jo nHv~t não ha exactidão. 
na:o é impugnar o qtw S. Ex. disse, mas defender a Direi q1w, igualmente a este respeito, a com
maioria da eommissJto. · missão se1·vio-se dos rlatlos do relatol'io e dos que 
. O honrado sanador disse que divergia lambem da vieram na emenda da camam dos deputados. Nessa 

commissaa, porque os dados,- apresentados sobre o se tliz (lendo): " •.• e do batalh:Io naval, que será 
numero do p1·aças, nrro eram completamente exactos. reduzido a 7ü0 p1·ar.as (om vez dB !,1100) "· 

Sr. presidente, a commiss<lo usou dos dado~ rruo E' a omrnrla da 'r:amara tios deputados, que de-
encontrou na exposição do relatorio e nos mappas, clara que o hatalh;lo naval tem 1,500 prar.as, é o 
e tamhern dos que serviram de base para a deliil~J·a- hom·ado ministro que assistia á discussão' em que 
ção da camara dos Srs. deputados. O honrado ~e- fallou-so nes~a emenda, que acdtou-a, o, por con
nador, porém, afastou·se disto e disse que nilo são seguinte, prestou sua autoridade a esse numero. 
exactos. E' uma censura, que lambem me parec~ Mas, senhores, esse nurnoJ'O il exaclo, tanto que 
infundada. no mappa n. 7 vd-se que praças, propriamente de 

Quanto aos corpos de impcriaos mal'inhcil'Os, a prol, ha 1;480,. havendo mais vmte. officiacs do 
conunissilo disse que compoem-se elles do 3,4!4 patente, sois do ostado-mr.no1· o dez do estado-. 
prar.as de pret, nilo só o qne existo nesta Côrte, maior, o que 'tudo perfaz o numero de t,5l6 indi
conio o que tem sua séde em Matto-G1·osso. E' este vitluos, que o honrado senador apresentou, mas 
o numero que enconiJ'O no relato rio e que servia. de i~ to porquo S.Ex. nao reparou que a camara dos 
base para a discussão da camara dos dnputados, o dt>putatlos teve em vista a reducç<lo das pi'U(la~ de 
foi aceito pelo ministro da marinha. O ho111·ado pret. A rcdtteçtto do estatlo-maioJ' e do estado· 
senador, porém, diz qur, nl!o está exa1llo, poJ·quo ha menor é uma consequrncia immcdiata da re-
mais. tres praças. . ducç11o tias p1·a~~as de prct. . · 

O senado comprdtentle que esta queslilo de t1·cs Assi111, n:lo vejo essa inexacthhto quo S. E:•c 
praras é n~nhuma, mas, no entanto, vnjamos o que achou, inexar.tid<lo tpw, a existir,_veio da camara 
aizem os mappas. dos deputados, e nclla são complices t•Hios aquelles 

o Ss. viscoNDE DI~ MuniTfnA :-Pe~o-lhc que vrja que conv~cram ua atlop~fio desta,. emPnda . .Ma:> o 
0 orçamento. . senado ''e que, longo do seJ·cm i,aJ~ p1·a~a~, ellas 

. . não passam tio i,~80, qno, com os .u olllt\laes de 
O Sn. JuNQUI'JRA : - E1s aqm (lt1mlo) : no patentn, perfazem o numero tlc !,500. E' justa· 

mappa n. ~.em _que se !!·ata. do estado actual do menta o que uiz a emenda tia cnrna1·a dos deputados 
corpo do unpel'Jaes manuh;u·os, en~onii'O 3,iUO e a que foi aru·,•scutada po1· mim, pelo meu nobt·e 
praças; accrcscoutaudo-~c !:1.1,, !JUIJ CXI~lt'III.Jil'Cscn- collcg;l t! prlo ilomado sr.nadoJ' pela Oailia. 
temente no COl'po do nnpl'r;aes mal'lllheJros em Qu;111to ao cstat!o-rnainl'·e ao ostado-Juenor estes 
Matto-GroBso, c i3~, que l';;l!i\m p; ra SI'U estado desapparecom ua propo1·ç;To cm que tlesapp;;recern 
completo, lt•rcmos JUsta meu lo 3AH. praç:ts, tjU~ a as jll'ól\las de JH'cl. 
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Comprehende-se, po1·ém, que esta ditreJ•en~a é 
muito pequena, é um modo. de .apreciar: o hom:11lo 
senador toma semJH'e u numero de p1·aças tlc pret o 
o numoJ'O dos officiaes, quê command~m as compa· 
nhias. · 

0 SR. VISCONDE DE MURITID.\;- ExactarrÍento. 

nhri1·os, fundando-se na cxperiencia que demons
tl·~m que só assim se poderia formar um vorda;; 
deu:o corpo de praças de. pret pa~a ~ armada, nao 
dev1amos retrogradar, nem dunmUJr o numero 
das- comp~nhias. . 

A objec&ao apresentada pelo nobre senador ~uanto 
:i despeza, nao tem a forca que S. Ex. lheallrihuio, 

.ó Sa. JuNQUEIRA: -E' um modo de encarar a porque essa instiluiçao é o imieo meio· que se· 
quosti!o, e nem eu quero dize1· que o honrado sena- offereee para possuirmos um serviço digno do pai.!;. 
dor nisso aparta-se dos verdadeiros p1·incipios: 0 Se se eseogitasse outra maneira de obter marinheiros 
qu~ quero dizer é que aquillo de que nos oecupa capazes de prestar bons serviÇos á armada, eu vota• 
vamos, a nossa questão essencial, é a redueçi!o das ria com o nobre senador, mas é evidente que, sem 
praças de prel, e nesse sentido ú que formulamos essas. companhias,· n:to teremos as praças de pret 
emendas, e lambem a camara dos Srs. deputados as necessarias para embarque, e nos veremos na neces· · . 
formulou,- tendo sómente cm vista esse numero de sidade de recorrer á marinhaBem, gente indisci• 
'praças. · plinada, sem o ve1·dadeiro culhvo e impropria para 

Continuando suas observações, o honrado se- o serviço ela armada. · · 
nador oceupou·se lambem. dos aprendizes ma1·i· Portanto, o calculo .feito pelo honrado senador 
nbcirós. Entende S. E.t. quo, dizendo-se que os de que cada aprendiz, quando se acha habilitado 
aprendizes marinheiros ficam reduzidoS. à ~.00(), para entrar no corpo de imperiaes marinheiJ·os, 
ficamos muito longe desse numero etreetimmente, tem gasto f:SOOJJ, nl!o tem a prowl~neia. sup. 
porque ba os officiaes empregados nas t8. compa· posta, porque, comquanto .essa quanha ·seJa um 
nhias onde se educam estes ap1·endizes marinheirvs. pouco c! evada, nao deve desanimar-nos. O intlivi
Não me parece admissivel semelhante objecção. tiuó 9ne aos f8 annos vem para esse corpo, tendo 

Sr. presidente, o nume1·o· dos aprenrlizes ma1·i· recéb1do uma educação profissional, sendo um 
nheiros el'a de 3,600, a emenda da 1mma1·a . dos verdadeil'O homem de mar pelos exercícios a que 
deputados determinou que fosse reduzido a 2,000. . se tem afeito desde 8 ou· :1.0 annos ele idade, tem 

occasiilo de pagar com usura a despeza feita, ser· 
O Sa. VISCONDE DE MunrriB.\ :-Praças. vindo por muitos annos muito melhor do que um 
O Sn. JuNQIJEIM :-. . praças; O hon1·ado sena- mari.nheiro engajado ou voluntario. (Apoiados./ 

dor entende que essas 2,000 praças comrrehendem · Dr•mais, S1•. presidente, a m~e ou tutor de urp 
lambem todos os emri'Pgados das iS compl· 'menino desvalido ni!o annue facilmente n que seu 
nhias. Nao me parece ta ; e, so assim fosse, aca- filho on tuteladoenli·e pa1·a uma companhia de apren
mara dos deputados nilo teria dito que o nnm<>:·o dizes ma1·inheiros, quando esta existe em uma pro. 
completo dos ap1•epdizcs marinhefros sel'ia de :J,GOO, vineia diversa. O bom·ado senador disse qüe nt!o 
porque então esse nume1·o completo chega1·ia a u·rn ha d·ifficuldade que essas pessoa&, residPnles em 
alg-a1·ismo Jnnito mais alio. VPjamos o que diz o Ser:;ipe ou nas Alagoas, enviem os menores para uma 
map[l.a n. 1i (lendo): "Total 3,774 p1·aças. " · dessas províncias, visto se.rem vizinhas. Ha uma 

Mas o numero total das p1·aças nestas compa- grande differença. Essa vizinhanca não estabelece 
nhias, 110 seu estado completo, seria 3,77~; quando o attractivo que o nobre senador suppl!e: quem 
o senado sabe ,que o numero de aprendizes mal'i- mom nas Alagoas nao quer que sou filho ou pupillo 
nheiro~, pi'Opriamente ditos, no seu estado com- se eduque ·em Sergipe, e vice versa. Enh·etanto, es
pleto, não excede 'le 3,600. Logo, ·no estado tando o menor na província em que reside sua mt!e 
completo, ha.mais i7~ .indivíduos, que srro os com- ou tutor, podeJ•:i ser r.om f1·eqnencia visitado, e. 
m:1nllantes, aJudantes, lllstructoJ•es, etc. Conseguin· assim a affiuencia de aprendir.•s será muito maior. 
temente ó c!aJ'O e tmnsparentissimo que o pensa- As economias, Sr. presidente, que podemos fazer 
monto da emenda da cama1·a dos Srs. deputados nos ditrerentes rninistcrios, n4o são propriamente
foi l{tle se limitasse o numero de prar.as das com- desta o1·dem, n:lo devem desoJ•ganizar SPrvicos ·que 
panhias de aprendizes marinheiros a tim a!ga1·ismo todos julgam muito uteis (tlpmados). Nao convém 
lleJ·to e detm·mmarlo; e assim, Cl senado rcconh~cot•:l· extinguir dil•ersas companhias que podem prosperar 
quo a comrniqsfio ~ingin-so a esse pensamento, qno muito;que, com all(nm esforço do governo, podem 
igualmentr. parece dominar nesta casa. sor elevadas a um numero completo. · 

A cornmissfio, reconhecendo que só existem 1.~~~ N h 
ap1·entlizes marinheiros, deixa uma maJ•gem ,10 O Sn. vrscoNDE DE ~funiTIBA :- áo ilo do pros• 
cmca I],J 1i00, qur. o ministeJ·io da maJ•inha podei'tl peral·; h.to tio definhar. . 
ad'Jilil·ir no anno futuro, ainda mesmo feita a 1'11- · O Sn . .luNOIJEJR.\ :- En creio o contrario; s:llvo 
dncç:io do 3,600 para 2,000 Jll'aças. se o governo não quizer. 

O lionl·a,Jo ~rJuadOi' iusistio na idúa do reduzir as Antes de i radiante, Sr. presi•lente,eu, ainda para 
companhias. Nestll ponto, a maioria da eommiss:1o justificar o qnc dizia no começo de meu discu1·so, 
afaston se plennmcnle d1J S. Ex. Ahi .I'OI'sou, Jll'O- lm·oi u1n topieo do discUI'SO do honrado ministro, 
priamrnte, a uossa dil't'l'gen~ia. O m•1u honl'lltlo quo nao pthle SOl' suspeitado, pn1·n qua o senado 
eoll,.>ga, sPnadoJ' por Santa Cathurina, e eu dizia mos veja fJUC o qno dissemos na cxposi~.cro de motivos 
f]Ue, uma vez quu o Estado linha feito o sae1·iticio e l1·aduzimo,;.uas emendas, não só est:l pcrfeit:1rne.nte 
llll ol·ganizal' iS ~ompanllias de ap~·e1Hiize.s mari- hnl'lnonico com o valo da cnmam dos deputa(\os, 
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como com o pensamento llo senado, a!!ingindo 
assim nós o alvo do interesse publi~o cm materia 
de economia. 

O nobre ministro assim se exprimia cm relaçi!o 
aos gastos de sua repa1·tiçilo : . 

" Disse o hom·ado senadoí· a quem me estou J'O· 
ferindo, quo as emendas approvadas na camara dos 
deputado,. e aceitas pela commiss;lo do senado en· 
volviam uma rcducç;lo de força quasi nominal. 

Peço licença á S. Ex. para ilizer-lhc que essa 
reducçtlo ni!o pódo ser assim considerada; sol-o-ia, 
se acaso o governo ni!o tivesse· fi~ado despojado da 
:faculdade, que linha pela proposta, de completar os 
corpos, nao se contentando coni o seu eJTectivo 
actual. Desde, porém, que, na camara dos deputa· 
dos, foram reduzidos o corpo de imperiacs mari· 
nheii'Os, as companhias de ap1·entlizes marinheiros 
o o bataiMo naval (este á melado), evidentemente 
tem de desapparecer do orr-amento a verba corres· 
pondente ás praças que si!Ó supprimidas. Até agora 
não acontecia assim; calculava-se a quantia a iles
pender com o estado completo dos corpos e, por 
conseguinte, n4o se podia cortar do orçamento a 
ve1·ba ~orrespondente ás praças que faltavam nos 
corpos; mas presentemente só é autorizada a dos· 
·peza nece~sai"Ia para o etl'eclivo, pois :i vista das 
J'educçl!cs este estado corresponderá sem duvida ao 
completo. 

Logo, o etl'cito financeiro da medida não é no· 
minai. • 

Eis aqui, Sr. presidente; é um grande resultado 
desapparccerdo orçamento a quantia correspondeu to 
ao numero de praças supp1·cssas. E' isto o que 
queria a commissao, pois deste modo tocava ao 
alvo de fazer uma economia nos dinheiros publicas, 
po1·~ue, se votassemos no 01·çamento a quantia 
destmada ao numero completo de ~raças, corno an· 
teriormente, como lambem a quantia destinada pa1·a 

seguinte dcve'm traduzir-se em iguaes alteraç6es na 
respectiva lei. · 

nrus, Sr. presidente, o nobre ·senador que, com 
do1· !lel'laro, apartou-se de nós, r,orque eu .queria 
ter sempro o apoio do sou voto !Ilustrado, pois o 
1·econlwço como um dos mais preclaros chefes do 
partido conservaaor, nao foi muito justo com a 
maioria da commissi!o, e no seu uiscurso, querendo 
justificai' esta sua sepàraçllo, chégou a consequencias 
quo cu não podia pi·ever. 

Ao pafso que S. Ex. entendia que nós tinharnos 
um pensamento reservado de desconfiança do go
vel'llo, e ellc proprio quem a formula em muitos 
pontos de seu dis~urso. 

Disse S. Ex. o seguinte (Lendo) : · 
" Propuz isso na confm·encia, quà tive com os 

meus hom·ados coliegas da commiss~o, mas elles 
não quizoram concordar commigo, O propl'io nobre 
minish·o, a quem tive a honra do dii'ÍSÍI'·me e pon· 
derar a convenicncia de se fazer essa econowia, 
não se achava de conformidade 1:om o meu modo 
de pensar; entendeu que.isto pode1·ia IJ•nzel' per!m·· 
baçi!o na atlministraçao. · 

Louvo a S. Ex. o desejo de ai'1•eda1' de si essa 
difficultlade, e por isso me obriguei, desde Jogo, a 
mto mandar emenda nesta octiasião; estou, porém, 
explícantlo qual a razão da minha assignutura em 
divergcncía., e esta foi uma das principaes. • 

Por conseguinte, já vê o senado '!Ue uma das 
principaes razl!es de diver~encia do Jlonrado sena· 
dor foi a maioria da eomm1ssão n~o ter aceitado a 
l'etlucçao nas companhias de aprendizes, e, mais, nao 
ter· o honrado ministro, a quem S. Ex. se dirigió, 
aceit.ado essa reducpão; consequentemente, a log-ica 
mH~~sinaria que a r.e~lri~çfio, com qu~ ~· E.x. assi· 
gnou·se no pa1·ece1·, 1na tlOIIl endereço pnmeu·amen· 
te ao nobre rnin istro da marinha, do que á maioria 
da commissão . 

. ·o completo dos corpos de impcriaes marinheiros, 
bataJMo naval e aprendizes marinheiros, é evidente O Sn. ZACARIAS :-Apoiado. 
que; uo correi' do exercicío, o minislel'io da ma· O Sn. JuNQuErnA:-N4o podia haver questão a esse 
·l'inha lia via do ler uma sobra eonsiderabilissima r~speito, porque o honmdo membro declarou que 
na verba rdspectiva e podel'ia effeetua1' o trai!Sportc. uma das principaes razl!es era esta-nós DiíO aceitai'· 
Consequentemente, a cornmissao nilo só tornou mais mos a reduc~ão na companhia de aprendizes mari
clai'O o pensamentL da camara dos Srs. deputados, nheiros. Não at:eitamos, e o senado sabe as razl!es. 
como estabeleceu as l'egi'as pelas quaes no orça· s. Ex. da commissao appellou pa1·a o honrado mi· 
menlo fo1•çosamenle lla do haver um córte notavel nistro e isto 1:erto de que fazia um serviço, redu· 
na quantia destinada para pagamento das praças do zindo essas compànhias contra o voto da commissi!o. 
:bat~Jilao naval, de imperiaes c de ap!'endiz~s mari· Não digo que o nobre senador quizes~e censurar 
nheu·os. Longo de merecer ·a C01nrn1ssão esta ceu- 0 modo de pensa1· do honrado mmish·o, po1·q'ue o 
sura, entendo que, nas circumslancias actuaes, nobre senador declai'OU qu~ não era sim inte1wão 
devia merecei' alguma animação, para que, quando fazei-o, e eLl devo respeitai' as declarações do nobre 
se trate de ma teria semelhante, as cornmissaes do senador; mas alguem poderia timr essa canse
senado possam ter animo forte para cort;u· por quencia, 
certas cxcrnsccncias, quo teem ap/1arecido sempre, Pal'iamenlarrnente, pod1n-se entender que sua 
ha muitos annos, como disse o lOIII'ado senador, assignatum com resh·icoão dirigia-se, p1'111CiJlal
.nas nossas leis; mas que são susceptíveis do me· mente, ao ministro da marinha; mas eu nilo ailll'· 
lhommento, porque ni!o devemos estar como marco marei tal. 
miliial'io sem dar um passo o fazer hoje nossas leis . . 
de força como fazíamos ha :JO 0 /jO annos,principal· O Sn. ZA,cAnr.\s :-D1sse que havia uma rnzfio 
menfe quando nossas circumstancias Icem variado que elle occul!ava. 
considemvelm9nlo, não só cm rcln(~.ão ao modo de q Sn. J~NQUEmA:- E;u que fiquei roal1!1onte 
formar os coutmgentes como em mUJlos poutos da j hes1lanto diante da autoridade da palavra d~ Illus
Jegisla)áO que estao hoje emendados; o (lO!' con- Ire scU:lLlor, a quem sompro rcspt'ilci o CUJO voto 
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desejaria ter sempre a meu lado; hesitante como cJI'rito, a aboliçrro da marinhagem ereava uma si· 
estava se porventum o pal'CCCJ' da maioria da com· l.nat~ilo nova pa1•a as p1·n~as de (li'Cl a horrlo; que o 
.miss~o era· u~1 voto lle desconfiança, t:omtmlo Ji- hatalhtlo naval m·a muito necessario, out1·'ora, para 
queÍ' ·um pouco mais tmnquillo, quando vi que a embaNaJ' nos navios, .afim do auxiliai' os comman· 
principal tlivergencia do nohrà senador reforJa-se_ dantes ·na manutenç~o da disciplina.. e da 01·dem; 
antes a separaJ'·se do pensame.nto do gorel'llo da que ~sta instituiç~o existia na marinha ingleza, .na 
nilo redJ,~cção daquellas companluas, do que.á pro- amencana e em outras, e que eu ncro estava mmto 
pl'ia cornmissao. . longe de entender qno, não agora, n~o de ehofre, 

mas com o andar dos tempos, podiamos dispensar 
. O Sa. ZACARIAS : -O que se segue ó que os o batalhão na vai . , 

Ires desconfiam,.. 

O Sa. :JuNQUEmA :-'Depois o honmdo senador, 
deixando de apreciar o parecer da commissão, rn· 
tJ•ou em algumas consi,lera~Cies propriamente sobre 
a prop~sla, e ahi vejo que S, Ex. foz obsoJ'I'ilÇ0es 
no senhdo de n1io achai-a em alguns poatos mm to 
conveniente aos interesses actuaes, porque fonnu
lou observações contra a ~onseJ•vaçfio das compa
nhias de aprendizos artillccs; e parcco;mo IJ'!e estas 
censuras, a serem tão importantes, wto dev1am ter 
escapado á perspicacia do honrado ministro e de 
seus antecessores, assim como á llscalizaoão do po· 
der legislativo. 

Acredito que estas companhias. podem prestar 
bons seJ•viços á a1·mada. Dalli sahrm os mestres 
caJ'(linteiro~, calafales e outros, que s11o ncccssal'ios 
para o serVIÇO do boJ·clo, e, portanto, não me pa1·ece 
que devam sómrnto denominar-se casas de cm·i
dade, como ó nobre senador entendeu. Ali i apJ·en
dem-se os officios mecanicos, que s1io necessarios 
para bordo dos navios,e se estas companhias forem 
bem regulntlas, aeredito que dellas ha de resultar 
um grande proveito publico. 

0 Sa. D.\nÃO DA LAGUNA : -·Apoiado, 

O Sa. JuNQUEIRA :-. , . uma vez que o corpo de 
imperiaes marinhei1·os, por sua natureza mixta; 
participa do marinheiro e do soldado. · 

Antigamente, S1·. presidente, quando a veJ'(la· 
dt•irá força que existia a bordo dos navios de 
guer1·a, era a marinhagem recrutada entre estran· 
·geiros e nacionaes, nenhum commandante podia 
se at1•ever a sahil• ba·rra fóra sem levar um bom 
destacamento de soldados navaes ou de ârtilharia 
do ma1·inha, como existia antigamente, para 
1nanter a ortl~m em certas emergencias. 

Mas agora, que desappareceu a marinhagem 

0 Sa, DAI\ÃO DE COTEGIPE (111i11istro da fa:;anda) ; 
-Apoiado. 

O Sa. JUNQUEIRA : - T11mbem ao nobre sonntlor 
mereceu reparo o haver no batalhão naval um 
official de fazondil encarregadO de certos misteres, 
porque, dir. S. Ex., nos corpos do exercito não ha 
estes officiaes de fazenda. Mas eu pe110 ao nob1·e 
senadOJ' que c1onsidere que nos col·pos do exci'Cito 
ha os .quarteis-rnestres e que estes fazem o servi(IO, 
màis ou menos, IJUO no halalhão naval executa o 

. official de fazemla. Demais, o batalhão naval est1l 
dividido e subdividido em tleslacameutos,. a sua 
escJ·iptuJ'a(láo é difficil, a sua aJ'J'ecadar.ã'J lambem 
exige serio cuidado, e por isto nfio vejo que seja 
um uJOiivo de critica o existirem um ou mais offi· 
ciaes de fazenua encaJ'J'Hgado,s deste seJ·vi ço. 

O Sa. D.IRÃO DE CoTEGll'E (ministi'D da f'n:Sfllda) : 
-A.economia que se ra1·ia com a supprossão, hal'ia 
do seJ' muito prejudiciaL :l"ftst:alizaç1io. · 

O Sn. JuNQUEI liA : - E' venladc; ftu·-se-ia uma 
economia do 2:000,? ou 3:000$, mas a fazenda p!J
blica perderia 20:000$ ou ~0:000,~ com os extm-
vios, . 

Agora, qtlanto ao batalhão naval, o honmdo sn
nadúJ' pela Jll'ovineia da 13ahia, que inieiou este de· 
hatll, o Sr. Samira, porulCJ'ou ao st•nado C(lll.', uma 
vez nbolhla a ma1·inlwgem, SPJ'ia l:dvez conrnHiL'IIlD 
que se auolisso tam!JOIII o bataliHio naral. Eu, rus
IJOIHI~nclo ao honrado seuador, disso <JLll.', t:om 

o que o corpo tio im[lormes t\ adaptado para o 
sn1·viço pi'Opriamente de marinheiJ·o e para o sel'
viço tle soltlndo, podeJ'·Se·ia, .:om o andar dos 
tempos, i1· diminuindo o corpo do batal.h~o naval, 
altl sua completa extintlçilo. 

O Sa .. nAa.io DA LAGUNA: - Apoiado. 

O Sn. JuNQUEmA: - O honrado ministro, fal· 
!anelo depois sobra esta ponto·, lambem deixou 
t•ntJ'evcr que, não agora, mas talvez em futuJ'O mais 
ou menos pJ•oximo, semelhante resultado se pudesse 
J'ealizar .. E todos compJ•ehendem que, cessando a 
causa, deve cessar o eJI'eito : isto ó, não havendo a 
bordo marinhagem ·intlisciplinada, não· h a necessi· . 
dade dtl um destacamento p1·opriamonte militar para 
contei-a. Mas cu n1io declarei que concordava na 
eliminaçilo i :i de p1'~mpto, eomo queda .o honra~o 
senatloJ', o~~·. Sara1va; apresentei as mmhas op1· 
niaes como uma questão de futuro. Mas o honrado 
sen:ulor, a 'l.ucm estou respondendo, acha que nem 
o Sr. · SaJ'atva nem cu temos J•azilo. Eu estou 
mnilo mais afastado do que o Sr. Sa1·aíva, porque 
o srnado v~ que o hom·mlo s••nador pela Dahia 
qur.1·ia destlo j1l acabar com o batalhão naval o eu 
dizin : " jtl nrro; porque eotas allera.çcles hrusr.as 
muitas vezes silo fataes ao se1·vir.o e :\disciplina. » 
Eu qu·~ria que prrparassemos as cousas de fÓJ'ma 
que todos os annos so fosse fazendo uma êerta 
J'OdiiiiCilo até que o corpo de imperiaes, attin· 
giwlo a um lllH!leJ'O maior de p1·aças, e cada vez 
atlquil'indo maioJ' moralirlade o maior disciplina, 
eht•gasso a um ponto tal que disponsassomos o 
lmlalhtio naval. Em isto o que eu 11izia, e sinto 
muito que o nobre srmulor achasso esta opinião. 
llOiliplelamente <li~sonanto com o se1·viço puhlicp. 

~Ia~ o honJ•atlo sena!loJ·, pel'llôo-mo, p~rlio do um 
f:tlso Jll'esupposto. Argumentou com o que se 
fazia, mesmo uo tempo 1la antiga monarchia. no
petirci, portanto, ao senatlo que lodos cslos argu-
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mcntos e~ducam · diante da nova phase, que to- b1·aros diante de um acontet:imcnto, que podeJ·ia ser 
maram as praças de PI'P.! na a1·mada. I :lo 'impol'iante? · 

-Desde que a mal'inhagcm e$Já aholidã, a cx.istcn- O nobre senador sabe que a· guerra do Paraguay 
cia de um corpo militar e cousa que n:!o se concc- r.s!ragou, deixou quasi inutil todo nosso. material 
bc. Não posso comp,·ehenclel' como 20 ou ;JO pm~~as 1le gueJ'I'a ;·foi uma guerra longa, sendo que aquelle 
d? batalh:io naval S';l'iar~ postas a hor·do de um na· . material, pela su~ naturPza, em s~scep!ivel . de 
yro do_ guerr·a para. flsealrz:u: 100 a 200 pmças de dc!~r·ior·~r-sc. Sabia-se que a R~pubhea Argenllna 
1mpenaes rnarrnherros. Sem .dar ao ba!alh:!o na· havra fmto encommenda de varws encour·açados; 
vai uma superiol'idade sobr·e ·os impcl'iaes mar i· naquclla occasião aquella Republica parecia estar 
nhciros con!m a int.lole da CJ'cação destes ultirnos, em um estado florescente ile finanças, resultado 
porque, n~ verdade, a educaçrro, que !em o imperial ainda da g1·andi1 cópia de dinheiro, que tínhamos 
marmheiro, ó sur.erior áquella, que tern o soldado derramado naquellas paragens por cspaç.o de. seis 
do batalh:io nava , e conseguintemente a fiscalização ou sele anno~, de modo· que as linanças da 
a exercer pelo batalhão naval contra os impe- Hepublica apparen!avam então rerta prospel'ida
riaes marinl.wii'~S é uma cous~ rncn?s conven_icn!~. de: isto fez que seu credito crescesse n~ Eur·opa 
Ao con!rarro, JUig~ que os 1mpenaes marmher· na rnes;r.a propo1·çiío, e por consequ9ncm pllile 
ros estão muito mais no caso de flscali~arem os aquelle ~stado c?ntrahir, po!' aquelle tempo, U!fi 
soldados do batalhão naval do que ·estes aquclk~. ernprestrmo consJtleravel. Ass1m, obtendo esse me1o 
V. Ex. sabe qur. o batalh:to naval compunha· se, até impor·tante, tendo dinheiro, que é o nervo da 
agor·a, de recrutas, e r·ecr·utas feitos pela maneira guerra, os nossos vizinhos pareciam dispostos a 
que o senatlo salle; no en!r·etnn!o, que o corpo de pr·ocur·ar querei/a cornnosco. · 
imporiaes madnheiros é, principalrutinte, for·rnatlo Esta1a o par·/amento adindo, pois ti.nha havido a 
com as remc~sa.s que as companhias de aprendizes dis~olur:io, srguia-se urna nova eleiçffo, haveria 
marinheiros f1iíern annualrnrntc, e estas r·ernes!as rrunião' das cam:~ras no fim do anno. Tendo. essa 
são compostas de mo~os que, desde a idade de 8, tlilll.~uld:u.le surgirlo em Maio, que cumpria fazer~ 
9 o fO annos, recolhidos a este cor·po, alli atlqui- C:-uzn1· n.o. hruçus, esperar qur- se dissesse corno o 
rem a educ:1~:io militar e profissional e aos 18 an· capit:lo de CamGos- não c11idei? N:!o foi isto o que 
nos _passam par·a os c01·por. de imptwiacs rnal'i· o miuisterio de 7 de Março quiz. fazer·; e cnt:to 
nherros. . tr·atou de obter os elementos prec1sos par·a a con-

Estes moços, assim educados, devem inspirar· !ingencia· que. infelizmente se dt!sse. E, como o ma• 
muito mais confiança _:l disciplina rio que as pra~.as teria! da nossa arma~la estava. estragado por ufi!a . 
do. batalhão naval ·recrutadas, ate ha pouco, no longa gue1n, não !mhamos ew:~uraçados de pl'l· 
moro da rua. rneira ordem em estado de oppur úquelles que os 

Peço, portanto, licença :10 honrado senador para, nossos vizi11hos poderiam adqtJirir, !l minis!erio da 
ainda neste ponto, n:io acha1· qur. tivesse razão ern .marinha •midou ern fazer essas eucornmendas. 
impugnar n minha humilde opinião. J:l eu disso, e todos cornprrlwndem, que o no· 

Agorn, Sr·. pr·esidente, j:\ que estou com.a pala· bre rniuistro da mal'inhn do gauinete do 7 de ~larço 
Vl'a, depois de te1·, mais ou menos e como pu~ o, · po1· si nãn e quedelibr.rou sobre t'sses l.ypos, sobre 
justificado a maioria da commis,:io, passarei a fazer es>as eneomm•~ndas,. sobr·e essas condiçaes; ouvio 
ligeir·as óhser·var.lies em referencia ao diseuJ•so do seus auxiliares, e cm virtude dessa audiencia fez 
honr·ado sr.nado1' pela província du Goyaz, que as en•·-ornmendas. . 
hontem fallou. . Mas o nourc il'Jnador por Goyaz entende que 

O no!Jre senador insistia cm uru ponto, que me nrro tl pr·opr-iarncnte no facto. da encorumcnda, que 
par·oee culminante para esta discussllo. N:!o foi esta esl:i fe1•ida a nossa constituiç:To, est:l no fa~to da 

. a pl'irneira vez Ljll<l sMnelhan!e accusacrro tem vindo ausen~ia de autorizaç:io logislntivn. O senado eom
:1 nstn casa. J:i llve mesmo occasião do dizei' algu• p1·ehende quo, tendo lravitlo u1ua tlissolnçfio, so
rnas palavras cm rcf,,rencia ao que se fez no !rmpo mente em Dezernbr·o puderia rennir·-se o parla· 
em que eu fazia par•f.tl •lo uma Ol'ganizaçfio minis· mrulo. 
trrial. Mas o !JOIU'atlo sonado1' hon!ern insisti o e Senhores, ternos argumentado muito. nestas ma
insistia tlernasiatlamcuf.e no ponto legal tia l{lll'St:io t~rias •~orn a opini:To n pmtica de onlros paizes; · 
da cncommenda do encom•:t(~ados. o pt·oprio nobre senádoJ• po1· Goyaz hontt\111 tJ·ouxe-

0 hom·atlo ~onador· ponderou ao senado que nos o exemplo rla Inglalrrra. Me p~reco que, na 
rssas rnachinas do guerra lcern-nos custado muitos pi'Opria luglater·ra, quando se dão cu·curnslancias 
milhilcs, c qur., entretanto, isto sn foz sern o voto nnalogas, annlogo il o pi'Ocetlimento do governo. 
11•gisln!ivo. Om, :lfll'imni,·n vista. formulada assi1n Peco quiJ se rwll'dern qne, qunndo cm 1840 
a qucstfio, qualqurl' dnr·:l rn1.:!o ao hollJ•ntlo s1•rw•loJ'; SUI'J.[in urna tlifficuldade no Oriente, que par·ecia 
mas cu peço :\'S. Ex.., qun me paJ•ccc .~ordalo tmduziJ·-sc cm umii gucr·r·a. corno actualmente, lendo 

-sempre, que r·enicta nas sogUJnlcs ciJ·cum~tancias; o ~:nbincle i11glez, n:1quclla ocr.asifio, adoptada a 
Em .Mnw de -!872 dcu-sc.n dissolnr.:io d:t cnma1·a politka proposta. _por Iord Palmcr·ston, appare· 

rlos tl••pu!ailos; apoz essa rlJssoluçilo sur·gio a no la ce1·am algumas illlficultl:ii.lcs, porquo o lol'll, que 
TojcriOI', que voin, corn nll'nilo, nslnhclr.ceJ' para o estava :\ fl"f!lllo do almirantado, exigio uma ltlva 
Bl'llsil um cstatlo vizinho qua.1i :\ruptura: t•omc· maior· tlo lllnrinhl'ir·os. 
qnr.nlernrnle, o qtw cumpl'ia a qunlqllül' gov••r·no Entfio se disse no St.·io 1lo gabinete inglez qno era 
que quizcsso ser· pi'CI'Íllontu, qnn n:lo cr·uza.1so os mister I'PCorrer· ao pnl'!amonlo que eslava aberto o 



I 

I 

--- ------------- --
.. 

ANNA.Ill:l. 110 SENADO 279 
funccionando, para que docl·etasse os fundos Pl'e-, ~nnos, e o nohre·sonarlor, apezar de mais velho, ú 
cisas para essa maio1· léva de marinheiros. Lord' o 111osnw hoHiem de 18~8. · 
Russell levantou-se . contra; declarou que não so 0 . Sn. SILVEIRA nA ?tfOTTA: _' Agrade,o:.m. ·ui to ·a 
devia reconm· ao pa1·Iamento, que Ci'a 1sto incon- • 
veniento, que se recrutasse um numero maior de declaraçfio. 
marinheiros,. se despendesse a quantia neccssaria Ó Sn. RmEmo.nA Luz : - Só lamento, Sr. presi· 
.para isto, e, no anno seguinte, o miilistorio dente, que o honrado senador, no apanhamento e 
pedisso a approvação do seu pi·ocetlimcnto, um ap1'eciação dos factos quo consura ni!o empregue· 
bill.tle indemnitlatle. Assim se faz; a opinião do Iord aquella calma que.fora pa1·a de se~ ar. 
Russell prevaleceu nos conselhos da COi'ôa, e Peço pennissão, porém, a S. Ex. para primeiro 
naquella oecasi<io augmentoti-se o numero de mari- tomai' em consideraçfio as 11onsuras que me foram 
nheiros .e despendeu-se o .. dinheiro neeessa1·io. dil'igidas pelo meu nobre amigo, o honrado senador 
A politica iugleza ficou vicloriosa no OI·icnte; e no pela Jlahia. · . 
parlamento, no anno seguinte, houve .um voto de Sr. pi·esitlente, nunca perdi a espcranr.a dA que 
approvaçfio ao Pl'Ocodimento o :i· politica desse mi- o nobre senador c seus,co-religionarios' políticos 
nrsterio liberal. O que venho do dizer, o honrado .apreciassem osta questão com mais calma e justiça. 
senador póde encontrar em uma obra recentemente S. Ex. no seu ultimo · discursp declarou que pre· 
publicada pelq mesmo lortl Russ.oll. ·· tendia var1·er a testada do ministerio de 3 de Agosto, 

Mas agora, havendo esse e outros muitos exem- c fel-o com tal cavalheirismo, que varreu em parte 
pios, j:í depois cle passados annos, vem censurar-se a do ministel'io de 7 de'l\larço. · 
o mimsteri:o de 7 de Março, porque na. aus~ncia das Declarou S. Ex., de maneira categorica, que a 
camams, em uma época difficil, não cruzou os bra· idéa de um g1·ando encouraçado para a nossa a•·· 
ços e cõnto.u com o patl'iotismo rio parlamento-! mada éra do ministel'io 3 de Agosto de !866 e 

Abl'iram-se ci'Cditos ex~raordinarios para esle lim, estava no plano que so publicou com ci decreto de 
é corto; masp nohre ministro da ma1·inha daquella 13 de 1\laio de !868. Peço permissao.para accres
época traton de levar esses creditos ao pai'lamonlo centar qne, assim corno estava nas intenções desse 

· e elles foram approvatlos; po1· consequencia não ministel'io a acquisiçllo de um navio daquella ordem, 
póde o honrado senador inicm1· nova monte um de- estava lambem, e é isto consequencia, a respectiva
bate sobre esses Cl'editos, porque a ultima palavra desneza, já entilo orçada por uns na guantia de 
foLpr lferida pelo parlamento, approvando os CI'U· 5,000:000$, .e por outros na de 8,000:000;6000. 
· di'los abertos para a compr·a dos cncouraçados, 01·a, senhores, se naquello tempo a esquadra po· 
Hoje só serve para questão, tratar-se do saber se os dia lei' um navio em laes condições, quando a nossa. 
encouraçaclos são hons ou n:to, se houve tia parte renda nfio ia al~m de 70,000:000.$000, n'~o é 
das com missões lodo o zelo na acquisição desse de estranhar qne, em !872, excedendo esta de 
navios.. · i00,000:000$,1!·atassemos de fazerMquisiofio delle. 

Esta, JlOI'ém, ú outra questão; a priutlipal, a · Devo ponderar que, se foi o honrado senador 
qu~st:to da legalidade para nós, hojo mio· adruilto quem pnmei1·o nesta casa, varrendo a .testada do 
duvida; naquella occas1ão o ministel'io fez siluples- minisler·io 1!0 3 de Agosto, não .excluio este da res
menle o seu dever. · · pousabilidade de semdhanto idéa, na outra camara 

Dito isto, Sr. presidente, n:to vollal·ei mais á o S1·. conselheiro Dantas já alguma cousa havia. 
esta questilo, salvo se tivm· necessidade Ul'gente, o dilo neste sentido. · . 
que não desrjo. (.Muito bem.) Aquelle honrado depulado, 1·eferindo-se ao en-

conra~.ado lndependencm disse em seu primeii·Õ dis
CUI'SO, que a IIi p1·oferio (Lendo): O Sr. Ribeiro da Luz •-S1·. presidente, 

vou discutir mais uma vez a questão do encoura· 
çado lndepenclencia. 

E' uma quesliío já velha e cansada, mas hoje 
entr·o nella, não com tanta timidez, o nem tão 
app1·ehensivo, JlOI'fJUO vrjo que daquelle lado 
(designando o lado em que se senta o Sr. Zacarias) 
as Yagas diminumn tl9 inteushlade, a cr.l'l·açilo se dis
sipa e com mais calma Yae-se apreciando esle 
negocio, não obstante os iudicios rio trmpi}J':tl, que 
daqunllo lado so ohsllrva . . (Apoutando pan! o do 
S1·. Silveira da Jlfotta). · 

Felizmente, Sr. p!'esitlente, n:to osli·anho a ve
hemencia com quo fallon o n•lhi'O senado1· po1· 
Goyaz. Discípulo de S. Ex. ha 30 annos, lemlH'O·Il10 
ainila tio onthusiasmo que o tomava, qnaudo, na 
sua carlllil':l t!o pralica, fazi_a s:ihias Jli'Ohl~\'õt~s. En 
e IlllliiS COildiSClp11JilS atllllll'aVIUIIO~ enl<io !lSSO !lll· 
thusiasmo o ma1s dn mna voz o alli·ihui.nHlS a Jll'll· 
disposÍ\lues do seu Ol'gauismo, :i fo1'11a tio suas .:on
vic~úcs ou a al'lificio o1·atol'io. S:lo passados 30 

" Portanto, foi uma cstulticia do quem quer que 
suggel'io a constrncçilo do Independencia, pa1·a sa..: 
tisl'azer uma v:t paix:to, a de dizer que o Brasil, 
que n:io p.lde competir· como potencia naval com as 
de p1·imeu·a ou mesmo de sr.gu11da ordom da Euro· 
pn, pos~uc tim gl"<1ntlo f.ncoul'a\lado. 

O 111-asil, como potr.ncia naval, devia estabelecer 
seu ponto de compa1·ação com os nos~ós vizinhos, 
ni!o carece de um cncouraçado da ordem do lnde· 
pendencia. O B1·nsil, não digo o nrasil, seus homens· 
do gnvoll'nO Jll':tlic3ram uma cousa desastrosa .•.. ·• 

Dizia isto o S1·. conselheiro Dantas, quando um 
horu·atlo dopul:ulu pela província do Matto G1·osso, 
o muito intolligento S1·. capit:io·tenPnlo Euzobio 
José Antunr.s, deu-lhe um apa1·to, que l'r.z com quo 
suas obsel'l'n(lÚilS tomassem uma outm dii·ccç.ão. O 
apal'lo foi o srguintn: . 

" O uolt1·e d•Jpulado esl:í cnntlemnando o minis
lerio de <JUe f,z parle; o Inrlepmulancin estava nl) 
plano da organizaçfio naval do seu gabin()to, • 

' . 

. ~ . 
• o 

I 

i 
I •.• 
I 
I 
• 
I 

. I 

·' 

I 
i 



'"I ,, 

'' 
' 

:~ ' I 

.:j 

,,, 

I. 

.280 ANNAES DO SENADO 

O Sr. Dan tas repli!Íou : Vou eipor ~o senado os motivos que mo levaram. 
" Se estava no plano, riao chegámos a mandar a manrlnr. roa!Jzar essa construcção, sern credito do 

construil-o. (Apoiados). Em ultima analyse di1·ei cm·po JegJslatJvo. 
ao nobre deputado que. nada fal'iamos sem lei. " Sr. p1·esidente, entrei para o ministerio de 7 de 

O Sn. SILVEIItA DA MorTA :-Hesponden muito Marr-o n~ dia iS de Maio de t872. Logo depois 
bem. • occurrencJas que se dm·am na Confederac:Io Argen: 

O Sn. ZACARIAS :-De acctlrdo eom o Sr. Alfonso tina, no~ obrigaram a tomar providenci'as com o 
Celso. fim rlç mlo nos e:·~~rmos a uma sorpreza igual á 

O S 
~ue tlllhamos soll'rido do governo da republica do 

n. SILvEmA DA 1\IorrA :-Planos podiam ter I araguay. Constava que 0 governo da Confedera· 
quantos quizcsscm. ção,c_ompJ'al'a espingaydas Remington aos milhares, 
~ Su. RIBEIRO DA Luz:-Portanlo, o Sr. canse· c'!t~hucs de grosso calibre às dezenas, ,que mandava 

. lhe1ro Danlas, que tinha qualificado de estulticia cnoommendar na EuJ•opa clous encourar.ados duas 
se~elhante conslrucçllo, re1:ouheceu depois que g!·a.ndes cn.nhoneiras e mais seis navios 'peqJenos; 
a !déa della provinha do minislel'io de que tiuha r!JzJa se ameia qne tinha feito encommenclas nos 
fmto pa1·te, mas 9.ue n5o a realizaria sem aulol'izacãú Esta~os-Unidos; e finalmente, senhores, Martim 
do corpo Jegisla!Jvo. • Garcm se armava completamente. 

Posteriormente o mesino Sr. conselheiro Dan las, O Sn. BARÃo DA. LAGUN.\: -Apoiado. 
em ou.tro discurso, declarou que, se tanto fosse ne· 
ceasarw não duvidaria dizer que aquella irléa foi O Sn. llmEmo DA Luz: - Para que se destinava 
um eJ'J'o do ministerio de 3 do Agosto o que ao· de e.sle aJ·mamento, todo. esle ar,parato bellico? Para 
7 de Março cumpna corrigi l-o; accrescentallllo que t;m.a guer~;a com a Bolívia? N<lo, de certo. Com o 
no plano adoptado não estava determinatlo que se Chile? ~ambem não era p1·ovaveJ. Para conter 
desprezasser .. as inVI!ncões mo de mas, as novas eles. as corJ·enas dos intlios? Ningnem o diria. 
coheJ·tas, emfim os me'Jhoramentos da arte. . . Além dis!o.,a impr,•~sa argentina procurava ex:·. 

Sr. presidente, mandaudo fazer o encflurncndo Citar a . 0 P11lJ,[o publica contra o Brasil. Devia· 
Independencia, altendi a todos os progressos da "arte mos, pois, precavei·· nos, e o honrado sena1lor, tra· 
de construco:io naval, e o typo desse navio é o do t~ndo deste as.st~mpt?, vei~ em meu auxilio, quando 
decreto de i3 de 1\!aio de i868, com os aperfei· disse: " O mmJslerJo i\evm se acautelar, e, se não 
çoamentos· hoje atlmiltidos. 0 .~zess~, se fossemos soJ•prendidos, seu crime 

S. Ex:. declarou qu•l não estava dilo no decreto serm r.na!O!'· " (Apoiados.) 
que d~vessemos começar po1· um cncournçatlo Hal'la suJo dissolvida a uarnara dos SJ·s. depu· 
grande, e que isso fora uma fnlta do rninisterio lados, e, em 22 de Junho, depois de conferenciar 
de 7 de Ma1·ço. ':om meus collegas, mandei construir dous tJ·ans-

lJas, rlesde que· estava no plano adoptado pülo portes e o l!ru:ouraçado lndepCIIdencia. Antes, 
minisloJrio de :J de Agosto a idca de um arando porem, de fazei-o, reuni os eugenheii'Os do aJ·senal 
encouraçado e d;, outros menores, tanto fazia.co· da ()lJote; convidei paJ';L essa rounillo o ajudante
meçnr pelo que figurava em pl'imeiro lagar como gefillJ'al da 111'mada, que era então o chefe de es· 
pelo que fi'gumsso cm ultimo. Em uma o1·~anizae1ío cru:•dra 0 SJ·. Fmncisco Cordeiro 'l'orres e Alvim, 
que paJ•ecia nocessarin, e a escolha de um ilos hoJe uarfio de Igualemy, o o inspector do arsenal, 
navios daquelle plano não podia ser detP.rminada qull. em 0 nosso collega o Sr. barilo da Laguna; 
s~nilo por circumstancias que occor1·essem na occa· ~erh·lhes conselho, expondo-lhes os J•eceios que 
81

ao. tml~amos ~le uma guerJ'il, Todos elles, á ex:cepç:lo 
Passo agoJ'a a refm·iNne ao que disse o hon1·ado do.s~·· capitão-tenente CUJ·queira Lima, foram de 

senador pela Uahia. . opmJão q1te. so mandasse construi I' um grande en,-
Disse S. Ex. que o ministerio do 3 de A

0
"oslo com·a(:ado, Jgual ao do plano constante do decreto de i8611. · 

nilo mandal'ia realizar csla constnu:ção sem ler an· E' 
torizacilo do COJ'[IO legislativo. Healmenle ·o hon- : 18 

. aqui as especificações discutidas e aceitas 
rado Sr. conselheiro Alfonso Celso declarou no seu na llltlicada reunião (Lendo) : 
!'elalorio o seguinlo (Le11do): " 9 navio ser:l de ferro com duplo fundo e terá 

«Üpportun:unente solicitaJ·ei do coJ•po legislati- o maJor numero ~ln t:omparlimentos ;I prova de agua 
voas medida's neccssal'ias á realiza(~lio tio pensa- que possa adrmttir, tanto em· sentido transversai 
monto que ahi fica exposto e que me pa1·cce tio su· como lateral. · 
Lido alcance para o futuro deste paiz,, Seu ar~1nmcnto conslaJ·:I de quatro . peças de 

O Sa. SILVEmA nA MoTT.\:- Isso é que os se· gllr?sjo cal1J!Jrc ~m duas torres girntori~s do s,vstema 
nhorcs deviam teJ' feito. I.CI' 0 c 0 du.ts pe~as de cnça do calibre if>O, pelo menos. . · . 
~ Sn. RI~Emo DA Luz:- PoJ·tanlo, a .dive1·geneia A cou);n~.a das torres snl'á do i2" pelo menos· 

hor<l eulJ'C o ll•.HJJ'ad~J senarloJ' o o humilde oradoJ' o. d1J 10 ou mais, so fOI' passivei, 110 llOslado :1 
que om oecupa a tnllllllil, cst:\ cm havr1· I'S~e man- Jrnha do nrH:IUa(~fio, diminuindo gJ•adualmenle do 
ll.ado _rralizaJ' iiiJill'ila cousl.ru~(~:1o se1n P!'CVIil a.uto I esrrssum pam .a~ ex!J·cmid:ulcs o fundo. · 
l'JZ!I~'ao dn ,·.orpo h•gislaliVO, S<mdo ns.<JUJ, lllllllia O coni'<'Z sem lamliernerll',OIIral,ado. 
resporJsaiJi!idado PSI ti. a~om, S<'l':iudrHno da ex·! A. nw~IJina d<JI'<'J'ii sOJ' do sysitJJIIil WooÚ (alfa 
prc~~:lo tlo honrado seuado1·, a maw pao. :e h:uxa Jll'oss:lo) com condl)nsarlor por contacto do 
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fo•·ca capaz de dar· ao navio velocidade superior a além de um grande navio com o mando de agua de 
!3 milhas. · , 26 pés, se comprehendiani quatro outros encoura· 

O consumo de combustível n~o 'deveril exceder çados com 22 pós de calado. . 
de duas libras por hora por cavallo elfectivo, com Dizia S. Ex. (Lendo) : . . . · 
a marcha de !3 milhas; devendo: o navio ter car· " Por motivos sem duvida imperiosos, o previ~ 

. voeiras capazes de conter combustível pal'a navegar dente decreto n. 667 de 26 de Janeiro de !850, que, 
cinco dias pelo menos, com a referida marcha. . entre outras providencias adoptou um plano para 

O navio deverá ter uma macbina a vapor espeei- a reorganizaç1!o da nossa marinha, jamais foi obser-
almenlc destinada a esgotaf·o em 'caso de simstro. vado. · 

Esta macbina servirá lambem para àpagar in· . Resultou dabi que apezar de consideravel, n4o 
cendio. · corresponde a nosso material lluctuante, nem a 

O navio deverá ler ainda· um appa••elho de Nor· todos os serviços que deve desempenhar, nem aos 
mandy para distillar. sacrificios pecunia1·ios que nos· tem custado. 

Deve••á se•· mastreado de modo a poder navegar Navios construi los sem um plano maduramente 
á vela. · assentado;· que ntto nltenda só às necessidades da 

Em 21 do Junho de 1872. -Barão da Laguna, occasiãó, mas cautelosamente previna as emergencias 
chefe de esquadra.-Francisco Cordeiro Torras e de futuro, sem um systema adequado ·ás nol!)las 

. Alv1m, chefe de esquadra.-Jlaúiqzte A11tonio Ba· circumslancias especiaes, ·não podem constituir uma 
ptista, capitiio de fragata, director. - Trajano Ali:- marinha; gue inspire Ioda a confian~a. .. 
gusto de CaJ•vatlw. • Para ev1tar a reproducça:o desde mconveniente .e 

Corno disse, houve só um voto divergente, o do porque aquelle plano já não esl:l evidentemente á 
Sr. capita:o-tenente Cer-queira Lima, que entendia par da época actual, pareceu-me acertado sujeitar a_ 
dever-se mandar fazer um navio menor. uma cornrnissão do profissionaes o estuilo das bases 

Deu-se ahi o mesmo que na commissáo nomeada· de um outro,que;·melhod-icamenle seguido, tlmto na 
pelo honrado Sr. conselheiro Alfonso Celso para acquisição como n:i consh·ucção de novos navios, 
organização do plano de :1868, na qual n1!o '[lôde possa em pouco tempo, e sem ·grande despeza, ' 
haver . unanimidade de votos, porque o S•·· eap1tão· dotar o paiz com uma boa esquadra. » 
tenen.te Euzebio José Antunes foi de parecer que Justificava elle assim o p_Iano; e no mesmo dia 
n!o fizesse parle do quadro .do material da armada em ~ue apresentou o seu relato rio ás camaras.fez 
um encouraçado de tilc• ~randes dimensões. publicar o decreto de !3 de Maio de 1868. Vamos 

Portanto, a escolha fo1 determinada pelo conselho á questão de ter eu mandado fazer o navio .sem o 
de dous generaes e dos engenheiros do arsenal, necessario credito. • 

.. observando-se nessa occasi~o que uma guerm com Jà mencionei as circumstancias que actuavam na 
a Confederação Argentina não se faria do mesmo oceasia:o. As camaras só . poderiam reunir-se no 
modo que a. do 'l'al'aguay, que precisavamos de i• de Dezembro de !87~ e infélizmente se reuni· 
um grande encoUI'açado para servir de base de ram a iii ou 18 daquelle mez. Poderia eu es11erar 
operações e de ponto de apoio elo nossa esquad1·a cerca de seis mezes para solicitar aquelle c•·ei!ilo 'i' 
no Rio da P1·ata; precisa vamos de um navw de 0 s s M d' · • 
grande marcha e artilharia poderosa para manter . n. ILVEIRA DA OTTA :- Po. 1a terjapresen-
o bloqueio, e sobretudo de um navio que pudesse taclo em Maio, quando estavam abertas as.;camaras. 
dar caça a qualquer dos encouraçados argentinos · O Sn: RIDEIRO DA Luz : -Eu entrei para o~mi- · 
que porventura se destacasse do po1·lo de Buenos nist~rio ·em !8 de Maio e· a camara foi dissolvida 
Ayres e viesse aceommetter alguns dos nossos a ~~. · · 
portos como os de Santa Catharina, Paranaguá, · 
Santos-e outros. O Sn. SILVEIRA DA )forrA: -A nota Tejedor foi 

Po~ iRso, Sr. presidente, no aviso que oxpedi aq de Abril: · 
Sr. capita:o-trncnle Bnconnot, autorizando-o a fazer O Sn. RIBEIRO DA Luz :- N1to foi essa nota que 
acquisi~~o deste navio, declarei expressamente que determinou os nossos armamentos, mas sim as da 
elle devia ser em todo o caso mais poderoso que os Republica Argentina. 
da Confederaç1!o. Eis os motivos po1' que adoptei o O Sn. SILVEIRA DA MorrA :-Os armamentgs fo· 
typo do Indepandencia. · a t · 1 t d b d' Póde ler siilo um erro, mas, se foi, eu o com-· r m an erJOres 1 no a; quan ° sou eram ISso, podiam pedir autorização. , 
metti aconselhado pelas pessoas competentes, que · 
se conformaram com as indicaçiles do ilecreto de 13 O Sn. RIDEIRO nA Luz :-N~osoubemos senllo ein 
de Dezembro de !868. . principias de Junho de !872 e foi a 22 desse mez 

Demaia, Sr. presidente, este navio nao so eles- ~~~·~;~.edi ordem pam a acquisic1!o dos navios na 
tina iL um fim esJlecial, ó um navio quo faz parto Disse o honrado senado•· pela Bahia que a exemplo 
da organizaçrro ila esquadra, e guc púuo prestar do rn·oeodimmto que teve 0 ministel'io de to do 
muitos e valiosos servi~os em quaesquor c1rcum- Julho do f8ü8, quando se vio forçado a cmittir 
staneias. ~0.900:000,$ cm notas, devia o cio 7 do .Maz·ço, pot• 

Pe~o licença ao senado pam Wr o que diz cm seu mcw de um acto solemno, tomar a dolibe•·actro da 
relalorio o S1·. conselheiro Afl'onso Celso, reforin· dcspeza para Iaos conslrucçt1os o pedir depois ás 
1lo·so ao plano daquollo decreto do !8681 no qual, canlU!'as o competente bill do indemnidauo. 
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S1·. presidente, os,. casos Mo inteiramente difTo· I encoumçarlo lndependencia era um capricho impe
rantes. O governo cm caso algum pótle emi!tir ria! ou o fructo da primeira viagem à Europa. 
notas sem prévia autm·iza~.ao do porler Jegi•lativo, Sr. presidente, a bem da vordado devo declarar 
mas, despezas supplement~res o e~l.raordinarias, que essa construcçao só teve por cansas as que ha 
pódo o mesmo governo fazer rela lei do 9 de Sr- pouco expuz : a responsabilidade deli o é toda mi
fr.mbro de ':l8ti0. Abri o cred1to extraordinario nha, porque fui eu quem a doliuerou depóis do 
ql1ando era preciso occorrer ao pagamento das eles- ouvi1· as pe~soas competentes. Nilo foi o resultado 
pczas com as encommendas. do um capricho imperial, nem o fnwto da pri· 

O S1·. ministro da fezenda do então apresentou moira viagem, como não fora, c disso pótlo dar 
ao corpo legislativo com a proposta da lei de orca- testemunho o nob1·o senador, o plano do decreto~ 
monto, outra relativa ao credito do que se traia. de i868, em que estava consagraria a idéa do um 

A lei 1_1· fi89 de i850, se~hores~ no § 2• do a1·t. grande encouraçado. 
~· autor1za o governo a ahm cred1tos SU{lplementa· · _ 
res, quando as quantias _votadas nas ruliricas do O Sn. SrtvmnA DA MorrA :-Entao havia·uma 
orçamento silo insufficientcs para occorre'r ao paga- guerra declarada. 
menta das despczas a quesiTo destinadas, havendo o S z · . Q 1 • 
urgente necessulade de satisfazei-as, não 'estando 11 • ACAn:JAs .- uem encommenc ou os r1scos 
reunido o corpo lêgislativo; e no § :J• autoriza a do lndepondenCia? 
abril· creditas extraordinarios para occorror a ser· O Sn. RIBErno DA J.uz :-O Sr. capitiío-tenento 
viços urgentes e extraordinarios, não comprehen- Bmconnot foi'. quem os mandou fazer na Europa 
didos na lei' do orçamento, por niio poderem ser pelo s1·. Roed. 
previstos por ella. 

Om, occorreu de momento a necessidade de au- O Sn. ZAr.AmAs : -Quem encommendcu ao 
l[lllCntar o material de.ncss~·arruaua; a lei. de OI'Ca· SI·. noed? 
menl,o, entdo ém vigor, niio tinha previsto este ser- O Sn. RmEmo DA Luz :-Foi o mesmo S1·, capitão . 
viço urgente e extraol'llinal'io; nestas condir.ües cn- tencnto Braconnot, que teve ordem de comprar ou 
tendo ter legalmente aberto o credito a que me ro- mandar constl·uil· um navio. Não encontrando 
fi:·o. · algum j:l prompto, ·nas condiçJes indicadas, teve de 

o Sn. ZACARIAS :-Não havia somma determinada oncommcnclar os riscos ao S1·. Roed, para levar-se 
a efl'eito a cons!J•ucç~o. - • 

para material 'I Disse o honrado senado I: que nessa encommenda 
, O Sn. RmErno DA Lu.z :-Havia na ve1·ba-Arso- andou mal o governo e como qne pr·ocui'OU ligar os 

nacs-quantia muito limitada para a compra de accidentes occorridos, ao facto do. nao se haver pe. 
materiaes pam as officinas e embarcações. dido credito ás camaras. Sr. presidente, rcalmentõ 

Abrindo, pois, o credito extraordinario, nfio li· na consll·ucçi!o do encoura~ado Independtincia deu. 
nha necessidade de pedir ás camams um bill de se um sinistro, guo póJe ter tido outras causas me
indomnidade, porque procedi na f6rma da ki. nos esta. N:lo fomos felizes, ó verdade, em conse. 

Esh·anhou o honrado senador o meu pi'I)Ce!li· qnencia dos accidcntes oecorridos ; mas' eu confiei 
mento ; permitia, porilm, que além do que acabo o contrato e fiscaliza9ão das ob1·as a um funccio· 
de exp6r, cite exemplo occorrido no exercício de nario publico muito cornpet~ntc, dando-lhe os au. 
i80(1,.;:.:l86ii. xiliarcs quo elle julgou necossarios. Nenhuma culpa 
' Era ministro da marinha o Sr. conselheiro ou responsauilidado, portanto, cabe ao ministro, 
l'into Lima. Temlo~se doclarado a guerra do Para· quo não faltou com todos os meios para o bom 
guay-, deliberou S. Ex. mandar construir gualro en· exilo da encomrnonda do quo se trata. . 
couraçados; e por decreto n. 3,(1,30 do L• de De tempos a esta parte falta-se soure a conve· 
Abril de i86ií, abrio o credito e:d:aordinal'io de niencia de só possuirmos pequenos navios, que 
3,935:000;'! para occorrol' ao pagamento dessas possam entrar nos diversos portos da extensa costa 
construcçaes e de ouli·as desp~zas. , ilo Brasil, mas cu observarei que essa opinião não 

Quando se abriram as camnms, o S1·. Silveira é ab1·açada po1· todos aquellos quo toem estado á 
Lobo daclarou no seu rclntorio que fora nbOi'lo l!!sta dos n~gocios da mal'inha, Basta consultar os 
osso crédito e:draordinario, e o Sr. ministro da fa- r·clatol'ios da marinha, de i BriO ntó hoje, para vc
zenda de então limitou-se a apresentar ao corpo riJkai'-Se quo poucos foram os ministros que doi· 
Jrgislativo a competente proposta para SOl' appro- xaram do refei'ÍI'·SO :l convonioncia do possui1· a 
yada. 11os'a rsqnadra alguns navios de grnndo po1·te. 

E' este o processo prcscripto na lei pa1·a os crc- Be,,, sei, Sr. presidente, qno com o dinheiro do 
ditos extraordinal·ios abertos pelo governo para um grande navio póde-so cornpr•a1· quatro ou cinco 
atlemlern servi(:osurgentes oexlraordinnrios. Como, pequenos; mas 6 preciso allondor-so que quatro 
]lOis, queria o nobre senador que eu mo apm·tnsse ou· cinco navios desta ordem não Icem a cfficionia do 
da norma cstauelccida quando ahl'i um credito ex- um grande, o nós tomos disto um exemplo muito 
traorclinal'io para as uespczas do encou1'arado ln- recente no combalo de Hiachnolo, onda a victoria 
dcpenrlcncia? O que fiz Joi de accdl'!lo co111 a lei o foi decidida pela vellw o cansada fragata Ama::onas 
com os precedentes firmados. que, po1· uma exlmordinaria onclwnto do Pa1·an:l, 

Ma1s do urna vez se dissll na camara dos S1·s. do· ptldo subir até lá o fazer parlo da esquadra comba· 
puludos e ultimamente aqni, que a acquisir-iio tio teu(o. So n:io fosso aquolla fragata, tn)voz a nossa I I 

. ( 



I 

l 
I 
~~~ .. • 
~l:' 

l''' 
Y'l 
(i 
• I 

mariuha náo tivesse ragistrado em seus annaes essa 
pagina ta:o glo.riosa. . 

Por· que, po1s, Sr. presidente, condemnar·sO a 
acquisição de gra~des navios? Estes como aquelles 
teem o .seu pr·eshmo, dadas certas circumstancias. 

E maiS uma pt'0\'11 do meu asserto lemos no de· 
creio de 1.808, publicado depois de muito exame 
.e do um aturado estudo. · , 

O Sn. ZACARIAS: - Mas o ·decrcló de 1.868 . não 
~~termin?u a .deliberaçno de Y. Ex. tanto que su• 
JOilou a 1déa ,ao exame dos profissionaes. 

O Sn. RmErno DA Luz: - Aquelle decreto ao passo 
!JUe adoptou navios de grandes dimensões para o com· 
liate no mar, adoptou lambem navios proprios para 
d~fesa de costas, de portos, de grandes e pequenos 
riOS. ' 

·O Sn. SILVElllA DA MoTl'A :-!\Ias esses navios 
ha pouco encqmmenda!los não servem pa!':l isto i 
só servem para uma ga·ande batalha naval, e isto 
niio havemos de ter nunca.· 

O Sn. ZAc.mus :- O decreto ·de 1808 apenas 
indicou uma idéa. . 

.283 
cia ao Sr. capitáo tenente Brâconnot, dandc·Ilre, 
cm vez de um, t!ous auxiliares. 

O Sn. ZAcAmAs -Comrnisslío de· Ires. 

O Sn. RinEmo DA Luz :-~Ias, se a de dous pro; 
duzio bom resultado, por que a de tres nlío havia de 
produzir? Já vê o noba·o sen3dor que mais u!U au· 
xiliar cm nada poderia ter infiuido. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Desia vez elles eram 
Ires e nenhum ·estava em Londres i todos estavam 
em Paris. .. 

O Sn. ZAC.\n!AS:~A passeiar. 
O Sn. RmEmo DA Luz:- Isto· é uma daa aecusa· 

9lles que se faz á C3mmissa:o e de que tem ella de 
JUSli~car-se em conselho de guerra,· a que foi suL· 
methda... · 

O Sn. nAn.io nA L.!.GUNA:-Apoiado. 
O Sn. Rmr.mo DA Luz : - .•. e eu por isso n:!o 

trato de defendei-a. . · 
O Sn. SILVEillA DA MoTTA: - A commiss4o, em 

vez. do Ires membros, devia ter um só, o Sr. Dra
connot. 

O. SI!. Rm~mo DA Luz :-Sim, indicou a idéa. · O Sn. Z.!.c.mJAs:-Apoiadoi tem muita aptidão· 
·O Sn. ZAc.miAS: - Idéa que foi submeltida a mas e !I e só é que devia estar incumbido desta com~ 

estudo. · · · miss:to. · 
O ~n. RmEJn.O DA Luz :-Pet·doe-me v. Ex.; a O Sn.. SrLVJ~IRA DA MoTTA :-Devia ser elle só · 

commJssilo escolheu um 'dos navios mencionados pm·a nilo andar J•epartindo a responsabilidade,. qu~ 
no plano do deCJ'elo'de 1868. estlío empurrando uns sobre os outros. . 
'O Sn. ZAC!u!AS·:-Logo, foi posta cm estudo a O Sn. RIBEIRO DA Luz:-Sr. presidente, passando' 

idéa do decreto. . a~ora a responder M honrado senador pela pro-
O Sn. DAn.i.o DA LAaUNA:-Para ver se convinha vincia de Goyaz, eu só tomarei em consideraça:o 

alterar·se 
0 

typo. . . . . algumas. de suas proJlosiçOes, porque a outras já . 
dei resposta, ao defender-me das censuras feitas 

O Sn. Rmll!RO DÁ ·Luz: '"- 'Poilia escolher. ou o pelo honrado 8enador pela província da' Bahia. 
gr:mde encoura~ado ou 'algum dos outros menores. S. Ex. declarou que eu havia commettido um crime 

O Sn. nAn.\o pA LAG~J\':A: ·- Foi uma idéa muito pelo qual devia ser accusado, quando autorizei se1~ 
bom estudada pela commissfio. credito a despeza com o encouraçado Indepen-

. dencia. · 
o ~n. z.~CAR!.\8: - Hei de ler aqui o parecer da · eo
1
nmJssíto. . • O Sn. SrLVEmA DA MorrA :-Um erro e um 

O S 
·n L c!'ime. · · 

n. xnEmo DA uz :- Sr. presidente o hon· · ·· · 
rado senador pela província da Bahia decla;·ou quQ O Sn: Rm~m~ DA Luz :-Quanto. ao erro, JUlgo 
em 1.85~, sendo ministro· da marinha, mand JU ter·rne .Já delendrdo, o quanto ao cr1me, devo decla·. 
construrr na Europa quatro navios,de cujacomt;liss~o rar ao hona·ado senador quo não fiz. senfio aquillo 
en.~art·egou ao honrado St:. Delnmare, hoje viee·al· que outros teem pratica!lo em identicas eircum· 
nlll'nnto, dando·lhe por nJutlante o Sr. capi1:1o-te- stancins. . · . 
nente Possollo. Nao contesto, Sr. presidente que 0 O Sn. S1LYEIM DA MoTTA. :-Isto é má defo~a: 
hou:atlo senador foi feliz na acquisi~:1o daquel,los fiz o que outros lizeram. 
nav.ws; n!ío só os obteve bons, como por preço o Sn. R mE mo DA Luz: -Dem ; tb o que os 
mutto rozoavcl. outros fizeram, o ! c outro~ não foram accusados, 

O Sn. SILVEIRA DA 1\IorrA :-Navios que sorvi· nito devo sol·o lambem. Por que razlío deixou de 
ram no Rinchuelo. ser accusado o· Sr. conselheiro Pinto Lima, quando 

O Sn. ZACARIAS :-E' verdade. 
O Sn. SrLYEliiA DA AfoTTA :-Este 

servil' cm parle nenhuma. 
nunca lm do 

O Sn. Hmrnno i:rA Luz :-Mas devo obscrYar no 
honrado senador GUe procedi do mesmo modo. Eu 
in!:umbi da noquisrçao do cncouraçat!o Indt·p~ndt•n-

mandou construir quatro encouraçados para debel· 
ll\t' a gucrm do Par·aguay? • . 

O Sn. SILVEtnl. DA Mol'l'A :-Durante a guerra. 
O Sn. ZAcAmAs :-Para a guerra. 

· O Sn. Rrnr;mo DA Luz :-E este era para preca· 
ver-nos contra a guerra, que parecia imminonto . 

-
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O Sn. StLVEIR.I. DA MoTT,~ :-(lua! I Uma phan· 
tasia de guerra. . · · 

O Sn. RmErno DA Luz:-Desta maneira as ques
tões nfio podem ter fim ... 

.. O Sn. Rmlllno DA Luz :-St·. presidente, o hon· 
mdo senador pela Bahia disse, e disse muito bem, 
que, se tivesse havido guerra e o ministro da mari· 
nlta nfio se houvesse previnido, o seu erime seria 
muito maior. . . 

Ü Sn. SILVEIRA DA MOTT.I. dá um aparte . 
O Sn. lliDEIRO DA Luz :-Como senador, tenho o 

direito de censurar actos praticados por qualquer 
funccionario; mas é preciso notar ao nobre senador 
que, nas observações por mim feitas em relaçfio ao 

O Sn. ,BARÃO DA LAGUNA :-Apoia<lo. 
O Sn RmEmo DA Luz: -Como; pois, se me cen· 

sura pelas medidas de precauçao que tomei ? · 
E se tivesse havido a guerra 1 ~ . . . 
O Sn. ZAcAniAs:-Nfio tínhamos cii o lndepMII· 

dene~a. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz:- Isto só prora que de· 
vemos ter uma esquadra mais ou menos previnitla 
para, em occasifio de. perigo não mandarmos fazer 
navios apressadamente; gastando muitas vezes maior 

. somma do que aquella que se gastaria em tempo de 
paz. 
. O Sn. B.I.RXO DA LAGUNA:- Apoia<lo; como tem 
acontecido sempre. 

O Sn. R toEmo DA Luz :- Mas di!so o honrado 
senador por Goyaz que eu havia commettido um 
crime. . • 
· Sr. presidente, todos os mditos por m'im ilbertos 
para construeçfio do encouraçado Ind~pendencia e 
de outros navios estão appt·ovados pelo poder legis· 
lativo. 

O s·n. SILVEIRA DA 1\loTTA :-Já se respondeu a 
isto : foi para resalvár o ealote. 

O ·Sn. ZACAnL\.S :-'J'ambem o Sr. 1\larques Gui· 
marfies está absolrido .e V. Ex. occupou·se delle 
censm•ando-o; logo, a approvar.ão dos CJ'editos não 
inhibe a npreciaoão do acto de V. Ex. 
· O Sn. RIBEIRO DA Luz :-Perdóe-me V. Ex; era 
occasiilo azada par·a serem feitas as censuras essa 
em que se tratou da approvação dos creditas. Elias 
estão approvados ; é, pm·tanto; uma questão ven
cida. O corpo legislativo já manifestou a sua opi
nião a respeito do acto praticado pelo ministerio 
de 7 de Março, quando appt·ovou os mesmos ore
ditos .. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA: -Mandou pagar j não 
quer dizer que os approvasse. 

O Sn. RmEmo DA Luz:- Â approvaçfio <los cre· 
ditos importa a justificação do acto do minisiJ·o. 

O Sn. SILVliiR-~ DA ~[QTTA:-Foi para salvar o 
credito do Brasil somente. 

O Sn. RmEmo D.~ Luz : - Para approvar o acto 
do·ministro. 

O Sn. SrLYEIHA DA MOTTA:-Paga-se ao crodot•, 
mas ralha·SO com aquolle que contrahio a -divida. 

O Sn. Ii.mEino DA Luz:-Pordóo·me V. Ex., no 
aelo do pagamento ú que tem Jogar qualqu~r recla· 
mação; mas, depois de J'eito, Jiea approvado o acto 
quo deu Jogar ;l despeza. 

O Sn. SILYEill.A DA l'tlonA:-Ntto, senhor. 

Sr. capitfio de ft·agata Marques Guimat•ães, não 
toquei em nenhum dos factos que foram le~ados ao 
conhecimento do .conselho de guet•ra; h·ate1 apenas 
ele defender-me das censuras que me tinham sido 
dirigidas pelo Sr. conselheiro Danlas, na camara 
dos Srs. deputados, com referencia a trechos ilo 
rolatorio daquelle official. 

O honra-lo senador por Goyaz declarou ter-se 
encommendado o encoura~ado Independencia, n~o 
po<lendo elle .prestar servi~o algum no Rio da Prata 
por demandar ... 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA : -Vinte e cinco pés . 
O Sn. RmEmo DA Luz : - ... 2ti pés, e gast:u· 

200 toneladas de carvao por dia.. . 
Sr. presidente, nfio !'esta a ·menor duvida que 

este navio, andando a toda for~a; isto é, i~ milfias 
por hora, deve gastar na razao de cet·ca .de 200 to
neladas de carvão em ~~ homs; mas, se tivessemos 
de fazer um bloqueio e este navio pertencesse á 
esquadra, não podia gastar essa quantidade de com
bustivel naquelle espaço de tempo, salvo se estivesse. 
em continuado mov1mento.e a toda força. 

O lndependencia pode acco.l'!modar em suas car
voeiras quantidade de combustível Jlara. Ires e meio 
dias a toàa força, com velocidade ile !4 milhas ou 
mais, o esse combustível, empregadojudiciosament~, 
produzirá os seguintes resu.ftados : . . 

A 12 milhas podet·á navegar duran.to cmco dtas o 
percomr i MO milhas. . 

A W milhas poderá navegar <luraute oito e meio 
dias e percorrer 2,000 mi lhas. · 

A 9 milhas poderá navegar durante H i/2 dias 
o pemot•t·er 2,~80 milhas. · 

A 8 milhas poderá navegar durante 1.6- i/2 dias 
e perJort·or 3,160 milhas. 

A 7 !nilhas poderá navegat• durante 25 dias e 
percorrer 4,200 milhas. · · 

O nobre sena<lot• sabe tambem que esle navio é 
de vela; em um bloqueio nfio é preciso que lenha 
as fomalhas accesas para se aguenlat· no mar, man
tem -se :l v ola . . 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Com vento de ti·a· · 
vessia nao é capaz de aguentar-se á véla pa costa 
do Maldonado. 

O Sn. HmEmo DÂ Luz : -1\Ias, se precisat• do 
vapot• para so aguenlat•, não é preciso que dtl toda 
fot•ça ás machinas, porque t só nesta hypolheso 
quo póde despender cerca de 200 toneladas em 
~4 horas. 
• O Sn. StLVDffiA DA MorrA :-A ma•Jhina ú de 
baixa press~o: por isso gasta tanto carvão; ó de· 
feito substancial. · 

·O Su. HmEmo DA Luz :-Não somos profissio· 
naos, muitos quo o são ,'pensam diversamente; os· 
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peremos, JIOrtanto, que o navio chegue, seja ex- O Sn. SILV1:mÜAMor.rA:-A'minhajurisdiep4o 
perimentailo, e que os homens competentes'emittam n4o está perempta. · 
sua opinigo definitíya a respeito delle. Só ent4o o Sn. Rmwno DA Luz:-. , , e as censuras 
sergo cabidas as censuras ou os louvores. podem pe•·turbar 0 animo dos julgadores e intluir 

O Sn. SILVl:mA DA liorTA:- OJilciaes ·estran- ~obre o julgamento. Tambem n4o acho opportuna e 
geiros muito Clllendidos j:i toem emittido · opinião conveniente a defesa, porque, comquanlo esta se 
sobre elle, · possa dizer generosa, todavia dará o mesmo resul

.tado, 
O Sn. RIB~zno DA Luz: -Se essa navio, assim Por consequencia eu me abstenho de defender .o 

como outros que encommendámos, não puderem procedimento da commissllo em tudo quanto eon· 
satisfazer os fins para que se mandou construil-os, cerne á consh·uc~llo do encoura~ado lnilependencia 
certamente aquelles gue deram os planos e que os pelo motivo que acabo de expor. Farei uniCA· 
executaram serão dJgnos de censura. Por ·ora, mente algumas observações com o fim. de reçtificar 
porém, estas me parecem antecipadas. enganos, em que m·e parece ter S. Ex. mcomdo no 

proseguimento de seu discurso; 
O · Sn. SILVEIRA DA 1\loru : -Nenhum encoura- O nobre senador, expondo a despeza em ~ue tinha 

çado tem ma~hinas atrazadas como as do lndepen- de importar o encourãçado Independenc1a, ap1·e· 
itencia, isto 11, machinas só de bai:ta press<Io; todas sentou uma nota remettida pelo Sr .. capit<Io de 

. sa:o de alta e baixa p1·essllo, que. poupam muito mar e guerra Salgado ao Sr. barllo de Penedo, e 
carva:o. E' por isso que gasta elle 200 toneladas obset·vou, quando a analysava, que haviam canMes 
por dia. de H! incluídos nessa nota, que S.Ex. mto sabia · 
, O Sn. RIBEIRo DA Luz:- Cenettrou e nobre se
nador que a commissfio incumbida d& contratar o 
encouJ•açado Independencia tiYetli de despender 
uma quantia superiOI' ao limite por mim determi
nado, que era do ;ll MiO,OOO. O eomtrato para o casco 
do nav1o era de ;ll 3~3,000, para machinas ;ll 95,000, 
a artílh:.ria ;ll :!2,377, carretas I. !8,454, ao todo 
ll.79,000, que, o cambio ao par llaria uma despeza de 
ll.,2i'i7:627,1520. 

para que fim tinham sido eneommendados. 
O Sn. S!LVl:mA oA MoT'•'-' :-Na:o foi por isso.; · 

foi porque no contrato se falia em peças de 31'$ e 
não de 12. · 

O Sn. RmEmo DA Luz :-Vou explicar ao nobre 
senador que essas pe~as de l.2 são as. mesmas 
de 31'$. " 

Na artilhaaia l'aiada, Sr. presidente, quando se 
quer indicar um canh4o, se diz que ou eJle é de 
calibre tantos, o que quer dizer que se calcula' a 
força do canhílo pelo peso do projectil, oú é de 
tantas pollegadas, medindo: se o diametro da alma 

, .. ,. Ora, é preciso notar que o pre~o do na Tio elevou-se 
a esta.somma, em consequencia de o1·dens que expedi 
para compra de carreias mais aperfeiçoadas pelo 
systema Armstrong, apparelhos hydrauhcos etc. 

Eis aqui a razilo por que a despeza tele de subir. 
da peça, ou ainda de tantas toneladas. Ora, o 
Sr. ea)litiío de mar e guerra Salgado referia-se ás 
pollegadas do diametro da alma da peça, po1·guanto 
o canMo de l.~ pollegadas correspondi a, 31'$ tone· 
!~das de peso. 

O Sn. SILVl:mA. D! MorrA. :-Ainda está subindo 
O Sn. ·RIBEIRo D! Luz :-0 nobre senador· sabe 

que sempre que se tom de construir navios na 
Europa mandam-se comprar muitos sobresaleutes, 
porque alli se 011 pó.ie obter melhores e mais ba
t·atos dll que aqu1, sendo fornecidos pela inten-
deneia da marinhã. ·· • 

O SILVEIRA DA· MorTA :-Com as commissl!es t 
. OSn. RmEIRo DA Luz :-Já se vê do exposto que 

o pre~o do navio devia exceder ao limite esta-
belecido. . 

Sr. presidente, o nobre senador por Goyaz, de· 
pois de ter feito as censuras a que acabo de referi!·
me, passou a expo1· ao senado o modo por que a 
commissão encarregada do fiscalizar a consl!·uc~fio 
do encoumçado llidtpendmcia cumpria o seu dever. 
S. Ex., se1·vindo-se de um folheto quo tinha, a!Judio 
a divirsns faltas altribuidas á commissao. Esse fo· 
lhe to mo paroeo ser mais ou menos a cóiiia-. dos 
quesitos que o honrado S1·. ministro !la marinlla 
mandou organi~ar o remetteu :í commissfio pam que 
ella explicasse todas aquolla~ fnltas. 

Ora, Sr. presidente, não julgo que soja actual
mente occuslfiO Ojlporluna de censurar o procolli
mento da cmnm1ss[o ; ella ost~ responLlondo a 
conselho tio gucrm ... 

O Sn. SILVEIRA D.~ MorrA d& Tlll aparte. 
O Sá. RIDEIRÓ DA Luz :-Dno rectificar· ainda 

um outro engano do nobre senador, quando suppciz' 
que, apenas se tinha assentado a qu1lha do encon· 
raçado lndependencia, se fez logo a compra de cofres 
de polvora, de projectis, emfim, de munições para 
o navio. . · 

Creio que foi engano do nobre senador, porque 
aquillo que S. Ex. aqui leu n<Io ó mais do que um 
calculo dos o!Jj e•ltos contratados e que se tinham 
de contratar para forno,cimento do navio. 

O Sn. SILVEID.l DA Morr.\'':-Comprou-se. 
O Sn. RIBEIRO DA Luz :-Al~runs objectos po

diam ter sido encommendallos ·logo. 
Tambem peço licença ao nobre senador para r~.

ctilicar outro equivoco em que me parece ter S. Ex. 
incorrido quanuo se rcferío ao seguro do encoura· 
çallo lndependencia. S. Ex. deelarou que, pelo con
trato, o navio devia estar seguro contra todos os 
riscos, entretanto. que ... 

O Sn. SILVEI!\A DA MoT'I'A :-Na minha norma 
estt\ isto; queria saber a que V. Ex: tom, para co· 
tcjar com a quo tenho' aqui. 
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O fimErno DA Luz :-Vou unicámonte r:cel.ificar O Sn. RmEmo ~A Luz :-Ahi é que está a con· 
o engano de V. Ex. Diz o art. O•, que tenho aqui fus[o quB eu quem explicar. · 
tmduzido : As apolices do sçgu!·o contra os riscos de ~ogo 

.os constructores segumrilo o con!m·var;io scgu· existem; o S•Jgm·o for farto rogularmcnto, o as drtaR 
ro o dito navio e todos os per·tenecs e matel'iaes á apoliccs endossadas, ost:io em poder da Sr. barila 
sua proprin custa, mas a favor do dito Carlos Dra- ·de Penedo. , . 
connot, signatado do coutl'atn, contra todos os O honrado senador -confunde essas apolwos com 

·riscos na Royal Exc!Janna Fil'e .dsSltranca Corpo- as do sr~uro que a casa Dudgeon fez contra os 
mtion, ou em alguma outm igualmente IJem acro· riscos do lançamento. . 
ditada companhia de sr.guros, contr·a incendios, de EslaR nlli111as eram com eJferlo daq~ellilo casa e 
Londres.» · nilo tinham endosso em favor do Sr. caprtilo·lenente 

!Jraconnot, porque o seguro foi feito por conta 
O Sn. · SILVEIRA DA ~fOTTA : - Contra todos os Jella e no seu interesse. 

riscoJ. · Eis ahi o engano; · 

O Sn. RrnEmo DA Luz :-Mas em uma compa· o Sn. SILVEIRA DA MorrA :-0 risco que se deu 
nhia de seguros contra o fogo. E como e1·a possi· foi 0 de Jancamento, c nesse o governo ficou fóra 
vel segurar contra quacsquer riscos em uma campa· das garantias. 
nhia cxclnsivamente de SPguros contra inccndios ? 

o Sn. z.~CAnrAS :-Foi uma mystificaçilo; não é O Sn. Hmmno DA Luz :-Sobm isso nilo tínhamos 
· 1 1· · t seguro e nem é isto um facto para se estranhar, 

poss1ve exp rcar IS 
0

• . · porqu~ de ordinario, na Inglaterra, s~o os propl'ios 
O Sn. RIBIIIRO o.~ Luz,_:_Esia clausula relativa constructores que seguram os navros contra os 

ao contrato de· seguros é cópia, com pequenas riscos de lançamento, o não aquelles que os en· 
modificações, de contrato feito pelo almirantado commcndam. : . 
para a construcç.ilo da fr·a:;ata 71rl'1tmpho, do go· Sr. presidente, dando esta~ explica~cres, uruca· 
verno inglez, assim como dos contratos. feitos para mente para r·ectifi•::l:' cugunos do honrado se~ador, 
as fmgatas allemães Kaiser o Deutschlantl, seg-undo nilo lenho cm vista, repito, defender u. comnuss:'Lo. 
sou informado. Entn~tanto, peoo perrnis~:Io ao honr·ado senador 

De maneira que essas palavras-contra to-dos os para faze!' um reparo. . . 
riscos-estão no contrato rcfel'indo.so sómente. a Quando s. Ex. rr.qu?reu que lhe fos~e remeUulo. 
riscos Mr!!r·n o fogo e nilo a outros quaesquer. 0 relatorio do engentierro Roed a .resperto d? exame 

O Sn; SII.VE!R! DA 1\IoQTTA dá um apar·te: no encouraçado Intlepentlencia, eu aprcsenter .1un ad· 
ditamenlo, de~lar·~ndo qU·3 achava conveniente que o·sn. RmEmo D.\ Luz: - Se o seguro compro· S. Ex., vindo fa~er obser·var-cros sobre este facto, 

hendesse lambem os riscos do lançamento, a conhecesse 0 pa1·ecer da comrnissi!o, q~e ó ~ t!e·. 
casa Dudgeon llilo faria um outro por sua conta, e fesa das accusaçiJes daquelle enge11herro. Inle!Jz. 
no seu interesso "depois de realizado aquel!e. Houve, mente, porém, esses documentos não vieram cm 
portanto, dous seguros, um contra riscos de in· tempo para 0 no.!Jre senador os poder .consultar. 

. cendio, em fal'or do capitão tenente Curtos Dracon- Mas, Sr. presrdente, não resta duvrda. que nilo 
not, que é o determinado no contrato, o outro con· se póde fazer juizo seguro sobre 0 procedrmento de 
trp riscos do lançamento, em favor de Dudgeon e um fnnccion:u·io JlUblico, ou de quem quer que cs
pOI' elle pl'oprio promovido. · tej'l dcsempellhantlo uma comnuss:lo, sem quo a 

1\fas o equivoco que eu quel'ia corrigir ó outro. na;. das censuras feitas se aptecie igttalmeule sua 
· O honraclo senador declarou que, tendo-se eslipu. ,. 

lado no conh·ato que, :1 propor~.ão do p~gamento defesa. · 
das prestal'úes, a casa Dudgeon segurana estas, 0 Sn. SrtYE!IlA n.\ Mol'l'A : --,. Nilo estou accu
em beneficio do Sr·. capitão-tenente Draconnot, sanuo a commissão, estou accusando o govomo. 
representante do govcmo imperial, deixou do ser · 
cumpriêla a clausula. ·O Sn. Rmllli\O DA Lwz : .:_ O gover~o nfio pócle 

o Sri .. SILVE!IlA DA MoTl'A: -·Nao so fez. responder po;· f:tlt~s do seus subordmados, r1uo 
ainda uão e!l:to awnguatlas. 

O Sn. ·RmEino DA Luz. :-0 nobre senador est:l Pennit!a·mr o nobre son:ulor observar· lho que .a 
mal informadll; as apoliccs de seguro estilo cm exposir~ilo J'eila por S. Ex. uilo é outra cousa m~rs 
poder do Sr·. lm·i!o elo Penedo,. c é facil ao S1·. mi· elo 11 ue'.a rcc:1pitulaç:io das Ji1llas quo o ongcnherro 
nistro da marinha exigil·as para vct·ific:u· o que. necd n!lriiJuio ü commissão. 
digo. O seguro foi feito pela casa Dud~eon o im· 

0 mediatamente endossadas as apoliccs ao Sr. Dm· O Sn. Srt.vEm.~ DA Mol"l:A :- governo, que en· 
connot. Estou iufonnado ilo modo por. que 80 pr·o· tre"OLI a direc~'ilo do tudo ao Sr, Ileed,. clovo ostar 
cedo na lnglalerm em r·olaçfio ~os snguros :-fa· poCt sua opini:io. O 111~is tl mlla conlradrcçúo. 
zem-!o oslcs-cm nomo tio qualquei' pessoa. O o Sn. Hwllmo nA Luz :-Por emqnanlo não 
csscucial ó quo a apolico soja cudossada em fa\'OI' de devo 0 holll'ado senador dar por provadas semo
quom tem iutcr·csso no seguro; isto so foz. lhanlcs Jilllas: i", por11l10 aiJHia n:io vio a d~fesa, 

O Sn. SILYEIÚA nA ~!O'l''l'A:-0 Sr. !Jai·:io do Po· coJno disso; 2', JlOI'tJUO :IigumaR das ~cnsnras Jc1las 
netlo diz o c.onlraJ'io disso. · pelo Sr. Jlocd nilo morocor:uu a approva~tio do Sr. 
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capl!ao do mar c ~:ucrra Arlhur Silvcil·a da Motla, O Sn. llmETno DA Luz :-Sr .. presidente, o nobre 
no seu relatorio, senador por Goyaz, referindo -se ao que disse, em 

uma das ultimas sessões, o meu ex-collega do minis·, · 
· O Sn. Su.vgmA DA lriorTA: :-V. E~, quer mo tcrio do 7 do M!li'Co, o Sr .. J!mqucira, declarou que 
coagir. . . · · concordava com a sua opuu~o quanto ao typo dos 

navios que Mo de constituir dentre em poucos an· 
O Sn. Rnimmo DA Lur. :-Nfío, senho1:; quero nos as esquadras· das rmçaes marítimas, sondo 

a11cnas dizer que não so devo antecipadamente excluídos os encouraçados. · 
admittir como facto averiguado c pi'Ovarlo aquillo Sr. presidente, não duvido que e·sscs navios pos· 
que não foi confil·mado po1· p.ssoa t;lo competente sam no futuro ser adoptados ; mas ó convier-ão · 
como é aquello digno offidal. - minha qne nunca poderão ser considera!los veraa. 

o sn: SILVlllnA D.~ 1\Iorr.~- Vamos a isso, -cu nilo dciros navios de combato. Nito é uma novidade a 
me constrnnJ· 0 com qualrtuci- cousa. adopção de taes navios. NosEsta~los-Unidos quando, 

não ha muitos annos, houve probabilidade de uma 
O SR. Rmmmo DA Luz: -Em 3• Jogar, o guerra entre aqueJ!a mpublica e a Inglalel'l'a, man· 

honrado senador devo conhecer qúe Reed tinha mo· dou-se eonstnur gmndes cot·veta."s de muita veloci· 
ti vos para niio ser afl'ei(•oado :1 commissiTo, já porque dade com artilharia poderosa. Tambem por essa 
esta n~o havia conc01·dado com o pagamento de occasifio na Inglaterra construiõ-se um grande navió, 
I :1.2,000 exigirias pelos planos do!navio. ... notava! pela volocidade de sua ma1;cha e pelo podet• 

0 Sn. SrLVIlinA DA _l'!Iorr.\ :-Mas por fim deu. de sua artilharia, o Jncostant; entretanto os . amo· 
l'icanos om pouco tempo J'econhcceram que suas 

O Sn. RIDE IRO DA Luz-'- Nito, senhor ... j:i Iam· ~orvctas não pi'Oenchiam os fins que tinham em 
bem por não te1· a commissão estipulado no con· vista, porquanto para desonvolvcrern granae mar 
tmto que elle podessc fiscaliza·r os ll·abalhos do cha era preciso applicar-lhes machinas ·poderosas, . 
encouraçado, o quo lhe pi'Oporcionaria lucro i~ual que tomavam todas as accommodacaes. Igualmente na 
ao que percebeu do govomo ali emito por fiscalizar IuglaterJ'a reconheceram pessoas muito competentes 
a construcçfio das duas fragatas J(aisél e Dwtschland, ter.sido urn erro a construcçito desse grande e cus· 
a que ha pouco alludi. toso navio com appa1·encia de um encouracado, 

Est:í, portanto, o engonheil·o Reetl no caso de quasi tão despendioso no custeio, mas ao mesmo 
ser cons1derado·do alguma sorte suspeito om suas tempo reconhecidamente incapaz de competir com 
apreciações. um navio daquella qualidade. . 

O Sn. Su.VEI!lA JlA· MorrA: - O governo não o Perguntou-mo o nobre senador pela Bahia se eu 
consi1lerou assim; nisto ou estou com o governo, e tJoncordava na venda do eneouracado· Iclep~ndencia, v. Ex. está faZOildo opposição. assiro como na dos monitores Ja_vary e Soltmü~a. 

. N:1o concordo na venda desses nav10s ; entendo que 
O. Sn. Rmmmo PA Luz:-.Em ~· )ogar meneio-. a existencia delles em nossa esquadra é de reco

narc! o facto· do torem. aqm os pcr1tos do m·senal nhecida coúveniencia .•• · 
consHI~rado de boa qualidade as amostras das ma· 
doiras -tiradas do navio c que, com a nota do m:l, O Sn. StLVEm.>. DA MorTA:- Dei•iam ser postos 
vieram da Inglaterra para ser examinadas. em leWio._ . . ~~··'.: 

O Sn. StLvEmA DA ·MorrA :-Mandaram do lá o O Su. R~oE!no DA Luz:-••• e que· por isso .nilo ',;.· · 
que quizeram. devemos !lisp61' delles. · · 

O Sn. llmmmo DA Luz: -Eotas circumstancias, O Sn. SrLVEmA DA MoTTA·:-Para·fazermos ·uma 
que acabo de referir, devem prevenir o nosso despeza de 300 a ~00:000$ todos os annos. 
ariimo. O Sn. IlinEmo DA Luz : - ~[as, so os ·vendermos, 

O Sit. Su.vEtnA P.ll\loTl'A: -AI~ o 81·. Lovcl nilo teremos da mandar constt·uit· outros em qual· 
concqrdou com o seu exame. '[u~r ome1·gcncin? . . · 

Q Sn. RmEmo nA Luz.: -O engenheiro Reod, Vou terminar, Sr. prcsidontç, declarando que nllo 
examinando o navio, tinha cm vista contratar pos· ,:onwi'Clo quo so vendam esses nossos -na· 
teriormcnte o seu concerto e conclusão e, pois, mio vi os, e nem tiio pouco que so roduza o matel'ial'do 
era de estranhar que na csl~dficaç.;io dos defeitos nossa armada. No excrdto uma rmlucçfio quAlquer 
usasse do exagerar/lo. FDlizmentn o nohi'O ministro pórlo n:lo tm· os mesmos inconvenientes que na ma-
da marinha houve-se acel'lad:uncnt.o neste negocio; l'inhn. . 
aceitou a fiscalização daquollo cngcnlll'ii'O, mas con· A- marinha cm nosso paiz lem sido um elo-
h·alou os concertos com a casa Samudns · mcnto de o1·ric1ri no interior o tom concorrhto. muito 

O Para a paz- no. exto1'io1', O Sn. Sn.vr.JM nA MoTTA:- governo dcsapp1·o· 
vou· tudo quo fez a commiss:lo, onh·egnndõ a fisca· O Sn. SILYEIIlA o.\ ~rorTA :-Estou !lo accordo 
lizaçito a llncd ; o procedimento rio- governo ti a ~om V. Ex· nesta parte, 
dcsappi'OYn\•iío do qno fez a commissão. O Sn. ZM1AHJAS : -0 o:tCI'cito algumas vezes 

O Sn. Rummo DA Luz:-En não consitlcro assiln. desviou-se, a mn1·iuha n;io, 
o Sn. SILVEIRA DA MoTl',\: - A logica tom mais o Sn. nllllllno DA Luz :-A marinha ó o olomonto 

J'oi'Ça do quo nós. . mais prómpto do rtno uispomos ~am contor im· 
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pelos bellieosos de nossos vizinhos, e supponho Vae :1 mesa o seguinte 
que, se autorizassemos despezas ainda maiores do 
que as votadas ató aqui, não teríamos dado um REQU!IIniMIIINTO 
passo desacertado. · R 

O SR. DAR. •o •• LAGUN' ··.-Apot'ado. " equeiro o adiamento da discussão por Ires 
A A A dias. 2~ de Maio de 1877.-Díás a~ Carvalho.• 

O SR. RmEmo DA Luz :-Já disse um illustre se· Foi lido, apoiado e posto em discussão, :t qual 
nadar, quando á testa dos negocias da marinha, que ficou lambem encerrada por falta de numero para 
neste ramo do servi~o, a previsão era economia, votar-se. 
era .perfeição e era força; !rue nilo se irnp~oví~avam . Esgotada a materia da ordem elo dia, o Sr. presi· 
nav10s, nem aprestos belhcos e n~m equtpagens,. e dente deu a seguinte )fara 23 do corrente : 
que n:to era no momento do pertgo que se dev1a • . . -
procurar meios de aggressão e ile defesa. Realmente' 1 part~, ate. a6 ~ 1/2 horas da tarde.- Vo.ta~:to 
assim é, Sr. presidente. Nós por occasião da guerra das ma~erms.cuJa disc~ssão ficou encerrada. 
do Paraguay preparamos é verdade uma esquadra· Contmu~çao .da 2• discussão da proposta do )lO· 
mas silo conhecidas as grandes de~pezas que fize: der,execullvo com a~ emend:!s da. camara dos ile· 
mos. . pulados o da comm1ssa:o de marmha o guerra do 

E' demais, Sr. presidente, nas construeçaes feita~ se~ado, fixa~tdo a força naval para o anno finan· 
em tempo de paz, póde-se attende~· perfeição t]a cetra de 1.8, ?-1.878. · . · 
mi!o de obra, á qualidade do matem! e á economm 2• parte, as 2 1/2 horas da tard~ ou antes. -
nas respectivas despezas; entretanto que nos casos 3• discussão da proposição da camara dos depu· 
urgentes ni!o é isto .possível. Portanto, s~ havemos lados, do c~rrente anno, n: 63, appr_ovando a pel)-· 
de vender o· que .Já tem~~ para depo1s ma.ndar sa:o . coneedtda a D. Mma Antonm · de ArauJO 
apressadamente fazer acquiSIÇi!O de novos navtos e Daria. . . 
material de guerra, meltior será conservar e aper- í!• dita das proposições da mesma camara e do 
!eiçoar tanto quanto for possível o que já existe. mesmo anno : . 

Tenho concluido. (Muito bem I) N. 61., a)lprovando a pensao coneédida reparti· 
· damente a D. Anna Edeltrudes de. Menezes e D. · 

Ficou atliada a díscussa:o pela hora. Emília Augusta de Menezes. 
Retii·ou-se o Sr. ministro com as mesmas for· !'i. 68, idem a D. Felismina Valentina de Mello. 

malidades com que fora t•ecebido. Levantou-se a sessfio. ás 2 3/4 horas da tarde. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Pn!VILEG!O A A, MATSON tiO' liiCiiUIUO 

EM .23 DE MAIO DE 1.877 

PI\ESIDENCI.l DO SR, VISCONDE Dili J.loGU.lRY 
- Entrou ilm 3• discussa:o, com a emenda da com· 
miss~o de emprezas privilegiadas, a proposíç~o da 
eamara dos Srs. deputados n. 318, de .l.~75,, ap
provando o decreto que concedeu priVIlegio a ilummorlo.-ExPEnmNT&.- Parecer da com-
.AI~redo Matson para tympanos electricos de se· miss;to de orçamonto.-ORDEM no DIA.-Privi· 
gurança. iegio Mattson.- Votaça:o.:..... Pensaes.- Vota~:Io. 

Na:o havendo quem pedisse a palavra, nem nu· -For~a naval.- Discursoli dos Srs. Zacariaa · e 
mero para votàr-se, ficou encerrada a discussão. Pereira Franco (ministro da marinha). 

PENSÃO 

Seguia-se a 3• discussão, a qual ficou pelo mesmo 
"motivo encerrada, a proposição da mr.sma camam, 

· n 25 do corl'ente anno, approvando a penslio con· 
c~did~ M 2• cadete reformado do exercito .José 
Bueno de Azevedo. 

Entrou em 3• discussão a proJlosiçáo da mesma 
camara, do corrente anno, n. 70, approvando a 
pensão concedida aos men_orcs . Maria, J Mo ~ Sa· 
lustiano, lilhos do i • cirurgiiLO de commtssito 
Dr. Augusto Cesar de Sarilpaio Vianna e outra. 

O SR. DIAS DE. CARVALHO fuhdando-so em que 
entre os papeis relativos a esta proposicã,o apparece 
um requerimento em que a mãe ·do cap1l:lo pede a 
pensão manda :1 mesa o seguinte requerimento, 
afim d~ que possa o senado sm· orientado a respeito 
dos mottvos pelos qnacs a pensão foi conceôida, 
não ;I ml\edessc capitão, mas a uma !ilha legitimada. 

A's H horas da manhlt fez-se a chamada e acha· 
ram-se presentes 30 Srs. senadores, a saber : vis· 
conde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Machado, 
Almeida e Albuquerque, bara:o de Mamanguape,Jun· · 
queira, Chicharro, visconde de Mm·itiba, Barros Bar· · 
relo, Diniz, Godoy, visconde de Abaetó, Correia, 
barito de Maroin, Saraiva, barito de Camargos, Vieira 
da Silva, bari!o da Laguna, bara:o de Cotegtpe, Fausto 
de Aguiar, Luiz Cario!, duque de Caxias, Zacarias, 
Jobim, barao de Pirapama, Leitao da Cunha, vis· 
conde do Rio Grande, Paranagu;l, Joi!o Alfredo e 
Cunha e Figueiredo . 

Compareceram depois o a Srs.: Mendes de Almeida, 
Diogo Velho, 1\ibeiro da Luz, Figueira de Mello, 
marquez do Herval, Sinimbú, visconde de Nilhe· 
rohy, Silvoim da Moita, Nunes Gonçalves, Teixeira 
J!lnior o condo de Dacpendy. 

Deixaram de compai·ccer com causa participada 
os Srs. : Firmino, F. Octaviano, Paula Pessoa, Si!· 
vcira Lobo, Pncs tlo Mendonça, visconde do Rio 

I 
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Branco, · Ant~o. Fernandes da Cunha,· Nabuco, PENSÕES 

Votaçúo 

289 

marquez de S. Vicente, Pompeu, visconde do Bom 
Retiro, visconde de Caravellas, Uchóa Cavalcanti e 
Jaguaribe. · 

·Deixaram de com~arecer sem causa pa1·ticipada 
os Srs. : barão de Souza Queiroz· e :nseonde de 

Foi igualmente votada em 3• discussão e app!·o
vada para ser dirigida á sancç~o imperial a propo· 
sição da mesma ca'mara n. 2li do corrente anuo, 
approvando a penSfio concedida ao 2• cadete refor· 
mario do exercito José Bueno de Azevedo. 

Suassuna. 
O ·sn. PRESIDENTE abria a sessão. 
Leu-se a acta da sessão antecedente e, nilo ha· 

vando quem sobre ella fizesse observações, deu-se 
por approvada. 

O Sn. i• SECRETARIO dou conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio de 21. do corrente mez, do ministerio da 
agricultura, commercio e obras publicas, remetten· 

• do, em satisfação ao do senado do 7 do corrente, 
· copias do parecer da secção do Imperio do conse

lho de Estado sobre a duração do contrato com a 
companhia do gaz nesta cidade, e da info•·mação do 

· engenheiro fiscal, relativa :l prorogação do mesmo 
contrato, e bem assim informando sobre a distan
eia percorrida pela linha de bonds de Santa The· 
reza.-A quem fez a requisição. 

.O Sn. 2• sECRETARIO leu o seguinte 

PARECER DA COMMISS.i:O DE ORÇA~IENTO 

Foi presente á commiss:Io de orçamento a pro· 
posição da camara dos Srs. deputados, de 18 do 
corrente mez, n. Hti, determinando que a lei 
n. 2,670 de 20 de Outubro de 1875 que fixou a 
despeza e orçou a receita para o exercício de 1876 
a 1.877, contmue em vigor no i• semesh·e de l.~77 
a 1878, ·emquanto não for promulgada a respochva 
J e i de o~çamento. · 

A commissão, ponderando a urgencia ele tão im· 
portante materia, é de parecer que a referida pro· 
posiç~o entre em ~iseussão e· seJa approvada. . 

Sala ·das comm1ssaes do senado, em 21 de MaiO 
ele i877.~A. Leitúo dá Cunlia.-Ribaii'O da L!!Z.
J. L. da Cmzha Ptwanaguá.-llfarqua::: de S. Vi
ccnte.-VIsconda do Rio Branco.-A. !li. Nunes 
Gollfalvcs. 

Ficou sobre a mesa para ser tomaclo em eonsi · 
deração com a proposição a que se refere, indo, 
entretanto, a imp1·imir. 

• 
PRIMEillA PAUTE DA OnDEM DO DIA 

PRIVILEGIO A A, ~IATTSON 

Votaçúo 
_Votou-se o foi approvada ~ ~m~nda olfereeitla 

pela commissão de omprozas prmlegtadas 1\ rt·opo· 
sit,ão da camara dos Srs. deputados n. ~· ~· <.lo 
Hi7ti, apjli'Ovando o c!eoroto que concedeu pr!v•legJO 
a Alf:·ct o Mattson para tympanos oloetrwos de 
scguranr.a. 

Foi ati optada a proposição. com a emenda p~ra 
ser romcll:tla :í outra Cllmara,uulo antes á comm:s
são de redac('ão. 

\'OL. IV 

Foi finalmente votado. e approvado o requeri· 
monto do Sr. Dias de Carvalho, afim de ser aíhada 
por Ires dias a discussão da proposição da mesma 
camara n. 70 do co!'rente anno1 approvando a pen
são co.ncedida aos menores Maria, João e Salusliano 
filhos do i• cirm·gião de commissa:o Dr.· Augusto 
Cesar de Sampaio Vianna, e outra, · . 

Achando-se na sala immediala o Sr. ministro da 
marinha, foram sortea~os para a deputação que o 
devia l'ecebor os Srs. João Alfredo, Ribeiro da 
Luz e Fausto de Aguiar, e sendo o mesmo senhor 
introduzido no salilo, com· as fornwlidades d'o es· 
tylo, tomou assento na mesa á direita do Sr. pre· 
sidente. · · 

FORÇA. NAVAL 

Pros.eguio a 3• discuss[o da proposta do poder 
execut1vo, com as emendas da camara dos Srs. de· 
pulados e da commissilo de marinha e guerra do 
senado, fixando a força naval para o anno finan-
ceiro de i877-i878. '· · 

O Sll. ZACAlliAS propõe-se fazer algumas 
obs~rvaçcres a rt!speito dos dis~ursos do nobre se· 
nadar ex·minisiro e do actual Sr. ministro da ma· 
rinha. 

O digno ~enador pela província de Minas Geraes, 
que exerceu tantos annos o cat·go de ministro da 
marinha, tratou de explicar-se a respeito dos dous 
oncouraçados Solimões e Javary, antes que do Jnde
pandencia, Chronologieamente e segundo a impor· 
tancia da maioria, do Independancia devia S. Ex. 
tratar em primeiro Jogar, d~pois era a vez dos mo
nitores, Mas, como aprouve ao digno senador por·. 
Minas dcoupaNe primeiro dos dous monitores que 
do 'Independencia, o orador o acompanhará neste 
terreno. 

Com rela~ão aos dous monitores, o nobre sena~ 
dor disso ao senado que todos, que tinham lntor· 
vindo nesse negoeio, cumpriram seu~ deveres, 
manos um. Isto quer dizer que portaram-se muito 
bem, llesempenharam·se cabalmente de seus devo
res-o nobre ex-ministro da marinha o os Srs. Bra-. 
connot, Levei, Salgado, Tamborim o o illustre mi· 
nistro do Brasil em Paris, o Sr. viseonde do 
Itajub:l. Julga o orador que ha nisto cxagemçilo e, 
nilo obstante a amizade, que consag!'ll ao digno 
ox-ministro, podo licença pam assevomr que ullo 
ha só um culpado na historia dos dous encoura
çados. N:io pótlo admittir-se tal defesa. Ha só um 
cxcoptuatlo :. o ·capitão do fmgata nrarques Gui
marães: vivos e lllOI'Ios, quo iutcrvioram nesta 
maioria, houveram·so hom, menos Marques Gui· 
mariics I 

Ora, lendo o cslutlando imparcialmente a cpoiHla 
. , L 27 . 
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ANNAll:S' DO SEN:A'D.O 

do lndependencia e dos monitores, est:l persuadido transportar-se a Lisboa; mas o nobre senador,· a. 
o ol'ador de que Marques Guimarfies ú um episo· quem esl:í respondendo, declarou que era isso falso. 
dio ~ingular, extravagante no poema, mas não ó O orador Jura em suas palavras; do nobre senador 
a causa dos grandes males pelo quaes tem sido po1· Minas, o Sr. Ribeiro da Luz, não partia ordem 
atacada a·. administração do nobre ex·· ministro. que podesse autorizar esse desvio do oficial, cujo 

Que ó Marques Guimarães na historia das en- dever era estar sempre junto. do. Javary, principal· 
commemlas do Independencia e monitores? Ao sahir mente no momento da experwncm. 
desta Córte, foi despedir-se do seu ministro. Na Entretanto elle trpnsportou-se á Lisboa para ef. 
conversa; que tiveram, lembrou ao nobre ex-mi· fectuar seu casamento; urro ha desculpa para este 
nistro a· conveniencia de adaptar aos monitores o proceder. · ' 
systema de leme duplo. S. Ex. disse-lhe: «Suggira." Do posse do vapor, fez duas arribadas, decla-

• O official de marinha partio para a Europa e rando·o innavegavel, sendo o mesmo vapor depois 
al!i, dil'igindo-se á commissfio e fallando com o conduzido ao Rio de Janeiro a salvo por outro 
plenipotencíario brasileiro em Paris, communicou· oficial. E' um grande desdouro para o capitao de 
lhes, .n~o- que tivesse poderes e~peciaes e~criptos a fragata. Accrescenta-se que, tomando posse do 
·respmto-do assumpto, mas que hvera uma mdJcaoiio encouraçado, ousar~ desfazer compartimentos, alar
verbaL E teve-a ou não? Teve-a. O nobre ex- g~l-os, para nccomm~dar moveis seus que.trazia. 
ministro, nas suas e'xplicaoiles, disse que, lembran· Isto é uma falta consJderavcl. . · 
do-lhe ·narruella occasiiio ao oficial do maJ•inha essa · E, pois, r,!pete, não quer escoimar. de faltas o 
provi.dencia, despedia-se delle dizendo: «Suggira.• r.apitiio de f1·agata Ma1·ques Guimarães; mas.elle nfio 
Ora; no 111ggira está a autorizaçfio para estudar o cornmetteu as que motivavam as queixas expenili· 
assumpto com os prepostos do nobre ministro de das no senado; as faltas estão no nobre ex-ministro, 
então e por fim communicar a S. Ex. o seu pensa· nos seus predilectos prepostos.; ou nelles. ou em 
m~nto definitivo. Se elle deu excessiva extensão ao ninguem; em Marques Guimarães, não. 

· -111ggira-do nobre ex-ministro, mostrou-se Jevia· E, se nlio, veja-se de.quem é a falta que o orador 
no; mas poderes para. tratar do leme duplo tinha vae indica~·. O nobre ex-ministro, no seu a_viso, tor· 
elle, dado~ pelo mmiltl'o naoccasiiio de sua par· nou um enygmaa commissãodeMarques Guimarães, 
tida. Se S. Ex. desconfiasse do discernimento do e se S. J!=x. o permi.tt~, dir-Ihe-ha que fez uma cha· 
.oficial de marinha, nunca lhe· deveria dar o poder rada. E1s aqm o av1so : · 
de suggerir. Tomasse a idéa, 'escrevesse á sua pre- • Sua Magestade o Imperador· houve por bem 
dilecta commissfio, dando-lhe ordens para que ou- manda a· nomear V. S. commandante de um dos 
visse aquelle of!icial de marinh.a, ou por outra fór· ·eu couraçados quo fóram r.ontratados com a compa
!fill.qualquer v.wsse no conhecimento se era ou não nhia des Forges et Chantiers 'de la Mediterranée, 
md!spensavel adoptar nos monitores o melhora- convindo, portanto, que v. S. esteja promJltO a 
menta do leme iluplo. Mas parece que S. Ex. partia· para a Europa no paquete da linha do Paci
ainda estava enthusiasmado pelo oficial do mari- Jico, CfUe larga deste porto a 4 do mez proximo. 
nha, porque elle é sympath1co e tea~dimrlo rle sua • .Chegando á Inglaterra, V. S. entendér-se-ha 
sympathia notaveis proveitos. Que queixa, po1·tanto, com o capilão de mar e guerra João Mendes Salgado, . 

-póde ltr o nobre ex-ministro de que p oficial cn- a cargo de quem se acha a fiscalização das obr:is 
canegado de suggerir·lho o que lho occorrosso a elos ditos encouraçados, afim de auxiliai-o no 
respeito de sua propria lembrança, não se· esque- desempenho de semelhante commissão; devendo 
cesse de sua recommendação ou ordem? ser V. S. encar-regado excl!lsivamente da i11specçüo 

Não póde ter quei:,:a alguma.. de 11m dos re(ot•idos eiiCOIIraçados, que, segundo o 
O senado fique certo de que o orador nito de· contrato com a companhia des Forges et Chantiers, 

fende o capitão de fragata Marques Guimarães, tem de ser concluído em ultimo Jogar. · 
porque é impossível que em tempo algum venha « Deste navio V. S. assumirá o commanclo Jogo 
defender um official que nao faz conta das ordens ·que esteja conclui da a sua construcçi!o, e o condu· 
do seu _governo. zirà a este porto. . · · 

• a Confiado em seu reconhecido zelo pelo serviço, 
O Sn. BAnnos BARRETO :-Apoiado. espc:·o quo V. S . .envidará todos os esforÇos afim ele 
O Sn. z.icAniAs tem 0 proposito de mos tmr que conseguu· que a construcção elo encouraçado de que 

quaesquer desvios; que se notem em Marques Gui- so trata fique ele todo terminarla no pmzo estabe
marães, estes desvws·nito determinaram perda·de lecido no contrato; quando não seja possível antes. 
dinheiro, nem transtorno... ' . · , · « Conhece V. S. perfeitamentn o estado elo nosso 

· material do guerra, e por isso devo achar-se habi· 
O Sn. SARAIVA :-Apoiado. Jitaclo a bem . avaliar o interesso quo tem o go-
0 Sii. ZAiiAmAS :-.. : do pensamo.nlo elo go- vcrno cm ver encorpo)·ados :l nossa forca naval os 

verno a respeito claqucllos malfadados vapores; novos auxiliares oncommendaclos. 
não. « Julgo conveniente prevenir a V. S. do que te1'1l 

O capitão de fragata, a quem o orado1· se refere, de substituir na fiscalização do outro encouraçaclo 
tendo obrigaçao de esta1· presento :l experiencia do ao capitão do mar c gueJ'I'a João Mencleg Salgado, 
Javtwy, foi para Lisboa. Nao ha desculpa possível a quando esse ollh:ialrccolhcr-so a esta Curto com
este r:omporl.amento. Diz-se que o oJTieial om quos· mandando o 'Jndependeucta. 
tão alloga que levo autorizarão niinislerial para " Desde que daqui parlir passar:í V.S. n.porcober 
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.todos' ~s vlin~<imeritos ~ ' vantagens de ~ommanda~le ~em ; faz:sà uma. misturll: de h~mens, ' com. syníe· 
de n~v1o de_ ~erra d_e i • classe em pmz eslrangmro · tna, e dah1 resulta: a pess1ma. duecçllo que s~ nota, 
e.ma1s a grahficaçilo mensal de f.00$000. E! cu!Jla de Marques. Gu1marilea 't i!· culpa de 
. " Pela c!lntadoria.da marinh~ lhe será abonada a ltajubá? O o1·ado1' lel!l ?. proposit~,nesta discussllo, 
1mportancm de 30 libras sterhnas para pagamento de combater até a m1mma suspella ·em relàÇilo a 
de sua passagem até .Liverpool, além da ajuda de ltajubá. . . . 
custo de 600$ e mats Ires mezes de vencimentos o s · s •: ' · ·A · .. d., · 
adiantados, descontando-se este ultimo abono dos n. AMIVA' - pola o. . 
venci~entos futuros, como está .estabeleeido,» O Sa. ZAc.mua: -Foi ainda, perguntará; cuipa-

Aht está uma redac9<to verdadeiramente obscura; da commissilo ? Tamllem dirá que na:o: Ellá·foi, 
e, certo, nlio escaparta á coinmissilo de marinha e- portanto, toda do. nobre elt·ministro' da ma1·inha. 
guerra do senado, se a encontrasse na proposta de O o1•ador vae agora ·tratar de um facto, enique a 
forças que se dis11Ute. t•esponsabilidade é mixta, é do nobre e!l::miDJstro 

Por . este txclusivamente entendeu o offieial que e de seus prepostos: l'efere-se á quesllo dospremios. 
era .só efle que i~ inspeccionar a construc11iio do O contra!o de 2 .de Janeiro de :l87":foi fefto com 
na~JO Javary, eDJO ccmmandante seria, exercendo a companhia do Forges et Cbantiers de la Méditer· 
a_ss1m uma· e outra incumbencia. O official de ma- ranée para conslruc~a:o de dous encouraçados; cllm 
!'Iliba entendeu o advet·bio exclusivamente no sentido a clausula, note bem o senado, ·.de apresentar em
de que se lhe commettera uma tarefa mais im- · tempo definido os monitores promptos de tudo; até• 

·portante .. Se uma commissão de Ires membros de artilharia. . . 
lisilalizava em Lon~res o grande Independeaoia, ~egundo ess~ contrato\ se pqrven'tura boÜve~sà 
em Toulon P Solimões e no Havre o Javary, greve ou outra ctrcumstane1a de força maior;. a·com· 
mal)dan~o-se-lhe .. um o_fficial, que devia. com- panbia. isentava:se da multa ~ue-tinha se.estipulado 
mandar este nav.1o, e dizendo-se' lhe que Ia cn- contra efla, e amda se, no dta do vencimento, no 
cat•J:cgado excluswa1nente _do JavaryJ, concluio o prazo estipulado, n~o · ~presentasse os .. mouitores 
captlão de fragata qlle a mcumbencia era dada a promptos até de arhlharta, da mesma .sorte,· seml~ 
ell~ só, que assim vinha a ser o p1·ineipal commis- a falta procedente dos estabelecimentos de machinas 
smo no tocante ao encouracado Javary. · de Londres, encarregadas da artilharia, ficava e!la 

Mas o adverbio foi torturado om outro sentido isenta de multas. . · · · . 
pelo nobre ex-ministro, dizendo que o exclusiva- Mas, cm ii de Abril de 187", essé conh•ato ·foi · 
mente nilo isentava Marques Guimar:Ies da subor- modificado ; e a mudan~a consistia em abreYiar.oso 
it iilaça:o a Salgado, por uma razão de pura syme· o prazo da construcção primeiramente estabelecido, 
Iria; Salgado ficou, segundo o ex-ministro, sempre ajustando-se por essa antecipaçi!o ·da entrega dos 
in•peceionando a construcção de todos aquelles encouraçados um avultado premio. E dessa modi· 
. encouraçados, sendo que o exclusivamente relativo a jlca~ão ou, antes, do mo.do por que-foi interpretada 
Mar'{ues Guimarães, commandante : do Javary, nasceu um motivo de censura contra o nolire ex:~ 
quel'la' dizer que não ll•atava dos outros. vapores e mi)liStro, pelo qua_l s~ Ex. D:ÍO podia }e. D)~· 
só daquelle, mas . sempre subordinado a Salgado. netra alguma santttlcar-se e a sua· commtssllo •dt· 

A razão symetr1ca ll esta : Salgado ó capitão de zendo : " Todos procedet·em bem, excepto Marques 
mar e guerra ; Marques Guimarães é ca)litão do Guimarl!es.•. . . : · 
fragata: logo, S~lgado, p_o~·que ó capitão de n~m· e O orador vae analysar ~fatal modifioapllo; '" : . 
guerra, não pochaser a.m:tlmr de Marques Gmma- · Nos termos do novo aJuste, conforme a ·anlee"' • 
rãesiiela superi?l'idade da patente; mas Levei e Bra- paçi!o da. entrega dos. va~os fosse de ~m, dous; 
con~ot, esses stm, porque são capitães-tenentes, tres ou l!Uatro mezes, ter1a logar. o prem1o de iOO 
)lOtltam ser, como fomm, declal·ados auxiliares de a 900,000 francos. Mas, quando se propoz a Mr. 

· Guimarães I , Pastró, 11ue dirigia a companhia com que· se fizeram 
Se, porém,l\farques Guimal'ties não inspeccionava os contratos, esta antecipação,· disse elle logo : 

nada, se nilo tinha autonomia, se devia prestar " ficando inteiramente de fóra o que pertence. á 
homenagem ao seu chefe, que ora Salgado, que artilhada. • · · · · · · . 
auxilio ora esse que Leve! ó B1·aconnot· prestavam E' preciso ir de vagar na exposiçao dos dados 
ao capitlío de fmgata, o qual. se movia aos acenos em que o or~dor funda sua· argumenta_ç[o,,dados 
de Sal~ado? E',_pOI:taniJ, evtdente, que uma razão que slío olfi_c1~es e encon.tram-se no d1scurso do 
symetriCa, c o resp01to ;l llathcgoria das patentes, nobre ex-numstro da mal'lllha. . 
levaram o nob1•o ex-ministro a conferir a Marques Eis a rllsposta de !\Ir. Pastré, Depois· de dizer 
Guimarlíos uma commissfio illusol'ia, porque ollo que aceita a proposta, accrescenta: · · 
nada podia fazei'. «En dúhors do toltt ca qui colicarno á l'artillerie,u 

Essa posição nulla de Marques Gnimarlíes foi, , A artilharia, JlOis, ficot! do fóra pela modificnçao 
como tal, declamda logo, porque o .capitlío do mar !lo contr;Ho de 2 do Janell'o, e quando o nobre ex· 
e gue!'l'a Salgado comprehcndou a que lhQ campo· minisli'O da mtll'inha !ou ossos documentos, 'que 
tia. E I! e cm o clwfo; ern IJUOill pod1a dirigir o pro- ainda não tinham sido aqui examinados, o orador e 
sel·vat· aq1~nl_les ':_HJlOI'os ; ~· eonsequenlcmonto, a alguns altcnto~ ouvintes do ()iscurso de ~- Ex. clis· 
Marques Uu11naracs só cabHt ohedccor·lho. ser<Hn quo aln eslava a ongcm do abuso de que 

O nml, nas encommciHlas de oncom·;wauos, tom tcm·so Jallado; porque separara se a experiencia 
•• sido não dar·sc rcsponsaliilitlado tlclinÍtla a nin-ltlo casco c machina tio fomccimcnto da artilharia. 
~ 
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Pelo p1·imeiro contrato a companhia nao tinha 
}Jrcmio algum, tinha sómente o pagamento em certo 
pmzo, se fizesse eJfectivaa entrega dos vapores eom 
a sua competente artilharia. 

falta de entrega da artilharia. Mas, pelo contrato. 
de lide Abril, a companhia desligou-se inteiramente
de tudo que era concernente :l artilharia, de sorte 
que, para receber o premio, nl!ó tinha que ver abso. 
lutamente com o armamento dos encouraçados. A 
sua obrigação restrida era entregar o entlouraçado 
de tal maneira acabado, pelo que tocava a seu esta
leiro, que podessr. o official commandante içar nelle 
a sua flamula, .se quizesse. 

Mas depois, com a modificacilo, a companhia n~o 
tinha mais nada com o fornecimento da artilharia o 
qual 1ltlou sob a inspecçilo e cuidado da commissão 
do governo. 

Quando é que o governo era obJ'igado a pagar o 
premie~ O contrato de ti ele Abril o diz expressa
mente : na data da entrega do navio independen
temente de artillmria. Tal é o original do aduila
mento: 

" II a étc convenue entre las. mdmes parties con: 
tractantes ce qui suil : · 

La Sociêlé aes. For~es e Chantiers de la 1\Iedi
. terranée s'engago à' fmre tous ses etforts pour de
. vancer !a date de-lioraison des deux monitors fixée 

au ueux }[ai, mil huit cent soixante quinze, pour 
I e premiar, et en deux JuiUet de la mil me année 
pour I e second." 

Le gcuvernemant brésilien s'engage, de soo côt!l, 
à alluer á la dite societó une plus valuo sur lo prix 
de ehaque monitor. 

c~tte plus value sera de quatro cent millo f1·ancs 
( f1·s. &00,000 ), se Je monitor est livré un mois 
d'avance sUl' l'ilpoque estipulée au marchú. 

Six cent mille f1•ancs (frs. GOO,OOO) se !e monitor 
est /ivJ·é deux mois d'avance. Sept cent cinquant 
mille f1:ancs (frs. 71i0,000) se lc monitor est livré 
trois mois d'avance. · 

Néuf cent mille francs ( frs. 900.000) se !e mo· 
nitor est livrá quatro mois d'avanco. · 

Le décornpte de cctte plus raluo sera fait pa1· 
semaines et le paimant cn sera eJfectué á.J'epoque 
fL'I:éo pour Je salde du pl'ix de cilaqu~ monitor, 
c'est-ü-uire, a la livraison ues navirs. " 

Eis ahi : « la livraison (sempre livraiso11) des 
navil·e1. " 

O premio, portanto, estava ligado á enll•ega dos 
encouraÇndos, afóra a artilharia i mas.sophisrnou-se, 
mystificou-se a entre~a, considerando-se uma sim· 
pies c ligeil·a expemncia como sufficiente para 
prpvar a antecipac~c a que estava ligado o p1·emio. 

Entretanto, nno 'podia ser assim. Se a companhia 
fez etfectiva a entrega ajustada, de maneira que, 
ele seu lado, nilo ·houvesse mais acabamentos a 
fazer, teria direito ao premio i mas, se, cl~pois da 
experiencia, ainda os navios tinham de ir para 
o estabelecimento para serem feitos nell es alguns 
acabamentos, nilo havia dil·eilo a esse premio. 

Ora, hontcm perguntou o oradO!' ao nobre sena
dor por :l\Iinas so, depois da oxperiencia, houve ou 
nilo essa volta eles encomaçndos ao ostaleir_o, afim 
de se fazerem acabamentos, fossem quaos Jossom. 
S. Ex. J'espondcu qtJe se fizeram, com eilcito, do
pois c!~ experiencia esses. acabamentos. Log?, qão 
se podJa ont1·egar o premw, porque o prem1o nao 
estava vencido. 

E ha um argumento que derroca toda a argumen
tação elo nob1·e ex-ministro quando, no correr de seu 
discurso, disse que a companhia não podia entregar 
os encouraçados senão depois de receber .a arti
lharia. Absolutamente nl!o, em face da mod1ficaçao 
do primitivo contrato; e o senado lembra-se de quE! o 
nollre ex•ministl'O, para melhor defender-se, aisse 
que o Sr. Salgado lhe eserovêra que não tive_sse 
cuidado a respeito ela .artilharia , porque, sr. não 
viésse a artilharia em tempo, ahi estava a artillmria · 
do Sete de &tembl'o, que podia ser aproveitada. 

Logo, eis aqui, no discu'rso do nobre ex-ministm 
a confissão do que a entrega dos encouraçados mio 
dependia ela cotlocaçiio ela artilharia. Como po· 
deria o offit:ial de marinha brasileiro transferir para 
o encoura9ado a artilharia do Sete de Setembro sem 
preceder a entrega elo encouraçado por parte da 
companhia ? Ora, se a companhia era obrigada a 
enh·cgar, nesta hypcthese, o encouraçado, para re
ceber a artilharia donde quizessem transferil-a, 
segue-se que a sua oiJrigaçiio terminava no mo
mentO eni e1ue o ultimo acabamento estivesse feito 
pelo estaleiro : era a enh·ega do vapor, prompta de 
casco e machina, e não com artilliaria, que con
stituía a obrigacilo da companhia e, consequente· 
meoto, o seu direito ao premio. 

Anticipou-se, pois, algum tempo o premio; fez· 
se a cxperiencia, é verdade, mas não se fez a en
trega elo navio, esta devia eonsummar-se immedia
tamente depois da experiencia. De duas. uma : ou. a 
experiencia moslrou que o navio era bom ou que 
era máo. Se mostrasse que estava mal construido, 
não tinha premio; se mostrasse que o casco e ma· 
chinàs serviam b(ijll, mas, todavia, ainda preciaava 
o cncouracaelo voltar ·aos estaleiros do constructor, 
para fazer' o que so chama-acabamentos-, o pre
mio uno era ameia devido. Pagou-se antes de tem- _ 
po : Jogo, sophismou-se o contrato de ii de Abril. . 
Quem sophismou? A ~ommissáo do nobre ex-mi· 
nistro ; Itajub:l, não. · 

O visconde de ltajubá interveio somente p:u•a, 
em rista de informação de Salgado, mandar fazer 
o pagamento. Ora, nesse documento, f?rnocido ~e! o _ 
capitão 'de mar e guerra Salgado a HaJubá, se dizm 
que. estavam cumpririas as disp_osições. do. contmt.o 
tio tJ tle Ab1·il de 1874. O plempotenc1ar10 bJ'asJ
leiro foz o que clevi,l; disso: 

« Se estilo cumpri;las as clausulns, pague-se. • 
O Sn. SAMIVA:-Tirou as conclusões. 

O sophisma foi este: entendeu-se que a cnh·ega 
Ol'a a exporioncia elo na rio, embora ainda houvesse 
acahmnoutos a fazer 11 bortlo. Esses acabamentos 
podiam lllvar bastante tempo o todavia a compa
nhia embolsar o premio, desculpando-se com a 

O Sn. ZAaAnrAs folga elo render homenagem ao 
visconde do Ilaju!Hl. Ello niio ó oanlw-fi·ancos, noni 
!)(f.'/1/i(!·/iÚi'fiS, • , 

O Sn. SAIIAIVA: -Apoiado. 

• 
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O Sn. ZACARIAS: - •. • rJ um homem de bem na nffo solfl'ia com as dilfamaçõea delle, se é que ·as 

extens~o da palavra. · ha. 

Os Sn.s. SAnArv A E CUJII!!A E FrGUEiRilDO : -
Apoiado. 

O Sn. ZAcARIAS :.....:. Por que razfio, nes'se enredo 
dos desgraçados vapores,ha âo se cnvo lvcr o nome 
de Itajuhd como tendo culpa nos respectivos con· 
tratos ou na sua entrega? Ntlo; o visconde de Ita
juh:i prestou um servi~o !'olcvante, fazendo o con
trato conforma a commtssão assentou que con
vinha, e maculou pagar quando esla declaJ•ou que 
estavam cumpridas as clausulas do adittamento. 
Que tem ltajuM com esse negocio? Elle não precisa 
da defesa do nobre ex-ministro; bastam os doeu· 
mentos publicados. 

1\las, ilisse o nobre ex-ministro, em resposta aos 
apartes do nobre senador radical (temtvel neste 
ponto) :-"Salgado, no a!!ostado que mandou a 
J!ajubá, declarou que o Javary linha sido entregue 
na fórnm. do contrato de 5 de Abril»; S. Ex~ 
respondeu:-•Foi engano de Salgado; vejam que a 
respeito qo Solimües elle exprime-se divot·samenté., 

Não ha diversidade nenhuma; a quest~o. em todo 
caso, deve decidir-se •t vista do additamento, e esto 
é ~Xp1·esso; o premio é devido pela entrega do 
navio e entrega do navio não. quer dizer uma ligeira 
experiencia, voltando outra vez o eucouratlo aos 
estaleiros para acabamentos. 

Com relar.ão ao Solimües, a phrase de Salgado é 
ge1·al, mas com relaçtlo ao Javat·y, é muito posi· 
tiva, declarando ofl'ectivamente entregue o· navio 
conforme as clausulas do contrato de 5 de Abril, 
modificativo do de 2 de Janeiro de i874. 

O Sn. NuNES GoNÇALVES : -Apoiado. 
O Sn ZAcAnrAs : - S.Ex. podia deixa1: que as 

aguas do seu rib~il·o e a luz do seu nome hvessem 
melhor appli~ação. · 

O Sn. RmErno DA Luz :- .Nt10 me defenderia, se 
não fossem as accusaouos do S1·. Dan tas. 

O Sn. ZAcAnv.s :-1\las só devia responder ao 
que se disse no senado. Assim, conclue que, com· 
rospeito aos <ious encourar-ados, houve faltas gra· 
vos, ns quaes não são <lo capit:ro de f1·agata. . 
A~ora o oradcn" passa a tratat• do lndependenCJa, 
E' singular a insistencia; com que ? nobre ex

ministro procum resguardar-se com a 1d!la do plano 
do seu comprovinciano, de !3 de 1\laio de :1868. Pa· 
recia ao ora :lo r já ter dito bastante para convencer 
que o plano <ic' i868 é absolutamente innocente, 
não teve pat·te alguma no que se· fez relativamente 
á construcção do Indepvnâencia. Mas o n_obre. ex
ministro voltou li carga, o, portanto, é preciSO amda 
mostrar que nenhuma relação havia ~n.tre o plano 
de 1868 e o navio que o nobl·e ex-mtn1stro mandou 
fazer. , 

O senado sabe como se tratam reciprocame~te os 
partidos no paiz; ·e, pois, é pam causar admua(lito 
que um conservador, qual o nobre senador po1• 
Minas, procure agom defender o que foz com ·o que 
poderia fazer o membro de um gabinete liberal. ~· 
prmso cortat• pela raiz esta esc:ipatoria. 

0 .Sn. SILVEIUA DA 1\IOTTA:-Vá por ahi. (Riso.) 
O Sn.. ZAcA!I!AS:-No rclatorio de i872, obra do 

Sr. Duarte de Azevedo, se lü o seguinte : ' 
" No empenho tle proporcionar os meios de des· 

envolver a nossa 'marinha de guerra, nem tenho 
deixado inactivo o pessoal da armada, como em 
outro Jogar expuz, nem me hei descuidado de reunir 
elNneutos llara ompJ•ehender um plano de construcçües 
com machi~as mais aperf~içoadas e mais ~onvcniente 
arliJhnria. • ·· ... 

· A questao, portanto, ha de se decidir, não po1· 
lapso ou por excesso de penna de Salgado, 1nas 
pelo contJ·ato, e este vedava que houvesse premio 
para a companhia, se, feita a experiepcia, nito sé ve
rificasse a consumrnação da entrega; se não podesse o 
official de marinlta iça1· logo sua flamula no vapor. 
O mais é sophisma, é abuso, e esse abuso e sophis· 
ma são da commissfio. Do nobre ex-ministro não é, 
assegura o orador, porque ninguem faz a S. Ex. 
mais justi~.a do que e!lo. 

Sento o orador que o nobre ex-ministro, dei
xando, no discorrer sobre os dous encoura0ados, as 
questões principaes, tl'atasse somente do accusar o 
capitao de fl'agata que nilo ú autor dos Jactos 
mais ~traves. Disso S. Ex .. " Quero defender-mo. " 
1\las S. Ex. ni!o é nccusado por ningucm. 

Ao escrever este período, aquolle ex-ministrQ 
estava bem longo do considerar o plano ·do. !868 
como documento digno de mencionar-se, quanto _ 
mais de s~guir se. VD·se que o m_inistro de 18~2 
omp1·ehendia novo plano, p1ano ma1s elevado, ma1s 
conforme ás circumstanllias. • 

O Sn. Rrnlilrno DA Luz :-Fui pelo Sr. Dantas na 
camara dos <ieputados. · 

O Sn. ZAr.Auus :-Ao menos no senado S. Ex. 
nrro ó aceusado por ningnem como rcspor1savcl 
diroe!o por factos desta ordem, eo bom fJUO lenha 
n rosponsabiliaado tio minislJ·o pela sua escolha 
o pelo modo pot' quo tratava a commissüo neste 
nego.:io. 

«Defendo-mo do que rlisso o officiaJ,, Mas S. Ex, 
foi ião generoso com l'llo, nilo lho c~.J'l'OCHJHln a 
m~o, que podia muito bem n[o gastar tempo em 
defender.-so do rruo disse esse offieial ; sou credito 

Agora veja-se a opinii!o do nobre e:.:-ministro, 
que succoclcu ao S1·. Duarte de Azevedo. Considere 
o .senado que· idóa fazia do Sr. Celso o seu com· 
provincütno o St·. Joaquim Delfiuo lliheiro da Lu~. 

Eis as suas palavras : 
" O plano a que se roJ'ere o decreto ele i3 de 

Mnio do 1868, feiln5 as altcrar.ões clicladas pela 
oxperieucia, ú IIJli'OVeitavel em suás iudü:afúes, Jlrin· 
t:lpalmeule ua pal'le 1'clattva aos navius ni1o cncoura· 
mulas: " ·· 
• Na parto rolath:a a nnvios mTo oneouraça<l~s,, o 
plano pa1·ecia diguo elo nttcn('ITo ao nobre cx-m.JUIS· 
tro da mn\·iuha; soiJJ'O c•ncoura~:ulos n~o hav1.a no 
plano nnd:t 9.uo ]1J'esl:tsgt•. !':IJ'a uall:i, po1s, scl'VIrnm 
:is itleas do Sr. Celso, quando o ministro consor-
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vador que deu·o.gran·dc vóo mandando en·commcn- ,mou·pa:rte desse acto, n:as n~o procure·desculpa·no 
d.ar a aqu,elle lr~nct, que havia de prender os arien· 'plano de 1868. • 
tmos nos sous:r~os.. . . . . O Sn. P.tnANAGUÁ :-Apoiado 

Logo, o Sr. R1he1ro da Luz, fazendo as encom· · . . : . . . 
mendas dos eneouraçados,. n~o teve em. vista o O Sa. ZAcA!liAS :-;-0 lmmster~o da marmha de ' 
plano do Sr. Celso. · 7 de. Março fo1 deshsando-se.sempre por um plano 
. E' uma cousa digna de ser notada. De t872 a inclinado, que nfio pod.ia 4eixar de produzir o re:
!87~.nunca 10 fallou do Sr. Celso, nem do seu pia- sullar!o.que te_ve. O prtmetro pe~samento !lo nobre 
no; ·porém em t875, o nobre ex-ministro, tendo de ex-mmtsh·o fot enganar a ·l,lepubhca Argentma, pre
notictar ao parlamento o desastre do Independmcra, parar-se em segre!lo, a!Jies que aqueJI~ rcp~blica 
lembrou-se ent~o do Sr. C•.•lso : antes nfio. Em !?ma.sse su.as pt·ovtdencuts:· S. Ex., porém, !ol que 
verdade, 'luando, por ft•aqueza de esteiamento; o ulurh~-se 1atalm~nte; não ha segredo posstvel .em 
vaporlndependenciil quebrou 0 e~pinhaço, foi quo tae~ cmmmstancms; antes de s~h!rem para Londt•es 
o nobre senador .por Minas procurou, tendo ahás as tnsii'Uc\·ões do. nobre e~·mm1stro, seu.pensa,· 
um coração t~o bondoso (a expressão é do actual m~nto. e!' i\ co11hec1do no patz e por consegumte no 
nobre mmish·o da marinha), desculpar o seu dcs- patz Vlzmho. . . . . 
acerto com o SI·. Celso e seu plano. Antes disso, O n9hre ex'mm•stro qmz e~ganar a li\epubli'ca· 
esse plano só serviria para navios nfio encouraçados. Argentina, mas nfio enganou; qmz enganar o Brasil 

Disse o nobre ex:minish·o no relatorio rle !.875 e atil cdrto pGlnto en~anou·?· porque o.govenio da· 
(l~ndo): . . . · queiJa epoca et:a adversano da Republica A~gen-

• Já tinha sido reconhecida esta falta (a de um tum, e atlversar1o desta nação, t'ehánho de carne1ros, 
. ~rande encouraçado) pelo decreto n. 4,182 rle:f3 de que só tem q~e dar a l<t. e na~a tem que ver nos 
Maio de i 868 é a encommenda do encouraeado conselhos nac10naes. F01 po~ 1sso que. o governo, 
lndependenciti 'veio p!·eenc/wl-a, importando "esse ~~ f872, projectou f!tzer a encommenda .de um in
navio ·um melhoramento e mais uma se"urança para lmttavel vapore ultertomente ~e doua rnomtores sem 

,a nossa marinha de guerra. • c dar contas :1 na~ão; c c~aseguto illudil-a a até c_erto 
-Se acaso mio tivesse occorrido. o sinistro, se a po~to, marchando, r orem, sempre na senda da dle-

construcç<to dos Ires encouraçados fosse feliz, se o gahdade. . . 
nobre ex-ministro em seu tempo visse na bahia de Apenas fmtas as encommendas, o . nobre ex-mt
Guanabara os vap~t·es e al"um 'indi~ct•eto Jibet•:il nist_ro a_brio, e~ Novemb:o de i872, creditas extra
dissesse.:... a idéa é dó Sr Cel;o,- não faltaria quem ordma.l'IOs, na tmportancta de 3 a ~,000:000,1; ,mas 
respondesse- qual idéa. do Sr. Celso 1 seu plano os abrto eMapotadamente; eram pal·a arsenaes e 
~lío tinha nada de apl'Oveila':el, ouvimos os profis- força naval. 
s1onaes, estudamos a t;natet'la, a .r~soluç:to il torta O Sn. Sn.VEIR.I. DÂ MorTA :-·Nunca disse para· 
nossa, nada tem com o plano do muuslt·o da mart- que. 
nha de 3 de Agosto. Mas como a resolução falhou, 
o nobre ex-ministro 'luiz um Cyrinilo, quiz des· 
culpar-se, pedio auxilio ao comprovinciano. 

Depois, segundo a phraso do nobre ministro da 
marinha, um anno de demora em materia de en • 
couraçados, importa uma quasi eternidade. Se urn 
anuo de derno1'a, nesta matel'ia,é tão inconveniente, 
como é qu~ o plano de iSGS podia ser seguido pelo 
governo em 1872? Se,quimtGl ao encouraçado Inde· 
pendcncia, na phrase do nobre sonadot· pela Bahia, 
relator philologo do parecer tnespeil.o da proposta 
de foi·ças de mar, uma certa demora, qual a que 
t~m.havido, faz com que seja elle um navio atraza
diSSim~, e tanto .que S. Ex. propae ao governo que 
o venda, 1lomo. é que, sem fullat' aos seus deveres, 
esperou o governo desde 18GS, para mandar cm 
t872 fazer um encouraçado tio typo c do plano do 
S1·. Celso 1 

'fal falta não commetteria o nobre ex-minisl!·o, 
nen~ o seu antecessor o St·. Duarte tlo Azevedo. S. 
Ex. fez estndar a matel'ia, ouvio prolissionacs, 
como tinha ouvido o Sr. Celso, e t•esoh·eu por si, 
fnnrhmdo-so em novos dados, que nuqnelle tempo 
não havia. Na ln~:latll!'J'a, em quarenta o tanl.os na· 
vios, haviaem1872mais do 12 typos. Só ao S1·. Celso 
e aos jll'Oiissionaosa quenwllo ouvio óquo ostnra rc· 
se1•vado fazer um trpo quo sol'\' isso do 1/lülli~lo a seu 
succes~or cm 1872? N~o, isto u puel'il. Dol'end~·SC 
o nobre ex-ministro c :l nrlminislrat~lío cm que to· 

O Sn. ZACARI.~s :-N l!nca disse. 
Ora, o orador sustenta que estes. creditos 

extraordinarios foram illegaes, porque a lei, a que 
se soccOJ't'eu o nobre ex-minish·o, não .àutorizava 
a abort'ura rlelles ; a lei de f850 é muito clara, 
como. logo ver-se-ha de suas disposiçõ~s a este 
respetto. -
. N:io estava previ.sta, r~as podia tol-o. sido.no 

orçamento de 187f, que fm o que regia em 1872, a 
encommenc1a desse gmnde encouraçado, . se o 
~overno cutdasse em tempo e nfio precipitadamente 
dessa snpposta necessidade. A lei de 18/iO no 
art. 4" § 3" diz o seguinte (lendo) : 

Nas mesmas circumslancias e com as mesmas 
foi·malidados c[os· credites supplomentaros, do que 
ll·ata o paragrapho anlecedcnlo, podor:l. o govomo 
abrir ct•editos oxlt·aordinnl'ios pam occot·rer a 
servir-os urgentes e extmordinnrios nfio compre
hrmdidos na lei do orçamento JlOI' mio podcl'BIII s'el-
prcvistos JID!' e/la: • . 

Do '!uns uma: ou o ~crviço póde ser provisto ou 
não. So pôde p1·evoi'·SO na lei rlo o)'çamento o 
n:io previo-se, como suc••etlcu em 1872, pois q~10 
as llivci·gencins eorn o 'Hepuhlica Argentina eram 
manifestas destln logo dcpo1s da cessar-fio tia ·guerra 
do Pa,·agnay, ó illcgnl a abcrtnm do Ci'Cditos ox
tJ·aort.lin;:t·ios, salvo o Ui// de intlcnmidatle. Se urro 
póclo prever-se o sorvit~o no OI'Çnmcnto o é nrgcut~, 
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cnti!o c só em tal caso a lei ·áutoriza a nbilrtura de 
creditas extraordinar10s. 

aqui· n~o tom. sido pr,ovisto no orçnmento, po4end~ 
bellamento sôl-o. · · " " .. 

Tendo-se incendiado h a poucos annos . nma parte 
da alfandega do Rio de Janeiro·, o que fez o vis· 
conde de Itaborahy, ent11o· minisll·o da fazenda? 
Abria_ um ·credito extraordinal'io para aquella des· 
peza, pd~quo ni:o estava, nem podia estar Jlrevista. 
Et'a ui·gente, e por isso aquclle ministro abrio um 
~redito e:dram·dmario pa11a tão inrlispausavel_repa· 

· :lolas, o governo do 7 do Mat•ço nao respei'lou a lei 
ele iStiO, foi abrindo creditas, sem nunca dizer· pro~ 
cis~mcnte ao corpo legislativo para que erain. O 
unico que foi franco, foi o actual Sr. ministro d~ 
marinha. Tambom nao tinha já outro. remedia; e 
aincla assim o que diz no-relatÇ)Pio, é que .preeis~. 
mais dinheiro para o interminavel Jndepenàtineia. 

Ponderou hontem, . o nobre ministro, que ha,via· 
um precedente em seu abono e é o do decreto de i~: 
de Abril de !.865, por nteio do ~na! o lninistro de. 
marinha de cntao, o Sr. Pinto L1ma, abrio'.um cre:: 
dito de avultada quantia para cncommendar.vapo
res. :lolas· este precedente nfio póde ser allegado 
pelo hom·ado senador pela província do Minas,.por· 

racao. . . 
· O ministel'io. de 7 d~ 1\farço, por•ím, abrio, qm 
!.87~. um· cre.dtto, abrJO outro em 1873, o asstm 
por· diant? ~ ainda agor~ o 25 de Junho com toda a 
ft•an~ueza dtz que· prectsa de credito para o mesmo 
s~rv1ço: Eis alii, sempre r.reditos extraorrlinarios 
success1vam.ente abertos para os encouraçados, sem 
nu,nca declarar-se ao parlamento qual é pt•ecisa· 
m~lite ,o serviço a q~e se. tem applicado tao avul.la· 
das sommas, sem Jamn~s contemplar-se o servwo 
na lei do o~çall)ento;. . ' 

· O .orador quer admittir que o governo não pu
desse prever, · cm !.872, · essa despeza, comquanto 
em rigor não se deve admittir esta supposiçao, 
porque, quando o nobre cx-minislt·o tomou conta ela 
pasta, a suspeita do rompimento da Republica Ar· 
gentina com o Brasil era j:l acolhicla pela situaçao 
politica. · 

O Sn. SILVEIRA f:!A MoTTA:-Sem du~ida. 
O Sn. ZACARIAS :-Logo, o primeiro dever do 

ministro que tinha JJ desígnio de encommendar os 
encouraçaôos, era dirigir-se á camara com uma 

· proposta, pedindo um credito especial ó adequado 
ao sou-projecto dé encommenclar grandes cncoura· 
cados. . . . . . 

Dissolvia-se a camara, como dissolveu-se cm 22 
de Maio, maH ficava consignada ·a i dila do ministro 
e na proxima reunião das camams, que fof logo em 
Janeiro do annõ seguinte, ·o governo occupava-se 
da sua proposta adiada, e discutia-se o negocio. 
Mas nao, o ministro abl'io credito em !.872, dahi 
por diante abrio mais croditos, sem contemplar o 
serviço· nos or~amentos subsequentes, sem .proferir 
pal'avra a respe1to dos encouraçados Jndependencia 
Juvar11 e Solimões. Isto é proceder clandestina· 
mente, nao é leal. . 

O Sa. SILVEm.\ o.~ MorrA : - Nem disseram a 
palavra-:-const~ucçao. · . 

que o Brasil achava-se em .guerra. · · 
O Sn. SILVEIRA DA Mor;A :.-:- êem duvida. 
O Sn. ZAcAmAS: - E diz a lei de !.850, art. ~· 

§ 4• : " Se porém, estiver. reunido o corpo legisla; 
tivo, .não p,oderá· o governo abrir os cred1tos referi· .. 
dos, pem autorizar a despcza sem 1ué sejam pre-. 
viamente ,votados. Exceptuam-se os casos ·extraor· 
din!lri_os, coÍlio ~ejam :· epide.mia ou oull·a qtialq,uer 
calamtdade pubhca; sed1çfio, insurreiçgo, rebeniao 
e o~tras . de.sta na!.ureza; em. qti~ o go,ver~o pod~rá' 
premmente autorizar ·a despe,z.a, dando 1mme.d1a~ 
mente conta ao poder legislativo. • · · · 

Se havia ,guerra, que é um caso exceptuado na 
lei de !.850; abrio-se legalmente um credito .. extra· 
ordinario e muito regularmente approvado pelas 
camaras. · · · 

Mas os creditas .do nobre. ex-ministro n!to esl«o, 
nestas circumstancias. Inventou o se•·viço; atle· 
gando receio da Republica .Árgon tina,' procedeu 
como se a guerra 'fosse real, e abrio os.cofres.para 
fazer o estrago, que todos sentem hoje, de tantos 
milhares ele contos, e diz: "Nao preciso ·de .bi/1 d8 
indenmidac!e, porque procedi conforme a.l.ei l• 
Nao; exorbitou da disp'osiçao expressa i:Jà lei, como . 
o orador já demonstrou. · · '- ·.. · 

O Sa. ZACARIAS:- Nunca so fal!ou nisto. Tal 
ela~ticidade nao se pócle dar 1í abertnra d,• mditos 
e:dr:iordinarios; Se acaso o ministt·o, cnteurlenclo 
mal, como . entendeu, nessa occasião julgasse que 
er:i urgente maneJar fazer os cncduramtclos, pt•oco
dessse embora assim, mas quando se" reunissem as 
camaras dissesse: «cncommendamos grandes na· 
vios, porque roceiavamos guerra da Hcpublica Ar· 
gentina contra nós, mas agot•a queremos legalizar o 
quo lizemos, precisamos do tantos mil contos pa1·a 
en~oura~,aclos. • 

O governo so poclo abril' credito oxlraordinal'io 
na form~ dtL lei do :!81i0, quando o scrvil~O é urgcn· 
te, o nfio eshl previsto no Ol'(1amonlo por não ter 
sido JlOSSÍVOJ SOl' por ollo provisto. nJas O SOI'I'Í\-0 

Dissli depois o nobre ox-plinistro : • Os credito a 
f01•fio approvados peJas camaras • gue significa ,neste 
caso ·a approvaçfio dos creditos. ~ Signitlca.apenas 
que a naçao, embo.ra.reconhecesse que o ministro 
abusou, que fel-a mcorrer cm despeza avultadis· 
sirria C sem nc~hum motivo, .deVIa, por _honra 
sua, mandar salisfazcr as despezas. l~e1tas as en· 
commendas na Europa, e celebrados os respectivos 
contratos, não havta outro romedio senfio pa~ar. 
Mas a approva(~<io 1lo pagamento, nao qner dtzer 
que ficasse santitic:ulo o ministro. 

E o nobre ex-ministro nfio póde achar razao 
nesta sua theoria quando, apezar da absolvir.ão do 
capitão do fmgata llfat·qu"s Guimarfies, discorreu 
lat·gamente no sentido ôo pol-o om posiçfió de· 
sairosa. Logo, não obstante n approvaç<lo dos ore
ditos, cabo sempre o exame e a censura do proce· 
tlimcnlo do ex-ministro. E so para nao incorJ'CI' na 
pécha diJ manovolcncia ou do maldade, do quo fallou o 
nobre ministt·o da marinha cm um do seus discurseis, 
quizcssem os senadores ~uiar-so só pelo 'Coraçfio, 
poupando o nobre cx-min1stro, davam um signal;ilo 
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fraqueza, mas não cumpriam o seu dever. Agora 
que o senado conhece a historia do llldepcndmicia c 
dos outros encouraçados, t.í occasiã~ 1!0 parlamento 
não deixar passar som censura o mmtstro autor de 
tão notavel abuso. 

governo do Brasil. o· grande vicio de todo o pro· 
cedimento do nobre ex-ministro, depois de resol'l'er 
mandar construir o lllrlrpendcncta, foi esse, foi 
confiar a construcção :i casa ·Dndgeon,· repeli indo 
gmndes caBas para tralat• com uma pequena, pela 

o ' 

O SR. SILVEillA DA MoTTA :- Sóm duvida. 
· 6 Sn. ZAcARIAS ha de stygrnatizar, portanto, 
-aquelles que o'mor·ocerem e o nobre ex-ministro da 
ma1·inha merece muita censura. O orador, apez:u· 
de amigo, não póde deixar de estygmatisar o seu 
procedimento. . 
· Assim 'vae o orador desfianuo a serie de desacer·tos 
do noLre ex-rninislt·o e dos seus· prepostos, donde 
resultou ·a perda que todos deploram. 

Mandou S. Ex. fazer o contrato do Indepmulcn
. cia. Apresentaram-se propostas e foi preferida a 
casa Dudgeon. Porque motivo? que razão havia 
para ser preferida a·casa Dudgeon ? que gt•:lo occu · 
pava esta casa na ordem rios constructores de Lon
dres? Não estava nem cm primeiro, nem segundo, 
nem em terceiro lagar, estava dahi para haixo. Ha· 
via na grande capital da Grtl·Bretanha construclo· 
res de credito inabalavel. Foram chamados e pedi
mm mais alguma cousa que Dudgeon. Quem en· 
comrncnda um vapor desta ordem e tem muita pres
sa na sua conclusão, não pode olhar a migalhas. 
Devia receber a proposta mais alta, se mms alta 
fosse a conliança que inspir·asse o proponente. 

O Sn. SILVEinA DA MorTA :-(10 mil libras de 
differença: · 

O Su. ZAcAmAs :-Que silo !tO mil libras? Quan· 
tas dezenas de milhares mais do libras .••. 

O SR. SILVEillA DA MorTA :-Eh I. . . . . 
O Su. U.cAmAs :-•.• não se tem perdido peb 

iuprudencia de confiar aquella grande encom· 
monda. ; • >· 

O Sn. SILVEIIlA JiA MorrA :-A um barateiro. 
O Sn. ZACARIAS:-•.•. a uma casa barato ira? 
O Sn. SILVEIRA DA rtioTTA :-A urn bclchior· de 

constmccão. 

dill'tH'cnça de algumas mil libras. 

O Su. SnNEIRA DA MoTTA : - Regeitou uma 
grande casa, ·que fazia a obra por menos. · 

O Sn. ZAcAI\IAS entendo. que se deve averiguar 
se a con!ianr.a depositada nessa casa, proveio desta -
ou daquelL1 pessoa; se foi só da commissão, se 
tam!Jcm de algum diplomata. Não se refere ao 
Sr. bar;!o do Penedo, contra o qual diria o que lhe 
occot·r·essc, como jd o tem feito, se, neste ponto, 
tivesse elle alguma parte. Refere-se a quem em 
eerto tempo, deu H,OOO :t ao Sr •. conde d'Aq:uilla,. 
e que, nas eontas que es!tl dando á secretaria de 
eslr·angeims, acha-se bem atrazado, segundo "COnsta; 
mas fosse elle ou não quem opinou que se désse 
preferencia á casa Dudgeon, a commissão foi· quem 
a preferia, nllegando razões futeis que deviam ser 
muito mal constderadas em Londres,. çmde o go
verno tem o costume de não preferir as propostas 
mais baratas. 

O Su. SILVEinA DA MorrA :...:..Allegou-se até que 
a proposta de Dudgeon em mais barata, sem o ser. 

O Sn. ZACARIAS :..:..Era isso motivo de deecon· 
fiança ... 

O Su. SILVEIRA DA MoTTA :-Mais que descon-
fiança. · 

O Su. ZAc,\mAs :-Inspira maiR que desconfiança 
dizer·se ao governo que se deu pi'efet·encia por 
ser a proposta de Dudgeon mais barata, quando 
outra casa havia, mui respeitavel, que offcJ•ecJa·se a 
fazer a obra por igual so nao menor preço. 

O senado sabe que o orador não póde argumen· 
tar com a profissiencia do nobro senador pot• 
Goyaz, por·que das nuvens recebeu um livro que 
conta essa· historia. O orador. não teve este livro .... 

O SR. SILVEIRA DA MoTrA :-Vou mandar reim· 
primil;:-o• O Su. ZACARIAS :-0 nobre ministro ila marinha 

disse na camara, que quem vae comprar esponjas 
acha-as de to rios os preços ; mas o orador eshl que 
S. Ex. quantia for comprai-as, ha de escolher as 
de maior prer.o, pOI'que· as mais finas são as pro· 
prias para alizm· a pello de um n!inistro (riso) ; os· 
!tl certo que compr·a-as pelo maxrmo, porque antes 
não ter esponjas do quo ir comprai-as para at·rn· 
nhar, ou esponjas, como diz S. Ex., do Iimpat• 
soalhos. · 

O Su. Z,\cAmAs pede que, neste caso, o consi· 
tlere assignante, gmtuito, esttl entendido. 

OJ•a, o ministt·o que queria cncommcndar o pri
meiro vapor da Arncrica do Sul, senão tio mundo, 
devia perguntar qual o cslahelecirnanto mais acre
ditado; e por este mandar· fazei-o. A somma de 
1,0,000 libr·as do mais quo a impol'lancin do pro
postas do menos cr·cdito, não er·a rpwnlia que lizcsse 
com fJUe sr1 pre.ferisse o mais barato. 

Poi·tanto, foi urna espeeular.rto !acanha. Quizenun 
enlci,Hlor-sc com urn constmctot• de pouco credito, 
cujos recursos eram wcr.isamanlc as presta\'Ücs do 

0 Su. SILVEIRA DA l'tiOTTA :-Sim, senhor. 
O SR. ZACAl\IAS :- Mas esse livro nilo poderá 

servir mais ao ot•ldor para a presente discusstio. O 
que é certo é que so considerou a proposta Oudgeon 
a mais barata de. todas; mas, pelo quo so sabe, o 
orador entendo que se devia repollil·n, seguindo o 
estylo inglez, o dar a construcoiio á outra casa do 
mais con/iança ... 

O Su. Srr.vEmA nA ~foTTA :- Hei de continuar 
ainda a ler o livro. 

O Sn. ZACARIAS :-Dcrn; esttl feila a escolha do 
constl'Uclor·, e o nobre ex-ministro da marinha vao 
sempre se precipitand_o. J\t:eitou a casa Dudgcon, 
essa casll que na o cornpetra com as grandes ~asas 
de cons!ruc~:!o do Londres; mas, porquo mottvo a 
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tlscalizaçl!o.foi confiada exclusivamente á commissl!o O Sn. ~ILVEffi4 DA M?TT~: -E essa. dJ,tpi!Za era . 
miXta dos tres, Levei, Braconnot ~ Salgado?.,. reproduchva, sem duv1da. . . · :· · ·· : 

- • ' - : I, '1 ,., 

. o SR, SILVEIRA. DA M?TTA. :-;-E de Argollo j Sal· . o Sn. ZACARIAS irá &empre repeiindo ao ~eu IÍÔ; 
gado entrou anno e me1o depo1s. . · · bro amigo ex-ministro da marmha~ que o seu Jll'O• 

O Sn. ZACARIAS~.....: ... porque tlcaram ~ó esses cedimento. em r.elaçllo ~_todos esses en.cour~çados; 
tres fiscalizando. e não teve parte na l!scallzaçl!o o é uma ser1e de' mfortumos, uns apqz outros, e todos 
sr. Reed? O senado tem ouvido varias vezes di· nascidos da. suà falta do preci~a:o; a inais com· 
zer·se· que Reed il o autor dos ris~os do Indepen- mum, a má is prdinaria. .· · : . : 
rlencia. Logo; devia ello ter sido convidado para Ch.egou,, em fim, ~ dia do.lanç~mento . e. c?meça a· 
fiscalizar a obra. . . · Prov1dene1a. a pun1r o delmquente. O encour~çado_ 

o s SILVEIRA DA MoiTA :-'-Ütfereceu_-se para· Independenp1a quebrou o espu~haço. 
. · n. . ·a · Descobrto-se então o· ~qmvoco do .seguro de 
ISSO e n4o acettar, m. . . que fallou o nobre senador · po1· Goyaz. e que ·o. 

O Sn. ZACARIAS!.":'" Otrereceu·se, m.as n_ã~ fo1 o1·ador deixa por isso .de desenvolver. Vio·se que 
aceito o seu offereCJmento por econo!lua. Ets uma não tinha havido seguro.total cm favor do governo 
economía deploravell O orador q01zcra fazer a brasileiro, que tinha havido sómente em favor-do 
s<imma do IJUe ganhavl!o os Ires memhr.os da com· góverno .seguro contr~,, ~qgo, ,masnl!Q contra o 
missao, para saber se o computo era menor do que risco· ma1s de IRmer..;se, o do lan~amento. O con· 
se poderm dar á Reed ; est~u persuadido .de q_ue structor, que n~o tinha- muita confiança no· sen 
não. Mas fosse qual fosse a d1Jferenca, era Jmprts• esteiamento, havia feito um seguro cólitra o risco 
cendivel a fiscallzaçao de R~ed; _porque elle _fóra o de lançamento em seu favor. Facil era prever que· 
autor dos riscos. Quem ped1o ~ Reed' esses m~os? o risco, a que se e:rcqunha o Independencta era um· 
Na:o sabe se alguma cousa d1z a este respe1to o mergulho no Tamisa, qüe era Jlrecíso um seguro 
libra sybillino _que possue o nobre s~nador por antes contra agua ~o.que c~ntrafogo; m.as porp~rte, 
Goyaz. Quem fo1 que encommendou o rtsc.o? do governo bras1le1ro cu1dou-se ma1s c:lo riSco. 

ó orador ignora; o que sabe.ao que se d1z, é que .menos provavel do que do muito pl'Ovavel e· se· 
um viajante illustre, tendo· en!revista com Reed! gorou-se· o navio somente contra incendio •. 
dissera : « Convem ao meu pa1z um vapor desse Eis agora a cpoca dos remendos. O nobre ·ex-mi~ 
typo; faça os riscos;» · nistro, que Jlcou·muito aiDieto com o desastre, che· 

Entretanto, .o orador. não se;tlrma nessa tradi~.'lo, gou a conceber a esperança de que a casa Dudgeon· · 
mas o certo· é que, á pedido de.ste ou daquelle; cm JlUdesse reconstruir ou fazer de novo· o iófoliz ln· 
virtude de recommendacão de quem quer que fosse ílependencia pela somma.do seguro; mas a Provi· 
Reetl fez os:riscos; era elle, po1s, o fiscal. nato da· dencia Divma, que; embora tarde;· ptiiie sempre, 
quella grande obra. Foi, porem!arredado .m.tenclo- veio castigar menos o nobre ex-ministro do que a 
nalmente; dizi~·~e que a com_m1ssão. bras1le1ra era ·situação de que fazia P,aJ:te, .porque, n.a v.erdade, 
apta para fiscahzar. Mas, a JSto ObJecta-se e com tinha esta aberrado mutto da J'azão e daJushça : no 
fundamento. . . ultimo Jieriodo de sua administraç~o ou quando. 

" Se era apta para llscahzar, porque não · fo1 S. Ex. já estava fóra do governo, a cas~ Dudgeõn 
apta para fazer o risco?» Se livet·arn de recorrer quebra, ficando assim pela pt·atica .demonstrado o 
ao co1istructor ingle~, de reputação .eu1·opéa, se procedimento erroneo·ilo governo; nel,ll podia deixat• 
foi clle quem deu o r1sco; como exoiUil·o do fi~ca- de chegal'-Bo a esse resullatlo: quebJ•ou- atlnal Q 
Jizar a execução do sou plano? lsto niio se e~r,hca, constructor, quebrado estava já o eneouraçado. . 
il um mysterio para o oradot:. O nobt•o ex·mmlslro Pàssa o orador ti phase, em que apparece o 
approvoti. semelh.ante proce~u~ento, porque ó do- digno min!stro, .membt•o do. gabin.ete ~ri de J·unho. 
ta do de patriohsmo ; querm sorprendeJ' a nação O orador ·Já aSSJgnalou aqut a d11ferença que. en
com um vapor, cujo l'isco ntto f6rn de nac!onaes, contra enlt·c o gabinete de 7 do'MarrÃl e o d~ 21i de 
mas cuja tls~alização fosse puramente de nac10naes, Junho. Este, com relaçllo ao Independenc1a pro· 
e, pois, excluía d.e fiscalizat·, o mais habilita~o cedeu' bem, em face das dacumstancias originadas ·~ 
pelo lado da sciencta, pelo lado do amor propr1o, dos descuidos do .seu antecessor.. 
0 mais interessa tio em que os riscos vingassem : o A commissllo brasileira estava desacreditada; a 
autor delles. . . . . . · casa d~ sua escolha quebrada e; neste extre~~· urn 

Não ha mohvo que JUShfiquo tal repulsa·. diJllomata, o honrado barl!o de Penedo, fo1 mvo· 
cada pelo governo brasileiro para vir om seu ao·. 

O Sn. SILVEIRA 1\IOTTA :-E depois de ter-se xilio naquelle desastre in.tervindo coni a sua di· 
aceitado. rccçllo. 

u Sn. ZACAUIAS:- Foi. rop~ll!do pa1·a p_oupar 
tlinhoil·o; pois alguem tem d1~'e1to ao sel'Vlço tio 
out1·em gratuitamente em pa1z . _al~um! quanto 
mais na lnglaterra, ando o tempo e dmlw!l'o, ando 
n:1o se pt·esta serviço senao mediante paga'! Co!llo se 
r.onlava que aquello grande conHII'~dor Jisc•hzasse 
sem pagar-se-lho o lraLalh? ? Dovw-so-lho pagar, 
0 pag,u·-so até .:om gonoros1dado, se fosso prcc1so. 

)'01• IV 

O hont·ado ministro da marinha, no seu. rela
torio, 11. 30 a 39, cQnta essa histtJria muito Iuci· 
damento; Elle o~pi'io que, tendo quebrado a casa 
Dudgon, foi preciso rccorl·or a quem acabasse 
aq,JeJla obra, o que, depois do consultas, o governo 
cnl!·ogou-sc ao bar:io do Pénodo, tlizendo-!ho que 
lizosso lli!la combinacao, cm virtude da qual teria 
Heotl uma somma cm remunera1'ao de sou serviço 
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na fiscnlizaÇao da obra do indcpend~ncia; ~oria con· 
fiada a Samudn & llrothors a rtJconstrucçao do cn
cour:wado e dirigida por· um otncial do marinha, o 
Sr. capitão do mar; o guerra Silveira da Motta, no 
quo toca :1 m·tilharia. 

At:abou-se por onde so devia começar; en!ro· 
gou-so a· Ueod, autor dos riscos, a fiscalização da 
obr~ do encouraçado, incumbia-se da constmcção 
.a casa do Samuda & Br·olhers, firma de primeira 
ordt•m, o foi um official de mal'inha incumbido de 
fiséal izar.. . . • . · 

O Sn. SrLVEIM DA MotTA :-Ello ni!o ó fiscal 
da construcçi!o. 

O Sn. ZACARIAS:-... qllll diz respeito :1 arti~ 
lharia, segundo vd-se do relator·io. 

O Sn. SrLVErnA DA MorTA :-Foi só incumbido 
da r;-tilharia. 

que eslava om seu rola!orio, ponderou-lhos S. Ex. 
CJllO se conlonlassom com osso artigo o o acoitou. 
Mas por que a recusou S. Ex. aqui'/ Que dillimn-
ça ha ele uma camara :1 outm 'I O que um min\sh·o 
julga convonionlo lá, deve julgar lambem alJUI. A 
posição, pois, d~ no.br·e ministro é delicada o della 
mio se púdo salnr au·osamento, porque S. Ex. tell) 
do dar· :l camara as razões por quo concor·tlou aqm 
na separat:io do atlditivo, quando seus amigos lho 
pcrguntm·cm como consentia nessa mutilação sem 
uma palavra do defesa. 

O Sn. Srtn:rnA DA MorTA :-E' o que f~z a 
bondade. 

O Sn. ZACAll!AS, continuando, diz que, se os ami
gos do nobre ministro na ouh·a enmnr·a so derem 
por otrendidoa, eslfio no seu dir·eito. ~<Por gue razão, 
dir':to el!es, foi V. Ex. expor· á repulsão do senado, 
e desde Jogo no seio na commissfio, uma idéa que 

o Sn. ZAcARIAS :-Pois bem : quando 0 governo aqu! abr:açon ? A vossa maioria d~ senado, é o que 
mandou em l.81i2 um official do marinha :l Europa, dahr se mferc, n5o tom a coherencra, a força da da 
wio foi para d;1r regras na construcç:ío; depositava- camara. " ' 
11e confiança cm um bom conslmdor. .Entretanto a maioria do senado é conservadora; 

Acabou-se, diz o orador·, por onde se dcvi:1 co- mas ó que com otreito a commisslio de· marinha e , 
m~Ç:\1'; c não era possível que o governo actual guerra apr•esentou urn aspecto digno de apreciar-se. 
fizossB outra cousa .Era obrrg.1do, por· honra do Um de seus membros, qtre ó lobo. elo mar, entre· 
paiz, a cuidar seriamente do Indepenrlencü1 ; devia, gou-se a estudos. comparativos, disse quo n:io IJatia 
a tod~ transe, tr·nzol-o para aqui, salvo soa Tur·quia o minisli'O, mas fez comparações que o batiam; 
O li a 1\ussia 0 quizcsso comprar. E' como acaliam outi'O deu-se ao estudo da philologia, tratou do 
as obras mal priij~ipiadas.... linguagem, do pureza dos termos, do adeqr.mlo llas 

palavms, entregando-se_, l)ortanlo, a essa ordem do 
O SR. SrtvmnA DA Moru :-Remendando-se estudos, sem reparar quo o sou amigo, o Sr·. mi· 

· O Sn. ZAcARIAS: -fi emendando poderiam ter nistr·o da marinha, de quem era orgão nesta casa, 
foÍlo a obra de melhor· maneira, mas cncommen- tinha do dar cúpia do si na camar·a, o no entanto 
rlaram-na a um conslructor de ordem secundaria c apparecerá l:i muito mal com o projecto mutilado : 
no fim sahirnm os concertos Ião caros. o, quando o orador pensava que as alfinetadas phi- , 

O orador· já disso e or·a repete que o rn:ilislorio lologrcas o comparativas eram. as unicas, por um 
25 de Junho fez o que devia, não .tinha oul•·o roem·- aparto que deu o orador ao nobre senallor pela 
so, não podia fazer senão isso. E' ello rosponsavel província d:l Bahia, outro membr·o da commissão, 
pela somma que se der· a Reed? ó rcsponsavel pela qualificando-o de soldallo da velha guar·da, eil-o 
mtl'r·venção do harão do Penedo ? Não; tudo isto patenteando no seio da commissiío uma discordia 
t\ consequencia da marcha crronca seguida pelo muito gr·ande. . · 
uohre ex-ministro, o honrado scnador,por 1\linas, Pl'imoimmonte, disso que a obscur·idade nllegmla 
o Sr. Ilihoiro da Luz. era um pretexto, porque com esla tinham sido for-

O orador passa a tratar do ministr·o actual solJro nmlatlas todas as pr·opos.las, ha 40 annos, sem 
outros assumplos. J:í lho do.u uma pr·oya t~o que nunca dahi rosullar o menor mal. E tem raz<io nesta 
mio ó ma/eva/o nem maldoso, Jazendo-lho JUslr~a na parte. Porém S. Ex. foi adiante, porque, soldado 
questão do Iudcpendencia, na qual entendo que o da velha guarua, só não q:uiz dizer uma razão da 
governo procedeu muito regularmente. díscordaneia cyuo clle sabra, mas occullou, o quo 

A quostao do orador com o nobre ministro agora induz o orador a fazer mil conjecturas sobro essa 
nao li do Indp,pendencia, do Javary nem do Soli111üe$: raz:lo. 
ó interna. Disse o nobre senador poJa Bahia, prosegnintlo, 

O honrado ministro collocou-se cm urna altitude que linha uma serio do emendas resll'ictivas. Por 
muito falsa .perante as duas com missões do marinha exemplo, entendia que, desde que so faz um cúr·Jo 
c gurrrn, da r.amara o do senado, por·quo acoitou l:í no corpo do impcriaos. marinheiros, as companhias 
um :11ldilivo, qun aqui de corto modo repudiou. que s:io ''iveir·os dando saltem praças para esse 

Pergunlar:í o orador a S. Ex. : Quando pensou cuqw, tleviam sofl'rcr lambem uma cor·la rodu~ç:lo. 
bom: aceilnndo l:i o adrlilivo ou r·opellillllo-o aqui? S. Ex. dil'igio-sc ao Sr·. ministro o fez-lho o!Jscr·-

E' inexacto que a pcr·gunta do orador·oneor·rassu var qno parecia illllispcnsavel essa roducçfio pelos 
alguma malícia, o todavia o uouro ruinistro não moliyos quo expo1., mas recebeu uma r·epulsa. 
rPspontlen a e!la. O que tlisso S Ex.? Que ua (Altni uota o orador· quo o Sr·. vis~ontlo do Mn
camara adnrillio o arligo, por·que pcdimm·lh'o, por ritilia o não ouvo, mas rcsponder:í depois do ler o 
qne a commiss:lo queria inserir• muitas outr·as dis- disel!l'so). Foi r·cpellido, porém, o hom·ndo sena
posi\~tll's na pr·oposla, e conlr.ndo o ar·li(jO uma idtla dor pelo nobro ministro, tlizcrulo cslú que não acci-
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taYa aqucllas reducçCíes, porque perturbavam a ad· 
ministr·açl!o. · 

O mador drscja que so explique como ó que se 
perturbava com as reducçlles a administra~ão. Se 
as c:ompanhias, diminuindo-se, punham-se de acor·· 
uo com os córtcs dados nos corpos, qual a perturba
cão que dahi poderia resultar ? Haveria até fmmo
:Íiia (e o nobre senador pela Dahia, relator. da cotn· 
missão de marinha· o guerra, gosta desta .palavra 
-harmonia-). Euti'Otanto disse o r10bre·ministro 
ao Sr·. visr-onde de Mur·itiba que isto perturbava a 
marcha da administr·ação. O or·ador vae ayenturar, 
por exemplo, uma pcrtw·baçüo. Em Santa Cathari
na Ira duas companhias. '. 

O Sn. nAn.i:o DA L.\GUN.~ :.,-Uma companhia di· 
vi elida em duas secções. 

O Sn. ZAcAnrAs :-Pois bem, duas secçtles, uma 
na capital e ·outm m Laguua. Ora, reLiuzil-as a 
uma ser:í estabelecer uma perturbação na .adminis· 
traciio? Só se ó porque uma está na caprlal, por
qutÍ ó capital, o a outm est:l na I.aguna, porque dá 
o seu nome. ao rl!ustre barão, membro da commis
s:io do marinha e guerra. 

Como o nobre senador pela Dahia não se ex· 
plicou, o orador prosegue nas suas conjecturas. 

Ha uma companhia na Bahia, outm em Ala· 
góas ... 

O Sri. S,mAti'A :-Outra em Sergipe. 
O Sn. ZACAnrAs: -Diz o nobre senador.-Re· 

duzam·se essas companhias, haja uma só-lnatu
ralmcote na sua pr·ovincia; mas é que os deputados 
do Sergipe não o tolerariam, e isto perturbava o so-

. cego da atlministr·u(:ão. O or·:Hlor prinsa que a per· 
tnrhação que ameaçava a administraç<io er·a esla. 
Daqui tim-se a conclusão d~ que não se podem 
esperar'ewnomias sérias, reducçües ellicnzes, porque 
a pa~ da igreja d'Elvns est:í dependente destes 
peq~euos arl'anjos •. 

O Sn. SAnAIVA :-Neste ponto o Sr. visconde 
do Mur·itibn est:l no bom caminho. 

O Sn. ZAC.\RIAS : - Est:\, mas foi repcllido pelo 
ministro e prfa maiol'ia da commissllo. '· 

de seus filhos, porque ·•quer mant~r a,:.oillk~~.~s~ 
ciada á \'i\l~l'dade, porque quer conserv~. syslcma. 
monarchico na sua maror pureza ••• Mas·o orador · 
não cornprehentleu bem c~rtas expressCíes. do. nobre 
visconde. S. Ex. ó sectano da monarchra pum.: 
em·que sentido ? 

O Sn. FIGUEIRA DE MELLO :-Constitucional ropre· 
sentativa: elle o disse. · · 

O Sn. ZAcAnrAs observa que no systema éonsli· 
tucional representativo, permanecendo em appa· 
rencia as disposir-líes constitucionaes, póde o go· 
verno tomar tal 'direcção, que todo esse apparalo 
seja nominal. 

O espirita e alr.tm da lei fundamental do lmperio 
faliam de monarchia constitucional, sub·entenden· 
do-se que a opinião publica tem dir·eito de influir 
poderosamente na direcção dos negocio.s publicas e 
na opportunidade das mudanças· de gabmetes. Se é 
isto o que qner S. Ex., é o que querem os liberaes, 
e o que quer o Sr·. Martinho Campos. Neste senti riu 
silo todos conservadores e liberaes, monarchi~tas, 
monarchistas. da velha guarda, como é o nobre se
nador. 

O Sn. ~AitANAGUÁ : - Apoiado. 
O Sn. ZAc.mr.~s declara, porém, que nem elle, 

nem os seus co-religionarios são monarchistas pam 
tolemr a ·subversao do systema representatii'O á 
medida da Yontade do quem quPr que seja. . 

Por isso não póde aceitar o que disse o nobro 
ministro da fazenda na outra cam:u·a, quando asse· 
verou que um r·ci creou esta naç:'lo e outro a man· 
tem .. Nüo; isto é falso p~ranle o só monu.mento 
do Fteo, a que o nobre muustro da fazenda ligou o 
maxima importancia, e uma demonstraçiio de que 
anteriormente ao Fico avultava j:i a vontade de um 
povo, a que o ]i'ico acceueu. 

O Sn. Joio Ar.mrmo :-Então havia tendencia 
pam divisão do lli'asil. 

o Sn. z.~CARIAS rc.~ponde qu~ essa é outra ques
tão : em tempo tratar:í dolla. São duas cou~as dis
tinctas: a nacionalidade e a fórma de seu governo. 
N:io foi um rei que crcou a nacionaliclade, nem po· 
'dia creal-a. Antes de profei·il· o Fico, sabe· se que o 
príncipe mostrou-se, ao monos Ui\ apparencia, dis
posto a obedeeer ao decreto das cartas portugueza• 
que o chamava a Portugal ; mas de S. Paulo, .J; 

Se acaso o orador, avent~r:uulo estas proposições, 
allude a alguem que se mcomrnode, a culpa tl do 
nohr·e visconde de .1\Iul'iliba, porque disse que sabia 
a raz:lo por que foi r·epolfido, mas que niio a maui· 
fostal'ia; dalu as eonj,Jclnras do orador. Qnr111 sahe 
se o Sr. har·:to da Laguna n:lo vota pelas redncçües 
apn•goadas pelo S1·. viscontle do Muritiba, e se us:io 
qw•r· que em Santa Cal!mrlna haja sú uma sec,~áo? 

Minas.o daqui fizrr·am-se-fho repr·esentaçCies ' do 
gicas e palrioticas nas quaes se declarava · .me;•. 
ello parlisso, seguir· se-i a a indepr.ndr IJUO, SA 

O orador· vio hontcm o nob1·e visconde Llo Mnri· 
tiha r.m seus bel!os dias explicando com cnlhusi
asmo os-porqttes-Lia qualifica('iio, que acer·ton, do 
soltlado da velha gnanh! Lbnva 11111ilo o ormlor 
as decfn l'a"õcs tio nohr·u senador, o não diria unia 
~ó pillaYI'i{ a. nslc respeito, se não lho pnl'rCC'sse 
havnr nolfas 11111 r·emoq1w·, 'llill v:te fc1•ir· a um amigo 
qw: lt'lll asst•nlo n:t oulra c:unam. 

S. Ex. ú da gu:il•tla Ynlha, JIOI't]UC n:io se oill'l'l'· 
gonlm de seJ' IIIOIUll'l~ili!'la, pn1·que i'1L'gUt! n. reli11i:to 
dd Crw:ifit::Hlo, t]tW foi a rt:ligi:To do sc•us pal's c

0
L\ a 

caria mutilado o reino de Portugal. F .acia o fi. 
com làda a fmrHJUOZ:l daquellcs . oi isso dito 
n:io eÍ\•aLios do cspir·ito de adufáç:r .empos, ainda 
junt:lura tjllO o pl'incipA dissn .o. Foi nessa con'· 
cardo co1.11 a Yonl.ado tio Bl''" · . , : /t'lco, isto c, con-
sc ll:i)~:io ll)tlcpctlt!L'!lle. T .. oll 1 Lji~C, ali:is, declam-
a llil~IOll:tliLI:ttfe, Jor :• _.~p:O n~O !01 el!e rltiDIU Cr'COI! 
filo, rmpoz a vonl· .. nrrc10nalldado b1·asi eira quem 

t.lwgara o ' .ddr.. 
nias l.ínil" <Ompo, Lliz o _ormlor, em que as colo-
vcnltP .• m clt; I.OI'rrar·-so llltlepont!ontes. Foi por 
E'' •• 1 11111 rc1 qucut t'reou a nacionalitl:ulc dos 

,,.arl[Js llnidoi, f0i alguur rei quem c:r·cou a tlns 

I 
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outras'ràpublicas da Amel'ica ? Nilo; os aconteci- guo. Se a realeza nllo creou a nacionalidade,tambem 
mentos da· Europa· actuamm· com toda sua força, c mro a poderá mantc1·, se nllo .tiver muito tento. 
roalizou•se o que nrro podia deixai' do·acontecer. Ao 0 Sn. SAnAIVA :- 0 radicalismo do Sr. Silveira 
Brasil tinha chegado a vez; ainda que nllo houvesse 
um principo que ficasse, toma1·.so-ia independente, da l\lolta approxima-se do cOJlstitucionalisrno tios 
constituindo-se uma nacionalidade. antigos consm·vadores. 

O omdor ha do convidar ao nobre ministl·o da o Sn. ZACAIÜAS prosegue no que tem a dizer 
fazenda pu·a -ler a historia portugueza imparcial. ao nobre ministro 
1:1 se escreve que quem CJ'eou a nacionalidailo bra· Dc,1Júou s. Ex. na cama1·a quo era inexoravel, 

· sileira foi a realeza . .!tias em que sentido? E' que se bom que do indolJJ bondosa. o _orador contestou . 
clla tinha accumulado tantos CJ'I'os, t~ntos e tantos essa inesperada expliL:ação, que 0 nobre ministro 
abus9s, que ludo isso accclerou a emancipaç~o do deu de seu caracter,e contestou com documentos cm. 
Dr~~~~é nesse .sentido qtle, na opinião d.o nobre tl!i!O. Bornosed S. Ex., inexoJ·avel não. Nem com 

isto fez o rador uma olfensa ao nobre ministro ; · 
ministro da fazenda, a roaleza m·cou ·a nacionali· mas eil-o que, fazendo um rJ!moif~W, diz: " Antes 
dado brasileira, o orador ·a aceila ; mas_ dizei'· se f!uero se1· bondo~o do quo mllilovoJo oú maldoso. » 
que a realeza, de motu proprio e por sua alta re· 
Cl'eação, fez, creou esta nacionalidade,como o nobre O SR. MINISTRO DA M.\RIN& :.,..;..N~o foi remoque: 
cx·mmistro da marinha mandou fazer o Indepen• O SR. ZACARiAs:- Perdoa'•Ml'e; então S. Et 
tlencia, é cousa que nito se pódo admitti1·. Chegam não avaliou o que bem disso 
a úpoca do ser o Brasil uma nacão, se já nito era 
uma naç:lo,desde que os seus portos se abriram ao O Sn. MINJST!lo DA MARINHA! -Sou obrigadu a 
conunercio do mundo. Quanto á fól'ffia de governo, d~1· este aparto para !JUe o nobre senador nllo failll 
sabem todos que, se acaso o príncipe não dissesse baseando-se em uma suppt,sição inexacta. 
fico, o Brasil seria,rr.publica, como o foram os O Sn. ZACARIAS:~Poishem; S. Ex. disse sem 
:Estados-Unidos, Buenos-Ayrcs e os outros paizes remoque, que antes queria ser bondoso do que 
ila Amcrica. Haveria em todo caso a nacionalidade, malevolo ou maldoso. 
embora a fó1·ma de governo fosso ontrn. Tivemos, Ora, quem podia dizer que o nobre ministro 
.1.orém, a grande fortuna do ficar o príncipe, for- doixe de ser bondoso para ser maldoso -ou ma· 
tuna que n:lo tiveram os Esladoa-Unidos e as levo] o? Em {!assar Jií um vicio para outro 
outras republicas da America; elle ficou e manto· vicio maio1·. Jla vicio quando á bondade degenera 
ve-se esta fórma de sovemo. . · · r.rn excesso, quando com razão chama-se a um 

homem-passa culpas; m.as inventar cl'imes, ser 
O Sn JoÃo AtFIIEDO:-'l'oriamos uma confederação rigoroso além dos limites, isto é ser malrioso on 

de repuhlicas, malevolo, e é um vicio ainda mais condemnavel. 
o · Não pretende o orador corrigir o caracte1· do 

Sr. ZACARIAs diz que isto potlei·m acontecer, nobre ministro, que, está visto, não é nenhuma 
como tem acontecido nos paizes a que se tem rel'e· criança, e j:í agora ha de merrer como Deus 0 fez; 
rido, ató com grande ctrusúo de sangue. mas inverter s. Ex. a questão e dizer: " Eu antes 

O SR. SJtVEJM nA MorrA :-E podei'Ía não :icon- quero ser llondoso do que maldoso,, nllo é admissi-
tecor. · ve!. O que o orado!' queria era que o nobre minis-

O Sn. ZACAIUAs : _E poderia niío acontecer, Iro, embora se contralizesse, fosse severo ; e o no. 
como nllo acontoc~u nos Estados-Unidos, onde SÇI bre ministro é um passa-culpas, como o o1·ador vae 

mostrar. Ser:l bom, nilo é malevolo, não é mal· 
em cxh·aortlinarias circumstancias se tem pertu1·· doso,· mas é passa-cu/nas. 
bado a ordem. Mas em todo o caso a naeionali· ,, 
da de sobrcvivm·ia ás dissençlíes. Agom vil 0 JJobre _ No qu~ .toca :i Ponte d' A1·ô~, qual foi .a obser· 
senador que 0 orador, salva a obscuridade tle algum vaç:1o em1ttula pelo orador t D1sse que fot a com· 
d r s E r rianhia quem provocou o nobre mirullli'O a mandar 
·os ·mo 1\'0s que allcgou · 'x. para con ussaJ' que J:1zcr a t:anhoneira Principe do Grão Pará, oJI'ere· 
c da velha guarda e o seu remoque intempestivo, d b d · 
ucha que S.Ex. disso a vcJ·tlade. o nobre senador tl con o-se a rece er em t:onta as ma mras que se 
· 1 r ·· d c 'I' 1 f d estavam csperdiçantlo e pe1·dendo; c depois pm·· 
po are 1gwo o I'UCI 1cat o, que a · órma e governo gunlou mais 0 orador se pretendia 0 presidente da 
que tobdos no ld)rasij jullram. guartlar. O Jlii'Ogramma comJmnhia cncontrrr a importanch proveniente 
tio no re sena or ua ahm interp1·etat o, como o 1 • · ' ' ' 1 • 1 · · l 1 · dessa cons rur.r."o com o que deve das co motacs: 
ora< 01' 0 111 et·pt·eta, Jlót e 801' acoJto. O noh1'e ministro fallou com urna simplicirlauo nn· 

O Sn. Sr~vml\A DA 1\o!Ol'TA :·--Eu nllo o a~eito. gclitm. A argui~fio era gmve : o nobre ministro foi 
O Sn. ZAr.AmAs,pcnsa que 0 nobre visconde quer interrogar! o sob1·o a conveniencia do uma con· 

a monar~l1ia constitucional sem' al.JUso. slrucçfio feita com madoims que estavam apodre· 
cuudo; essas madeiras tinham de aproveitn1·-se por 

OSn. StLVErnA DA~MoTTA: -Eu tamhom a tJUoro·. Jcmhrança de um omprozal'io; esse ompmzal'io foi 
O SR. ZAcAnrAs':pondr.ra qno o nohm senador quem osli!milou o noh1'e miuislro a fazn1· a canho· 

pot· Goy:tr. ü radical. .. E o orador ao h a qun a uoira. .E qual foi a J'esposla do S. Ex:., quo1' a 
lendoncla:das: cousas tl esta: todos hão· de i1· para respeito dcs~as.ohson'a(:ües, quer a respeito da per· 
o radicalismo, porrjuo com lisonjas uatla so couso· gunla rebtmt :i conslrucçao tio navio, fjUOI'rcla· 
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tiva ao encontro da divid~ das cambiaes? Foi que confiança, um corretor de nome· Francisco Antonio 
o ddadil'o a que o orador alludím era apenas pre· de Faria (o qual ó da Bahia, a quem o nobre mi· 
sidente da companhia, o qual é muito distincto da nistro conhP.ce hom e com quem, diz-se, tem !'ela· 
mesma o nenhuma iniciativa exoJ·ceu em tal negocio. ções) vêruma embarcação e mdicar-Jbe quanto valia. 

Ora, J!sse corretor é COI'J'olor de fundos, n:to é 
O Sn.- SILVEmA DA :Mo'l'TA :-Nem tal companhia co1·reto1' de navios. · . 

existe. · Se o nohre ministro se fundasse na estimativa de 
O Sn. ZAcAnus:- .. , e que nenhum contrato um corretor. do navios, bem; mas foi em um cor

fez com S. Ex a respeito do encontro de dividal. retarde fundo:~· o. corretor que trata ele fundf?S póde 
Mas presidente da Companhi~ da Ponta da Art!a desconhecer Inteiramente. o vai~ r dos nav10s,. em 

Cl'a elle quando fez a encontro da importancia de que não póde, port~nto> se1· ~uto1'1dade. 
obras alh construídas em pagamento da divida de Desta ·.a•·te, pod1a o bah1ano. cor1·etor, acostu· 
Santos ; este pagamento foi feito pela mesma indi-. mado a h dar com fundos pub!JCos e que nilo en
vidualiclade;. como é, portanto, quo sorpren- tende de navios, ~valiar a emb~rca~~o em 35:000$, 
deu-se o nobre ministro com essa pergunta, di- q~anqo ella.só yaha 2S:OOO$,dar S. Ex. ~s 28:000$, 
zendo: " E'. apenas presidente?.» Por1•entura o 1tailano annlllr e ficar ~final S. Ex. _mutto em boa 
destruiria S. ·Ex. a c1rcumstancia do let• sido a fé, logrado pelo compatriOta de 1\lacblavel: 
companhia quem fez suggerir·lhe a idéa de con· Tambem o nolir~ ministro n:Io respondeu . com a 
strUJr-se a canhoneira? · franqueza necessana ás obse1·vações do orador a 

O que o nobre ministro fez foi desfaze !'-Se ~m respeito do seu agente incu!"bido ~e compra_s . na 
elogios á companhia; disse: " E' t:Io bondosa a Europa, o sobretudo não saltsfez á m~erroga~ao do. 
collipanhia que, tdnrlo pelo conlt·ato o dir~ito de nobre senador pel.a Bahia, o Sr •. Sara1va. A pel'• _ 
receber as madeiras· em certo periodo, as tem rece· gunta do Sr. Sara1va, pere!"ptor1a, e1·a esta: •Nada 
hido fóra delle e ni!o se irrita com isso Havia tal tenho com as compras f<>ttas na Europa ou na 
nt1·apalha~llo nos depositas que nrro se podia dar as l:ôrte> nem com a comparaç~o dos pro~os dos ge· 
madeiras a tempo, estavam entert•adas, algumas n~o neros compra~os lá ou aq~1 ; quero somente que 
se sabia onde, e a companhia, apezar de seu con· S. Ex. me chga se clepos1ta no agente a mesma 
trato, tem esperado a entrega dessas madeiras, sem confiança, que tem na sua proprta. pessoa.• ~e 
levar issb a 1ilal. • Quem disse que a companhia S. Ex. dtssesse cctenho•, o Sr. Sara1va n:Io reph· 

· era malevola, maldosa? quem disse que ella queria cava·. · 
. timr proveito dessa demora~ se e lia lira provr.ito do A resposta ncro veio. O orador acha que. S. Ex. · 
ministro e de sua bondade, corno se ·havia .de mos· tem a. mesma confiança em seu agente que ell,l sua 
trar exigente? propm pessoa; mas S. Ex. tem repugnanc1a de 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Já tleclarou que dizP.l·o, suben!ende-se,que S. Ex:. o disse em um 
não tínhamos madeiras; tem mais vantagem em período que deve eliminar doseu·discurso,pois.que·. 
fomecel-as. appareceu sem o rever: póde eliminai-o como 

deseja, riscar a compaix~o que teve do italiano. 
S. Ex. deve eliminar o perioilo em que declarou á 
camara que não duvidava confiar ao seu agente as 
compras de que elle :~stava incumbido, pois que se 
tratava de um negocio que S. Ex. o ministro da 
marinha Pereil·a Fmnco podia elfectuar por si 
mesmo ou por um filho seu. 

O Sn. ZACARIAS diz que este é õ seg1·edo dos dis· 
cursos sem fim do nobre ministrn. 

O orador oppoz-lhe topicos do seu discurso e 
elle respondeu a cousas de que ninguem fall?u. O 
orador Mo perguntou a S. Ex. se a companhia era 
bondosa~ perguntou-lhe se a companhia foi quem 
lembrou a construcç:Io e se queria encontrar a im· 
portancia da obra com a diviila das camlliaP.s como 
p~gou seissentos e tantos contos da divida de 
Santos. Entretanto S. Ex:. satisfaz-se com simples 
palavras e vem ainda em cima faze•· o elogio da 
companhia e de seu ptcsidente. 

FallaJ•a o oradO!' da .comp1·a da barca-pharol, 
para a província do Par:l e o nobre ministro disse quo 
niio duvidava relirar as phrases que enunciara nn 
camara, mostJ·amlo compungimento pela circum· 
stnncia do ter ofl'orecido 28:000,~ por um navio 
que linha sido avaliado por 3a:tl00~ ; S. Ex. rPti
rou essas phrases, mas cst:to l:l no sou discurso im· 
pressa e urro é possirel relit·al·as. 
· S. Ex. mostt·ou-so pcnalisatlo cm raz:to do dat· 
28:000;1 por uma omlmcaç.rro qttc uma pessoa do 
sua confiança avaliou om :Jü:OOO$. !\las quem foi 
o avaliador dosso navio? .O omdot· vaa tmnquillisa1' 
eo lodo o nobro miuislro e asscfurai··IIIIJ tjliC o 
compall'iota tio Machiavt•l niTn fui ii uditlo. 

S. Ex. declarou que mautlou uma possO<\ do sua 

Lá está isto· no seu discurso que foi public.ado 
sem sua revisão. S. Ex. tem ido além de tudo: 
equiparou o seu ·agente a seu filho e á sua propria 
pessoa. Ora um ministro nilo póde dizer isto: n:io 
foi uma formula vã que o orador censurou, e o 
nobre ministro parece que ni!o comprehendeu o 
sentido da consuJ·a. 
. O orador não ~uer argume!ltar com o dobre mi· 

rustro nos negoc10s da mar111ha; não guer pasta 
alguma, quanto mais a da marinha: deseja so· 
mente fazer vt!r que S. Ex. teve descahillas que 
ainda não se notamm cm ministro nenhum. Com· 
pulsem-se os annaes do p:u·lamento e não se ha · 
de achar um minish·o que mando fazer compras 
na Europa por um amigo, declarmulo quando ell1l 
mesmo o podia fazer, ou, não. podendo füzel-o. 
mandar fazer por 11111 filho sou. Entemle por isto 
qu11 urn ministro IH1o pódo deixar sahir um tlis· 
eurso seu sem o !or revisto, poi'IJUO na discuss[o 
escapam muitas proposi\'úes de •]UO o publico 
n:to dcYc ter nolicia o principalmcnlo sendo o dis· 
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curso (\o um ministro. Ora ·importa um novo sys· 
tema do admíníslraçãu essa ínt.líscrola lll'Oposiç~o 
que S. Ex. enunc:ou e corro impressa. · 

e ·honranr!o-os como devia, porque eÚes me cnm · 
apresentados por negociantes que bona ~de tinham 
dado o seu dinheiro naquella localidade, recom
mendoi do novo ao inspector do arsenal guo pe
disse cr·editos, mas que n4o sacasse letras, porque 
islo lranstomava o meu plano do administraç4o. 

Pois isto podia passa1· no parlamento som um 
p1·otesto positivo? . Não; e o o1·mlor ap!'OI'eita o 
ensejo para laT1'.1r um p1·otcsto contra uma propo· 
siç:lo lilo mal pensada. Em todo o caso o nohro 
ministro csl:l comprornelliuo a dar UQHL resposta ao 
honr~do senador pela Bahia; contia tanto no a~onto 
como em sua pessoa? Sim ou não : se confia me· 
nos, ont:io não tem o acto defesa; so oonlia, 
igualmente díga·o, c n:to solfrerà impugnação. 

O nobre minisll'O dedara que ó bondoso, mas 
ha de permíltír que o c'hame passa-culpas. 

Poueo temro depois veio um pedido do c1•edito, o 
sendo justilieado, pm·que se tratava de ·obras cm 
maior escal:L, tmtava-so ainda de completar a eon
stJ·uc•:~o daque!le arsenal, autorizei-o. » 

Portanto, aiwla ··depois dtl estar já excedida a 
somma do 19~:000$, auloi'Ízou o nobre minísli'O 
novas desp(1zas, atú que, recebemlo offieío do 'pro· 
sr dente da pl•,wincia, dí~endo que ainda faltavam 
500:000$, o nolm ministro pe1·ueu a paciencia de 
todo. Logo, a rcpa!'!íçcro sabia que se tinha ext:e· 
dido o credito ; o nobre ministro apenas se quei
xam ele nilo se fazerem os· peuidos· em l'egm ; pll· 
gava as latlras, porque os homens que as apresen· 
t~vam tinham despendido l:l o seu dinheiJ'O bona 
fil!.e 1 Oull·o diJVera ser o pr·o~cdimcnto do governo; 
mas a bondade extrema do nollre minísll·o da ma· 
l'ínha não poúia inspirar a conveniente comporta. 
mento. O nobre mi11is!l·o devia vzr que tinha na 
pessoa úaqu~lle oíikial um gasta~or .sem limitfls, e 
toma1· t:ontra nll·~ UllliL IH'OV1Jcne1a; tuuwu-a, de
pois que se tornou patente que ello .tinha gasto 
mais do 800:000$. E o que diz o nobr·e ministro a 
J•espeito úusle o!Iici:ll ? Veja o senado sa isto não 
ú se1· passa-culpas (lendo): . 

, O Sr. ministro só atim até onde .choga a pol· 
vora secca, mas, so precisa carregar, n:ío. Antes que 
um m:\o empregatlo seja processado, S. Ex. toma, o 
cuielado, como disse o homatlo eolleg:1 l'adical, da 
passar-lhe a mão por cima da cnber.a o isto importe 
tuna recommendaçiio cfficaz aos juizos compctcn· 
tos. O orador dar à um exemplo terminante de ser 
o nobre ministro u·n passa culpas, 

O honmclo senador pela província do T-araná es· 
tmnhou muito o seguinte trecho do relatorio do 
nobre ministro e fez judiciosas observaçúes a esse 
respeito. 'f1·ata·se do a1·senal elo Ladal'io (lendo) : 

• No desenvolvimanlo das obras· o ex· inspector 
do arsenal, alhís ol!1cial distincto, inspimnrlo·se 
•mais no amo1• da glorll1 do qne na exacta e 1'CS· 
tricta o!Jservancia das tecommendacücs que lhe ti· 
nham sido repetidamente (citas, excedeu em mais 
tlo quadl'llplo o creúHo distdbuido no exercício 
para as despczas uaquelle estabelecimento, sempre· 
vinir-sc em tempo com os angmentos ue credito, 
~uja n.m~~ss~d:Hie demonstrasse; de. maneira que 
JUlguei md1spensavel fazei-o suLstttuír pelo ca· 
pit:lo de ma1· e guerra Antonio Clamlio Saído. " 

" Entretanto, Sr. presidente, Cllmo por este 
tempo cil·culavam varias noticias a respeito do pro
cetler deste o!Tlcial, como director daquelle estabe
lecimento, julguei que era um dever de leal!ladtl da 
parto do govúno para com o official que tinha-se 
tlestinguido em toda sua vida passada, a que 
ainrla tinha prcstudo muitos bons se1'viços .•. et,:." 

Conscio j:\ o governo, di~ o orador, de que o ins
pector do arsenal ex~o(lera no guad1·uplo o credito 
flx:1dO, diz que ll\'a Ju sua lealdade lJ•atal-o bem· COI 
J•dal'lio a sMvir.os passauos. Lealda(\e do ministro 
pa·r:Í com officiács apanhados e1n flagmnle abuso, 
como se um official quo até certa epocha houvesse-se 
bem, n:1o possa tlepois preva1·icaL·. Lealdade devem 
os offici:ws. ao govorno.c á lei 11 se nüo fazem conh1 
nom tla lei nem de govemo, toda a severidade ti 
pouca a bom do scrvipo publico contra esses Sei· 
pWe7,inbos que, priuclpaimcnte se e~!ivcr:~m no Pa· 
raguay c lrl dbtiuguii'<Uli·SO n:io sabem mais o ljllC tl 
diSt:ip!ina e bom co!llportatniJúto, gastaudo ma1s do 
800:000$ quando et·:Lm ohdgatlos a ({espt'ntlor até 
~D't:üOO,,S. · 

O honrado senador pelo Pm·an:i, que tem revc· 
lado gosto pelos debates e que u:io se cansa em es· 
merílhar os factos, demor·ou-so neste topieo, IJue t\ 
realmente precioso. O olfícial mandado pam o La
dario tinl~<l uma cifm, um credito Jlxado, o relalorío 
n~o diz úc quanto, mas informa que o inspector 
execdctl esse cretfíto no cruadruplo 1 Om, quaJ. 
quci' que fosse a quantia úo credito, exceclul-o no 
quadl·uplo é um facto iuexplíca\'el. Quere1Hlo o 
nnlml scn:1dor saueL· cm quanto impol'lava o 
excesso, o nobre 1nin.isl1'0 fali ou, !'aliou mui lo a 
respeito do Latlario, mas ia passantlo jfl a onlra ma
torii!, quando 11 scnl.ine/1:~ radi~al (Jmclou·ilte: 
- V. lú. :limb n:lo disse n quantia qnu MO dos
J!Ciltléu.-Enl:1o o nobre ministro u:io le\'O J•enwdio 
seu:lo tlizt•l' (lendo): " J>;tl'a o :ll'seual do Latli!I'ÍO 
tinha-se lll:u·cado a cruauti-a do HH:OOO$; entre
lalllo, flOI' 11111 tmlJul11o ~lHl tcui1o tia contadoria 
Vê.-se ~[tltl a d.t'Sllo?.a, e1~1 NovemlH·o do i87ü. lfll:llltl~ 
!LaO tw/Ja fllUl a [CI'IIIIIiiH/O O ~iliiiCS[I'O atltllciUnal 
do uxol'cicio, oxcedi:t j:í a 800:000$000. " Mas 
~omo isto srJ Jez? Como u:ío se conhrJeeu io"o na 
l'<'p:u·ti~.:ío ria mal'iuila quo em excedida o 111~ito a 
auf.III'Í1.<11':1o 'I 

A leahl:ulo do nobre mínísll·o p:m1 com esso offi· 
eíàl levou S. Ex. a " decla1·:u· qtlC c !lo liuha procc· 
ditlo uml uão obscrvaudo as r·~eommmllht\~Ões· qno 
reJlelítlanwnto lhe havi:1 ft.ilo, m~s IJIW !'ecanhecül 
que tiulw e/111 sido uislo inspil·mlo mais no m11.o1' da 
!Jloriu do que 1/ll. c;cw:ltt a J't'stl·icttt ·vbsc1·vancht da· 
qwo//11s '/'Ct:UI/tllll'IU/liJ'ÜI'S. " 

O or:ulor rccolnlllülldn esse trecho :\ attcnr.fio 
pu/Jlka I O IIO!.H·e 111inislro da mari11ha apunh:1 em 
l!a~mute abnso de diulwiru.< pu!J!icos \1111 officíal 
qtlG, ~outbau.lo du suas onleus, gasta o qnat!ruj1lo 
tio t:retlilo t(UC lhe fui tll:mmdo, tlcst\Uipa esse 

V<•,j<Hli.Os, diz o ot•atlot·, t:omo eonl1 o caso o 
tligno 11\Íili,lro (IHHdo) : " Co111<Jcei n' l'ccu!Jur al· 
guns s:uru~s t!o Sr. capil:lo de ü·agala Cnul1a Couto, 
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official, attribuindo o crime a inspirar-se o ins· • par:i a obra e depois é informado de que a ol11·a 
poetar do arsenal do Ladnrio mais no amor da eslava feita ou quasi concluída ? 
gloria do que na exacta e rosll'icta ohsm·vancia das Com Ião glorioso systcma Mo ha administraçao 
suas rocommondações. Tem firmado do sua índole possível, não ha or~amento passivei! · 
L~Julos:l' o mais indestruclivol doeumcnlo. Em conclusão, o omdor pode mil desculpa . ao 

A austeridade romana, que fuz pnniJ· com a nol1re rninis!l·o pam dizm·-Jhe quo,a continuar ass1m, 
· morto a gloria do um combate, om que se :deanr.ou S. Ex. não ser:i mais do que un mero passaculpaF, 

victoria, mas dado contra a orclem supcl'Íol', fun· glorificador de subordinados que não fazem conta 
dava-se em que pa1·a um soldado a ohediencia est:l das or(lcns do governo. (Muito bem I Mmto bam 1 
cm primeil·o Jogar que a gl01•ia. · 

O nobre ministro da marinha, porém, acha es
cusa pm·a o official, que era inspee.tor do :u·scnnl 
do Ladal'io, em despi·ozar _as ordens do governo 
inspil·ando-so em amo!' da gloria l Foi um meio 
de recommendal-o de antemão :l benevolencia dos 
juizes, que sem, duvida tomarão nota das palavms 
do S. Ex. 

Dahi resulta que o desrespeito :i lei do orçamento 
é o sentimento geral. ' O Sr. Cunha Couto fez no 
Ladario o que faz cá o nobre ministro da marinha. 
Se o nohi'O ex-ministro da marinha pdde metter 
mãos lt1momrias nos. cofres publicos para ter a 
gloria de dotar a esquadra brasileim com o bula· 
panrlancia, Solimúes e Javary, sem lho importar par
lamento nem b~ttljet, o ex-inspector do a1·senal do 
Ladario, arrastado igualmente pelo amor da gloria, 
guiz deixar o seu nomo gravado naquellas obras 
immortaes. 

_O ministro o offidnl de mal'inha procederam da 
mesma forma, com a dilferença que o mimstJ·o des· 
pendeu muitos milhares e o officiàl apenas al~umas 
centona.s de ~ontos; o m:ío exemplo partido de 
cima é contagiOso ..... 

o SR. sn:vE!nA DA JlfoTTA :-S;io os m:los e:.:cm
plo; o po1' isso que um propheta da nossa terra 
ilisse que a corrnpç~o vinha do alto. 

O SR. ZACARIAS nota que ainda ha um nccJ:cscimo 
de gloria no discurso do nobre ministro (lendo) : 

e» Sr, Pereh•n F••nnco (minist1'D da mari· 
nlw) :-81·. presidente, julgo de meu deve1' voltar 
novam~nto a esta discussão, porque tenho necessi· 
darle de contestar certas proposições expenâidas 
neste r~cinto, depois do ultimo discurso que pro· 
fol·i, rectificar outras e esclarecer algumas. Pretendo, 
entretanto, ser o mais breve que me for pos'sivel; 
porqno não quero abusar da henevola altenção do 
senado, da qual nun~a poderei prescindiJ', · 

Quando fallei pela se~unda vez, expuz claramente 
as razões por que tinha uceitado as emendas as
signadas pelos Ires membros da commissão de mari· 
nha c guerra. Enl.iio disse que, não tendo ellaii 
outro fim senão pór fóra de duvida qualquer ponto 
obscuro, que um espírito exigente podessc achar na 
proposta, ao governo não poderia repugnar esse 
procedimento da com missão ; e fiz ve1· lambem que, 
pelas emendas aqui apresentadas, nffo se alterava 
substancialmente a proposta, como viera da camara 
'dos S1·s. deputados; c1ue a commissão do senado 
manteve todas as emendas tia cama1;a, opinando 
apenas quanto ao artigo aclditivo. coneernente- ás 
p1:omoçues, que deveria essa malel'ia ser tratada em 
projecto s~parado. 

O honrado senador pela província da-Bahia, quo 
assignou com rcstl'icçõe~ o parece1', occupando'se da 
quesl:io, em um dCis cl1as precedentes, mostrou P"iJ 
qu~ c~nsislia a di.vergencia, cm que se ar.~:ãva 'Ja 
maiorJa da comnussão. -. ' 
. EntJ•e!anlo, g,:, presi(lente, êssa · cÜvergcncia con

siste m.a1s cm alguma?. ponderações da exposição 
de mollyos _c.! o fíi1e nas proprias emendas, com que 
a commiSsão concluio esse seu tmballho, visto qus 
S, Ex. com ellas concordou, subscrevendo-as. 

" Devo acercscenlar ainda, para que o senado 
fique inteimmente convencido da raz;io com que 
procedi demittindo este olficial, que, tendo elle 
obrigação, om virlll(le do OJ'dens expedidas pelo 
meu autcces~OJ', de submettcr :1 appi'OI'a~iio do go· 
vel'llo os contratos que fosse fazendo, afim do poder 
o governo calcular as cii·~umstancias do orçamonlo 
e autorizar ou n:io os respectivos ercditos, deu-me 
parto do um contmto que tinha feito para conclu
são das obras do fechamento do aJ'stmal. 

Havia necessidade do nma muralha para scgn· 
rança do estabelecimento. -

O Sr. Silveíra da Motta :- Qniz f.uor nma foi'· 
laleza no Ladario o armai-a altl com m·lilharia. 

O Sr. ministJ'O dn mm·iuha : - Rccebontlo este 
contraio e medindo as forças do Ol'(:amonlo, expedi 
aviso ucelarando quo não app1·ovava po1• OJ'a tal 
conlmto, pprqne cm inopporlnno, ''isto que n:io 
lmvi:t margem na v11rha respectiva; .ma,l, tempos 
clapoi.1, (tti informa tio de qu.a lt olmt estaru fi!iltt ou 
mui(o adia.ntadu . .. " 

O nobre senador, porém, entendeu que a maioria 
da com missão tinha l!do ·por fim censurai', o tra: 
balho do governo, ac01to pela camara dos Srs. de
rutados. J:l tive oc~asião do dizer que não consi
~eJ•ava as cxp1·essües eontitlas na exposiçilo de mo~ 
!JI'OS ou n? pa1·ecer como censura ao governo. Nao 
S?U Ião o~1gente. ao ponto do enteml~1· que' qualqueJ• 
dJveJ•gencm do Hltlas no modo do considerar um 
assumplo importo I~S'? uma censura. Do outm 
sol'le do nada scrvll'la o parlamento, o ainda 
menos duas ca11ams, cm que elleso divido. 

01·a, isto ó governo ?-exclama o orador Pois, 
no obl'o minislro manda dizei' truo não ha margem 

Esta eonsilleraç:io ultima 1lo t~lgum ·modo ros· 
pontlo :is observnções foila's polo hom·ado senador 
quo ncnhn tio Ol'/11', na parto nm que incJ·epou-mo 
pOI' ler adlwrhlo na c:unat·a dos Srs. deputados a 
IlllllL emenda a!teJ'atulo o syslcma das Jli'OIIIO\'ües na 
arlll:llla, o acoil:ulo no soliado o p:u·ccCI' ela com· 
111iss:to do marinha e :;:ueJ'ra, 11:1 parto cm quo 
opinou pela sop:u·açilo tloslo aJ•ligo alltlilil'o, alim 
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do ser tratado opportunamcnte em projecto sopa· S. Ex., teve a bondado de dizer-me que n~o oh· 
rado. . stante sujeitaria ao senado os fundamentos de seu 
. Consinta o noht•o senador que lhe pondere ainda modo rle pensar. Isto obriga· me lambem a exponder 
que não se trata,· quanto a esta emenda,~do fundo as razões de nossa divergencia. 
da qucsl~o. Um dos pontos em que S. Ex., segundo disse, 

A commissão de marinha o guerra do senado não divergia da maioria da commiss~o, em o que se re· 
rcpclle a idéa abraçada pela camara dos Srs .. de- feria :í reducção das companhias de aprendizes ma· 
pulados, apenas entende que a alteração da let .de rinheh·os, porque, na. opinião de S. Ex., cada um 
promoções nesta parte, n;to sendo espcuialmente dos .apr~ndtzes que passa para o corpo de imper!aes 
conccmente :í maioria essencial da proposta, deve marwheH·os vem a custar uma somma excess1va, 
ser considerada em projecto especial. quo, segundo um calculo de S. Ex., sobe de 1:8001! 

Se acaso os ministros se devessem collocar na a 2: :1001!000. · 
·obrigação, como entende o nobre senador, de não Eu lambem fiz um calculo do custo de cada 
aceitar em urna camara a menor alteraçilo do q.ue aprendiz marinheiro, e por elle vejo gue cada um 
fosse votado na outra, com a sua acquies~encta, r,ercebe em um anno, de ração, i~6$, de sold'l 
inutil seria a exislencia da divisão do poder legis· 36~, além de, quando muito, 200$ de fardamento 
lativo. • por uma só vez durante todo o tempo da aprendi-

Convenho que, se aeaso a com missão do sen.ado zagem. Hoie um aprendiz marinheiro demora-se, 
til•csse repelliuo a idt!a de se alterar a dispostção termo médiO, na companhia seis annos, como cal
da lei quanto á época das promoções, segundo pas- culou S. Ex.;"de modo que teremos que um apren
sou na camara temP.oraria, não deveria eu _concor· diz marinheiro, quando passa para o COl'JlO de im· 
dar nisto, j:l porque', no meu relalorio, manifestei periaes marinlleiros, custa ao Estado i :292$000. 
set• esta mmha opinião, como lambem porque nisso Mas, Sr. presidente, não farei questão a respeito 
combinei na carnara dos Srs. deputados; mas, de quantia: adoptarei a·indicada por S. Ex., i :800$ 
·Sr. presidente, não é desta questão que se trata e a 2:!00;11. Ora, permittindo a lei a isenção de um 
sim apenas de. uma questão de fórma, isto é, que, designado para o serviço do exercito, mediante a 
em vez de se incluir semelhante idéa na lei quantia de i:OOO$, é claro que se avalia nesta 
de fixação do forças de mar, constitua ella um pro- importancia o premio indispensavel para conseguir 
jecto especial. o designado um substituto. . 

Sabemos que a conslituicão desta camara ch\-lhe Na marinha lim aprendiz vem a custar, segundo 
um caracter de certo modo· dilfcrenle do da camara o nobre senador, de 1:800$ a 2:!00$. Quem niio 
temporaria. Alli póde algum assumpto ser exami- v~ a grande dilferença que ha enti'C o ser·viço exi·. 
nado c resolvido mais promptamente pela vivaci- gido de um soldado e o que presta urn marinheiro? · 
dado das idéas que influem no animo dos moços, Quem não sabe que a vida do mar é sujeita a sa· 
de que pela maior parte se tlompõe aquell? ca- c1·ificios muito SU]Jeriores aos que tem a ·vida do 
mara ; entretanto que nesta ha uma especte de soldado em terra ? 
contrapeso otl forca que modera o espil'ito de in· Em tempo de paz o soldado, para bem dizer, não 
novação ou de refÓrma da camara temporada; aqui cor1·e risco ; mas o marinheiro está constantemente 
os negocias conseguintemente podem se demorar em perigo na sua penosa vida, porque a navegação 
mais pela razão que acabo de referir, sem causar é um ~erigo continuo e obriga a muitas privaçiles 
estranheza. . e sact•rficio~. Além disto, ao passo que no ·exercito 

Por conseguinte, Sr. prcsiilente, não vejo mollvo se dü :1:000$, por um individuo que ainda vae se 
procedente pam que o hom·ado senadO!' entenda quo préparar para servir convenientemente nas fileiras, 
cu me colloco em posição insustentavel quando, t~~do o nr.ren~iz ·que p;:ssa ~ara o corpo do imperiaes 
aceitado na cnrnara dos St·s. deputados um adtlthvo marmhmos vae convementemente preparado para 
:\ p1·oposta de que se trata, concordei na separação as obrigações que tem a cumpri!", faltando-lhe apo• 
proposta pela com missão do senado. nas a pratica que facilmente adquire nos navios em 

O honmdo senador pela Oahia, digno membro que embarca. 
desta com missão, que fali ou ha dous dias, declarou Porlanto,não vejo motivo pa1·a que da considera· 
rJUC, offorecendo algumas ideas :i maiol'ia da.mesma, ção alludida pelo honrado senador· se possa. dedu
esta n;io as aceitara, e que m'as communicando zir a consequeneia de ser convonionte a reducção 
tambem eu discordara de S. Ex. do .numero das companhias do aprenclizes mari· 

O honrado senador expendeu ao senado as razões nhetros. · 
·em que se fundava para Sl1gg~rir essas idéas. Julgo· E' ce~to que todas niio estão no estado completo; 
mo, pot·lanto, lambem na olll'lga~fio do expót· ao se- mas assun mesmo vão fomoccndo o pessoalmdis· 
ll?tlo os motivos pot· quo não mo pareceu conve· pen.savol p~ra ~upprit· os claros do corpo de im· 
nwnto quo passassem nr.sta casa Iaos Jtlt!as. pcrtaes marmhctros, de modo que, como declarei 

E' verdade, Sr. presidente, que o honrado sena- no meu rclalorio, poucas prar.asfallampara o estado 
dor ollscrvou-mo logo qno, se eu mio . concordasse completo. do mesmo corpo. ' 
COIIl cllas, S. E:c urro as aprescntarra. Agt·adeço SuggerlO o nobt•o Sl'llat!or a itltla de surprimi
esla allent~<io, ruas per.~ liecuç:.t . pa!·a tlr.~lar:u: ao rcm-so oi~o companhias. Pontlcrci a S. hx. quo 
hont·:Hio scnadot· I[IIC nao 1110 huulct a dtzer Sllll· a economia que antevia por essa suppressáo s11 
ples!twnlll IJIW .n:io con~m·tl;wa com aqu~llas itléas, jlot·r.Htria mnilu 11rcjudicial ao serviço, porque a 
por~rn expent!t os moltvos cm que me Jurulava, c e:dmc\~tio de cotupanhias cm algumas províncias im· 

• 
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portaria n:lrla menos do que impedir que dellas sa- impel'ines marinheiros, que a redueç~o foi de :180 
h isso um só individuo ~ara as out1·as <11lmpanhins. pra~as e de 75() a do batalhão naval. 

O honrado sanador .c1tou a proximidade em que Mais outra razi'ío achoú o bonmdo senador para 
csl;io as p1·ovincias da Dali ia, SeJ•gipe e Alagdas, basear este SNI modo de pensar: fundou-se 
opinando que podiam ser reunidas em uma só as S. Ex. lambem na conveniencia de reduzir-se a 
companhias ndlas estabelecidas. • despeza. Von mostrar ao senado que a dospeza já. 

Permitla S. J~x. que lhe observe que sua idéa é está reduzida, como o homado senador ·queria, e 
inr.xe'Jiuivel, porquanto, se ba difficuldatle em iJ·em supponho que airida em maior escala, porque, em 
para as capitaes ·meninos pertencentes <I mesma voz de se consideJ'aJ•em existentes 25 companhias, 
província, quando mo1•am em localidade um pouco consideram-se sómente H. Da tabella do orçamento 
distante, o que não succederá, so tiverem rle i1· do receita e despcza do Imperio, sob n .. !0, que se 
pam,outm provi011ia? Al!m disto, Sr. presidente, inscreve-CoJ•po de imperiacs marinheiros-, vê-se 
o pessoal das companhias não é suppl'ido exponta- que, compondo-se de 3,i 99 pl'acas as 30 companhias 
ncamente peJa populaçilo; é nccessal'io que o go- e os estarias maior o menor \lesse corpo, 2,0ã2 

_. verno,. por intenmdio das p~esidencia~, instigue praças consideram-se embarcadas e pasmm a figurar 
constantemente o zelo das autoridades dos diversos em outra verba do orçamento, na de-Força 
lagares das provineias pam o fim de enviarem naval-. 
meninos desvalidos para as companhias. Nesse numero de 2,052 praças est;io contempla-

Essas relações de autoridade para autoridade, dos HJ l" tenentes, i9 2" tenentes, :19 1" sargen
tornar-se-iam difficcis, quando se pretendesse tos, 38 2", i9 furrieis e· 76 cabos, além das mais 
destinar meninos de uma província para outra. praças que .compoem as. i9 companhias, que se 

Nilo é, Sr. presidente, ou!J·a a pct·turbar.fio do suppoem embarcadas. 
serviço a que alludo. Não me referi á opposiçrro Estas companhias não teem estado maior, nem 
que poderia haver da parte das depulaçlie,~, esse menor completo; porlanto,com o respectivo p~ssoal 
mio foi o meu pensamento. Fui intluzitlo pelas nffo se gasta a quantia que ao nobre senador pa1·ece, 
razões que acaho ·de manifestar e i!liC calam no e que o levou a lembrar a conveniencia de se re
esplrito de to<los aquelles que relll'clem nestas duzir o corpo a 25 companhias; entretanto a re
cousas, considerando-as como ellas praticamente ducção aconselhada viria deso1·ganizar o serviço, 
sao. porque, apcznr de existirem aquartelladas ~ómente 

Um exemplo poderia aMJ·escentar, que demonstra H das 30 companhias, é feita a escripturação de 
a procedencia do que digo. Refiro-me ás duas sec- todas .estas pelo corpo, e assim a allera~ilo de .sua 
~cros de companhia que existem em Santa Calharina. orgamzação em menor numero de companlnas, 
Quem ignora que ba entre ellas uma certa riva- daria Jogar a reformat·-se essa eseripturaç~o sem 
!idade proveitosa ao serviço? Essa rivalidade vae maior necessidade. · 
a·o ponto de ter declarado o commandante da Quanto ao corpo intitulado hatalhilo naval. 
secção da Laguna que deseja1·ia mandai' os meninos dá-se o mesmo que acabo de dizer, porque, em· 
que alistasse diJ·ectamonto para o corpo de impe- hora cslcja marcado o numero de f,5i6 praças pa
riaes marinheiJ•os, em vez de encaminhai-os :i ra esse batalh;to, inclusive !6 dos estados maior o 
secção da capital. menor, "comturlo abalem-se 576 dessas praças por 

A companhia das Alagóas, éuja sétle é 1\faeeió, se supporem embarcadas, isto é, 4 i•• tenentes, 4 
creada ba pouco mais de um anuo, tem mais de 2••, 4 i•• sargentos, etc., emfim o estado maior e· 
f20 menino&, o que é devido á grande dilligencia menor e os soldados pertencentes ás quatro campa
do commandante. nhias; de modoquerealmento o corpo est;l organizado 

com seis_ como pretende o hom·ado senador. Desde 
O Sn. SrtvErnA DA MorTA : - necrutando que, portanto, e~ta despeza deixa de figumr no ba-

quantas crianças pobres haja por ali i. talhilo naval, cessa a razfio em que se tinha funda

0 Sn. MINISTRO DA MAR!Nl!A :- N;to tem havido 
recrutamento, o se ha abusos ainda não chegaram 
ao meu conbceimento. 

Para inslituimto tão util para os meninos desva
lidos ni!O ba neccssidat!O do reCJ'U[anJOJl[O. 

A outra idca de que tratou o nobre senador foi 
rliminuir o numero das companhbs do coJ·po de 
impcriacs mal'inheiros o do balallião naval. 

do o honrado senacloJ· para pretender que se lhe 
dásso outra organizac:to mais cconomica. Assim s~ 
se faz despcza com'os estados maior e menor de 
quatro companhias; os soldados elas outras seiscst5o · 
distribuídos pelos navios e vencem pela rerba-Fo1·~~ 
naval 

Cabo aqui observar que as economias aconso- · 
l!Ja,las pelo hom·atlo senador a re~pcito dos corpos 
do marinha e companhias de aprendizes mio seriam 

l~nt~nd~ S. Ex. que o corpo de imperiaes ma- liio importantes, como S. Ex. parece suppor, por· 
riuhoiJ•os, que toem presentemente 30 companhias, quanto os officiacs, suhall~rnos c Jll'nças cujos lo
tlore passar a tel' 2ii, assim como o halalh;to naYal, ga1·r.s fossem supprimidos continuariam a percel1er 
que c organizado com 10 companhias, liL'\'C ter sú, S<Jido,, quando n:to fossem cmpJ·ogatlos cm outras 
mrule seis. A J'az:to api'P-sonfada pelo nobre senado!' eommJssões. . 
para nssim pensai' é que, fcndo-so diminuiilo cada Entendo lanJ!wm o nobw senador que não dovia 
11111 desses eorpo~, como conscqnPJwia uni tlJ•al ti c· havei' ollkiacs tio fazPntlil no COi'JlO li c impel'iaos 
V<'J'·sc-ia lamhPJJI dinJinuiJ' o numero das com- JJJIIJ'illhoiJ·os o no hafalliito nm·al. O nobre scnadot• 
panhias. Jlceorthu·ei a S. Ex., quanto ao cOJ'po tio. pela·llahia qno hoHlcm fnllou, cxpendcu mzüt•s que 
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cu ·agora ~oderia reproduzir para demonstrar ai Ct·cio, Sr. prcsidepte, ·quo foram estes os pontos 
conrcniencm dessas pt·aças nos dons corpos ele muri· de que tratou o honrado senadot• pela Dahia, que 
nha. O offieial de fazenda representa nelles o mesmo ha dias fallou, o a respeito dos quaes mostrou a 
Jlapcl que o tenente ou alferes quartel· mestre c o diycrgcncia cm que estava da maioria da honrada 
sargento quartel-mestre nos batalhões de linha. Po· commiss;io. 
clor-se~hinm dispensar os officiaes ele fazenda, mas •· Passarei agora, Sr. presidente, a tomar em coo
seria indisjlensavel crem· essas· praças, .que nos sideraç;To algumas proposições do honrado senador 
corpos do marinha nilo existem; portanto, venr pela proYincia do Goyaz, quo igualmente occupou 
a sc1· uma cousa pela outm, cmquanto que o a attenção do senado em uma das passadas sessões. 
scrvi1:o acluahnente é muito mais bem feito, . S. Ex. come~ou no laudo que a JH'Oposla apre
porque, assini c,omo· ó um official de fazenda quo sentada pelo ~:ovet·no tinha sido modelada pela 
faz loda a escr1ptura~ão nos cot·pos aquartelados, norma apresentada ha um grande numero do annos, 
é Lambem um wupregado da mesma classe que a quando o paiz não estava nas circumstancias ex
bordo dos navios faz igual escri~tnração, rcgulan- cepcionaes em quo S. Ex. o consitlera pelo lado 
do-se, um e outro, pelas inesmas disposições regula· das finanças c que por este motivo .a commissao 

· mentares identiraH. do senado fizera reducçües consideraveis. Foi um 
A respeito das comp;mhias de aprendizes artifico.s equivoco tio honrado senador. A commiss:io do 

devo repetir o que· já disse em outras occasiües: senado não fez reàucçito alguma; mas aceitou as· 
que não é uma creação da mesma imporlancia para reducçücs feitas pela camara dos Srs. deputados, 
a marinha, como a das companhias de aprenclizes que procedeu ititeiramentr. do accôrdo com o go· 
marinheiros; entretanto, St·. presidente, não 'se vel'llo. 
póde deixar de considerar judiciosas as razões em o SR SILvEmA DA MorTA :-Não são da.pro· 
que se f~!Jdaram aqu~lles que fizeram es.sa creat:ão, · · t · 

t t pos a. porque tveram em \'JS a propararoperanos para os 
nossos arsenaes. Sahindo desse aprendizado, depois O SR. MINISTno DA MARINHA: ·- Quando um 
de uma certa idade, clles passam a fazet· parte da govoJ'hO apresenta uma proposta o suhmetto-a ao 
i• companhia d11 artifices milifat•cs, os qnaes pela exame do parlamento, nlio e seguramente para quo 
maiot· parte pertencem ao quadro dos arscnaes de ella saia das camat·as como entrou. Se porventura 
marinha, Estes Icem obrigaeões que não se podem ·rceonhcccr o pa1·lamento que certas modificações a 
impôr aos demais operarias, isto é, embarcarem bem do serviço publico devem ser feitas nas pro· 
nos navios de.guerra e seguirem para onde as exi· post.1.•, o mimslt·o niío dá prova de patriotismu 
gcnéias do serviço t·eclamarem, etc. . rc~u>ando as. alterações, de que não l'esultem prc· 

Na Côrte, pot· exemplo, depois Íle estarem cer- Jlltzos ao servtço. 
to numero de annos na i• companhia, que ó Estudei com a commissão do marinha e guerra 
a~nartellada no a1·senal, esses artífices passam para 'da camara dos Srs. deputados o que se podia fazer 
a 2• com~anhia, que é desaquat·tellada, mas do no sonlido do reduzir a despcza, e cheguei ao rol· 
cujo scfvtço se póde da mesma fórma lan~a 1• mão soltado de que o senado tem conhecimento. Por· 
cm occasiões exhaordinat'ias. constqúencia, estou inteiramente de accórdo com 

o hom·ado senadot•; não preciso confessar o que 
estü no domínio publico,-a proposta foi emendada 
na camam dos Srs. deputadus-uo sentido de redu· 
zir-se a· despeza. . · 

O Sn. nAnXo D.< LAGUNA :-Apoiado. 

Ü SR. MINISTRO DA MA niNHA :-E' uma companhia 
que, se póde dizer, tem-se de prornptidáo pa..a sei'· 
viços que appareçam repimtinamente.,. 

.. 0 Sn. DARÃO PA LAGU~A :-Como já tem pres-
tado alguns. · 

O Sn. MINI~TRO nA" ~IAniNUA : - E' verdade; 
o em tempo de guerra. Por conscquencia, Sr. pre
sidente, a existeneia das companhias, quer de apren
dizes m·tifices, quer do arltfiees milttares, é para 
fiem <lizet• uma reserva, que os arsenaes teem, do um 
pessoal artístico do que nilo podem prescindit·. no
conheço, S1·. presiden!~, que os artilices militares, 
sohl·etudo da 1• compauhia, wio correspondem 
comptelamentc aos sacrJficios que o Estado faz com 
clles dcsuo os seus mais tenros annos, .. 

O Sn. DARÃO DA LAGUNA : - Apoiado. 
0 Sn. MINISTnO DA M.\RINIIA: -. , mas isto não 

tl raz;lo para so condomnat· desde logo esla insti
tuiç;lo. Quero cret• qno ~lia poss:1 ser reduzida n 
proporeües mais modesta~, mas nrto ~~onvir;l jnmais 
'!IW se 'extinga ai[Uellc ''ÍI·eiro de artistas nnciouacs 
para os nossos arscn:~es. · 

Mas houve quem dissesse aqui que essas emendas 
eram nominaes. Já demonstrei, quer nesta, quer na 
out..a casa do parlamento, que não eram nominaes 
o sim reiles, que era uma economia de mais de 
'000:00!1$ ; mas ernfim o facto é que as reducções 
foram feitas do accórdo commigo, 

S. Ex. dcscol\l'e um. <!efeito no modo 1\e se fazer 
a proposta da fixaçilo de força de mar, porque não 
attende lambem ao material, não se designando 
jamais na p1·oposta o numero tios navios de que se 
devia compot· a força nal'al. Isto, Sr. presidente, ó 
uma quesllio de collocação do assumpto, porque, se 
na proposta <le fixação de força uno se diz qual ó 
o numero de navios quo a armada deve ter durante 
o anno financeiro, no relatorio do ministro, ao qual 
oshlo annexos os dill'ercntes mappas que esclarecem 
suffieientcmento a mataria em todos os ponlos rela· 
tivos A reparljçiio d.t marinha, vem designado o 
numero de navws, os seus nomes, o seu ratado, os 
logares onde se acham est:u~ionatlos, ele. E' sobro 
esta b.1so, so]JI•e estes esclarecimentos que o pal'ia. 
mcnto vela o.~ fundos ncccss.1rios parn so manlc1·1 
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nito só o pessoal cspccialmcnle decretado na lei. de 
qud om nos occupamos, como lambem o material 
fluctuanle, JlOrque .as tabeJias explicativas do orca· 
mento des1gnam o numero de navios c o pessoal 

· necessario para sua lota~ao e guarnicao. · 

· O Sn. SiLVEIRA DA MoTTA:-0 pessoal decrétado 
nffo chega para o numero de navios que V. Ex. 
apresentou nos mappas. . 

0 Sn. )IINISTRO DA MARINHA ; -E' ouiJ·a questfio, 
que o ~obre senador levantou. S. Ex. disse que 
os nnv10s niio chegavam p11ra se dar embarque re
gular aos officiaea que temos, don,Je resultava que 
o governo via-se obrigado a embnt•car .olTiciaes, 
para satisfazerem a condi~ao ile embarque em na
vios que nilo podiam sahir barra-fót·a, que nilo po
diam estar at•mados, mas em meio ou terço de 
armamento. 

Hesponderei ao honrado senado!' que a este es
tado ainda nilo chegamos; S. Ex. não me ha de 
mostrar, espero, que haja ·um só official contando 
embarque em navio que nilo possa sahir ... 

O SR, SILVEIRA DA MorrA:- Jesus I 
O. Sn. II!INisrno n.\ MARINHA :- •.• isto ó, ven 

eendo tempo de embarque Pelo menos nilo tenho 
conhecimento de tal facto; e estou persuadido de 
que essas cousas nao me passam desapercebidas; 
sei bem quaes os officiaes e onde estão embarcados, 
guaes os na.vios que podem sahir ou oito; alguns 
h a que ni!o teem sabido, mas que Mo de sahir ..• 

O Sn. SiLVEIRA DA MorrA :-·verbi gratia o Ja· 
vat•y. c o Solimões. . . 

0 Sn, MINISTRO DA MAniN!U :- . , . como esses 
dons enconraçados. O honrado senador ter:i 01lM• 
siilo de verificar. 

O Sn. SrLVEIRA DA 1\[orrA:-ll·ei, mas não neiles. 
Se Y. Ex. for obset·var a cxperiencia, quero acom
panhai-o, mas não no tal Javary. 

0 Sln. MIN!STJll) DA ~IAR!NHA: - Foi pnr essa OC· 
casiiío que o nobr·e senador trouxe o facto relativo 
:i corveta' Bahiana. Por meio de apartes tranquill i· 
se1 o nobre senador, quanto ao recAio que tinha: d~ 
que aquella embarcaçgo sahira daqui Jmpl'Udente
ment~, em risco de sacriJicar a vida de íantos ,,ffi. 
ciaes distinctos, que estão 1\1zondo a via•em nesse 
navio, assiln como o resto da tripolaçilo 

0 

O Sn. 1\I~NDES DE AL~m!DA:-E naqnelles mares. 
O Sn. nnNISTRO nA nrAIÚNHA:- Diz-muito hem

naquolles mares---, muito mais sendo navio de véla 
puramente e nilo mix!o. 

Sr. presidente, acho esta questão g1·avo · por 
isso, não qtw•·enúp que apenas se jure 1\as n;inhas 
. palal'!'as, pas~:u·et a r:efe•·u· ludo quanto occo•·reu a 
respetto; pre1l''O sCI'VJr .. me de documentos oflicia,;s 
que toni!O, solicilanuo a allelll:ilo elo semt!lo o mesmo 
Mli.lpaciencia pam ouvir·nie na lcilul·a que passo 
a Jazei', 

comman(lant~, quantlo fqi nom.end.o o. S•·· c~~>pii:Io 
de fragata Wandenkolk, chegou ao. meu conh~ci· 
mento uma noti~ia vaga ~e. q_u~ havi.a e~pim n!l 
corveta. Immedlalamente · ·dll'lgt ao mspector do 
arsenal de marinha. o aviso.em reservaM (parque 
podeJ'ia a noticia n:Io ser exacta), que passo a lêr, 
(Lm1do); : .. . 

" RoscJ•vado.-Rio de Janeiro.- Ministerio dos 
ne•ocios da marinha, em 6 de Outubro de i876. 
Constan~o-me quo apparecera cupim no.casco da · 

corveta Bahia11a, recommnndo a V. S. que me 
informe se é ·exa~la. esta noticia, .e, na affirmativa, 
em que pontos do navio existe o cupim, se na pa1·te 
concertada po1· Dominique Levei, em virtude do 
co•ll•·ato e additamento a !JUe V. s, só. !'Afere·. 1lUJ 
seu officio n. 71i8 de H de Setembro do anno pro•. 
:rdmo passado, ou em outros logaril's. ·· 

Deus guarde a V. S. ~ Luiz: Antonio .Pereira 
Franco .-Sr. chefe de divis.~o inspector do.:u·· 
sena! de mat•inha !da Côrte.» 

O Sn. S!LVEIII.~ DA MoTTA; - V.eja V. Ex.,.íicin 
para isso serve o arsenal: para concertar a corveta 
Bahiana foi preciso ii• a um estaleiro· parlictihu·. 

0 SR. MINISTRO DA 1\LUUNH.~ ;-E' qtiestlio de que 
agora não me posso oceupar. · 

O Sn. SILVEIRA n.t AforrA:- Mo vae entre pa' 
rentheses. 

0 SR. ~ONISTRO. DA MARINHA : -No dia seguinte 
o inspector do a1·senal respondeu·n1e n·estes té•·· 
mos (Lendo): · · 

" Reservado.- Rio ele Janeiro.- Sect•e!aria à.1 · 
inspedol'ia do arsenal de lli:trinha da Côrte, cm 
7 de Outubro de 1.876. 

Illm. o Exm. Sr.-Accusando a •·ecepQi'iO do aviso 
reservado que V. Ex. sc·dignou dirigir-me hontein, 
cabe-me desde j:í declamr a V. Ex. que h a cinco 
dias me foi tlommunicado ter apparccido repeilti. 
namente cupim cm uma antepa1·a tia oamara da cor
veta Balliw1a e depois em outros Jogares do navio, 
dando-se Jogo p1·ovidr;nci~s para obst~r o. progresso 
do mal e procurar extmgml-o. 

Sob!'O. o mesmo assumJltO o quartel general da • 
marinha soti~itou uma Vistoria, que vae tet• logill' 
hoje, e logo que rnc seja endereçacro o parecer eu o 
transmittirei a V. Ex. para satisfazer a segunda 
parte claquelle aviso. 
De~s guarde a V. Ex.-Illm. e Exrn. Sr. con~ 

selheiro Luiz Antonio Pereim Franco, ministro c 
seeret~rio do Estado dos negocias da mnrinha.
Vir:torlo .Tosú Barbosa Lomba, inspector., . 

Em 1.0 de Outubro, isto é, tres dias depois de re• 
cebcr eu esta resposta do inspector do n•·senal, o 
ajmlante·g~neral dirigia-me um officio, dando parte 
do appnrectmento •.. 

O Sn. StLYEIM DA MorrA:-'Do cupim 
O Sn. MENDES DE ALl!EmA: -Bastava a cixisten

cia daqurlla família Liont•·o do MVÍO para sm· di!TI· 
cil cstii'Jlal-a. 

O Sn. SILYEIRA llA MoT1'A :-.E' nosso deve•·· O S1t. ~liNrs·rno nA ~tlntNnA:- ... de cupim, c ao 
O Sn. nn~IS1'llO n.1 M.lll!N/1.1: - .E' corto qno, mesmo tempo enviou-mo a vistoria feita pelos pcri

osl:ualo armada a coi'YOla Bahilllw, o j:i tendo outro to'S do urse11al uo dia autorior. 
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O SR. SILVHJRA DA MoTTA:-Isso é que il bom vê r. 
0 Sn. MINISTRO. DA MARINIIA :-A vistoria Ó esta. 

(Lendo) ; · 
• Arsenal de marinha da Cdl'fo, em 7 do Outubro 

de i87G. .. 
111m. o Exm. Sr. -Em virtu1le do despacho de 

V. Ex. _examdo no officio n. 209 do qna!'lel general 
da 111annha, procedemos ao exame ma1s J'ig:oroso 
que nos foi passivo! fazei' neste espaço de tempo a 
liortlo da coJ'veta Baltia111t sobre o (JIIO communicou 
o respectivo commandanlo em seu offieio sob n. 3, 
dirig1do ao com mando do 1 • districto naval, pas
sando' a dizer a respeito do seu conteúdo o que 
encontramos, etc. 

D~ vÍsto;.ia feit~ 'ne~so~ Íogdres.con.sta 'o s~guinte; 
em relação ao mencionado officio do mesmo com
mandante. Existo cupim junto as escotoims das 
amm·<Jtlas nos enchimentos da boJ'(la e em dous 
logaJ·es da 1ilesma, no alforge de E. n., na co
lumna de E. D. das abitas e nas cunhas do mastro 
do fJ•aqucle. Em todos os outJ•os lagares exami
nados uão encontramos cupim, c as madeiras 

. acham se em perfeito o.~tado. 
Todo o cupun foi encont1·ado em obm que nãa 

foi feita no fabrico do estaleiro pal'lkulal', 
Parece, port.anto, que por ora não ó geral a bordo 

a invasão do cupim. 
Na coberta e nos porúes n~da se encontrou, etc. 

tinha CUjlin1 : isto posso assegurar aos nobres so· 
nndoJ'es. 

O Sn. SJtVEJIIA DA MaTl'A :-E' exacto que exis
tia cupim a bordo. 

O Su. ntiNtsmo DA MAlliNHA :"-Se o honrado 
senador pútle traz,!r o testemunho da pesson que 
is to lhe. disse, eu tenho o testemunho dos empre
gados ·responsarcis quo procederam ao exame e que 
m1o tinham iulcrcssc em oncobJ•ü• a verdade. 

Mas, omfim, recebi cm 23 de Novembro este 
officio do inspector do m·senal. Peço a atten~ão 
dos hom·allos senadores. (Lendo): «A' vista da in
clusa informaçrro da directol'ia do conslrucções na
vacs, a corveta Ba!tiana acha-se em bom estado. " 
Porque ou mandara pergunta!' o estado Pm que se 
admva o navio, depois do aJlplicados ·os meios para 
combater o mal apontado. 

O Su. SJtVEmA PA MoTTA: - A directoria de 
consh·ucções naraes disRe que o navio achava-se 
em bom estado? 

O Sa. ~uNJSTno »A JIIAnrNnA : - Declarou isso, 
como Jll'ovo • 

O Sn. SJtvgJRA DA MorTA :-Quem il essa dire
ctoria? Eu que !'ia saber quem são os directores da 
constJ•ucç;1o naral. · 

O Sn. ~nNrsrno DA ~t,llliNHA:.....:Lorei. (Lendo): 
" Rio de Janeiro. - Di1·ectoria das construcçlles 

'·-p~~; ;.~;;d;dr' ~ ·~,;i,'j1;Jg;~;ds' ~ q;1 ~' ~~~;~~;11' ti·r~;. navaeR, cm 20 de Novembro de 1876. 
as casas do cupim encontradas e iJijectaJ· os looares lllrn. e Exm. Si'.·· Em cumprimento ao des
~m que actualmente. existem com sulphato do ~3bre, pacho 1le V. Ex. exarado na nota appensa ao officio 
plde chrone, comOJ:\Se tem applicado com alg-uma n. 1,357 do quartel geneml de mal'iuha, cabe-me 
vantagem ou com outra substancia mais nociva 0 iufom1ar :i V. Ex. que a corveta Bahiana acha-se 
efficar. a juizo doschimicos.• em bom estado, o que não exprime que n~o s~ 

possa encontrar alguma peça pouco importante do 
· (l!ct alguns apal'tesJ navio e occulfa cm miJO estado, visto não se ler 

Permitia o nolJro sena1lor flUe eu continue. feito o navio de noro inteiramente, o que impor-
O Sn. ZACAnJAS: _Havia cupim ou n·•o Q taria om despeza bastante superior :l que se fez, 

" ' tendo de se desmanchar a obra .velha o fazer a obra 
O Sn. MINis·rno DA MAnJNHA:-0 inspector do ar- nora. • 

scnnl, em !J de Outubro, enviou-me tam!Jem.o res~l- o s s 
tado da vistoria, (jUO acabei de lor e que me fora R. H,VErnA DA 1\[0TTA :-Veja V. Ex. 
remettitlo pelo aJudante-general. Passados aJouns O SR. MlNISTno DA M.\RINllA :-DeseJe que o nobre 
dias, mandei que o dito iuspcctor. decla1·asse 3 es- senado1· dà tanta importanda a pequenas restric
tauo cm que se acl1ava o navio, porque as oLms çlies, !leve d<H' a mesma imporlanda ao que nestes 
c9rnplementares. se estav:u.n coJwluindo c se apro- papeis.sc diz em absoluto. Attenda á continuaçao 
xunara a occasJ<io do salur a corveta. 'l'l·ansmitti desta ·mfol·maç.fio. Tenho o systema do não deixar 
os papojs que recebem do ajndanto-gcneml ao ins- dr ler todas as partes das informações, niTo mo 
pectoJ' do arsenal pam JllaJHiar verificar naquella rcfiJ'O sómcnle à parte que pa1·eça convir ao fim 
data o estado tio nn~•io. T:unilem, na mesma occa- que tenho em vista, quando o que desejo ó desco
sião, determinei que o quartel-geneml ouvisse 0 IJJ'iJ' a \'OJ'tiado e mais n;~da. Eu quizera que o 
commantlauto relativamonle ;l inl'ormaç<io do arse- n?hro SPnadoJ', no linal ela minha domonslm~iio, 
nal o me respondesse. d1ssesse se, no meu caso, procotleria assim ou (]e 

O S I 
ouiJ·o modo. 

• Jl, !\' gNDES DE AI.MGIDA :-Mas um navio eom 
cup1m,. . O Sn. SitvJ~IIIA nA 1\IOi"l'A :-Em todo o caso 

O Sn. ~nNJSTuo nA MAmNuA :-Os hom·a,]os so- ficamos sabendo r1uaes são os responsaveis por 
1 essa facilitladD que se conwwttou. 

nat OI'CS s;:o muito .zl'losos pelo seniço publico; 
JJlaS pCl'llllli~J~-·liiL' di7.L'I'·Ihes ljlle nquellcs que teern O Su. MJNJ'l'HO DA MAilllillA (coutinuauclo a ler): 
~ responsabJIJtlatle moJ·<il u le.gal s:io auimados tle -" Em resumo devo dir.er a V.Ex. quo no meu 
Jgu:!l zelo .. O governo n:To ll:lYia tio eonsenlir que o entender o ~la rio esta promplo a navegai', 
u:mo salmso se pelos o!WJuos se rerifionsso que. A comm1ss:io do v1storins urro encontrou peças 
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do madeira deteriorada e nas .subsoqu'imtes deseo- rccido. Percorri o navio em todos os pontos a que 
llCrlas li1o pour.o eu e os mandadores tive1·am ocea- 'o commandante entendeu dever levar-me e iuto aebei 
sifio ele reg1stmr esse faefo. · vestigios do cupim, declarando-me o Sr. Wanden
• · • · · · • • • • · • • .- • . • . • . • . kolk que havia sido extincto faeilmenta com certa 
. Julgo no e~tretan!o conveniente que o comman- preparar.ao que fora applícada. 
da~te do naviO expr1ma o seu parecer a esse J•es- Cerc~ de cinco dias depois, na vespera da sabida 

. ve1to. • do naVIo, voltei a bordo e perguntei ao comman· 
Ha muitos outros desenvolvimentos que polleria dante se tinha reapparecido mais cupins, e elle de-

ler. · , clarou-me que não. Perguntei mais se estava salis· 

O S S 
· M feito com o navio. Respondeu-me que sim e que ia 

. R. ILVEIRA D.~ OTTA :- Quem sao esses com muita confinn•a nelle. Ponderei-lhe que a via-
Sl•nbores ? - • 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA : -E' O direc!.or das 
onstrucçúes navaes. 

gcm era importante, que ia para mares tormentosos 
e que eu nfio consentiria que o navio sahisse daqui 
sem que elle comrnandante me declarasse que ia 
muito satisfeito e tranquillo. Resr.ondeu·me: «Vou 
muito satisfeito e muito tranqmllo e V. Ex. o ba . O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Quem é esse· di· 

rector? . 
0 Sn. MINISTRO DA MARINHA :-E' O Sr. Hermann 

Luiz Gade. 
. O SR. SJLVEinA DA MoTTA : -Director das con· 
strucçacs navaes? Nunca foi constructor. 

0 SR. MINISTRO DA MAIIINHA : - Lerei lambem ao 
senado o que respondeu 0 ajudante general, depois 
de t~1· ouvido ao commandante da ernbaJ·cac~o. o 
qual tinha visto ·o cupim, al~uns dias depois de 
lia ver tomado o commaf.ldo. (Lendo): 

• Rio de Janeiro.-Quartel general da marinha, 
em q de Dezembro de 1876. 

111m. e Exm. Sr.-Em execuçao do despacho de 
V. Ex. lançado no oficio reservado da inspeceiío 
do arsenal de marinha ela Córt~. relativo :l corveta 
Baftiana, tenho a hom·a ele pasi!ar ás mfios de V. Ex. 
a infoJ·mar,:to do com mandante da dita corveta acerca 
do assumrJto do dito officio, que conjunctamente 
devolvo a V. Ex. 

Deus guardo a V. Ex.-lllm. e Exm. 81·. con
selheiro Dr. Luiz Antonio Pereira Franco, ministro 
e secretario de Estado dos negocias da marinha. 
-Barão de Angra, ajudante general. " 

O Sn. Su.VEIRA DA MoTTA : - Refere-se .ao com· 
mandante Waldenkolk? 

O Sn. MINISTRO DA ~IAIIINIIA: -Sim, senhor. Esse 
commanclante, depois do diver~ir em alguns pontos 
do parecer da commissfio de vistoria, terminou do 
seguinte modo (lendo): <>Antes de conc!uiJ• releva 
declamr a V. Ex. que o estado geral desta corvntn 
il!spira-mc muita confiança, e não duvido que ella 
amda possa prestar, como outr'ora, impoi·tantissi
rnos SOI'VIÇOS. " 

Foi depois da primeira informa cão desse com
mandante, p1·alicamen!e exigente; porque enten
deu quo devia levar ao conhecimento do CJ.Uar· 
tel gencml, pam que este o trouxesse ao do goYcr· 
no, o estado cm que clle suppunha ad1ar-se o na
vio; foi depois dessa informaç:!o que se procedeu 
n lodo esse exame o, sendo elle ou \'ido a rpspcito 
do rcst~llarlo, tlisse que o nal'io, como se aehnva, 
Íi~spil·av~·lhe a m:tior conna~ça o entoJH)ia que po
dm conlllltJal' a pJ•rs[:'l' s"rv1r.os COH·tO 1:l p1·oslaJ':t. 

'rivo do iJ· a bordo 11' I'L'SpcJ·a da snh'Jt!a da •:OJ'. 
nla. 1\nles disto j:ll,i tinha estado, p:tm \•ct·itlear 
a cxislencia do cupim, que onl:io havia tlesapp:\· 

de ver. • . 
O Sn. ZACAR!As:-E vi o com efl'eito .•• 
O Sn. S1LVEIM D.~ MorTA:-Vio I 
O Sn. ~IINISTno DA MARINHA : - Vi como vou 

demonstrar. 
O Sn. SrLVEIIIA D.\ MoTT.\ : - O que se se:;ue é 

que V. Ex. não tem J'esponsabilitlat!P. · 
O Sn. MENDES DE ALMEIDA:- Isso é que é ver· 

da de. 
0 Sn. MINISTRO DA liARINIIA:- 0 honrado sena• 

dor rcfel'io-se a um facto, que foi noticiado ao pu, · 
blico em urna carta transeripta na ·gazétilha do 
Jornal do Commarcio, sob o titulo- Corveta Bahia· 
na-Soube da existeneia desta carta logo que ella 
aqui chegou. Mandei indagai' o que havia de e~acto 
a respeito. No dia seguinte ou dahi a dous dias li 
uma carta do commantlante que me era dirigida e 
a commnnicação official ao quartel. general. f:on
stando-me que se fallava t'm ardbada da corveta em 
pessimas cir~umstancias no Cabo da Boa Esperança, 
tomei o alvitre de mandar publicar no Diarw 0{/i
c!al de !5 de Abril, nfio só a communicaçfio do 
commandanto ao quartel goneml como a aprecia· 
ç:1o deste sob1·e os factos referidos pelo mesmo. 
commandante. O honrado senador ·pa1'eee que não 
leu esses documentos no Diario Of!icial. 

O Sn. SJLVEIR.\ DA l'líoTTA :-Esses não li. 
O Sn. ZACARIAS: -Ninguern lê o Diario Of!icial. 
O Sn. MINrsrno DA ~IARI:>i!IA- Mas o Jol'llal do 

Commercio transcreveu-os no dia seguinte,· e o hon: · 
rado srnador vae ver que as noticias dadas na carta, 
e de que se aprovmlou esta folha e nfio sei se 
oult·os jomaos, são con!estatlas ou por outra satis· 
falol'iamente explicadas. Escuso repelir os to picos 
tla notic:ia que !oram lidos pelo honrado senaclor; 
lerei sómcnte o oJTicw do quartól general e o do 
com mandante (Lendo) : . 

•Hio ele hneiro.-Qnartel-general da marinha, em 
10 tlc Abril do 18i7. · 

Il!m. e Exm. S1·.- Iucluso tenho a l10nra tlc 
levai' :1 prcst'n~~a de V. Ex. o oJTit:io, que acabo do 
recebei', tio Cilllllnamlanto cl:t COJ"I'Ola Bahiana, da· 
tntlo do Hltlu FtJI'l'J'eiro tio porto 1la citl:~tlt• 1lo 
CaLo da Boa Es!'cran~·a, danclo conta das avarias 
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pouco importantes soJTI'ida.s em viagem, o quo datle das avarias), prover-mo de uma verga do 
tratava tio repa1·ar cm uma doca, afim do potlor gavea do sobresalentes, acunhal' o mastro grande o 
pl·oseguü· em sua commiss:lo nos p1·imoil·os dias do collocar uma no1•a taboa da cinta das abatocaduras. 
torrente moz, em que se oJTorece a monção' faro- . • • • . . . . . • ..••...•• , •..••..• 
ravel para a navegaoão naquelles.mares, como este '· P~;. ·i~t~;.~edlo d; ~onsul;do, como verá. V. Ex:. 
quartel-general prev.io no itinerario maJ•cado pa1'a no fmgménto do jornal que junto tenho a hPnra do 
a viagem. . onvi:u·, ehamei concurrentes pelas folhas de maior 

, Quanto ás avarias sofl'l·idas nada ha a estmnhar circulao:io, e hoje 19 foram abertas as p1·opostas 
.por ser isso const•quencia da navegação do oce:lllo, perante um conselho administrativo, composto da 
como succedeu lambem a esse grunde numero de minl•a individualidade, do immediato, do f• tenente 
navios de que faz menção o mesmo commamlante. mais antigo e do official de fazenda servindo de se-

Deus guarde a V. Ex.- Il/m. e Exm .. ~r·. canse-. Ci"Jtario, do que se lavrou um te1·mo em livro att 
Jbeii·o Luiz Antonio Pereira Fr·anco, ministro e se- hoc prepa1·ado, resolvendo o dilo conselho aceital' 
cret·ario do Esta~o dos negocias da marinha.-Ba· uma pi·oposta que abrangia, com mais vantagens 
rúa de Anyra, ajudante-general. ,; pa1·a os cofres publicas, a obra de madeira é o ca-

• Com mando da corveta Bahiana, doca Alfredo, lafeto geral. 
no Cabo da Boa-Esperança, eni 1.9 de Fevereiro de Na mesma occasião preferimos a proposta parn 
!876. as ob1·as novas de fdri'O e conce1·tos da mesma os-

111m. c Exm. Sr. - Tenho a honra de participar reei e ·na mzão de i schilling e 6 pences por libra 
a V. Ex:. que no dia :12 do cor'J'ente mez, ~s 6 ho- de ferro trabalhado. . . 
ral da manhã, dei fundo neste ancoradouro com 29 · Pretendo conservar o mastro grande, cujo _estra· 
dias incompletos de viagem, tmdo o navio ex:pel'i- go por em quanto não posso considerar de gr·avi-
m~ntado uma COI'rilla com tempoÍJos dias 23 e 24 dade.» · 
do mez proximo findo, em velacho nos quartos Logo, vil o honrado senador que nao estava a 
sobre a pêga e polaca, Ires dias successivos de com- r-or·l'el~ com os mnRil'OH todos comidos do cupim; 
piela calma, algumas brisas honancosas e yariavcis, foi ajlen::~ o de pr·()a, que som·cu damuo cm vil·· 
ventos rijos dos quadrantes NO e' SO (principal- tudo de temJloral... . . 
mente deste), um dia de mar do escarcéo c iu de 
grande vagalhão. O Sn. Su.vEmA DA MoTTA: - As cunhas do. 

- mas!i·o do t1•aquete tinham cupim . 
'. ó' ~~~j~ ·e~. iio' ~~;·io' ;;.~je'ci~ s'oiÚ·~~·.;;~iti~~in;~ o Sn. MINIS1'llO DA lf,\lliNHA :..:...se tivessem, :u·· 
no casco, o que não ha estranhar depóis do nma · relwnt:~varn toda~; não podia 11 corveta navegar 
corrida, da calma que lhe succedeu, e do vagalhão ~o 1 c h d n 
que por. tão largo t1Jmpo 0 acompanhou, obl'igando-o aimla cerca tlu :. dias até c JOgar ao a o a on 
a balan"-Os 1\e ~randes amplitudes e quasi incessantes. Espet·anca, onJe, srja dito desde Já, o navio não · 

' v . cnll'ou ârribado, como· se asseverou, ni!o nesta 
Quanto ao velame, mastreação e apparelho em camara, mas col'l'cu nesta CdJ·te, accrescentar;do-se 

geral, tivrmos um velacho roto e o respectivo mas- 1 tar·éo rendido na altur·a da pêga (isto vel'ificou-se que a tripolaç5o 1 esertara, etc. · 
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Eu ni!o disse isso. arriando-o neste pol'lo), urna vela de pr·ôa quasi 

inutilisada, alguns cabos da manob1·a arrebenta~os, 
n fl)J'J'agem da bigota de um ovem da enxarcia do O Sn. l!INISI'no D.\ -~!.\niNHA :-Não foi V. Ex. 
l!·aquete a IJ3 partida, e JlOI' não laborarem bem quem disse.. . 
os ostagas de gavca nos respectivos sapatos; pelo Conclue o com mandante po1· este modo : "DUl'os· 
que J'tu obl'igatlo a fazer uma substituiç;io geral teem corrido os tempos pa1'. estas pn1·a~ens •.. • ' 
por .cabo de mimilha. (Eu •·ogo ao honrado senador .que altenda pum 

Po1· diversas vezes vi os escale1·e3 ameaçados, o esta parte final). ; "Duros Icem corrido os tempos 
no intuito de Jll'el'cnir quo algum golpe de mar os por est:1s pa1•agens. 
al'l'cL

1 
a.te nbo p1r~seguirneuto da minha commissão, Nestes ui ti mos dias aqui apartaram-de E. Ires 

reso vr su str ua· os turcos de madeim po1· outros navios de !)Tantle porte dcsaJ·voJ·atlos, outros do 
de ferro, que permitiam trazer as erubareaçaes mais agua aborta e pelas noticias vindas de .!..lgoa Bay 
elevadas e _conchegadas ao navio, par·a o que pe~o (costa oriental da Afdca) estão alli :mcorados 
a approrarao de V. Ex. cerca de iü navios com avarias mais·ou menos só
. Aqui não po~so prescindir de recorrer o calafeto rias. 
llltmor c extcrwr c descobr·ir· duas ou Ires folhas Procedente do llio da Pr·ata, rntrou ~,tma cor·veta a 
de cobru abaixo da linha ~lo Jluctua~ão para vedar a vapor sueca com 2~ tlias do viagem: sofl'l·cu Iam
agua que. npparcceu em vwgem, o que sómento na- bem no seu casco com os müos tempos o amauh1t 
qucllas Cll'cumstancias e com tempo rnanifestou-se entrarll na dóca, onde me encontro para recorrer o 
em grande es~al.a. O estado das obms vivas, por· ·calafeto geral. 
ngor:t, tranqudlrsa-me, mlo teu~o igual ~onvic1~iio O cst:Úlo da guarnivão J'oi o é assaz lisonjeiro, 
quauto :lsollr·as mortas. · •. como participei a V. Ex. cm telogmmum que scr·:í 

Devo tarnbc.m substituir o mastanlo do velaclro, expedido da Matlcir·a d1Jpois da ~hogatla do pa-
o p:lo d.a sor·vwl:t do llll partido ao eutr·ar na dtlca quet<J que daqui partia a l:J do COl'l'l'lltc. 
soiJ a du·ec(•:lu du capiliio tio porto (iul'elizmcutu o Do proveito vae Si!lldo a escola pam os aspirautc;; 
rl'gulamenlu das dócas o cxuue da respons:tbili-, a oJ!iciaes mariulwiros. 
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- Deus guardo a V. Ex.-IIIm. o Exm. Sr. barilo I senador comm6nto~~o facto dizendo que se poderia 
de Angra, vice-almirante ajudante general da ar· prestai' pal'tl habilitar o governo a fazer transfe· 
madn.-Eduardo Wanrlen/;o/k, commandante." rencia pam outra VCI'ba do que sobrasse néssa. 

O Sn .. SILv~m • DA "'oTTA .· -V. E v •• est.·\ absol· Accreljjle que, neste caso, a quantia .seria. apenas de 
~ " "' ·' algumas centenas de mil ré!S e basta esta consid~-

vido, a sua mestrança 'é que não est:\; portanto, raçiio. . 
tome cuidado com. clla. Notou o honrado senador que os mappas men• 
:- O SR. MINISTRO DA MARINHA:-J:í s~ vê, portanto, cionassemOO 1~· e 2··· cirurgiliL'S da armada, quando 
que foi exngemda, e até cm·to ponto inexacta, a niio ternos !l~VIOS p~ra torlos emb_arcarem. A cxpli· 
noticia que sahiu no Jornal do Commarcio. O navio caç~o tl fac1llma. Nao temos medwos somente para 
nao se acha nas·· cil·cumstancias ahi descriptas; o navws i srl_o. lambem precisos para as compan11ias 
que ha é o que acabo de expo1' fielmente ao sena- de apmnd1zes e para os çorpos de marinha para 
do por meio da loilum de peças officiaes que n:lo os hospitaes, as enfermarias e os arsenacs: Se o . · 
po<lern ser contestadas. . honra<lo senador quizer examinar mais detida· · 

Sendo a&sirn, creio que o honrado senador far· mente 0 mappa que trata do . corpo de saude, verá . 
me·ha a justiça do acreditar que eu niio mandada 05 lagares r.m que esses merhcos prest~m serviços. 
sahir um navio nas condiÇões, ~m que foi' S. Ex. o Sn. SILVEm.~ DA Moru 1 _ Ha muitos· navios 
informado que se achava a corveta Bahiana,rJnando que não. tcern medicas. 
daqui partia .. 

· O Sn. SILVEmA DA MorTA :....:. Com V. Ex. estou O Sn.' MINISTRO DA liARINHA :-Quando a lotaçi!o 
ititeiratnente satisfeito, mas com a sua mestrança do navio 0 exige dá-se-lhe medico.·Na:o o teem 
nno ; illudio a v. Ex. Havia cupim.. a!guns que e_st~o fundeados n,o porto, porque nestas 

. cu·cumstanctas póde um med1co passar vis1la a mais 
O Sn. ZACARIAS : - O cupim escondc'-se. . • de um navio. 
O Sn. MINISTRO DA MARINHA:- Tambem tratou. S. Ex. allndio ·ao facto dos medicas que deram 

o h_onrado senador de um facto, que precisa escla· parte de doente, e por isso !leixaram de embarr.a1· 
rec1mnnto. . na corveta Vital de Oliveira, quando scguio em 

Di:;se S. Ex. que a repartiçilo da marinha, .ás viag~m de i!IS.li'U~Ç:lo. Accresc~ntou que po; haverem 
vezes, ni!o é · mm to exacta nos seus mappas ou medtcos prmlegtados na mat·mha, occorriam some· 
tahellas para facilitar o transporte de verbas. lha·ntes factos. Fi'isando depois molho!' o seu pensa· 

Julgou-se S. Ex. autorizado a praft•rir este con- menta, limitou-se a declarar qae ha um med1co da 
ceita, lendo o mappa quó vem annexo ao mell rela· Lnil'riilha, que 'é ao mesmo tempo lente da faculdade 
torio,concernente aos capcllães da m·marla, no qual de medicina desta Cdrte. . 
appareee o nome do padre D. Fernando Corvello, Deelal•ei a~ h~nrarl~ senador· q~e o facto era real 
como estando em Matto-Grosso, quando, segundo e quo eu-niio,poma deixar de considerai-o irregular, · 
informaçlies que tem S. Ex., esse capelllto estrí tant~ que no meu tempo teem havido altas !Iiii· 
demittido ha mais de quall'O annos. . genc1as da parte de alguns medicas que desejam ir' 

Eu sabia que na enfermaria da força naval, que a concurso, qu_er para !yceus, q~er para as facul· 
hoj~ está estabelecida no Ladario, havia um capcl· LI ades de medJCma do R10 de Janen·o ou da Bahia, 
!fio, mas não tinha bem p1•esente o nome clesse padt·e; e de minha parte teem elles encontmdo uma formal 
por isso ni!o esclareci logo em aparte o nobre sAna• opP.osição ;· t_enho resistido . pertinazmente, e em 
ÔOI', Mandei, porém, saber no quartel-general qual mu1tas occas1ões tenho até deixado de transferil-os 
a razito deste facto, e de lá se me· respondeu que para. os lagares onde existem as faculdades -ou os 
tinha havido engano da parte do empre~ado que estabelecimentos scientificos, de que desejam ser 
preparou. o mappa, que o nome do capellito devia professores. · 
ser •. , Aconteceu até, Sr. presidente, que, ouvindo eu um 

0 s S M dos nossos officiaes superiores a respeito de ·uma 
. n •. ILVErnA DA OTTA:-Corrello. dessas prete!1ç~es, niio ~eve elle ·duvida em de~larat• 
O Sn. MINISTRO DA MAiliNHA :-.•. Benedicto que nilo havia mconvemente em se conceder a li· 

Conti, que era !JUCm estara servindo alli; quando cença para h· a cóilcut·so, mas que o inconveniente 
se Ol'ganizou o mappa. Mas pre>entemcnte o capei· estava em ser depois o . togai' obtido pelo preten· 
!rio dessa enfermaria é Constantino Farcio, ultima- dente, e por 1sso so devta cortar o mal pela raiz, ne
mento nomeado. Portanto, a questr1o é de nomr, e g~mlo a licença, porque uma cousa era consequen
não so verifi•:n o facto do oxislit· ficticiamente uma cm da outr:1; desde que ~e dava licença para ir a 
praça nos mappas, para facilitar lmnsftll'encias de concurso, t1nha so dado ltcenca pat·a aceitar a ca·. 
verbas, como suppoz o honrado senndor. dl'im ; ningucm concorre para n~o tirar o· !Ógar a 

O Sn. SILVEIM DA MorTA :-0 ccl'lo il que no que se pt·opõo. . 
mappa devia estar o outro. O Sr.. SILVEIRA DA MiJTTA:-Podia dar licença 

O Sn. MINcsrno DA M;IRIXH.\ : -Convenho; mas 0 para o concurso, de~larando que, se elle se fixasse 
bonmdo senado L' disse quo os mappas são inexactos, na faculdade, pm·dorm seu logaJ' na at•mada. 
por comprehcndm·cm pessoal que nao existe. Se O·Sn. MI!'IISTRO DA ~1.\lliNII.\! -Pol'!!oo-me o nobre 
S. E'l. n1to accrcsccntassc mais alguma cous1, cu scnadot·; tl isso mesmo .que cu n:to poderia fazer. 
poderia limitar a minlút explicnçrto; mas o nobru pot·quo a patente qno tem nm medico da m·mada il 
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igual :1 do qualquer official de marinha, as das
ses annexas gozam de todos os privilegias e ran
tageiJs que competem aos qffieines da armada; por 
conse~umto a patente é vitalícia o eu nao.pod!a 
despojai-o della. Se podosse, o nobre ~enado~ tem 
razão em entender que nesse caso eu dovra ter 
concedido a licença; mas entendo que o verdadeiro 
caminho foi aquelle que segui. · 

O honrado senador tarnb1Jm julgou conveniente 
apresentar algumas obscrrar.üe~ a respeito do modo 
po1· que· se fazem os fornocimeut,os para os nossos 
arsenaes. S.Ex. insisti o cm um ponto que tem sido 
na minha fraca opini:lo,satisfatoriament~ oxpl!cado. 
S. Ex. disse que os armazens dos almoxar•Jfados 
estavam cheios de genel'os o que entretanto eu fazia 
encommendas par·a a Europ~; pela razão do que os 
generos CJdst~ntos ·não snmam par·a ~s fins para 
que tinham srdo comprados e que mmtos estavam 
af.é deteriorados. Jil tenho á saciedade explicado 
e~!es. factos. . 

Não é exac'to, Sr. presidente, que ()S armazens 
elos almoxarifados estejam atapetados de generos 
improsfaveis. Expliquer largamente n~ camura ()os 
Srs. deputados o processo que segui quando hve 
de mandar' vir da Eur·opa alguns generos, em pe
quena quantidadr, para as necessidades do arsenal, 
e então demonstrei que nao foi senão depois de um 
exame acurado, feito pelo digno intendente da ma· 
rinha, o Sr. chefe de esquadra Benjamim Carneiro 
de Campos, que esfa enco'?menda foi apurada. Só
mente depois que elle yerJficou não haver absol.u

. tameule certos generos nos armazens, ou não eXIs· 
tirem outros na quantidade precisa para as neces
sidades do um semestrP, e que eu resolvi-me a 
mandar buscar para expeJ'icncia alguns destes gene
ros na Europa. Entr·elanfo S. Ex. diz que com 
a encommenda que fiz continuou a dar-se o quo já 
se observava, e vem a ser I}Ue os gener·os chegados 
não corresponderam :i encommenda, e por isto 
existem nos armaz~ns, como o honrado senador 
exemplificou, machinas de moer cafe,quo nilo Icem 
a menor· applicação. Já na outra camara dei a razão 
deste facto. 

O Sn. SrLVErR.\ D.\ ~[orT,\: - Fallaram lá nisso? 
0 Sn. MINISTRO DA ~IAR!NHA : - Tem sahido até 

em todos os jornaes. 
O Sn. SrLvErnA DA Moru :-Eu mio li ainda. 
O Sn. Mr~rsTno nA ~IAill:lllA :-Na Re{oJ•ma, quasi 

sempre saho. 

O Sn. SrLVEinA DA MorTA :- Ent~o foi mal 
feita. · 

O Sn. m!I'ISl'no DA !rAnrNU! :-Sem duvida. 
O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Enliio está at!ahada 

a quDst:lo. 
0 Sn. MINISTIIO DA ~!AniNIIA :-Sr. presidente, 

ainda tinh:1 de responder· a algumas das considera
ções feitas pelo hom·ado senador Jlela Bahia, que 
hoje fali ou, mas a hor·a está muito adiantada (apoia
dos), e eu, mio querendo ahusar .. da ~aclencra do 
senado, peço licença par·a terminar aqur, reservan
rlo-mo para cm qualquer outm occasi:Io cumprir o 
dever que tenho de responder ás observações com 
que o nobre senador hoje tanto me honrou. 

Ficou adiada a discuss.ão pela hora. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas forma

lidades com que fora recebido. 
0 Sn. PRESIDENTE deu a ordem do dia !(r,: 

1• part~, ati ás íl 1/2 horas da ta1·d~.-Discussâ'o 
da emenda da camara dos deputados ao cerimonial 
adoptado interinamente pelo senado cm 187:1. para 
ser ob!ervado no eucer·ramento da sessao legislativa 
daquelle anno. 

Continuaç:lo da 2• di!cussilo clil proposta do po
der executivo com as emendas tia camar·a dos de
putados e da commiss<io de marinha e guerra do 
senado, fixando a força naval para o annó finan· 
ceiro de :1.877-1878. 

2• part~ ás 2 1/íllto!·as ou ant~•. -A mesma já 
designada, accr~scendo: 

:!• discussão das pi'Oposiçcres da camara dos de
pulados : 

N. 331 de !875, autorizando o governo para ju
)lilar com os seus ventlimentos o Dr. Er·nesto Fer·· 
reira França, lente da faculdade de direito de 
S. Panlo. 

N. ~D do com!1le anuo, approvan?o. a pensilo 
concedrda rcpar·trdauwnte a D. M.~rra Ltnza de 
Souza Coutinho c a seus filhos. · 

Levantou-se a sessilo ás 3 horas e 20 minutos da 
tarde. 

00• IICIIIIÚO. 

EM 2(1 DE ~tAlO DE :1.877 

I'REt!DENCIA DO Sll. VISCONDE DE JAGUARY O Sn. Z,\t1,\nrAs : - Os discursos de V. Ex. não 
teem sahido na fle{orma. 

O Sn. MIXIB1'RO D;\ ~IAUINIU :-N:lo, senhor; sflo 
as censuras. 

O Sn. Zl.cAmAs :.....:.Ah I 

lilummna•io.-OnnF.M DO DrA.-Ceremonial para 
os actos de abertura e encerramento da assemhlua 
gcrai.-F.or1:a imvai.-Discur·sos dos Srs. 1\[entles 
do Almeida o Sill'eim da Alo !la. 

O Sn. MrliiSTno DA JIAIIINIIA :-N:To só expliquei 
l:t o faelo t'omo até :ipresentci o documento do 
nmpr·ng:ulo competcnto par·a nxanrinnr· o modo por· 
quo a crlt:ornmenda foi dewmpcnliada. Eucornrrwn· 
dar·arn-sc rnaebinas de moor eafe de cerlo nurnoro 
e dt:~!tl uumcro é que Yioram. Por· consequencia a 
cucornnwrula foi satisft,ila. 

A's U homs d.1 manhã foz-so a chamada o acha· 
ram.se prosoutrli 33 Sr·~. snnatloros, a saber : vis· 
eondo de J~guary, Dias do Carrallio, Cruz M:whado, 
Almeida o Alhuqurrquo, h:u·:to do Mnrnanguapo, 
Par•anagu:l,Mentles de Almeitla, Bar·r·os Bar·rcto, banlo 
de Co!c~ipo, visjor11lo de Nillrcr·ohy; Silveira Lof,o, 
Uchóa Cal'alcauti, Gotloy, !Jar:lo da Laguna, Lniz 
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.Carlos, visc.onde . de .Muritiba, Fausto de Aguiar, 
Correia, ba1•ao do Camargos, Junquei1·a, Figueil•a 
de Mello, Ribeiro da Luz, duque â~ ·Caxias, vis
conde do Rie> Grande, Zacarias, Fernandes da Cu· 
nba, Jobim, barllo de Pirapama, Diniz, Joâo AI· 

· Credo, Cunha e Figueiredo, viseonde do Abaelé e 
Diogo Velho. 
· Compareceram depois os Srs. Silveira da Motta, 
Jaguaribe, Nunes Gonçalve.s, visconde de t.:ara
vellas, conde de Baependy, Sinimbú, Saraiva e 
Vieira da Silva. 

· · Deixaram de comparecer com causa participada 
os Sra. Chicharro, barllo de Mai'Oim, Firmino, F. 
Octaviano, Paula Pessoa, Paes de Mendonça, -Tei· 
xeira Junior, · Antao, visconde do Rio Braww1 Na· 
buco, marquez do Herval, marquez de S. Vicente, 
Pompeu, visconde do Bom Retiro e Leitlio da 
Cunha. . . 

Deixaram de comparecer sem causa participada 
. os .Srs. bara:o de Souza Queiroz e VISconde de 
Suassuna. . · 

0 Sa. PRESIDENTE abrio a sessiio, 
· Leu-se. a acta da sessão antecedente c, ni!o ha

rendo quem sobre ella fizesse observações, deu:se 
por app1·ovada. - · 

Nilo houve expediente. -

mar, ordinarias . e, extraordinarias, mas no modo 
de fazer a applica~ao destas disposições, pareee-me, 
nós não temos seguido o melhor canunho, .'uma 
pratica mais acer.tada. _ · _· 

A fixação de forças de terra e de mar tem a 
maior correlação,· ou melhor, toda a connexao 
com a fixaçi!o das despezas publicas, e assim pa· 
recia que se deveria tratar primeiro do orçamento, 
11ara depois onhio se fixarem as forças de terra e 
ile mar. Poderíamos ter assim admillido uma pra
tica que me pa1·ece estaria mais de accOrdo com o 
fim e espírito de nossas instituiçlles, do que à que 
até hoje se tem siiguido, e, a meu ve1·, é que a 1Iis· 
cussão de forcas do terra e de. mar se ligasse com a 
discussão do orçamento, na- parte que lhe é corres·· 
p_ond~nte. . . · 

Mas, fixar forças sem se sa~er o que o pa1z possue 
pará despender cem ellas, parece uma especie de 
conttasenso. Ass_im poupar-se-ia em nossas sessões,· 
em que aliás dispomos de um espaço tao curto 
como o de quatro mezes, duas grandes' discussões 
de projectos da ordem do presente que ab~orvem 
inuito tempo, sobretudo porque nellas se envolvo. 
sem1,1re 'a discussi!o politica. Parece-me que esta 
prahca não existe em ouii'OS paizes, mas nilo posso 
asseveTar se nas constituições de óutros . estados 
menos Portugal, as disposições sobre a fixação das 
despezas precede ás sob1·e a fixação de forças. 

Imagine o senado que temos discussão po!ifica · 
CEREMONIÁL PARA OS .lCTOS DE ABERTURA E ENCER' na Occasiilo do exame.da resposta á falia do throno, 

R.I.MENTO DA ASSEliiDLÊA GERAL diseussáo politiea na fixação de forças de terra, 

PRIMEillA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Enlrou em discussão a ,emenda da ca111ara dos 
Srs. deputados ao ceremonial adoptado interina
mente pelo senado em i87i para ser observado no 
encerramento da. sessão legislativa daquelle anno. 

Não havendo quem pedisse a palavra, votou-se e 
foi approvada. · 

Foi_remettida á eqmmissão de redacr-ão. 

IIORÇA NA V.AL 

discussão politica na fixação de . forças de ma1: e 
discussão politica na fixaç4o das despezas publicas. 
Isto absorve muito teinpo. 

Ora se n6s .discutíssemos quando se tratasse do 
orçamento da guerra ou da marinha a fixação das 
forças de terra e do mar 'economizaríamos muito 
tempo que podíamos· om(lregar no exame de pro· 
jectos sobre ouh·as necessidades do paiz, mas as· 
sim se ni!o tem feito. 

Entendo que, pa1~a economia das. discusssões da 
assembl~a goeral, é um grande inconveniente o per· 

Proseguio a ~· discussão da proposta do poder dermos assun tanto tempo, pois, não ha negai-o,· 
executivo, com as emendas da cama!'a dos S1·s. de· ·gastamos mais de dous a· l!·es mezes só nestas 
pulados e da commissl!o de marinha e guerra do longas discussllcs, que aliás mais interessãm á po-
senado, fixando a força naval para o anno financei- Iemica politica. . 
ro de i877-i878. E' por isto que digo ao itlustre ministro que 

O Sn. PRESIDENTE sorteou para a deputação que não leve a mal o ter eu tomadO a palaY!'a nesta 
devia receber o Sr. ministro da marinha, os discussiio, não o faria se motivo relevante niio . 
S1·s. Jo~o Alfl·edo, UcbOa Cavalcanti e Fernandes .me justificasse. 
da Cunha, e sendo o mesmo senhor inh·oduzido no Venho, pois, á tribuna por causa das opiniões 
salão com as formalidades do e~tylo tomou assento exhibidas aqui ultimamente pelo illustre mmistro, 
na mesa á direita do 81·. presidente. sen4o me teria escusadC', aguardando o orçamento, 

como já escusei-me de fallar na fixação das forças 
de terra. Em verdade, Sr, presidente, ach~ que é 
contra-censo separar duas cousas que eslilo t.io 
connexas tão hgadas, isto ó, não. conhecemos os 
nossos, recurosos financciro's o queremos fixar com 
antecedente quantnm da força. · 

O Sa•. Mendes de .t.lmeilll\1- S1·. presi
dente, não é o proposito de fazer opposição ao 
illustre ministro que me traz hoje a tribuna. 'l'cnho, 
Sr. presidente, uma opinião a respeito da discussão 
dos projoetos das forças de terra c do mar. Julgo 
que a rratica admiltida cm nosso paiz nilo ó a mais 
conveniente aos interesses publicas o ;I economia 
!lo nossas discussilcs. Sem duvida a constituição 
no art. :W, §§ :1.0 o H tem determinado que se lixe 
annualmonte o quantllm das forças de terra .o de 

'TOX.' lT 

E ainda mais, Sr. presidente, este desacordo ap· 
parece com mais accentuação no caso da fixação das 
forças do ·mar. Como se comprehcntlo na fo1·çn do 
ma1·.o pessoal sem o material? Silo cousas inscpa· 
l'aycis. Na força llo te1:ra quo não dop4

0
t1e para 
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mover-se de um· tal material, comprehende-se fa· dar minha adhesao, ~~~ desejara que S. Ex. 
cilmrn!e o processo seguido, mas não é possível nos dissesse o que ó feito da refoi·ma qne 
irnaginai'·SO marinha, forra naval, sem navios. Fixar com tanta insl.ancia so pedia da execução do a1-t. 80 

·:doi'~':l unicamon_to do pessoal, ist.o é o m!nimo, elo regimento p1·ovisional. 
n:1o p:u·eco negoCio de tão gmndo ImportnncJa que Com efl'eito, o illl!stre ministro dir.·nos, no seu 
reclamasse a modicla constitucional, a m<•nos que relatorio, que so acha este negocio affecto :i secç.:1o 
não esteja ligada com o respectivo material. E' por dos negados da guerra e marinha do conselho do 
isso que, quando discutimos o projecto das forças Estado; mas como o seu relataria foi pi'Cparado 
de mal' vem foi·çosa o constantemente envolvidas as c csci·ipto, ha quasi 6 mezes, dcsrjara saher cm 
qucslõcs !lo material, porque isto é imlispensavcl. qull estado se acha uma questão, ali:Ís 1le lauta im· 

Vou agora, Sr. presidente, j'ustificar a J•az:to por portancia, e de que tanto se I rafou no anno de 187~. 
que me apresento hoje na tribuna. Entretanto farei J:l l:l vrro tJ·es annos, o para se da1· unia execuçilo 
ainda ma1s uma consideraclío. regular, c mais racional :i este art. 80, :i meu ver 

Não faca distincção, 81·. presidente. entre o aúmi· p:u·ecia qne n:to seria cousa de incommodar-se o 
nistrativci e o politico, não sei a· que é opini:lo genero humano. 
administrativa distin~ta de opinião politica, quando Mas, c0mo S. Ex. nos disse que esse negocio os· 
partilhando os mesmos principias se trata do apre· lava na secção do conselho de Estado, desejava 
ciaJ' actos do governo. Não faço c n:io posso fazer sahcr.so j:l se deu parecer. . 
esta distincção senão sob um certo ponto de vista; Ora, o senado sabe a maneira abnsiva porque so 
isto é, quando os partidos se nfio filiam no mesmo executa, c parece que se tem continuado a exccu· 
pensamento doutrinal. !ar esse ar!. 80 do regimento provisional. 

A politica, Sr. presidente, é a sciencia do govcr· 
no; governar nilo ó outra cousa senão adrninistrar O Sn· VISCONDE DE l\lumrrn.1 : - N:1o é o regi· 
o paiz; ora debaixo deste ponto de vista,. não monto provincial, é os artigos de guerra. 
comprehendo a politica senão corno atmosphera o Sn. MExDJ;S DE ALMEIDA: -Aceito a rectifica· 

. que ecrca a administração, que a involve 0 n .ins- ção Jue. me apJ•csenta o illuslre senadO!' pela llahin, 
pira. Mas, quando sustentando a mesma polilitm · d 
se trata de fazer repm·os ;í. marcha de qualquer mLJm Jro da comrn1ssão o marinha e I(UCrJ'a; foi um 
gabinete,. ou simplesmente :i gercncia de um ou equivoco ... l\Ias foi mesmo no regimento Jll'ovisional 
outro ministro, n:1o compi·efwndo essa, manifestação ela armada, que mandou reimprimir o nobre ex-mi· 
sew1o no ponto de vista administrativo; se o mi· nistro da marinha, onde li esse artigo; parece-mo 
nisterio pecca muito c gravemente na sua adminis· que não estou enganado.'· 
tJ·n~:1o, a opposição sm·gc naturalmente e est:l jus· O Sn. VISCONDE DE l\Iunmn1 :-Está. 
tifka1la; nias se ogabinetc ou algum minis!J·o teem o Sn .. ]\fENDES DE ALMEIDA :-... rer.1·o-me :( 
apenas alguns desvios cm sua ma1·cha ou n:1o apre· um folheto em quo vem esse regimento 0 os artigos 
sentam cnos taes que os inhabilitcm de proscguir de 11uorra. 
no govcmo, aquclfes que partilham sua P• ,Jitica, !\Ias não é cstn o quesMo; o que digo é que 
podem, sem cspil'ilo e nem prop.osito de oppusição, deste negocio tmtou·so aqui com muito empenho 
fazer rep~ros.afim de que os abusos não tomem cm 187~, estamos cm 1877 e ainda não se fez esse 
maiores ra1zes. mciiJOI"nmento promeltido, pois o abuso era cxtm-

Eslou mesmo pe1·suadido, Sr. p1·esidente, que as ardi nario o as providencias eram reclamadas de ha 
observações, as reflexões, as mesmas censuras se muito tempo. , . 
'podem fazer a esses actos, que não toem g1·avo im- Eu tenho aqui, ·Sr. prcsidlinle, uma Revista dd 
portancla e se podem admittir sem caracter de Marinha de 18131, cm que osso negocio vem aprc
opposiçilo, max1mo em urna cnmara. que, como o senln!lo com as feições proprias 0 ao mesmo modo 
senado, n~o é a que faz a politica, como se diz, pois porque foi aqui apreciado cm 1874, cm quo 0 hon· 
n:io é a camar:r 1:1·eada pela opini11o elo dia, mas 1•ado ex-ministro da ma1·inha r~conheceu a neccs
camnra conse1·vadom. si dado de um regulamento pa1·a cohibir esses abu-

PoJ' cerlo, Sr. presidente, posso continuar a sos, porquanto alguns officiacs de marinha entoo
apoiar cm geral a politica .do ministerio, o toJJavia di:un, quando cornrnandavam, quo, assim como 0 
nM estar de accordo cm todos os seus actos, alguns ar!. 80 lhes pomlitlia, cm falias que não subiam ao 
por merecerem simples reparo,, ouli'Os verdadeira conhecimento do conselho de guerra, a applicação 
censura. Quando os principias são ra,dicalmcnlo do 2ti calahrotadas ou chicotadas no marinheii'O ou 
dillei·enlcs, cnl:io a politica toma sna verdadeira soldado da armada, tamhem podiam .mandm· daJ' 
posiç:1o; j:i se nãJ trata do administração, mas dr. 20q de uma .Ycz ou distribuil-as, dando 2ti cm 
dognm políticos. Não ohslanlo, quando os pa1·tidos tlillc1·cnles <lias. Eslc abuso é por corto g1·avis
s:1o lilhos da mesma doulJ·ina. o reconhecem os simo ..• 
mesmos dogmas, corno considero entro nós os par· 
tidos monarchicos, a dislincçilo politica não appa- O Sn. Scr.VF.IRA DA Mo·I"I'A:-E j:í se Iom d:Hlo. 
recc I <lo pronunciadamenll', o n:lo so destaca 1ln qno O Sn. MgNngs 1m J\J.~nnnA: - ... e I'Cvelou-so 
ll adminislralii'O senão no modo do apJ·ociai' o~ ainda 111ais que, 1!11$1110 os mais humanos tios com-
actos dos emulas ou arlvoJ·sarios. mandani.1Js dos nossos navios, faziam applic:w:lo · 

Mas, antes de examinar as opiuilii'S omillidas dnssa d<',sc como o mínimo. " 
pelo ifluslrc minisl.t·o nesta casa, :l ljllO u;1o posso Lfn1 nrgol.'io llnsla onlem merecia roalmrnto, 
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toda a attenção do ministcrio, so!H·etmlo tratando
se de um ministro que, coustantemento, tem sido 
accusado de dumasi:lllo bondoso. 'l'eem-sc dito que 
é urn ministro bondoso por ex:cclletJcia o pot·tauto 
hum:l!lissimo, e por esta causa sempre pensei en
contrat· no seu rehttorio alguma cousa que me sa
tisfizesse. Vejo, porém, que es!a questão ainda 
atravessat•á as duas sessões do 1.877. c it•á adiante; 
e é para nilo deix:al-a, pMe-se dizer, pt·escl'ipla, 
que eu chamo para ella a a!lcnc:ão do uobre minis
tro e conlio que com todo o zelo a vt·~star:l. 

Quero sempre, St·. presidente, lêt• ao senado o 
c/ue sobre o asstirnpto disse, em :185~, essa revista 
ta marinha, intitulada Revista Maritimct Bl'asileira, 
no _nurnet·o d~ :19 de Ag~sto daquelle anuo. E' un~ 
arhgo denommaclo Casttyos corporaes, do qualleret 
alguus pequenos IJ·echos : 

. ~fas, força é confessar, a b01•do de outros vasos 
pt•ecede apenas ao castigo um grito elo official : 
Guardião traz a chil1ata I . 

E sem as formalidades que o regimento exige, 
sem a menor explicação ao paciente, inflinge-se a 
pena, que .muitas vezes a colo!'a impoz. , 

Deste mouo não se estimulam os bons sentimen
tos, se é que tal meio póde alguma vez conseguir 
este fim; alanba-se o corpo de um homem nosso. 
igual perante Deus, obl'!gando-o a despir-se elo 
pudor para habilitai-o ao rebaixamento da sua dig· 
nidade, sem a qual nilo póde bem figurar nessas -
scenas degradantes de que é o principal autor.• . 

Mo é de :1854, ha 23 annos I · 

cc O habito faz lei. Castijla-se hoje mais por habito 
do que JlOr lei. 

O regunento provisional da nossa marinha parti
cnlarisa os casos em que se deve applicar os castigos 
corporaes, e conta com fleu~rma o nurnero de pan· 
cadas; na o podem passar de 2i.i por dia. • 

Faço estas l'eflexaes, como disse Sr. presidente, 
unicamente ·para que o assumpto na:o cáia em pre· 
scripç:io, e ~orno o nobre mmistro é ·reputado o 
mais boncloso dos que tem havido, •• 

0 Sa. SILVEIRA DA ~IOTTA :_.:_Isto é verdade. 

Aqui falia-se no regimento provisional da nossa 
mat·iuha ; pot· isso creio que o nobre senador está 
llnganaílo. -

O Sa. ~fENDES DE AL)iEJD.~ :'-. . . estou -certo do 
que S. Ex, n:io deixará eahir em esquecimento. 
objecto de tanta irnportancia. 

J:l não reclamo, Sr. presidente, como para o 
exet·cito, a exclusão do castigo corporal,. mas peço 
que se modere esse castigo quanto for posstvcl, 
no interesse da humanidade, sem que com isto O S1t. vtsco:;nE DE MuniTIM : -Não, senhor. 

O S1t. MENDES DE AL~IEIDA.: -Aias diz-se aqui: 
regimento provisional, e foi ainda esse uu1 dos 
motivos do meu equivoco. 

O Sn. viSCO!;DE DE 1\funJTIDA: -Mande buscar 
o rcgimentoprovisional c veja. 

O Sn. MENDEs DE AI.!IEIDA : - N:io il pt•eciso.
Podia ter trazitlo o folheto assim intitulado-Regi· 
menta Provisional-de que me fez presente o hon· 
rado ex-ministro tia mal'inha, e onde se encontra 
os artigos de guerra de 1790, os que importam para 
a questão. ( Contitmantlo a ler) : 

cc !\las cumpr·e-se á risca o regimento? 
Não; absolutamente não, 
Primeiramente lm gente de mna lmma11idacle sin-

!Jltlat•. . 
cc Vinte. e cinco vat:adas por tlia nao di;pens~m 

uma repe!tção success11'a ele 2~ cm 21! horas, Asstm 
se se rleve dat• uma dóse cada. dia da semana, torne 
o paciente de uma só ve::: sete dóses, e como o re'
l(imento precisa de r~(ol'ma., a applir:ac::io rio ~00 atú 
ilOO var·adas ont1·a na ordem naturai elas cousas. 
Com tJJfeito ó muito mais philantt•opico isto, do que 
ti ar vinte e cinco por dia; w!o ha corpo que aguento 
castigos de act:iio t:io lenta. " 

E' 11111 pl'atwo que pensa assim. 
Depois o regimento ó letra morta ainlla cm 

outro sentido. 
Os commaudantes dos navios da armada cm 

geral delegam a aulot'idatlc .do castigar, que ali:is 
lho é privat1va, eut seus inmwdwtos c algumas vezes 
atú nos oJJicicws, 

a disciplina soJTra. . 
A illustrc commissão de marinha e guerra, de

pois de fazet• varias censuras ao nobre ministro, 
sob o titulo de esclarecer o projecto que veio da 
camam dos deputados, nos termos em que tem vin
do sempre, sem ar:h:u· obstaculos, nes;es 40 ou 50 
annos, cm que tom funccionudo no paiz o systema 
t·eprosentativo, apresentou emendas, que. o no
bre ministro aceitou facilmente. Fit·mou-se mais 
urna innova(lão com este proceder elo nobt·e·minis
!ro, porque não quiz, pel'lnitta S. Ex. que o diga, ' 
suslentat• a doutrina cslabclecida ha tanto tempo, 
que o uso tem consagmdo e da qual ·ni!o resultav.a 
inconveniente algum. 

S. Ex. foi mais longe. Acceilou na camara dos de· 
pulados um additivo e de suas palavras cu conclui· 
CJUC, tendo-se apt·~scntado alli muitos additivos, 
S. Ex. para diminuir a opposkilo que.sofl't-ia na
quclla camara, aceitou um, como um compromisso, . 
como so dissesse : cc no meio tle tantos, aceito 
aquelle quo me parece menos perigoso e que inais 
se coaduna com a minha opinião. " 

Chega a proposta ao senado, o a commissao do 
marinlm e guerm sepam esse additivo, como um 
assnmpto 'de somenos importancia e sem opporlt\· 
niliade, o prestando-se a se1· distmtido om outra 
occasi:io. E o nobre ministro aceita isto, o que em 
pal'te estimei. . 

Pensei que S. Ex. se r~ontcntnsso com dizer: -
cc discuta-se em outra oceasifio; " mas fez além 
disso um pudido c ú ~om esse podido quo cu n:ro 
mo posso confoJ'Illar·. 

D1sse S. Ex. : lia navios nossc.s, rli~amol-o j:i, om qno l':ll'a wz 
so c:rsti~a. cJ oudo uetu por i~so rlcixa do roinat' 
lllUila di.;t:iplina. Homa aos seus diguos comuJau· 
tlan tus I . 

cc Vonrlo cu que isto não irnpot·tava a rejoi~ão 
da idéa, mas apBnaH uma. quesllto lle formula, utiu 
tivu rluvirht om ~tssuHtit· a isso, certo rle :que o se-



.·, 

. :' 

'I 

I 
I 
I 

316 ANNA'ÉS' l>O SENADO 

nado tratará opportunamente 
sidade. » . 

de prover esta neces- feito ldentica reforma para as faliuldades1le direito. 

O illustro ministro fez um pedido, dizendo que 
quer que esse negocio se trato logo, porque este
opportllnamente,- no seu discurso, não quer 1Jizer 
oulm cousa senão que não fique isto para as · ka
,lendas gregas como podem acontecer, porque 
· s .. Ex. quer que se faça j:l esta reforma na lei ·de 
~3 do Setembro do i873. 

Mas os inlot·esses particulares andaram ahi movendo 
as cousas, e o· caso é que tomou-se a voltar para 
Iras, acabru-se com os oppositores naquellas fa
culdades, Jlassando ·estes de rim jacto para substi
tutos I Anilamos ~ssim em guast. tudo ; para Iras 
e para diante, nao ha ostabihdade em nossa legisla· 
cão, ainda a melhot• rell~ctida. . · 

E' com isto que não me posso em verdade con-
formar. · 

Sr.· p1·esillente, custou muito ao nosso parlamento 
c ao governo o preparo, a organização, a discussão 
e a votação de uma lei de promoçúes pat·a a ma
J•inba: depois de todo este esforço, ·ainda se per· 
miltio que, parà ella ter completa oxecuçilo, me· 
diasse o espaço de Ires anuas, espaço que findou-se 
a iS de Junho do anno passado. 

E', pois, uma lei que não está cm completa exe· 
cuçilo se nilo ha menos de um anno, e no em tanto o 
nobm ministro da marinha aceita o additivo na ca· 
mara dos. deputados para estragar o systema todo 
da lcgislaçilo de promoçúes, para alterar uma lei 
que S. Ex. votou, como deputado, sem duvida 
porgue estava certo da sua bondade. 
· Mas, que razões moveram o illustre ministro a 
aceitar este additivo, a apoiai-o, em fim a mostrar-se 
necessitado do uma reforma na lei? J,endo seu 
J'elatorio ou vejo o seguinte: " Harmonizar a lei de 
promoções na armada com a do exercito, quanto 
ti opllOI'tunidade de tempo pára preenchimento das 
vagas. " 

Ora, Sr. présidente, isto será uma raza:o grave, 
relevante pam se destruir o sy$lema de uma lei, 
acto da passada legislatura, qne ainda não tem, 
pó de-se dizer, um anno de plena execução? Pois 
aquelles ·que prepararam esta lei, e a defenderam 

·com grande empenho e zelo, não sabiam como era 
que se procedia no exercito sobre o mesmo as· 
sumpto? Sabiam certamente. Porque então nao 
quizeram esta harmonia? E' porque entenderam 
que o systema da lei de promoções da marinha era 
o melhor, evitava o arbítrio, dava lagar ao governo 
pensat• bem o espaçadamente sobre a sua escolha. 

~las, desta. maneira, a lei não se tem executado 
ainda, não se conhecem todos os seus defeitos, que 
só a pratica póde mostrar, e, enh·etanto, o nobre 
ministro vem pedir ao senado, que cuido desta 
J•eforma opportunamente I N:io tem outra razão 
senão a harmonia com o mi11istel'io da guerra, Mas 
a pratica seguida nas promoções para o exercito 
não ó posterior :í nova lei, nem des·conhecida da 
commissiio, que preparou este IJ·abalho ; é pratica 
constante do decreto n. 4,619 do 4 de Dezembro 
do 1870. 

• Eu comprehendo muito .bem, S1·. presidente, de 
onde vem este mal, esta instabilidade geral na nossa 
legislação ; nlto se conta com o dia seguinte para 
nenhuma. medida consagrada em lei : o que se faz 
hoje, desfaz-se a manhil. 

O nobre ministro ainda apresentou outras razOes 
em pro de sua reforma que sao, a meu ver, e aes· 
culpe-me S. Ex., tão futeis, como a que apresen
tou em seu relatol'io: «Ü que ·proponho nao ó 
novo, o que Jlroponho j:l se pt·aticava na marinha, 
o que proponho. pratica-se no ~xeJ•cito. • Ora, ~ao 
razões estas que possam destrmr o systema de uma 
lei? Que não é novo sahiamos muito bem, porqun 
já havia no exercito, mas a marinha uao qn rz 
adoptar, o o pal'lamento todo, onde funccionou como 
um de. seus membros o actual nobre ministro, 
na legislatura passada c.oncordou nesta doutrina, 
e lhe achava merecimento. 

E" uma reforma de ta:o pouca importancia que 
nlto sei como se poderá attacar uma lei de tanto 
alcance, somente pelas razões de gue já dei copia. 

Ora, Sr. presidente, o art. addillvo consiste pri
meiramente em reformar o art. 2• § fi• da lei. 
(Lendo) : . 

uSendo ímpar o numero de vagas, a fracção será 
considerada unidade na parte da antiguidade,, 

Qual é o gmnde mal que póde resultar ao paiz, 
o mesmo á corporaç;io da marmha, desta dispostção,. 
para se ferir uma lei que ainda niio tem um anno 
de pratica ? . 

" 2• o art . .t• (lendo.) O preenchimento das va· 
gas que occorrerem terá lugar annualmente, excepto 
em tempo de guerra, e todas as promoçaes e nomea· 
ções serão logo publicadas pela imprensa., 

Esta disposição, Sr. presidente, dil·ei mesmo 
esta faeilidade de desmanchar no dia seguinte o 
que com tanto traha lho se faz na vespera tem sua 
explicação natural nas doutrinas que entre nós' 
vogam, maxime nos cultores da jurisprudeneia. 

Do tudo isto conhecia o ministerio passado, que 
tratou deste nrgocio, conhecia o senado e a camara 
dos deputados, e ninguem se lembrou de fazer esta 
ferida na lei, sómente para liarmonisar com a 
ontra legislação. 

.Estamos no caso da legislação do instrucçilo pu
hltca. Fez-se uma reforma para as faculdades de 
nwdccina, cm quo estabeleceu-se alem da oscala do 
substituto a de oppositor, o não se tinha ainda 

Eu estou persuadido, Sr. p1•esidente, que a -ins
tabilidade do nossas cousas, do estado precario da 
nossa Jegislaçi!o vem do famoso principio da sobe· 
rania do povo, porque, como o soberano povo póde 
ter amanha uma opinião ou vontade diversa da da 
vespera, tudo se torna instavel, sem firmeza~ Como 
este soberano poderá manifestar a sua autonomia, 
sem esse continuo movimento. filo compativel com 
a sua natureza~ Em verdade, Sr. p1·esidonte, as lois 
deixam do ter certa respeitabilidade ; quando são 
attacadas no dia immediato ao da sua promulgaçao. · 
A legislatura passada adoptou esta lei e agora 
quor-se j:í desti'Uil-a. . 

Quando ultimamente em França deu-se o facto 
nolavcl de quere-~: o ministerio destruir a lei da 
inslruc~ão publica, votada pela assombltla nacional, 
lei que no anno passado come~ou a funecionar, o 
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publico naquelle pliiz,e mesmo na Europa, estranhou Bahiana nessa viagem de instrucçtto de officiaes 
essa tentahva gue o sena~o francez. ~ortou pela marinheiros que fC!i fazer. . . 
raiz. Na verdade, Sr. presidente, depo1s de se ter Portanto, nilo Bill que merec1mento dá o honrado. 
votado com tanto esforço aquella le1, em que se ministro á classe dos officiaes do culto. Lendo seu 
davam certos direitos que so reputavam adqUiridos relatorio, vejo que S. Ex. só os quer para as guar· 
aoiÍ cultores do ·ensino livre, immedilltamente no ni~ões; para as praças de certa ordem; para os of· 
anno seguinte fosse proposta v. elo governo a sua fiCJncs ou para os que pretendem essa posiçilo, nllo. 
revogaçAo. Mas, aqui no Bras1f, estamos iofclis· Para que religiilo, se esses funccionarios, ou que 
mente observando caso identico. A legislatura pas· esperam sel-o, podem se regular tilobem, díspen· 
sada, em que funccionava maioria conse1·vadora, sando esse adminiculo; ás _guarní~õ~s, essas sim, 
votou uma .lei ímportan.te, que tantos esforços grecizam naturalmente para tranqullhdade das ou·· 
custou para se levar a elfCJto, e agora vem o nobre ras classes. · · 
ministro, por causa destas duas disposições, póde- Citarei ipis verbis o que disse o illustre ministro 
se dizer, de fraco alcance dizer : " nllo, desti'Ua-se, (lendo) : · . 
o que .está feil~, c ainda pouc_o experimentado que 11A influencia que as praticas religiosa~ exercem 
ó para harmomsal' com a leg1slaçl!o _da guerra " , no espírito das guarnições, é por si só uma consi· 
quando dcvêra esperar que na reparllçllo. da guerra deraçilo valiosa pa1·à determinar a maior regulari· 
se fizesse~ mesmo esfor~o para harmon1zar a sua dade no desempenho do importante serviço a cargo 
com a leg1slaç1Io da marmha. _ dos offiCJaes do culto, a qual dítllcílima é de con· 

Mas, parece-mil que ·os membros do ministerio seguir sem a creaçáo do corpo de capelliles da ar• 
andam em luta. O nobre ministro da marinha, mada, providencia por mais de uma vez suggerída 
como é bondoso, quer harmonísar, mas ao mesmo por meu íllustre antecessor.» 
t~mpo procura olfender o nobre ministro. da _guet•ra, De sorte que para as outras classes nilo silo ne· 
d1zendo que. quer uma corporaçilo eccle~Ja.shc~para cessat'Íos os otllcíaes do culto; nilo precisam de 
a sua reparhçilo, ma~ _na~ como a do m1msterto 4a seus serviços em todos os assumptos em que inte
guerra, gue est~ m!ht~nzada, e por consequenc1a ressfio suas almas. Mas então com as guarmções de· 
desacred1ta um.a .mshtutçffo senão. r~gulada susten- 1,0 dar-se a mesma cousa; porque dos exem,11los 
tada por um mm1stro ~eu companheiro. Não houve de cima .ó que os que estito .cm baixo se aproveitam 
-mesmo .n~ste caso. mm ta attençllo da parte do hon- para se guiarem. Desde que a religião nilo serve 
ra~o mmJsh·o. Paree.e que S. Ex. nl!o leu b_em este para os que estilo de cima, os que estilo em posi· 
arhgo do seu relatorJO, çilo infe1'1or na:o se importarão com ella, reputarllo 

Com os olficíaes do culto, como S. Ex .. chama os cousa de pouca valia, sobre tudo havendo essa dif; 
ecclesíasticos emp1·egados na marinha, quer fazer ficiencia de otllcíaes do. culto, porque apenas 3 na
outra corporação, melhor organísada, mas não como vios os toem a bordo. Penso que o nobre ministro 
a actual da guerra que está míl.itarisada. S. Ex. quer não foi bem iJispirado nesta parte do. seu relafolio. 
outro systema, que diz ser o da Franç11 som outra Desejando eu apreciar até que ponto chegava a 
explícaçilo; mas nao sei se o nobre ministro ainda importancía desses otllciaes na repartíçilo a ca1·go 
hoJe o sustentará pois que -a actual assembléa de S. Ex., fui examinar uma das instituições de 
dat1uelle paíz n:Io consentia que mais funccíonasse, que o ·nobre ministro foi o creador, e (jUe S. Ex. 
excluindo do orçamento esseR officiaes do culto, estima como um dos actos mais notaveis de sua ge· 
como o nobre ministro denomina os ecclesíasticos rencía que deve levará ~osteridade seu illustre nó· 
da marinha. Se áS cousas marcharem assíin, a mari· me. Refiro-me, Sr. pres1dente, ao collegío naval 
nha que é uma repartiç!Io !ilo importante, que mesmo cujo regulamento o nobre ministro fez appensar ao 
na Inglaterra nao é entregue somente ao bom ar· seu relatorio. 
bit1·io do ministro, mas a uma respeitava I corpo- Logo nos i •• artigos se vê que o nobre ministro 
raç!lo, organísada ha mais de dous seculos, por se inspirou-se na legíslaç!Io do collegio D. Pedro II. 
receia•· para e lia a instabilidade das mudanças, c as Por isso n!Io JlOSso louvai-o como era meu deseJO. 
velleidades niinisteriaes, terá uma legislaçilo somo· Imagine o senatlo que entr!lo para esse collegio me
lhante a do collegío D .. Pedro II; cada ministro fará nínos tle !.O a !.ii annos, que tem de estudar durante 
urt.a refor~a. e se contará tantas refot·mas quantos 3 annos e que, entretanto, s!Io sobrecarregado~ de 
forem os m1mstros. estudos superiores ás suas forças pela segumte 

O dia de amanhi! será a vespera ou o dia de maneira: (lendo). 
ou!J·a reforma. . - " !.• anno.-Arilhmetíca até pro,Porç~es; ele-

Exammemos, Sr. prcstdente, esta ques!fio do mcntos rle grammatica portugueza; h1stor1a do Bra
of!ic.íaes do culto .. E' curioso o que ~isse o nobro si I ; geographia phys_ica, especialmente do Brasil ; 
mmtsfro !l~sle aJ•t1go do seu relatoJ:JO. Informa o inglez o francez (le•tura, tJ•aducçilo e. ~lamentos 
no~•·e mm!slt·o que para uma marmha, Q!IO tem gmmmaticaes) ; desenho linear ; exerc1c1os gym· · 
1nu1los nav1os o transportes, e_mlJora diga o nobre nasticos. 
senador por Goyaz que a ll)llJOt' pn1·te est:l podre, V . 1 . '(l l ) 
apenas ha 23 destes officmes 1 Examinando-se eJnmos o segunc o nnno . enr o • 
q1inntos osffio emhn•·cndos, se vll que são tros, scn· 2• anno.-AI'ílhmetíca (estudo completo): bis-_ 
do dous cm Montcvidoo nos dous navios que hl so toria antiga; contiuuaç~o da historia do Bmsil 
acham, o tendo outro seguido a bordo da corveta (estudo completo); conlinuaç[o da geographia phy· 
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sica (estudo completo) ; fmncez o ingloz (leitura, 
tt·aducçUo e gmmmntiea); ·desenho .linear (conti· 
nuaçáo); exercícios gymnas!icos, comprchenclendo 
natação. 

0 Sn. DAU.lo DA LAGUNA : -SegÜntlo O regula· 
monto da marinha, devo ser. 

O Sn. MENDES Dll AL~IEIDA :-N:ío o do collegio 
naval, porquanto o regulamento não diz a rospoitõ 
cousa alguma. Defino quacs são os professores, mas 
não tliz lambem IJUe o capelliío seja. Este capolláo 
ha de so1· o que sc,·vo no aJ'seual, o~ da uma. outl'll 
repartição, tendo .Portanto do repartu· o serv1oo .. 

3• anno.-Algelim elementar até a resolll('áo 
das equações e dos problemas do 1• grüo; historia 
media e u1otlerna ; pOI'tllguez (oxm·cicios orlhogl'il· 
phicos e de redaC('11o); geographia (estudo com· 
plcto) ; francez e inglcz (tlomposi(::1o e conv~rsa
(l:to); no(:lícs de gcometl'ia elementar; exercícios 
gymnastico·s, inclusive natallão. " 

'. 
01·a, senho1·es, isto é suppo1·tavel por.cJ•ianças de 

iO a Ui :umas? Quer ainda ver o senado corno o 
illuslre minisli'O exigia habilila('ões para se entJ·ar 
nosso collegio? Vou I cr o art. ti• : 

" A matricula ter:llogaJ' por ordem do ministro, 
p1·ovando o candidato na Corte perante o diJ•eclOJ' . 
do collegio, c nas pro.vincias perante os presi· 
dentes. 

1•. Que e cidad<io brasileiro, ele . 
De modo que, Sr. presitlente, lodos os filhos de 

cstrangeiJ·os, nascidos no paiz, que n:to podem oble1· 
·a qualidade de cidadão lmsiloiro, se não quawlo 
tiverem 21 anno~, não tem haLilitações para entmr 
para esse collegw. Attl então não podem escolher 
sua nacionalidade, c vivem nas conuir.iies de seus 
paes. • ' 

O Sn. ZACAIUAS d:í um aparte. 

O Su. MENDEs DE AL~IEIOA :-Isto e outm ques
l:!o. i\Ias, da manr•ira porque est:í dcclamdo no re· 

· guiamento, ú inexequível ; porque os filhos de 
estJ·angeiros, só aos 2I nunos, tl que po1lem escolhei' 
a nacionalidade. . 

Portanto, antes disso não ha propriamente cida· 
dão bJ·nsileiro ; hão de seJ• IJUando escolherem. 

Doutrina chl'islil é out1•a condir.:to qne o nohre 
miuislJ'O r''rJUeJ'; provaveimenlc éom a prova do 
exame. 

Ora, que doutrina cl!l'isl:l póde sabc1· uma criança 
de 10 nnnos ?- . . 

Mas como CJ'eJO IJUO naturalmente no collegw 
n.1o havcr;l cape lia, por ser talvez desneces~aria, o 
capellão seJ'VÍJ':í para os casos de morte, po1s que 
vem logo após o enformeim, naturalmente para fa
zei' as encommendaçiles. 

E' o que á p1·imcira vista parece. 
Sendo aqudle cstabclecimeuto um internato, 

se o menino nrr9 for de. família que exista na C61:tc, 
ndo poderá ma1s contmu.ar a aprender a (louli·ma 
christ[, e antes esqueceJ'ii tudo quanto ap1•endeu, 
po1•que alli ninguem mais lhe vae ensinar. Eis um 
estabelecimento diguo de um paiz ca!ho!ieo, enja 
religião deve ser a base de toda a instrucção. 

Julgo que o honrado ministro, cujos louvavejs 
intentos rceonhe~o, mto Sd aconselhou bem a res
peito deste collegio na distribuição das materias rio 
seu ensino poculinr e mesmo no a!Jantlono em·que 
fic~m as crianças qu:luto a ensino religioso. 

A nintura que o honmdo minis!J'O nos faz t\o 
bat:ili1:1o naval, dos olliciaes marinheh·os o a res
peito de ensino do manejo da artilhada, dá uma 
illea bem !riste do estado de nossa marinha. 

O Sn. SILYlliJl.,\ DA MorrA ·:-E' uma verdade. 
O Sn. MENm~s DE ALMP.IDA :-Nós não íemos no 

IJa/.alhão naval quem sai!Ja dar um tiro como arti
lheiro. Em geral, os olfidaes marinhciJ•os s;lc amll· 
phabelos, alem de poucos, est:io na mais dcplomvel 
Si!Ua~ão a l'CRJlCÍ!O de habilitações do >Ua Jlf?fiSSiiO' 
Ago1·a e que apparece o eusino desses olficmes, e, 
pó•le S1J dizer, p~la prime.im vez, c cu, l)C~t:l occa
si:io, J'e!Hlo mu1tos elogws ao nobre lll!lllStro por 
esta ..• 

·o Sn. SILVEIRA DA Moru :-Tentativa. 
Talvez, t1·es ou IJUaiJ'O orações das mais V.\tlga· 

1;ishdas e um pouco de cathecismo ; nada mais. 
Mas, abaJ_nlonar, S1·. p1·esidonte, uma criant'il em 
taes conclJ(llics em um intemnto, sem to1· fJtWrn lhe 

·possa en~innJ' a tloutJ'ina da sah•aç:lo, dcsenvolvenrlo 
o seu esiHJ'Íto, tluma me.litlit mui singulaJ•, e pout•.o 
:~crc.d_ita o ~stahele~!menlo. Pelo meno~ os paes de 
Janulw, res1dentrs Jura da CuJ·le, wlo fwanto tmn
IJIIÍ 11 os, mandando para a 'ui seus filhos. 

O Sn. 1\!J.a'iDES o~ ALMlliDA :- • • . por esta os· 
cola cstablllecitla na coJ·vcta·ou fragata se não mo 
engano. 

O Sn. n.m.lo DA LAouxo~:-Ntlo tem capelhto. 

O Sn. MliNJJllS nÉ AL>!iiiDA : -'!'em, tl venl:llle; 
mas n:!o é professor de doutrina. E' só •:apoll:to pam 
tlizoJ' alguma missa em dias delemlinados; por· 
quanto, no capitulo Ü", art. 2:i, que enunWJ'a o pes
t:oa~ do estabeleci~IIL'nlo, ha nJuaHsla cm IJUO vcu1 
o du·ccl?'', os pi'OlessoJ•cs o tlepo1s do· nwdJCo e tio 
cnfornJCJro é que se nota o capell:to. N:io u Jll'vfos· 
SOJ' do doulriua, u:to acompaulm as .crian('as eJJJ 
lutl• o1tcmpo tia sua cdtwat"io no internato. 

O Sn. SILVJmJA DA l\fOTTA :..:..Não ó corveta nem 
fragata, é um navio \'ciho o Itamaracrí. 

O Sn. MEliD~s DI~ Ar.MlliDA : -N:to JIJO refiJ'O a 
esto. 

O Sn. Su.viimA nA Mo1"rA :-Pois .neste ó que so 
fazr.rn cxerci•lios do artilharia, por que o que cst:\ 
funtll)ado não far. nada. 

O Sn. ME:>~DES DE Ar.liEIDA :-1\las oul!,.ora mio 
se ap1·r•ndia nada a osle respeito. 

O nobre ministro mesmo o quem confessa qno 
u:ío pót!c aproveitm· o balalh:to naval porque ape· 
uas sal1e o rnnnejo tla a:·rn:~ do iufaul:u·ia, igno· 
!'ando tudo o que diz J'CSJlt•ilo :i aJ·tilhaJ'ia. Agora 
li lJUO st• rnantloH Yi1• ria EuJ·opa uma baleria du 
tlampartlm par:1 lmuililar o soldado uaval 110 m:uwj.u 
desta arma, 0111 t:aso de tlcsemuaJ'IJUO. Os lllill'J· 
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nhei1·os cslffo nas mesmas condiçües. Emfim, 
Sr. presiclr.ntc, ·é um estaclo desanimador, afilie· 
tivo o ela nossa mal'inha. As. praças do batalh~o 
n.wal s:ío quasi totl.1s rinalphabctas. Devemos ma1s 
esta contis~áo ao noh1·o miuist1·o .. E' preciso, por
tanto, uma escola pam oll:1S. g o mesmo acontece 
com os officiaes mal'inheiros que ali:ís elevem estar 
pam. a mal'inha no rnP;smo t:aso que os ol~?iacs 
snfenores pa1;a o cxcrc1to. Sem estes aux1lwres 
pour:o ou nada se poder:l esperai' destas forças. 

Agora é que esses offi~iaes marinheiros fomm 
fazer c.qtudos, mesmo do serviço propl'iamcnte c!c 
marinheiro cm uma viagem de instrucç:io: E' mais 
um serviço que se deve ao nobre ministro. Para 
.isto é que f01 a corveta Bahinna fazo1· uma viagem 
em torno do mundo, ao que parece, pon1ue pro· 
tende fazer a viagem claqui :1 Asia peta Afi·ica 
meridional e oriental, naturalmente pelo caminho 
do esh·eilo de Moçambique, afim de ii' :í Asia, pelos 
ma1·cs da India; e dahi pelos ai·chipelagos da 1\fa
lasia :i Australia, e da Austmlia e outros pontos da 
Oceania voltará •para· este paiz a corveta pelo cabo 
d'Horn natúralmente. E' a minha conjcelura. Por 
isto. é que digo qne !J·ala-se de uma yiagcm cm 
torno do mundo, Deus queira que o cupim de que 
tanto se fali ou hontem ..... 

O Sn. SrtYEmA DA 1\foTrA : - N<lo- vá contagiar 
estas regiões. 

O Sn. liiENDES DE ALMEIDA. :-N:io digo que vá 
contagiar estas regiões·, mas que torno o navio 
imp1·esta~:el, sobre tudo cm pontos por onde tem 
tle passar e que s:io assas perigosos c arJ'iseadis· 
si mos não havendo meios !alrez de fazer os reparos 
como no cabo da Doa Esperança. 

xar de utilisar-se rlcsla ilotilha para as communica· 
ções e serviço do governo. 

E cu chamo principalmante a atlcuçrro sobr·e este 
ponto, portJLW mo pa1·eco que devendo acabar o con· 
traio com a Companl1ia do Ama.zonas, o governo, 
pam suas .communicações, dr.vel'ia ur.ar de um re· 
cm·so m:us commodo c barato, como é o rlc uma 
tloti lha tanto no Laixo como no alto Amazonas, 
para contlucç;1o de suas malas. Demais, me parece 
que o govemo niío tem necessidade, nem o paiz de 
estar nugmcntando subvenções sobretudo na actu· 
a! idade, ;í companhias do commercio, que já fizeram 
a sua aprendizagem c .i<l ganhm·am com os auxilias 
rio thcsouro muito dinheiro e portanto já pódem 
viver por si, bem emancipadas como outras vivem 
c lucmm, sem taes.auxilios. 

Mas, chamo lambem a attençfio do nobre minis. 
ll'o pam a lloti!ha do Amazonas, por uma· circúm· 
stancia, c é que aiJi foi ao fundo uma lancha a 
vapor; bem perto de nlanáQs, e a qual, dizem, que 
apenas esbarrou cm um caciiOpo eleitoral, o que foi 
causa del!a ir promptamente ao fundo. 

São sei, Sr: presidente, se o facto é verdadeiro, 
mas valia a pena bem averiguai-o, porquanto Jentlo 
cu o relatorio do 'commandante desta tlotilha, noto 
.certas circumslaMias, que. sugge1·em sobre o acon· 
lecimento duvidas que demandam esclarecimentos. 
O facto n:ro deixa de ler sua importancia; 

O Sn. SrtvErnA DA UorTA :-Não foi cachopo, 
foi um torpedo eleitoral. . 

O Sn. llfENDES DE AL~IEIDA :-0 nobre ministro 
não nos diz nada sobre o assumpto, e·. eu desejaria 
que S. Ex. altenrlesse para o que relata o proprio 
commandante da llotillm. · 

Os lopicos do seu r·elatorio, com.relar.llo a esse 
Jamomlavel accidente alli'ibuitlo ao cacliopo, on, 
como diz o nobre senador por Goyaz, torpedo ele i· 
toml, deixam no espirita duvidas quanto :í natu1·a· 

Não sei qual ó realmente o itinemrio desta 
viagem, porque, Jlelo que se diz, parece que ficou 
:1 vontade do eommandante_guiar o barco por ontle 
lhe parecer. Por isto não se púde sahcr até onde 
irá tm·, mas devo dizer que os mares do cabo da 
Boa Espcranr,a são mares demasiado revoltos c 
de muito perigo. 

· O Sn. SrtvEmA DA MorrA :-N;lo são proprios 
para se manclar pam alli um nayio 1•elho. 

O Sn. liiENnÉs nE AummA :-0 mar das Indias 
não lem poucas difficultladl's a vencei', c alem disto 
a 1•iagcm pelas ilhas da Malasia e pelos mares da 
Aust1·a!in, sobre tudo se, cm Jogar de tomar a pal'tl' 
occiurntal, tomar n corveta ·a ol'icntal, são abun
dantes de perigos, rJUO duplicaram do importancia 
pam os pouco.1 pmlicos naquclla navc,;·a(~iio. 

N<TO posso, Sr. prrsidtJnlc, dt•ixai' do chamar t~lli· 
bem a altenç:1o do i !lustre ministro pam a ilolilha 
do Ama1.onas .. E' admiravcl, SI', p1·rsidcntc, quan
do um rio t:ro gi·antlc, do. um pcrcmso enoi·mo 

"rlenli'O tio nosso tCI'I'ilorio, scjajns!amenlc nqucllt• 
ontlo exista a ma iii> pcr[I.Wila das 1\olilhas tlnviaos. 
J>arocia natut•al que o minislci·io lives~e tuna llolillla 
para o Laixo Attlil?.onaso outt·a pai'a o alio, r~ nu o 
ficai' ludo somenlo no alto AJJla?.ona.~. com quanto 
cm rcconhc1(\:l quo uma pi:oyincia tl'J l;lo fr;tcos r~
cm·sos, corno o a do Atna?.onas, uiio 11utlo dei·· 

titlade do sinistro. (La11do): _ . 
"A I~ foi a pique a dita lancha no rio SolimoOlls, 

a pequena distancia desta cidade, parecemlo· ser. 
motirado esse desastre, ou po1· tcr·so clesp1·egado 
alguma chapa mais arruinada do casco, ou por ter 
este roçado cm algum madeiro invisível, pois a l~n· 
cha navegava em um pro{it1ulissimo ·a conhecido 
canal, l)enhum madeiro se via :l superlicie e o 
nccidento foi repentino, dando apenas tempo para 
abordar 1i mm'fJCl/1. pi·oxima, com o que conseguio-so 
s~lvar totla a guami~:io, mas n:To a embarcaçao· que 
alundou-sc cm um p1·ofundo p·:rüo. Ao recrb~r esta 
noticia a !ti, tiz sahir immediatam.ente a numero ti, 
Cft,w no dia seguinte. ti·ouxe os nnufrngos c o tJUe se 
pude salva1·. l\landc1 proceder a conselho de·mves· 
tigar:To sn!Jro o facto c 1'0l'ifleou-sc que deste não 
l'tJSUlta culpnbilidado pm•a llÍHgucm." 

Como m1o tem rcsullndo para nenhum cmp1•cg:ulo 
de ce1·la ontem· dos que ua rcparlir:To da marinlm 
toem sido ~nbmcllitlos a Jli'OCL'sso, ;I e algum tempo 
para c:l. O resullado ~ sempre o mesmo; n:To Jm 
culpas n punir. 

O Sn. ltln,io DA L.lt1UXA: - J:lvi um brigue it· 
a pique, JlOl'lo tio Camt'l:í, som que se visse ncnhu111 
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páo; e se isto aconteceu a um brigue, quanto mais 
a uma lancha a vapor. . 

O SR. MENDES DE AummA:-Nada mais facil do 
que perder-se uma lancha a vapor, e até mesmo o 
maior eucoumçado do mundo; o Captain obra ou 
risco do S1·. Reed, inteiramente novo :bem tri
polado, perdeu:s~; mas a qu~stil? nilo é essa, é 
se a perda ou sm1stro se póde JUstificar, ou ao mo
nos ~xplicar perante a razilo, (Íuom desconhece que 
em r1os da ordem do Amazonas. e tio Mississipi seja 
facil a~ontecer um sinistro desses? Mas o propl'!o 
relatorw está fallando aqui em madeiro invisível e 
qm outra~ crcumstancias que cercam de nuvens 
o aconteCimento. Ora, para um madeil·o invisível 
metter a pique u.ma lancha a vapor, parece-me é 
nec~ss~rio que haja, como no Mississipi, ponto 'de 
apoiO JUnto às margens ou no fundo para .o navio 
~sb~1:rar e ir logo a piqu~. Fluctuando, posto que 
mvmvcl, nllo parece mm natural. Emfim, V. Ex . 
é lobo do mai' ..• 

armadá; mas j:l se v~ que este desejo de S. Ex. n:to 
poder:l ser satisfeito, tão cedo; visto que estamos 
~m maré d~ yasante; não ha por ora dmheiro para 
Isso. O preJmzo será certo .por algum tempo. 

Enh·etanto, Sr. presidente, eu desejava que, dis .. 
pondo nossa armada de tantos navios, que nllo po. 
ii em fazer essas .viagens em mares tllo grossos como 
os .do cabo 1Ta Boa Esperança e ainda como os do 
Pacifico li!o choi~s de outras difficuldades, se appli~ 
cassem esses navws a fazer o levantamento da ca•·ta 
de nosso litloml. Ha muito tempo, se fez uma pa1·te 
d.esse trabalho entre os rios Mossoró e o S. Fran
cisco; mas esse serviço ficou parado, e ha grande 
extensllo da nossa costa que precisa ser examinada 
ma i~ detidamente do que ,o tem .sido pelos navegan· 
les •nglezes e francezes, mclus1ve os ullimos mais 
nota veis, apóz o barito de Roussin. • • · 

UMA voz :-0 Sr. Mouchez. 
' ' 

0 ~R. MENDES DE ALMEIDA:-Esse é O ultimo. 
O Sn. DARÃO DA LAGUNA :-N:Io sou lobo de Referm·me ao Sr. Montravel e mais um outro o 

cousa nenhuma. Sr. Ke1·hallet que fez o trabalho do Maranhllo para 
O Sa. MENDES DE AumwA;-. , t~m na materia o norte. Achamo-nos em tal estl!do, Sr. presidente 

competencia. Mas n:Io posso acreditar que uma Jan- que, gastando o governo. rios de dinheiro,. sen{ 
cha a vapor fosse a p1que soment~ por tocar em pedil-o ao parlameuto, para muitas cousas que se 
um madeiro invisível arrastado pela corrente do rio, mandam fazer, ni!o poucas .vezes sem utilidade, na:o 
e que naturalmente estava no fundo Jluctuando se tem cuidado com interesse desse assumpto1 que · 
p01s ninguem mais o descobrio. · ' é· da mais alia importancia, sobretudo do Mosso ró 

para o norte. 
O Sa. DARÃO DA LAGUNA :-Era mais que suffi- Foram necessarios nossos rogos aqui e dos repre-

ciente ; bastava estar apenas alguns metros abaixo sentan!es de nossa província na outra camara, para 
da agua. qu.e, amda ha pouco. tempo, se mandasse a·canho· 

O Sa. MENDES DE AL~!EIDA :-0 madeiro que ne1ra Araguaya exammar parte do littoral do Ma
nilo é fluctuantc, vae inteiramente ao fund~ e 0 ranh~o, e os mares que ? banham, porque a com
que é .fluctua~te'mm·gulhado nllo parece que possa panhm do cabo telegraph1co tmnsatlantico nllo quiz 
pe.lo simples .'mp.ulso da corrente, a menos que nilo levai-o áquella província conforme a letra do ·seu 
seJa extraordmam, metter a pique uma lancha e contrato com o governo. 
do modo porque esta foi, salvanilo-se a g~arnJÇI!o O official que foi a esse serviço no Maranha:o • 
que abordou a margem proxima do rio com a mes- tratou s~menlé de fazer a sondagem de varios pon: -
ma lancha. · tos do hto,·al onde se dizia que havia t~o grande 

Como essa lancha, Sr. presidente, depois do numero de bancos de coral, que nllo era passivei 
choque do madeiro invisível póde ainda alcançar levar ao Maranht!o o c~bo telegraphico t 
torra para salvar a guamicllo, e depois ii' solemne- llfas porque, .Sr. presidente, sendo a entrada da
m,ente ao fund?, désapparêcemlo em um profundo queiJe po1·to .uma das mais. perigosas, .limitou-se só
perau, como d1z o eommandante ua flotilha cm seu mente.o offieml que lá f01, o commandante da ea
relatorio? Este negocio merece ser melhor investi- nl!onell'a, e que deve ser mui habilitado, pois que 
gado : pode ser verdadeiro tudo quauto se relata fo1 encarregado de urna misJI!o tllo importante, JlOr· 
mas n:To pa1·cce yerosirnil. ' que, pergunto não tratou de verificar e assignalar, 

Para as viage~s. de insll·ucção, Sr. presidente, ~entro mes1_no ~o cil·~ulo do sua commisslle, o mais 
pede o nobre mnustro que, durante ~ ou li annos, qu.e por alh ex1ste d.'gno de estudo que os estran
vote o pal'lamento, em cada anno, l..OOO 000$ ou ge11·os nilo tem pod1do fazer, e os nossos nave· 
mais, pam se poderem fazer essas viagens.' de modo gantes nl!o conhecem? Ha pontos naquella costa 
que nos achamos realmente em um m~u estado que. necessitam do exame o mais accurado, mesmo 
por~U? é necessario. ,gastarmos muito din!wiro pnr~ no mteresso da navegaçl!o. · 
mstunr noss?~ oflwmcs ~ n.o~sas guarmçúes, que E!!, vou dar um exemplo, por uanto tive um in· 
~~rrcem esta• como na p11nuhva. Nilo estou longe sano trubalho em procurar Ulfl ~appa dessa parte 

IS o. do littoral de minha província e não achei refi
S. Ex. o que nilo quer, é que se mando mais ro·me ao archipelago de San!' Anna. O S1·. 'Mou.., 

construir encoura1:ados. clw~, no seu trabalho sobre lfquolla costa, lastima 
O Sn. S1r.vEmA DA MoTT.\:-Nisso elle tem razão. lntnto este facto, po1·que muitas vezes navios quo 
0 

S , nilo podassem demandar a barra daqucllo porto 
. n . .,!ENDES DE ALlmmA:- Quer o nob1·e mi. pelo g!·ando canal, podiam fazer a viagem por en· 

n1sl1'0 llV' se preparem navios pam insll·ui1· nossa Ire as •lhas desse archipelago que tem pa1·a nós im· 

• 
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portancin historicn, se houvesse um niappa hydro· 
graphico, so nao perfeito, ao menos .•. 

0 S11. DAI\AO DA LAGUNA. dá um aparte. 
o Sn. MENDES DE ALMEID4 : - o grande caso é 

.que nenhum existe, quanto a este ponto tanto eu 
cQmO o· i Ilustre senador por Santa Cathal'ina, apczar 
de iCr lobo de mar·estamos ás escm·ás ... 

O· S11.. nAR.\o DA LAGUNA : - Helativamente ás 
costas do No de, nilo estou ~s escuras. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA :-Mas não se ,poderá 
dizer que estejam esses conhecimentos que Y. Ex. 
tem, bem definidos em mappas hydrographicos ..•. 

O Sn. BAR.lo DA LAGUNA: -Y. Ex. sabe que na· 
vaguei muitos annos por essa costa e sem prático. 

O Sn. MENDES DA ALMEIDA : -E' outra questão. 
Mas n~o se fez quanto áquelle litoral o que se devia 
ter feito, isto é, car·tas hydr·ograpbicas exactas. Os 
eslrangeii'Os .é que nos Icem prestado algum auxilio. 

Trouxe este exemplo, Sr. presidente, pm·a moS· 
Irar o estado deploravel em gue nos achamos, a 
resperto de mappas hydrogr·aphicos da nossa costa, 
que tanto precisamos conhecer; agora é ~ue v~jo, 
pelo relataria do nobre ministro, q_ue se mslituio 
uma repartição hydrographrca no rnteresse desse 
servir.o ; e que !B 'procede a oJ·ganisac:io tle um 
atlas 'hydrographico. Seja elle bem viiHio ; m11s é 
necessario mmto trabalho para se J1oder ter map
pas perfeitos ; é necessmo gran e esfor~o para 
1sso; grande pa1·te de nossa cogta é desconhecida; 
regulamo-nos por tr·abalhos estrangeiros ... 

O Sn. SILVEinA DA MorTA :-Isto é verdade. 
O Sn. MENDES DliÍ AL~!EIDA :-... quando devia· 

mos saber mais destes assumptos do que ellcs, in· 
felizmente acontece o invPrso; nós il que deveria· 
mos fornecer os nossos tmbalhos como subsídios 
aos sabias e navegantes estrangeiros, maa tr·aba
lhos de inconlestavel merilo ..• 

O Sn. S!I.VEIRA DA MoTTA :-Pode-se copiar 
muita cousa que está feita. 

0 Sn. DARIO DA ·L4GUNA :·-Nilo é SÓ copiar; 
teem-se de rectificar .. 

O Sn. MENDES DE ÂLMEIDA :-Toquei mesmo 
neste assurnpto, Sr. presidente, para assignalar ao 
nobre ministro, ainda um outro. ponto que dosejo 
que S. Ex. tome em eonsideraç.ao. E' a respeito 
ilJlS pha1·óes. Quawlo se lecm ~s ilous relatarias 
do actual encarregado da rcpartrçao dos pharóes, 
nfio se póde deixar de lastimar mais uma vez a 
soi·te desta paiz; tJu[o mal administrado tem sido 
até agora, em reh1ç~o a csto serviço, alit\s tao im
portante l 

.Mandou-!e ao Maranhao, S1·. presidente, .um 
funccionar·io da rcpal'tir[ 1 do no!Jr·o ministro, pa· 
reco-me que o mesmo· a que j:\ me rcfel'i, para oxa· 
.minar o estado dos pharóes daquclla pi'OYrncia o da 
do Pal':l, devendo indica!' o qno se rodia fazer pa1·a 
mclhomJ' a illnminaorro daqnello illoml, o além 
disto inrli~ar os pontos onde se deviam collocar 
outJ'O! ph:u·oes, que guiassem bem c com segur·anea 
os navios na rntmda daqucllo por·to. • 

YOL IY 

Ora, este official, pelo que li no seu relalorio, 
mostra ser bastante intclJigente, e mésmo mui 
zeloso; mas, quanto aos 'ph_aroes do Maranhão, 
sinto dizel·o, nao satisfez compl"tamente, a com
miss:Io que lhe foi cOJifiada. Em summa, limitou-se 
a rlizr.r :-o pharol· de Sant'Anna está muito hem 
gamntido com o quo se fez contra as destruaçõe, 
que o mar constantemente alli faz nas suas visi· 
nhanças : o que alli se fez - com ramas e ar~as 
invonç5o brasrleir•a, substitue talvez melhor do que. 
um trabalho qualquer de alvenaria de gmnde custo; 
ainda mesmo empregando-se o cimento de Port• 
land ; pedo lambem que as luzes de cer·tos pbaróes 
se mudem ; em Jogar ile ser catroptica passe a ser 
rlioptrica, alterando-se o syslema ; e a factura de 
alguns concertos nas lol'J'es e . candieiros. N4o 
adiantoL~ mais nada, além de reeommendar o esta· 
belecimento de uma barca·Jlharol entre dous baixos, 
sem lhe fixar· a posiçao. O trabalho desse official 
tem muito valor, mas infelizmente não foi com-
pleto. . 

Entretanto, Sr. presidente, aquelle .porto parece· 
me necessitar para sua illuminaçiio de outros me· 
lhoramentos, que ugo os indicados sómente por 
esse aliás mui r/lustmdo official de marinha. 
·Em 1868, um official da nossa marinha escreveu 

uma m~moria sobre os pharóes; mas devo dir.er- a 
S. Ex., e com IJlagoa, que esse official junta á sua 
memoria uma carta, que dirigia ao capitão de mar 
e guerr·a Afouchez, da marinha. franceza, Jledindo· 
lhe que indicasse quaes eram os Jogares íle nossó 
litoral onde se poderia collocar pharóes I 

Havcr:l documento mais triste, Sr. presidente, 
para nossa marinha, do que esse? O francez rcs· 
pon~leu:lhe : "Estou agora mu!to atar·efado para 
lhe rnd1car esses ponto~; so qurzer, venha a Par·is 
e enlfio pessoalmente lh'os inilicarei. • Apenas lhe 
disse que em logar do pharol de Sant' Anna ficar na 
iJh,l, que é Jogar impr·oprio, fosse collocado na 
ponta tios Alanou~s Verdes. . 

Depois publicou em 1869, o seu trabalho sobre 
essehttor ai que é impor·tante, corresponde em me· 
recimenlo aos antecedentes, onde indica, a meu 
ver, muito. bem quaes os Jogares onde convém es· 
tabr.Jecer, com vantagem da navegaç[o, pha1·óes .. 

A!sim quer, e, ao que parece, cem razões, real· 
menta muito boas, que o pharol de S. Mar,:os seja. 
tmnsfPrido par·a o lagar proximo, no Morro Alto, 
que é o primeiro a avistar se e em muito maior 
distancia que o de S. llfarcos ; e pr•opõe lambem 
qne se mude o phat·ol do Sanl' Anna para o ponto 
q.ue j:\ havia indicado, em. consequeneia dos pe
rigO:~ do banco da Cruz. Julga tamlrern conveniente 
collocar uma barca-pharolna ponta nordeslo,da Co
rOa .Grande;, !lia celebre pelos desastres que alli tem 
havalo. lmhc.a lambem que nessa ha!·ca haja uma 
estaçao de ptlotos pm·a melhor o mats scgum di
rocç:io llos na1·ios, que uunca os recelrern a bordo 
senuo quando j:l nrro pt·ecisam. ' 

Esla indit:aç:io do illustro hydl·ng1·aplro frnncez dif. 
.fe1·e rl:1 do nosso oJTidal, qnc ljll<JI' u•na haJ·ca-plraJ'nl 
e~tro os bnixos da Peixada o Col'da Grande. Con· 
vmha estudar· IJcm c~ tas qucstues o dar pi'Dferencia 

•Jl 
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a quem merecesse, mas receio que fiquemos na 
mesma como ató agora. · 

A nmdança r~ pharol de S. Marr.os para ~ror,ro 
Alto li•aria ainda uma importante rlill'eren~a na Ii· 
luminar.ao pois o primeiro ho um pharoletc de 
porto, e o~ti'O deVCI'<l ser, segundo Mouclwz, um 
pharol de primeira on de segunda ordem. Deduz
se ainda das palavras do mesmo hydrogmpho que 
não seria sem utilidade para os navios que vem de 

· I.esl.o, o estabelecimento de um ·pharoletc na ponta 
de Talinga ou na do Rayrnundo ou ainda no M~1·ro 
Alegre,quo talvez escusase a barca pharol nos ba1xos 
ria Peixada. S!ío questões que os competentes po· 
deráo bem resolver. 

Mas, Sr. presidente, o mesmo official em outro 
rclatol'io sobre os pharóes revela· nos cousas que 
muito prejudicam a administra(!iio da marinha nrste 
assumpto. Esse official fez em verdade um g'l"ande 
sm·viro ao paiz, com os seus trabalhos, o Deus per· 
rnitta que sejam aproveitados. . . 

Esses trabalhos, Sr. presidente, sao mm tmpor· 
!antes e é para lamentar que obras cm que se 
gastou· tanto dinheiro achem-se reduzidas hoj~ a tão 
miserando estado, como se vil elcsses relator1os. dos 
pharóes, porquanto, entro muitos abusos e dele1xos 
assignalados, ha pharoleiros analphabetos, que co
mem c bebem o azeite dos candieiros, que dormem 
;lnouto e mesmo antes, opprimirlos pela solid;!o e 
não accendem em tempo os pharóes, e mesmo nem 
os conservam bem o limpamente accesos. Co1n~udo, 
Sr. presidente, nos remedias apontados pelo illus· 
t1•c official, fez-me espccie, um, pois tendo awn
selhado n:io se empregar o azeite doce ou outro 
qualquer facil de ser aproveitado para os temperos 
de cozinha, para a illuminaçfío dos pharóes, lembra 
e p1'opoe o emprogo do azeite do crlco, que tambem 
s•l presta á usos culinarios. 

outra circumstancia lambem dcploravcl ll'''le es
snmpto é que o pharol dos Abrolhos e principal
mente o de S. Paulo n:io acharam na Dahia quem 
os pudesse convenientemente CDnc.ertar; ~ .nom 
mesmo aqui na Corte acha-se lamptsta hab1 ht~do 
que possa encarregar-se desse5 concertos, max1.me 
quando o machinismo ó de relojoaria. Asstm, 
Sr. presidente, é necrssario ainda crear mais esta 
officina ... 

U Sn. SILVEIRA DA Mal'TA:-Está V. Ex:. fazendo 
com que se queira crear mais urna officina do Iam· 
pista. 

nos temos cansado, eu e meus nobres collegas aqui 
e na outra camara, reclamando toda attenÇ;lo do 
~ovei'IIO. . 

'fem-se feito, S1•. presidente, sobro aquelle drquo 
um grande trabalho de exame~ ... 

O Sn. DARÃO DA LAGUNA.:- F. despezas, 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA:- ..• sem fallar nas 
dospezas, sem outro resul lado senão atirar em um 
abvsmo perto de G00:000$000. 

O governo, e de longa data, não teve porque nãtJ 
quiz auxiliares condignos nas medidas que pro
jectava. Se quizesse, compenetra.n~o-so elo Il!ere
cimento eh obra e da responsabilulade que tlllha, 
não mandaria ao MaranMo senão pessoas compe
tentes para fazer esses exames, e profissionaes ha· 
bilitados e zelosos para o desempenho das obras. 
Ora, desde o principio que n;!o mandou nem. uns, 
nem outros. Duspen'leu-sc em pura perda uma larga 
sornma. 

A obra do ili'jUC do Maranhão foi collocada, a meu 
ve1·, em má situaç.ão, na praia das 1\lerctls, junto, 
póde-se dizer, de um monte, que assim posso.cha
mar a ribanecim que lhe está contigua; em um 
lagar, por consequeilcia, onde não havia o alal·ga· 
mento nc~cssal'io pa1·a se fazer as escavações sem 
onerosos dispcndios o outras obras impo1·tantes cm 
tomo rio diqne. Foi este o primeiro e grande erro. 

g,, o governo tivesse mandado logo um homem 
competente pm·a o. desempenho da ob1:a, ~clique do 
Mamnhão talvez se tomasse o de maJOr unportan
cia dr. torlo o Brasil, e ha muito tempo gozaríamos 
das vantagens que elle proporci9narJa, ~em duvida 
á navegaç!ío, e á mesma provmc1a. O d1que de ha 
muito estaria prompto ~ prestando bons serviços, 
se outro lagar fosse escolhido. 

O Sn. StLVEIRA DA MoTTA :-0 Sr. llawkshaw 
m!o foi lá ? ' 

O S11.. 1\lmNDES DE ALMEniA :-Eu fallaroi nisto. 
I•' o i ha pouco tempo, mas o mal vem ele longo. 

Na occasião om que se principiou a obra, ou 
pouco depois, tinhamos aqui um engenheiro hy· 
draulico mglez, que servi o para dar os planos do 
di1Jue da ilha das Cobras. N;to mandaram este pro· 
fissional para o MaranMo, mandaram a quem ? 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA:- •. , pOI'qu~nto ~leste 
modo cvi.ta-so termos pharoos que não Illul.nl.nam 
por não Sll achai' quem no paiz concerto canrliwos. 

Po1· isso cu p~ço ao noh1·c ministro que olho com 
mais alguma consideração ~ara este assumpto de 
pharoes, soi.Ji'O tul!O no 'que. d1z respc~to .aos pharocs 
do porto da cap1tal do mmhn pl'OVIllCia. O exame 
que se mandou fazer 1:1, bem o sinto, nál) atlin~io 
o l"esultado q no se do via cspcml', porque conser
vou-se o quo j:l estava, c u:1o JJnsla rruo so mel/101'0 
somente a illumina(:áo dos act.uaes p 1aroes; ü meu 
ver, os mei/JOI"amonto~ suria111 de out1·a especie. 

Um olficial de marinha, incompetente, porque 
pouco ou nada conhecia do assumpto, e lambem 
um estmngcii'O, que sabia elo outms cousas, cui
dava das machina11 do arsenal, não era engenheiro 
hydraulico. 

Além disto, S1·. presidente, começou-se a fazer a 
olll'a com materiaes quo não prestavam, po1·quc, 
como hoje est;l provado, até nem se empregou nas 
construcçiíes a cal hydJ•aulica. A obra era en/regue 
;l ignorantes. J:i se v~ que por essa maneira só· o · 
que se fez foi lançar dinheiro em um profundo 
abysmo, gm1~as ;l iguorancia e n5o sei mesmo so <I 
m:l fé. 

Outro assumpto que iutercssa lamhcm a minha 
provinci, ~ :1 questão do dique, soltl'e a r1ual Janto 

llojn, o Sr. Ifawkshaw em seu rclatorio, que 
tenho [ll'csente, que passou por 1;1 n vr'lo de pn>saro, 
diz que conl'cm <ll:ahar a obra do dique, que cornu 
j:l eRl<l l'cconhccido desrlo !81i!l ou 00, ó uma obra 
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imprestavcl. Gastou-se tanto !linheiro em mandar 
vir da Europa o 81·. llawkshaw, o ello passando 
pelo Maranhão disse que o dique daa l\!ercês devia 
se acabm·, is lo é, que d~ novo se restabelecessem as 
.construc\~ilcs perdidas com o cortejo de oulras obras 
de ªunuua impo1·t~ncia, e para isso propcre uma des· 
peza enorme. Nmguem lhe mostrou o ponto do 
Itaquy. Só uma mu1·a!ha de meia maré, da Pont11 
do Bomfim e em direcção fronteira :1 Ponta d'Arêa, 
afim de alargar e aprofundai' mais o canal do porto, 
importa em 500:000$ ; e com a barca de excavação, 
as d1·agas, que se deverão comprar, po1·que a que lá 
está não serve, e nada espero da que está no 
Pará sem serviço ha muito tempo, andará talvez a 
dcspo.>zil em mais rle 600:000$000. 

l~u tenho aqui a obr~ do Sr. Hawkshaw, o seu 
relatorio, onde é mais facil ver os trabalhos 
propostos. A despeza por elle orcada é de 380,000 
Jibms, isto é, 3,800 contos, e 'o lfaranhão seria 
afortunat!issimo, se, ao menos, com a menor das 
quanlias orçaclas fosse pos~ivelrealizar-se um !lestes 
mel~oramentos. Não nutro ospe1·anças quanlo ao 
maxuno. · 

gens rr.aes para se dizer que menos se p1·esta á con· 
stl'llcç:lo do um dique. -

Ora fun~~ionarios de merecimenl9 elevado, e que 
tiveram a eQnfiança do governo no~xame desstt lo-. 
calidade, est:to longe de partilhar as mesmas idéas 
do autor do rolatorio, cuja illustraç:lo e. competen· 
c ia lambem nilo contesto. 

Pa1·ece-me que este fum:cionario nilo prestou, 
Sr. p1·esidente, a attençliú que esse local merecia. 
Mandou fa1.er algumas pcrfu1·açoes no solo, que 
provam antes a favor do que contra a localidade, e
concluio, sinto dizei-o, contra-producentemente. 

Entretanto, Sr. presidente, o local de llaquy é 
reconhecido, independente de nacionaes, como 
porto de grande importancia, e um dos melhores 
do !mpel'io. Homens abalisados como o almirante 
Roussin e o capitão da marinha franceza Mouchez 
acompanham este juizo. As sonda~ens do autor tio 
J'elatorio o Sr. Leite Lobo, confirmaram plenamente 
este juizo. . 

Mas, Sr. presidente, accusaram este local de nr.o 
ter agua potavel, e no entanto muita gente pot• alli 
vive; e o que é ainda notavel é que um dos ini· 
migas da localidade do Itaquy aceusa-a preci
samente pelo defeito oppústo, qnal o de haver ali i 
tanta agun, que não se póde fazer uma abertUI·a 
no solo sem que ·ella venha acima. A cidade tcín 
lambem dessa agua, de que a populaçao utilisa-se. 

O Sn. VIEIRA DA SILVA d:l um aparte. 
O Sn, MENDES DE ALMEIDA :-Não estou tratando 

p1·opriamente do porto porque dessa localidade 
todos são accordes em dizei' que tem 55 me!J·os 
ele p1·ofundidado, termo médio. E' o proprio Sr. 
Leite Lobo quem o diz: não pode, pois, haver um 
porto melho1·, pois que :i essa vantagem reune a 
de ser mui seguro e n:io desabrigado. 

O Sr. almirante Roitssin faz deste local .os 
maiores elogios (lendo): . 

• Os navios de grande calado que nl!o podassem 
entrar no porto ele S. Luiz, e que, tent!o ava·rias a 

O Sn; DARÃO DA LAGUN.~ :-Apoiado; é 0 vertia· replrar, quizessem um ancoradouro ainda mais 
deiro poJ•to do Maranhão. abrigado do que o precedente, achai-o-iam · ao 

sudoeste do Maranhilo na bahia de Ita·l.:y. 

Eis aqui. A grande muralha de meia maré (se
quindo em um mappa) importa em 500:000$000 ou 
50,000 libras; a condusão do dique das Mercês 
em G00:000$000, 60,000 libras; a conclusão do 
canal do Arapapahy, 500:000$000, portanto mais 
IJO,OOO libras, cáes, sem ser o da Sagração, molhe, 
isto é, duas docas, viadue!o inclusive dragagens 
(obras Ul'gentcs) importam cm 2.200:000.$000, ou 
220,000 libras. E isto, Sr. presidente, sem fallar 
nos traba1"10s da excava~ão do porto antes que 
estai obrns principiem; são despezas que nilo 
podem estar contempladas naquello m·rnm<'::~:~. 
Portanto esses uispendios corn mzão elevemos 
calcu:ar sempre no. rninimo, pela maneira por 
que as cousas se fazem entre nós. Po1· conse
quencia, julgo o dique do ~[aranhão, absor· 
vendo tilo grande capital, uma obra impossi· 
vel .. Entretanto havia o lo~ar de ltaquy.; ·. 

O Sn. VliErM DA SrtvA:-Então mude· se a cidade. O fundo ai/i é lodoso, a profundidade de :1.1! a :16 
braças, a cor1·ente . muito menos rapida do que 

O Sn. I\IE:'!DES DE ALMEIDA:-Eu deploro, Sr. p1·e· diante de s. Luiz ... " • 
sidente, que no exame que se fez a respeito desse 
lo~al o ulti!Jlo emp1•egauo da marinha que h\ foi, Entretanto, os aclversarios do Itaquy, em geral, 
CUJO relatono se acha annexo ao do honmdo minis- dizem o contral'io em suas informaçcres. (Conti· 
t t I d I I ando· a ler 1 : ro, en 1a-se tmta o com tanto t esc em a quest;io / 
do dique do Itaquy. Vale apeua 1~1· o trecho. (Li!.) " .... e o mar sompro calmo. Alli' se YM te1·, · 

"Para responder ao quesito D hasta dizer que a contornando a ilha Modo por oesto a uma distancia 
praia de Ilaquy niio possa~ agua potavel, o que, por do uma ou duas milhas. " , 
ma1· ou por tlll'l'a, a viagem para essa localidade O S1·. llfoudwz lambem é favoravel a este local 
exige_ um tlia. E se ha na ilha do M:mnhilo uma corno porto, po1· se1· calmo e profundo. 
l~cahdade quq menos se Jli'Cste ü constm~{~ão tle um Mas a queslão para o dique, a meu ver, nao ó 
chquo ó a pnua tio It.tquy, tt me110s que <1 cidade niTo somente S!l o porto ú bom, mas so o terreno tam· 
se transporto pnra osso logat·, o quo seria, cm uma o /bem se pl'L'sl:l :i nm:t constl'l!~ç:io desta ordem. 
out1· ahypothcso wnn li'ISlc /embranra. " Fazendo-se a confrontnr.ão tlos exames a qno se 

Portanto, a in~apacidade do hlcal pro\'Úm tia n;lo tem pl'OC!ltl ido, fie a-so abysmndo diante da di v •rsi· 
mtHianp da citlade, porque a dai'· Se, ainda flllil a I da de de opini<lcs: uns sustentam q:.e o lo!'l'cno u 
lf\mbranpt J'osse trist", o diqu~ su podcl'ia levar a 

1
: hom. qno Iom fumlu solido para supportar as ob•·a~ 

o[oJto · Portanto, o local cm si u:io tem desvau!a· de al\•eum·ia, etc.; outros dizem o contrario, alltli· 
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Iam que no ancoradouro ha uma grande corrente e 
redemoinhos nas enchentes das marés I 

de empregár batelões para o transporte dos ope
rarias. 

O Sn. VmmA DA SILVA dá outro nparte. 
lias, Sr. pre~dente, qual é o grande defeito do 

ponto Jc Itaquy? E' estar Ires milhas distante. 
lia cidade por terra, e sete ou novo por mar. O o sa. 1\JENoms DE Ar.~mro.t. :-Desculpe 0 nobre 
Sr. J.eito Lobo, que fez o ultimo relatorio, chegou senador·; est:l se tratando de uma obra do governo, 
a asseverar que, pam se fazer· esta viagem da cu- e este póde põr· :l disposição dos oper·al'ios os meios 
pita! a Itaquy, é uecessario um dia, ou por mar mais faceis do seu tr·ansporte; isto não me d:l cui
ou por· terra, e entretanto' cahro logo na contr·a-. d d 
dição de dizer· que, tendo sahido do MaranMo a a o . 
l. l./2 hora da tarde, no começo da mal!i vasante, O Sn. VrErnA nA SrLVA: -Haviam 'de passar em 
chegára á fóz do r1o Arapapahy, ou ao estreito do hora de maré; Jogo tl pr·eciso a ponte. 
Coqueiro com 3 horas de viage,rlrl Ora, isto é admi- O Sn. UENDES DE ALMEIDA :-Que ponte? 
ravel e duvidaria se não visse cscriplol 

Eu nãoquero neste momento estar a examinar tudo O Sn. VIEIRA M SrLvA dá outro aparte. 
para ler esse trecho, mas posso assevorar que esse O Sn. ~fENDES DE Au!EIDA :·-Isto é questão de 
oficial fez viagem no vapor A/cantara para contornar futuro ; nao quero dizer·, e nem desejo que a cidade 
a ilha, c passando pelo Itaquy, foi mais longe se transporte já para o Itaquy; o que poderá 
chegou :i fóz d_o Arapapahy. Por consequencia, em succcder é haver mais um accrescimo :i chi ·.de, 

, mnnos de 3 horas o Sr. Leite Lobo tinha ido muito creando-se um novo,e florescente bair·ro. O dique 
alem do ponto do Ilaquy, como o mappa da ilha deve-se construir no Itaquy e espero que assim 

g
uo ora tenho presente o testifica. Do porto da capital aconteça. , 

mostrando 110 mappa.) para vir· a este ponto, diz o E' por isso que eu chamo a attenç~o do nobre 
1'. Leite Lo~o que se gasta um dia por agua, a ministro pdra este assumpto, que é muito grave. 

distancia 1lo sete ou nove milh~s. mas por torra S. Ex. examine-o por si ou por· uma eommissão em 
silo Ires milhas; o no entanto fez S. S. esta viagem que deposite plena confianoa, comquanto eu ja te
no vapor A/cantara, sahindo a :l f/2 hom da tarde nha desanimado sobre esta questão do dique do 
e chegou a fóz do Arapapahy com 3 horas de viagem ~laranhão; e lamento que não venha declamdo no 
ao ponto, que como já notei esta muito além do relatorio 1le S. Ex. nem mosmo neste do Sr. Leite 
ltaquy. , Lobo, qual o local que o novo informante quer que 

o Sn. VI!!IR.I. n-1. ~ILVA : _ Certamente foi em se escolha para o dique, visto abandonar-se o ilas 
Merc~s. 

vapor. · Ora, este Jocal,como reconhecem aquelles que teem 
O Sn. MIINPI!S DE ALli~ID.t. :-Sem duvida; nem e:taminado a queshio e os relatorios dos minish·os , 

se pódo fazer hojo esta viagem com vantagem sena o da marinha o Icem dito,nilo pó de servir· se não para 
, por meio de navios ou de lanchas a vapor·. navios de pequeno porte e nunca para navios de alto 

O Sn. VmmA DA. SILVA :-Onde estilo ellas~ bordo, como no Itaquy; e note-se que nos te j:i · 
o Sa. MENDES DB Ar.lrF;IDA : ,: . Se por· ora 1150 se teern feito concertos até de fragatas, como em 

existem, appareceriam por· cer•to decretada a ohra j83ii se fez o dá fra~:ata Imperatl'iz, o que nunca se 
do dique para esse ponto, que é 0 verdadeiÍ'O por·to obtel':l no local das Morc~s. e em nenhum outro no 
daquella cidade. E tanto podem ir par·a 0 ~I aranhão I itoral da cidade. Eu espero, Sr. presidente, quo a 
no interesse do govemo, como tecm ido para outr·as raz;io acabar·;l por se lhe dar rado. 

· · té 1 • • Sr. presidente, a questão do Indapend~llcia é 
provrncras, a 1 e menor 1mportancra. Mas mesmo fertil, e J'á tom dado bastantes fructoa; mas eu 
em botes ou batelões nilo se gasta um dia, á vela 
011 11 remos. E quando se prefcr·isso a via de terra, apenas farei br·evcs ohserva(!ões sobre a conalrucçilo 
a distancia, como tenho j:l observado, é do nma le- desse e dos outros ·encou01çados. 
gna: 0 per·curso de tal eapaço niio demanda por Foi um infol'lunio, Sr. presidente,. para o paiz 
cer·to um dia. , ter se mandado fabricar vasos de guerr·a daquella 

E demais, Sr. presidente, nrro é necessar·io que 3 importancia sem consulta e assentimento do corpo 
cidade do Maranhão se tmnsporte para esse Jlbn!o ·Je~rslatii'O, e ainda mais sem so commurlicar·, senão 

I I I I. a"ci-'cnt,nlrllonle e1n discussu·cs que S" nl,"nd:lr"' por causa c a cons rucçrro c o um c r que. Essa cida1Je " u u " ~ 
tem gmnde futlll'o; digam 0 que qurzcr·em os pessi- r.tfectuar essa avultada despesa. De maneira, Sr. pro
mistas. Aquelto ponto seria um novo bairro accr·es- sideute, quo n:lo houve cornmuuicaçtio antes nem 
contado :l ciciado actual, c não havia nenhum risco depois do acontecimento." L:l Jmra adiante, isto ú, 
para sna existencia nesse gr·ande melhoramento passatlos quasi Ire~ armas, pe iu-se a approvnç:io 
Por outro lado a viagr.m na estrada .. , de um cretlito do alguns milhar·os do contos de reis, 

em q11e se contemplava o pa{iamcnlo do par·to dessas 
O Sn. V mm A n~ Sr L v A :~E' preciso uma ponte custosas constr·ucções, que :í primei~a vista n:Io se 

para atr·:wessnr: o rro. conhocia o real emprego, o assim fir:ou lulio envol
vido cm cifr·as rnudas. 

O Sn. ~k'inES DE AI,JrEIIl.\ :-AIIi por ora não ha 
ponto possivol; basla ali':ti'('SSal' em pequenos l1arcor~ 
para os pontos fi'Outoii'Os, o que Jcmanda pou,:o 
tempo. Sendo uma oiJm do saremo, w!o' so havia 

Que necessidade Ira via desse cncouraoado, S1·. pro
sillenln, tlurois dos g1•andos dispendios quo fizemos 
na guerra 1lo Para~uay? Ostentosa o puédl maJii
bla\·rto tlu nossas forças, sem proveito 1lo paiz. 

I 
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- Aqui se disse que appareeendo um certo floreei-

manto nas finanças da Confederação Argentina, pl'O· 
venicnle om grande parte do nosso dinheiro que por 
lá cir~ulava (é preciso sempre dizel-o) excitaram-se 
os animas argentinos e imaginou o seu governo que 
podia facilmente emprehender uma guerra aggress1va 
contra nós. ÜR nossos ministros apavoraram-se com 
a noticia confirmada com a circumstancia de terem 
os argentinos mandado construir dous encoura~ados 
na Europa. 

No interesse de salvaguarclare;n nossos interesses 
principiaram desde· ent~o a fazer esses avultados 
ilispendios, como os ministros anteriores praticamm 
no caso do Paraguay, e, devo dizei-o, sem haver ur
gente necessidade. Tudo isto, Sr. presidente, pol'
que tem succedido Y Porque nlio estudamos os pai· 
zes vizinhos, e seus recursos ; entramos nesses 
commeltimentos quasi sempre de-olhos fechados, e 
chegamos por apreciações· inexactas ao ponto até de 
assif.(nar tratados, como esse _Ião lamentavel do V 
de Maio, em que o com mando das nossas tr·opas foi 
entr·egue a um general r.stmngeil·o. Temíamos o re
sultado da gu~rra, e por isso supportamos o que 
em outras circumstancias jamais admi!!iriamos: 

r.onler -os Arientinos, devera limitar-te a cumprir o 
decreto de :13 de Maio de t868, e sob o pretexto de 
executai-o apresentar-se ao COI'Jlll. legislativo, di· 
zendo-lhe: A nossa esquadra ni!tJ"se acha em boaa 
condições, precisamos de melhorai-a por laes e taes 
motivos justifioav~is.Náo havcria_n~ste f~cto ~me.aça 
alguma aos argentmos, e outros VISinhos.-,Serm Bllll·· 
plesmente a ex.ecuçlio daquelle decreto; e entllo, em 
lo~ar do vazo de guerra que esse decreto consigna em 
pl'lmeiro lugar, se poderia mandar constrúir outro 
nas proporções com o que a sciencia tem demons
trado n utilidade e merecimento. 

Isto se poderia fazer sem maior estrondo, pois 
lemos obrigaçilo de manter em pé regular nossas 
forças defensivas. · 

Sr. presidente, tenho nntado que alguns ministros 
comervadores pa1·a justificarem essas construr-çlles 
de encouraçados como medidas de segurança do 
paiz, chamam em seu favor os actos de origem 
liberal, ou descal'l'egam sobre esse partido as suas_ 
culpas. . 

E' um meio-pouco generoso de defe~a.. 
Os libe1·aes teem muitos el'ros e mesmo muitas 

culpas, não é pre~iso lhes attribuir mais esta: 
Nos negocias do Hio da Prata, S1·. presidente, o 

Brasil, ao menos até agora, se acha em posiçfio de O S!l. ZACARIAS :-Esta ngo teem. 
nunca temer qnaesqner ca1·rancas que dalli nos 0 Sa. MENDES DE ALMEIDA:-Para se justificarem 
fa~am. Devemos semp1·e marchar sem ooscs l'eceios, d b · 1. 1 · 
que nos for~am a tantos sacl'ificios, olhando dA os gabinetes conserva ores astarm 1 1zer que 1av1a 

~referencia para os nossos melhoramentos, sem necessidade desse mclh01·amento em nossa marinha 
no interesso da nossa segu1·ánça, appellando semp1·e 

armas importancia alguma ás ameaças mais ficlicias para 0 corpo legislativo, com frahquesa e lealdade, 
que reaes dos nossos inquietos vizinhos. ainda mesmo depois dos 'a dos prallcados. Os .erros 

No meu modo de pensar, Sr. presidente, o d fl · · d · 
Brasil deve llescan~ar e não exhaurir os seus cofres commettidos por e 1cuinte aprer.laÇ<lo as CII'CUms· 
sob a pressiio de taes receios; pois . emquanlo do· tancias, seriam tomados na melhor consideraç~o 
minar naquella republica 0 principio da soberania pelo pal'iamento. N:lo era p1·eciso mandar construi!· 
elo povo, esse grande 'dissolvente social, j:imais po- eneom·acados ás escondidas; e, cumpre notar, .este 
derilo aquelles povos emprehender sé!'iamente uma segredo 'concorreu mais para todo o mundo saber. 
guerra aggressiva contra nós, ao menos emt1uanto O SR. SILVEIRA DA MoTTA :-Só ficou escondido 
soubermos manter a posiç~o que adquirimos. Esse para o corpo legislativo. 
principio nada deixa edificar com solidt'z, produz o SR. MENDES DB ÂLlll~IDA :-T~mbem se deve 
a instabilidade permanente, o que hoje se eleva considerar que para isto concorreu n~o pouco a 
amanM se destroe. Govel'llo reiular torna-se im- má gest~o em Londres. O gove1·no nilo teve bons 
possível. agentes naquella capital, não ha negal·O ; lastimo 

UIJ! ~overno in~tituido sobr~ outr~s !Jazes, ten.do esse infOI·tunio, mas o que.nlio comprehendo é que 
estab~hdade, . e na? querendo mtcrvll' nos negoc10s estivesse cego por tanto tempo e n~o pl·ocurasse 
dos V!Slllhos Jánlals a.s pode1'ii temer, a me~os ~ue repa.rar 0 mal opporlunamente. •. 
s~us recursos o constituam. em tal grau. ti~ mfer1o- Nllo é isto culpa do honrado ministro, corro por 
rulado que ni!o possa matclrmlmente resisllr ao ag· ·conta alheia. Mas eu estou notando esses aconteci· 
ii'Cssor. . . mentes que são cm verdade bem deploraveis. E 

Nós es,tamos vendo em Fran1:a, ·es~a grantle na· porque 0 srro? Porque não se quiz clcsde o princi· 
ç.ilo! outrora t:to podc.rosa o t:to sohda~Je~1t~ cons· pio contar com 0 parhmento, não obstante as 
htutt!a, as consequcMt~s desse falso prmc1p1Q. Hd g1·andes maio1·ia11 quo tom acompanhado com fir
!JO annos que lu~a .esterilmente, sem alcan1:ar .0. so- mcza 0 lealdatle a politica do governo. 
socego, a tranqudhdado, que somente a ostniHlida- . 

1 de, producto de scns~ I: ,, instituit:ões, podo ua1·. O Sn. SILVEm A DA Moru:- Apomdo. Esta ,, a 
Temos ainda nnJ ;:'.l<:.a Amoric:i o produ elo do· verdade toda. 

tal principio ness .• s i'•~pt.lllicas ou confcdemr.úes tlo O Su MENDES m~ ALMEIDA:- Tudo isso ~o pode
ori~em ilospanilola. Jamais o sOt:ego, j:unais 'a t1·an- ria fa~or regularmente sem se passar por todos 
quillidadcintcrna. Uastloixomos cstascollsidel':wúes. es~ns tlissa!JOI'CS. Os desgostos n:to sfio por tormos 

Atlmilt:unos, Sr. prPsideute, quo esse pauiéo do do pagar muito dinheiro, mas pelo papel pouco 
quo so apoderou o goi'CI'IIO til'csso t'C:tl J'uud:uuentn; agrndaYel que f:1zcmos uo ·mundo cirilisado. Pois 
mas nos~e caso o govemo, som declat·:u· ao gcuL•t·o um paiz CJlW n:1o li!m meios tle mauter cncoura~a
humano IJUo ia uw1tlar far.\1' cucout·aptlos r•at·a dos, como os fjUu murHiamos construir, intlica quu 
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nfio pensamos assisadamento sobre cousas ti!o serias, 
o que despentlomos a nos~a fortuna como dissipa
dores. E digo que mlo podemos mante1· taes ll!achi
nas de guerra, I'firque J\lio podemos convemonto
mento ropat•al-as o subsliluil-as como se faz nos 
grandes estaleiros da Europa e rlos Estados-l!niilos. 

Demais, se, como disso o nobre senndot• por· 
Goyaz, esse vaso do guerra não póde servir nas 
aguas do Hio da Prata, o inconveniente dobra de 
for·ça porque rl uma machina imprestavel. Nós não 
queremos, Sr·. pr•osidento, assogur·ar nossa deJeza 
no lHo da Prata por meio diverso ilaquelles porque 
até o presente a temos sustentado; nós n:ío olhamos 
para nossa fl'ontoir·a do rio Paraml abaixo da ca
choch·a das Sete Quedas ate a foz do Iguasst\, com 
~ interesse que nquella posíç<1o merece, pois se (he 
trvessemos dado todo o valo1· nossos receros 
te1•iam enfmquecitlo o diminuülo nossas inquieta
ções. Temos por ai! i mais meios de uos defende.I'IIIOs 
contra aque!Jas republicas do que por bloquews ... 

dos-Unidos venderam seus encouraçados depois de 
acabada a guerra da secoessfio. 

l\fas que ter·rno de comparação póde ltavm· entre 
nós e os Estados.Unidos, que c uma naç~o mal'i
tima, o possue uma multi dilo de estaleiros onde da 
nouto para o dia podem construir muitos desses 
navios? Nós pa1·a a construcção de uma canhoneim 
enoountçada precisa~t~os encomnwndal·a a mais ile 
mil leguas de nossa patria. 

O· Sn. SrLVRrRA DA J'tfol'TA :- Phantasticos. 
O Sn. MENDES DE ALM!l!DA : - . . • e até por 

aquolla infeliz entrada pelo Passo da Patria qne nos 
ceifou tanta~ vidas na ultima guerra. A guerra do 
Paraguay, que foi tão imprudentemente intentada, 
levou muitos annos :i termimu·, ostou convencido 
que leria tidu um hrove o satisfactorio r!esenlaco se 
entrassemos naquelle pait. pela f1·onleira do Paraná 
abaixo da cachoeira das Sele .Quedas. N:io o fize
mos por dcsconhecel'lllOs o valor 1le semelhante 
ponto de ch'fesa nacional. . 

Depois dessa luta arlmir·a, Sr·. pr·osidente, que 
nem o ministorio d<t mal'inha, nem o da guerra, 
nem mesmo o da agricuítur·a tenham olhado com 
mais'attenç<io pa1·a uma J'I'Onteim que tantas vanta
gens nos havia lr·aze1·. Não mo canr.arei cmquanto 
t'6r rncmhro desta casa de assignaJâJ-a. E' p1•eciso 
que aiJi exista um LaúaJ'io como cm Matto Gr·osso, 
e a meu ver tal vez fizesse mais par· a nossa clofesrt 
real do que esse balu:u·to que com tanto dispenlitlio 
se conslr·uio o mantemos no alto Paraguay. 

E' pelas consitlcl'llr.úes que tenho feito, CJUO n<!o 
posso ayprovar o qué de mconvenicnte, do clesrt
qradave o do triste se praticou com relação ao 
cncoumçaclo Jndependencia. 

Lastimo aitHla, ·Sr. presidente, quo a idtla da 
l'enda desse vaso rio guerra, fosse aventada por· um 
nohro senador que fez parte do minister·io, que o 
ltai'Ía cncommondarlo. Pois ro~onlwco-~e naqncJJa 
r'poca a necessidarl~ do ull\ vaso do ·grtel'l'a om s•Jmu
lhantos c_onJig·!cs, e ri•' pois qrw.o vaso ust<i prompto 

O Sn. JuNQUEmA:...;,Podemos fazer aqui. 
O Mr.NoEs DE AL:Im!DA :-Por outro lado, que 

recoio tem hoje os Estados-Unidos, ja não digo de 
vizinho algum, mas de qualquer oulm nação do 
mundo? Aquelle paiz pótle dizer. " Não quero 
gaslar dinheir·o com l'ncouraçarlos, porque não re
ceio guerras ex temas, e amanhfi posso mand<Lr fazer 
quantos queira na ernergencia de uma luta que 
possa sm·gi1: com qualquer nação; que tenha seme-
lhante velletdade. Cornnosco não se dá o mesmo. 
Confessemos esta vertladr•, 

E a quem hoje, Sr. presidende, havemos de · 
vender o lndepenâencia, depois do descredilo um 
qne cahio por sua construcção ? Não podemos 
vender· nem á Hussin e nem á Turquia qúe hnje ·se 
cleglauL1m; se acaso qualqurr dessas uacões quizesse 
comp1'alo nffo o podiamos fazer,por· quanto se !'ia fer•ir 
a neutr·alidade que dovemos guardar nessa gue1·r·a. 
Não parlemos vendei-o, porque mio ternos a quem, 
e por·que seria tarnbem pouco deeoroso intentai-o. 
Suppor·temos com dignidade esse máo passo dado 
por· nosso governo. 

Por isgo, ató eerto ponto, fez muito bom o nobre 
ministro t!Pr-larando " Nada de encouraçados •, a 
experien.:ia l'tli t!m·a. l\las a subsistir em absoluto 
a opini<To tio rw:Jre ministro de que não convem 
constt·uir· encouraç:ulos senão ~uando as nações da 
Eur·opa, grandes potencias mal'ltirnas (e isto é mui 
singular) Jer·em a ultima palavra, então ma nrlare
mos consti'Uil' os nossos; nesse caso nunea os 
far·emos .. 

o Sn. z.~cAnrAS :-Será para o fim do seeulo. 
O Sa. MENDEs' DE AL~!EIDA :-0 nobre ministro 

quer ver· em quo param as modas. Pois só quamlo. 
nos atacarem, quando nos tleol ararem guerra, ó quo 
devemos fazct· oncoumçatlos? E' singular e pouco 
aceitavol essa doutrina. Seria o sucrificio da dcfeza 
de crualqnm· paiz. 

Na quest;To rlo .Tavary não .dosrjo augmentar n 
nffiic~ilo ao atnicto; di roi sómente que o nobre mi
nistr·o rcJ',lr·inclo o histol'ico tlessa construcm1o disso
nos que veio a sabor daquelles factos depois quo o 
Sr·. Marques Gnimari!os foz o seu relatol'io; do 
maneir·a IJUC o nohr·o ministro est;l e esteve por 
muito tempo nas tr·cvas ... 

O Sn. Sn.vErnA DA MorrA :-Afas linha dado o 
dinlwii'O, 

c póile vrr· aqur pt·cslar· ns stJI'I'tços que se contava 
lmnvesse ou nrro os conlliclos esperados, ó que o 
nobt·o ex-ministro membro ria commiss<it) do ma
rinha o guet'l'a, propõe ~ua wnda? N<1o vê S. Ex. 
que, se se inlenlasso urna gu·~r·r·a contm nós, rHio 
teríamos do prornpto meios do clofeza? A cons
lrucçfio do uma dessas m:whinas leva annos, o o 
cncoUI'a(:ado pr·ornpto concor'l'e Jo~o ii prestar sor·
vi0os. E a certeza de sna ox!sloucia .PL".Io poup.lr 
dusastres,que em caso contral'lo pod~r1am sut:cedcJ', 

O Sn. MEI'!Dgs ng Ar.nrr.ID.\ :-... nem sabia o 
qnr. _li zum o auxiliar· tpw se tinha mandado para 
ajurl:n· :1 counnissrro. 

E \'Ondor s•1 [lOI'IJIW ? N;To dt~claruu o uullr·•• Su· 
nad•1r

1 
pela BaliHt oulr·o motil•o son;1o rJUO os Esta-

O Su. nr,~rs·mo n,\ nr.\lll:'iU.\ : Quando entr·t i 
p:tl'il o minislt~t·io a coHstru<'~<1o csl:lva acahatb. 

i 

I, 
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O Sn. MENDDS DB ALliE!DA :-Mas n[o achou lá 

as informacões ? ••. 
augmentar o ordenado do pobre secretario. • • E eu 
tive realmente pena do i ilustro ministro por n~o po
der nugmontar esse ordenado, porque na verdade 
ó muito diminuto, e quando S. Ex. despende 700 
e tantos eontos para um effeito de optica. 

0 Sn. MINISTRO DA MARINIIA :-Como eu havia 
de saber se nao me davam púte ? • 

O Sn. MENDES DE AL~IEIDA :-E' isso mesmo o 
que lastimo. Pois, thío-se factos dessa ordem, o 
IS. Ex. depois que os conhe~e. não nos dir. que 
providencias tomou para fazer punir aquelles que 
O ilimJiratn e n;ío Jhe deram conhecimento da 
verdade? 

Depois diz mais adianto o. nobre ministro que 
para comprai'-Se um navio que substitua a fragata 
Constituiç<io como navio escola é necessarío que o 
corpo ];1gisla:tivo lhe dtl dinheiro. Pois se vós podeis 
despcndet· 740:000$ para mandar construi!· uma 
corveta, por que não gastais Jogo os l.OO:OOO$ que 
pedis e mandado comprar mais esse navio ? O nobre 
sena1lor pelo Paraná mio quer que se faça esta com· 
pra e sim que se c:.nsti'Ua outro navio escola aqui ; 
para tornar essa escola mais brasileira embora o 
dispendio soja mais avultado. Por ahi ni!o vou, e 

0 Sn, MINISTRO DA ~IARII'fllA:-Não estão sujei! os 
á conselho ? I 

O Sn. MENDEs DE AurnmA:- Não foram por 
este facto. , . 

0 Sn. MINISTRO DA 111.\RINIIA:-Por esse tnmhem. 
O Sr. MENDES DE ALMEIDA:- S. Ex. não nos 

disse que foi por terem-lhe o~cultado a verdade ; 
por não roJata1·em o procedimentú desse auxilia1· 
~porque se conhecesse o nobre ministro ha mais 
tempo teJ-o-hia feito retirar. S. Ex. disse so
mente que nao lhe deram pa1·te ; mas não disse o 
que fez depois contra esse procedimento. · 

O Sn. SIJ.VEIRA DÁ MorrA:- Estão até tendo os 
vencimentos das mesmas commissúes. 

O Sn.JIIENDES DE ALMEmÁ:-Quanto a construcçllo 
da COI'Vola Prine~pe do Grão Pará, não posso deixar 
de fazer a contra gosto algumas observaçü••s, rouco 
agratlaveis ao hom·ado ministro. POIS s.· Ex. quo 
d,ll'l'ama lagTimas no sou rclatorio por não se aug
mentarem os vencimentos do sec1·etal'io do capit;io 
do po1·to, pOI'que O Í11!0 pótJe fazer, pOI' falta de re· 
cursos, e manda despende!' 740:000~, sr.m que ó 
corpo legislativo o tenha autorizado, para fazer taes 
dispendios para consh•ucr.ao de uma corveta? E 
com que fim? Pam fazer urna expericnuia I Foi 
pa1·a 1sso, S1·. presidente, que se maneJou gastar 

· 7110:000.il, somma nilo pequ.mn. Cara experiencial 
Diz S. Ex:. que queria comparar o effeito da 

da construcçilo TI'Ojatw sobro os navios feitos pelo 
systema anti~o ; e para isto S. Ex., só para ter o 
gosto do J'eahzal' uma expel'ioncia neste paiz, faz 
despender. 7~0:000,!!, de seu lil'!'e arbilrio, sem 
auto1·isaçl!o das camarasl Entretanto S. Ex. confessa 
no seu relatorio que esta oxpcriencia já tinha sido 
feita em outros paizes, mas queria que lambem 
se lizcsse aqui ; que era o seu gostinho ir ver o 
comparar os resultados dos dous svstrmas me .. 
diante t~o larga sangria nos cofl·es do Estado. 

Ora, senhores, eslal'emos Ião ahundantcs de 
dinhcii'D, e nao conhccerín o nohro ministro o es
tado tio nosso thesotu·o pal'il mandai' construir um 
barco sómente para ver como ó qno ello anda, qual 
e sun marcha, .:omparativamcnte com a da corveta 
.Tt·t~;iano ~ Nilo sei como um acto destes se possa 
Justificai', 

O Sn. Su.VEillA DA Mu1"J'A:- Quando ha j:l 
tanta cousa J'llim neste genero pam se cowpamr 
com o systcma novo. 

O Sn. MEXDES DE Atl!IWJA : - Enlrotanlo, o 
noLro minist1·o tleplum não potle1', comn j;l disse, 

mm to receio que ainda. mnsmo C(•m as madeiras que 
estão ao sol e· apodrecenclo na costa s~ptentrional 
da ilha das Cobras, o negocio custe muito mais caro 
ao thesouro. Reservo para outras cousas o patl·io
tismo. , · 

Temos aqui um outro ~ssumpto, a examinar : 
desculpe o nóhre minish·o, tamlJCm não posso ap
provar o procedimento do S. Ex:. ,uanto ao ar· 
sena! do Ladario. E neste ponto parece-me que não 
e só o nobre ministro, mas .tamhem o seu anteces· 
sor que estão sujeitos á esta censura e que julgo 
bem fundada, 

Fez-se um plano para o arsenal do Ladario o 
fixou-se a despeza para a execução deste. plano. 
Gastou-so na obJ•a, como diz S. Ex., o quadril• 
plo. Entretanto ó inexplícavel um aconte~imento 
deste aJ~ance, sem a curnplír,idade do ministro ou 
de suas repartições liscaes. · 

O Sn. SILVEIR'\ DA MorrA :-.4.poiado. 

O Sn. MENDES DE AtlfEID.<:- ••• porque é muito 
natural que no pedido do dinheiro viessem decla
l'adas as obras feitas segundo o plano que se es
tava executando. "Tem·se feito taes obras na im· 
portancia de tanto, e ahi remeltem-se letras, vi>to 
não h a ver aqui o credito para o pagamento das 
o)Jras já feitas. " Ora, se o plano fosse executado 
pel"feilamente, n5o podia dar o l'esultado que ilru. 

S. Ex. dt•fonde de alguma sorte o executai' desta 
obra, dizendo que ello fora levado mais poJa gloria 
do que peJo cumprimento do seu dever. Ora ahi 
est:l, desculpe-me S. Ex., onde eu vejo a culpa do 
do ministro. 

Pois o nobre ministro e as suas i·epartiraes fis
caes mio 1'i:nn a rna1·cha ~ue ia levando este offi,lial 
nas ohi'Hs quo fazia ? I ode-se gastar 800:000,;1, 
sem alargar-se o plano primitiro? O caso e que csso 
offi,mlrealizou suas fantasias para mclhot•ar o plano; 
porquanto a glol"ia :l que so allucle Iom sou funtla
mouto. 'l'enh·• oui'Íilo dizer que a ohra do Ladario 
e uma obra importante, qno faz honra ao paiz, quo 
u a p1·imciJ·a pmra de gtH'I'J'a quo tem o Brasil .... 

O SR. Srr.vtnnA DA MonA : - N:1o ó natln disso. 

O Sn. MENDES ng Al.l!E!IIA : - Por isto é que 
S. Ex. diz rJtW osso oflieiaJ leyou-se mais poJa glo
I'Ín do que pelo eumprimcnto do sou dc\'CI', 
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Logo este offieial gastou com o eonsentimcnto ou nãó sendo !'oprimido, e antes animado entendeu 
com o silencio sympalhieo de seus fiscaes. cumprir um dever, indo por diante. 

0 Sn. Su.vEmA DA MorrA : _ 0 Sr. ministro O Sn. SJLVEJnA DA MoTTA :-.Elle participou ao 
mesmo confessa. que )lagava as letras depois de ~ovar•no e este prohibio que se fizesse mais nada. 

Mas elle foi far.endo .. saber que elle tinha excedido o credito. 
O Sn. MENnEs DE Al.MEIDA:-Logo, conformo diz 

O Sn. 1\fENDES DE At~!EIDA : - Exactamente. v. Ex., 0 governo, pode·S•! ,lizor, sustentou o pas· 
Bastava logo no pl'incipio perguntar: o que e quo sado e facilitou 0 futuro. -
estais fazendo? porque fazeis estas obras ? Quem 
autorizou-as? O Sn. Sn.vEmA DA MorrA: -0 ministro disso· 

E de mais, outra deploravel circumstaneia : o lhe: " Não faça muralha " é elle foi fazendo.' 
ministJ·o não sabia por onde iam estes gastos. O o Sn. Mr.Noes DE ALMEIDA :-A ter de sujeitar 
oflicial gastava a sou talante, e do quantas pessoas a proecsso este oflicial, deviam lambem_ Sdr proces
lhc queriam dar dinheiro em 1\Iatto Grosso elle re· sados aquelles que fiscalisaram as contas e nfio lhe 
cebia a importancia e suas let1·as eram pontnahncn- pozeram obices; e se o f?inist.ro. attendeu ás pri• 
te pagas. Foi necessario para saber-se-todo o fundo meiras contas, em que Já e:mllam excessos, de 
deste negocio que o presidente de Matto Grosso algum :i sorte just!ficou e animou o oflicial. E; tanto 
lembrasse: «lia àinila mais líOO:OOO,il a despen· ello havia exeeclldo as despe.zas, e era ammado, 
der alem das clespezas feitas.·. • E fez-se, Sr. pre· que 0 ministro lhe recommendava que em lagar de 
sidl'nte, por contrato ol1ras. · · sacar letras lhe pedisse creditas. E nilo foi inter-

0 Sn. Srr.vEmA DA llloTTA :-E obra expressa· rómpido em taes despezas senl!o no fim. 
mente prohibida pelo governo. Por consequencia esse official tinha á m§o tudo 

O Sn. MENDES n~ AL~E!D.~ :-... que n~o esta· quanto 0 jusllficava nàs obras anteriores, prenuncio 
vam no plano do arsenal ; e contrato de que o go· de que se podia continuar; tinha muito com que 
verno não tivera por isso conhecimento, (liz o no· se defendesse. Elle foi arrastado, pode-se dizer, 
bre ministro. pelo amor de gloria, porque como já notei via 

Por conseguinte, Sr. ·presidente, ainda mesmo exemplos no ministerio, verbi gratia, · no nobre 
que o executor das obras residisse a muitas leguas ex·mmist1·o da guerra, que mandou fazer essas 
do Rio ele Jaueiro,não era possivelfazer-se tudo isso· obras do Campinlto por amor ela gloria •.• 
de que c ar.cusado sem urn accordo ao menos ta- Q b d c · 1 f 
cito com as autoridades fiscaes ou pelo menos sem O Sn. JuNQUEIRA :- ue o ras o ampm '0 

uma certa acquiescencia dos superiores, sem um _O Sn. SILVEmA'DA MoT.TA: -As do Realengo. 
eerto fechar de olhos que animav,1 o rxecutor, por 0 SR. AfENDRs DE ALMEIDA : .- Refiro-me ~o ar
quanto o exeento1' eslava-se exéedendo 'visível· sonal que v. Ex. rnandou lambem constrmr por 
rnente. Na verdade acompanhando o movimento das amor da gloria .• 
obras com o ·pagamento lias despczas reconhecia-se 
logo o abuso. Não era passivei escapar·se aos olhos O Sn. JuNQUEIRA :-Sim, por amor da gloria, 
dos fiscaes da repartiçiio. · O Sn. M~NDES DE AtliE!DA': - Pois·bem; esso 

N!io digo que_ o uolm ministro tenha parte directa official guiz imital~o: 1\fandou-.se fazer laTbem .o 
nestes abusos: mas houve po1· certo descuido e muita Jnrlependencia, consii'Ulr·se o Prm01pe do Gtuo Para, 
indulgencia. O nobre ministro ao principio podia tudo por amor da gloria. Por consequencia, digo 
entrar em duvida sobre a cxccuciio do plano da eu qu() esse official, seduzido por taes exemplos, 
obra; mas depois entrando no conhecimento e mio achando aquiesccncia da parto dos seus superiOres 
pondo Jogo colíro, não póde lançar mais em rosto ao nos gastos que fez, foi lambem arrastado pelo 
ofiicial o seu procedimento. E parece ser as~im como amo1· da gloria., • 
conjecturo, dizendo S. Ex. que e !I e levav11·se mais 0 Sn. JuNQUiilmA :- v. Ex. ainda n5o nos disse 
pela glol·ia. Creio que o goremo lambem se dei· se approva ou n:Io a eonstrucção tlos encouraçados; 
xara levar pela gloria, porque assim como tem man- 1 dado exc~utar tantas ouras sem or~nmento o sem nu· se quer ou nao que se cons l'uam. 
torisar:io, o official ~ntemleu que devera pmticar O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Nfio quer, n~o .. . 
out1·o tanto, construmdo a obra quo elle julgava o Sn. MENDES Pll AL~IEIDA: v. Ex. quer saber .. . 
importante e de um modo que lhe pareceu util á · · b 
sua patria, obtendo para si um titulo de gloria. O Sn. Jl:NQUEIRA :- A sua opu11fio so · re os cn· 

coura~ados. · · 
O Sn. SILVEIRA D.~ ~fOTl'A : -0 máo exemplo do 0 Sn MeND!lS DE AL~mm.~ :-Vou dar a minha 

govm·no anima os subalternos a procederem da op1.111.iio,: é esta: _ Os nncouraeados feitos, pa
0
•uo· 

mesma maneira. • 
mol-os e -guardcmol·os ... 

O Sn. Mr.NDES DE AI.r.tErnA:- Po1'lanto, o offi-
cial, de alguma·sorte, tem sua tal ou qual justifica- O Sn. Ju:<!QUEIIIA d:l um aparte. 
~fio, ponruo estas obras wlo se podem fazei' do O Sn . .1\fJ~NDES oE ALMIUDA :-Posso dizer, sim, 
repente, l'áO caminhando pm·i ]JO,IS/t COtn O capital senlJOI" para a deJesa do paiz nãO h~ SaCrilicio (jliU 
qne ti fomeciúo p:u·a sua o~er:ur;lo. se 111io' façn, inclusivo oncouraçados, mas nunca 

Ellll era ohrigarlo a da1' sempre contas do que mandar fazl•l·os sem yota(llio do parlamento. Isto 
J'nin, conformo o plano. Exccllcmlo as ortlcns, r lllllllt:a app1·ovarei .•. 
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O Sn, JuNQUEinA: -Esta na:o é a questilo agora. 
O Sn. SrLVEinA DA Morú :-Pois esta é a ques-

tl!o principal. · · · 

para bel/um. Por conscquencia, emitlir·csta opinil!o 
de que só quanuo estas. nações tênham resolvido 
o problema é que devemos construir os encouraça
dos, ll nunca fazel-os ..• 

(Cm:am-s~ novos apartes.) 
O Sn. liiiNIS:rno DA MARINHA : -Salvo caso ex· 

O SR. M~NDES DE Ar.~miDA :-Apenas referi-mo traordinal'io. 
á opini:io do nobre ministro da mar·inha, que diz 
que . mio mandar:i constl'!lir mais enwumçados, O Sn. MENDES DE AL~IEIDA!- Quando ha de 
urnquanto as nações mais adiantadas da Europa não ser 1 no momento da guerra"!.·. · 
profel'irem a.ultima palavra, salvo em circum~tan- . O Sn. JuNour~mA: -A guerra nl!o surge de um 
cias.. . · dr a para outro. . . 

O SR. SrLVEinA DA Mo:rTA·: - Nada de encou· O Sn. MENDES DE ALMEIDA:....,. Pode su.r·gir, tan-
raçarlos, disse elle. las tantas vezes tem succedido. A ultima guerra da 

O Sn. JuNQUEIRA :-Nada de encouraçados? 1 França, .e outras··· 
O Sn. MENDilS DE ALMEIDA :-Sim, de certo é a O Sn. SrLyEmA DA Mor:rA: - Entiio lenhamos 

opinião· do nobre ministro. A quest:io hoje, diz uma armada de encouraçados. 
S. Ex., é que a artilharia. tende a superar a resis- O SR. 1\fENDES DE ALliEIDA : - Não; entre esta 
Iene ia das couraças; e se houver artilharia superior exageração. e nao t~mar .medidas par~ a justa de
á resistencia do alguns encou1·açados, os mais fortes feza do p:uz ha Imuta d1fferençn, muita distancia. 
como, por exemplo, o italiano Dando/o . • Sr. presic.lent~, já tenho tomado muito tempo ao 

O Sn. MINISTRO DA MARINHA :-Se V. Ex. me s~nado e, P?r rsso, p_onho termo ás observações 
fizesse a linr•za .de ler o que eu disse no meu relato- due _promeltl, e b.e1~ smto nao fossem muito agra· 
1·io talvez me achasse raz1io. r a veis ao n_obre .rmmstro, de quem aliás faço o me· 

lhor concerto, J:i por seu nobre carader, já pelos 
O SR. MENDES DE ALMEIDA :-0 que está no rela- serviços que tem.prestado ao nosso paiz, menos na 

lorio, foi o que eu disse; mas emfim para satisfazer parte cm que fu1 obri~ado a fazer os reparos que 
a V. Ex. cu lerei : o senado acaba de ouv1r. 

" O encouraçadq Sete de Setembro, construido no Tenho concluido. 
arsenal da Cdrte, já fez as primeiras oxperiencias o. Sn. PRESIDENTE: -N;!o havendo mais quem 
ria ma~hina, A em breve estará conclui do esse im- queira a palavra... . 
portante vriso de guerr·a, que monta 11anhõcs de 300. 

Ao passo que, como ha pouco ficou consignnuo, O Sn. Sn.vEmA DA Mo:rrA:,..... Se o Sr. ministro 
entendo que llf:eessitamos de novos navios a pro- n:io (alia, peço a palavra. · . 
p_riados a cr~zei~os e á instru~c:!o de nossos offi- O SR. MINI~:rno_ DA MARINHA:- Nesta oecasi/lo 
cwcs c marmheH·os, sou de op1mão q~o devemos, não posso, pors smto-rne bastante incommodado. 
no estado de profunda paz, cm que felizmente nos o sn ~nl"IDE'~E. Te 1 s s·1 h b t · 1os cl• on t· · · . d ' · •· '" .,,. ·- m a pa avra. o r. r -ae amos, a s ei -r 1. e s 1 mr cncour.t~.n os. ". veira da .1\Iotta. · 

O SR. li!NIS:rno DA M-~RINHA : - Continue. 
O Sn. MENDr~s DE At~IEIDA (continuamlo a /ei

tm·a) :- • Al~m de serem muito dispendiosas Ines 
construeçiles, os progressos constantes quo faz a 
artilharia quanto a alcance o ponetraç:lo,· v:to tor
nando caua dia relativamente fracas machinns de 
guerra, que, havia pouco, eram consideradas po· 
derosissirnas. Par.t so premunirem contr·a t.1es pra· 
grossos vfio as gr·andes potonc.ras marítimas da Eu· 
rapa construindo navios dotados de cournças cada 
vez mair. fortes; e j:i vao vingando a opini1io de 
quo deshl luta entre nrtilhal'ia o espessura de cou· 
mça resultar·:í o abandono desta. 

Assim det•emos ll!/1tll!'dar, sn I v o caso ex tr·aorrli
nnl'io, q11e as naçües que di,çpfiem de orandes recur
sos, 1'e,w/rn7o tal JH'oblema, c.m cuja soluç:io n:io 
temos, por· certo, o megmo mterosso que ollus. " 

O Sn. MINrs-rno M niAnrxru: - Pur;ccc-rne que 
is lo n~o i\ insensato ... 

O Sr. liillll'ó'eira. da DoUa r- Sr. prcsi
den.te, na sess~o n~1 qu~ tomei p~rte no debate deste 
Jli'OJecto de lrJJ, fui obrrgado ·a 111lerromper o meu 
cliscm·so, porque as for·ças me faltaram. O senado é 
tcstdrnunha, até de que alguns de meus collegns me 
nd1•ertiram amigavelmente que estava me faltando a 
voz. E' só neste extremo que eu deixo o debate 
porque n:io cn Iro nclles seu~o movido por um sen~ 
timento ardente de meu· dever e nfio por animosi
cl:ldes, ne1~ contra o governo, nem contra aquelles 
a qur.m mrnhas reclamnpiles parlamentares podem 
tocar ou ofl'ender. 

Tendo intcri·~rnpido · por isso o meu discm·so, · 
eu comprome~tl:me a concluil-o quando minhas 
forças o permrltrssem, antevendo que o debato se 
havia de estendei' e que cu poder·ia ter novas 
occasi~es de restabelecei' ns quostúes de quo nm 
occupo1, ou quando se tratu~se da 3• discussão 
desta lli'oposta, ou quando se discutisse a lei do 

O Su. ME:omms nE: Ar.MmM:-0 qnc digo ó qne, Ol'(~amento. 
sendo assim, quando e qu,! deveremos J'aze1· cncou- 1\las ha um m~til•o que me for\~~, npeznr de mal 
rara dos? no mnmento da guol'l':t? Fical'iamos po1· l'eslanl·ado das lllinlws fOI'(~as, a vir hojo ao dPhate 
111trito tempo indeJ'ozos. N:lo é no tempo de paz IJI!e depois de tc1· ouvido o irnporfantc discn1·so rlo 11~: 
riOS 1lovornos (ll'r>parar pam a deft'Z:t? Si vis J'accm. hl'l' se11ador prla Bahia, o hoje, o tio nob1·e senadO!' 

vor .. 1v '· ·12 
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pelo 1\faranh~o. tendo fic~do cm pé observaoues ju· 
ilidoo~as c severas a l'ospmto da n1n1'cha do ~o ver no 
na rcpa1·tiç:ío da marinha, e n:io tcudo-l.hes dado 
resposta o honrado nrinisti'O dessa repart1oão. 

Não é passivei, po1· mais açodnmento quo tr:nha 
uma c;1sa do parlamento n:t approvação de met!Hias 
dcsl.e genero, que elh chegue :.10 ponto de pre.lcm 
as inful'lnaçúes do govr.ruo, unwo l'ecm·so que amda. 
resta ao peqneno numero de reclamantes, pelas prc-

zona fri ~ida; S. Ex 6 senador, quer acompanhar a 
pausa desta c~sa, e então nos disso que o senado é 
um contra pcw da cam:u·a dos deputarias. · 

0 Sn. MTNJSTfiO DA MARINIIA :-Foi Uma expres" 
s;ío de lllOiill:nlo. Eu quori:t dizer que rl uma ca· 
mai'a consei·vadom, uma camara que mode1•a, :IS 
vezes, certa pressa maio1· que póde haver na outra. 

O Sn. ZAcAnrAs : - Ligoi1·eza l:i, eontJ·apeso 
rogati v as parlamen la1·es. . 

I~u lamento ailúla mais este inwlento, que para 
mim e muito importante, isto é, a falta d~ respost" 
do nou1·e minist1·o, porque S. Ex. man1fcstou ha 
pouco que não cumpria esse seu dever pai' se achar 
mcornmodado. 

a~ui I ' · 
O Sn. SIJ.Y~>IRA ilA MorTA :-0 scnallo mo fm·á 

justiça diJ roconliO~CI' quó eu toco neste ponto, n:lo 
para cornpromettcr 'o nobr~ ministro com s~us 
amigos da camaras; n:lo, isso seria um mo!Jvo 
muito pequeno. 

O · Sn. MI:I'ISTRO n.1 lrARINIIA :-En sabia alem 
disso que o fJOnr<idO senador queria Jitllar. 
. o SR. su:vEIRA DA 1\JOTTA :-N:ío foi por isso; 

n:lo queira V. Ex. rningua1· a escusa qu.J Jh1: est~u 
dando V. Ex. não podia conservar-se cm Silcncw 
na cs,;erança da minha palavi·a, porque eu ti.nha 
intei'J'ompido o meu disCUi'EO .pelo mesmo motJvo, 
po1· urn incomrnado de saude, que pcrmane~e. 

O Sn. Z.\CARIAs.-Vaa depois pai'a !:i e ~iz que 
nós somos impertinentes . 

O Sn. Su.vmn.~. n.\ MoTTA :-Quanrlo S. Ex. for 
pam 1:1, ha de set• p1·c::iso dar algnma dest:ulpa :i 
camai·a o di1·:i: " Aqncllcs velhos são uns raiJU· 
jentos e pucl1am para li·az. " 

1\Jas, cumpra éada um o .seu dever; eu, amda que 
corn rsforr.o, quero cump1·n· o meu. 

Tendo feito oi.Jsei'vaoõcs e reparos ao honrado 
ministro, a respeito- do modo por que elle eiwara 11 

responsabilidade dessa comnliss~o, nomc:llla pelo 
governa pa1•a callti·atar e Jiscahsar as obras da 
c6nstrucç:io do encouraçado en!:ommcndad? ~a Eu
ropa em f874, vi-me na necess1dade de diJ'Ig'll' cen
suras directas ao govol'llO pelo modo po1• que em
pi·eht'IHleu e mal fiscalisou essa cons!i·uc~::To. 

Mas corno dizia, u:irJ é com o fito do compro
meltei' ao nobre lllini,lro iJne. eu to1:o neste Ronto, 
m''smo porque S. Ex. póde, como fez, oxplicill' a 
sna exprr.ss;io e as;im desvanecer-se quailrw·r re
sultado. Se trato dislo, é porque esta exp1·es:ío do 
noure ministro, a meu ve1·, tem um g1·arHie ai- · 

Quero, S1·. presidente, abreviai', .quanto fó~ pas
sivei, este debate, e Jwi de resuuul-o o m~1s. que 
pude1·, porque minhas forcas Pst:lo rcclaman:.n 1sto. 
Esse resumo, porém, n:la polle clwga1• ao ptll,to de 
omiltir aquil!o que julgo que é 9ssen~ial pam a ca
Lai' a delllanstra(:ão que comece.!. Hei do acabai-a, 
porque cu pa1·ei cm um ponto 1~1porlante qne an
nunciei, no ponto em que a fiscal1zaç;io foi t:lo m:l 
que Jll:incip.iou a phase dos dcsappa1·ccimcnlos. Vou 
comi'ÇaJ' hoJe por este ponto. 

Antes, porém, de continuar essa analyse, não 
posso deixar pass~r uma observ~ç;io importante 
que fez o nobre minisll·o, cm resrosta a uma gmvc 
accusaçiio qu~ lhe diriBio o nolll'O senad~J· .rela 
Dahia, pela wcoherenc1a em que o nourr. numstro 
cahio, aceitando tlln additivo na camara dos depu
tados e o rrjeitando 1,10 senado. . . 

O motivo que deu o nobre mmtstro ó tal, que 
teria vontade atil do nilo toear nelle, porque, n<io 
só foi desa1·razoada esse motivo, como, até certo 
ponto, injurioso:\ carnara dos depul~dos. 

S. Ex. nos disse que este artigo passou naquella 
casa po1·quo as pl'imcu·as c~rnaras são compostas 
de mar.os o a· mocidade, sompre mais apressada e 
mais 1irecipitada, aventu1·ou ossa idtl~ qno S. Ex. 
a acompanhou. 

C1·eio que, segundo a zona cm quo esl;\, o nolJro 
ministro deixa-so influcnci:u· pela Jo,:alidatle. Na 
camara dos deputados o nobro minisll'o l'oi tnmbrm 
1 lilfn, precipitado e appi'Ossado; no senado, na 

canc:e, e resume o principio radical do erro em que .. 
est:i o govcmo.a respeito da camara dos deputados 
em rrla~ilo ao senado. 

SenhÔ1•es, nos governos representativos; sempre 
·que se trata de lixação da despcza pu h! ica, a ca
mara electiva é, n:lo só a que tem a iniciativa, mas 
a que pódtl disputa1· até :i todas as segundas cama· 
raso direito de cc-participação na decrctaçtto da 
despeza !iublicn e dos impostos. 

Pois, senhores, nilo é a camara dos communs que 
govema :i Ingl.aterm? Sern, por ventura, a .camara 
dos Lords? Não, por muitas vezes tom a camara 
dos communs, em Inglatcl·ra, disputado a ~retcnçilo 
que cm mate ria de fixaçfio de impostos a ~·cama !'a 
wlo póde rrslringir, o muito menos augrnenta1·. Esse 
pl'incipio não tem vingado completamente, po1·quo 
na cornmunicaçilo das duas camaras inglczas. ha 
exp~dientes quo fadlitam a contliliaç:lo das opiniões 
do uma o outra ; mas o principio fundamnntal do 
~overno representativo na Inglaterra é, quo a camara 
dos communs é qnern govcma o pai?.. Isto não ll 
só de direito, é um facto, porque os rni!Jisterios na 
ln~latc1'1'a s:lo tii·ados da camam dos commnns. _ 

Exhiho esta opini.7o, nao porque queira equi-. 
p~ra1· o senado brasileiro á camam dos lords na, 
Inglaterra •.. 

O Sn. JuNou~mA:-Nem podo. 
O Su. Srr.I'EinA !lA Mol'T,\! -- Pelo'contrario, te· 

nho po1· mais do uma vez pi·otcstado nesta casa, o 
mais altanwnte qne posso, t:onli·a o pl'incipio que 
aqui se tem enu,iciado muitas vezes do qun o senado 
n:io faz politi~a : e tenho l:lVI·arlo o rnen [li'otesto 
contra opiuiúos muito rospoitavcis. . 

No Tnlliislerio do honrada senador pela Balua, 
S. Ex. sustentou esta opiui:lo nas dilliculdaclcs cm 
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quB SB vio com O sonado, cuja maiOI'Íil· conserva· 
dora oppunha ,muitas vezes rosistencia á ma1'1:ha do 
seu govemo. S. Ex. vio-se na necessidade de 
arontar de longe pam esse principio, para o me· 
lindre 1la íntol·venção do senado nas cousas poli· 
ticas. 

Até certo ponto S Ex. tinha _razão, mas não em 
absoluto; e eu contestei-lhe quA, segundo a organi· 
zação da nossa segunda camara, o senado não llodia 
d~1xar de ser co-participante na politica do pa1z ..• 

O' Sa; JuNQUEm.~ :-Apoiado. 
O Sa. SJLYEmA DA Mo1:TA :-Mas isso é cousâ 

diversa de atll'ibuirem-se as medidas da camara dos 
deputados ao ardor da mocidade e :í precipitação, 
que precisa do contrnpeso do senado. 

Segundo a nossa organizacao, S1·. rresidento, o 
senado não é contrapeso; é uina camara constituída 
com os mesmos el~rnentos da elei~ão da camar:1 
ternporaría; é uma camara apenas vitalicia limitada 
pela du1·ação da vida de seus membros, e que pr.la 
constitnieiio, que é a raiz que cu procuro, não tr.m 
reRtricçfiÓ alguma ao uso dasJJI'erogativas co-legis· 
lativas em relação a carnam os deputados. Estas 
poucas palavras ser1'i1·ão de .protesto ao menos 
cont.ra a má interpreta~:Io da expressão tlo nobre 
mimstro. 

E eu acho preciso fazer semP.re este protesto, por
que a no~sa linguagem conslitudonal está muito 
viçiada, est:l muito deturpada, assim como est:l a 
nossa fól'lna do govemo. Os ministros á SOITolfa 
não sd insistem no· abuso e arbitl'io com que usam 
de podm·es que pertencem ao pal'iarn~nto, como pa· 
rece qr1e estão até quemndo snbstituil' a lmguagem 
pal'larnental'. Protesto contra este vicio lambem. 

Vou abrevim·, e muito, as minhas obse1·va~ões 
relativas ao discurso que interrompi. Continuarei a 
OC<\Upar me do Intlependmcia, . 

Tenho demonstr:ulo, senh01·es, 1 • que a commissão 
anrloumal na escolha da casa consti'Uctom; 2• que 
. c lia ainda andou mal, quando. nilJ veriliwu so o 
seguro do riavio fdra Jeito nas contlit~ões estabe
lecidas no coutmto, isto e, con!i·a lodos os ris,os, 
como está delel'lllinado no al'l. 9.• Srudo e·xpressa 
esta 1\lausula, o delegado do governo não podia 
contentar-se com o segu1·o contm fogo, quando o 
pl'incipall'isco de um navio em constrnc~ão e o do 
lança_rnento; entretanto cllc, uao só contentou-se 
com 1sso, como até depo1s, em resposta ao m•sso 
rninisii'O em Londres, t1·atando-sn da cxigencia do 
premio do seguro, alfirmou que o segu1·o tiuha sido 
feito somente corill'a fogo. 

A t•H't:eir:t queslfio já por mim demonstrada é que 
· a commiss:to nfio verificou technicamenle o esteia

llll'lliO da c:ll'l'eira em quô foi eollocatlo o navio 
pam ser lauçado. Este facto "Stü provado, niio 
só pelas .ded,.r.,~çucs do Sr. Heed, mas pelas das 
companluas de Sl'glli'Os. 

Sabe o senado que o S:·. Heed foi contl'alatlo 
COill grande elogio tio S1· .. Oracounot, quando rsle 
senhor tll'll conta ao govomo · illlJl!'l'ial das l'azilcs 
por que so tiulia entendido com o Sr. Bccll para 
os ris1:os e planos do navio. 

Eu j:l, cm aparto ao no!Jro senador pela llahia, 

querendo auxiliai-o no conhecimento de eircum
stancias ossenciaes d1Jsse navio, disse qud o Sr. Bm· 
connut uão só elogiou ao Sr .. Reed como i • 
eonstructor que tinha ~ido do almirantado e 
como notabilidade eur·opéa em eonstrucções navaes, 
mas lambem convidou-o a fazer os planos, porque 
elle se havia olferecido para fiscaliz"r a execuçlto 
do risco. . 

Tambern já demonstrei com officios da nossa 
Jega~ão, qut', lendo o Sr. Reed feito os plan~s e se 
h a vendo apresen.tado para c~operar na ~~cahzação, 
este serviço for peremptormmente rewtado pela 
comrnissão. Isto consta não só destes officios, mas 
das de~laraçtíes que fizeram os seguradores_, quando 
se negaram a pagar os Dudgeon o premiO do se· 
gui'O contra o risco do Iancamento, affirmando que 
o mio pagavam; po1·que 'a ca1·reira fóm imre1·· 
feita, e por isso não aceitavam o abandono lota do 
navio, estando entretanto dispostos a pagar o p1·e· 
mio do sP-:;UI'O que os mesmos Dudgeon sómente em 
seu proveito fizeram. 

Ficou, portanto, p~ovado o máo procedimento da 
commissão quanto a.o est~iainenlo do navio, . 

E' de adm1rar, Sr. presidente, que uma c~mnHS
siio composta dos Srs. Braconnot, engonheu·o ma· 
chinista, e Leve!, i• constructor do nosso, arsenal, 
deixasse collo~ar um navio d,Jquolla impol'lancia, 
com vicios de esteiamento, quando é rudimental 
para .um ..consii'Uctor a construcç[o da carreira. 
Pois, esse navio, cont1·atado desde. Julho de :1.~72, 
foi para o estaleiro, e nunca esses senhores l!ie~ 
ram occasião de· examinar se a carreira estava de 
confonnidado com os pl'incipios technicos? . · 

Foi rli'eciso que houve,sse um sinistro, para q~e 
o Sr. Heed dissesse.; como disse, que o mes.mo SI· 
nistro fll'OViera, em :I• lo:;ar de falta de fiscalizaçilo, 
e em 2• de dcf,;itos do esteiarnento da ca1·reira. 
Isto não e sómente um rlito do Sr. Reed, é das 
companhias de se:;m·os, fundadas no exame .de 
snus pPrilos, quando nl'gnrarn-se a pagar a apohce 
do Jl 22ti,OOO . 

Pol'lanto, minha terceira proposição está provada, 
e pasRo á qua1·ta. • . 
, Antes disso, Sr. presidente, fal'oi uma rectifica-· 

(•ão !lua me sugeria hontt>m um .engano do nobre 
senat Ol' pel:l Bahia. quando considerava, a respon·, 
sabilidadc da commissfio, e por isso dei-lhe entilo 
um aparte. 

Paretle·me que S. Ex estava na idéa 1le que,. 
desde o principio, a commissão compunha-se dos 
Srs. Bmconnot, Levei e Sal~aUo; mas o certo é que 
clla era cornnosta dos Srs. l.lraconnot; Levei e Ar
golo. O Sr. S•lgado entrou pam commissão cm tO de 
Novembro do 187:l, e o navio foi contratado em 
Julho de 187~. E' rreciso J'azm· justiça a todos; o 
Sr. Salga tio n:to tom a rcsponsa!Jilidade ·dos des· 
<lU idos e m:los uzos de anloi'Ízaç:to que foz a com
miss:1o, so não dt1pois de W de Novembro d~ 1873. 

O Sn. CollltELI :-E a tio Sr. Argollo attl onde 
YUO? 

O Sn. Sn.I'Ein-1. DA Uo·rrA :-C1·eio f(UC, quamlo 
a caJ·avana leve um novo memlu·o, fo1 quando o 
Sr. Argollo licou oxoucrado, porque nao conti111\a 
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a figurar mais na coo1missao. Nos documentos I encarre::aua de garantir os interesses do Estado 
officiaes não vejo o acto da oxonerncão lia S1·. Ar· nacruella complicada quest<Io, pouca ou nenhum 
gollo; o governo. t) quem pódo sa1Jo1' quando o npoio oncontJ'ára por pa1·ta da com missão presi· 
dispensou; mas creio que foi na occasi;ío em que o d1da pela capitão de mar e guerra JO<Io Mendes 
Sr. Salgado entrou pam a com missão. Salgado. Ou fosso po1·que ... n 

lia um outro facto, Sr. presidente, que encerra a Vem nqui a apreeia~ão da razão a que podia· 
maior responsabilidade por parte da commissão, já atll'iuuir-so ~1ssa falta do apoio o caadju.vação, que 
em !874. O senado vai ouvir (/melo) : ali <is o govcmo tinha reco rnm~n~ac[o a cammissgo · 
· " Por aviso de 4 do De~emuro, expedida <í Ic~a- prostass~ ;llugaç<lo depois do. suustro. . . 
çi!o em Londres, commumcau o governo impcl'lal " Ou fosse porque a comm1ssáa se hvcssse JUI· 
ter recebido o oll}cio n. W de OutulJro anterior, ~ada desligada, uestlo que a gov~rno impeJ'ial or· 
acompanhado da cópia do l'elatorio da commissão uenara que. a legação interviesse •. • · 
do almirantado, que vistoriara a fragata Indepen- Quando, polo cantral'ia,. senhores, o governo de· 
d~ncia; quo reiterava n recommendaçao já fe1ta á pois do si11istro oillciou á Jegaç;to para que tomasse 
legação fl.ara que o constructar Reed fizesse pa1·te p1·ovit!eucias, afim de resguarqar os interesses do 
da camnussão ..... Já o governo I'Ccommellllava .... " Estado; mas, ord11uou á comm1ssão que se puzesse 
de peritos, que tinha de p1•oceder ao ultimo examiJ ;í disposição da legaçã1J,·que a auxiliasse." .... Ou 
e que só se aceitasse o uavio se fosse reparatlo ü fosse porque a irltla p1·econcebida pelo capitão-te· 
cu&ta da casa Dudgeon e ficasse tila perfeita como nente Levo!, dn que wlo seda poss1vel concertar-se 
antes de soJTrcr o sinistra. o navio de motlo eillcaz, inlluisse no animo ele seus 

" Em officia de 5 de Dezemuro sob n. 30, com- membros, o ce1·to em que, desde o tempo em qn~ 
municau a Jegaçi!o que, em seu officia n. jl7 de 7 se dera o desastre,' na oc~asião de lançar-se o na<'io, 
de Novembro, havia ueefal"ada ao governo imperial mia tinfia encoutraelo da parte della sen:lo difficul
que os cons!ructares da lndepcndcncia, mediante dades e inereia, aprzar de afi'ecta1·em sempre os 
uma ll·ansacci!o por elles feita •.. " E' o facto im· melhores desejos. " 
portante " éom os segumdores, devet·iam recebe1· Ora, senhores, é quant!Q a ministro ordenou á 
35 •j, isto é, ;t 77,000 sobre as ;C 225,000, em qu.~ cammissi!o que coadjuvasse a J~gação para resguar
estava segm·o o navio contra as ri~cas do lanç:l· dar as interess1JS elo Estado; é' quando se vO essa 
menta. Que aqu?lla transa~·r•io fol'il feita com sol'· subrep('áo das ;t 221),000 da segu1·o, convertidas 
preza c á revelia da legação, ape1.ar da noticia em 77,000 que os Dudgeon receberam Jogo, mo
fo,mal dada aos Dudg~on pelos advogadas ·da tliante artificio, parque primeiramente enll·aram 
mesma legaçao, de que, considoJ"ando-_se a go· e111 trasacr,:ía com a ''ompanhia, que negava-se 
v.erno impe1:i~l com clu·eito àsapalices do seguro, a .dar as Ji225,000, sob fund:un~nto de que a car
nuda devenam fHzer sem préviO couhe~imcnto da re1ra não estava regular, dep01s receberam deli a 
legaçfia. Que, apezar de devidamente iufo1·mada, E !0,000 adiantadas pa1·a la.n~ar-se 9 navio depois 
pouco antes de real1zada a sobredita transacr.<ío, do d~sasll·e e finalmente obllveram amda ;t 30,000 
não quizera pOr-lhe embargo pelas meios ju,!iciÍws, sobre caução de apolices de sP.guro no Uníon Bank; 
par saber que os segul'adol·es, prevalecendo-se Lia é justamente quando a legação empregava dili·· 
opposiç;io <!a legação, adiariam de bom grada o gencias para havrr para o Estado um segu1·o com· 
:pagamento da segu1·o para liquidai-o em tempo plcto das ;t ~21i,OOO, afim de, com esta quantia con• 
mdefinido. " • certar o navio; tl nestas circumstancias que a le· 

Peco .a attençfío da scn:ula pam essa decla1·ação ga~<To não encontra apoio nenhum l}a commissao, 
do olfic1o da legação, quando trata do descuido que nilo acha da parte della sen~o inercm. I 

· houve por pa1·tc da comrnissão, a respeito de acau- Lerei mais algumas palavras deste officio: (Lendo.) 
telar cs~e. prejuízo das~ 225,000 que os Dudgean " Que só se fallava (noto bem o senado isto) em 
subreptwwmente nrgacmram com os segurada1·es, fazo1· novo navio ·e abandonai' o Indtpcndencia, 
rccluzllldo-as _a 35 •j., isto ó, a ;C 77,000, quando poncio inteiramente de parte o que rep1·esentava ató 
200,000 podemm chega1· para o concerta da navio, qquelle momento a construccão do cncoua·ar.atlo, 
licnrido ainda para o govcmo 21),000. Aqui é que isto é, t 243 000 I " ' ' · 

. está a causa. Drste otncio ó que so collige ... 
. Nos~o governo, depois dó sinistro, incumbia á Este negocio do Iudepcndencill é· mesma uma 
Jegaçi!o do resguardar os interesses do Estado, o o lia especio de mytho, o publico não sabe nada disto; 
achou todas essas dilficuldades. Achou estes se.- mas· ha cousas importantíssimas, O navio achava-se 
guro~ m.al estabelecidos o quiz ve1· se podia canver· em nstauo do lançamento e os Dudgcon j;llinhamro
ter 1_nchrectamoeto om favor do governo impol'ial a cebillo L 24.3.000, seudo a sou contrato, como li 
prem1o da. seguro ~ontm o l<inçamento, que os aqui, do 310 o tantas rnil libms; portanto, havia 
Dmlgoon tmlm:m fo1to sam~mto cm proveito seu, o !l 100.000, que o govemu n:la tinha dado ainda o 
Jlão cm fli'OVolto do Sr. llJ•aconiiDt, na qunlidatle mais ;C 22tL 000 do seguro da risco do lançamento, 
da tllllegatlo ela governo, 001~0 rlevia ser; o senado, que, se o governo tivesse obtido, prefazia L 325.000, 
porúm, vao ver como ella ml'ol'mau deste facto ao quantia llOlll 11 qual se potlia fazer f<L~o a um con· 
gavonw. . CCI·to radical do navio, ou causlruir-so um novo, 

Nal'l'iliHio essas thfficuldados diz a Jcgaçao: abandonando aquollo. 
(f.eij!lo.) · O Sn. COlmEIA :-Esse em o pensamento do 

"'IJuc sentia dizer que desde que so aeh:wa Si'. Lovol .: V. Ex. leu isso. 

1 
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O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Mas do qual elle verno, depois do sinistro, é a legaç~o. e é ella quem 

se desdisse. diz que esse dinheiro desappareeeu Bllhrcpticia,mente, 
~. pOI'<JUe os Dudgeon concedeJ·am á companhia aba-

O Sa. CORREIA : - Ah I timenlo rcduzi~do as ;t 225,000 a ;t 77,000 e desta 
O Sn. SILVEIRA D.~ MoTTA :-Eu mostra1·ei. 
O Sn. ConàEIA :-.I<~u deslljava sab1H' as J'azões 

em quo elle se fundava para d1zer que não se podia 
fazer o concerto. 

receberam logo ~0,000 e depois mais :10,000 para os 
trabalhos necessarios no d1que de Waolw1ch, de 
sorte que só ficaram ;t 27,000. 

Ponho agora de parle, Sr. presidente; o longa 
incidente das difficuldades que teve a legaç~o pam 
chegai' a um acc6rdo com os Dudgeon, relativamente 
ao concerto do navio. O goverryo imporia! fazia 
pressão daqui sobre seu delegado, que era n le· 
gar.ão, para qu3 em casa algum aceitasse o ~oneerlo, 
mtô senda com a condição de ficar o. navio tau per
feito, como estaria antes do desastre; o go1•erno 
exigia sempre isto; em segundo logar exigia que o 
conceJ·to não excedesse o p1·eço do contrato ; e em 
terceii'O logàr que nilo se fizesse cousa alguma· sem 

O Sn. Su.VEIRA DA MoTrA :-Disse-o aqui. Vdu 
ltlr a opinião dt Sr~ Levei (lendo): 

" Que· finalmente o commandanle Salgado, que 
aliás sempre mostrava bo<t vontade, mas declarava· 
se in'compelento, relirára-se pa1·a Paris com parle 
de doente; e que o capilão ten 'nle Levei, com 
qt.cm tivera do insistir para que assistisse ao eon
cel'lo do navio, fizera o mesmo, p1•omettendo, porém, 
vollar para Londres qu1ndo o navio estivesse no 
clique. " 

Já vê V. Ex. que o navio sofl'l·eu o desastre, a 
Mmmiss~o foi para Paris, e ficou-se na dependencia· 
do collocar o na~io no diquo. O honrado minish·o 
devo aprr.ciar esta eircumslancia. A collocação do 
navio no-dique dependia essencialmente do juizo 
da cornmissão para ap1·eciar a capacidade tio 
dique ; mas a . comnussão estava em Paris. 
Os. Srs. Dtulgean procul'aram o dique de Wool
wich perlrncento ao ministerio ·da guerra na 
Inglaterra, e por intermedio da legaç:To brasileira, 
obtiveram esta con~ess<io; mas esse dique n<lo om 
suffieienle pam nelle fazer"se o eoncerto, exigia 
para isto g1·andes obras de desmancho, e depois de 
reconstrueção que li8 acha a ca1·go do ~ovorno 
impel'ial em importaneia muito grande. O dique de 

. de Waolwich, moamo depois do alaJ•gado, nlio clis
penson que o navio, para se1• concertado completa
mente, prueiaa.sse aind~ de entrar em ouii'O dique. 
Enll·elanlo, a commissffo foi para Pal'is, emqnanta 
eslava-se arranjando o di!{ue, que era justamente a 
funcção em que ella dev1a exercer sua. profissão 
technica I 

Note o senado o que diz a l'espeita das ;t 77 ,1'100 
o mesmo offido. da legação de li de· Dezembro de 
-!874 (lendo). 

•Que, quando se h·atál'a na que !la occasião !:le roa· 
Jizar o allCOJ'(!o com os Dudgeon pa1·a o recebi· 
rnent<• dos dinheiros do sogu1·o, isto li, as ! 77,000 
por elles consentidas, verifica1·a com pezar que 
parle dessa quantia já linha desaparecido." 

Om oste desaparecimento do libras é negocio se· 
rio ... (continua a lt!J•). 

a opinião de Reed. · 
Ora, pol'lodas estas negociações eu passo, porque, 

comquanta pretliosas, não posso expol-as em um 
tliscurso. · . · 

O ~apilão de ma1· e gu~r1·a Salgado, coma informa 
a Jegaç~o. paz muitas abjecções a assi~na1· o novo 
accordo que a Ie,ação fez com os Dmlgeon, para o 
concerto com ~s ha•es que 6 ~overna · imperial 
tinha recommendado em seu officio. A legação, 
que1·endo salva1· ao menos o. casco do navio, vista 
que o almimntado tinha dito que o mesmo 
na vi o podia se1· conce1•lado, lt·atou de fazer um · 
novo accot•do com os St·s. Dudgeon que ainda ~o 
tinham quebrat!o : porém, quando tel'e-se de 
assignar esse acco!'do, o Sr. Salgado, que era o 
pt·esidenle da commtssão, repugnou por mu1to tempo 
Pl'eslal'-Se a isso. Eis o qúe a .este respeita diz a 
legaçrro (lendo) : · 

" QnP. o certo era que a incamprehensi vel recusa 
do capitão tle m:1r e guerra Salgado, puzera a lega· 
ção em dilficuldades, podenclo acontecer que por 
esse mo li vo viesstl a ficai' sem efi'eito ulterior o ac
cOrdo de 3 de Novembro (que era o da conee1·to) 
aliás indispensavel pa1·a fiscalização das con.certos 
e clispondio dos wnheiros pagos pelo seguro. Que 
fat·ia, todavia o quo fosse possível para preserYar a . 
validade daquelle documento. 

"'Que, com effoito, em ru·imei1·o loga1·, ora p1·eciso 
cleduzi1·-se daquellas 77,000 as L !0,000 que "s 
segtmdoJ'Os tinham adiantado a pl'incipio pm·a 
lan~ai'-So a navio depois do clesaslm, e cl~pni~ 
L ~0.000 que os Dudgcon tinham levantado ~olll·e 
apoiÍililS elo seguro 110 Un-ion Bau/; o{ Londo11, Q 

isso som ~onhe~inwnlo ela Jcgaç:To, allegando se1· 
essa quantia tlqnivalento :l prestação quo linha de 
recebo1' depois do Jançaruonlo, o ~om a qual conta· 
vam pagat: o m~te!'i:il destinado ao oncout·a~ado, 
pr.lo que J:l haVIam lont;1do compi'Omissos com os 
r os pe~l.i vos fomcccdores." 

Eis scuhores: o p!'incipal commissario tio go. 

" Que não desejava queixar-se novamente da 
commissilo, mas que no seu recente procedimento 
veria o governo impo1·ial mais uma prova da falta 
de attxilio a que já se tinha r Jfe1·~do no seu. officio 
ele li de DczernhJ•o, Que pare1:ia-Jhe que a intenção 
t1.1 commissão J'61'<1, desde a occasi<TO do desasll·e, 
rejeitai' o navio para fazot··se outro.• 

Ora, isao n:lo era máo, continuantlo a com missão; 
rnas ja se vd !JUO o governo ncro linha meias com que 
fazer outro navio; era predso renovar a despeza, 
porqno o ~overno tinha coulmtado por ;t 3'1:!,000, 
,1:i tinha tlad? t 2í3,000, tinha só ;~; tqo,ooo pa1:a 
fazer u1n mll'tonoTo. Pul·vcnltu·a a ~OIOllliSS<to querm 
faznt• um navio novo com L 100,000 e talvez mais 
as J: 27 ,000~ CJ\10 sohrararn do dinheiro que sul.J. 
l'nplictallllllllfl os Dudgeon o!Jlivnl'am dos segura· 
dot·os, po1· consoqnoncia com Jl !27,000? Vou lêJ' 
oul1·o tt·ncho do ollicio tia legaç:to, que explica cslo 
facto. (LI'IIdo), 
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" Que, põrt!m, lho permittisse dizer que, se a fJUe o governo sempre insistia nisto, ora dil'igin· 
maioria da ~ornmissao de~larasse que o navio por' ia· do-seá legação, ora á eommis~ão, .. em teJrgra'!lrn~s 
sot· eflectivamunlo conccr!ado, nao dependel'ia da muito dcspcmliosos e que susc1!aram certa rJvaiJ
legaçfio rejAital·o. Que praticamente de nada ser- da de enlre essas autoridades com relaçao á liscali
''iria a rrjeiçfio, pois que os Dudgeon, .como o zaç<io do resto da cónstrucçfio do navio, Ordens 
governo j:i sauia, nfio twham meios de qualidade foram expedidas a arnu~s pam charnaren1 pr~pos
alguma para indemnizai' o Estado .. ,»' tas· assim o fez o Sr. Salgado, e apparoceram c1nco. 

gra pobre. Portanto o governo perdia as J: 2i:I,OOO Ho~ve uma Jonffa sel'ie de acontceimentos alé se 
já entregues "·" nccres~endo que até a o~casião de c)JC"ar ao ponta" das propostas; mas não entrm·ei 
lançar-se o navio tinham sido as obras ele cons- nisto para aLreviar. 
II'Ucça:o pagas por terem sido app1·ovadas pelos Di1. a legação no seu officio de 8 de Dezembro ' 
liseaes · do govemo e porcons,lguinte acceila a de i875 (lendo) : " Que a legação tinha exigido (do -. 
construcr.ão p1'o tanta ... Foi a resposta que demni S1·. Salgado) que apresentasse as propostas que 
as eompanhias de sAguro : que era uma consl!·ucção. tinha em seu poder para conclusão do Indepm· 
feita á vista dos fi;caes do governo, e, portanto, dencia." . 
não podia deixar de ser ac~ita por e Ire, porque foi Então o St•. Reed tinha chegado da Russia e a 
~ceita pelos seus emprrgados. (continuaudo a le1~: legação procurara entender-se eom elle acerca do 
' " Que o capiliio de mar e guerra Salgado che- concerto. · 
gara mesmo a pagar aos Durlgeon. por oquiJado, " Que na segunda feira, 6 daquelle mez, tinha ido 
como allegava, metade de uma prestação, que só ;l Jrgação (o Sr. Salgado) e entregado as ~i!as pro· 
seria devida depois do la11çamento do navio. " postas, acompanhando-o na mes~a occas1ão ~ ca-

Eis ahi os membros da eornmiss:io pagando por pitão·t1mente Levei, <I fim de expl!ca1' as condtçõcs 
equidade metade de uma presta(~ão, que só seria tcchnicas das mesmas. , 
devida depois do lançamento do navio. Esta meia " Que o mesmo capitiio-tenente Levei ponde1·ara 
prestação, senhores,. importava em !70:000,~, naquella occasiiío ... " 
porque cada uma das dez pt•es!ações, em que foi I~ lo. é muito i111portante. 
ajustado o navio, era de J: 34,000. " .. , que qualquet· demora !ornar-se·ia de dia 

Isto tem defesa? Só pela doul!·ina daquelle dire- em dia mais pt•ejudicial, estragando-se o navio e 
c!o1' do Ladario que por amor de gloria fez obras as madtiuas, que estavam ao tempo, e que o seu 
enormes. aproveitamento dependia da reinataJaçiio do tra

JJ Sr. Salgado !amuem por amor da gloria qnel'ia ualho promp!amen!e. · 
mandar o lndepmdencia, pagando .p1·ematuramente " Que a legação lhes tinha declarado que espc· 
J: !7,000 ou f70:000,S. rava uma outl'a proposta do Sr. He~d, se!n a qual 

não podia responder ao govemo tmperml. Que 
O Sa. Couaeu :-~[as· a agencia fiscal em Lon• desde logo manifestaram a sua sorpreza a !ai res- . 

dres como 11agou ? . 'I pm o . .,» 

O Sa. SrLVEin.\ DA ·MorrA: - Porque tinha ·Quem? Os Srs. Salgado e J,evel. 
ordem de pagar até uma certa quantia os cheques " ... por não par·ecer-lhes admissivel que se per· 
da comrnissiío encarregada da eons!rucçiío do navio, desse tempo com p!·oponentes da natureza da-
não ora juiza do pro,:edimonto da commissão. quelle ... " · 

Quem em o proponente ? O St·. Reed. 
O Sn. ConnEIA :-:-Devia ler couhecimento do " , • , que, não tendo estaL111ecirncn!o no Tamisa, 

contrato. não estava habilitado e não oJliJm~ia as garantias 
_O Sn. SILVEIRA v.~ MorrA:- Sauia que a com- technieas ospeciaes para executar o trabalho CI!l' 

missão eslava auloi'!Zada a contratar até lauto e. questão. " 
que ella devia dar a!é esse tanto. Pois a resrei!o do Sr. Reed, cons!ructor que foi 

Om uern, j:l ch,•gan:os ao ponto de vel'ilicar esse do almit•antaclo, notabilidade curopea ~orno enge. 
abuso e m:sa negligencia, porque disso que se uhr.il·o n:~val, podiam os Srs. Salgado eLevei dizer: 
passou com a ou e suurep~<iO do premio do segUI'O, " Núo tem ha~ilitaçCies tL•chnicas para trabalhos 
a commiss:To n:io se podia 'f:IZIJI' ignorante, c, ~o se dessa natureza? " N<io podiam elles dizer isso a 
ft·z igno1·ante, é pot·que foi negligente, estava sempre respeito do homem qur, corno o mais com potente 
ausente, não andava :L pista dos passos do con- eons!rucloJ' n:~val de ln:;latorra, o Sr. Braconnot 
sl!·uctor. · . preferia, segundo decl:u·ou; para fazer os planos 

Pois, os Dudfl'10il seguraram um navio por do navio. · 
t 225,000 cm pt·oyoito seu s6, e o dclr>gado do O Sr. llmconnot mostrou for uom senso procu-
governo impet·ial quo fez o contrato, n:io lho per- ramlo o SJ•. Rced pm·a d:11· os planos do navio. JWe · 
!:,untou: "St·s. Oudgeon, pois esse seguro contt·a os tinha á latm·e o prirnt•ÍI'o eon~trudõr nav~l do arte· 
~·1scos do la.nç:unento n;lo é em favor do govemo na! do Rio de Janeiro, o S1·. Levei; po1•quo o uao 
unpol'ial? Dê c:l a apolieu •? Pot·quo não pedi o a incllluhio do dar o pl:l!IO do e11eo~raçado? P_ois vae 
apolice d~sse seguro e súmeuto pe1lio ~ do seguro o i' constt·uctor do arsenal 1lo Hto LI~ JanCJro po
contt•a fogo? di r- em Londres a um consli'Uc!OI' o plano de um 

Mas 1lepois 1lisso, realizando-se a quebra dos navio quo ~e encommnndou dafJui? Por conseguinte 
~udgoou, l'll.cOn!ll!IJJJdou o goveruo :i J,•gar:<lo quo o St·. Braconnot fazia um alto juir.o da capacidade 
v1sso um me1o L!G fazer-se o concerto no naYto, por- tio St·. Heed como construclor na vai; eHtrelan!o 
I 
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os Srs. Levei e Salgado achavam que o Sr. Rced 
nao tinha as habilitações technicas pa1·a emprehen 
dL•r obms desta natu1·eza. Ora isto, senho1·es 1 ••• -

Falta-me o ultimo ponto tle.ste~ outros dosappa· 
recimentos, que en nao qnoJ•o de1xar de exphcaJ'. 
Quando o n~vio soffreu o s,inisti'O, havia uma por. 
çao de materiaes no estaleiro, no valor de t 16,000, 
que tinham sido pa;:as pela tlommis~:lo. A lega(lfio, 
tratando do aproveita•· tudo- o que havia de apre· 
vcitavel para reconstrucçáo do navio, •·eclamou 
estes material's; mas a posse delles foi disputada 
pelos Dudgeon ou por quom qner que seja; e enttro 
nosso minislJ•o exigia a prova de que esses ma· 
teriaes estavam pagos. Ora, 1JUer o senado ouvir 

· uma cousa sublime? 
Quando o ministro exigia que o p1·esidente da 

commiss[o lhe apresentasse a Jli'OVa de que OS ma. 
teriaes est:1vam pagos para elle com a prova ir 
demandar c haver esses objectos, o presidente da 
commiss:io disse-que os materiaos estavam pagos 
e que, pelo menns,. esta era sua opinião I · .. 

O S1·. Jm:Io de l'one1l0 reto1·qtuo que isto não 
era quesl;io de opini;ío, que era qu~stão de docu
·men!o ; mas o presidente tia comrni,qg;Io retirou-se 
para Paris e ficou o nosso ministro com a declara· 
ção de que os materiaes estavam pagos, segundo a 
opini:io do presidente da cem missão, sem documen· 

.to al~:um. . 
O S1· barão de Pon~do insistia ainda, exigio que 

lhe apresentassem a escripturaç;lo da commissao e 
sA lhe declaJ•ou quA a romrnbs:Io Mo tinha escri· 
pturaçao, senhoms I · 

O Sn. SAnAIYA :-Isso é g•·ave. 
O Sn. SttvlliRA DA MorrA :-u Apparecendo essa 

duvida, diz o officio da legação, mandou o S1·. Pe· 
nedo chama•· o 81·. Salgado, que ent;Io se achava em 
Paris, e elle informou que o~ materiaes tinham sido 
pagos pela commissilo, ou que tal era sua opinião. 

" Respomleu S. ElC. que nfi<l podia ser ma teria 
de opinião, se taés materiaes haviam sido ou não 
pagos e exigio provas do pagamento. O S1·. Salgado 
accrcsce'ntou que os materiaes não tinham o va!or 
de ;fi !6,000, mas talvez de 8 ·a 9,000, e que não se 
retlordava. do havc1· informado ao S1·. minis!J·o 
tflrem ollos o valo1· de t. 16,000. » Poior I Tinham 
sitio pagos por esta quantia o n:Io tinham este valor. 

' t .'. ,·:~~ 

c encaracam-ae, a arte moderna descobrio este meio; 
a I!OUI'aça de ferro é forrada com madeira a que 
e !los chamam coleMo da coUJ·ar.a, e sobre a made1ra 
pregam-s.e chapas de cobre, dovendo haver nisto 
mQ[t,l pi'Oimuçáo, po1·que, se ni!o so prega•• o cobre 
com parafusos muito perfeitos, desde quo a agua 
achar communicação do cobre para o ferro, o co-
bre p1•ejudica o feri'O, damnifica·o. . 

O co•·po intermedic enh·e a couraça e o forJ•o de 
cohre deve se1· empm·miavel para não conduzir ao 
ferro as derivações da agua que passa pelo cobre. 
Por isso teve-se de an·ancar o cobre. para til·ar-se 
o forro de m~deira e Ye1•ificar o estado da couraça. 
Foi nessa occasia:o que se arrancaram Ã,OOO folhas 
de cob1•e. · . · 

Agora vou· Jêr as rleclaraç6és do Sr. Salgado a 
respeito dos materiaes e por conse11uencia do cobre. 
Estas declarações constam do officio da legação, que 
já citei, de 9 de Abr.il de !876. (Lenda): · 

" A questão dos mateJ:iaes nao está ainda con· 
cluitla, e o capitilo dtJ mar e 'gu~rra·Salgado, de 
quem requisitara o Sr. barão de Penedo informa
ções precisas, declara : que torlo o material tJ·aba
lhado pertencente ao lndependencJa e existente no 
estabelecimento dos Sr. Dudgeon, foi pago na con· 
formidade do contrato, corno se pótlo verificar 
pelas clausulas do mesmo contrato. " . 

Pois, senhores, os pagamentos se \'erifieam 
por'clausulas de contrato ? As clausulas mandam 
fazer o pagamento, mas o pagamento se faz me.diante 
quitação de quem recebe. Só porque o cont1·at.o di· 
zia que se deviam gastar tant'lls mil toneladas de 
ferro, nilo se segue que fossem fornecidas. Enlretan· 
to, o Sr. Salgado d1zia que a prova, o doc.umento 
dnssa tlesprza e1·am as clausulas do cont1·ato. (co11· · 
tinuando a ler): 

" QuA quanto ao material novo existente nos esta· 
belecimentos dos Durlgeon e no arsenal de Woolwich,· · 
declarou-lhe o capit:io·teMnte Levei, que fiscali
zara o ultimo-r.onlrato, que o considerava pàgo pe• 
las prestações recebidas pelos Dudgeon, e assim o 
marcou corno propriedade do govemo. • 

Note· se que marcou-se o material · até com o 
carimbo .do governo (continuando a le1·) : 

Ora bem, senhores, isso mesmo é o que acon
teceu com as 4,000 folhas do cob1 c. O s~nado sabe 
que dtlpois que o na1•io sofl'l·ou o segundo si!list1·o, 
o govei'Oo mandou. proc~dcr a e~ame~, n:io J:l para 
verilicnr se o navio ern conce1·tavet, porque es· 
tava firmo nesta idéa o tinha mandauo contrata•· 
com Heerl o concerto, mas poi·quo Heed, caule· 
loso, n:lo querendo fazer contrato algum sem uma 
base sr.gm·a de exame, exigia que o navio entmssc 
no dique o se'dcspregnsse parte .dtJ!Ie para Vtl· 
rilicar o estado de sua const1·ueç;to pl'inutiva, m· 
deponrlcnto tios nr.cidcntes rio desast1·e. 

"Quanto ao cob1·e retirado do fundo do navio, 
que i~no1·ava que o tivessem removido do arsenal de 
Woolwich, e não póllc havor duvida snbre o di1·eito 
que temos a esse material. " . 

Do crrto, porque tinha sitio tirado do costado 
do navio, qne estav:1 pago pelas prestações do 
;fi 213,000 (continuando a lt!r): 

" Observa o S1·. Pene!lo quo cspemva do Sr. Sal· 
ga1lo uma d,•mnnstmç;io basrat!a de quo os ma· 
t<.!l'iaes do quo so trata, haviam sido pagos pelo 
govemo, persuadido do que a commisstro tivesse 
uma. es~riptnl'il~5o; mas quo infelizmente nquello 
otncial se limitava a assovel'ilr ar1uillo que os Dud-

Ent,io fni preciso despi·cga1· o cobi'C do for1·o do 
mailci1·a da cou•·aça. Os navios encoumratlos mo
dt••·nos L'niPI'cgam esta p1·eeanrfio pa1·n. evitar a nr.
cesshlatlo do tintl'ill'elil no dique muitas vozes. Como 
os navios de forro o:ddam-so wm muita facilidade 

geon contestavam. " . 
Nlto havia m"io do oppor aos Dtulgoon documen

to de que estavam pal(os I 
Esta ainila tl melhOI', senho1•es : n;Io só o go· 

Vel'llo pe1·tleu o malurinl quo j;l tinha pago, mas 
:iinda tornou a pag:u· parto desse material ; vc· 
jam (Lendo): 

;; 
:i 
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" Nestas eiJ·eumstaneias (depois do fallimento 
dos Dudgeon) at~eitou o S1·. baJ·:to de Penedo a pi'D· 
post:L dos repmsentantes da massa, isto é, png:LJ' o 
governo t ~.tiDO pelo makrial do quo se tmta (o 
tal material que <'stava pago) o ó avaliado em 
t 8A70.4.3, estando nesta incluiclil a quantia do 
t f,3~5.16.9, impo1·tancia do tr,msporte de machi· 
nas e fel'l'amentas, que o pi'Opio St•. Lovel reconhe· 
ee n5o ter sido paga." 

Note-se que, depois da fallencia elos Dudgeon, 
esse material que Salga.do disse ter sido pago com 
:1\ iG,OOO, e depois que valel'ia 8 a:C9,000 por n:to 
o ter a eomrr.is;;ão ai'J're~dado, foi para oJJoder dos 
Dudgeon, e a massa fallida o apprehen eu como 
seu, vendendo-o llepoi! ao goYemo por aquella 
quantia, d~. m~do que o governo veio a pagar segunda 
vez o que Já tmha pago. 

Sr. pres1dente, nilo posso continuar neste nego
cio. Não desrjo fatigai' o senado e mesmo estou 
muito fatigado. Creio que a respeito do Ind~pen· 
!lencJa tenho j:l cumpriria o meu d1wer (apaladas) e 
até prestado ao governo um scJ•viço, embora não 
m'o a~:radeça. São servi~~os que se J'ecebcm cont1·a 
vontad~, e eu sei que S. Ex. talvez nao des•Jjasse 
que eu lhe fizesse este ; mas eu qniz fazer·lh'o. 

De toda esta exposição, senlwros, que poderia 
ser mais laJ·~a, resulta que o iOVerno commetteu o 
erro de mandar fazer um encou1·açado de propor· 
ções desmedidas para as nossas necessidades; que o 
governo commettou o abuso de autoriJar essa grand~ 
despcza sem prévia autorização do corpo Jegis·. 
Jativo; e que o gove1;no, para execuctro dessa o1J1·a, 
nomeoú uma commissi!o apparatosa do tres offi· 
ciaes ali:li competentes. A respeito de administ1·a· 
ç:to é essa a d~fesa unica do nobre ex-ministro, que 
fez a encommrnda; cite lava as mfios e diz: " Que 
mais que1·i~m? Escolhi o pl'imeiro eonsh·ucto1· da 
nossa marinha, nosso primeiro director de muchi· 
nas e um oficial que estava na Europa e que j:l 
fora ernpl'Cf(atlo na fiscaliznç:!o, embora mal succo
dida. do Colombo e do Silvada, .. se me niío engano. 

EJJes portaram-sr. mal inquestionavelmente, e é 
JlOI' causa da bondade de V. Ex. que eu fiz este 
discurso. 

O Sn. ~rr:vrsTno D<l ~!AntsHA : - N;lo os defendi; 
poJo contrario. 

do governo para a legação depois do sinistro, da 
legar-:!o pam o govel'llo e para a commissáo em Pa· 
ris, • úondtl clla não so ar·rallcava senilo tcle,ra
phicamente. 

O Sn. ZAcAnrAs : - Paris é tão agradavel. •• 
O Sn. Su,vmnA DA · MoTrA:- Senhores, o quo 

fica no fundo dt•sl:IS indagações todas é isto: o 
governo foi inf8liz, não ha duvida; abusou e teve 
a sancção do abuso, que foi a infel[cidade de sua 
~ncommenda. Não podia encommendar sem obtm• 
previamente credito do corpo .legislativo; mai 
encúmmendou, nomeou uma commissfío o esta, 
conscia de que o governo praticára um Mio ille· 
gal, assentou de imitai-o. 

O Sn. !\fENDEs DE AL~IEIDA :-0 que começa mal 
acaba rna!. . 

O Sn. SILVEinA DA MoTTA:-0 que está transpa· 
rente é isto: fez uma encommenda importante de 
!i•es encouraçados, e a respeito' de todos IJ·es sahio • 
se mal. O Independmcia ahi vem, e talvez o nobre 
ministro nllo sailia ainda quanto so Q"astou no con
cedo; mas eu calculo que n:to foi menos de 
:e 200,000; e ainda tem d~ se fazer a grande des
pez~ da vinda do navio para e:l. O navio lá eshL 
com nJ·tilharia, com mastros e com c~nudos. 

O Sn. ZAc.l.nrAs : -Canudo foi o resultado ui· • 
timo. 

O Sn. SrLYEtnA DA MoTTA :-Por !aliar em ca· 
nudns, lembro-me de uma historia, com que quero 
rematar este discurso. 

O pintor De Martino desenhou o InJepelidencia, 
e eu m·eio que este quadro esta hoje floreando na 
galeria da secretaria de mal'inha. 

0 Sn. M!NISTno DA MARINHA :-N~o, senhor. 
O Sn. Su.vm!lA DA 'MorrA :-Está lá em alguma 

repm·tirão da marinha. . 
O Sn. ll!Nrsrno DA ~~AniNH.I. :-Só se elle o doeu. 
O Sn. SrLVE!M DA MoTTA :-Pois então ,foi por 

doaçno; mns está 1:1 lloreando. 
O Sn. ZAc:AnrAs : -Foi um canudo g1·atuito. 
O Sn. SILVEIRA DA MorrA :-Esse artista fez o 

qtiadi'D e q.uiz vendei-o ao govemo po1• ~:000$, 
isto ó un1 facto; mas o govemo mio quiz comprai-o, 
disse que bastava j:\ de tran1a. Faço esta j ustica ao 
nobre ministro; a hondado de S. Ex. não chegou 
ao ponto do da1· os 11:000$ ao homem. 

O Sn. SrLvEmA DA MoTTA: -Encommendou-sc 
uma oura tão importante, c essa commissfio foi 
JlassaJ• vid:1 pal'isJcn~e nos avenues de Boulogne c 
(los Campoi Elisro:; deixou a emp1·cza nas m:!às de 

.u1n consti'Uctor do quarta ordem, do urn pobretão, 
que qur.l'ia rehabiliti\J'·se com essa consh·tu:ç~o; 
desprezou as gamntias do outras companhias bObo 
prr.texto de que, SPgllllJio dís~e o S1·. 13J•aconnot, a 
rcsponsabilitlado dessns companhias era limitada o 
a dos Srs. üadgcon JHlo; c só de vez cm qnn::Llo 
foi a Londres, quando chamada, fazendo-se com 
islo ~~·anM despna. 

O Sn. ZAco~nr.\s :-Não teve pena do trabalho do 
homem. 

Não tive lempo para fazer a conta das dezenas 
de contos de rú1s que o ~O\'CI'IlO g.1slou rud,Je
fll'nll1rnas po1• cnnsa do tr·mrca. Hon\'e extensos tele· 
~mmmas, ofll,:ios, cst:io aqui (apoulwulo Jlllra um 
lit,ra) tio gorel'Jlo p~ra a comJmssao attl o sinísll'O, 

O Sn. SrLv~ernA DA MorTA:- O c,1so é quo, 
~uando o tal tmrwa esteve cm eJCposir-ão honori
twa na rua do Ouvidor (pintado no p:Ípel cm um 
qnadro), muita gente foi vel-o ..• 

O Sn. ZAC.\nus :-Esse tr·anca pittorcsco .•. 
O Sn. SrLYillM DA MorTA :-... e cm certo dia 

(isto 1110 contal':lm, mas ó muito cul'ioso), qnando 
/Javia 1:1 nJiluencia tio gente, o S1·. Do Marlino 
encontrou-se casualmcnlo l:om algum ou :dguns li os 
membros da commiss:to, que estavam vendo soo 
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tl'anca se parecia com o quo ullcs mandaram fazer, guapo, visconde de Abaoté, Godoy, barllo da 
e um delles interroga a De Ma1·tino tlizendo : Laguna, Barros Barreto, visconde do Rio Grand~, 
" Oh I De·Marlino, que diabo foi voe~ fazer ! Correia, Diniz, Luiz Carlos, Fausto de Aguiar, 
Pintou o tmncá t:om dous canudos e elle tom um Paranagn:í, barJo de Cotel,lipe, duque de Caxias, . 
canudo só I • - Silveira Lobo, bar;ío do Maroim. Junqueira, la· 
. O.artisla, quo tem amor pelas suas Jll'Oducçõcs, gua1·ihr, Jobim, Fernandes da Cunha, VIsconde tle 
ficou tJOias nuvens e disse: reVenho de Lond1·es, lá Muritiba, marquez de S: Vicente, baJ"Uo de Ca· 
foi que tirei o dos~nho, o vapo1·tinha dous chnllllos, ma1·gos, bariío de Pimpa ma, Vieira da Silva, Nunes 
e eu quero p6r isto a limpo. Os senliores foram da Goncalves, Leit:lo da Cunha, Tci~eira Junior e 
comm1ss~o do Independencia, hão de ter os desc· F. Octaviano. . 
nhos !lesse nàvio; qum·o vedfica~· ~e elle tem dous Compareceram depois os Srs.: ~Iencles de ·AJmr.idn,· 
ou. um canudo. " . Zacarias, Figueira de Mello, visconde de Caravellas, 

Elles concordaram nisto o ni!o sei se apostaram Silveira da Moita, vis~ondc de Nitherohy, Cunha. 
que o navio tinha um só canudo; foram fazei' vis- Figueiredo, marquez do Herval, conde de Darpently; 
toria nos desenhos e vol'ificararn <Jlla com etreito o João Alfredo, Sinirnbú e Diogo.Velho. · . 
tra/Jca tinh~ dous canudos 1 (Ri&ada&.) Deixa1•am do compa1·ccercom causa participa1la os 

O Sa. S.4RMVA: _Perderam a apo.;~~. St·s.: Ulhoa Cavalcanti, t:hichorro, Firmino, Paula 
Pessoa, Pacs.de Mendonça, Ant11o, vis~onde do Rio 

O Sn. MENDES DE ALMEIDA : - A propria com· Branco, Ribeiro da Lnz, Saraiva, Nabuco, Pompeu 
missa:o I e viscoJI{!e do Bom Retiro. 

O Sn. Sn.vEnu DA MoTT.\ : - J:i se vô que a. · Deixa1·am de comparecer sem causa participa1la 
com missão nem sabia que o Indepmdencia tinha dous os Srs. : barão de Souza Queiroz e visconde de 
canudos. rsto é bastante 1 Suassuna. 

Eu queria entra1· no negocio ·do Javary, mas dei· O Sn. PRESillENTE ·abri o a sessão. 
xo para tlepois tratar dos eanutlos desse monitor. ,Leu-se a acb da. sessão antecedente, e, nilo -

(,lJmto bem, m~tito bem). havendo qnem sobre ella fizesse observa~ões, deu-se 
Ficou' adiada a tliscuss~o pela hm·a. po1· approvatla. 
Retirou-se o Sr. ministro com as mesmas forma· · N;io houve expediente. 

lidades com que fMa recebido. O SR. 2• SECREunro leu as seguintes 
0 Sn. PRESIDENTE deu pal'a Ordem do dia 25; REDACÇÕES 
1• pa1·te até a 1 hora da tarde.-Continuação da 

2• discussão da proposta do poder executivo, corn 
as emendas ci:L C<tmat•a do§ deputados e da corn
misMío de marinha e guet'l'a do sen:1do, fi!tando n 
for~a naval para o anuo linanceiro tle ·1877-!.878. 

2• part~ a 1 flora Olt a11tes. -- !• disr.uss:To da 
p1·oposiçao da cnmara dos deputados n. U5 do 
COITenlo anno, detorminamlo que a lei n. ~,ti70 de 
20 de Outubro de i875, que fixou a c\espllZa e orçou 
a receita. para o exercício de 1876-1877, continua 
em vigor no i• semestre de 1877-!878. 

As materinsjá designadas. 
Levantou-se a sessao üs 3 i(~ da tarde. 

01• I!ICiilliÍiO 

EM 26 DE !tiA !O. DE :1877 

Ce1·emonial do acto de abertura e encerramento 
da nss,~mbl>ln get•nl a que for presonte a Princeza 
Imperial a .Sra. D. lsalíel, llr.gente do Impei'Ío. 

Mt. O senado o a carna1·a dos depulallos adop· 
tam como cerimonial pam os actos de abertu1·a e 
encerramento das sessões legislativas a que foi' 
pJ·cscnte Sua Alteza a l'l'inccza lmpel'ial, Regente 
tio lmperio, o regimento commum de 2 de Junho 
,[e 18~5. na pal'lc relativa :is sessões solemnes da 
asscmbléa ge1·al, em que, confot·me a constituicão, 
•i presente o Imperador, com as s0guintes atteraçôes: 

§ L• A Sra. D. Isabel, Pl'inceza Imperial 
lll'J.i'Cllle do Irnperio, o o príncipe consorte Sua 
Alteza Hcal o Sr. conde d'E11 tomarao assento om -
~tldeil·as do espaldat• colloc:tdas abaixo dos tleg1·áos 
tlo lhrono. 

§ :!.• A deputaçfio de que IJ•ata o § 1• do 
art. 4• s~nl composta de :18 membros. 

. § 3.• A sua cnl1·ada dent1·o do sali!o o [Jresi-
PnESIDENC!A DO SJl, VISCONDE DE JAGUAR\ <lento C SCCI'elnrios da assembléa gera[ ·s~hiri!o a 

llllaammaa•io·.-Redacr-5o.- Dist!lli'So a projoclo
1

t·cceber a Suas Altezas !9.1'a do estrado do th1·ono. 
do S1·. Almeida e Al~uquerquo.-OnnElr no DIA. Paço do ~enado, em •'i do Maio de i877.-Vi$-
-Fol·ça naval..,-Discut•so do S1·. Pereira Franco conde do Rw Gmnde.-Mttrl]tte:: de S. Vic~nta. 
(minist1·o da mal·iuha).-l'I'OI'ogativa do OJ'çamen·l I<'<> i posta cm dis~uss:1o, appi'OI'ada o m:mdada a 
to.-;-Discursos dos Srs. Zacarias c ban1o de Co· impl'imir pam seJ•· incluitla no regimento comn1u1n. 
tl•gtpu. - -

A's U horas da manha foz·so :1 chanliltla, c 
;ldll\l':llii·SC l'l'l'senks :12 SJ's. seuatlores, a saber: 
visconde do .lagmtry, Dias do C:u·l':liho, CJ•nz Ma
chado, Al111eida c AIIJll(jlWI't{lll', lm·.ío do ~J:uu:lll· 

Y~•l.n IY 

Emenda apiH'ovada pelo senldo :l p1·oposi":1o da 
.::unam dos depul:ldos de 22 de Selcmhro tlo.l87ti 
'iUO <~P.Jli'OY:l o tl•.'<)l'l'lo n. ti,:!!:! d·~ :18 .de Junh~ 
rlc lo7.l, pelo lj\lal se concedo pt'IVJicg1n por 10 
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annos a Alfredo Matson para .o uso do systema de 
tympanos elcctricos do srgul'llll('a. . 

Ao nrt. i" :tt~crcsconte-so: " O p1•ivilegio de que 
li· ata o referido decreto nno prcj udica as pessoas 
que p1·oscntcmente fazem applicação e commcrciam 
cm tyrnpanos electl'icos. " · 

caria cm que se acham todos estes indiricluos. O 
homem polli"C, que habita o campo, n:1o dispõe de 
UI~. palmo M tel"l'a. As ten·as untrc n6s, hal•cndo 
alias l.:mtas, srndo 1110 c:denso o nosso tel-rilot·i.o, 
potlc-so asseverar que c.<tão na posse dcllas poucos 
indivi.tluos, l'elativamente à totalidade da população 
do pa1z. Pa~o.do senado, em 23 d~ Maio do !877.-Vis· 

co11de do Rio Grande.-Jllarque:; de S. Vicente. 

F 

· 1 'd O Sn. Cnuz MAr.HADO: -'"Isto é J:l no no1·t.1), c:l · 
• 01 tam lern 11 a, posta em discussão e appro- 1 1 varia para sor remettida :i outra camara. 110 su nun?a wuve donatarios: possuem-se terras por scsmal'las e posses. · 

0 · ~r. Almellla (l Jl.IIIIUJIICI'f(IIC 1 -

·sr. p1·csidentc, vou ter a hon1·a tle subrnette1· :l con· 
sitlera~'iio do senado. um p1·ojecto, que é o segu intc 
~· ·. . 

Sr. presidente, somente pam obedecer no regi· 
~ucnto da casa, direi áuas palavras· cm sustenta· 
çUo do projecto que acabei de ler. 

Achamo-nos ameaçados de uma grande e1·ise eco
non!ica e financcil·a, .Es!,t crise se origina, sPguntlo 
a mllllla humdtlo opm1ao, ria prornulg:ti':10 rio g1·an· 
de acto !Pgislittii'O de 28 de Setembro :1e -1871. Eu 
concorri lambem com o meu f1·aquissimo cuntin· 
gente para esse aeto. Até hoje n<io m~ m·n•.prndo 
rio valo qne dei; pelo contrario, sinto viva satis 
far,ão por lmver concol"l'itfo pam este gr:tntltl me· 
I!Joramento social. Como IJ'I"I" que srja, pon!rv 
este acto trouxe, como consequl'ncia immediata, ~ 
crisr. em cujo começo nos achamos. 

Infelizmente, no nosso paiz, o !J•a!Jalho ag1·icola 
é confiado, c1n grande parte, a brar,os csc1·avos. 

Estes esc1·aros vfío dcsapparoccnrlo todos os dias 
assim pela mo1·te, como pela manumissão, e, en; 
prazo muito breve, talvez que llaqui a um decenio, 
veremos que os braços cscntvos emp1·cgados na la
voura hão do diminuir consideravelmente, ~r. não 
desappareccr do todo: E' ncccssario, portantu, Jan· 
r,armos milo, desdo j:l, do tantas quantas 1111\diJas 
forem passiveis, afim do evitar-se, ao .menos cm 
parte, os darnno"sos l'esultados da crise. 

O meio, qu~ occo1·rcu a todos, foi o suppl'imento 
de IH·aços pela. immigm~:1o A experiencia, \1orém, de 
muitos annos c1·cio que !la de ter convcncil o a t.otlos 
de que este meio não tl verdadeii'Umcnte p1·ofleuo 

N:ts provindas do sul a immigmr.:io tem produ· 
zido algum resultado, se !Jem que pequeno ; nas do 
norte, porém, pódé·se asseverar que e lia n:io existe. 
Como quer que seja, este moia, que podc1•ia pro
duzir algum l"esultado, nno ó proticuo, tl nwsmo 
inteiran.wnte incapaz de attenuar os efl'eitos da crise. 
E' prec1so algum outro. 

Qual será este meio? A cxpericncia do uma 
longa vi~ a do ll~ ;tnnos tledicada aos nego1~ios pu· 
IJ!icos, o eonhccimeuto do alguns pi"Ílll'ipios da 
ycrdade cconomicn, que tenho procm·:Hlo es!Utlar. 
mo aconselham o emprego do u1n moia, e vem a 
sei" elle fazer com" que a populaçcro do nosso paiz 
sobretudo a população rural, se Jediquc ao t1·abalho: 

Todos, que toem algum conl_Jedmento do paiz, 
sahcm qun a populil~.rro rust1c:t trabalha muito 
pouco, é indolontc, vive na inercia. Dive1·sas srro 
as eausas que concorrem pal':t csto cfi'dlo. Enll·o 
rllas, t' IJ:tsl<llllcmenlo JlOtlcrosa, ú a situaçrro p1·c. 

O Sn. AwE~D.I. E ALnuQuEnOUE: - E' justn
ment.c das pi'OVIIICias 1lo norte quo tenl10 mais co· 
nh~ci~Jcnto. Os Srs. do ongi'IJho, que s<io os fa· 
zcnde1ros do ll(JI'Ir., s~o pessoas qne possuem muitos 
escra\'os e prazos muito g'l'andes de term,-ll·es a 
quat1·o leguas; alguns possuem .menos; mas a po
p~Jaç:1o pob1·e, ao menos nas provincias do norto, 
n~to possuem tel"l·a alguma, salvo um ou ou Iro indi· 
v1cluo, .con~ raras excepções Esta gente toda l'ive, 
eomo .J:l d1ssr, cm nma situação p1·ccaria, intrir:t· 
nH•nle depcnrlt~nlc do arbitl'io do• Jll'nprietarios rus· 
ticos. Est:t circumslancia, 81·. p1·r.sidentc, além de 
llllll'as, como seja, rnt1·e l'ilas, a facilidade dos meios 
1!0 vida .que se Cl!contram no paiz, t~oncol"l'em muito 
pam a mtlo!cncm da populaç:io. Sol se emp1·egar 
qualquer 1111'10 contluccnt.ca fazer com que essa po· 
pulaç:1o se ded1que ao !J•abalho, deixe a inr,rcia e a 
indolencia cm lJUO vive, a nossa produrção sem 
dul'ida, será mu1to maio1· e a nossa riqueza au~men· 
lar:i. Isto parece que é incontestavel. 

0 

q1·a. se se o:·~anizarom companhias anonymas 
ag1'1cnlas, qntl !1mham por fim comprar terras e 
div!dil-as, cstabclcccnclo Qnl uma parte uma fazenda 
agncola, e em outra pequenos lotes, tendo cada um 
nnu P.equena casa para ser a~·rcndada á gente pobre 
do p:uz, o mt!smo ao tstrangciro que quizm· ali i esta·· 
helec_er·se, teremos sem duvida augmento. de pro
du~~ao e conse~ucnte augmcnto da riqueza publica, 
Jucl·ando com 1sto o nosso commercio e as nossas 
rendas. 

Sei bem que nao pertence á esphera ilo governo 
o cn!prngo destes m~ios, que slio antes da osphera 
pal'llculal'. e proprio dos capitalistas e do todos 
fJU:1ntos. d!spil~m M. fortuna. Mas, como no nosso 
pa1z a 1mcwhva pnvada está amortecida, convem 
que o governo-dê impulsão a esta medida, fazendo 
algun.1 emprestimo em cada província a uma com· 
pan.lua p:u·a an1mal-a ~ v~t· se, por este modo, os 
agncultol·es,. os n··~oCJantcs o totlos aqur.lles que 
pt'l'tencem :l 1ndu~tr111 alH·om os olhos e pi'Or.Jll"am 
emnl'!lfl:l!' osto meiO lemlH'ado poJo rnou projo.:to. 

Fmto 1s~o, acrctlito qtie os efi'eitos da c1·ise Mo 
de ser mu1to menos prejudiciaes, e é nrsto intuito· 
qtw ouso aprcsenh)r ao senado o projecto de que 
tmto. 

Vac :i mesa o seguinte 

ri\OJEC'rO DE LRI 

A asscmbltla ge1·al resolve: 
Ai't. L• O govcl"llo tica autol'izaclo a auxiliai' a 

con1panhias anonymas agl'i~olas, fJU'l se organiza· 
rem, SfHiliO uma Olll C:ttla Jli"O\:incia, COIIl O Cllljli"CS· 

I 
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timo de l.OO a HJO:OOO$, uma vez que as mesmas prestar, como devo, toda a consideraçlío ás.observa· 
companhias satisfaçam ao seguinte: ções feitas neste recinto. Se nfio me p1·opuzesse 

~ !.• As· companhias compm1·fio terras, e as di- l'esponder, em occasifio mais opportuna, ao honrado 
vidu·l!o, pari~ para fundarem estallelecimentos agl'i- senador pelo MaranMo, nllo teria, com o maior 
colas, o pal'le pam subdiviwrem em pcqtwncs cuidado, tomado nofa sobre tudo quanto S. Ex. 
lotes, em cada um dos quaes farfio consii'Uir pe- disse, e ~:xige resposta de minha parte. 
guonas casas, afim de arrendar Iaos lotes a brasi· Assim, acredite o senado que na pequena demora 

. leiros ou estmngciros. que se deu na contestaçáo que. devo aohonrad<J 
§ 2.' Os pl'azos do 1\l'rendamento set·ão de nove senador pela província do Maranhão, nfio ha motivo 

anno•, podendo ser renovados. qun jnstifiquu o reparo feito pelo honrado senador 
§ 3.' Ent1·e as clausulas dos contratos se determi por Goyaz. · · . 

nará a obrigaofio, que lerao as companhias, de in- Ainda na scssao antel'ior eu tinha buscado rcs· 
demnizar os al'l'cncfatal'ios da impo1·tancià de todo e pondt't' o mais completamente· que me era pos~ivel 
qualcjuer augmento do valor que p1·omoverem nas aos honrados senadores que s·e tinham pronunc1ado 
respectivas p1·opriedades, 'pa1:a o que deverao os nesta-casa depois do meu ultimo rliscu1·so. Teria, no 
ditos arrendatanos obrar de acc01·do com as com- entanto, hontem mesmo procedido de modo identico, 
panbias. se aquclla circumstancta nao tive!se contribuído 

Art. 2.' A orga11izaçfio de companhias de que para augmentar o incommodo com que já ent~o 
trata o a1·t. i "• sem o auxilio po1·érn de emprestimo estava. 
pecuniario, se reputirti scrYiço relevante prestado Dilda esta explicaç[o, S1'. presidente, ha de per· 
ao Estado.. mittir o hom·ado senador pela pt•ovincia de Goyaz 

A.t·t. 3.' Ficam revogadas as disposições em con· que rectifique o que S. Ex. disse acerca de uma. 
trano. . . das razões que dei para justificar o meu p1•ocrdi • 

Paço !lo senado, cm 25 de Maio de 18!77.-S. n. monto nesta casa cm re!Mfio á cm'enda atlditi\a, 
-Frederico de Almeida e Albuqum·que. vinda da camara dos Srs. 'deputados, concernente 

r· b · d •i tei de promor.ões. 
•Jcou so re a mesa para ser apo1a o opportu- Uepetirei as 'palavras que proferi e ás quaes .o 

narncute.. honrado senador hontem alludio. Depois de outras 

· PUIME!RA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Achando-se na sal à immodiata o S1·. ministro da 
marinha,liH·am so1·tuados para a deputar-fio que rlevia 
rr.cebn1' os S1·s. visconde de Caravollas Fernandes 
da Cunha e banio de Mat•oin, o sendo o mesmo 
senhn1· in!l•otluzido no salão com as formalidatles 

. do Hstylo, tomou assento na mesa ii direita do S1·. 
presidente, 

EORÇA NAVAL 

PI'Ot1egnio a 2• discuss;!o do art. L• ria proposta 
tlo podt~r oxccutil'o, com :1s ernenrlns da oamara 
dos S1·s. depntadus e tia con11nissão de marinha o 
I!UOI'I'il tio senado. fixando a fol·r.iínaval para o a111lO 
finan~eil'o tlc 1877-1878. • 

consideraçõHs, que havia feito para mostrar que ncro 
estava em contraui~ç~o, aceitando na cnmara dos 
dõputados urn additivo c depois concordando em 
que aqui fosse- elle scpàrado da lei de que nos 
occujlamos, disse eu ; · 

" Sabemcs que a consl.ituiç:io desta camam M· 
lhe um cat·acter de cm·lo modo d!lferento do da 
eamara temporaria. Alli pórle algum assumpto ser 
examinado e i·eso)l•iuo mais promptamente pela 
vivadtlatle das ideas· que influem no animo dos 
tnoços, de que pela maiot· parte se compõe aquella 
~anl:ti':J; entretanto que nes_ta ha m~a. espec1.e de 
e.ont1·apeGo ou fol'tla que modera o espmto de umo-
1'3('010 ou de rr,fo,:mil da camam temporada; aqui 
ns nego.,ios cons,~guint<'mento se potlern demorar 
mais pela 1·nzão que atmLo de rcfel'ir. • 

Ora,. esta razcro, que accrescentei a outras, eslti 
inteit·amente de accordo com o que ensinam todos 

O !ia•; Pcr•eh'll Fa•ntwo (ministro da mu· os publicistas .. , . · 
l'inlw) :-81·. presidente, comrrami explicando um 

· facto, sobm o qnal o honrado sc1tadoJ' pela pt·o- O Sn. SILVEIRA Lono :-Não ~apoiado. 
vincia de Goyaz julgou dei'CI' fazer um rrparo 0 s o ·o 
quamlo lioutetil princiJliava a (mu·. · ' 11• ~mnsrno DA ~unnm.\; - · · · e com qu 

est:í na nossa coustitui~ilu. · . 
O homado senadot·, ao tet·rninal' o discu1·so qnc 

promutciam cm uma das sessues Jll'ccerlentcs, se O Sn. SrLVEtR\ Lono: - N;To apoiado: nfio tem 
compromeltora a condui1· as o!Jsc1·1'Hl'.ües que se nada o valot· da icltla com a 01·ganizaçilo do Sl'nado. 
tinha pi'Ojltlsto fazer a l'espeito da const1·ucr:;to do O Sn. MI~Isruo DA l!.UUNIIA: - Consinta o hon· 
enCOUI'a(!l\(!0 llltlt•p!!iU/cnci!t· Era, poi.s, de suppor l'ado senador t]lltl prosiga no que ia dizendo: pode
que S. hx. honlL'm fJUIZt•ssrJ tel'mlltal' as suas remos estai' por om cm dil•t•logenda, m;ts acredito 
observaçGtrs; c. J'Ji unicallllrllt•; por isso quo eu, quo, dnpois do ouvi1· a demoustl'ii(:01o, que me pro
aclmmlo-mc al1üs lllll pouco IIICOlr!modatlo, deixei ponho fazPt', o homado sonado1' talvez venha a c~n
do tomar a palal'l'a pam respo1!tlc!' lnrtncdiatanwnle cortlal' commigo. 
aohonratlo st•natlnt·. pel:t Jli'OVIIIt'lil do Mai'illlh:lo. Pondo tle p:wte o qtto dizem publicistas eslrangei• 

.l;i se vt1, 81·. [H'Osttlen!t>, t[lltl, ui1o IJI'o~edl!ndo eu, I'Os, sen•il·-uw·lit!i, no tjllll pt·etcmlo p1•ovar, das 
poJo medo pu1· '.l'lt! o llo;rl'a!lo st•n:tt O I' [JOI' Guyar.[ pat;t\'l'as de un1 coulnlont:ulol' da nossa constiluiçfio, 
ospe1ava tjlle o llzessiJ, nao t11·o e1u meule deixar tio .llcJ'eriutlo-su ao :u'l. H, diz clle: 
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tinha nnuf1•agado cm um cachopo eleitoral. Ignoro 
completamente este facto e ponho-o mosmo em du
vitla, porquanto o cnmmandante da llotilha, que e 
um official distinrto, tem, no enkiJtanto, ideas po
liticas muito dive1·sas das do govemo; o por eome
guinte nfio se prestal'ia facilmente a destacar da llo
tilha do seu commantlo um navio para fins que 
não aquelles a que se destina esta foi'(' a, 

Demonslf·ou o nobre senador a couveniencia dele· 
vantar-se a planta de nossa extensa Nsta, devendo o 
govemo munir. se para isto de embarcações qu~ n:io 
podem ter outro destino. S.Ex., no desenvolvimónt.o 
âe suas idéas, foi fo1·çado a reconhccm· que este 
assumpto nno tem occupado a allençito do governo. 
Estou inteirament& dfl acc~nlo com o nohrc sen:idor 
e ag,·adeço-lho ter honlem provado a convenicncia 
que havia, o j:í foialleudida, d~J crenr-se uma .re· 

_partição pa1-a esse fim, a l't'pai·l!ção hydrogTnplnca. 
S. Ex:., Jenclo meu relato,·io, ret:onheceu que j:i se 
estava t1·atanrlo disso; que o actual director daquella 
repartiçfio, no que me apresentou, expoz tudo 
g:uan.to já se havia pmticarlo e o que se eslava pra· 
t1cando p,a1·a levantar-se a planta do nossa cosia. 
Jl(as, Mm os recul·sos escassos que tomos, pa1·a 
attendP.r a esse se,·vi~o, os trabalhos nrro podem 
deixar de !tJvar mnis tempo do que seria para de· 
seja!', · 

'Por cssa·ocMsião censurou o honmdo senado1· 
nfio se ter Ol'denado ~ue a canhonei1·a Araguaya, 
quando estev11 no 1\laranMo, se oc~upasse tle es
lutlar o archipelago de Sant' Anna. Essa .canhonei1·:i 
estere muito te!llpo empregada em um se1•viço 
especial do rninistei'Ío da agricultul·n, com relação 
ao assentamento do ~aba eJe,:trico submarino, e 
Jogo dt!pois disso teve de recolher-se li divis:t'l 
naval a que pertence; por consrguinle, Sr. presi· 
d~nte, tendo essa emha,·caç:to ioo desta Cd1·te drn 
co1nrnissão do um ministerio a fJUe não compete 
proceder a estudús hydrogl·aphi•los, se desde Jogo 
não se tratou de reconhecer esse al·chipelago, ha de 
ch~gar a sua vez, po1·que os ll·abalhos hão de la 
chegar opportunamento. 

Se acaso fosse 'licito tlat• todo o desenvolvi
mento á repartição de h_vch'o~raphia, poder-se-hia 
desde j:l executar uma 1hspos1~:io do regulamento, 
que pr.rnutte que haja varias navios occupados 
nesse serviço. Presentemente só é passivei empre-
gar n~Jie o vapot· Lamego. . 

Passando . a tratai' da repartl(l<io de pharóes, o 
llom·ado senadO!', rlopois ri~ ter feito ollservaçilJs 
sobre o modo po1• que antes da creaç:io dessa l'e· 
parti(l<io se fazia o serviço, 1lomonstrando assim 
a convcnien~ia cla1'a e manifesta que houve nossa 
medida, apontou mais outras necessidades que n 
illuminar-:io da costa do Imprll'io tem, alem das in· 
di~adas ·jJolo zeloso dit•etl!OI' nos li•a!Jalhos que 
estão annexos, an meu l'oiatof·io. 

prolen!ltlsse substituir pelo do nmend9im. ·Mas 
S. Ex. não vio qu~, em seguida, se fallava no oleo 
de eolza. Devo agora informar ao -honrado senador 
que a e:.pel'iencia que so tentou fazet• com o o lua de 
amendoim, contratando-se com uma casa do Rio 
Gmnrle do· Sul, sómente para os pharoes daquella 
pro1·inr.i:1, não teye resullado sallsfactorio e hoje 
esl:í sullslituido pelo o!co de colza, de ,que se fez 
um supprimento corresponMnte ás nr.eessirlades 
dos cliiferentes pharócs, e estilo expedidas todas as 
ordens p1•ecisas pam que, do i• de Julho em diante, 
o. combusti l'el dos pflarócs seja oxclusi va11ente o 
oleo de colza. 

Passou depois o honrad•J senador a se occupar do 
dique do Ma,·anh:lo. !'ião enll'al'ei no desenvolvimento 
que S. Ex. dtJn· ils suns idJas, no sentido da demon· 
stral' cfue o dique dever-se.-hia construir antes na 
p1·aia 1 o Itaqui do que no loga1· onde se acha come· 
çado. Pela 111inha p:u·le, Sr. presidente, o que d~vo 
simpJesll)J)nte demonstl'al' e que O governo tem fe110, 
soll!'o cst•J assumpto, tudo quanto é passivo!; sen:to 
para I'Caliz:u· des•l•J já qualquer congtrucé:to que 
seja julgada conveniente, pelo menos para preparar 
os elr:mcntos para urna deliberação que ooportu-
narnente possa ser realizada. • -

E' assim, Sr presidente, que tendo sido contes· 
!adas nesta camara as informações dadas pelos pi'O• 
fissionaes que fora.m estudar a q~estilo no anno 
de !871, c1·eio eu, llve de compendmr Iodas as ob· 
sel'\'acões, que me pareceram ter alguma· p1·oce· 
denciâ, formulei as instrucções que se acham entre 
os annexos de meu relatorio, e mandei um oficial 
cnm conhecimentos ·tcchnicos M hydraulit:a, chega· 
do da Europa com atlestados que muito o abona-
vam, examinar a qucst:io. · 

Este oficial dirigia-se no Maranhilo, e depois 
esteve lambem na província do Pará, anele estudou 
o assumpto r.om os meios que teve a seu al•~ance. 
O t1·:.ba!ho acha-se . apponso ao meu relat01·io, e 
sujeito por conse!JUCncm ao exame dos homens 
competentes. Devo, porém, accrescentar que n:io 
estú co1nplelo, porque falt:trn as plantas e o or~a· 
menlo, do que ainda o oficial se está ocwpando. 

Entretan1<1 o. hom·ado senador, ao passo que 
censurava o governo por não lhe 1lar espemn·ça 
alguma de qutJ so havia do r·ealizar. este melhora
mento na-sua proviucia, por outro larlo reconhecia 
que, por ora, isto era unprati~avel. Hontcm, creio 
que S. Ex. conclemnou o dique do Maranhão no 
Jogar em que foi r.omcçado. Entretanto, Sr. presi· 
tiflnte, esta quoslito, ainda quando nfio houvesse as 
duvidas que o holl!'atlo senado1· apontou, não potl~
l'ia se1· resolvida pelo go,•erno, qu.an1lo mesmo 
tive~sn fundos pa1·a isto, snm so resolver p1•óvia· 
menlo a roalizaçfio elo m•Jihol'ai.\Cillo . do po1•to do 
Mamuhffo, porque uma cousa clopcntlo da ouh·a. 

O Sn. MENDES DE Aur:.IDA :-E no Ilaqui não 
do pendia disto. -S. Ex. locou lambem nu..i o!Js,~rvações·feitas po:· 

este oficial a respeito do modo tio disl!·ibuit· o cnrn
huslivel e dos abusos que se Jll'alicavam, desvian
do-se o oleo do azeitonas tlu fim a quo era cspo· 
cialmento applic:lllo. S. Ex., achamlo juditaosas 
as ollservar.õos tf,) diredOI', 11~0 pddo tl!'iX:\1' tl•• 
censurar qtÍo, o.n vez do oleo do azeitonas, ollo o 

0 Sn. MINISTIIO D.\ MAliiNII.\ :-No Ilaqui, diz est~ 
omci:~l, n:lo se pútle fnz!JI' o dique. 

O honl'atlo semdor sabe perfei lamento qnn cu 
não polso emilir juizo; não couhcílO a JocalHiadtJ e 
ufio sou colnpotenlo. O honral!O senador conhece a 
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localidade; mas acha em sua f1•ento a opinii!D de um 
homem que tem o:onhocinwntos especiaes. E nrro só 
clle, como o honrado senador· lambem pelo JHara· 
nh:ío, que aeada do senlar-se, e que é zeloso igual· 
mente pelos intq1·es~cs da p•·oviucJa, hontem contes· 
tou algum.1s propos•cõcs do honrado senado!' a qne 
me estava referindo,rolativamcnto :l eonvenieneía de 
se fazrll' antes um. dique no Ilaqni. 

Como qum· que soja, S1•. pi'csi,lcnte, niio ha meios 
prllsentemento para se altendm· :lquel/a obra, e, 
mesmo que os houvesse, em indispensavol resolvei' 
a questão prévia da escolha do lo~;,1r, c no caso .de 
continuai' a ser naquollc em ~uo se acha, que é o 
preftJrido pelo Sr. Leite Lobo, seria ainda rnis!el' 
que Sfl !i·atasse antes de melhora•· o porto, sem o 
que o dique n:lo podia.ter resultado algum. 

clespeza mensal de i O a 20:000.$, quando muito; e 
pal'il isto tenho meios no o•·oarnento ; é como se 
o go ~erno Ll'iltasse de mandai' fazer mais uma em
uarcaç:io em qualquer dos :u·senaes. 

N:io contmtei sirnrlcsmcnte esta cons!rucçt!o 
pm·a Jli'OIIuzil· um elliJito de aplica, J:l expendi 
la•·garncnte, 11:1 outm •:amam e tamhern aqui, os 
motivos que me determinaram a contratar semo· 
lhaute em!Jarca(::lo, SilOdo um delles expel'irnenla
rcrn-se enli'U nós os dous systemas, o trajano e o 
co1mnum, por nm modo que tii'O todas as duridas 
que existem, porque não temos ainda tido oceasião 
de apreciar dous navio, absolutamante iguaes nas 

S. Ex., tratando da cons!I'IWÇ<lo na Ponta d'Anla, 
perguntou-me como e que tinha PU mandado cons
trui!• uma ombarca~ilo vor 740:000$, quando •·eeo
nhecia Mo ter meios p:u·ri melhorar os vencimentos 
dos sect·etarios das capitanias tle portos. S. Ex. ha 
do conl'ir· em que lia muita dilfemnça ont1'e uma 
cousa c outra. Para manrla•· construir um navio não 
é ou não tem sido at~ hoje necessaria autorizaçilo 
especial do corpo legislativo. 

O Su. MENDES DE ALliEIPA :-Ah I 
0 Su. MIN!Sl'llO DA MAUfNHA :-Desde que O go

YCI'IIO encontm no orçamento os meios de attentler 
a esta ob1·a, elle a póffe fazei', entretanto que, 
:1 cerca de vencimentos tlo funccionarios publi1:os, 
só ·o corpo 'legislativo é que pótle )li'ÓVidcneiar. 
Pareceu-me que o honmdo senador contestou a 
meSI]ninlwz com que SO'Pil!~arn os secretarias das 
capitani:1s do po1·tos, entretanto S. Ex. devo sabm· 
que ó impossível, om tjUalqu•'l' pai'lil deste paiz, 
viv,w-se hoje com o venwncnto annual de 400§000. 

O Sn. MENDES DE ALl!81D.l :-N<io contestei. 
O Sn. ~IINISTIIO IJA )!ARINHA :-Quantia estes vcn· 

cimentos J'omm ma•·cados, h a 31 annos, · além das 
eircumstancias serem mu1to dlll'e1'entes, acontc~ia 
mais que esses funcciona•·ios retil·avam dos emolu
mentos das repat·tiçlles uma ~omma muito maior d_o 
que aquella qull o Estado lhes garantia permanen
tcmrnle. As circumstancias mudamm cm ambos os 
sentidos ; pOI' eonsequcneia hoje é indispcnsavel 
nttender a sua sorte. · 

O Su. 1\fHNoEs DE AtlmiDA :-N<io mo oppnz a 
isto. 

0 Sn. M!NISTóiO DA MAII!NIIA :-Bem; exigi o a 
rnz:lo pOI' quo ruo julguei autorizado, o onc.le achei 
rlinheiro para faz,~•· a ob1·a; 1í, om sumiTJn, o que o 
honrado seuado1' dosf.1a sabor Se cu tivesse de 
COIIIPI'nl' um 11a1'io o pagai' immodialameHto 
740:000.0, Si!lll duvida não acharia no orçamento 
meios pam isso; n1:1s o contrato qtw llz ó pat·a 
uma olira que tem de ser r,•aliznrla no rspa\'O '''~ 
30 mezes. AIJIIPI!a IJUanlia lrn1 de ser dislrih11ida 
pn1· mr•nsalidadPs, c pois pódo andai' [101' :l:J a 
~í-:OO!l,~ 111ens:dmente; e ded11l.i11do-so ainda a 
som111:1. fJUO se desc'onta da m:11l:.•im que o govt•rno 
d:í, cak,llatla em 4 a 1):000;5,. YCIIi a ser a 

dirn~nsões, machinas o velame, c:ula um do seu 
systerna. Por eonsequencin, esse não foi o unico 
mot1vo, mas um dos quiJ concorreram pam isso. 

O honrado senado•· occupou-se tamhem em apl'C· , 
ciar as palavras, de que me se1·vira no relatorio, 
pam explicai' a demissão que dera ao inspector do 
arsenal do Latl:u·io, em 1\latto Grosso. S Ex. não 
quiz comp•:ehenoer as palavras de que eu usat'a, 
~uando d1sse qne o 81·. eapit:io de fmgata Cunha 
Couto, levado mais pelo amor da gloria tlo que· pelo 
l'estricto cumprimento de seu dever, na observancia 
das ordens que lho tinham sido dadas, havia exce
dido a despeza no quadruplo do que tinha sitio 
m~u·e~do. 

Eu n~o quiz elogiai' o procedimento desse offi· 
ci:ll, porquo, Sr. presidente, quem elo~tia não de· 
mitte; quem demitte, n:io elogia, nem pótle elogiar. 
J:í tive occasião de explicar largamente o sentido 
cm que deviam ser tomadas as minhas palavms. Por 
oc•:asião da demissão rlesso officia), estava ello de· 
bailo:o da pri'SS<!O do aceusacües crue lhe eram feitas 
por denuncias tmziolas ao govemo, relativamente 
ao modo irl'ügula•· po1· que tinha procedido, soo tlif· 
ferenles pontos ao vista, naqu11lla Jocalidaole, Em 
vil·tude dessas denuncias mandara submettn· esse 
oliicial a cousclho do investig~1:fio e depois ao do 
guel'l'l\, 

Ente1idí, Sr. presítlenle, que, ruio tendo sido elle 
demittido em virtude dos factos articulados nas 
denuncias que me foram apresentadas, nao devia 
deixa•· paimr sob•·e sua reputação a suspeita do que 
o governo fomnava delle um juizo dive1·so do que 
aquello que devel'ia formal', Foi por issó que mo · 
servi das oxpJ'Cssües a que o nob1·o senado!' alluolio. 

Mas o qtw sig11ific:tvam cllas, por outro latlo ? 
Significavam quo este olllcia!, tendo ido para o La• 
daria com a incumheneia muito honrosa o impor· 
tanto de crear, de fundar alli um arsenal do mari
nha em -187:1, supponho eu, tendo-se desvelado no 
cnm1ll'imento dussa miss:lo; estando quasi que a 
terminal' as obi'Hs delin,•acl:ls no plano do cstalwle
cimento, entendeu quo, apressando-as, vil'ia mais 
b1·evementc a pi'OCIIl:hel' a condi\:;io tlo emb:u·qne, 
en!t•nd,w, digo, IJUIJ tlovia aprcss:u'-Sll demasbda· 
mente p;u·a "oncluir uma oum tJUU linha sido comc
çatla por el!o o :lifU:\1 liga1•a verdadoida all'ciçrro. 

Assi111, S1·. presll!cnl.r', j:l so v~ que n.~o quiz 
attl·i!Juil' o dispr.ndio d1•ssc tlinlwil'il ao amor da 
gloria; urro d>li isto como um:t justifi,:aliva, portlllrl 
se cnh111lessc que podia ser uma justilicaliva, u:lo 
tinh:t praticado o ado muito signilit:ativo do rc• 
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tirar-lhe a confiancà do govemo, demittindo-o do 
ca1·go. 

Mas, ·s,·. presidente, o honrado senado!' entenrl~u 
que tinha havido deJeixo, descuido da parte do 
governo em deixai' as cousas a r.onto de poiler 
aquello otridal despender essa granJa quantia. 

Quando entrei para a atlrninistra~~o em .Junho 
de t875, e tive occ:tsião de tomar conhec11nentu 
dos n~godos do Ladario, não achei el~mentos suffi
cieute! para poder formar um juizo seguro a res· 
peito do qúe ainda conviesse alli fazer para exe· 
Cl!lar completaniente o plano. • 

Foi por isso que encarreguei o honrad.J senador 
por Santa Cathadna de ir á província de Matto 
Grosso examinai' aquelle estabuJecimenlo e dar uma 
iuforrnação ·ci1·cum•tanciada do sou estado e do 
quõ. conviria ainda fazer para que o governo po
drsse couseguir a realização das vistas que o Je
vat·am a mantl:u· crea1' ai li aqudla aJ'senal. 

S. Ex., aqui chegando, ·apresentou·me um des
envolvido relatoJ·io, expoudo tudo quanto leve 
occasiáo de verificar naquelle estabelecimento ... 

O Sn. MENDilS DE At!IIEIDA :-Já está impresso ? 

. . 
cla1·asso . a C{ ui que o capitlio do fragata Manool Ri· 
canlo da Cunha Couto é digno de todo o elogio, 
pdo zelo, dedicaç:lo e forca de vontade que rles· 
~mvulveu no deseu111enho de tao delicada quanto 
unportaulo com missão. » . 

Um, per!(ullto eu, Sr·. p1·esid~nte, se um official 
que se comluzio pelo modo que acaba de ser des
er·ipto pelo honrado barão da Laguna, muito com· 
peteute na materia, pois que, pela ,sua posioão, 
est;l escoimadu de qualquer suspeição de paJ•ciali
dade pam wm um olficial muito subalterno em re
laoão ao seu elevado posto ; se um official Cfue 
mereceu uma informação destas poderia deixar· de 
se1· considerado .de outra manP.ira pelo governo. 
Poderia o governo ·desconsiderai' aquelle official, 
que, sem duvida, so desviou-se do cumpri meu to de 
•eus devo1·es no tlisrendio dos dinheiros publicos, 
tiuha, po1• outi'O lado, .buscado levar a cabo a sua 
commiss;1o, unicameuta po1·que o f~z ·C"m mais 
pres;a·do que. devia?. Não podia o governo ddxar 
um offi,:ial de quem acauava de ter semr.lh:mte in
formação ~ob o la~tlo a 'Jl!e o siJj•Jlâvam as denun· 
o: ias que me tinham suJo dirigidas e que' estilo 
entrrgues ao julgamento competente do conselho de 

0 Sn. MINISTRO DA MARINHA :-Não mandei ainda guerra. 
impl'imil-o pela razão que dei em uma das ultima~ Por consequencia, Sr. presidente, entt•ndi que as 
sessões: · expressões tle que me servi no J'elatorio, ao passo 

o·relatoJ•io niio se refere simplesmPnte ao arsenal que não justilit:avnm esse officml, eram todavia 
do Ladario; .l'efe.re-se lambem a forças navaes, I.Jem ca~idas, porque ciJe tinha pr·e~etlent~s que o 
companhias de aprendizes, etc., expendei'Jdo S: Ex. honravam c nãa havia p1·aticado o facto de que o puni 
suas idéas, e p1·opondo val'ias providencias, que, sr.não levado pelas razlles que acabo de expender. 
no seu modo de entender, são •·onvenientes para Só me resta, S1·. p1·esidente, dirigir algumas pa.
mellioJ·ar o sel'l'ir.o, e dando outras informações de lavras ao holll'ado senador peJa Bahia, cujo ui·· 
sua natureza reservadas. Po1· om, não tem sido !imo discuJ·so j:l live oceasião de consi<leJ·ar na 
possível toi'CiaJ' publi•:o esse documento, porqur. maiO!' parte dos ponlos -que se referiam á minha 
o govel'llo não conelnio tudo quanto tinha a fazor a1lminislmção. Alas não ·me tendo sido possível, 
em virlude dessas informat:úes. Mas fique certo ante-hontem, por estar a ho1·a muito adiantada, 
o nobre senador de que eJÍo ha de ser puhlicatlo. concluir o que me restava dizer ao honrado senador, 

E,Jtretanto, 81· p1·esJdente, n<io posso deixar de al·o·hfli agoJ•a. 
Mr dous pontos do rela!orio do nobre senador·. S. Ex., entendendo que nas exp1·essões de que 
Sel'ia fastidioso que eu p!'Ocedesse á leitura de tudo me servira em um dos meus precedentes discursos 
quanto se diz no tlocumenlo em relaç:io áqueiJe . tinha us;ulo de uiu remoqu<J dizendo preferir ser tido 
arsenal, "porque isso levaria muito tempo. antespMIJomloso do que r,or maldoso, julgou con· 

Eis o primei1·o topico : · veniente t~mpregar os qualificativos de que o senado 
« Pt>Ja exposiç;lo que ar.~bo de fazer, julgo tt'r ha de ter lem~rança, em rela1:ilo :I minha individua· 

habilitado o governo a fo1·ina1' uma idéa app1·oxi- !Idade; e para aulorizaJ··se a fazeJ·o achou que 
muda, quando não exacta, do estado do arsenal do devia tornai' a examinar algumas proposições 
LadaJ•io, de sua administração o fiscalisar./lo. " minh~s, que ja tontlo sido impugnadas por S. Ex., 

J:l se vtl, po1·tanto, que o govr.mo precisava eles- eu til'eJ'a ilepois o~casi:to de explicar. 
tes esclaJ'ecimentos pam formal' um juizo acerca do Quando o nobre senado1· começava a fazer esse 
estado daquello estabelecimento o do que conviesse exame cu o inteJTompi,· pam assegurar que não lhe 
fazcJ' postel'iormPnlo. . linha dirigido remoque algum; mas sem embargo, 

Aecrescenta ainda o Sr. 1Ja1·ao da Laguna: S. Ex. julgou conveuienle pi'OscguiJ' occupando-se 
" Só quem, como eu, vio aqur.llo estalJelot:i- no1rameute da construcção de uma canhoneim na 

mrnto, pode aprooiaJ' as ditneuldatles que aqudle Ponta d'Ar~a e de outros assumptos. 
olllt:ial teve de vem:e1' para !ransfor·mal' no curto O nollro senador, tendo me perguntado so se dava 
espaço de trcs a1mos uma hahitarao do fcl'1ls em eneonlro no pagamento da somnm pela qual se 
um HI'Sénal J'OiiUlal' e do bonita app:u·cucin. Na. ciint1·atara css~ navio, con1 a quo ó devida. :1 fazrnda 
iuspec<;.ilo a que proeedi, ar.t•zar du .. aJto conceito nacional pelo prcsideutn da companhia, ou J'espondi 
quo SIHnpJ'O fiz des;o olll,ia, fui mais que miuucio· '\IW dH talnfio CLlg'ilara o contrato que for·a celebra· 
so, fui uxi~onto, o o resultado salisfaelorio IJUO ·,n com a dila cnrupauhia. Que r·r.sposta mais oxpli· 
ohtivo ainda mais nlJJ·ilhanlou a sua atllllillis- cita t•xigia S. Ex. do mim? Ac,:ri'SCI'rltei, rntr<J· 

·ln1('11o. lauto, pam dL'IIJnnstr:u· ainda rnais 1]1111 i8to era 
Faltal'ia, pois, a um dever do jusli~a so não do- exacto, quo a companhia, lendo direito a haver Ires 
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ou quatro prestações vencidas, rPquerera que se lhe I no lwnr·nrlo senador a nutorfrlarle que reconhecia 
manda~se pagar por conta1i0:000~ pam euvinJ-os nos tempos cm qu<l foi meu mestr·e, !JUalidade que 
pnr·a a Europa, afim do satisfnzrr· uma presta~iio da podrria continuar a exercer· com grande proyeito o 
machina destinada no navio .de qne se tmtn. satisf;rçfio para r!rim. 

S. Ex. entendeu que eu quiz, trazendo r•ste fado Tenho conclurdo 
no couhecimonto do senado, elogiai' a companhia, 
sendo a isto /evado pelo meu gr.nio bondoso. En
tretilnlo as minhas palavras em resposta foram filhos 

Findo o de!Jate, fieou encerrada a discus~lío. 
Seguio·SIJ a discuss~o dü art. 2.", a quallieou 

igu:rluwnte r.ncerTarla. da pcr·gnnta feita pelo nohr·e srn:tdor. 
A respril.o da CJIIharcaçiio compl·ada pam SCI'VÍI' 

de lrar·ca-pharol no Pnr·;i o nohi'A senador rqrrivo
cou-sc alfirmando que en mand,1 r•a pagar 28:000,;) 
ao dono · dt•sse navio, estando ello avaliado enr 
:Jr.i:OOO.~, a juizo do corretor incumbido de serne; 

Enti'Ou em discuss:1o o artigo addilivo da outra 
camara, o ticou lambem encerrado. 

P'oi Jinalmenlo suLmeltirlo á discussão o artigo 
adtlitivo do Sr. Jl;u·•1o ria Laguna, e não havendo 
qurm pedisse a palavra, Ji<lO!l encL•rndo. 

fiPlirou-sr. o Sr·. ministro com as mesmas fDI·ma
lirl:ul<•s com IJUO fóm recellirlo. Jhante nef.(odo. 

P<•r.o a s: Ex. que se reMrde do qne aqni demons
fl·ei: liz I'Cr clarnmentr, e até, (sn n;io n,•sta 11arnara, 
na outr·a) li a ava!ii1rão feila rwlo~ P''r·itos do arse
nal, (e não pelo corretor) em 31i:000;3. Depois foi 
qur ajuotei o preço, ' 

I'I'OCl'rl"urlo-se li volat~ão,. foi nppr·ovado o ar·!. i• 
ria pr·oposta com seus pamgraphos, salvo as 
omrnrlas · 

Po~to a votos a emenda da outra camara ao~ 2•, 
O nobr·e sónador entendeu lambem que eu me 

servira de uma express:1o mal pensada decla
rando na oulm camara que nada havia de extr·aol'·· 
dinar·io em ter,eu incumbido ao Sr·. Castro Guirna· 
riles a compra na Emopa de o~jeotos t1e que o ai· 
moxal'ifado tinha ne~essirlade, senr!o e!l,• meu 
amigo, pois que, sendo o II"Jl'OCi'o de grande imp111'· 
tmrcia, se me fosse possi 1'1'1, eu mesmo o trat11r·ia 
di!·cctamenlo, ou então o encarregar·ia a um Jilho 
meu. 

S. Ex. fez largas .c~nsideraçurs. para mostrai' que 
ainrb núo houve mrrustro de Estado que tal ~~ousa 
dissesse no parlnmenlo, pela impropriedade ele 
andar o ministro comprando generos para os arse
naes. 

Sr. presidente, quando me servi dessa expressão 
foi par·a demonstrar· que, da mesma fór•Jll'l que o 
minl~tro conlmta na sua secretaria a C(JIIl)lr'a ele 
um navio, ou de qualq•Jer outro olljedo de que pl'e
cisa, pocleria contmta1· estes, se coubrsse no pos
sível andar examinando-os. lllas com isto llllo quiz 
dizer jamais que o ministm possa se encar1•egar do 
t'a1.e1' 11ompras na Europa, ou mandar um filho seu,· 
equiparando-o a qualquer agente do ~ovel'llo, ató na 

. p01·cepção da respect1 v a commissão. 
O S!l. ZACARIAS :-Não fallei em commissão. 

O Sn. !llrNrsrno DA !1!.\RJNIIA :-ii-Ias cu trato lam-
bem disso. · 

Eiltretanto, toda a argumentaçffo do honr·ado se
nador sobr·e esses pontos foi exhihicl:t para o tim 
de poder appli~ar·me os quali1icatiros a que tenho 
nlludido. 

foi rrjeitada. · 
Poi appr·ovada a ela commissão de marinha e. 

gurrm do senado no dito paragr•apho. 
P'oi tamhorn rrjeitada a emenda da outm camara 

ao ~ 3', o approvada a da commiss;iÓ. 
Foi rr,jcit:rdo o art. 2• da Jll'oposta, e appr·ovado 

o ar·t. 2" suh~titntivo ela commiss:lo de mar·inha o 
gner·ra, bem como a sub-emcnda da mesma com
miss:1o no dito artigo. 

Foi appr·ovada a r.me.nela elo repm•ação da com
miss,io de mm·inha e guerl'a do senado ao Ul'l. 3• 
atl•litivo da outra camara para formar projecto clis-
tinc~. · 

Foi rejeitael o o artigo adclitivo do S1·. barão ela 
La~una. 

Foi finalmente acloptacla a proposta, com as emen· 
das approvadns, par·a passar li :l• discuss;1o. 

A rrqnerimcnlo ver·bal tio Sr·. ban1o rio Cotcgipe, 
foi cliopensado o interstício pa1·a a dita discussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~f DO DIA 

PROROGAT!VA 110 ORÇ,\l!P.NTO 

Entrou Óm i' discussiío o art. 1• da propbsiç;1o 
da carnara dos Sr·s; deputados n. f Ji.i, 1lo COITente 
anno, determinando qno a lei n. 2,670 do 20 de 
Out~hro rle f87;'i, que fix~u. a desp,!ZIL o orçou a 
t'C"crla gorai para o excwctcJO finarweir·o l!o 1876-
!877, continue em vigor uo t• semestre do 1877 
-1878. 

Mas, S1·. presidrnte, quem acompanhou as ,Jiscus· 
~úes da camara e do senado terá visto qne S. Ex. m1o 
tem atacado os meus a<)tos no fundo, e até tom 
achad? regulares muitos del!es. S. Ex. t<•m apenas 
apremado '! combalHI? al~umas cxpress<1cs de quo mo 
tenho ser·vrdo para JU>hJicar o meu (II'Ocedunento 
em presença das circumstancias occorTidas na occ:t· 
sírio da rlist:ussrro. Por conseguinte, cr1•io que 11~0 
me pode! 1 •er applicadus esses I)II:Jli!icativos, por

O SR. ZACAni_A~ rliz que,gl'llças ri deliberaçiío qno 
lonron o 110~ru nun1stro tia marinha pondo lt•r·mo lis 
suns cxpliea{~ÕI~S, vae se trafnt· ngo1•a da prot·ognli\'a. 

A prur·ogativa mio ó or·r.anwuto, ó u pr·ccnr·Hora 
rlo ürcamenlo. Com esta proposiç!ío ria camara, 
annnnl:ia·so quo br·ove vir·:ia vordadeim lei do 
OITriJlt'JiifJ, 

que n6.o são justos. 
Entretanto ·urro os r•cpelliroi ; rccouhc(~O ainda 

A pr·tH'ogativa tl um signal do gr·anrle vicio em 
nos>n parlanwnlo A lei fundamental delemrina 
que todos os annos o corpo !Pgislalivo voto o or·na
IJJenlo gcr•;J) do Iodas as rlespllzas rulr!icas do llliuo 
futuro o da irnpOI'tancia de todas as eontl'ilnli(:lles o 



rcnd:ts do Estado, e, pois, a pi'Orogativa ·cm vigor 
n:Io satisfaz o pr•eceito .constil.ucionnl. · 

O orado1· n:Io examina1•li agor·a donde o vicio pro
cede; o ee1·to, porém, ó quo ha muitos annos.n•1o o:on
sogue o govemo promulgar em tempo o orr.ameuto. 
Ou po1·que falia-se muito no Brasil, como dizrnn. 
ou po1·que o governo seja poucp activo, a vertlad'' 
é que rams vezes póde o governo satisfilzer com· 
pletarnente a esse dever constitucional. 

As maiorias das camaras hoje não fazem caso 
dos ministros e ofl'erecem mais embarar.o ao go· 
nrno' do que as minorias ; cada um dÓs mem· 
lir'Ds da carnam tcrnporal'ia, p1·incipalmente, si' 
senl.e-se com talento, quer manifestar suas opi · 
nióes, sem lhe importar como pAusa o minis· 
ferio, como pensam as comrnis~ü.•s quo h·atam 
do orçamento; marcha avante, apres,•nta, por cxr.m 
pio, uma serill de emendas restrictivas elas despe 
zas publicas, mas realmente embaraça o plano do 
goveruo ou este o não tem. 

O Sn. Cnuz :M.ACK!DD:-Isso ó exacto. 
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ti netos e capaz1JS de serem miní~tros, p~ra. ui seu• · 
tirem com r•!Serva as reducçiles poss1Ve1s; de 
maneira que o pensamento ào governo ap1·esente-se 
na cama1·a, com certo ar de autoridade. O que o 
orador, porém, not~ é que. algumas _indiyiduali-, 
1lades da camara, aliás mUlto · aprove.tave1s nesse 
assurnpf.o de economias, estao fazendo guerm aos 
·lesperdicios por sua conta e risco, sem combiMç~o 
~om o govemo. 

A missão do partido conservador nesta conjnn· 
·.tu1·a é -apresentar um orçamento Eif!!ilibrado. 
''reseinrla-se de recriminações, mas é evHleute que 
em f872 assomavam salrlos nos horizqntes finan
c,•h·os, e que, ~e hoje o t!•eso·ur~ apresenta Um 
·lr~cit muito conslderavel, foi o partido conservador, 
nao foi o particlo liberal, que transtornou as fiuanças 
do paiz. · 

A gue1·ra do Paraguay tinha acabado, as desp~zas 
tinham sido enormes, e, comtudo, passados dous 
·mno. s, em vez de de/icits, se annunciaram saldos. 
Essr.s sulclos foram devorados e o thesouro está. 
lutanrlo com diffieul1!ades. O que tem com isto o 

O Sn. ZACAniAS diz que não é, pois, da opposr nartirlo lib~rnl 'l Este máo estado ele cousas é ohra 
çi!o que nasce o mal; vem da indisciplina d .. s par· do partido conservador e, couseguintemPnte, a este · 
tidos. Mas, como quer que srja, o orador,dosrjando partido compete,- como um dever de honra, de 
provar que não nega meios nocessarios ao governo. nunrlonor·, ap1·esenta•· um orçamento nas condiçilcs 
aceita a prorogativa, mas reconhece e confessa, ao tle .1atisfazer as aspi1·ar.õr.s do paiz. 
encetar este debate, que sem1'lhante expedieute N;To trate, pois, einhora o nobre ministro de 
argue vicio na vida parlameutar no Brasil. nutJ·os assumptos, mas deste occupe-se com afinco, 

0 SR. F. 0CTAVIANO:-Apoiado. norquo~é uma questão de honm p~ra o seu partido. 
O senado vota a pro1·ogativa, er.peramlo, porém, 

O Sn .ZACARIA~; - N;to obstante, p1•orogativas 1Uil o orçamento n;1o seja uma bu1·la, que seja 
tecm sido soli~itarlas ~or minist~•·ios de to•las a.- is.:ulirlo iletitlamrnte em todos ·o~ seus artigos. 
parcialiolatles politicas; leem siri o votadas pela Ouram-se :>s opiniões dos habilitados c consiga-se 
maiol'ia de todas as pal'lliali1!acle~; assim, não lho· um' exilo efficaz; eis a con,Jiçfio com que o orador, 
pa.;·ece a p1·oposito apm·a•· apicos de dit·eito consli· '111 poucas palavras, se cleclara em favor da proro· 
tucionalnrste mromcnto e a1·guit• de inadmissiwl a galiva. · 
prorogativa que ouu·'ora o pi'OryJ'Ío Ol'adOi' solieitou E o Ol'arlor poda a~ui teJ·mo ao seu discUI'so, se 
e ag1·atlrceu ao co•·po lrgislativ'o, e de que os outros 11ão 1•isse a prorogativa tãn pP.rigosamente dt>fendida 
miuistros teem SI' se•·vi<lo. •ta outra carnal'll pnt• nm digno r·eprr~enlantA ria na-

Em ahono do govel'l!o mconhece o orado1· que, sr •;<lo, que é tamhem alto funccionai'Ío do thesour·o. 
algum ruinistel'io já teve dít•eito a uma p1·orog;1tiva, O orador desejava que a concessão de uma pi'O· 
o 2ti de Jnuho o tt•m pOi' motivo esp1!cial, porque, rogativa fossAconsidera<la tal qual e lia é; uma tola· 
na p1·esença dó dP.seqnilibl'io elas finanr:as, o gover- rancin do' pal'lamento, atil que se cumpra na reali· 
no u:1o pótle.dar 111nita p1·es•a li dis~us'sao do orça ~ade o devei' constitucional; não póde, porém, 
mento, que está clubat1•ndo-se na cama1'a ; a rolha tole1·ar que a pro1·ogativa sPja considemd~ como 
deve se1· pelo nobre ministro da .fazrnda 11 seus col- uma medida, nao sú regular, mas ató mmto con· 
legas posta tle parte em taes circumstancias. forme aos preceitos da constituiçao. 

O orarlot• de hom grarlo, pois, aceita a fli'OI'O· If:J H annos, ap•·esenton-se a esta casa um mi-
galiva, com a condi('liO que vae fonnular, e é 'l'te nistr·o da fazenda, qne sustentava poder o governo 
o noiH'cmiuish·oempeuli~ Sl'efficaznwnto em l'ealizar· viVIll' pr1·feitamente s:Jm o1·çamento; que o govemo 
na despeza cúl'les p1·ofundos. Pam isto tl p1·~ciso tinha na conslil.uiç;io bases p~1·a cobrat· impostos 
que al)(UIIl dos ministros tome a iniciativa; e CJUI'tll sem votar.:io :llllltlll do parlnm~nto. Esso grande 
sel'li? O noht•e d11que tltl Caxias, true é homnn: 111'1'0 p:u·eéia ao o•·adol' lei' succumhido ás lnzes do 
da espada, u:ío p()lltl exe1·cel·a e, JlOI' conse;:uilllo, d1·d1ate daquclle tempo, onde perfeitamente se de
o noiii'C miuistro ela fazen1la, érnbom n:io seja p1·e· monst•·nn que, segundo a conslil.ni>fio, o governo 
sident1J do conselho, pa1·a tm· mais l'lli'Ç:t nessa n:lo póde cobl·a•· imposto.s <lil·el!los nem indireetos, 
erne•·gr.nein, é o espociaiiHII':t se pÔ!' li. fronte d:1s se111 1•otação nnnna do Ol'lmmento. 
comntiss.ios da •mmnm uo sentido d1! combater· o 01·n. J s<'ruuln compl·nlientlc qu~, mandando-se da 
deficit c õlfli'I'SL'IIIal' um lll'('llllll'l!to r1•guln1'. · c:unnm tlllm p!'OI'O~alivn :tlcnt:ula· pela doul.l'ina do 

l'•1ln 'III<' I) Ol'iidlll' te111 lido, pni'CCn·IIIC CfiiO O f]IIO 11:To ti 11111 gl'illllln faVO!' ao minisll'll, pOI'IJUC 
g~'•l'r•rno n:T•• l1n fo•ito o qnn fura pnra di'SI'j:ll'. eii1J lemnn ,,onstil11ir:To nwios devil'i11' illdeprndt>n-
0 uoltrn 111inisi1'0 devia tlllil:tl' a ini.:inlil'n, I!OIJVO· lrmontr do voto au11u·t1, cumpro que o Sl~nnclo re· 
r.:u· eolilllli>Siil•s do !JoJiltliiS de su:t 111aioria, dis· . Jlilla essns llwurias. Se querem tlcsentel'l'ar as dou-
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trinas do ministJ·o da fazenda de 1866, ó preciso 
matai-as de novo c sepultai-as, e o orador espe1·a 
neste senti tio o apoio do i/lustre senador por Goyaz, 
porgue justamente este P.onto·é.l'a<lical. . . 

appliendas á amortizaç~o da divida publica, c a 
constituiç:lo é o nosso codigo fundamental, e na:o · 
erl'llmos obedecendo-lhe." 

Não obstant~ essa lummosa d1s~ussno, o allu(hdo 
reprosentante da na~;lo su~t<•ntou a theol'ia que o 
orador vae api'CSNIIIII', r.ermittindo-se-lh~ quo lei~ 
alguns tmdJOs elo seu diSCUI'SO. Este tlis~tli'SO f01 
profel'ido na camar:i dos S1·s. dt>putados em 8 do 
corrente e vem no Jomal do Commercio de 11. 

A mais gravo p1•oposiçao, que nesses trechos se 
contém, é que, nos tc;·mos da constituição do lm· 
p<·rio, a assernb/lla geral le~i~lativa póde, a seu 
ill'bitl'io, votar ou m'io annlwlmento as despezas e 
ns contl'ibui"ões o l'endas publicas, p1'oscindindo do 
oroamento ânnual da crmtl'ihuiç;lo directa, á Yista 
do art, ·17-1 ela mesma constituiç;lo, 

. Dizia o illustre representante pela província de que 
é natural· o nobre ministro de estJ•angeiros (lendo): 

• O pi·ojecto que se discute (a proi'Ogativa), 
Sr. presidente, estando de perfeito acc61·do com a 
opinii!o dos nossos mais notal'eis estarlistas, que, 
como ministi'OS da fazenda, teem referendado as vtnte 
e uma prDI'OgaçiJcs do orr.amento de que fallei; estan
do de p01·feita conformidade. com o pensamnnto das 
duas camaras legislativas no longo período de ~~ 
annos; me parece que nada tnm que se possa dizer 
menos conforme com a constituioão do Imperio. " 

Agora, diz o orado1', segue·sc a demonstra(lão do 
que a t:onstituiç~o do Imperio patrocina este tl'iste 
expediente (co11tinuando a ler): 

• Tratando das atlribuir-úes do poder legislativo, 
ella diz o seguinte no art.' 15 § lO :-Fixar annua/
mente as despezas publkas e J'epartil' a c~ntribui~l;io 
directa. Não determina, porém. a maneu·a po1· que 
dovõ ser annualmenle, ou todos os annos, a lha· 
ção das desp~zas publicas, e nem a repartição da 
contribuiç;io di1·ecta, e não o fazendo, deixa-o ao 
prudente arbítrio do poder legislativo. • 

D orador pede licença ao nolll'~ minis!i•o da fa· 
zrnda pn1'a d<1te1'-se ll<'ste ponto, porque S. Ex. 
em 18ü6 ainda n;lo tinh11 tomado aquclla J'.esoluç:io 
llei'Oica que dahi a dous annos tomou, de vi1·, 
posto que em vão, aprar do poder ao orador. Se S. 
Ex.tiwsse assistido aos rlebatcs no senado em f8G6, 
conheceria quanto o, aliás distincto, depulado, a 
quem o Ol'arlol' se refere, eomprornetteu a questilo 
(continu11ndo a ler): 

" Pótlo, pois, este (o col'po legislativo) deliberai' 
sob1·e a Hxaçilo das dusprzas publicas o dist1·iuui 
çilo da contl'ibuiçilo directa como em sua sabrdo1·ia 
Jliii'OCPI' m'<Ís acrrta<lo :ls cii'Clllnslnn~ias e contliçu<'S 

·ao paiz,ou mandando vianral', em todo ou Clli7JaJ·te 
do eXIWddo S<'guinle, o OIT·am<mto do e.xerr.icio 
passado ou vigente, quando de nenhuma alteração 
possa etle carece1·, ou decretando essa a/l.ol'aç<lo na 
rosolu\•ilo Jli'OI'Ogativa; ou,. por ados distind?s, df· 
crotando a despeza e a rec••Jta; e t:tnto, S1·. Jli'Csldentn, 
a nossa constltuiçilo presciud1• do um· or\mmentn 
annual da cont1·ibuil1i10 direeta, qtte no ai'!, f71 
dispiJe que todas ;is contri!Jui(úl's dirrctas, :i 
excepç~o daqu··llas .• jttOfoi'OUl appti•mdas aos jui'Os 
e amOI'tiza~ilo da divida publi!la, sm·;lo amlualnH•nlt• 
estahelellidas Jll'la asse111!Jiea !(<'l'al, mas euntinu<l':lo 
até que so publique a su:1 tleroga\'<lo ou sPja111 
substituidn~ DOI' outras. 

1c 1.~ogo, 31~ pr·esideolP, a conslilni~~~ío p1·rsdudt~ 
do 01'\·illlleulo, ao monos po1· al;.:11111 t••n;po do anno, 
das contribuil'iles directas, quel' Sl']J!:J, qncr ll<io 

Essa pmposição ainrla mais se rPForça com o que 
disse o Jl/ustl·ado defenso1· da prorogativn por part#J 
do govemo naccamara .no srguinte pe1•iodo (lendo) : 

" Mas, clwgando-se ao lermo dei/a (da pi'Oro~a
tiva), sem que a !ri do orçamento sHja pi'Omulgada, 
o que n<io posso suppor, o governo cruzaria os 
braços e deilC<II'Ía COI'rel' á rovel ia o serviço pu
blico? Nffo é passivei. Conviria pagar a fo1·ça pu
blica, elomonto da o1·dem, s:1tisfazm, os venci meu tos 
dos auxitia•·es da adrninislra~iio nos dilferentes 
ramos <lei/a; e daqui a nrcessidade da cobrança dt1q 

impostos e rle sua distribuiç;lo, Se isto se não fi" 
zesse, a a!llll'chia levantaria o collo, e muito mais 
sé1·ias se tomariam as p1·ovídencias a tqma1•, " 

E' Jll'ecioso este período I diz o orador. (Con-
tinnamlo a ltw) : · 

" Pa1·eco que o art. 171 da conslituiçao pre
vine o caso, isto ó, o caso de esgotar·se o p1·azo 
da prorogaliva c ficar o govr>rno sem OI'Çamento, 
mandando vigo1·:u· a contribuiçao directa, emquanto 
não !61· substituída. C1·oio que, argumentando com 
o arli~o da constitui~ão, não faço mais do que 
ostabc/ncer Ullla doutl'ina constitucional.» · 

O orado1' est:l persuadido do que o nob1•e mi· 
nislro d11 fnzond:t deve. repudiai' terdnauternente 
nas cliscussü~s perante o senalo semelhante dou· 
tl'ina. 

Concedendo, por um momento, que o arl. Hi 
§ tO segundo membJ•o, e o art. !7! da constituiçito 
autorizem de algum modo a,doutrina· do illustre 
repl't•sentante d,•f•msol' da pi'OrO!(ntiva a respeito da 
cob1ança das contribuiçiJes directas índepen<lente· 
mente de votaç;1o annuat do parlamento, compt·e.· 
hende o noiJI'e ministro da fazenda que só com o 
p;·oducto das contl'ilmições directas, que avultam 
pouco na rec<•ita compal'lltivamento aos demais im· 
postos do orçamento, n;lo poderia o sovemo sub-
sisti I', · 

N:io é, porém, admissivel ·a concessão. O art. Hi 
~ 10 UÍSpÜO CJUe Ó attribnÍÇàO da ilMSIJillbJóa gernl: 
Fixar a.nn~atmente as despezas pub/icns e ropartil' 
11 COllli'!bUI\lilO du·ccta, 

Ora, a contrthuição dii'Ccta, do que falia o se• 
gundo momui'O dn citado artigo até hoje nilo é co
nhrcida no paiz, de SOI'te qtHJ se póde alTII'IIlill' quo 
ainda n:1o levo oxeeu~~ilo osso pl'o~nito da consti .. 
tui~11io assi111 como outl'<lS estilo ai/i escl'iptos :L 
o~pt•r·a tle /IJPs t!ht•gHI' a vez. 

Em Lodn o cnsn, a contribuiçilo düecta do rrpat'· 
ti\·:lo qnnndo hllll\'01', SPI'n, na fól'lna disposta no 
~ 10 volada :tiiiiUaluiOntn, domle so concluo que o 
<JLW di~>i>JC soLrc coutrilJUi(•llO Ji1·ccta o segundo 
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membro desse paragrapho nenhum apoio offerece á no art. tS § tO que o éorpo legislativo fitará an· 
doutrina, sobre a qual chama o orador a attenmlo nualm,•nte a despeza, preceitua a constituiç.1o no 
do nobre ministro da fazenda. • art. t72 qual o processo a emprp,gar-so : é que o 

Dispõe o art. 1.7! da constituiç[o: ministro da fazenda apres~nte todos os annos o 
• Todas as contribniça~s dire.:tas, á excepção o1·çamentu geral d~ todas as de"Peza~ publicas. do 

daquellas que ~stiveJ•em applicadas aos juros e anno futuro e da importancia de todas as contri
amortizaç4o da divida publica, s~rão ann~talmente buit:õrs, s~jam in~irectas, s~jam directas. 
estabelçcidas pela assembléa geral; mas continuarão Deduz·se do artigo a estreita connexão que h~ 
até que. se publique a sua derogaçiio ou sejam entre a despeza e a receita 'publica e, conse
§UbstJtuJdas por ou!l·as. " guintemrnte, que, se a despeza ó votada impreterivel-

Ai'espeito desse art1go o orador obseJ•va que niiõ mente todos os annos, todos os annos deve ser votada 
existe no Brasil contl·ihuiÇões dil·ectas appticadas a receita. Deduz-se lambem que o modo prescripto 
espeeialmente aos jui'Os e amortiza~ão da qividil é um Oi'Çamento geral. . 
puh)ica e que, mio obstante dizer o texto que as PI'Orogativa não é um orçamento que satisfaça a 
demais contJ•ibui~ões continuarão até publicar-se a previsão do art. t72: é, repete, ·um expediente 
sua derogaçilo ou sejam substitui das por outras, no apenas tolemdo pelas circumstancias. · 
mesmo texto fi~a expressa a clausuhrde serem es~as 0 Sa. PARANAGUÁ :-Ápoiado. 
contl'ihuiçiles annualmente estabelecidas pela assem· 
bléa gemi. Donde resulta CJ.Ue mio póde, em caso O Sn. ZACARIAS : -Na hypothese extrema, figu
algum, continuar a respectJva an·ecada~ilo, se a· rada n<L outr:L cama1·a, de· expirar o r•razo da pro
assembléa geJ'al não cumprir o preceito da annual- mgativa sem achar-se votado o competente orca· 
mente estabelecel-as. · mento,o que faria o governo? Aceitaria o conselho 

Desde que ha no paiz o svstema que o rege, de arrecadar impostos sem orçamento, no fl''esup· 
sempre entendeu-se e tem-se mantido até hoje a ppsto de que o caso está previnido. ao art. !71. da 
intellig~ncia de· que os· impostos diJ·ectos ou imli· conshtuiçilo? . 
rectos devem ser annualment•J votados pelo corpo· Dada essa hypothese, o gove~no. n~o teria e'!l_seu 
legislativo e que indiJ•ectos ou directo~ ni!o podem favor preceito algum da consli!Uit~ão, assununa a 
lt•galm~nte a1·recadar-se sem l'oto annual do corpo clictarlm·a ~om todas a~ suas imp1·evistas conse
Jegislativo. quenllias Cobraria. impostos, se os contl·ihuintes 

E ess:1 ·pi·atica, nunca interrompida, que é um nffo quizessem I'Asistir-lhe; poderia solicitar c obter 
argumento sem replica em favo1··da doull·ina que o das camams bill de ind-.mnidade, se lh'o quizessem 
orador está sustentando, ti1·ma-se em dous textos daJ•, Mas nffo se pótle dize1·, sem sophisma, que en· 
expressos da constituiç:io, que elevem ser de p1·efe- conli·aria o governo apoio no ar!. !71 da consti· 
rencia considerados e não as clisposi(:ÕI~S a que tuiçilo. . · 
anA~OIJoSe o illusll·aclo defensor da pl'Orogativa na O oradOJ· j:i decla1·ou que, no seu modo d~ sen-
camara. li1·, a ohrigar.ão imposta :í assembléa geral rle fixar 

O primeiro desses dous textos é o memh1·o do annualméntó as despezas publicas é o preceito car· 
art. 1/i § to da" constituição, que diz ~ " fixar an deal, que implica VIrtualmente a obrigaç~o de fixar 
nualmeute asdesrezas publicas. • . a 1·eceita. . 

Se, na fól'ma da constitui~ão, as despezas puhlicas E. ria h i vem que no orçamento discute-se primei· 
devem ser votadas todos os annos, segue-se impli· J'O a despeza, depois a J•ecAita, com difTerença do que 
citamente que lambem todos os annos devem se1· se pratica no Ol'çamento domestico. 
votadas as contribuições de qualqueJ' natu1·rza que O chefe da casa consult:1 primei1·o a sua renrla 
sejam, di1·eetas ou indirectas, po1·que as contl'lbui(~OPs e dP.pois rl:l·lhe ·a applica~[[n que qu~r. sem que 
são m··ios p1·ecisos pa1·a f:tzer face ás despezas fixa ninguem lhe tome contas. l'ódo banquete:u· ami~os, 
das e, pois, o poder que fixa as despezas cada anno, subsc1·ever largas sommas n.m f:1vor das victim:1s da 
cada anno deve vota1· os meios. srcca ou de inundações, se viJ' quo a renda lhe 

Na falta de qnalqueJ• ou!J'O p1·eceito da consli- che~a· para tudo isso, consumindo·a ató o ultimo 
tuiçfio, esse do § tO do art. :15 ~ra basl.ante para real. 
fiJ'IIlaJ' a r••g1'a ele que n:io é poss1vel c.olu'al' leg:1l- O or~am~nto do Estado é outra cousa. Aqui de
monte impostos desl.a ou daquella espede, sem o ve-so primeiro fi~:u· a despeza com a mais restri1~ta 
voto annual das camaras. Pconomia, a d1lspeza imprescindível para os di· 

M:1s h a out1·o a1·ti~o, o I 72 da ~onslituiçrro, que VI' I' SOS SAI'viços, e depois p1•clir aos contribuintes, n~o 
lan1:a muita luz solu·e a quest:1o. Diz elle: Janto qnanto eltHs possam rla1', mas só o que seja 

" o ministl·o tle EstatltHia l'a7.t111lla, havendo !'OCO· indispensawl rara o Si•rvir,o publico. 
bido dos outl·os minist1·os os or(::IIIJOIItos l'l'i:ltivos Sn os p:u·ticulares podein gastar quanto ganham, 
:ls dt'SIH'zas das su:1s rPpai·li~u··s, :LJH' •se11tara na pnrqne rlispo••m do fJflll é sm1, os·le!(islnrloi'PS, que 
camal'lt rlus tloputadns Wlllltaluwntn, logn qu•1 Psi a lr:ll:lln rln 1wgocin allll'in, pois qno s:To manrlataJ'I?S 
estivei' 1'e1mida, um hala11r~n gp,·al da I'Ccl'ito~ e d,•s· d:t n:u:~n, dcve.m antPs de tlllln fi~ar eom parel
peza do lhosOUI'o nac1n11:ÍI do '"'"" anliH,,.d,.ntn, P mon1a' a des1wza pnlolica, pourando o mais pnssivcl 
1f/111fiiiU'IIl11 o OI'ÇI/1/ICI/to gel'lll de toda,· as dr•spr•=as l"a ,.,.r,,•ita os 1\lliii!'Íbnilltns, ns qnacs scro prop1.·ic· 
publicas do"""" l'lltfll'lf-, r• da ilntHJI'ln•u:irt de turfas l:u·ios do Jll'odnr:to dn SIIOI' dn Si'll rosl.n e tcom 
as I'Ootl'ilmirües e ,·,•ndas lllthJi,:as. " m:~ila appli~:11;.:T11 a da1• á pa1'1.•1 tl11 su 1 fortuna quo 

E~t'J arligo tl ter111Í11autu. DcllJÍS do esbLt•lc.;Jr •lilc' ui\u J'ôr ox:;;!tlu a Jilulo de imposto. , 

... 
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Pensando assim, o oratlo1' est:l dA ac.:ô1·do com a' da rmç:io, nfio pn.di~ o .nobre ministro da ·.fazenda 
opini:io cmittida cm deoate da outm •:a1lla1·a pnlo d" mo1lo.algum dunmu1r essa despeza no re~11nen d~ 
nobre ministro da fazenda, do que lá discordaram gro1·o:mt1va emquanto o orç~mento n~o· !osso .101 
amigos seus. , dn Estado. O IUP.smo succeúma a rcspetto de mutlos 

· out1·os artigos de despeza. 
O Su. VIEIRA D.\ Sn.vA: -Assim está respon· Fez, portanto, o nohro miaisli·n da fazenda uma 

· donrJo ao Sr. Martinho Campos. · promessa que nao poderá cumprirá risca. 

O Sn. ZACARIAS 'nfill está tratando do ma. O Su. Cauz MACHADo :-Em termos babeis. 
teria politica nem falia neste 'mo monto como ho o Sa. ZACARIAS :-~c S. Ex. qum· dizer que está 
mem de pal'lirlo : m!o aspi1·a á sw:ccssão nem a le· disposto a poupa1· as vel'lms d~. d~speza qu~' póde • 

· gados, discutindo este assumpto. O seu intuito é atlinr porquo wio se t1·ata de ehre1tos adqumrlos, 
mostrar quP, detonninanrlo a cnnstituiç:io positiva· clmp;·ehende 0 orador que o ministro d:1 fazenda e 
mente que se lixem todos os annos as desprzas pu· os seus collegas alguma cousa pClilsam fazer, e isso 
blicas, tem só por isso exigido a votaç:lo annnal da n;lo só a respAito das verbas do or(lamento de i875, 
t·ecnita em todas as pa1·tes, de que so compõe, e a que a prorogati r a manda vigorar, mas de todas-as do 
p1·oposito, enunci:u· a id1la de que no OI'Çamento novo orçan

1
ento. . 

das naçcies primei1·o · tmt.a-se da despr.za elo qne 0 omdOI', pllrtlm, não est:l disiJOsto a crer muito 
da receita, ao contt·ariollo qne fazrm os particulares. em Pl'omessas destanatUJ•eza,corno n:lo acredita que 
Essa pl'iol'idade da drspeza na discussão do orça- 0 govemo. respeite as J'clducções que Irou ter o OI'Ça-
mento é logiea e incouteslavel. mento esperado. Cortem lá quanto quizerern, 

Passa a ouli·o assumpto. aceitem lá os minist1·os as redUC(lCies que lhes prn· 
Na camara tempomri:t fez o nobre minish·o da puzerem. Ahi estão os c1·e11itos supplementarcs para 

fazenda uma promessa, cujo alcance deseja o ot·adOI' preencherem lacunas e deliciencia e, quando os 
averiguar. . supplementarl's tb t~do n~o couher~111, ?s ex~l'iiOI'

Ohj,ctava-se-lhe, e com razão, que, uma vez qua dinal'ios se prcstarao doctlrnente as c:ugenc1as Jo 
a prnrog'ativa mandava continuar a lei ultima fAita 

187,. · . govrl'llo. 
cm · a, na oecas1ão em que não se annuncwva To,lavia, a camam dos deputados bem merecerá 
deficit, lei feita no tempo das vaccas gordas.·. do paiz cumpl'indo o seu d1JVC1', alcançando equili-

0 Sa. i'ARANAGu.í.:-Antes da secca. bra1· a recetta o despeza publi1ms, no gne, assim 
O Sa .. ZACARIAs:-.,. antes da secca e das imm· eomo em geral, pm· se1· a imrnediata representante 

daçdes i mandando, diz, continuar esse orvamento da nação, deve ter g1·amle influencia. 
por quatro ou seis m~zes, é evidente que os recUI'· Bt>m se vê que o ora<lor não partilbl a op~n~ão 
sos do govel'llo s:io dil'ersos daqur.lles que tm·ia, se que V11io cá exhibi1· o nobre ministro e a mal'lllla, 
passasse um OI'Çamento confeccionado depois qu11 tmzr.mlo e attrilJUindo ao senado um ~eso e PI'O· 
as vaccas emmag1·eceram. Deve o OI'Udor suppor. ponchwancia que .não póde ter, em face a lei funda· 
po1· honra. do gove~no do paiz, que este oroamenlo mental do 1m peno. 
venha lilUito reduzidO com relação :lquelle i ma~. O centro de g1·avidade dos ne~ocios puhlicos no 
em todo o caso, nesses seis mrzes, trmpo d•J penu· B1·asil não póde nem deve residir no SPnado, mas 
ria, o govemo tem os meios do tempo da fartum. na cnm:tl'il lemporaria, por~u~ o sen.arl~ tem vicio 
E1•a rsla objecção, á qual o nobre m1nis!l·o respon- de o1·ganizar.:1o, que, em rhretto, o mlube de !'e
deu (lendo): p1·esentar osse g1·ande papel e os motivos, que o 

omdor lia expendido muitas vezes ·e nilo cessa1·á ele 
" O governo ost;i na disposiç5o, c ó uma pro· exp1,111]e1·, silo obvios. 

mossa que faz, de 1'ealiza1· na pl'OI'ogativa todas E' limitado 0 numerc> elos srnadores e o seu car
as economias que fo1·em desde j;l sendo cousa- go é vil alicio, e não lia, consequentemente, corrocti
gmdas no or1mmento ou apresentadas pela respeeti· vo apl·opri:ulo ·.d.azr.l·os cham:u.· :l QJ·~lem. se elles 
va commiss:io. " t 1 1 E t quizerem const1 lllt'·Se uma o 1garc ua. • m ou l'as 

Em grande parle essa promessa tl fallaz. monarchias ha coi'I'Petivo contra a tlallli!ra dos pares: 
A l"'ot·ogaliva e o o1·oamento que se espera n:To o augnwnto do numero dos mcmbt·os dessa camara, 

podel!l eo-exisli1·: aquella é a amom, este é o sol. qur compete ao governo. 
l\las, cmquanlo n:To vem o oreamcnlo, rege com toda No lli':tsil n:io ha esse recurso e, pois, o srnado 
cffimtcia a PI'OI'ogativa. • não póde dirigi!· a politka úo paiz, co1uo póde o 

Ent tal Ci!SO supponlm·sc que a commissi!o da d1•vr. acamara. Dizeru: a calllrll'a cnmpúc·se de 
eamam apresL•uta emendas d1J grandes rPstricrlões mollos. Mas responde-se com vantagem: o senado 
no Ol'(lamento sujeito l:l ao tlchatr., supponha·se 'que <lonÍpue-s~ de velhos, o alguns hom velhos. Om, 
o traualho da commiss!lo foi j:i adoptado pnlo voto enll·o a velhice c a mocirl:ule C(ltrm devo lo1· p~·,J'o
da camara. Ainda assim, cmquanto n:1u intL•J'vier o I'Oilcia para ser o ccnl•·o d1J !ll'iiYitl:ulo dos I!Pgocws? 
senado com o seu voto e n:lo fu1' pi'Onlnl:;ado o Sem duvida o crntro de gmvidarlo nn llmsil du 
OI"Çamel!to, prepondera cm to tia a sua fol'(la a pi'O· (octo existe n !lllll nxislido no s'•uado i mas, procu· 
ro:.:ativa. ra1uln-sr1 :qll'llfund:u· a cxpli•:a(lfio tio pl!iJIIOIII<'no, o 

::;,l, po1• a~mplo, a c:unam col'lasso ns nlimnnlos orad•ll' 11üo descohm s" n:lo l'sta: a distancia do 
(12:.000$) I!' lO flel:eebc o Pl:in.':ip•l D. l"elippn I),.,,_ )lil(lO do SPnado ao do S. Clu·isloyão e 1111'1101' d·~ qno 
duztsso, como del'la, o su!Jsal10 tlus I'Opresel!tautos. a do pat•o da c:11nam lemporana ao da Uoa V1sta. 
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Tem-se buscado frequentemente os velhos desta torlos os generos no paiz e exerce a mais nociva 
casa para dirigir· a mar·~ha dos negocias: o nobre influencia no cambio. 
duque de Caxias, por· ex~mplo, foi collocado :\ fr·cnte O noure ministr·o da fazenda nfio podia dizer : 
dos. negocios; mas acaso tem S. Ex. sentido o "pr·efiro amor·tiznçao da divida a do papel·morda.• 
centro de gravidade? N:lo ha prcfer·enda entre cousas tao diversas e 

Nem com dizer isso, o orador rebaixa ele modo oppostas, cntr·e amol'!izar a divida inte•na, fundada 
algum o s~nado, como ucro rrbaixnr:r. a camar:r., dos que só dá dirAili> a jur·os, e anrQrtir.ar· o papel-moeda 
pares da Inglatm·a o duque do Wcllington, aconse· que, augmentando os valores, é prejudicial :\ sub· 

· lh:uHio e fJI'l'snadindo (urn de seus rnelhor·es .serviços sislenrlia elo povo o occasiona a baixa do cambio. 
á lnglatrr·ra) os seus collngas. a qrw reconher-essem N.to ha ahi. comparaç:lo nem preferencia possível. 
na camara dos Mmcnuns a suprema direcr.ão dos (Ailoiado). · 
neg'ocins daquelle paiz. • E depois, observa o orador, o cor·po legislativo 

Discutindo esta pr·oro~:ativa na camara, o nol1re já disse sobre iss~ a sua ultima palavra .. pois que 
minisiJ·o ti:~ faz:~nda indicou o remedio qrw· lhe no art. t9 da le.i de 28 de Junho de t870 e no art., 
par:•da apr·opriado para debellar o o de~cit: co,.tar 13 da lei de 27 de SAtembro do mesrno anno, 
pelas despezas e.vtraordillal'ias. · m:ínclou quo• o excesso da receita sobr·e a desprza 

O orador·, pnrérn, tlesconhrcr a efficacb do re· 'f,>ssl~ applicado :l amortização do papel moP.da. Isto 
mNiio. Ha despeza onlinal'ia qun nfio deve sn faz~r, quer dize1• que m·a ministro da f:1zenda, crn t870, 
assim corno ha uespr•za extmonlinaria que, até com o visconJe de Itaborahy, o qual refer·e, dando 
sar.dficio,cumpre realizar·se : aquel/a póde ser iru· aqurllas duasJeis, deixou, nas breves linhas que 
productiva e alti irnrnoral, como tant"s se podem o orador acaba de citar, um documento altamente" 
apontar, e esta ser gr·andmwnt~ pr·oductiva. 01'lli· honroso :1 sua mernol'ia. O illustr;ado mini~tro da 
naria ou extraordinar·ia deve ser exàminada sob fazenda de t870 sabia que e1·a urgente expellir o 
este ponto dll vista: sr1 é util ou prejudicial, se se papel-moeda, cuja pl·ese!lça na circulaçilo afugenta 
é ur~enta ou. pótle-se adiar-para approvar urnas o os metaes (Apowdos). 
repcllir outras. . · O nobre ministr·o da fazenda, depois do gracejo 

Cabe notar, que entre despezas orclinarias e ex- com que respondeu ao aparte de um deputado gue 
t•·ao•·din~l'ias, ha connexão mais estr·eita do que ge- o Ílltel'l'ogava, 'dizPndo que nutr'Ía a esperança íle, 
ralmente se pensa. A despeza ordinaria coq1 exeesso com auxilio da didna. providencia, pagar toda a 
restringe os meios que poderiam ser applicados :Is divida do Brasil, enunciou a seguinte proposição 
despezas extraorclinarías, assim corno o reeurso que (Lendo): 
no credito se procum para as despezas extraonlina· 
rias (o juro) vae neer.ssal'ia e infallivelmente fazer 
avult;rr a despeza ordinnria. 

Assim, n:io liga o or·ador importancia :1 distinc
ção que muitos clcsrjam fazer no orçamenlo, divi
dinrlo-o em Ol'llinar·io e cxtraol'flinario, e tem pnra 
si que o que S"- deve f:1znr neste momento, é uma 
revis:io sevem e escrupulosa de todos OH ar·ligos de 
despez~ ~lo ?rçamento, quer seja or·dinai'Ía, quer 
extraordrnan:r. 

.Proferi o o nobre miniRtro ela fazencla na camara 
uma outra proposimto que, emhora nfio murto ligada 
a proro~ativa, mei·ece ser· examinada. 

Tratando de saber o que deva ser· de preferencia 
aclopt~do, se o expediente de amortizar· o pa;1el 
moeda ou o do amor·tizar a .divida publica, S. Ex., 
contr·a o voto de distinctos representantes pelo Hio 
do Janeiro, expi'Ímio·se deste modo: "Di1úque 
profiro a amortiznç•to da. divida á amor·tizaçfio do 
papo!, separ·ando-rno neste ponto dos illu~tr·os de· 

. pulados pelo Rio do Janeiro.• Pois fez mal em se· 
par·ar·-se I A arnor·tizaç:lo do papel é urgente, a da 
divida puhlitm, wlo. 

De quo clirida publiola t1·:rta o nobm minish·o da 
fazenda? D:1 divida funda:la, d:t arnol'lizaç:lo ele 
apolices. O govemu n;1o púrlo ser· incoulrnodado 
pelos possnidor·os cJo,ses titulos que nfio r·cclamarn, 
nr.m podem reclamar· outr·a cousa mais <lo quo os 
respectivos jm·os nos s:!rnestr·es vcueidos. 

ll<'lll dive1'SO é o easo do papt'l-moeda. E~tin
gnil-o é· Ua rnaio1· convcnicneia, ou, ant~~s, da 
nraior ur·~cncin, porqno t\ urn nwlo cil·culauto dr•· 
pr·cciado, quo influe rhakficamcnlo 11os pr·eç:>s do 

• •• 

" Sr·. presidente, é talvez a primeim· vez que em 
um relatorio o ministro falia em amor·tizaçao da 
divida interna. Apresentei um meio, que rne pa· 
re~tl dever produzir algum. resultado, etc.» . " 

Com effeilo o meio :1 que S. Ex. alludia na ca· 
rnam acha se no seu relatorio do corrente anno, 
<I e pags. 33 a 35, e n~sse nrligo · quo a S. Ex. 
parece o floríio do seu relalorio, faz o nobre mi· 
nistro a apoth<lose do papel-moeda. , 

Diversos ministP.rios .term usado, em circum· 
stancias oritieas, do recurso do papel-moeda. 

O 3 . de Agosto usou e o Hi de Jltlho tambem· 
servio-sn desse recurso, mas confessando todos que 
o exprdiente é um recurso extrrmo e no !li \'O. 
Só ao flo,·iio do nohr·e minist1·o da fazenda eslava 
r·eseJ•vada a rnanifestaç:lo de svmpathi:t pelo papel
moeda, n:to em tempo ele guerra, mas de bouan~a e 
imper·tm·bavel t1·anquillidade, gat·antida pela força' 
de grandns encouraca<los. 

A lembrall\la elo· nobre ministro da fazrncla ó 
uma extravagancia S<Jrn nnme. quo passa a aquilatar 
leu do o s•u rela!orio e fazendo uma rapida analyso. 

Diz o relatorio a ns. 33 : • As notas pr·ovcnirntes 
do r·esgate annual, :í que está sujeita a emissfío 
1lo nanco do llrasil,s:io, como sabeis, inutllisadas 
11, pcr·iodicanwnte, IJlleirn:ulas. • 

A histol'ia do facto é conhrcida.~omo diz s: Ex .• 
o pódo-so eonlar cm poucas palavms. O Banco do 
Jhasil ahusar·a ou fiZI)l'lllll-IIO ahusar insolitamente 
tia orniss:lo <[llO a (,•i llro collcerlera. 
. Fui, por'lauto, nocu~sario ex!iuguil-a em i8üü e 
irnpor.-so;llro com sun11na justi\':t a obriga\1:1o de 
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res~atar em ee1·to prazo as suas notas. Não ha nada 
ma1s natuml, nem mais razoavnl. 

Continúa o I'Plalorio: " Este resgate t~m por fim 
extingui•· a refel'ida emiss:lo dentro do p1·azo de 24 
annos, qur. finda•·:lo ern 1900. " 

Por motivo especí;tl, que o·o•·arlor~xpenrlerá lo~o. 
se conecrleu esse pl'HZO rwtior·qu·· ode 1866 ao Banco 
do Brasil. Se fol'll possível encurtai-o, eer·laruenle 
não se teria deixado de diminuir·. O pensamento 
que presitlio a modillcaçilo do hitnco em 1866 ·foi 
extinguir no menor· espaço de tempo qu' fosse po~
sivcl as suas not:Js; esstl prazo alon~ou-se rlt•pors 
por supposta utilidade da lavoura. (Conti11uando a 
k~: . 

" Haverá, porém, hoje vantagem J'eal em prose
gnír nPsse resgaste e consequente consumo do papel 
de han~o? 

As círcumstancias do paiz actualmente, em t•ela· 
ç~o ao seu meio cír<~ulant~, serão as nwsmas da 
época em que se decretou a!Jurilla medida 1 " 

Qualqucw que seja o est;ul~ do meio cíJ•culante 
presentt•mente, a ohrigaçao 1rnposta ao Baneo do 
Bmsíl par·a resg~tar as nulas de su~ emissão, deve 
se manter á rtsca: não ha mol1vo algum para· 
alterar-se de novo o ultimo accôrdo celebrado com 
o mesmo b:mco. 

As cír·eumstaneias exigem agora, como outr'ora, 
a htincçã? do papel-r~oetla, por:que o meio. circu· 
Jante conl1núa derrecrado, como se collrge da 
baixa do cambio e do alto preço dos mctaes. 

J,ê-se no llorão: " Sd j:i ent<to não se achava ín
conveuienlo em t•eduzír :l metade a taxa da amor
tízaçtlo, que de li. •f, passou a se!' de 2 f/2 •; ... 
par·ece importar 1sso o reconheeunento de que a 
massa do papel hancai'Ío em cireulação, não e tal 
que exija grande empenho ern fazel·o desappa· 
rccer. » 

Engano de apreciação elo nobre mínistr? da fa
zenda I N:!o se reduziu ao Banco do llra~tl a taxa 
da amor·tizacilo de suas notas, porq uo so achasse 
em melhores" condições o meio circulant~, m1s só e 
unicamente a tr·oeo 'de ohter·-se do banco, cm 
favo1· da agricultura, a applícaç;io de maior sornma 
de capital á sua carteira llypoth~cat•ia. , . 

O Sn. SILVEIRA DA AfoT'l'A : ·- Que dimínuio em 
vez de augment.ar. 

O Sa. ZACARIAS : - .•• medida a que o orador 
fez a mais tenaz opposiçfio. Eis a orig~m• e a caúsa 
da J't>ducçfio da taxa do resgato de ô a 2 1/2 •;,. 
(Lendo) : , 

" Pot• oufr·o lado, se o papel inconversível é um 
1pal, nffo se pódo todavia condemnar o sru cm
pr·rgo, quando, como .cnf!'e nós suc~e~e, o pape!· 
moeda tl urna llt'ct•ssrda~e para facrlrla!' o movi· 
menlo das (l•arrsaccões e a sua quanhtladc não 
excede, mas sat1sl~z as exigencias aetuaes do 
comnwreio. " 

Outr·a apr·cdacão inexacta do nohro ministro I 
O papol-mor•d:t é iwccssai'Ío :\s tmnsac(:úils no Br·asíl, 
)lor·que mio ha meio cír·cularrte rnotallico orr papel 
convc-wsivr.l~ n não podel'a havei' rw t!il'cula~~rw 
ntot•tl;t IIII '.aUica 011 papel C<JIIVOrsivcl, OUJljlUIIliO 
o papcl·rn~utfa cit·cular no paiz. 

E' nnsse pAríoclo do relalorio que o nobre minis
tr·o da ·fazenda f;IZ a apotheose do [!apel-moeda, 
rjue só crianças o pt>ssoas do vulgo fazem, pensando 
qun no papel-moeda tcm.o govewo recursos inex-
gotaveis. · 

Corrlinúa o relatorio (Lenrlo): 
" E' solr este nsp.~cl.o que convem encaran 

cirtml:w:io lflllnt•t:tr·ia do paiz, parAcerulo-me que no 
pr~s .. nt'e r lia r111o se resente de superabuntlancia na 
rnor•da-papel. Escus:)do 'rl . orrfi'UJ' na dernonstmção 
deste asserto, tlesdn que para nttestar sua proee
dencia, ahi está a Plevação gradual do cambio, não 
obstante o augmcnto rio papl'l, quH roceueu a dr· 
culaç;io dur·ante a guAr•·a do Paraguay, e ainda 11 
rPsente prova da nenhuma ínOuenllia, que a ultima 
emissão de mais de 9,000:000J exerceu sobre o 
valor da dita moeda." ' 

O nohJ'A ministJ•o da fazencla esquece que no 
gel'iorlo (1871iJ, em quAse fez a emissão de mais de 
9.000:000$ em auxrlío dos bancos de. depositas, 
conlr·abio o governo cm Londres o empr·esllmo de 
t ã,OOO,OOO, emprestírno que reali2ou-~e em pres
tações, ,a ultima das quaes teve Jogar em No
vembro desse ;mito. 

Or·a um empr·estímo estrangeiro produz precisa
mente o mr.srno elfPito, que um augmento de expor
ta(~<io, isto il ; faz cr·escer a olfer·ta de cambiaes c, 
consequentrmente, eleva o cambio .. 

Não é, pois, de estranhar que no período alludi
do, não OÚstartte a emÍSSiiO dtl pape] ileslínado ao 
auxílio dos Banoos ele dr.positos, o cambio se ele
vasse. Isto não contraria de forma alguma a in
fluencia nociva do . papel-moetla sobre o oambio, 
com quanto attl certo ponto a neulralise. 

Devo o orador· agora apreciar o meio lembraclo 
p<'lo nolm' ministro pa1·a amorlizar apolices, omle 
está propriamente o jlorão. (Lendo) : 

" Con~e~uíntt•mente, sendo da maior conveníon
cia cnid:u·mos da amor·tizarao t.le nossa divida 
ínlel'lta fundada, que wio tem praso dule•·minrtlo, e 
convoneitlo d1J que 'o não potlct·emos conseguir se 
n:Io por meio do emprestimos mais ou menos ore~ 
nosos, contmhidos nrts praças europoas, occorreu-me 
p1·opor-_vos que au_tol'izclis o governo para 11mor·tizar, 
por me10 do sor·tew ou compra, conforme fõ•· o es~ 
tado d:1s cotações, uma somma de apoliccs da refe· 
r·ida divida, equivale11te á emissão que o banco do 
Bm:il1·esgatm· e augmentada pJ·ogressívarnente, do 
sngundo ~emestr·e em diante, corn os jur·os das apO· 
líces que [orem sendo amor·!ízadas ató o .fim do 
praso em que se deve extinguir·. 

Na compra ou pagamento tias apolicos se poder:l 
emp~rgar, ou as P!'O)JI'Ías notas que. o Banco Mtl'e[Jar 
á C:uxa de Arnot·trzaçfio ou; quanlta correspondente 
de papel-moeda ,do Estado, afim de que as ditas 
notas srjarn logo consumidas o so extinga e!l'ectiva
menle sua círculaç11o. " 

De qrralqtJet• modo quo so cousídel'o, o alvifl•e do 
noiJI'o miniMtl'o tia .fazenda rl írrsustcntavel. Ou se 
pr·esc .. vom d:rs chamrnas as notas do bnnco justa· 
rnonto contleurnadas ao fo~o, ou so queimem. 
•:o r nu tnrrlo rner·r.•eom, ernilfintlo-so notns do Estado 
pnl'a arrlor·tizat· :rpoli~t•s ; o alvitr·e de S. Ex. ó ina
eoit:wol, nem at:rctlíta o oradot· quo as cautar·as lho 
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clcom nssenhmonlo; porque, em urn caso ou n'ou- niio dove assumir, sen:Io ém circumstancias muito 
ll·o, trata-se de resgatar urn mal spppo1•tavel (a llx!i·nordinarias. 

~ divida em apolices) po1· ·meio de um mal muitu Analyzou o nobresr.narlol·algnnspi·iricipiós,enun· 
maia1', por um meio altamente immoml; o papel· cia<los poi' um illustl·e dejJUtado, que é empregado 
moeda. uo thesouro. · 

Es!â o orador persua1lido ele qu~ o floi•iío elo Nas fl"llcns palavr·as qno acabo de prof•!l'ir, Sr. 
rele!orio do nobre minislro d.1 fa:!f•nda nfio foi alli pi'f'Sitleute, tenho, mo parece, exhibido claramente 
posto por sua rufio, mas r·,. la de algum de s••us a minha opini;io. 
collabom1lores, pois que, na affiuencia de multiplos • Som duvida, é um dever constitucional fixar a 
e gravissimosnr.go~ios, que pesam soiJre o ministro, despeza e Oi'l~a1· a 1•eceita annualrnence, _ 
n:Io póde este le1· e examinar alleutarnente lodos o~ A constiluiç:ío. positivamente no!-o impõ'e, e 
artigos de que se compile obra !;to volumosa. acres,:enlarei, que considero esse p1·eceito como a 

E a proposíto do funccional'ios do lhesotiro base e garantia do nosso syslen!a politico. A de· 
nacional, pede o orador permiss:lo plra manifesl~1· ct•t•laçllo annual das despezas, corno da força pu· 
da tribuna a S. Ex. o ao lhr.souro os seus senil· lllica, é a rnelhllr fhnça da p;·rm:mehcia do systema 
menfos pela g1·ande perda que solfl·oram na r.essoa constitucional, porque s:io essas as bases ern que se 
do contador Jttslino de Figueiredo Novaos; (Muitos fuuda., 
apoiados.) !\!ais iulelligencia, mais zelo, mais lo· Pudem, Sr. prr.sidente, limitar-me ás b1·eves 
aldade, nenhum ministro, crualquer quH fosse o sru ohservaçiles; que acaiJo de rnnunciar, estando, como 
partido, encontraria no tlwsouro naaional do que ••srou, de perfeito nc•:Ói'do com o nob1·o s,;nador, no 
naquPIIe' modesto cidatlão. (llliti/os 'apoiados.) · <(Ua conceme ao valai' e alcance da pi'oro~rativa; o 

Pótl~·se di~er que N•>vaes mm·r,•u de tr·abalhar e HSporando que a que se dis•:ute, ser1i votatla em 
trabalhou até o momr.nlo de mol'l'er, O orado1' estü tempo de se poderem explltlir paia a• diffureutes 
certo de que o nobre ministro da fa~~nda n_ao fl.l:ovincias do Imperio as ordens, que della de
deixái•á de ii' em· SOCCOri'O da pob1•e famiJIU do UIS· I'IViiOl. 
tincto· servidor do Estado (apoia,los). Ninguem da Mas aqui, observou o ilÔbre senador, que eu 
classe dos emp1·egados tle fazenda ou de !ora, es- havia ftiÍI!) uma p1·omcssa ir1·eiilisavel, quanuo 11a 
tranhará, porcei'!iJ, o beneficio que o governo fizer 1i oul1·a. cama1·a decla1'ei qur. o goveruo levada a 
família do inc:mçavel ehouestissimo auxiliai·•] e totlos efl~ilo as economias ou cól'las que no orçil111ento, 
os rnini~h·os da fazenda de ha muitos aunos :i esta •tue lá se est;l discutindo, fossem votados ou mesmo 
Jlarte. O orador esperà que pa1·a o nobre ministro apmsentados pelas respectivas. comrnissiles. 

'· ila fazen<la não serão perdidas ostas pahwras. Sr. presidente, não é futil essa promessa e inui!o 
Vota pela prorogativa. menos irr~alizavel. Na cama1·a dos Srs. d~putados 

(Apoiados, mUlto bem, muito betn.) se obse1·vava qn~,-pela prorogatira, ficava o go· 
vel'!lo dotar lo d~ ·recursos, ex•:edentes aos consi· o 81•, J)ariio de Cote~rlpe (minist1·o da d~rados necessarios pelo novo orçamento; visto 

fi1zewla): - S1·. ·presidente, suiJscrevel'ia de bom que, attl ser este votado, vigora1·ia o anlel'ial'. 
g1·ado a todas as id~a; expenrlidas. pelo ill.us!i'" Quanrlo tal proposiçilo se proferia naqn~lla ca· 
senado1·, que acaba de sentar-sP,· mto tomam de mara, ref•JJ•ia-se de certo a despezas, cuja verifi· 
cor·to tempo ao sonado, ainda .que pouco... caç:io d~pendPsse Ião sómente do acto do govemo. 

Não era possível que tivesse em vista despezas 
.O Sa. ZACARIAS• - PensO! que a hora eslava es- defini tias expressamente pela lei, como são as que 

golada. · respeitam aos funcciouarros pulllicos e outras. Foi 
O Sa. a.~nXo PE CorEGrPE(ministrg da faze.nda): respondenrlo a essa objecção, que ·d~claJ•ei estar· o 

••. se S. Ex. não hou1•esse t1·aztdo á d1scussilo governo no proposi!o de llÔI' dr•sde logo em pratica 
alguns assurnptos que, embora relacionados com a as economias, já votadas no OI'Çamorito ern discus
PI'Orogativa rio Ol'çamento podem comtudo re- são, e. ainda as quo tivessem sido propostas pela 
tardar a adopçilo desta. medida urgente, envolveu- com missão de accordo com o governo. . · 
do-nos em questões de grande irupo1·tancia, espe· Pódr., senhores, o govcmo realizar. esta pro• 
cialmenlo aqudla de' que, em ultimo lagar, tratou mtlssa? Pórlo. 
o nobre senador·. Temos, po1· exemplo, na. verba..;..Obras puhli6ail'-

. Reconheço· que o expediente de prorogatil•as, se d~J!õp~zas, que importam em milhares de con!os de 
não é in,:onstitudonal, como peuso que ufio il, lo~ l'éls. Snpponha-sr. que pa1·a as estradas do ferro da 
davia, concordo com o noh1·e souadOi', il um ·vi~io, .llahia, Pomambuco o llio de Janeiro, cada uma 
n~o do nosso systolita, mas de sua. oxeeuç;io. tias quaos ó dotada com 3,000:0Q!),i' annitalmenle, 

Desdo que as'·camams, st>ja qual fM a caJ!Sa, 1!110 designam-se no orçarrll'ntó futui·o l,liOO.OOO$. 
examinam em tempo o orçamento, o meiO ur11eo Aberto o ·credito de 3,000:000$, cl;ttlo no orçamento 
quo resta pa1·a legalizar as desppzas e a _cohl'all\~il dt1 rr·o,·ngarlo, o govel'llo podia logo no scmesl1'e man
imposlos, é este, do qual, como bt!lll d1sso o noh•·o dar faz!'l' a tlnspeza po1· metade. A \'ronwssa do 
scmulor·, tem sem pro lanç:ulo ;r;lío ililll!i'111ll:es mi· gOI'or·uo l'onlizava-sl', aht·intlo o Cl'•••lito r e 71i0:000..S, 
uisttJI·ios, dn diJJ',.,.,,,ttns polilkas. s,·, assim s•J po· ljUO tl a nwlat.ln dr. l,iiOO.!l,na lr.l'j'lullws•J qu.! ligui'O. 
dt•r·:l lt•uifirnal' a co!JJ'nn~~a dt~ hnpnsloS, c a J't•a- D.t IW!:-llllil f't'll'rtJa s~1 pt'Jdt~ tJ~Ououti;.;u· nas V!?l'hnS 
Jizadio 71o iJ,~spt•zas, 01 il.a11d0 o 1'"'''\f'IIO o ris.:o ii•.• t't•laliva.~ :1 eoluui~1r(::io, irlf'l'as publicas ele., pot· 
iut:ÔI'I'el' eru uma respousahilidadc, que st•gm·aruorrto Ollile taruuern·se despende cm Jarg:L escala. 
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Não era possivel,. por exemplo, pt'Ometter eu interesse eslá no contrario, pois sabe bem que pE'rc1e
que, se o corpo le~islativú mandasse extlllguir' uma na sua popularid;lue, quando e.xige do povo sangue
repal'tíçáo, immediatamente a extinguiria; nem tão e dinheit'o. Só força rna.ior, ou lnsuperavel nos póde
pouco que, M fosse eliminada a subvenção do levaI' 'a essp, extl'emo.
príncipe D. Felippe, a quem se refirío o nobr~ se- Enlão llizia eu: "Se quereis acaba]' de subito
na.dol', eu fizesse incontinenti effectiva a surpressão. com o deficit, fazei cessar lortos os creditas e~pe-

Importaria isso,de cerlo,ferir direilos,ali:\s garan- ciaes.), A isto, entrelanto, aCI'escentei: eeMas,
tidos pela propria resolução, que eu tinha de quqrel'ei eu que cessem todos os meJhoram{ ntos
executar. rnateriaes, rle alguns lios quaes o paiz necessi ta

Como estas, ha Ot1l1'as verbas, e não poucas, em tanto, principalmt>nte \',ollsidel'ada a crise do traba
que se podem elfectuar economias; e as emendas, j:í Jho,que está imminente ? De certo que não.)) Dese
aprescntadas na camara dos S:-s. deputado.." e aS jo que continuem taes ffieJhoramt>nLos, se não em
que lem de sfll-o, demonslrariio que orçam L;\lvez táo I;\rga escala, ao menos qualllo possam nossas
pOl' 3,000:000$000. c.ircumstancias comportar, Sendo as~im, é mister

Nolou tambem o illustre senador que cu indicas- qu~ se corte nas despezas ordiílarias, quauto fór
se, como l'emedio promplo para extinguir o deficit, possi velo .
o acabar desue já com as despezas exlraordiuClrias e Já vê o senado que estou de. acol'clo com o que
os creditos espedaes. disse, que o meu tim é economlsar.

Peço ao honrado senador que não intl'lrprete os O que eu ponde'rei foi que a causa prin,~ipal nos
meus argumentos sem attend~r ao que eJles respon- llesequilibrios uos nossos orçamentos, provinha das
demo clespezas extraordinal'ias, que se traduziam em CI'C

Não podia eu, e foi mesmo o contrario que susten- ditos espeeiaes, e porta.nto em operaçõ!~s de cre·
tE'l, dizer queo meio de acabar o deficit era suppri- llito, em vez de serem suppl'idas por meio ue sobras
mil' todas as despezas exLraordinarias, 'ela r':lceita, Desde que se decrE'taram obra.s, saben-

, do-se que os orçamentos não linham meios corn que
SR. ZAGARIAS : - Corlar nelbs. emrrehend,~I-as,e se davam aQ govemo autoriz;t(;ões
O SR. BARÃO DE COTEGIPE ( mimstro da fazenda): para. fazpr opl!l'ações de cl'edito, que náo f10lliam s~r

- O que eu disse foi que querer-se estrauas de senão emprestimos ou elllis..;;ão de llilhdes, esLá visto
ferro importantíssima::>, como as de D. Pedro 2.,0 que o deficit foi decretado pelo corpo lf'gi51ati vo,
Bahia, Pernambuco e S, Pauln; qlle garantissl'lTIos Mas agora é lÍ1iste]' que corrijamos o mal, já que
juros a 100,OOO~OOO; para estradas da. mesma es· não podemos emendai-o de lodo,
pede ás pl'ovincias; que construissemos telegra- N<'IO quero, estou longe dislo, e assim respondo
phos, ievanlassemos grandes edificios, COflser- ao nobre senador, que se nlio prosiga neSSflS me
"assemos eaugmentassemos nosso material de guerra Ihoramenlos, cuja ulilidade sou o prim':iro a l'e~o
e marinha, e tudo iS'to só com o producto ela nhecer, consiclt·rando alguns até urgentes,
renda ordinaria. sem recorrel' ao credito, e ao~ Te.rminaria aqui, Sr. presidente, se não fosse a
sacr:ificios que elle impõe, é que eu julgava ill:ltimis- ultima parte do discurso do nobre senador,

sivel. O SR. ZAGA.RIAS dá um aparle ..
O SR, ZAGARIAS:-Eu não louvo nada dislo,

O SR, BARÃO DE COTEGIPE (mtm"stro da fazenda) :
O SR. BARÃO DE COTE,GIPPE (ministro da fazenda): _ Nisso esLou de aecordo; o nollre senador saoe

- Como, pois, deixar de reconhecer-se que raz[o d
tinha eu eneontrando a principal origem do nosso qual é meu JUIzo a respeilo a pes;;oa a quem se
mal nesse prurido de melhoramentos matt'l'iaes, que ('efirio. Alludo, porém, ai) papel moeda, que S, Ex,
nos força a. lançar mão de taes meios? , considera como um grande mal para o paiz, pejo

A · b d f b d que lhe eausou exlranheza o que escrevi em meu
caso IgnOl'ará o no re sena 01' que a e re os relatorio reiativamente a esse aasurnpto,

melhoramentos mat~riaes tem ca.usado graves crises ~Não cabe elle nesta discussão, porque nos levél"ia
em paiMs mnito mais ri ~os do que o nosso? I'
O nobr'e senador, tão lido nessas materias, sabe longe, sem ulilidade adual, e eu levo srr o Pl'l-

. . meiro sacrifiL,ando me~mo al11'uma causa. do meuperfeitamente que a propfla 1nO'laterl'a soffreu pt'O- , , . Cl •

funda commoção. pOl' causa do"grande 1'0' 'Jn'ell1o amor pl'Opno, a Jelxar para tpmpo mais opportuno
l:1~ , I 'e 't pItO que c·onsiúero impol'tan-das estradas de ferro. Estarão tamllem esqUf~cidos o. e,xarne us e 01 ,

os desastl'es que so[freu o commercio dos Estados tISSlnIO... .
Unidos' O SR. ZAGARtAs :-ApOlado,

E por ventura nós, c..om UrJia receita, que tinha O SR. BARÃO DE COTEGIPE (minist1'o da fazenda) :
pequena sobra, podenamos escapar ao mesmo _". sob todas "s l'elações,
mai ? . , Reconheç.o que o nobre senad01' é da escola in-

Com relaç~o ,a novos .1mpostos, a que alludl~ tl'f sigente para o papel mOeda. , .
como taivez mdlspensavels para remOler o emba- . É '
raco de nossa siluàÇ~O econornica era m'l~ter em O SR. ZACARlAS. - veldade,

~ _ I - I

contl'<,posicão ao que se havia dito) conv(mcer os O Sa. BARÃO DE COTEGIPE (minlst1'o da fazenda) :
deputados e o publico de que era mal ~:lJJida a adio- ... e P0]' consequencia tud'l quanto for sahil' desse
sidade, que queriam iançal'~me; sendo ao mesmo tt'ilho ~el'á para eth um erro
tempo uma injustiça, que se fazia ao governo, cujo Mas aqueiles que pensam differentemente, os que



EXPEDIENTE

Officío de 24, do corrente mpz do minísterio lb,
fazenda., remettendo, em satisfação aos do senado de
., e 7 do corrente, 'um mappa dos pI'oductos chimi
~os imptJrtarlos pela Companhia City Improv'~ments
(Ie Janeiro de 1871 a Dezembl'o de 1876. -A quem
feZ a requisição.

Outro de 25 do mesmo mez do ministel'io d,l
:l~p·i(~ultura. commercio eobras pllbli~as, em l'es~osta
:10 010 senado de 7 do cOI'rente, contendo r1()cumentos
,1 Ínformacõps relativas ao contr'ato de 18 de De
zerllbro d~ 1875. d;j, Companhia C,ty Improvements.
-O mesmo destino.

O SR. 20 SECRETARIO leu o seguinte

A~NAES no SE0ADO

enlOllllell1 que esse meio de circulação, denti'() ele Silva, Nunes Gonçalves, visconde de Muritiba e
certos limites. póJe ser e é de grandes vantabc;l!~ Diogo Velho.

O SR ZACARIAS:- Não apoiado. Compal'eenam depois os Srs. barão de Camar-
_ . . \ go.'\, UGhóa Cavalcanti, Diniz, Jaguaribe, ZacariJa,

O SR. BARAO DE COTEGIPE (nU?Hstl·O. da faz~l~da! : I conde de B<iependy, João Alfreclo, Fernandes da
-., .estes acham que o que eSI~J'eVl 110 rt~la"ono, Cunha, F. Oetaviano, Sinimbú, Saraiva e Silveira da
em vez du seI' um erro, é um acerto. neservo-me, Molta.
pois, p.ara sustentai' minha opini~o nos limites Dei~aram de comparecer com cau!!a participada

r azoavels. os Srs. Chichorro, barão de Maroim, Firmino, Paula
O SR. ZACARIAS :-Nisso não ha limite l'asoavel. P~ssoa, Paes de Mendonça, Antão, Nabuco, mal'
O SR. BARÃO DE C')TEGIPE (mmistro da fnzenda): quez .elo ~el:val, marquez .u~ S. Vicente, visc,o!1,de

-O quP. não é rasoaveJ sáo as theorias absolutas. d? RIO BranGo, Pompeu, Vl~GonJe do Bom Rdll o,
(Apoiados)" VIsconde de Caravellas e barao da Laguna.

, _ Df'ixaram de compal'eeel' sem causa pa1'ticipada
O S~.. ~ACARIAS :-Sobre p;:1pel moeda nao ha os S,·s. barão de Souza Queiroz e visconue ue

dua~ 0lllllOes. Suass\}na.
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (ministl'o da fazenda) : O SR. PRESIDENTE abrio a sessão.

-Ha na economia poJ itica pI'incipios, que em L~u-se a acta da sessão antecedente e, não lIa-
theoria sã~ verlJad~íros, mas que applicados a certos vendo quem sobre ella fizesse observ;ções, deu se
estados, sao grr.a.ndes erros. POI' approvada.

Ficou adiada a discussão pela hora. O SR, 1Q SECRETARIO deu conta do seguinte
O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia 26 :
ia par'te, até á i hora.-Discussão do requeri.

mento elo Sr. Cunlla e Figueiredo, relativo ao con
curso das igrejas vagas.

2a parte, á i hom ou antp.s.- 3a. discussão ela
proposta do poder eXtcutivo fixando a força naval
para o anno financril'o de 1877-1878.

Conlinunção da 2a discussão ela proposição da ca·
mara dos deputados n. O 115, do corrente anno, ele
termin:-tn,do que a lei n.O 2,670 de 20 de Olltuoro
de 1875, que fixou a dpspeza e orçou a receita para
o exel'ci(~io de 1876-1R77, continue em vigor no
primeiro seml~sll'p de '1877-1878.

As matel'ias j;i designadas.

Levantou·se a sessão ás 3 1/4 da tarde.

EM 26 DE MAIO DE 1877

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE JAGUARY

8umJnario.- EXPEDlENTE.- Parp.cer ela COll)
missão df\ pensões e ol·d~néHlog. - ORDK~1 DO DIA
-Requerimpnto do Sr. Cunha e FigueireLlo.
Djscur~os dos Srs. Cunha e Pigueiredo e bariío
de Cote~jpe,- Força naval - Prorog-ativa do 01'
çampnlo. - Discursos dos Srs. VieÍl'a da Sil va e
F. Odaviano.

A':; 1t horas da manhã fez-se a chamada· e
aehar'am-se presentes 30 Srs. senadores, a sabpr :
visconde de Ja~uary, Dias ele Carvalho, Almeida e
Alhuq'lerql1e, bal'â() de Mamangnape, visconde de
Abaf'té, Tt'ixpil'a Junior, visennd~ de Nilherohy,
barão d~ C.otegipp, Cnrrria, Cllllh;t e FigueiJ'pdo,
yiscondr do. Hio GI'and~, Fijrupira dp. Mello, Para-

. Bélguá, BalTos Barrrto, Luiz Carlos, Sih'eira Lobo
Riboiro da LuT" barão de Pirapélllla, P'allgto ti;
Aguiar, duque ele Caxias, Junqurirfl, Goloy, Ll'!ilão
da Cunha, tI~lldc:) ue Almeida, JolJim, VleÍl'a da

PARECER DA COM:)lISSÃO DE PENSÕES E ORDENAlJO~

Foi pl'esente á commissão de pensões e ol'denados
a pl'opMição n. H3 de 8 do corrente mez, em que a
camara dos Srs. deputados autoriza o governo pal'a
conceder ao coronel Floriano P~ixoto, cominan
dante do 3° regimento de artilharia a cavallo, um
\l1no de licença com os respectivos vencimentos
oa,'a tratar de sua saude e dos interesses de sua
'amilía.

A wmmissão, att(mc1endo que o peticionaria
np.cessita da licença, e que o recommp.ndam bons
serviços prestados na !'\uerra. do Pal'a~uay, é de
Opilliâo que a proposição seja adoillada, mas, con·
forme a pratica segnida pelo senado nas cOllcessõ8S
Itesta especie, julga conveniente a seguinte emenda:

Ir Em vez ele -com o.~ respectivos vencimentos
Iliga-se: com os vencirnf'ntos gel'aes.

Paco dI) senado, pm 2~ de Maio de 1877.-Luiz
A,ntOliio Vieira da Silva. - A. Leitão da Cunha. »

Ficou sobl'e a mp~a para ser tom.arlo em c~nsi
flpração com a proposic;ão a que se refere, melo
entI'etanto a imprimil'.
. O Sn. ~RRSIDENTE cleclarLJu que ia oliciar se ao
governo, afim de sabet-sc o dia, hora e logar em
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q?e S~a Alteza a Princeza Imperial Regente se
dlgnar~ r.~ceber uma deputaç10 do senado, que tem
d~ pedir a mesma augusta senhora a designação do
dia, llOra e logar do encerramento da presente
sessâo da asspml!léa geral, e o dia, hora e Jogai' da
abrrtura da seguinte; e b m assim o dia e hora da
missa do Espirlto Santo.

Declarou outrosim que, já se tendo sorteado;t
deputaçâo para apresentar á Su~ Alteza a Princeza
Imperial Ht'gente o decreto da assembJéa gE'ral, que
fi ~a as forças d~ terra para o anno financeiro de
i877-i~78, P?deria dIa igualmente encarrei'ar-se.
-desta ultIma mlssáo.

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA

REQUERIMENTO DO SR. CUNHA E FIGUEIREDO

Proseguio a discuss~o adiada do requerimento do
~r ..Cunha e Figueiredo, relativo ao concurso das
IgreJa~ vagas.

O Sr. Cunha e Fir;ueirerlo :-Enll'o nes
ta discussão com o maior 00nstrangimpnto, O seu
assumpto é ingrato; mas o que fazer? O pundonor
que ainda nllo está ~asto, e quP se vê sem razão
molestado, tem ~eus deveres sagrados, que não po
dem dei '<ar de .ser sustentados a todo transe.

Vou te-r a honnl. de respoudpr ao nobre ministro
da fazenda, Continuo a conservar-me na defensi\'a.
e. p"ço a V. Ex. que nlP. advirta se 'por yentllra eu
exceder os justos lim;tes da defesa.

O nobre ministro da faundn e senador pela pro·
vincia da .Bahia, pl'Ptenllrndo c·onfesl.ar algum:ls
'observações do me~ di.sCUI'SO em I'esposta so n0hre
senador pela PI'OVIl1CI:\. cio Ceará, manifestou sr
com tarn:tnha inquif't~ção. e não sei mesmo se ira
cuntlia, qUA espantou a todos, e .l mim grandemen
te sOl'pr~ndp.lI e compungio, rOl'que eu e~tava
acostumado a admirar o sangue frio e a jovialidade
com que o nobre senador pela provincia da. Bahi:-l
tem sahido, em discussões mais anluas, instruir I

dp.leitar os seus pios ouyintes. Mas daquella vez.
Sr. prasidente, o nobre spnador apresentoll-sé tão
arrogante que che~olJ a dizer que tinha tido muita
paciencia e comprimido em seu coração cprtos
impefos ror amor da amizade com que me honrava
e que muito lhe agradt>ço,

Não me lembro, SI'. p!'esldF'nte, de haver, em
tempo algum, ag#lredido ou provocado a ninguem
e muito menos a S. Ex. O nohrl"' mi nistro foi quem
provocou, nílo a mim, mas a si proprio ; é o quI"
evidentemente se colherá. da leitura do meu singelo
discurso. comparado com a J't'spasta ardenr2
que S, Ex, dignou~ se dal'-me, .resrosla qne nelll
me alterou o sangue, como e-lIe suppoz, npm me
de-moveu e jámais m~ dernoverá do proposita, em
que estou. de dt"'fender-me, apezar da ame;1ça ('0111

que pl'etendpu .S. Ex. acabrunhar-me, plo;llellendo
ffiP um rf'torno conveniente.

Que tenho pu, Sr. rreSlfll"'nle, com os impetos
do nohre millistr'o, "ontidos P()l' CaUs;~ dt's!/.a arni·
zade ~ Essa amizadp par:l mim pra prf'cillsrl. Na"
el'a só antiga, era flTltiquissima; datava dos nosso.;
paes, que eram amil;os de boa tell1)c~'a ; e o d.o

nobre ministro, na minha idade juvenil, quando eu
era ainda pungibarba, prestava-me tanta consi.
deraç~o que me confundia; peJ o que ainda hoje
respeito a sua memoria,

E foi, SI'. presidente, .em consf'quencia mesmo
dessa amizade, de cabellos pretos e de cabeJlos
brancos, que commelti a im.pl'lHlenCla de ser mi
nistro, n;lo querendo seI-o. Aquillo que outros
amigos igualmente rrsreitaveis não poderam con-
:;eguir de mim, conseguio-o o nobre senador .

UMA voz :-Apezal' de ser macaco velho .

O SR. CUNHA. E FIGUEIREDO :-Sim, meLti a m~o
na co:nbuca (Rif;{)J e por isso andei por aqui com
ella amarrad.a (Riso).

O SR. SILYEIRA LOBO ;-Não pôde abril-a,
O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: Se o nobre pre

sidente do cOllSelho errou, como e.lle disse, não "u,
em organizar o ministerío, eu errei ainda mais que
elle, fazendo parte do mini~terio de 25 de Junho.
Nós amb(ls deviamos cahir honr:Hlarnenle; s1.1!lir
mos ao Caritolio para dar grar-3S aos dpus% e
de-pois descermos para fazer penitencia dos nossos
peccactos.. .

Já vê, portanto, o senado que eu correspondl aos
c1AVf>reS de um bom amigo, entranc10 para o minis
trrio. Alli está um nlPU amigo (olhando para o Sr,
Nunes Gonçalves) que lamentou a minha sorte,e,ven
tIo o meu estado dp, saudA, clw·gou até a progllosticar
a minha morte (O Sr. Nunes Gunça!ves faz siglla.l de
approvoçtío) ,

Enlranuo para o ministRrio, fil-o, Sr. presidente,
com o tl'iste presentimpnto de que pou~'o ou nada
podl>ria fazer ao paiz, con'ando sonlPnlp, como certo
perrlp,r ami~os e adquirir inimigos gr:Ju:tos.

Mas por que me arrisquei? perguntar-Ifle- hão.
Pejo que já dissE' ao senado em outra oc~asião.

"ou mais homem de coraçâo, repito, do que de cal
culo. NJo sou sectal'io da rioull'ina utiljlal'Ía de Je
remias Bpntham, que faz do interesse, que eu quasi
sempre traduzo por egoismo, a mula re-al de todas áS
al~çÕt>~ humanas. Não; eu nito tinha jntel'es~e em ser
ministl'~; só esperava desgostos; mas cedi ao amigo
e ao palz.
. Pergunto ag-Ol'a ao nobre ministro, e rergunto
com todo ° direito: em qne se fundaram esses im
retos contidos por S. Ex.? Póde-os declara.r todosao
senad.o, um por um, e me não apoquent:U'á, esta.ndo,
conJO estou, mui certo de que, se o nobre ministro
mp, vencer relo al'tifit.:io da. eloquencia ou da sna
dla!ectk.a, náo ha de ler o mesmo triumptlo em
prpsença da verdade dos factos; sim, a verdade dos
facto5, Sr, presidp.nte, que é tudo para o homem
de bem, A clnquencia pó,le muitas vezes enganar e
engana a muita gcmte, mas a verdade dos factos não
f'ngana nil)~uem; venham, pois, os factos; nada
de "Bservas,

Porqu1>, ppr~untare.i ainda, po~que s~ aposte~ou
tanto o nobre !'enador com o antIgo amigo? Seriam
p,>los fIctos antpriol'PS ou posteriOl'e!l ~o meu ~u
rnilde cli~l:l]I'~o? P..los fadús anterIores nao,
porque o Hnb;-e rl,ps!d:nte do cons~lho, quando
veio a esta casa partl~lpar artorialllzaça:o do ga-
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nete, que teem assento nesb casa; achavam-se tão
a cav:lJleiro, que não mais podiam enxergar o
egresso companheiro, (lue estava, ausentl?, mas que
tinha sido constantemente e continuava a sei' o
boiEI' e:rpi(ltorio elo g<lbinele !

O <Jue foi fcito da soliLlé:I'iedade (que é hoje tão
invo\:ada) para commigo? O que foi feito de.'Jsa
antiga amizade? Tudo dt'sappal'eeeu ; fiquei intei
ranwnte entrr.gne á. discrição da nobl'e opposiçfio
parlamentar desta e da outra camara, que pela sua
esponlanea generosidade me tem poupa-elo, e, pois,
flrev~deço-me desta oceasi,10 para. render-Ihc 05
mem n:ais sinceros agratlecimentos.

Além de tudo isto, apresenta-se o nobre ministro
do Imperio na outra camal'a, enunciando uma dou
trina, inteiramente clissonante daquelJa que en
havia seguido nó ministel'io a respeito (1:.1. qnest<'io
religiosa,. ponelo-me assim em posi~,ão esquerdae
dolorosa, sem ao menos ]ev~ll'-se em linha de conta
os esfoi'yos qne empreguei em conduzir úS negocios
~cclesiasticos ã meH:ol' situnção, pois que o schis
ma aborton, as igrej:,s coo1t'çavril11 a ser posLns a
concmso, os bispos não sahinm para. fóra dc suas
dioceses sem Ii~ença; isto nlo é de hoje, é tamlJem
ele hontcm ; tudo emíi.m estava, acalmado, até a
propl'ia imprensa, que se havj;~ mos[T~,do mais 1'e·
luclan~e a respeito ela questãO rcligiosa, 1110GBI'On
se, l~aloll,se, até que 81'pareecll public:lcla :l enel
cly~a. - Exo/,tl13 1n úfa dit-io_' e-, que den logar a
novas cJ iscuf)~ões ou inveetivns; até então tur10
estava perft:itamente calmo.

Em taes circulllslancias, SI'. presidente, o que
podia csper:H' o nobre ministro d:l fazenLla. e Og seus
c(~legas de um homem que havia sido obl'ig;:do :lo
sabit, do ministerio, hrusl:,'I e extemporanc:I!I1cntr.,
por mrio d0 subtile?::is cabalisi.icás, ll11nCa vist:ls e
in!eiramente alltillleiil~:ls a todas as bons pral.il5:ls
do syslcma. representativo? Queria o nobre S8na·
dor que rssü homem, a ter algum brio, levasse ao
SU:1. longanimidade:lo ponto de deixar pail'al' SUgo

p')ítas sohre sua I'rputaçEío, gnnllil com ° spu tl'aha
lho s(illll'nle e firmada em uma fé de officio long:l e
spmpl'\~ limpa? Qtl!:'l'ia o nobre senador quc c!>se
honH'm se cabsse, sómenLe para não rlr.sagraLlar a
S. E:c ~ não estremecer a antiga amizade? Pois
essa all1lZ3tle não pôde servir para CJne o nohre se·
na<lor e seus eollegas se rec01'l1assern ela dedi~a~:lo
com que elle fÔl'a levado ao sacrifir.io, levantando-sA,
por assim dizer, do leito em que o relinIla o seu e~
lado v:lletuc!inario, para affrcnt:ll' 11'ab:11ho superior
ás suas f,)rças, para servil' ao governo, para servir
ao nobre ministro ela fazenda, que então o julgav:l.
neer.ssario? Pois essa antiga amizade, repito, ~ó tle
vrra servil' para concluzil-o sorrateiramente tl hUlTIl M

lhaé:1i) Cf

N~ío, Sr. presidente; por esse preço não spría cu
digno ela amizlde do nobre senador; pOl' tal preço
eu não quereria o throno, ainda mesmo que tivesse
a IOl;cnr;\ tl:~ prer~ndel' empl)l~al-o. Não; nlln15a a
<1tnbíçác. me fascinou; nunca proeUl'ei gi.'n.L· senão
em modesta esphm'a.

Se por vezp.s sel· ... i aos amigüs e ao govemo, foi
por sincera cllódicnção ; nunca lhes r~di re~ompcns~
de qualidade alguma,

binete, disse mui solemnemente, que o ministro do
Imperio, que então era o orador, que está fallantlo
ao senado, tinha-se retirado unicameltte pOl' a.mor
do equilib,.io e da. ]Jl'oporçr1o; e accres~entoa :, que
tanlo elle eorno os seus collegas sentiam mUlto a.
falta tla. eoadjuYação do ministro dispensado. .

Portanto, comprehen!\J o sel1atlo que eu relHa
va-me do ministerio em cheiro ele santi(laele com os
ministros que fir,avam; c cu né10 podia, não me
era licito duvidar da honrada palavra ,do nohre
presidente do comellJO, tanto mais qnanto elle em
alto e Lom som deelarava que a polittc,é\ continuava
a mesma; e o nobre ministro do Ill1perio na ca
mam disse que a política náo tinha. mudado, ac
crescentando : que havia de sustentar os ados do
seu antec\'.~sor, excepto em um Oll outro ponto de
detalbe. Logo, nJo foram os aetos anteriores ao
meu discurso, que provocaram Og impetos do nobre
senador pela provincia c1a Bahia. .

Seriam os fados posteriores? 'fambem creio que
não; porque, quando dei conta ao senado ela miuba
exonel'a~ão, lléio fiz ma,is cio que expor mui succiu
tamr:'nte a historia de minha entrada e sahitla do
ministerio: e essa /1istori.1 não foi contestada e
.1ntrs foi (;onflrmada pe10 nobre minis1ro. Não im
pugnei nenhum dos motivos, que o nobre presi
dente do conselho havia exhibido como causa deter
minante de nJinha exoneração; deixei-os illp.s05;
não me ineommodf'i eOIll a exoneração, de modo
qUB nos clous primeiros discursos por mim profe.
ridos nesta casa sustentri e defendi os aetos do
gabinete, até então crnsUl'ados: defendendo-me
llefcndi lambem o gabinete. Fiz mais: Llesobl'iguei
os nol)]'es ministros da soliíléniellarle a respeito de
um facto, que levan10u na imprensa um gl'al1d,~
elamor, Refiro-me ao cJnvite, que manelei félZer a
dous professol'!:'s habeis para virem installal' as
escolag nOl'lIwes. Declarei que e3Sp. actu era só meu,
que os mellS collegas não tinham tomado parte al
guma nelle. E' possivel, senhores, que se possa ser
mai~ paciente, mais commedido, mais leal? Apello
para os homens justos,

Retirei-me lop;o pal'a fóra da Códr, para Petro
pol i s, con tentigsimo niio só porqu~ ti 11 ha escapado
com viela do ministerio (Riso), o que nllnL:a esperl'i,
eomo porqne começava ti. ter oecasião de cllid;lr
mn pouco de minha s:lude, qllB havia fi\:ado rell1i
deteriorada pelo inelrfe~s~ lrabalho que 1'e~ahio
sobre os meus debcis hombros em uma quadra
ditfieil em que não descansei um só dia: não me
vanglorio, dizendo a verdade sabida,

Sc>guio-sB a discussão da resposta á f<lHa. do
throno na minha ausPllcia, e fui logo mui larga
mente censurado por factos graves, taes yomo o de
n~o ter-se querido fazer, na falia do tbrono, menção
especial da que=-tão religiosa; de te.r elemorauo pro
positalmente o provimento dos recUl'sos que tinham
sido interpostos para o govei'no acerca de ~leições;
assnmpto soore o qual tpnho consciencia de m..
haver portado Cl)m o maiol' escrupulo e diligencia.

Mas como, Sr. presidente, essas graves censuras
iam c1irectamcnte ~abil' no ex-ministro elo Imperio,
no ministro do occaso, passaram sem nenhuma
resposta ou defesa por parte dos memhros do gabi.
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o SR, SILVEIRA LOBO :-0 executivo é '.lue dã
c(:nlas ao legislativo. O mais é abuso de'Pc, é ano·
g:mcia indellita.

O SR. CUNHA E FTGUEIREDO :-Sr. presidenle,
vou provar com as proprias palavras do nobre mi
nistro da fazenda que a yerdade e a razão estão do
meu lil.c\o. Mas, antes de eulrar nesta iúgl'ala tarefa:
peço ao nobre ministro um fa,'or, talvez o ultitno :
é que não seja aecommetlic\o de novos impetos ...

O SR, ZACARIAS :-Hoje não ha de ser; está muito
calmo e reflectic1o.

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO :-, _. e caso o seja,
faça logo applicação daquelle remedio allegorieo
'lue ha poueos cI ias n:ceí lou na oult'a camara, isto
é, ati'elle uma junta ue.hois atraz do carro de sua
indisposição, de sua ira, para que não se precipite
pelo declive da ladeira e vá cabir em algum abysmo.

Os seJ'Yiços do nobre ministro são mui necessarios
ainda ao paiz: os meus podem ser dispensados.
Desejo muito o prülongamt'nto da vida e pl'epon
d~rancia de S. Ex.

Vou lêr alguns topicos do seu disr.urso; e para
que S. Ex. me não attribua, com razão, qualquer
alteração do senlido de suas palarras, rogo ao se
nado me pumitta que eu leia alguns trechos desse
diseurso, ao qual vou responder.

O nobre ministro disse que O m~n!stro do Im-

E é o nobre senador, que se diz meu amigo a.n-I pefio não tinha. declarado uma p01 itica diversa da 
ligo, que se revolta conlra mim (e era o menos minl13. Disse S, Ex. o seg.uinte :
cOlllpC'iente), só porque me defendi com a ver- " Não houve, SI', presidente, tal mudança de.
d:ldE', e, defendendo-me, defenJia tambem os meus polílica, Tenho aqui o discurso do Sr. minislro do
ex·collegas ~ Aponte o nobre sPllador os actos de Imf'el'io. O nobre sena(lor leu com lanta prevl'nção
que w!pf'i aos colle(jas, e qtle elles 1Hío Pl'OtiCllt'am? eSSfl diseurso, que até n,10 vio nelle citadas as pro-

Aponte·os, e a verdiHle apparl::..cer;i. Não é certo prias palavj'as do seu l'eiatol'io, que S. -Ex. acaba
que pu insisti em que se inserisse na falla tIo de lê!'. II

lhrono um topieo a respeito da queslJo religiosa ~ Li, estava hem presente, e tanto que-eu tinha já
Não é certo que não fui :l e:\usa unica da demora observado que a segnnda parte da intel'pelJação foi
do provimento dos recll1'SOS sobre eleições? O ipsis vel'bis exlr:thida do meu relato;'io. Como, pois,
que disse eu ~\]e não fosse pUI'a verdade? De\"el'a ltlll1a eu lido com pl'eYenç,ão o dis~Ul'sO do .nobre
alapéli"dar-me, tornar-me imrassivel e ueix:lr COl'l'er ministro do IlIlperio.?
as censuras, só para adivinhai' a vonlade do nobre c( A inlerpell:tção tinha diversos quesitos, con-
senador ~ tinúa o nohrc ministro; quant,) ao primeiro o mí-

Ainda me soam aos ou~'idos, Sr. presidente, as /listro do Irnill'J'lo respondeu em geral, e re.cponden,
palavras do nobre senador proferidas naquelle mes- a meu vêl', muito hem, di~(;lar;1I1l10 que nüo convi
mo legar en~ que or:l se acha.; referindo-se a amii:os Inha IO'stal' de tontill110 SHsr:itrmtlo es~as questões no
tamhem antigos, e a propmnto de uma qneslão mUIlo seio do parlamento e do paJz, cUlTIpl'lDdLl, pelo con
menos imporlante, poslo qlle impertincr.tc, o 1l01Jre trarin, tr::l11quiUísar os espíritos em ordem a que
senador disse em tom emphntico: (. Qne antes que/'ia pudcsse. a so]urfio final ser isenta dn influencia das
1'/,lempcm/,-se na opposiçao do que SOÍ/I'CI' Imnl1l!la- paixões e tOlmda eom toda a pl'uclenda e reflexão.
çurS, l) E P?I' que pl'l'tende o nourc millistro 'll1e cu Na ~a pade sobre as mcclid<ls, de que o governo
soifJ'a hunlllhações? Será porque a fibra do seu co- tendún~va 1anr-:lr mão, ded:ll'ou S Ex, que no re
raç;io é mais sensivel do que a minba? S:mi. por· l<:lforio do seu illu~ll'e antecessor se a.chav::I1l1 algu
que não sou ambicioso"t Devel'·rne-ia bmniJde- mas idéas, ele qne elle u{io dis~ol'llaYa; \I1:lS acere.s
mente calar? sentou que, não tenJo o.governo entl'Cldo el1.~ expli-

Ü nobre senador, portanto, uão teve razi'ío e foi cacues, Há) uirei negoCiações com o enviado da
por isso que eu disse que o desconheci. S. Ex, S,ínta Sé; al~l'edilado junto do governo imperial,
não teve raz:l0 pnra ameaçar-me de uma mane:ra era de conveniencia mante.r a sitlWção como se acha
alli, <l, que não é propria de seu caracter, nem as- va, mio apresentando medid:ls, que pudessem em
senta em um ministro da Corôa. Hoje o nobre Im'açar a resolução em vez ?c a facilitar. "
senador o.lha·me de cima para baixo; amanhã as As medidas não podiam embaraçar, mas antes fa-
Bossas vislas h~o ele se cruzar em sentiJo hari· eilitar a soluc·ão:
zontal. " Foi isto simplesmente o que disse o Sr. minis-

tro elo Imperio, e não que o goycmo apresenlaria
ou deixaria de apresp.ntar medidas. "

Ora, é exactamente isto que eu enteudo que não
devia ser.

te Senhores, disse o illustre senador que havia
diametral opposição entre suas intenções e pro
jedos, c o que affi.rmava .0 nobre ministro. do
Irnpel'io. E' verdade qne o Illustre senador (l1sse
em geral no seu relatorio, que convinha regular a
materia afim de eyilal' que apparecessem cnnflictos
~ntre os dons poderes, temporal e espirilual; mas
não declarou o moJo como consegllll' se esse re
sultado, )'

Aqui yae o desvio, .aqui vae a J.(~sculpa ...
Ic QuanJo, Sr. presü1entf.', o ministerio , no co

meço de sua organização, por aecordo qtlasi una
nime .. , l'

Eu suppuz qu'e tillha sido llllanime.
(( ., .reconheteu e assentou na conveniellcia ue

amnislial' os bispos, o illuslre seI1ador disse que
tinha idéas, que reduzidas a proj~do, poriam de
uma vez pal'a sempre (s;llva 1\ redac~,ão) termo a
toelos esses conflictos '~011l satisfação tanto do poder
lemporal como do espiritual, de moelo que até os
pl'oprios bispos e Sua Salltidade (salva a redacção)
te1'iam de bater palmas.

l( O Sr, Cunha e Pigueiredo; Obl ora isso é hy
perbolico.
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O Sr. ministro do Im])erio :-.,. tratará, se
não puder conseouir um accórdo com o internu1lcio
e com a Santa Sé; mas, emquanto p~tiver pendpnte
qualquer npgoci(l, não me parece de bom conselho
arentUl'ar proposições destas. (~poiaclos).

O Sr. Dantas: - Ma's isto deve ter um termo;
cada um dos lloderps tem o direito de dizer- va·
lnos acabar com isto, »

« O Sr. bal'iio de Coteaipe (minigtr'o da fazenda): acalmada, e o paiz sem ,·eceio e apP,'ehensões, niío
-O batimento ele palmas sel'á hyper'bol ieo; mas me, 'f?arece 0rportU!lO nem conven"ellte Vil' o governo
disse que sel'ia approvado por todos, ,. Estes pro- SOIIt;ltar' pl'ovlllenlaas sobre o passado e menos para
jectos, entretanto, ficaram 1I0S limbos diL intelligell- conflictos novos, que o governo nii:o sabe quaes pos
cia do nobl'e ~t'naclor.,. nunca nns foram apresen· sam se,., e que COl/t!t n(1o se ,'ep,'odttziruo,
taclos .. , pelo contrario havil1 quem lhe pedisse,quem Além de tudo quanto tenho exposto á camara,
exigisse com frr.quellcia a apresentação dfJsse~ pro ainda uma razão e.special sobrelev~, em abono do
jectos, . " e o nobre sf.nador respondia que a proposito do govemo.
materia era um pouco difficil e não tinha ainda No fim (10 anno pass,do, como V. Ex. e a ca·,
ac~bado o seu trabalho, mara não ignoram, foi nomeado um novo ínternun

cio, hoje acreditado junLo á Côrte do Brasil.
« O Sr, Cunha e Figueiredo ; - Não, senhor; eu O internullcio monsenhúr Roncetti tem poderes es-

~:~~ ll~~~ para se discut.ir a rriatel'ia e IllllH:a houve ]Jeciaes para tratai' com o govemo solll'!~ o impor
tante assumpto de que nos or.cupamos; mas não

" O SI" barão de Cote,ryipe (ministro da fazenda): iniciou aind.a P"oposição alguma, nem formulou base
- Passaram-se os dia~, passaram-se os mezes, pas- pam accórclo, nem houve com esse illustre pel'sona-
saram-se quasi dOlts annos. . . gem conferencia alguma a respeito.

« O SI'. Cunha e Figueiredo :-Annos,? O governo imperial pOI' sita 7Jart~, aceitando com
agrado a nomeação lle monsenhor HOllcelti, tambem

(( O Sr, ba'rão de Cotegipe (ministro da fazenda): não b'm juliladll dever provocar explica~õt'S, nem
- Quasi dons annos, e chei;alldo a épo~a ele orga- fstabelel:er negociação [/,lguma; agna rda em tempo as
nizal' ~s l'elatol'ios pal'a serem pl'eSeI~tt,S ao corpo PI"lposicóes que lhe forem dil'i"idas pelo enviado
)egl~latl \'0, em dIas de Dezernhro, preVlJllmO!l, COLDO da Santa Sé. II

é de ?ostume, UIlS _aos outros, Ae que osaSslIlllptos Neste estado de cousas, SI', presidente, para qne
que ti ycss.em relaça~ com ,~ poh~lca geral, ou ~oss~m pedir medidas ao corpo l.egislativo, quando talvez'
de m:u?r Imp~rtalll;~a, Se~,!éUn lidos ~m confel ellc.~a dessem pretexto pam ditficuUades e entraves em
O. no!)! e sen,\d0.r cnmpllo .essa Iecomm~1Hla~ao, pontos quP. teem de ser rJ ISt;utidog com toda a calma
co~no nós cum~l'Imos lIa par~e que nos diZia les- . e pl'udencia com a Santa Sé? (Apoiaclose nuo apoia
pelto~ e no ,t~PICO ou par~gl'apho em que tl'atava da dos).
questao.1'elt[JlOsa, annunclUu q~e o governo tmha Spgundo quesito:
ttrn proJecto ra~a apresentar as camaras, l~go que ( Se ju1i!a necessario rever-se a le.gislação actual
ellas fosiem abeltas, sobre a materia e fórma do recurso á COI'óa, de

rr '0 Sr, Cunha e Figueú'edo :-Ora desdp. quando modo a fic~,rern determinadas e acauteladas as pre-
V" Ex, sabia disto. , . )' I'og~tivas dos pode. ~8 temporal e espiri!ual ? )J

SI". presidente, dos trechos que ar.aho de ler, O lIleu illustrado antecessor em seu relalorio
terá. o senado rp.conheeido que o nobl'e minisb'o da já tinha, senhores, manifestado o que havia a re9-
fazr.nda cOlToborou e connl"mou complet,Jm"nte as peito. '
millbas asseverações, isto é, que o adual ministro São estas as declarações que encontro em o I'e
do Impel'io jnlgou convenientp, núo estur de cOlIll- latorio apresentado no prin(;ípio da presente spssão:
nuo a sttstentar qup,stão, nem apTl'senta,' medidas Cf COI1lLudo não vos dissimulaJ'~i que o movimento
que pudp.ssem f'mLaraçar em vez de fl1cilita-,' qual- da crise POI' que passámos deixou bp.m patt'lIte a
quel" solnrão, Logo, na propl"ia hoca do nob.,1:. ba- necessidaele ele revel'·se a legislação actttal sobre a
rão de CúLflgipe o seu actual collega do Impel·jo 1n11ten:a e (ánna do recurso á Conh, de modo que
não esta'/.la düposto a tratar da questão, mas man- possam ficai' bt'm delerminadas e acauteladas as
tel-a no estado em que se achava; na boca, porém, prel'oflatívas magestaticas de ambos os poderes tem
do nobre ministro tlo Imperio, o seu asserto, a sua poral e espil'Hual, meio seguro de se evitarem no
intenção foi mais positiva. O nobre ministro da fa- presente e no futuro r·eciproca.s incursões, de torna
zenda aCI~rescentou certos condim(',ntos que não rem-se cada vez mais respeitados e consorciados
são encontrados no discurso do illustrH SI', Costa os V"el'dadpil'oS inLl'ressps da religião e do Estado,lI
PiiltO. O ~nvprn(l, SI'. prpsidrnte, logo depois do acto

O senado me permittiré\ que eu leia as palavras da amni.'3tia tinha l~om ell'eito em vista tratar da
empre~adas pelo SI". ministro do Impr.rio : materia, e tratará. , .

« 'Aeerescentarei mais: logo que a noticia do acto
imperial (a alI1l\islia) chegou a. Roma, o Summo Pon- O Sr. Dantas: -Tratará, futUl'o; pOl'tanto, não
tilice ol'denou aos bispos alÍlIlistiados, que )pvan·· está tratando,
tassem os intel'dictos, declarando-lhes que dessa
data em di.ante avocava a si o conhedmento das
questões subsequentes . ..

E' hem possivel, senhol'es, que, se o acto da
amnistia não houvesse prlld~zido todos os bons
re~ultados que produzio, o ~overno tivessr. vindo a
e~ta casa solicitar medidas tendentes a eVitaI' confli
ctos futuros; tendo-se, porém, conseguido o que se
degejava~ e estando a questtt.o pelo menos de todo
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Do que tenho lido se inferem duas eoncluscres minha palavr·a; eu, que ntto sei 'rr·omeftiJr para 
mui Jogicas e inr:ontestav~is. A pr·imeira tl que o falt:u·. e qtlll tirrha cnnvicç;lu de que nr.cPssilal'arnos 
nouro rninish'o do lmprrio não esl:l dB :t~:r:rkdo P''"- •I~ nma uHldirla mdical, e uao arlrnitto o laisez 
feito com os dir.ores do nnhr·p, rniuistr·o da f,rzrrHia. {ltú·P, /aiss••z jJOsser. traJei de or~aniz:u· o ÍJI'Iljedo; 
Basta ler· os topiws dos dous rlíscur·sns para sr. eu- e lil·o, u:io pol' vau~lnl'ia. n~o por· vaitl:ule, e nem 
nhect!r' esta dl'cumstancia. A st•~ruula cnndus:io, e par·a IJUil s•• llHt•·ssfl/11 palmas, como chistosam•~nte 
11a qual cst:To bem ar:r:ol'lles, é que nPuhum dt'lles rlissA o nnlu·e ministr·o. convr•r•teudo llr!sta V"Z o 
queria tralar da qur•st:lo; amhos pr·etcndi:un dcs- sr•u sal attico r111 urna hypr•rl111le. qurl riem fr•z rir·, 
vial-a, julgavam de~nucessarias as fiiPrlidns, tJ é nNn chor·a1' (riso); e a~sirn pratiquei, por·quP en· 
nisto que estou inteiramente r•m desac"ol'llo •.:nrn tendi que er·a do rneu rigoroso dever. Eil·o aqui. 
os noums ministros, e nem podia deixar da estar (.llostrando) . 
sem tralrir o rnr•u dever· de lealdado. 

Os nour·es rniuistros sabem, Sr. pr·esidenlfl, que, o· SR. DARÃO DE Co·rEGIPZ (ministro da fazellda) : 
quando se tratou da amnistia, compromrJiti-rne po. -Leia. · . · 
sitiva e expressamPnte a apr·estmtar nwdid.rs or·e o SR. CuimA E FIGUEIREDO :-I;so queria V, Ex. I 
venlivas contr·a as eventua!Wadr.s de novos .ion- Não quiz ver· quando devia e agora é que o quer I 
fliclos, cujos geJ•merf.~, note o sPn:lllo, continuariam (risadas) Puis h.l de VPr' só quando elle vier á 
a existir·, desde que não fossem de uma vez extir·· puillicidade. Espere por essa oecasião. 
pados; e n:Io podem ser extif·pallos senão rewn· ArJui está o pro~Hcto em duplicata ; um é escripto 
do-se a legisl:~ç:lo civil e criminal, que contende por· miuha propna letr:l e contém pequenas emnn· 
flom a lgrPja. Soure este ponto ha opini:io unanimP das minhas (rnost•·an4o aos senadores qrt~ ficavam 
do conselho de Estado, coavoc,ado por occasifio proximos); teem oito artigos com diversos p:u·a· 
de ll·atar-se da alludida amnistia. gr•aphos; outro é urna cópia quo mandr•i tirar pelo 

O Sn. ConnEI.\:- Ent:io basta uma revisão da official 1le gahinete. Aqui está a letr·a dt•lle em 
legislação civil e criminal 't papel velho, de mais de um anno. (llfostrando.) 

O Sn.' SARAIVA: -Não poacrá dizer em que sen· O Sn. Srr.vEIRA Lono:.:. Vamos ao conteúdo, que 
tido ? importa muito. 

O Sn. ZAC.\RIAS :- Elle vae dizer. O Sn. CuNHA E· FrauEmEDo:-Pois u4o 1 •.• V a· 
O Sn. CUNH.\ E r-'muEmEoo:- Deix:em-me pro. mos atUante. · · 

seguir·; tenham um pouco de paciencia • . O SR. SILVEIRA Lono : -Isto é essencial. 
O SR. SILVEIRA Lono: -N;io e,1queça os porle· O SR. CuNHA E FmUEIHEDO :-O essAncial para 

res especiaes que, disso o Sr·. ministr·o do Imper·io, mim é pr·ovar que eu tinha feito o projecto e quiz 
trlluxe o Sr. RuncPlti, e de que os outros ministros apr·esental·o,. mas não se quiz vel-o. 
n:Io tinham conhecimento· O Sn. ou QuE DE CAXI.\S (prRsidente do conselho):-

0 SR. CuNHA E F1Gur~rnr.no : -Foi prlo qu~ A quem o apr·esL'n!ou o nobre senatlor? 
acabo tia diz~r ao seuatlo que tratei logo de or·ga· o Sn. CuNHA E FrausrRsoo':- Fai!Pi s.empr·e 
niiar o pi'Ojeeto que, bom ou mal, fi~ou prompto nelle, mas desconversava-sR, n:to arnbicionavam a 
em Fevereiro do anno passado, com tempo ,ltdli· 1fiscuss[o, ett !lra um impertinente. 
ciente p:tl'il ser· disrmlitlo em eonf••r·encia do miuis- , 
tr·os e até em consdbo de Estado; 0, depois de O Sn DARÃO DE CoTIWIPil (ministi'O da (a:mda) : 
assim prepar·ado, ser apresentado ás carnaras, apenas Isto só foi para as tr·es pllssoas a quem rnostr·ou.· 
fossem aber·tas. O Sn CUNII.l E FIGUEIREDO :-Foi para o gabinete. 

O Sn. TEIXf:m.\ JuNron:- E foi disculido o pr·o· O Sn. Su.vmM Lono: -V. Ex. n~o mostrou aos 
jecto ? . . seus collegas ? 

O Sn CuNRA!lFJGurmítnoo:·- Não foi apresentado, O Sn. CuNIIA ~ Fmuf:IREDO :-Foi par·a o ga·, 
porque nunca se quiz tratar deli~; e como havia de binete, onde devia est:u·, porque nun~a me mar· 
ser discutido? r::iram dia pam diseutil-o, pois que uma qurstilo' 

Or·~anizoi, como ia dizendo, o p1·ojecto, e disto t:lo grave mlo se devia discutir·, fumando (l'iso) ou 
tiveram sciencia os nolrres ministros, até ao·rlia du c •rn o chap~o na m:To. Era questão para se tratar 
ultimo despacho dado por· Sua Magestado o Impc· seriamonta. E querem agora qtto ou apresente' o 
rador, anteH do par·tir pa1·a a Etu•opa. Felizmente eu lli'Oir>cto 1 Or•a, por· cal'id:lllo... · 
havi:1 moslmtlo o mr•u tmbalho, tal como se acha Esta cópia (mostmndo), a que foi ex:trahida pelo 
aqui, a Ires pessoas imporüntissimas, insuspeitas, official do ga!Jinotrl conttlm tluas notas, quo eviden· 
llMiure~ .drl toda cx:ccpr.:io. Só os no.!Jr·cs ministr·os tissimam,.nto mostr·am quo o pl'ojoflto foi visto, 
n,unca qur~cram vel-o: e por qr~e? Por·quc n:To que- ~ que n:io u novo. lia, poi~, uum ft," togt?munha 
rram ouvu· f;rllar· na quost:To, JU/g:waru tudo ar!a· qrw o vio e stbwquc n:io h:IVIa fi~ado no limbo d11 
barl(l, o 11110 havia ruJcc•s,<itl:ule riu mais nada, IJI!I'r' illt"lliarncia do e.v-mini.~tro do IIIIJWI'io, como por· 
no pr•c•scnte, qun1· .no f'utru·o, como se pwva Jlll/Os g:tlanlel'ia disso S. 8~. ; assim como urro linha 
pr·opr·itts distlnr·sos dos nolrr·es lllinistrus da f.rzontla ric:rdo no limho o r·r•gul:uu,•nto or·:;anizarlo pal'a 
c do lrupcr·ro. a oxccUrJ:io da lei, C{rW m:trnla fazrH' a cnnvm·s:io dos 

Mas, Sr. presidertle, cu, quo linha empenhado a /Jon~ occlcsiasticos em apolicos inalicnavcis da 
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- divida publica, e que ainda hoje pemle do exame 

do gabmcte, depois de tc1' sahido dos limbos. :--. 
Po1·quo n~o se discutia, apeza1· de j:l estai' impresso 
·e distribuído ? mio teria sido apresentado 1 _ 

O Sn. nA nÃo PE CoTEGIPE (ministro da (tt:enda): 
-Este projecto~ do tempo do S1·. Jo:io Alfredo. 

O Sn. Jo;lo ALI'RF.no : -- E' do tempo _do minis
terio _de 16 de Julho. 

0 Sn. CUNHA E FIGUEIREDO : - 0 que importa 
isso? O nobre senador (olhiuulo pa.·a o S1·. Joiio 

o fazer· podiam lhe ser necessm·ws medidas; desde 
que se 'convMccsse de que. as ex,istent~s nã~ basta• 
1'111111; mas u6s que estavam os, por ass1m· tl1zer, na 
r,xpet:laliva, que jt1lgayamos que os animas tor· 
nariam ao statu q11o antt bell1m1,pam que apresentar 
a quesl:To ? • · 

Om, S1·. presidente, creio que niio commetli im
prudeucia alguma cm revelai' aos l'eprcsentantes da 
nação aquillo que elles devem saber. · 

O Sn. MilÃO DE CorEGIPE (ministro da fazenda): 
- v. Ex. deve ler o topico que que1~a mserir na 
falia do throno. 

· Al(rado) sabe corno e quando se organizou o pro
jecto de regulamento : elle que responda. 

Sr. p1·esidente, eu nao tinha ner.ess_itlado de ap!·e· o Sa.CuNHA E FmuErnEoo:-N;to tenho aqui; mas. 
sentar ao ·senado uma prova mnlel'lal ou phys1ca na primeira sessão hei de trazei-o no proprio auto· 
do facto; bastariam dous valentes a1·gumontos de gmpho, emendado como foi. 
induceito para de1·rotnr toda a argu111entaçiio do o que me parece imprudencia é trazer a naç~o 
riobre' ministro.· Os argumentos são os seguintes: em continua mystilicação sobre um assumpto grave, 

1 • argumento. - Se, corno está provado, eu lei- que deu tanto brado, que inquietou a todos, que 
mava para quo o projecto fosse mencionado na assusta as conscienúas, o qu~-pódo ser resolv1da 
falla do th1·ono com a promessa de ser ap~ese~tado aern as gmndes difficuldades que os nobres minis· 
Jo"O áR camaras, atJenas fossem abertas, de1Xa1'1a de tros antalharn e que os faziam fugir da quest~o. 
te~ o trabalho p1•ompto,e dese,i_ado a sua disc~s~ão? como o diabo foge da cruz (llisadas). Pois duvidam 

2• a1·gumento.-;Se, como diSSe o ~obre mm1stro da paternal solicitude do Santo Padre e do patrio
da fazenda, o aalnnete_ twess~ con/!ecl~Wnto do pro· tismo do corpo legislativo? Eu nllo duvido, c por 
jecto, naturalmente 1wo fana obJccçuo a que fo.sse isso animava-me a levar o negocio ás camm·as. -
menciouado na falia do th1·ono, po1·quo, sen!lo aswn, Eu da1·ia agom mesmo muitas p1•ovas da minha 
núo o teria eu apresentado, quando ha m1uto estava ·confia oca em Pio IX e nas camaras, se não temesse 
cllo prompto ~ · . · . alongar' muito o meu discurso e se1· assim enfado-

Logo, se o não ap1·esente1 é ~orque n~nca qm- nho ao senado, como o estou sendo (não apoiados) 
zeram tmtar da questão, pretendiam desv1al-a. por causa do nobre senador p~la Bahia ..• 
. o SR. SILVEIRA Loao: -Adiaram tu~o pal'a as o Sn. SIWEIRA. Lono: -o paiz precisa de ver 

kalendas gregas; assim como as .econom1as. bem desfiada esta meada. 
O SR. CuNHA. E FwuEmEoo:- Nã? sei, Sr. pre~ o SR. Cu:sHA E FrauEmEno : ~ O noht•e senador 

sidente, po1·que artes de eloquencm . pretende o pela Bahia foi a causa de estar o meu requerimento 
nob1·e- mmistro obscu1·ccer ou enwbn.r um facto preso na mesa. . 
que elle conhece, e que nunca pense1 que fosso 

0 
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1
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t ' do . R. EIXE!RA UNIOR ; - , :<, n~o queria 
con rana · apresental-o. 

O .Sn. Cauz MACIIAoo: -V. Ex. niio 0 quer ler, o Sn. CUNIIA E FrGuEmEoo:- Mas apresentei-o 
nem mostrai-o? . lo"o que o nobre ministro ela fazenda disse que 

O Sn. CuNrrA E FIGUEIRI~ o: -Hc1 d~ ~e r se pos~o qtferia l'esp<mder-me. Portanto, todas as· incon~ 
tomai' o conselho do noh1·e senador. E necessano rcnicncías que resultarem desta discussão, devem 
pensar bem nello. se1· levad~s á co~ta do nobre senador, quo pro-

(Ha 011t1·os apartes no sentido .tle mostrar tlesPjas vocou a. sJ.P~O[li'IO para p~ovocar-mo. . . . • 
!e lwce1• 0 praiecto.) Repet1r~1 amtla, S!·· pres1dente, que n:!o commett1 
' can o • . nenhuma unpru1lcnc1n ern tmtat· da 'luestilo, fazendo 

Passarei a~iante. Conhnuando 0 nohre senatlor, ao mesmo tempo sentir a necessidac e que temos de 
disse o segmnle : medidas preventivas. 

• Deu-se amnistia aos bispos, isto foi annunciado RepetiJ•ei ainda, que cllas silo !fio necessarias, que 
nn f·tlla do throno. A quest:1o voltava ao stalle qua o no!JI'C minist1·o da fazenda forneceu-me argnmon·. 
a;1tc~ior, e n:to havia mais t1·a~ar senão de que uilo tos, com que vou combater a sua opiniilo; ci-los: 
{'assem 1·ep1·odll::idas os conlll_ctos, ou recoJ'I'endo Devemos contentar-nas, cpmo quer S. Ex., com.o 
aos meios bmmlos ou aos coe1·cltevos. ~ govemo que statn qno. ante bellum, sem termos n~nhnrna necr.ssl
pre{m'o aqlicl/es, ent1·ou nesse camrnho. Por que dado de Jl' um pouco adtanto? Cre1o que não, pol'
razão, portanto, mencionar na falia do throno o que, não obstan to estai' o n~IJJ·o scnadoi'C'cscans~do 
assumpto? sol!I'O o statu quo, ha quem_tlign, c cu o tenho ouv1do 

O S • z .· ._ E1·a urna impn11Ieneia. , o l1do, que c~tamos om.POIOI' estatl.o. que d'nntcs. O 
. 1. acm ws • . statu quo an/1 bel/um cx1s!o com rllo1to, tl cxcellonl.e 
Continuarei a lol' o quo thsso o uoiH·o sonatloJ', não pam absolulnmento conli:ll'lna-iws nellc, mas 

ministro da fazenda. p:ú·:< n[li'OYoilnl'lllDS o seu inwntestavol bnnclh:io, 
" E r~ uma imprurloncin, _eomo hom diz o noiJ1·e nlim d_o ~cautcl;u·nw-nos coulm ~u:tlqucr cvcutunli· 

sonadol'. o ministel'io antcl'tOI' lOI'C toda a rnzilo de datlesnustt·n. Espc1·ar, como pretendo o noi!I'O sena· 
'yoL, IV •Jo 

'' 
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O Sn. C uNirA E FIGUEIREDO :--Pe1·gunto ao no· 
IJJ·escnador que con,~iliar.:io qu'''' faze1·, como ha do 
fazei-a, sem urna medida provitlentc o pi'Ovidcnto ? 

doi', qno voltem os conflil'-los para rlcpois pedi!· [ll'OVi· 
dencia~ ao COI'[IO legislativo, ta!vcz em occasi:lo cm 
que e 1 Je não se ache J'eunirlo, seria o mesmo rp1o co· 
!Jril·mos a cahe~a depois de estarmos ensopados /lO I' 
uma ehuva toi'J'onciat; quem n:1o sahe que moi 10r O ~n. JomM :-E preciso sabe'!, que medida é 
ri p1·evcni1' o mal do que Clll'al·o? () a1·gumcnto, essa, se é comp!'Ída ou CUI'!a. (Risadas). 
que o nobre senadO!' ap1·esentou, refe!'indo-sc ao o Sn. Cmm.~ E FIGUEIREDO :-E' medida exacta, 
gabinete transacto, é tambem a meu faVO!', o da p:u·te e niío fallar.. g1 .. presidente, não estou fallando aqui 
de S. tlx. é visivelmente contmproducente. Por isso assim [lO I' modo de J'azm· opposir-:io ; estou dizendo 
mesmo que o gabinete passado aehou-se ern grandes sincera monto 0 que l•ntenrlo ser do 111011 dever. 
dillicnldades pelo estado lia lngislat::1o e pelas ~~orn-
plicarües que resulta mm do conflicto, o que o O Sa. Sn.vEmA Lona,: - Esl:l contando a h is· 
it!varirt a ,perlir providencias legislativas, suppondo tOJ•ia do ministel'io .do qno fez p.1rte. Interessa 
imprcstaveis as que existiam, pelo qnc se dizir1 muito ao paiz ~aber i::so. 
que o governo tJ·ansacto havia-se mellido cm um o Su. Cnuz MACfiADO : - Tambcm não so 
liec,:o sem sahida, i por lutlo isto, Sr. presidente, pede dia 0 hom aos collogas sem dar-lhes antes 0 que conviria abl'ir mais o· bccco, ir um pouco projecto. . 
adiante. , 

A precauç:to por quo pugno, uma e mais vezes, O Sa. CuNHA E FzGuEmEoo:-Não m'o pcdiJ•am ; 
não exclue de modo algum o uso dos meios ,bJ•an- faltava V. Ex. no ministel'io pa1·a pcdir·m~. 
do~ c co~ciliatorios, de que fali ou o nobre senado;. O Su, SrLVE!IIA Lono:-Te1'ia l:i esse expediente. 
mews, a! !ás, de ~ue t~1~bem s?u devo lo e devn,to t.w 0 Sn. CuNHA E FmuEmEno : _ J:l disse e estou 
pro1~1mcmdo que fllUJt.' ~ vezes os te~nho appilcado .• farto de repeli I': pedi mnitas vcr.es p:u·a tmla1· do 

M.1s entendo .• senl~oie: que no ca.,o cm.q~~e 1.10s negado, r, voltavam-me o ro>lo. Se os nobres se
ach.nmos, o mc10 m:us b1ando, mnts con_ctJJ,~lOIIO, nadares n:io 1110 acrerWam n:to me I'CpJ'nuem 
m:us cJTicaz, de que t:UIIIPI'c-nos lanr.ar mao, e mnn- ' . J,, · 
ter c eonsolidar a união da Igreja e do Estado; c o O Sa. ~nuz MA~ruoo: - Duv1a lhes lct• dado 
modo de opC!'UJ'mos essa eonsotidnr.:io é distin- antes el!p1a tio [li'OJCclo pam o estudo. 
gui1' bem as al~l'ibui~ücs c regalias de . n)nhos os O Sn. CuNHA E FmumnEoo :-Se clles queriam 
J!Odcrr.s, gar~ntmdo suwora1~enle ~ ~xerczcJO tlcllas, fugi 1· deli e ... , 
Jazendo-as gu·m· na sua orb1ta lr~Jluna .e naltll'al, Leia, seus discursos : o pcior cego ó o que n:to 
(apowrlo.1); pondo-se cml):Jl'lllOnla as lezs c os cos- quer ver ... 
lumes do Eslatlo com as lois c os costumes da Jg'l'e- , . . 
ja, pl'incipalmcnle nas questões mixtas. Esta e a . O Sn. S!LVEI~IA Lona: -E o pallJa.tJvo em Indo, 
g1·ande !Jaso da uni:io da Igreja e do Estntlo: tr.:lo até nas ccononuas, apezar do promet!Jdas. 
n1ais s:io palliativos ephcmrJ•os, s:io calanlnsmas O Sn. CuNHA E FwuEmEno: - ... isso salta aos 
emolientcs, que, apenas applicadas, secca:n logo e olhos. 
n:io cuJ·am a moleslia: Jn'i1tcipiis obsta... O nobre ministro ainda mo fez, Sr. presidente, 

• . . . umas poucas de increpar.ucs, dizendo que não as 
O Sn. DARAO DE Cor~:GIPE _(nwmtro ~la fa:;enr(ct): fazia como 1'CJ!I'Oche. l'úde seJ' que n:io, mas v"ale a 

-'l't!do quanto tem thlo sao generalidades : taça mcsm~ cousa. N:io tenho remedia se não ler 
applzcacão. (Lendo) : 

o Su. CuNII.\ E FzGUEI!lEDO:-Ob 1 isso é uma cs- " Entr•)ll o nouro senador, permilta-me dizei-o, 
perteza de estudante, que não est:\ p!·eparado para não eomo reproche, mas como uma necessidade da 
refipondel'! (Riso.) posiç:io de ministro, inconvenientemente cm exrlica- , 

Fallo seria; não estou declamando... \~ões a respeito das suas conferencias com o mter
nuncio apostolico. Não havia nenlmma questrio na 

O Sn. Tzm:ElnA JuNron :-E' ler o projceto, que te/a, da d1scusstio enlJ'e o governo e o intcmuncio, 
est:i acabada a qucst:io. limitando-se a simples conveJ•snç<io essas conferen- , 

e ias, qnc clle teve com o nobre senador. Pm·ece-me, 
O Sn. S!LI'EIM Lona :-Que cada poder gim na portanto, quo não so podia t1·azr.r ao sena<lo tars 

sua csphem, é a incontcslavel indicação do caminho eonferendas por mais innocentes quo fossem. ,E, 
a segui1·-sc. S1·. p!·osidcntc, o aparte do meu illustro collcga tem 

sua raziio do sm·; as negociaçües com os ministros 
O Su. CuNIIA E FIGuELnr.no :..,-Ha um aphol'ismo cslJ·angciJ·os f:izom-so Rempi'O. ou silo dirigidas 

rle llyppocrates que o nobre senador pr.lo Espirilo peloR minisli•os dos negocias cstran~eil·os; o illuslt·o 
Santo n:io wnlcslaJ·:I. · l'rincipiis obsta, sero medi· senatiOI' potlia ler, como ministro do Impcrio, cn
r:itla 111!1'atur, Cltlll 11111la per longas úwa/uerc mora, caJ'I't'ga1lo da pasta do culto, .was ercpansúcs pa~·ti-
0 I'CIIICtlio tarde não lrinmpha da moles! ia.·· ctil:JI'es com o inlcmuncio aposlolico, mas nunca 

Ponham-se as cous:1s om seu l~.>gnl'; dê-se a cada podia cNll':u· com ellc cm l!e(lnr:iuçües offir:wes. Em 
um o que fól' seu, sem. adio c sem lcsrro, a paz JIOt'· m•gocios 1111/'ltiiWIIte cr:dcsia,çtiws, em queslúes al'lli· 
mauec1H':i e os connictos wio se rcpcliJ'ão. nal'ias, conw 11rovimento dn pm·ochos ele., um outras 

O Sa. SzrNEJUA Louo ::-ScgJ·ega(',iio, tliscJ•imi· J'ntat~õos ignaes a essas tmtJ'e o Eitado c a, Io•·r:jn, 
nav:io, esta c. a'gramlo chave. pi'Hic o ministro do lmpcl'io ler e01u o intcrnuncio 
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· coz1(erencias1 o isso sempre foi respeitado. Más 
enll·az· em m?ociaçõ~s, que envolvem de alguma 
sort~ uma ~specie de concordata ••• Tinha, poi8, 
o meu hom·a~o collega. de alguma fórrna razão, 
quando dizia que havia incompetenda nisto •.• 

O Sn. CuNJIA E FJGUEIREDO: .;.:,. Aqui est1i (lendo)( 
" Se o rninist1·o. • . » 

O Sn. nAn.i:o DE CorEGJPE (ministro da (a:cnd11): 
-O que digo ahi? 

O .SI'. Czmlta ·e Figueir~do:- Ineornpetenda? ... 
Nilo aceito a doull:ina. 

0 Sn. CUNIIA E, FIGUEIREDO ;.:_(Continumldà a 
le1•) : «Se o minisl!'O do Jruperi~ poJesse ,hitai· c?ni · 
o enviado estmngerro, aomo i! o illternunczo da Santa O Sz·. barão de Cotegipe .(ministro da fazllnda):

E, repito, é incompetente,incompetentissimo. Sé, denh·o do paiz ..• • . 
O Sn. n.mÃo DE CorEG!PE (ministro 4a fazenda): 

_; Eslmngeiro? Não é por ser esh·an~eu·o. O Sr. Cunha e Figueiredo :-A prendet·ei. 
O Sr. barão ele Cotegipe (ministro da fazenda):

Pois bem; npr0nde-se sempre·: 
Sr. presi~cute, se o m(nislro do Irnpcl'io po · 

desse tmtar com um enviado estrangeil·o, como 
ó o intemuncio d:t San.la Sé denh·o do paiz, 
vocloria tamhem diJ·igil' os negocias poz· maio 
ilo nosso 111inistro acreditado jzmto ao papa, por
que as questões' eram todas espiriluaos. Mas o 
nóbre senador sabe · CJUB isto nao podia ser, que 
taes negodações seriam por intcnnedio do ministz·o 
de estrangeiros, que ti quem tet·ia do expedir ao 
JJ'oss·o ministro junto tl Santa Só as respectivas in
stnwcúes, havendo entretanto conferenllia entre· os 
miuisti'OS de Estado c o do Jmperio, que tem urn 
voto irnpoz·tante e muitas vezes deeisivo em bl ma
teria, como tinha o nobre senador em muitas. " 

O Sn. CuNIIA E FJGUEmEDO: - Pois 01Io cst~ 
ouvindo ler as suas proprias palavras ? Poi· sei· 
enviado estra~geiro ó. que, segundo .di.sse b illusti:e 
ministro, devia tle tratar com o mullsh·o dos ne' 
gocios es!J"angeiros .•. 

Necessito, Sr. rn·esideute, pdi· em trócos rniudos 
as CCilsuras do nobre ministro. S. Ex:. roprehen
detHne jJOr haver l'ilVCiaclo ao senado US COllVCi'SUS 
que eu tinha tido com o internuncio. Repi·ehen
deu-mo ainda [IOi' tez· enli·ado com o intcrnuncio, 
não inn conversa~ expansivas, que S. Ex. tolem 
c admittc por favor, mas ~m neaociar.õe.~ e conr.or·da. 
tas, porque pai'a isso me faltava a compeleucia, que 
só l'ei·teneia ao ministro Lle éslt·augeiros (o!Jset·ve o 
senadu 1), visto que o inlemuncio e um enviado es· 
traugairo dcnlt•o do paiz. . . . . . 

O Sn. uo~nXo ng CoTEGIPE (ministro da (a:::encla): 
-Eu dei esta razão atli 'I Não h a tal. 

O Sn. Cu1mA E FJGUEnmoo:- Oh ! •.. 

O Sn. mn.\o DE Co·rEGIPE (ministro da (a:::enda): 
-Leia o discurso. 

O Sn; Curou E FlGUJ\IllEDo:,-Aqui es!ü; cu não 
·costumo inverter nem o sentido, nem as palavras 

alheias ... 

O S11. ilut.i.o DE Co't'ECHPE (ministro tla fazenda) : 
- 1\Ias pó de entender mal. 

o Sn. n.\.nXo DE CoTEGIPE .(mil!istl'o dâ (aiendci) 
dá um aparte. · 

O Sn. Cu:-m.~ A FJGUEIMDO : ,:._ E' o· que estou 
~do. . · 

St•. pl'csídente, quando o no!Jro ministro ac:tbaya 
de dizei' o que eu acabo de ler ~o senado, v.eJO-rne 
ti lernbran'fa o. qne tinha acontectdo co!U Steye~ e 
Napoleão I. Swyes formulou urna muL symet1:1ca 
constituir-ão, dotando a Napoleão I com urna lista 
civil enónne, mas não lhe dando quasi attribuições 
nenhumas... . 

O que fez o gmnde capitão.? Perguntou a 
Sillyus: «E haverá hoU1~Jm,c1ue queira serpot:~o c.~rn 
l<unanha ceva? " Parodtando este ponto da bJstorm, 
direi: " E hal'et'<Í homem, que queira set• miliislri.l 
ele Esl~do dos negocias do Impul'io e dos neyocios 
ecc/esiasticos .para estar á mercê do ministro de 
estmngeiros? Creio que niLO. 

O SJ1. n.m.i:o DE C01'EG!PJ~ (ministro du fa:::el!da) :
Nrro, do certo. 

O Sn Cnuz !\fAGH.wo :-E' questão diversa. 
o Sn. Cul!H.~ E FIGUEIREDO: -Agoi·a responderei 

aos to picos que assignalci. · . ' . . . 
Quanto as revelações que fiz ao senado, na:o me 

atTepondo de o hal'er assim praticàdo, lendo dito 
sempre a ,·erdaclu; porque, Sr. presidente, consi
dero o senado um do3 melhores conselheiros doEs
tado u juiz dos ministros. (Apoiados). E corno sou 
ualu;·allllcnttHimido o níio fui iniciado. nos mysle
l'ios eleusinos, vou Jogo tl'Ulando do justificar-me 
pei·anle os meus juizes e tamhêlli PC!'ante a opi
ui;lo public:t, a quem rendo todas as nunbas I.JOme
na~:nns. N:lo posso, portanto, estar pela doutnna do 
noh1·c sonaclor. 

O Sn. Cu:o~uA J> FwuBm8DO: - N;io entendi mal. 
Su cu tinha dc1 respondei'! Aqui' está o sou dis· 
curso ... 

O Sn, nAit.i:o DI\ CoTEGim (ministro tln jirzenda): 
- Leia pt·inwic·o tJ depois fa~;l rellexões soht•o o 
to pico que ler. 

O Sn. Cuxn.1 11 FIGumt\1\DO:- Vou ler do nora, 
j;l quo assi111 o quct•. 

O Sn, Sit.I'Etn.l Lono: -Contra os jmpelos, le
nha pacieucia ..• 

A rtJspeito da mjnhas com·oz·sas com o intct•nuil
cio apostolico, pc1~o ao ~onnc~o ~uo se recoi·de do 
tjlle ou disse a. este respeito. Eu clis>e o que está fe~ 
ltznlt·nle escripto no meu discuz·so, pat•a o qual ap
pello, isto é: que, h;weuclo S.Ex. Revma. me feito a. 
honra ele manif,~slm· o desejo diJ entender-se com .o 
"0\'01'110 a respeito do melhor modo elo se [ll'CI'onu· 
~111 quaesqut• r conllic:los J'u!ui'O s, (tmta va·sc ·da qucs· 
t;lO das ii'llllliHiades), eu apenas respondi que o go· 
vemo uslava nas melbot'L'S disposi\~õus para com a 
Sauta Se, e, pol'l:1nlo,mui disposto e com lioa vontade 

'. 
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de examinar c pensar bem sobro o negocio, afim de 
se resolver aqui !lo que fosse mais conformo com 
os interesses legitimas de ambos os poderes; e fi· 
camos esporando a opporLunidade: nada mais houve. 
Pois isto si~nifica concordata, significa negocia(:úes, 
senhores ? Eis aqui o granrlo crime. N:lo houye 
mais do que a conversa parLieulal', que o nobre se
nador prrmiLLe, sob a conrli~ão cornminatoria de n:lo 
se entabol;u·em negnciaçut!S ofpciaes, nem cousa que 
cite ire a co11cordata.: Qne quer mais o nobre senad01•? 

O nobre ministro lemnfou um castcllo do veuto, 
que não tenho que combater; qstou dispensado 
desse trabalho. O que t~nho de combat~1· são os 
p1·incipios subversi1•os, que enunciou, e que h·ans· 
tornam a ordem natural dos negociosJmb1icos, por· 
quP os ministerios podem subir ou · escer quando 
quizerem; a na~ão com isso pouco ou nada perde· 
J•:i, mas os princípios ... estes deyem ser conlwei· 
dos em sua pm·eza .c sustentados, defendidos, 
mantidos a bem da nac:io. 

P1·otesto, JlOI'tanto, éontm a lutella rjue o 1·1ohre. 
ministro da fazenda que1· aLLr·ibuir ao ministro dos 
negocias estrnngeiros sobre o do Imperio; protesto 
tambem contra a assel'vúo de que o min1stro do 
Imporia, que o é dos ne,qocios ecc/esiasticos, não 
pórle sen:io entreter COI!Vt!l'sas particulares com o in· 
termmcio; mas nunca fallar oflbialmente sobre ne
gocias ccclesiasticos d:t compctcncia do miJ,Jis1:ro 
do culto, como lhe chama o nobre ministro: rejeito 
tal rloutriua como cerehriiJU, 

O nobre senador sabe, sabe todo o senado, que 
as attribuições dos minisLi'OS se acham 1liscrimi· 
nadas, divididas, o isto pm• bem do interesse pu· 
blico ; nilo só para se aUender :l aptid:io ou espe· 
cialidade de cada ministro, como para o melhor 
des~mprnho, boa Ol'llem e perfci•;ão do serviço. 
Assim, por exemplo; o ministro da fazenda, que 
tem de pensar nas 1lnan~.as, que tem de cuidai' da 
dmTanla 1las contribui~ões, de sua arrecadação 
e distribuição do dinheiro publico; que finalmente 
tem a seu ca1·go a organização c revisão dos balan
ços, das tabellas e mil outros biquinhos de oha 
que absorvem a attenrão de qualquer homem habi 1 
c trabalhador, n:to pórlo Ler tilmpo para i1· compnl
sm· os úullal'ios, mochc1' com os CSill'iptorcs ele 
direito canonico, muitos tios quaes r.ão de mais e 
mais escriplos em latim quinhentist.a, que hoje 
mette muito medo (l'isos) ; e om urna pal:ll'ra nrro 
póde absolutamente dar conta de outros lmbalhos 
da pasta do Imporia, assim como não o pódo o de 
estrangeiros . 

minisii'O do Imporia, o ministro dos negoeios 
ec~Jesiastill"os, a palavra mQsmo o cshl dizendo. 

(lla 11111 aparte). 
Our-a-me V. Ex.; cu vou adiante. . . 
Depois, Si'. presidente, não considero, como o 

nobi'C senado1·, o inLel'l!uncio .apostolico como 
esLmngm·o, no sentido commum da palavm, quando 
SH aclm dentro do nosso paiz. Como cidadão ita· 
liano, o inLernuncio pôde ser considel·ado estran
geiro no paiz ... · 

O Sn. Cnuz l\fACIIADO :-Não faz parte do corpo 
rliplomatieo ? 

(} Sn. CuNHA E FIGUE!RilDO :-Faz; depois direi 
:l V. Ex. I:t dizendo que, como cidadão italia~o, 
póde sr.r lido como estrangeii'O em nosso paiZ, 
mas cidadão estrangeii'O mui qualificado por ce1·tas 
imrnunidades; mas como intemuncio aposto,iw 
clle é o enviado da Santa Sé para tmtar dos nego
cios ecclesiasLicos perante uma c61·te catholi ·:1 
apostolica romana, que, nos negocias espiritun s, 
(attcnda-se bem), nos negocias cspirituaes presta 
obediencia ao chefe da Igreja universal ..•. 

O Sn. Z,tc.miAS :-0 pode1· do pontífice não ó 
estrangeiro aqui. 

O Sn. CuxuA E FiGUEIREDO: - Justamente; é no 
sentido em rJue fali o; e então digo que, se nós 
b1·asileiros, inclusivamente o nossolmpe1·ante, somos 
catholicos romanos, ustamos inquestionavelmente 
obrigados a presta1· no espiritual ohediencia ao 
supremo chefe da Igreja, é obvio que o seu envia
tio não póde SCI' considerado estran,qeiro em rela
•::lo aos negocies propriamente ecctesiasticos. E 
éonsequentemente o ministl'O do Imperio e dos ne
gocias ecclcsiasLicos é o competente p.11'a di1·ecta
mente conferencial·, não só conversar com o inter
nuncio aposto!ico, como lambem com o. nosso 
mini~t1·o, acreditado junto á Santa Só. 

O Sn. Cnuz· IIIACHAoo :-Pcrniitte um apa1·te? ... 
Dahi á suppressão do placet não vae nada .. 

O Sa. CUN/1.~ E FiGUEIREDO: -0 que estou di
zendo não tem nada com o aparte; V. Ex. está 
en~anado; se live1· occasião procura1·ei tirar·lhe 
essa idéa que V. Ex. concebe de um modo confuso 
ou Cl'l'oneo. O que tem l:l o placet com o assumpto 
de ~uo estou tratando?.. · 

N:to ha l'ernodio senão estar a repetir por causa 
dos apai'Lcs com que me honram : direi outra vez : 
nos neg"ocios ecclesiasticos quem .ó o competente 
para ontendei'·Se com o inLPrnuncio apostolico é o 
rninistc·o do Impcl'io e mio só com elle, mas com 

E' assim CJUO o minisii'O do Irnperio é o compe
tente para intervir nos negocias ecclesiasticos com 
o inlernuncio apostolico; o de estrangeii'OS, porém, 
póde ter compotm1cia par·a Lrata1· com o int•1·nun· 
cio sobre aquollos negnt:ios que são de ~al':lcter 

· tcmpoi'al ; tars co1no os que dizem rrspnilo :1 paz o 
guerra, soiJI'IJ estatutos pessnacs dos su!Jdilos dos 
EsLados.pontificios, ou alguns out1·os as.~nmptos 
tempo1'1ll's, que srro regulados pelo direito interna· 
cional on das gentes. 

Mas, quando o negocio for PI'Opri:uncnfe ccclo· 
siasLico, o coolpctcnte c, inrJucstionavcJmcnLo, o 

o nosso ministro em H o ma junto á Santa Sll. 
Assim se Lem pi'alit:ado, o por isso é que pelo 

minisLer·io do Impe1·io so solicitam directamente as 
bulias do instituic,\ÜO canonica dos bispos, assim 
como os h1·oves sobro dispensas ue impedimentos 
n'lnl l'imouiaes, sob1·c dispensa para se por ler· trab;t
lhnr nos dias santos, lu·ovcs par·a creat,;io o divis:lo 
tio bispado e outros indultos elo que necessitamos: 
são todos podhlos diroctamenLo pelo minisLi'O. do 
Irnperio. Isto faziam os meus antecessores, isto Jiz 

I 
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cu, sendo ministro .com o nobr·e senador aló certo 
tempo. 

UM Sn. seNAoon:-Por-mel'a tolerancia. 
O Sn. CuNHA E F!GUEIUEDO ; -N•to quero por 

_tolerancia nada; quando se trata de allribuicaes, só 
quel'O as da lei, e eu zolo muito as dos cargos que 
occupo, e costumo exercei-as por mim mes111o. 

O Sn. TEr:tE!RA JuNion :-N'ilo tem raziío. 
O Sn. CusuA E FICUErn!lno :-Digo isto, Sr. pre

sidente, porque, ao passo que o nobre senador in
vocou o meu patr·iotrsmo pam induzir-me a apre· 
sentar o meu projecto, levantou-me Jogo um falso 
lestemur.ho. Lerei ao senado suas palavras: 

" Declarou o nobre senador· que se acaso fosse 
conhecido o sen projecto, seria recebido' com o 
m<~ior· aprazimento de todas as opiniões, especial· 
mente da· Igreja ·e do Estado. • 

Com clfcilo, senhores, não poderia sahir de mim 
tal proposi1:ão: •• 

O Sn. T.EIXEmA JuNIDR :-V. Ex. o disse, se não 
são essas as suas palavras, foi esse o seu pensa· 
mnnto. 

Agora, Sr. presidente, quando se tmta do nego
cio ecclesiaslico gmve, (ô necessal'io n<to confundir 
as cousas e seus modos) quando o negocio eccl~
siaslico é importante) o ministro do lmperio 
nllo o resolve por si só; leva-o ao conhocimento 
de seus collegas, como elles lambem o fazem a res
peito de negocias importantes de· suas pastas; c 
~s~o por uma dupla raz~o; não só para melhor 
JUizo, melhor· acc6r·do, mas por· causa dllSsa chama· 
da solidariedade; todavia o ncgo,1io deve comer.ar a O Sn. CUNIIA E FIGUEIREDO :-Hecorra o nobre 
s~r examinado na reparti~llo do ministerio do Iinpe· senador ao meu discur·so e ver:i que o quo apenas 
rro, par·a ser ao depois levado :l conferencia c até disse foi-que se offereces.se ás camaras o meu 
despacho; isto, porém, é cousa mui diversa do que projecto, fal·o-llia com a esperança (o n:to ~onfian· 
pretende o no!Jr•e . ministro ela fazenda. l'óde ser ~a) do que c li e n1o seria rejeitado 1:n · limine, _-mas 

. que eu est~ja enganado; mas a minha dour.r·ina me aceito pam-ser exàminado,. alleratlo e rcfuntlrdo á 
. parece razoavcl e Jogica, e mesmo de bom· cstylo. luz de uma "discussão ju.ta e calma. Ora, isto é 

.N~to posso concordar com a opinião do nobre muito differenle dnquillo •JUC rne altribue o nobre 
mrmstro, quando entende que o ministro do Irn· senador". Se eu dissesse quo o meu projecto, se fosse_ 
perr~ póde apenas tr·atar· com o intei'Ouncio sobr·e conhecido, seria recebido com o maior aprazimento 
proVImento de parochos c outras relacües iguaes. de Iodas as opiniões, especialmente da Igre/'a e do 
Com os p~rochos é que o internuncio • pouco tem Estado, teria commettido uma reprehensive immo
que fazet·: elles estilo immetlialamente sujeitos ao deslia, do que felizmente n:Io dei ainda exemplo · 
ordinario. no senado, nem em parte alguma. 

·O nobre ministr·o da fazenda, pois, passou-me o sn. TEIXEIR.\ JuNIDR : _Não se tratava de 
uma repri'menda muito fóm de termo, murto fúr·a uc modestia ou immodestia." 
propostto; não posso aclmilil-a. 

Creio ter exubet·antemenle rnostmdo que 0 no- O Sn. Cuxru E FroumnÉoo: -- Mas eu não 
bre. minis!r~ foi CI'Ud comiJ!igo, qu~ eu. é que nunca disse o que V. Ex. poz na minha bo~a. 
saht dos l11mtes da_prudeMra; e, po1s, .JUlgo contes- O Sn. TEIXEIRA JuNron:- Eu ouvi isto e me 
tada_s uma por· uma as pr·oposit'õcs de S. Ex., e foi repetido pelo nolli'C -ministro pa fazenda. 
pro,:ado que l_~nho razno de sobra. • o Sn CuNHA J:: FmummFoQ . _ Ah 1 diga-me 
ao ~~~::~d~er a_md~ ?brigado ~ to~mr algun~ tempo isso ••. 'v·. Ex. esloi mo da~tlo 'a prora ele que _eu 
dor elo nra' a d~l )lllHl sallsfa~ilO ~o nol_ll e .sena- tenho razão de desconfiar. Foi uma nova pat•odta. 
de ~rio ~ de J.metro, que me esta ouvtnclo bem ou uma I'Cpeticao das pá/mas (riso) .. Hazão tinha eu 

P · para des~onllar da antiga all'ei~ão tio nobre se
O Sn. TErxmmA JuNron :-E com muita atlen~ão. nador·. O nobr·e ministro da faienda foi o autor· 
O .Sn. Cuxru r. l•'muw1r.no :-Eu suppunha, "sr. das _palmas; o que elle disse e~trou Jogo pelos 

pr·ewleute_. .lfUe o nohe senador me consagrava ouvidos do nobr·e senador e .... (R1so). 
alguma a1lei('1To... O Sn. TEixr.rn.\ JuNIDR : -Mas ainda hojo 

O Sn. 'l'EIXEIRA JuNion :-E tenho. V. Ex. repetia isto. · 
O ~n. CU!'II!A E l~rGUElll.f:oo:- ... 0 eonservava· . O Sn. _CuNHA E FIG~EIIlEoo :-N:to commetti a 

me auula aquclla amizarlo tle out1·'ora. do tempo rmmoclestra_ que me at!l'lllue o nobr·e senatlor: não 
em que milit:imos juntos na carnam tios deputa· e JJilo. 
dos, e onde S. Ex. me dizia -q.ue commigo eslava O Sn. 1'EIXEIIIA JuNIOn :-Eu apenas dosr.i~va 
promplo a IIHII'ch:u·.. . vêr o pr·ojecto, o quamlo um ministro de Estado 

O Sn. l'lmEIIIA JurHon :-E ainda. hoje. cow~ebe um pr·ojecto, este torna-se propl'icdade da 
O S C w.-~~iio·. 

11. llli'IIA I~ l•'IGIJimllmO :-~Ias hoj~ O llOUI'C 
sen:ulor· so :JPI't.'sonla fusligantlo 0 won rcqncl'i· O Sn. SILVF.IM Lona E ou·rrtos :-Elle nilo ó. 
menta, de lll:Jnnir·a.,. - obrigatlo a apr·esental-o, 

O Sn. 'l'EIXEIIIA Juxwn :-Como'? Pntli a v. Ex. -- O Sn. CuxnA E FmumnEno :-N:to or·a suspoita 
que Jllo r·evelasso suas idóas pam :wourpauhal-o. gJ':Jitula tio miuha par·toJ 11 quPhl'a da antiga ami· 

zado, e essa :Hrsp<'ita cOiliO que se denuncia 11a 
O Sn. CIINIIA 1~ FwuEIIIEDO :-... 1lo ma11eira rualit:ia e 11a solfl·,•guitl;lo ~OIIll]li!J S. Ex. we tlt•sa· 

que mo foz dcs~o11fiar da sua nu liga nlfl'i\'11o... liou par·a apresentar o projecto. Mas, co1no o nollr·e 
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senador mo h·anquiliísa, dizendo que n~o teve se· 
~unúa tcn~ao o que ainda mo estima, vou dat· a 
S. Ex:. tod.1s as t•xpli~aoúes a rcspe1lo da apre· 
sentao~o desse meu proJecto. 

O Sn. TE!XEIM JÚNIDn:-~luito bem. 
O Sn. CuNIÜ E FIGUEIREDO :-Sr. presidente, 

<! projecto Mo foi feito por mim com a inlen~uo de 
oflerccel-o espontaneamente :ls camaras por initlia
liva propria;. foi ot·ga.ni.zado pa1•a ser ap,·csnntado 
em confcrencHl dos mm1stros, estudado por todos 
ellos c depois levado á assembhla SCI'IIl como 
iniciativa do governo. 

Rio do Janeii'O compi·ohonder{Lo que, não obstante 
ler cu o direito elo iniciativa, n:io commottel'ia a 
impi'Uclonda de usar ele! la por meu pi'Oprio al vi Iro, 
não me achando encostado ao sovemo .•. 
_ 0 Sn. TEIXE!M J UNIOH d:i uin a pado. 

[J Sn. Cux1r.< ~~ FIGuEHu:oo:- Mas isto era fa. 
cultativo: fiz o projo~lo JIOI' uma o!Jriga(lão; mas 
não temia sido este apresentado o c!iscuticlo no 
senticlo que suppõo o nobi'C senador, lllio me corre 
nenhuma obl'igao:lo do ent1·egal-o :1 criti~a nesta 
0\!Cl\SÍ[O. 

0 Sn. S.uuiVA.: - Se!'ia bom que o apresentasse, 
rnas niro tem obl'iga(lliO ele o fazer. 

O Sa. ZAcAnrAs : --Eu só queria ver as notas a 
lapis. 

O Sn. CuNIIU: FrauEinEno:-Não ha notas a lapis; 
lu1 signae~ de qtJe httvia pessoas C{Uo o tiuham 
viste. uaqnnlle lempo. 

o_ Sn. ZACAUIAS: -:Bastava-me ver o talhe da 
letra. 

O Sn. Cul!nA E FrauEuumo : -·Sinto não podei' 
satisfazei-o. Não aprP~ento o projecto, mostral·o·ht•i 
it qnl!rn quizet t'lll pnrticul:w. 

Vot1 cmmlui1·. s~ u no!Jro seuador pelo Rio do 
Janeiro for de novo minist1·o, o que úes/Jjo que 
!Jrevemculll :tconlella, ild de lho oll'erec~r então os 
meus fracos servir-os, pa1'tl que S. Ex. se aproveite 
dcllcs, comtmlt;J que tlepoi~ não torça o corpo. 
(Riso.) 

N:io impoi·iava, disse o nobre senador que eu tivesse 
sahido dos conselhos da corda, pam deixa1· de usar 
da minha iniciativa individual. Não é assim, estou 
ainda de~confiado de S. E~ .• " a mzlio é simplos. 
O nobre senado!', que j:i foi min.isll'o, qne é muito 
illustrado, o estadista, rorque ti conso.Jheiro tio Es
tado, sabe mui bem q üe a ini~iali va narticular do 
quaJqUC!' lllCmUrO do parlamento (e p'c~lO ao JJObJ•ü 

senador, o Sr. Ci'Uz 1\la~hado, que me allenda neste 
ponto) não tem a mesma foroa que tem a iniciativa 
do governo. Os prujeclos_ do governo veom com lo
dos os sact·amentos, todos os ventos lhe sop1'au1 ;i 
feir.:lo; mas um projecto de iui~iativa pm·ticulat• de 
qualquer membro das camams ó ol!Jatlo logo de es
guelha, com olhos v•'sgos, e se, po1· acaso, o go
Vel'IIO levanla-lhc o senho, cntrro, adeus minhas 
encommendas, a pateada ú qunsi certa, on pelo 
menos (e ~o caso mai~ t:woravel) o pobre projecto 
vae remet!Ido pmt os l1mhos (é palavi·a da moda) 
d<tS seci"elarias e l;i se consei'VIl olemamente; o traba
lho fica pü!'dido o tlesacl'eclitado. E o nob1·e senador 
sabe muito bem que trabalho sem [ll'OI'oito faz dor 
elo peito. (Risadas.) 

S1·. pt·esitteute, !l[io cstotJ fazenclo allusúes argu· 
mento com exemplo de minha casa. Qua'ndo cu 
era deputado nove!, o mlo sabia que isto !lu iui· 
ciativa era pl'ivilegio du quem est:i inici;lllo uos 
mysterios eloiisinos, tive a silllplicicladc ele apre
sentm·,.a!Jm_ de out,·o~, um p1·ojer.to a !'espeilo de 
aposentador!as tlc .'!lllJiiSlmt!o~. ~\ occasH!o me pa
rec~u pi'Opna. O lllliliSlr~ tla.Juslq;a naqnella época 
h:wta dado aposenladona JOI'Çada a alguns ma· 
gistl·ados de alta categoda, como dcsemb:ti'"ado,·es 
o mcmui'OS do supremo tribunal do jusli0~· Cla· 
mamm todos ent:to contra esse acto do "OVOI'no 
classilicando-o de medida clospotica, que"J'eria d~ 
morte as t•nlmnhas ela conslituie:io, e portanto o 
minist1·o linha commeltitlo tun ~l'Íuie llDI'l'lH'oso. 
Foi por caus:t dessa bulh;t que um Jcput;ulo, lamiJuw 
n_oveJ, g1·aude mathematico, homem muil.o in;:tJnuo, 
Silllples o de bern, mas qno n~o eslava iniciado nos 
myslerios, lei'U a COI'agr!m llu intcnt:u· perante :t 
camara un1a llCi.lliiiCÍa fonnal conll'll o miuisli'O pro
clai~Jado dosjlo_t1co; e o tJl!IJ aconlccen? A denuncia 
cal11o, o mrllisli'O ficou Incolumc o e>se deputatlo 
perdeu o s.'u li·abalho, perdeu o seu lalilll .... 

o l<la•. liDa~·~o 11e cote:;ãpe (ministro da fa· · 
;enda):-SI'. presidente, acoitarei o conselho que me 
ol1'e1·eceu, no p1·incipio tlo seu tliscm·so, o honrado· 
senador que Mub de sentar-se. Ligarei ao carro, 
nolo $Ú uwu, ponlm quah·o juntas de bois, para nã9 
Jll'Ctlipltar·lll~ no tlcclivo omle elle J'eceia que eu 
Vt'uha a ter sorte mal foitlada. N:io irei lflesmo pres· 
CI'UlHI' algumas das proposioões do nobre senador, 
que possam ter re!'e,·encia lllais ou menos direeta :í 
minha peHsoa; pedil··lhe hei somente que não 
nggravo a sua onl'el'lnitlade, ~ompungmdo·so pelo 
que eu lenha dilo ou possa clizet•, po1·que, ~raças a 
Divino Providencia, ti sentimento esse que dispenso 
ao nob1·e senador e a qunlqn•:r outro, sem que por 
isso f;IIte :1 humildade chrbl;i, 

O Sn. ZAC.\IIIAS: -J~ IUOI't'eu do do1· tle peito. 
O Stl. Cux11o~ E F_rr:UIIIIIJ~DO: -E cu não quui'o 

11101'}'1!1: do tJ9r d11 ]lCltO. (/!ISO.) 
A l'tsla dtolo, o sumulo u o nobre sunado1' pelo 

O nobre st~uaclor ;qll'esrntou-me tt0 senado e con• 
sequr.nlomenle ao paiz, como tendo·o ;~ggi·eclido, o 
collocou-se na \Josiçtio ele defensor do seu pundo-
1101', do seu cret ilo, como miniotro accusaclo inno
centomenttJ ]lO!' seu collega n antigo amigo. ~las o 
quo e Vt)n]adt', e ost;l no ,;onhceimenlo dos sena
dores, IJUC nos ourem, e que, pelo ''onlral'io, cu 
l'im em tldt!sa, sun;1o minhn, do ruinisterio elo que 
li~t'n pa1·te. (:lpoiarlos.) Posso:Ilmonl~ u:lo-J'ui nggro· 
d1do prln no!JI·o sen:tdOI', rnns unlrmtlo q11n, as aggl·es· 
süe.~ dil'igidHs cru commum ao minisltJI'io, cabem-me 
tamlmn. E lnnlo lllais rm devia ncuüir ao ruclumo 
da minha ~onsci11ncia, l{-llll!lO estava corto tlu quo 
11.~ proposi0ü0s elo liOUI'e Sl!nador CI'al!l eomplel:t· 
nJr'nte iuox:wlas; qtw ~. Ex.; ou proveuido (nlio 
direi despeitado) ou por qu:ilqucr outro motivo, 
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eneamva nossos actos por um prisma completa· 
mente falso. 

portant~, nrro attingia peculiarmente ao11obre sena· 
dor·, tanto mais que tendo·se ello retirado do gahi· 
nr.tc, o eJfcito que, porventura, produzisse a ac~usa- · 
çilo pesaria s.obre nús, e não soLro S. Ex., visto 
que, em r·egm, as opposiçõcs nrro se occuparn com 
ministros que sabem. 

E' assim, Sr. presidente, que aincln, hoje ouvimos 
o nohr·c scnarlor dimr ao senado ·qna a 'sua sahida 
do minislerio foi 'brusca e contra to(Jos os princí
pios constilucionacs; quando j:l deveria eslar· S.Ex. 
convencido de que, su houve alguma inconslitucio
natidade, ou cireumstancin, ou inddcntc que po· 
desse par·ccer· menos eonvenirmte, e conlral'io a to
dos os antecedentes, estaria no procedimento do 
nobre senador· e nrro ·no dos seus collegas. 

O Sn. Jo,io ALt•'REno:-JII!enos o~ do 7 de Março, 

Com efTeito, não comprehendo qual outr·o J'C· 

curso empregar, quando os ministros, unanimcs, de 
perfeito accOI'tlo, entendem que um de seus collegas 
nilo .deve continuar a fazer par·te ào minislcrio. E 
isso n1to rlasholll'a, de corto, nem aquello que sahe, 
nem aos que ficam. 

Ora, desde quo o nolm senador n:1o podia con· 
tinuar, por declaraoáo feita pelo prcSJ[lenl.c do 
conselho, antes quo solicitasse a sua exonerar-110, 
como taxat· de lJI'Usca a sua sabida c conlJ·at•ia a 
todos os princípios parlamentares? Per·mitta S. Ex. 
que eu continue a pensar· que isto c uma novidade 
de sua pat·le. . · 

0 Sn. DARÃO DE COTEGIPE (ministro ela fazenda) : 
-Declarou lambem o nobre senador que. corTou 
cm defesa propria, por ter sido abandonado pelos 
seus collcgas no assumplo da demora de certo re· 
cm·~ o. 

Senhor·es, quantas censuras, talvez mais graves 
do que essa a que alluclio o nobre senador, nos tem 
sido diariamente articuladas, e nós pam pou~;mr 
tempo, ou por n~io nos recorclar·mos na occas~:io 
de responrlur·, as deixamos passat·? Pois se toda a 
irnportancia da demora do recurso foi explicada, 
que necessidade tinha o. '!obre senador de repre
sentar o papel de oppos1cronJsla aos seus ex-coll e- · 
gas pot·quc n!í() correram ern sua defesa? 

O illustrc senadot· tol'llou :i quesli1o do topi~o 
suppl'imido na falia do Uu·ono. Pot·vcntura insistir·:i 
o nobr~c senador na opini1io de que pi'O~edou de 
confirmidade com os cslylos, vindo .10 senado re
velar· um facto do ministel'io, c, portanto, lambem 
seu, pois quo, desde que aquiesceu :i suppr·essão, a 
responsabilidade era tanto sua como do govcmo ? 
Querer deslacar·s.c dos seus collrgas nrste ponto, é, 
não dir·ei pr.1tonder lançar sobr·e clles censur·a, 
porque entendo que pralicar·am bem, mas rrpre
scntar um papel, que nenhum ministro póde ro· 
pr·esentar no seio do ministerio, é· quür·or· trazer· 
em seu favor, talvez, opiniões exter·rol·es, que o 
ministro deve sacrifi~ar a esse pr·incipio de so· 
liclarior;adc, sem o qual ó impossível a co-exis· 
toneL! de sete homens cm uma politica. 

Sr·. prcsidentr, não amencei ao nobre senador·, 
repolli apenas a sua ameaça. Qu~ndo cu fallava, 
S. Ex. interrompia-me t:1o contirmadamente com 
a\Jartes, que attl obrigaram-me a scular"·lll•'• r·c~o
n wcendo mio me ser possivd tlcsenvolvr.r as minhas 
itléas. Eu estava um pouco mais resentitlo na 
occashio, quantlo, entre esses apartes, ouvi um 
nestes termos: " N:lo me ohr·igue a tlizer niais 
cousas. " Esta phraso mystr.riosa envolvia uma 
verdadeira ameaça; pelo que, levantando-mo na 
força da minh.t consciencia e tios actos tio minis
ter·io, rcspontli : • Diga tutlo, que n:io se ha 1lo sahir· 
bem., Havcr•:í nisto amoaça da minlm par·te ? N:io ; 
ha simplesmente repulsa do uma ameaça. E por·rrue 
me expr·irnia ou assim ? Porque o nobre senador·, 
!Jllando susllilou .esta qucsl:1o, esqueceu-se de ~uc 

• a respeito delln. nrro pr·ocetlcu como doi'Crn.. N;io 
iJ·oi :uliaulc. N:1o fui cu quem trouxe o assumplo 
ao dr.halc, foi o nobr·c senador·. 

Visse S. Ex. :-venho cm minha tlef~sa. -Aecu
sou atgucm c. nobre senador· cspccialmenle, ou 
r:nul1n ao minislci'Ío mn globo a eeusur·a de n:lo lf'r 
incluído o lopieo,tlo quo se tr·ata, na fatia do lhr•ono? 

.A aceusa\,fio rccahio sobr·e o minislor·io lotlo, c, 

' O noiJre senador, defendendo-se, accusou-nos, 
entr·etanto que podia perfeitamente defen:ler·-se a 
si c a seus cx-collegas. O no!Jr·e senador disse que 
a demor·a proviera, Mo. da rep1rtição a seu cargo, 
mas do conselho de Estado, c que, resolvido um 
desses recursos, n:1o se tinha expedido aviso. por· 
que os seus,eollegas o não quizeram. 

·O Sn. CuNHA E FIGUEIREDO :-Eu não disse isto, 
Protesto. 

O Sn. a.tn.\o DE CorEGIPE (mi11istro da fazenda): 
- Deve esta~ no seu c!iscm·so; pode ser que nno 
cstr.ja, mas eu o ouvi pel'feitamonte, porque lho 
prestei a deriua altenção. · 

() Sn. Droao VEWO (minisl!'O de estl'angairos) :-
E' exacto. . 

O Sn. DAtt.~O DE CoTEGIPE (ministro da fazenda):
Se o facto fosse explicado como na realidade se 
passou, a defesa do nobJ'O senador sel'ia tambnm 
a de seus collegas . .A tlemora, que houve na doei· 
são do rccur·so, foi prolongada: os motivos não sei, 
por·quc o negocio cor·ria pela pasta do nobre sena· 
dor e era de mer·o expr.dicnte. Foi t:!o prolon~alla, 
qrw, qnand9 veio a t~r•ci>:io do respectivo ministro, 
e5iam pr·ox11na a ele1çiio para as novas eamarasmu· 
nidpacs. N:io obstante, n, consulta foi resolvida ele 
conJ'ormidatle com a opiniilo elo conselho de Estado,. 
para fir·rnaJ"-So o dir·eito de cada um. Mas, quando 
so leve de cxpctlir· o aviso, observou-se que não 
havia mais tempo par·a fazer-se a nova cleiç:lo,visto 
coindtli1· com a da camam,que linha de subslituil-a. 
Isto, se !Jem me rocor·tlo, occorr·eu ao tempo em 
que so ia pr·oceclcJo á elei(~Jio par·a a nov~ camam. 

Enl:io drssemos: "Fica eslahclccitlo o pl'incipio; 
roas w1o se mJtrHlo f1tzer· a eleição tia nova camam 
ram poupar :l popula";io o irH:omrnodo de eleger 
vcr·oadores, 1rue não podem ter num um dia de cxcr· 
ci~io. , 

So houve falta pt'OI'eio, portanto, da tlcmora na 
tlecis:to do r'rJetJJ'SO, c n:io da opini11o rios ox-col
lcgas do noht·o senador. A defesa abrangeria ao 
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nobre senador e a nós; mas, como foi apresentada,
comprehendeu apenas a innoeencía do nobre se
nador, ao qual, aliás, especialmente incum.bia e,xpe
dir o aviso, uniea causa que faltava, e que, como
simples acto ele seu ministerio, não precisava ser
presente em conferencia.

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO ';-Era preciso,

O SR BARÃO DE COTEGIP'E (minist1'o da fazenda)
-Trato deste ponto, não porque seja imporlante,
mas para demonslrar que o nobre senador nos
aggredia sob pretexto de defender· se. Deve, pois,
queixal'-sC s6 de si, se alguma conlrariedade lhe
resulta do seu procedimento.

O nob"e senador, porém, julga sempre que se
procura censurar as suas boas inteúções e os seus
grandes serviços. Dominado por sensibilidade mor
bida, ou por amor proprio um' pouco exagerado,
o nobre senauor todas as vezes que apparece uma
opinião que se lhe afigura contraria á sua, vê neJla
um ataque pessoal. .

Quando o meu collega do Impel'Ío, respondendo
a U1ha interpellação na camal'a dos deputados, pro
ferio algumas palavras, que ao nobre senador.pa
receram discordes de sna opinião, o que a S. Ex ,
que não era mais ministro, cumpria, se achava que
havia mudança de política, era dedarar isso mesmo
e eolloeal'-se em opposição ao governo, Assim
eomprehendia eu. Mas hoje, e~forçando-se o nobre
senauor por mostril.r que o ministerio mudara
c.ompletamellte na política, chama.da religiosa, pre·
te~ldeu quP. a sua sahida transtornara ele todo a
Inarcha dessa politica, de que elle el'i'\ o represen
tanle genuino, e, por assim dizer, o chefu indis
pensa,rel.

Eu peço ao meu nobre ex-coUega se convença de
que a sua opinião nnnca teve tamanha illlportancia
enlre nós, a ponto de prevale~er em absoluto.
Nesta pal'te, o que se fez foi sempre com o ac
OOl'do de todos. Se eln alguns casos, nos assumptos
propriamente de sua eompeten~ia, auxiliou-nos com
esclal'ecimentos adquiridos por seus estudos, e,
como disse, pela consulta dos bullal'ios, não fez
mais do que aquillo que restrictalllente pcrlellda à
sua pasta. .Mas o geral da politil~a, o modo definitivo
de proceder, era nosso e continua a sel-o, a des'
peito da sahida do nobre senador.

Relati "amente á politica do ministerio, veio a
pello o celebre pl'ojecto que delerminava os limites
entre o poder ~ivjl e o poder ecciesiastieo, O no·
bre sellador !alIou-nos em orbita, em competencia.,
em separação das attribuições enlre o espirilual e
o temporal, etc. Mas qual o modo pralico de conse
guir tudo isto'? Ahi está a gmnje difliculdacle da
questão. RIo nol-o disse o nobre senador e eu o
desafio a que apl'esellle o pl'ojedo annunciauo.
Seu palriotismo exige que aSSllll proeeda, por
que negados taes não sáo monopolio de llinguem,
Todo o senado!', e mesmo todo o cidadão, tem obl'i
gação de communicar e explicar ao paiz o que eles
eob~'e em seu proveito

Se na int1ustl'ia um inventor deve trazer a pu
blico a sua invenção, como occultar ao paiz a feliz
solução de um problema importantíssimo, que

desde os tempos mais remolos preoccupa os espio
ritos, e é ainda hoje ponlo principal de dissenções
na Europa e na America ~ Como fazer monopolio
de idéas que utilisam a todos? Se o nobre senador
tem entre seus papeis algumas notas, que não
queira publicar, comprehende.se a sua reluctancia :
de outro modo não nos eleve, não lhe é licito
esconder tão apreciavel testemunho de suas luzes,
procedendo como o avaro, enterrando thesouros,
que a ninguem aproveitam.

O SR. Cm'lHA E FIGUEIREJ)O :-ls80 é declamação.
O SR. BARÃO DE COTEGIPE (ministro da fazenda):

E' declamação I
Neguei, e niss/iJ fui aqui acompanhado por meus

coJIegas ; sa.hindo desta casa, comuHei os oulros,
que fazem parle da camaru temporada; pergun
tei-lhes se alguma vez o nobr'e senador nos havia
pediuo dia e hora para discussão do seu projecto,
e todos me responderam negativamente. Assim, o
nobre senador affirma e n6s negamos :. o senado
julgue quem tem razão. Eu náo elevo, não quero
continuar nesta quesLão ocliosa. Já provei que o
nobre senador não apresentou o projecto.

O Su. ZACARIAS : -Tem no tas a lapis.
O SR. BARÃo DE COTEGIPE (ministro da fazenda):

Irei ás notas.
Em resposta á declal'ação, que aqui fiz, de que,

referin(lo-se o nohre senadol' em seu. l'elatol'io a
esse projecto, nós lhe dissemos qne supprimisse o
periodo, porque não tínhamos conhecimento ele tal
projeclo, , .

O SR. DUQUE DE CAXlAS (presidente do conselho) :
-Apoiado. .

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (ministro da fazenda):
- .. ,observou o nobre senador: cc Era occasião de
me pedirem a sua apl'eselllação. )) Digo eu: era
occasião de ser apresentado.

O certo ,é que nós disSClT10S: {( Não pouemos
prometler ao COl'pO legislativo um projeeto, cujas
uases c..les~onhecemos absolulamente ...

O SR DtOGO VELHO (m'inistro de estrangeiros) :
Apoiado.

O SR, BARÃO DE COTEGIPE (ministro da fazenda):
---:-' , .por conseguinte deveis supprimir essa parte
do relatorio), e o nobre senador suprimio sem
mais reflexão, -

O que lambem é certo é que o minisLeri('J não
merecia do nohre senador a mesma cOllfiança, que
lhe inspiraram as tres pessoas ás quaes, segundo
diz, confiou o seu trabalho e que o a.pprovaram.

O SR. ZA.CUUAS :-Entida.de mysteriosa.

O SR BARÃO DE COTEGIPE (ministro da fazenda) :
-A entidade ou tl'inda.de IJlysteriosa, como diz o
nobre senador, teve conhecimenlo do pl'Ojecto, não
cabendo,enlretanto,essa fortuna a nós, seus collegas
do gabinete, .

SI', pl'esidente,fallo enlre homens que, grande par
le dos quaes, teem esta.L1o no governo e sabem qual a
pratica em laes negocias. Quando o ministro tem
algum proje~to importante a apresentar, manda
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demon, fe~llOU-J e a mandou guardai" (Hilcl1'1:dadeL

E' o qu~ acontece com o projecto do nobre se
nadol'; acena com elle, rnostl'a-o de longe, mas,
a.penas o peJem para ver, S. Ex, o occulta. "

O SR. F. OCTAVIANO:-E' um projecto goiabada.

O SR. BARIo DE COTEGfPE (ministro da fazenda.):
-E j~lo quando esta.va sequiosa por conhe~el·o a
propl"L<\ oppusi.;ão, a quem o nobre senador, aliás,
tanlo se dirigio :J7raeh·endo. EUa, como n6s 1 so~
mos i~lIalmente interessados em que venha a lume
o proJeüto.

tiréu' cópias dCllle e lrilnsmitte-as a seus coHI~~p.s p:\I'a
que o estudem, e só depois de se declararem todos
habilitados pal'a LI. tlis~ussSo, é que o autor pede
dia para isso,

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO: Não queriam.

O SR. BARIo DE COTEGIPE (ministro da fazenda):
-Havíamos ele pedir o que estava incubado no
pensamento elo nobr~ senador?

O SR. ZACARIAS :-Havi:1 not::lS a lapis. Isto é
importantissimo; peçu o ex.ame 'do livro; só quero
ver o talhe na letra.

O Sn. BARÃO DE COTEGIPE (minist"o da fa?enrla): O SR. ZACARIAS : - Eu queria ver as notas a
-E, senhol'es, o que quer dizer pedir dia e hora a lapis.
collegas, que Re reunem duas, tL'es vezea pOl' s~-
mana, lima pelo menos? Não bastaria, em qual- O SR, CUNHA E FIGUEHlEDO:. - Aquillo é curio-

sidade.quer dessas o~casiões, dizer·llll~s: ((aqui esta um
projecto, vamos discutíJ-o?" E' mais uma llovi- O SR, BAR.lO DECOTEGIPE (ministro da fazenda):
uade do nobre senador. -o nubre senador por Minas, o Sr. Silveira Lobo,

O SR. CUNHA E FIGUEIREDO :-Quando eu fallava ~antas vez"s pellio e instou pel,a presença do pro-
diziam: nNão queremos saber disso,,) . ' Jecto e S. Ex. não se prAstou a ISSO.

O SR. BARIo DE COTEGIPE (ministro da fazenda) : O SR. TEIXEIRA JUNIOR:-Já comecei a duvidar
-Oh, senhOl'es I O nobre senador faz·me perd.eI' o da existerwia do projee.to
sangue frio, Peço-lhr., pelo amor de Deus, que não 0. SR. B.mIo DE COTEGIPE (l1linút1'o da fazenda) .
me dê apartes. O nohre senado,' que queria. Ires ou -- DIsse o nobre senad%~~ que em Fevereiro do anno
quatro juntas de bois no meu carro, ponha ao passado o pl'ojedo estava organizado, tanto assim
menos uma no seu para contel' taes apartes. . . que mostJ'ava agora as notas a lapis daquelle tempo

O SR, ZACARIAS :-Ponha freio. (Rüo.) e o p~pel já US:l.c!o, pl'ova de que tinha passado
pOI' clt versas rn:'tos E como lIa a lradicão da idéa

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (ministro d(~ fazenda): de um px-mlnistro, sobre notas a lapis: allusiva á
-E' melhor, NêLo nos desviemos <Ia questão. Pre- certa enlidade, naturalmente despertou-se a curiosi.
tendo tratar llella pela ultima vez.· daele do nobl'e senador e de outros para ver essas

O SR. CUNHA E FIGUEIHEDO: - E eu ainda vou notas e apr~~i:ll-as.
adiante. O SR. ZACARIAS :-Náo quero aprecial·as, queL'O

O SR. BARÃO D2: COTEGIPE (ministro da fazenda): só ver o talhe da lettra. A nola póde ser- não.
-Então não se qu~ixe depois; não é ameaça que O SR. SILVEIRA DA i~IO·TTA:- Quer saber se é o
faç.o. . Japis fatidico.

Para prov cll' que lal projecto existia, disse o nobre
senador; nEsta aqui, eslá perto. 11 O SR. SILVEIRA LOBO: - O cunho da direcç.ão

O Sn. CUNHo!. E FtGUErR.EDO : - E mostrei. Ainda na questão. .
duvida? O SR, BARÃO DE COTEGTPF. (minút1'o ela fazenda):

O SR. BARÃO DE COTEGIPR (mintstro da fazenda): - SI'. presidente, pe~.o aos nobres senadores que
_ O nobre - senadol', em seu diswrso, contou com não cansem seu espirito com uma curiosidade,
ar irooi~o SU1S anecdotas, referindo.se a expL'es- que náo póde ser satisfeita, porque tal projecto
sões minhas, que podiam ter cal'actel' ele e'l'aceJ·o. nunca passou pelos olhos do lapis, a que prova-

~ veJmente se referem,SPja·me, pois, pel'mittido tambem contar uma
anecdota. O SR. SILVEIRA LOBO: - E' porque o lapis não

tem olhos.O SR, CUNIn EFIGUEIREDO :-Eu não trouxe ane·
cdotas, O SR. BARÃO DE COTEGIPE (ministro da fazenda):

O SR, BA[\ÃO DE COTEGIPE (mmtst1'o da fazenda): - Esse lapis será de outra dextra, mas não dessa.
_Trouxe. .0 SR. ZACARUS: - fia pessoas que escrevem

Passando alguns viajantes por certa província. do com a direita e com a esquerda.
Nade e indo visitar um magislrado, que nós todos O SR, CUNHA E FIGURIREDO ; -- Aeste ('espeito
conhecemos, este lhes disse: ((Querem vocês ver um diga V.Ex.. o que quizer; não me r.efori a lapis.
cxüel1pnte doce, com que ela córtl~ me presentearam?»
E logo ordenou ao criado, qne trouxesse o doce. O SR, BARÃO DE COTEGIPE (ministro da. fazenda):

Persuadiram-se todos de que, apoz tão longa via· ~ Ol'a, S() em Fevereiro estava feito tal projecto, o
gem de mar, iam sqboreal' um pouco do eX0ellente que não duvido...
doce; mas, apenas appareceu a caixa, disse aos bos· O SR, CUNHA E FIGUEIREDO: -Se não duvida

11edes o magistrado: "Olhem como está bom), E sem para que está. com isso?
YOL. IV



370 ANNAES DO SENADO. 

O S.a.. BA.Rl.o -»E CoTEGTPE (minist1·o da fa:rendtJ): ·mas iíiio é para cnteiider-se nem com o ministro 
- N1Io estou negando que o nobre senador ti\•esse brasil~iro, que está em Roma, e nem com o internun· 
·o seu projecto; o que qurro prov·at• é que n!io o cio. que se acha no paiz. 
vimos, e isto está p10vadissimo ; digo mesmo que Procurou o nobre senador tirar de uma phrase 
ninq;uem mais o vio9 além das tres pessoas a que o do meu discurso uma consequcncia, que seria dcsai
nohre.:scnador alludio. rosa p:u-a mim, se eu a admittisse, e foi dizer que 

E, pois, scnhorest fique assentado, a ml'u ver o internuncio nlo podia tratar, porque era. estran
como ponto incontroverso, que existia um projeclo, geiro. Ora, eu nllú disse, nem pot.lía dizer seme
nllo di1·ei m.-'ds nos lim!Jos, porque esta express1o lhante cousa. 
provocou os reparos do nobre senador mas na Disse que o internuncio era um mimstro esfra.n
pasta de S. Ex. Fica, porém# provado igualmente geiro e que, como tal, não po11ia tratar senão com 
que tal projecto nunca foi visto sena:o pelas tt·es o ministro dos negocias esh·angeiros. 
p.:;ssoas da intima confiança. do nobre senador, Trouxe o nobre senado!', como prova de sua 
entre as qua.es nfto se conta nenhum de seus col- comp~tencn neste assumpto, o tet· mandado soli
legas. citar bulias e algumas outras dispensas ecc!esi

asficas, que corriam por sua repartição. 
O Sa. Comu .. E Fmuv.IR.Eoo : -Porque n!io qrii

zeram. 
O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE (minisf1;o da fazenda): 

-Fica tambem provado que o nobre senador nunca 
apre!lentou tal projecto em conferencia, pal'ecendo
me tambem ficar evidente que nunca tivemos no
ticia delle, nem de que se p~disse dia e hora p:tra 
nos ser lido ou apresentado. Affirme quem quizer 
o conh·ario; o publico que julgue entre quem 
affirma c quem nega. 

E, pois, já se vê que torla a argumentação do 
nobre senador ... 

O Sn.. CuNHA E FtGUEmEoo;-Esfá por terra. 

O Sa. BARÃO DE COTEGIPE: (ministro rla fazenda): 
- ... que versou e girou sobre esta base, cabe por 
terra; é um puro parto de sua imaginaçito. 

Entendeu o nobre senador tambcm que pretendi 
dar lições ou usurpar attribuiçCies, quando aqui 
sustentei no discurso que leu, do qu!'ll, entl·e!anlo, 
não se conclue o que elle concinio, qu~> n nobre 
senador era incompetente pa;·a cntr<:.r em lll'gocia
ções com o intcrnuncio apostolíeo. 

ComprchenilG-se que, achando-se os ministros de 
accórdo sobre a politica a seguir em uma questão in
ternacional, é indifferente, e nenhum mal resulta., n[o 
direi de entrar em negociaçOes mas. de conversar 
particularmente outro ministro, que na:o o dos ne
gocios estrangeiros, com p;;te ou aquelle agente di
plomatico. Mas, o que ~ verdade, o que é prin
cipio inconcusso da nossa administraçâo, é que o 
mmistro do Imperio nada tem Mm o internuncio 
apostolico cm assumptos, pendentes de negociação, 
ou que possam assumir esse caracter. Se o nobre 
senador crê que o ministro, despido desta attri· 
buiça:o. seria um porco a cevar, como disse Napo
leão em referencia á constituição elaborada por 
Sieyes. o que seria o ministro dos negocias estran· 
geiros, que consentisse em que tacs questões cor
ressem pelo ministerio do lmp~rio, ou outro qual
quer, quando é elle o compelente em face do di-
reito publico e do nosso direito 1 · 

Ao ministro do lmperio, a cujo cargo est:lo os 
negocios do ealto, cabe regei-os internamente; fi. 
gora ahi como o ministro do padroado. São os di
reitos do padt:oado e outros, que elle faz valer na 
aJ;Jresentaç3:o dos padres. e na dirC.cça:o ,que dá aos 
bt_spos em certas occast6es, conselhos, etc., .etc.; 

Sr. presidente, V. Ex.. bL'rn \'é que estas questíles 
de mero expediente, não servem para se julgar da 
questão no ponto em que eu a tomei : além de que, 
em regra, nem tal expediPnte devia ser directamente 
feito prlo ministerio do Imperio. 

Segundo os pt·incipios, geralmente praticatlos cm 
torlos os p:lizes, quando o ministro de estrangeiros 
trata de ajustar um:t ·convençl'io de extradi~ção, ou 
postal, ou um tratado de commercio, não mmrpa 
de certo attribui~·õcs, nem do ministro da agricul
tura, nem do ministro da justiça, nem do ministro 
d:is finanças. Discute com elle~ •. pede-lhes infor
maçoes ~. obtidas estas e quaesquer esclarecimentos 
de que careca, procede ás negociações competentes. 
Assim tambcm, cm materia ecclesiastica, em ne
gocias, que df'prndem de negociações por esr:ript.o 
ou mesmo conferencias verbaes, o ministro compe
tente, o dos negocias estrangeiros, entende-se, não 
so com os seus collegas em gPral, como, principaf
m<'nte, com aqoclle que pelos seus conhecimentos 
cspeciaf's deve mclho1· e mais cabalmente infcrmal-o. 

Ma:; dahi para condu ir-se que o ministro do 
Impel'io, que náo se relaciona, nl'io negocia, nrro 
trata com o encarregado de negocias, ou com o 
:~gente diplomatico, ou delegado da Santa Sé, é um 
porco a cevar, a. distancia é immensa. 

St·. pr~>sidentc, ·s![o prin~ipios estes t!ío comesi
nhos, qM até me constrange enunciai-os perante 
uma corporaç.a:o táo respeitavel e _illustrada como é 
o senado brasileiro. Mas desde que o nobre senador, 
aliás lente de uma faculdade de direi! o, mostt·a des
conhecei-os, força é que eu, que fui seu discípulo, 
tome a ousadia de restabelecei-os. 

O Sn.. CuNHA E FrGUEIREno:-N<lo os restabelece. 

0 Sn. BARÃO DE COTEGIPE (mimstro da fazenda): 
-Pergunto: perante quem se o.c:ha acreditado o in· 
ternuncio apostolico nesta. Córle 1' Pe1·ante a Córte 
-do Brasil. A quem é elle apresentado? A quem se 
dirige quando chega 't Ao ministro de estrangeiros. 

O SR. Sn..ve:mA. Loso :-Não li fão liquida a 
questão, como disse, porque ha cousas que são 
intuitivas, e qlle sempre se praticaram neste paiz, 
contra. esta doutrina. 

O SR.· B.'.RÁO DE CoTEGII?E (ministi'O da fazenda): 
-Está bem, eu mostrarei depois que ha certas 
~usas que se praticam por tolerancia, mas os prin· 



e~p!os gera.es sa:o, incontestavelmente, ·os que enun
ctel. 

Parece, Sr presidente.; que o nobre senador nâo 
lem uma idéa. exacta ao que é um internuncio. 

O SR. CUNHA E FIGUEUt'EDO (rindo .. se):- Enttto 
V. Ex. ~ we ensine. 

O ~a. BAnlo DE CoTEGIPE (mlnistro da fazenda} : 
-V .Ex. ri-~~; mas p:u·eee. 'Eu n!io disse que se a 
certo i mas, pcl:l. argumentação, l·ea.lmente parece 
entender que o internurie.io é mero repreSE-ntante 
espiritual ... 

O SR~ CuNHA J!1 From:taEoo 1-Nlto. 
O SR. BARÃO DE CoTZGIPE (mnastr'O da fazenda):

.•. e que nos n••giJcios ecclesiusticos n1o depende 
rlo mimstro d~ estrangeiros. Engal1'il.-se. V. Ex.., 
Sr .. presidente, sab~ que entre as classes. do corpo 
diplomatico sw contados os Iiuncios e intt>:mundos 
como membros dessa. corporação. (Apoiados.') 

O Sa. CUNHA E FmumaEDO : Isto niio tem nada 
com a questão. 

O Sn. BARÃO DE Co1'EGIPE (ministro da. fa.zenàa}:
~sperc~ não tome o recado na porta. da rua. Vamos 
adtante. E' preciso que cousas sabidas st>jam re~or. 
dadas para se mostrar eomo as consequencias, que 
se tiram, esquec.endo·as, silo· inexactas. 

O Sa. DIOGO YELno (mm~strn de estrangt-it·os) :
Apoiado. 

O Sa. BARÃO DE CoTEGIP'E (ministro da fazenda) : 
-Segundo a. acta final do congresso de Vienna, os 
nuncios e internunc:ios são comprchendí(1os co~o 
pertencentes ao c:.orpo Uiploma.tico, e, segundo ella, 
se lhes d:i a prw~dencía. 

O Sa. CuNHA. f.: FIGUEIREDO :-Isto set eu tambem. 

O Sa. BA.RÃO DE CoTEGIT'E (ministro da fa:um.rla) : 
-Não é a palana int~rnuncio, que póde f:tze.r com 
que se lhu confit·arn outl'J.S attdbuiç.Oes,porqu~. como 
nós sabemos, pódem-se dar diversas denominações 
ao agent•~. ao enviado, que vae para qualquer côrte. 
E, ,eam nilo sahír du. denominação de internuncio, 
dit·e1 que em Constantinopla o agente da Austria 
chamava-se internuncio. 

Ora, se os nuncios e internunc-ios fazem pal'te 
do corpo diplomatico, se na cOrte, em que se 
acham acretlitados, s:Io apresentados pelo ministro 
dos negocias estrangeiros, se toda a .sua correspon
d~ncia, todos os seus petlidos, quando mesmo se 
referem a uma audienc1a do sobentno, são por meio 
do ministro dos nf'goci.os e.st!'ãngeiros, como pre
tender dar um duplo caracter ao inlernunt:io, um 
~ctt>r, que lht>; falta ab~olutamente na actu::Lli
da<le, em que a Santa Sé. nlto Íem inte1·esses tem
pontes? 

(Ha divet·sos apal't!!s). 
Ninguem sabe melhor disto do que o proprio in

ternuncio, acreditado nesta Côrte, e aquelle que o 
enviou. Eu tenho aqui, nao só a carta credencial 
do ínternuneio, como lambem a carta, que dirigia 
ao ministro dos negocias estrangeiros Sua Santi
dade, e, finalmente, a cuta que me foi dirigida peJo 
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aCcrutari.o de Esta.do de Sua Santidade, quando veio 
9 internuncio. Eu a lerei,- para que o nobre senador 
veja que as relaçOes do iúternuncio com S. Ex. 
sao as mesmas que oom os demais n~cmbros do 
ministcrio, e que, a respeilo de negocia~Cics, nada 
tinha com S. Ex..: haveda perigo mesmo se ti~ 
vcsse. Peço licença para ir lendo a carta ·em por
tuguez, porquê sl"'i pouco o italiano ..• 

O Sa. ZAcAaus :-E como trã"duz 'f 

O Sa. BAR!O DE COTEGIPE (ministro da fa:url!T.a) : 
-Traduzo, mas não "fallo; acontece-me r:om-o a 
alguns, que traduzem o francez, porém não o pro-
nunciam {L!!ndo) : · 

« Ex.cellcr.cia.- Tenho a honra de apresental' a 
V. Ex.. com esta minha úarta. a monsenhor Cesare 
Roncetti, arcebispo de Seleucia, nomeado pelo 
Santo Padce no caracte1· d~ internuncio apostolko e 
enviado exlraordinario jurtto á. essa COrte imperial. 
Cumpro o dr:ver de transmittir a V. Ex. esta. Cl)m
municaçtto official e lhe rogo se di~ne acolher o 
mesmo prelado com sua costumada llondade, dis
pensando-lh'a quando as circumstancias o exigirem, 
e ,prestando inteira fé a quanto for por elle expm.to 
em nome do governo rontill.cio. Ap1·oveito por 
ultimo, com prazer, a presente occasillo para. asse· 
gurar a V. r:x.. o.s protestos da mais distincta 
c.onsidPrartio com que me preso de ser- De 
V. Ex.. ctc.n 

Ora, as crcdenciaes, a earta de Sua Santidade ao 
ministro de estrangeiros, e a carta do secret:trio de 
Sua Santidade mostram bern que o internuncio 
vinha tl·atar de negados eedcsiasticos, e ha d~ 
tratai-os com o ministro dos negocias estrangeiros, 
unico cempetente. E' um prindpio ineoncusso. 

Como jã observei, na:o digo que o ministro dos 
cultog, assim como outro qu3-lquer; ncr.o pos.~a ter 
sua!\ aberturas com o intemuncio, o que, alieis, é 
muito p('rigoso. Os ministros, embora ae.cordes 
em um peus:1ment0, ás vezes, no modo de expri
mil-o, podem comprometter os negocias (Apoiados). 
Quando muito, só devem enunc:iar generalidades ... 

U.'d SR. SENADOR :-E OS reis tambem. 
O Sa. BARÃO DE Co-r&GIPE (?ninistro da. fa.;senda} : 

- .• e os reis tatnbl!m~ que nllo compromettam o 
procedimento ou a politica futura, que o governo 
t~nha de pM em pratica 

Ora, por maior que s~ja a habilidade do illustre 
senador, por maior qne seja a sua cautela. e sua. 
tliserição, geralmente reconhecida, todav~a pó de 
em uma ou outra oecasiã.o proferir alguma propo~ 
sição, d<L qual depois se possa prevalecer o a~ente 
diplomat1~o contra o governo, ou para exigtr do 
gO\"erno aquillo que clle não queira conceder. 

Indicarç1, pa1·a comprovar esta minha asserç:Io, 
um facto, que peço licença para adduzir. O nobre 
senador costumava, para resolver os negocias ec
élesiasticos,dirigir~se em cartas particulares (sabe-se 
que uma carla partic-ular escripta pelo ministro tem 
certo caracter officia!} ao nosso representante em 
Roml. . 

Com a confiança, que todos depositavamos no 
nobre senador, nunca exigimos que nos dissesse 
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qual o sentido de soas c:arhls ;_ mas em uma occasi.io, 
volunfariámcnfe, aprcsentoa-nos eiie uma dessas 
cartas, cujo contexto foi por nós considerado como 
ngo con reniente. 

Om, já v(\ o nobre senador que o nosso ministro 
em Roma, recebendo essas .communicaço:e·s, essas 
cartas, essa cspccie de inslrucçOes, ou o que quer 
que srja, do nobre senador, podia, na hoa fé de que 
S. Ex. na:o escreveria sem o J.cc~rdo do ministeno, 
dar passos que compromeftessew, como na realida-· 
de comprgmetteriarn, se não .prdissemos ao nobre 
e-enadol' que supprimisse certo pcriodo ... 

O SR. CUNHA E FIGUEmEDO :-Se V. Ex. dá licen
ça, direi algumas palavras sobre o fa.::to. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (miniStro da fazenda) : 
-Quando V.Ex. fallar,porsua conta o póde fa-
zer; agora na: o dou licença... · 

O Sn. CuNHA E FiGUEIREDO : - Como citou o 
facto, a carta •.. 

O Sn. BARÃO DE CoTEGIPE (mtnistro da fazenda): 
-Estou citando o fa.cto, mas n!io estou dizendo o 
sentido em que a carta foi escripfa ..• 

O SR. CuNHA E FIGt.iEf!\EDO: -Eu queria mos
trar que não era incomcnicntc· ... 

O Sn. B!RÃO DE COTEGU'E (ministro da fazenda}: 
--Na opinião do gabinete não era. conveniente. e 
daqui nasceu ••• 

o Sa. SILVEIRA Lono: -Acho que a carta era 
conveniente. 

0 SR. BABÃO DE COTEGIPE {mini$Úo da fazenda): 
-Os senhores podem assim JUlgar ... 

O Sn. SIL,'EilU LoBO :-Carecemos vel-a. 
O Sn. BARÃO DE CoTI:GrPE (miuistro da fazenda): 

- Mas daqui nasceu a estranhPza- de que o no1Jre 
senador deu mostras, quilntlo, IJO seu disr.urso~ 
accresee.ntou estas palavras: aAté certo tempo nunca 
appareceram estas duYltlas ... » 

O Sn. CuNHA E F1GU~<IREDO: -V. E:t. permitfa 
que lhe pec.t que n:ro entremos liisto, para não me 
obrigar a fallar outra. vez. 

O Sn. BARÃO DE COTEGIPE (ministra da {aunda) : 
-E por que não ha d~ fallar? 

O Sa. SILVEIRA Lona :-Falle de tudo. 
O Sa. CuNHA E Fwm,tR:EDO :- Serei cnt<Io pro

vocado., 
O Sn. runi.o DE CoTEGIPE (ministro da fazenda}: 

-Em que O prO\'OCO '! 
Dahi talvez nasce~se a e.r.:pccie de opposiçlio ou 

colitraricdade,que soíl'r·1'U o nobre senador, isto é, 
de niio tratar deste nC'socio scn~o GOmo acedrdo do 
gabinete... . 

O SB.. CuNRA E FIGUEUU:.Oo : - Se cu nad:i fazia 
que nn:o dissesse ao gabinete I ... 

O Sn. SlL.VElB.A. DA .MOTTA: -Menos as cartas 
anteriores. 

O Sn. CUNHA E FrGUEIB.EiDO ;-Não, senhor. 

O Stt.BAnlo DE CoTEGIPE (ministrada (azenda):
Isto tamLcm serve para demonstrar a propo~ição 
contida no men discurso, que mereceu o reparo do 
nobre senador, tle que não podia elle dirigir-se ao 
ministr·o acreditado junto ã cOrte de Roma sen~ ser 
pnr meio da repartrçn:o l!ompetentc. Os minisfros, 
GOm effeito, a nlio ser o dos cstrangeir·os, não potlern 
expedir instruLçOcs, nem entalJolar negociacacs, ou 
conferencias com os agentes Jipfurnalicos, salvo 
poderes cspeciaes para isso devhlamcute confcl'i.
dos ~ nem nest;t matHria podem os representantes 
do Br·asil no estrangeiro p1·ocedcr srnlio de confor
midade com as instrucções, que rt'crherem do seu 
chefe immediato, que é o ministro de fSfrangeiros. 

Isto não impor[a dizer, Sr. presichmte, que o 
ministro da agricultura, por exemplo, ·não possa 
fazer encommencbs ao.:; nossos agentes de objectos 
pe!'tencentes â sua !'epartiçffo ... 

O S.n.. ZAcARIAS :-Ou encommendar-se o !Jtde· 
pendencia. 

0 Sn. BARÃO DE (OTEGIPE (ministro da {azenrh): 
-· ~· como em n~J.wão ao Independenct'a, ac!u 110 
minist':!rio da marinha; que o ministro do Imper~o 
não possa mandar pedir informaroes relativas á sua 
pnsta, que lcnlwrn pnr fim sati~:;fazcr a uma neces
sidade puh/i!'a. Mas, tudo quanto é negocro de go
\'Crno a govf!rno,· os principios e a pratica recom
mmdam .. 

O Sn. F. OcTAVIANO: -Não ha duvida. 
O Sn. BAR.Ao DE CoTEGI~E (ministro da fazenda): 

- ... e é de reconheciJa vantagem e utilidade, só 
se faça pelo canal competeufe, que é o nünistro de 
estrangeiros. 

O Sn.. P. ÜCTAVTANO : -0 mais é anarcbia.. 
O Sn. SlLVEIRA DA MorTA :-Isto ê cll·mcrnar. 
O .SR. BARÃO DE CoTr::GIPE (miuist1·o da fazenda): 

-E é por isso que siufo cuustrangimcnlo ern 
repeti l-o. 

Mas contestam-se esses pr·incipios, chegandu·se a 
comparar a sua observancia, ou applieaç<!o a um 
porco a cc\•ar-sG 

Portanto, Jeixanclo de parte na minar se as con· 
versaçacs, que teve o nobre senador com o infrr
nuncio aposlolico, foram ou n1o ~onvenientes, e eu 
estou persuadido que foram, acho qne mio é pru
dente nem de bom conselho que se envolva nestes 
negoctos um ministro, que nito é o principal res~ 
ponsavel pelos resultados de qualquer negociação: 

(Ha um aparte.) 
N.;1o houve negocia!:Oes ainda. Já que !alio nisto, 

é mislf~r r1ue explique um ponto. do discnrso llO 
meu collega do IrnÍ1erio, que foi notado pt>lo nobre 
sP.na.dor, que hoje allou. Tendo dito o meu hon· 
rado eollega que o internuncio apostolico acha\'a.-se 
munido de poderes espeeiacs para {!·atar da mate-da, 
desempenhando ao mesmo tempo uma missão orJi
na.ria. pçrguntou o nobre senador: ~<Se é uma mis
sn:o onlinaria,.. como tem poderes especíaes 'f,. • _ 

Esta. objecção, senhores, perante 'os principias 
de direito das gentes e da diplomacia n<!o tem 
va1or. 
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A miss!lo póde ser ordinaria, sem que por isso 
fique o ministro, delta encal"l'egado. inhíbido de trêf· 
tar ne qualquer ponto CS'{1C~ial. Os proprios rol· 
nistros dcuouúnatlos · plen1potenciarios e enviados 
ex.traordinarios, em geral,srro exelusiv:1menle in~Um
bidos de desempenhar uma. missa:o onlinaria, isto é, 
manter e cuUiva1' as relações Ue boa intr.Uigencia e 
amizade entre os Uous paizes, lratar dos negocias 
occurrentes, que niio th~penrl.:1m de podere:; espe
ciaes para ser rcsoh-'itlos etc. Dt:"sd"e que. porém, 
surga um negocio qualquer, que t~nha de traduz.ir-se 
em obrigação reciproca, então fazem-se precisos 
potleres CSflcr.iaes (l::t.ra entrar em ajustes sobre elle. 

·Assiro é quo o enc..."Wr<'gado de negoeios, ou um 
consul póde, cn1 eerta<~ Ol!casiões,tnr plenos poderes; 
é :1ssim que, para a troc-a de ratint~ações, se d5.o 
plenos poilPres; é assim que um plenipotenciario, 
p:~.ra negociar qualquer convcnçao, tem podLlTCS cs
peeiaes. 

Portanto, é eYidente que S. Re' ma. o Sr. ·inter
nuncio aposto!ico, sendo enviaUo ex.tra.ordinario, 
poderia não ter poderes csp<'ciacs. 

l.I;ts -p<.>rguntou-se : via esses poderes Y N~o vi, 
ncrn procurei vel-os.,DrsJe que elle disse que cs 
tava autarizad:J para trâtar da questão, e quem se 
diz autorizado diz que te01 po,JcrN;, deviaacreÕitar 
quE:' com í'lfcito cUe os 'Unha. Dahi n:to se SE'gue, 
porém, que houvesse uma miss<To es~ecial, uma 
em·iatura, pnra tratar de qualquer nf'goclO ex.traor· 
tlinario e só tleste-corno é de praxe-. 

Ct"eio, pois, que o meu coUega enunciou-se con
venientemente e só póde ser mal entendido por 
quem nllo presta attenç:lo aos te1:mos de q11e se 
serve a d iplomacía. 

Não sct, Sr. preSidente, ge me- falta algum 
ponto essencial em que tocasse o nobre senador, 
a n:to ser um ou out1·o, que, como disse a priMlpio, 
mnis ou menos SE" l't•fr,re. à minha pe:Hi<•a. DL'Sse~ 
não fan'i f",J.bi.'Ll:!l. Dcsagrar!.un-me semelhaulcs 
questões e só quamlo v~m SL•h certo aS;pe~~lo as 
at.:eilo! c então aceito-as, seja qÚal fo1· a consc
quencia. 

Não quero mais qul' o nobre senador, que andGu 
catmdo minhas expressões, repita que rebt>Hl"i-mc 
contra elle; não qm·ro tambcm excitar sua cnm
paixfl:o e muito iliL'HOS trazer ao senado factos, 
que sensil.ilisem ait~tla mais a S. Ex.., que se 
queixou de tel' ga~to sua viria no ministr•rio, acre
dit..u.do alé ~:ihir morto d~lle, quando eu. pelo 
contrario, :\rho qw• n Tll'ibn' .<>rmador, d<'IJflis qne 
~ntt·,:u para o ministerio, mPlhornu mmto dos; !>cus 
incommodos. 

O Sa. Sn.v'EIRA. Lono :-Como s~ dr~u tambem 
eom V. Ex.., quP- tem rcnioçado. 

O Sa. F. OcTAVIANO :-ToJos ell•?S. 

· O Sa. s .. \.HÃO oECúTF.GtrE (ministro da fazenda):
Em todo !.!aso, eu nunca qu~reria, c Dt~us me livre 
disso, que o nobre senador moiTesse por causa desse 
servivo. Entretanto, dou testemunho ao senadn de. 
que o nobr~ senador relnl'tou para entrar no minis· 
terio~ e· só aceitQu ufna pasta, mais em consiUCração 
á. a~i:r.ade que nos licava, do que a outro qualquer 

. mohvo. 

O Sn. F. OcTAVIANO: Isso sc'io arrufos de !{lO· 
mento. 

O Sn. BARÃo DE CoTEGTPE (ministro da fa~cnda): 
-Admitto que pndP.sscmos dh•Prgh· na m:ucha 
da administt·aç:to, mas não era mol.ivo para rom
pr.rnlOs a nossa amizade. Não tive mtrnto algnm 
de sac1·ificar o nobre senador , e pódc ser que eu 
errasse, nJas nffo me 'é perm1Uido antepOr ao inte
·rcsse publico minhas relações particulares. Sinto 
muito o que aconteceu; n1o estou, porém-, arre
pendido do que fiz. 

O Sa. PRESIDENTE :-N~o havendo mais quem 
qur.ira a palavra ..• 

O SR. TErx~<:m.\ JuNIOR :-Peço a palavra. 
O Sn. PRESIDE~TE :-0 nobre senador já fallou 

uma vez. 

O SR. TEIXEIRA JUNIOR :-Eu pedi a palavra 
pela ordem uma vez pal'a requr.rer o adiamento da 
discussão até que eslivesse presente o nobre autor 
do requerimento. 

O Sn. PI\EStnENTB : -O adiamento· nl'LG podia. 
ser proposto &entlo por quem tive"Sse a palavra so· .. 
bre a. malcria. 

O Sa. TEixEIRA JuNIOR : -Bem; P.ntão fallarei 
sõbre a materia em qualquer outra o~c.asíão. 

O Sa. CuNHA E FLGUEmeno requer a retirada. 
do seu requerimento. 

O senado concede a rrfirada. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM no· DIA 

FORÇA NAVAL 

EntT'ou t'm 3• discns!:lão a proposta do poder exe
cutivo eom as f'ml:'nda& approYadas em ~ discns; 
Sâ11, fixamlo a força naval para. o anno financeirO 
ue !877-48i8. 

Nilo havendo qurrm p~Oi~s~ a palavra, Yotou-!l.e c 
foi adúptar\a. com as .emendas para ser i-cmet~ida 
á outra camara, indo antes á commis~tto de r€'.· 
rlacção. 

PROROGATIVA DO ORÇAMENTO 

Prosegnio a !• ~isc~ss!io tla proposição n. H5 
do conentP anno, m'1.ndan1ln vtgorar no {o semE-stre 
rlP ·t877-i878 a lei n. :i,670 tle 20 Je Outubro de 
i875. no art. :t.o 

o Sr. Vi~ira c:la Sill>'a:-Sr. vre::.ident~, 
ea me havia inscrip!o para Í:1\l:tr sohre esta resolu~ 
t;~o; entretanto, se o senadü qtH~-r votar, dcsistir~i 
ela palavra.. 

O Sn. F. ÜCT.\.VIA.NO.-lh outros que querem 
falia r. Se o nohre st>nador desiste da pala••ra, en 
faltarei. 

O Sa. VIEIR:I.. DA SILvA:- Nesse caso usarei da 
palM•ra. 

Sr. presillentP~ o honrado senadr,r pela provincia 
da Bahia, que·cncetou hontem o d1•bale, dr,c\arou 
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que, como prova de sua consideração para çou1 o tivaS, o Sr. Martinho Campos, censurava o nobre 
governo, de1xaria passar a resoluçtto sem larga dis· ministro da fazenda, por essa mesma opinic!o. 
cussão. · Disse aquelle il!ustt·e deputado o srguinte : 

Ora,. desde que a opposição facilita a passagem de « A theoria financeira do nobre minnistro, Sr. 
·uma resolução desta naturcz.1., entendi.1. cu ser de presidente, nós bem ouvimos, é a do prodigo. 
mr.u rigoroso dever não occupar a attença:o do se· S. Ex. calcula primeiro a despeza ; esta faz-se e 
nado sem primeiramPnfc consultai-o se queria de quanto aos mejos de pa.gal-a, isso depois se verá, 
preferencia votar. Uma vez, porem, que o se- (Risadas.) 
nado entende que esta discussiio deve progredir, Foi o principio -que S .. Ex., ~om assombro geral 
occupar-ma·hei della, aceitando, como base de ai·" da ca(llara, aqui formulou da tnbuna. . 
gum:\S observaçaes que -tenho d~ fazer, o discurso S. Ex:. nos disse : «Nós calculamos primeiro a 
proferido pelo illustre senador a quem me referi. despeza e depois ver-se-hão os meios de occon-er-

0 nobre srnador reconhece que ainda nenhum lhe. 11 • 

governo pôde satisfazer completamente o preceito Se isto é um bom principio, e é possível, é só-
constitucional rel<ttivamente aos orçamentos. mente para os ricos. O rico gasta o que quer,porque 

o SR. SILvemA DA MOTT\: _ NP.nbut.a, não; os saiJe .o que lem na gaveta para. fazel' fa~e aos ~es
da regencia cumpriram. a doenr:a é da maioridade pf'nf1tos que f~z. Elle é senhor d~ que é. seu ; mas 
para cá. ' ~ o rH:~, q•te assnn proccJt.J, não ê nco mmto tempo. 

(Apou •lo.<.) 
O Sa. VIEIRA DA SILYA: - Bem, po~so tct-me 

enganado pela. maneira por que o nobrü senador 
pela Ba.hia se enunciou, ou antes foi S. Ex. que 
se enganou. 

O SR. Sn..vEm.A DA hToTTA :- A doença começou 
com a maiorida-de. 

·o Sa. VIEIRA DA SU.YA:-Segundo S. Ex., hoje 
e a: maioria da outra camara r(uem cr~a embaraços 
ao governo : o ma.! não vem da OP.posir..ão, mas da 
maioria,.o que S~ Ex.. attriiJue á ió.diseiplina. 

O SR, SILVEIRA DA. MoTTA :-Estou em desac
cordo com _o Sr. z;acarias nestc ponto : acho que ha 
disciplinil. de mais. 

O SR. VIEIRA DA Sn..Y.\ :-Não_ sei o que entende 
o nobre senador po1· inJisciplina. Scra:o algumas 
opiniOcs divergentes, qnc por ventura se tcem ma· 
nifestatlo na outra camara 'l Não creio que dahi 
tenham vindo embaraços ao goYerno para a organi
Z:l.Ç:to Uo orçamento, nem mesmo para· a marcha 
regular da admini.strp,ção. 

O Sa. F. OcTA.\"'L"·m :-Na eamara. n:to tem ha .. 
vida indisciplina; tem hat'ido falta de governo. 

O VIEmA DA SILvA :-Se a indis:iplina, a que 
allude o nobre S{'nador pela Bahia est~ na diver
gencia de opiniGes, notam se estas divet·genciastam
bcm no seio cla Opposiç<'io. Citarei alguns exemplos. 

Fallando na outra cmnar<1, o honrado senador mi
nistro da faz:enda, dis.~e S. Ex:.~ 

« O systema da administração puhlir,~ differe do 
da administraçffo da familia. Nesb. trat:t-se em pri
meiro lugar de saber da receita; na administra~:.a:o 
publica procura-se conhecer antes o que é necessa
rio despender. Se a depcza é urgmte, neee.ssari:l. 
indispensa.vel, torna·se forçuso carregar com o onus 
do im~osto. Sa é desnecessaria, então a rrceita 
pôde ser diminuída ou applicada a nutros. destinos. 

Um illustrP; dt>putado pela provinc:ia de Minas 
Gera~s~ ? ~r. Cesa_rio Ah•itn, di~se, em apartP, que 
o prmerp10 é emmentf'mente falc;o, Isto obrigou o 
honrado ministro a declarar que insistia em dizer 
que o principio é eminentemPj:Jte verdatlt>iro. 

Dias depOis, um parlarnent<lr notavel pelo conhe
cimento que tem da tactica das assembleas legisla-

·. S: ·Ê~~ :ie~z ·1;~;1;1- ~~ ·;~e~Íh~; ~ ~;ç;~~~(~ · f~ii~ 
ha tl'cs annos; elle é largo. Prefcl'ido aquelle Ol'Ç.a
mento, como á S. Ex. é indifferente a rf)l~t>ita, 
S. Ex. póde-se contenbr _l"'úm a rcsolu~áo que está. 
em discussão; m:!;S a eamara não pólle 1ceitar as 
doutrinas !i.nan,;{'iras de S. Ex.» · 

Portanto, o S!'. Marliuho Campos acompanhou o 
seu co-religionario, lil~putaJo pela provinda de 
Minas, não aceitando, como verdaU.eh·o, o prin-cipio 
g_ue o honrado ministro da fazenda havia estahe· 
leeido. · 

DiverJente desta opini[O de seu&; illustres co-re· 
ligionanos sustentada na outJa' camara, o nobre 
senador pela Bahia, quando fallou hontcm sobre a 
prorogativa, sustentou o principio do honrado mi
nistro da fazen~a. como verdadeiro. 

O Sa. z~cA.RIAS:-Apoiado~ Acho que é. 

O Sa. V rEmA o.-\. SILvA:-Se a -imlisciplinã da 
maioria está ua discordancia de dous ou tres de. 
seus membros soiJre um ou outro dos principias 
sustentados pelo gablnete, o mal n:lo é só da 
maioria, (l. divergcncia tamb)tn reina na opposi•;<1o 1 

o que muito mais é de c.2usar reparo. 
Ainda outro exemplo. 
Entende o honrado minbtro da faz.enda~ que se 

deY.e amortizar a di\•ida de preferenda a amor
tizar o papel moed:;t. Com esta opini[o concorda 
um dus chcf~s da opposiçM liberal ela cam::u·a, o 
Sr. D.mtas; mas della. discorda o nobre senador 
pela Bahi::l. 

O SR. ZA.r:ARI:\8 :-Apoiado. Discordo. 
O Sa. VIEIRA DA. StLVA :-Portanto, S. Ex. nã0 

póde alludir :i. imlisciplina da maioria, qnando a 
opposiçaü lambem nllo lhe oberlece. 

S. Ex.. considerou que a actual maioriil. da ea
mara crea~ embaraços ao governo ; mns donde 
procE-dem elles ; como o póde asseverar o nol11·e 
senado!'? . 

Outra questão aventou o nobre senador, referin
do-se ao que na. camara dos deputados disse o Sr. 
conselheiro Henriques, quando defendeu da tt·ibuna 
t'sta resolução prorogatlva. S. Ex. enxergou, no 
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que dissB aq~elle illustre deputado, uma. tbeoria. di'spezas publicas e d stribuiçâ:o da contrihuiÇ:Io 
pc~igúsa, e rP.eordou, por essa occasi!o, que taes directa., como em sua sabct101·ia parecer mais accr
thc(ll'ias, havia i t annos, tinham sido combatidas to.do is r:ircumstancias e condições do pa.iz, ou 
uo senado. quando apresentallas pelo ministro da manüando vigorar em todo ou em Parte do cx·tn·(~i
fazenda o Sr. Carrtto. cio Sfoguintc, o orçamP:nto tlo ex.crcicio passado ou 

Sr. presidente, eu entendo que }la grande diffe- vigente, quando de· nenhuma altPraçiio pos.sa ellc 
rença entre a thcoria sus[cntada no scmdo pelo carecer, ou decretando essa alteraçlio na resoluçãú 
Sr. CarriLo, ministro da fazenda. em i866, c o que prorQgativa; ou por actos distinctos, decretando a 
disse o Sr. liE'nriques na outra cnmara quando se despeza e a receita;. e tanto, Sr. ·prcsiilcnte, a nossa. 
Uiscutia. a. resolução, que agora. nos occupa. constituição prescinde de um orçamento atmual da. 

O Sr. Ca.rr:to ententlia que o go,•erno, segundo a contribnição directa, q•Jeno art. 171 dispõe que to
nossa constituição c direito publico, nti.o n~cessita, das as contribuições directas. á. excepçíio daqurllas 
para cobrir impostos, que estes sejnm votados an· que foi'Ml a.pplicadas aos juros e amortização da di vi~ 
nualmente, e baseava-se especialmE'lnle na. llisposi. da publica, serAo annmlimenle estabelecidas pela 
~a:o do art. i 71 da constituiç:to ; a: Todas as contri· assembléa geral, mas continuarito até que se 'Publique 
buições directas, á. exccpç.tto daqu •lias que tiverem a sua d~rogação ou sejam substituidas por outras. 
applicação ao juro e á. amortização da di,•ida pu· « Logo, Sr. presidente, a Constituição prescinde 
blica, ser:to annualmt>nte estabelecidas pela assem- do orçamento, ao menos por algutn tempo do an·no, 
dléa geral, mas continuarão até que se publiqu~ a das contribuições dircct.'\5, quer sejam, quer não, 

·sua Mrop:açl'iO. " applir:ada!l á amortização da divida puhlica; c a 
A thcoria daque, lle ministro provocou protesto constituição é o nosso codigo fundamental e não 

soltmne tanto dos liber<J.es como dos conservadores crr<tmos, obedecendo. a. » 
e deu lagar a umn discussão luminosa, .e~ que O Sr. con~elheiro Henriques, portanto,.ni'í.o sane
tomaram parte o nobre senador pela Balua, os ciona o principio do Sr. Canão. O qnc el\c diz é 
Srs. Pimenta nuenn, Sóuza Frani,';O e visconde de· que a prorogaç!tu, medida extraordinaria acnnse
Itaborahy, ambos de saudosa., memoria e outros ora- lhada pelas necessidades .. n:io é inconstitucional. 
dores, e ficou bem patente que na constituição não Creio, Sr. presidente, ~ue a ~eitura do que se 
havia disposição algllma, que autorizasse o governo tem escripto a respeito do budget francez e do 
para cobrar os impostos sem autorizaçtro da a.s· budget inglez dispertou esta e outras interpretações 
semblca geral lrgi~lativa: da nossa. con~ituiç.ão em relação aos orçamentos e 

O visconde de Itaborahy, por occasião dessa•dis· tem derramado algum3. confusão a respeito dos 
cussiio, depois de estabelecer a devida distincção orçainen tos ofdinarios, orçamentos extraordina
entrc contl'ibuiçaes direclas e indirectas. e do dcs~ rios, etc. 
Cl'iminar as contribuições dire.clas chamadas de A França lemb1·ou-se da descl'Íminaç!to de um 
repartiç1o, das Contribuições directcs qu~ os fran-· orçamento ordinario e de um orçamento extraor· 
eezes chamam de quotité, lcmhrou que, '\uando foi dinario, como meio, talvez, de poder rt!alizar eco
pl·oc!amada a nossa constituição, nri.o ta via con- nomias, que} em verdade, n1o realizou. Esta idéa, 
tribuiçOes directas de repartição, como ainda. hoje apregoada pelo Sr. Fould e enlll:o accelta, já. foi 
niio ha., entre nós. O nol1re senaU.or pda Bahia abandonada., visto que no orçamento de 1872. 
acomp:mbou, se nlo me engano, a opiníão do Yis- não se trata dessa dil'\eriminaç.<'l:o. 
conde de ItalJorahy, tanto quE', fallamlo aqui sobre Paizcs ha em que ·se entendeu que dc\'ia haver 
a materia, disse: ~Não d~senterre-se ma.ts seme- llffi orçamento normal e um orçarnrnto extraordi
lhante questão; está morta. 1:1 na rio. O orçamento normal entendia-se que, uma. 

Mas o Sr, consf':lbeiro Henriques n[o !'USt~>ntou a vez votado, continuava. em- -çjgor até ser revogado, 
opinião do Sr. Carr:ro; o que disse foi qne esta fix.ando-se então a ret~eita e despeza do Orçamento 
resolução estava de pE'rfeito a.ccordo com a opiniJo ex.traordinario, afaslilnclo-se desta arte da co·parti~ 
dos r.ossos mais notaveis estadistas, os quaes, cipação do corpo l('gislativo. Disso me consta. ter 
como ministros de fazenda, teern referendado 21 havido exemplo na Dinamarca, quando se tentou 
prc.rogaçoes do orçamento, estando de perfeita con- uma constitmç~o comroum, estabelecendo-se a se· 
formida.de com o pensamento das camaras legisla· paração entre o orçamento normal e o orçamento 
tivas, no longo pcriodo de H annos; que, por con. extraordinario, devendo csle s·er votado de dous em 
seguinte, _parecm-lhe que a resoluçllo nada tinba dous annos, o qual sempre importou no total das 
que se podesse dizer menos conforme com a consti- despezas. · 
tuição do lmperio ; e ent1io accrescentou aquellP- Creio que isso ntto é roais do que uma imitação 
illustrl!' deputado pela. Parahyba. (Lendo): inft~liz do que se pratica na. Inglaterra com o ron-

« Tratando das a.tlribuiçocs do poder legislativo, solidnted fond. 1\a Inglaterra, ha serviços-, que, in· 
ella diz o seguinte no art. 1.5, § {6: "fixar ;"tUnual- depenO ente mesmo dt'l uma votaçl!o, são realisados 
mente as despezas Pllblicas e repartir a contribuição pelo consolidated fond; sa:o compromissos que a na· 
directa.)) N!o determina, pGrém, a maneira porque ç!io acceita, que r,ontinuam. e para os quaes se mar· 
deye ser feita annualmcnte, ou todos os annos, a cam rendas espéciaes, por exemplo, a dotaç:to do 
fix.aç1to das despezas publicas, e nem a repartição soberano, o JUro da divida etc. O governo occorre 
da contribuiç1io directa, e não o fazendo, deixa!o a estas despezas sem ter necessidade do consenti
ao prudente arbitrio do poder Iegi~1ativo. mento do corpo representativo. Mas, Segundo o orça· 

,Vóde1 poit~, este ·deliberar sob1'e a fixação das meiÍto de i857, ~obre uma receita de!. 707000,000, 
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nilo excederam de :C 2.000,000 as desrezas qur. se 
fizeJ•am, se exceptuarmos o Juro da divida. T:lt's 
silo as d~spczas, que o govei'IIO inglez póde fazer 
sem que sejam votadas annualmente. 

O Sn •. F. OcTAVIANO dá ~m aparte. 

absolutas; se o nosso meio circulante nlto fosse 
papnl-moerla, mas moeda rnela/ica, ·eu entenderia, 
eomo o nobre senador pela Bahia, que, desdo que 
lwuvesse supe1•abundaucia. couvinha arnnrtizal-o; 
mas desde que o meio ci1·culante comptie-se de 
papt!l-moeda, e que tl quasi indispensavel o que 

o Sn. Vzr.IRA ·DA SILVA:-0 orçamento normal e ex1sto pam as nossas lt·ansacçõos. será conveniente 
cercearão muito impo1·1an1.e das allrihuir,ões de par· antes amortizar a diviua, por isso que é gmndc 
lamento e por isso lem sido regeilado, emilo1•a ai· .o capital immobilisado o que póde ir fecundar as 

d é 't 1 · d nos:;us industtias, e sobretudo a nossa agricultura. 
guns entcn am que .mui 0 oglco que as ''spezas, As circurnstancias do nosso paiz divl'rgem, poJ'· 

· que nao se podem deixar de reaiJsar, fa~am parte tanto; elas de outrosJ.a;zes ,· na Frauc,,aou na Ingla· 
de um or~amcnto permanente. 

E nrro se confunda esse orçamento normal com te1·ra, se tivosse havi o necessidade (1o uma emissao 
os . orçamentos orclinarios e os extrao1·dinarios, tle papel moeda po1· causa de uma guei'I'a ou por 
porqne o orçamcnlo Ol'dinario o o extraordinario qualquer outro motivo, acredito quil. cessada a 
não despensam votacilo do parlamento... causa, que havia dado lagar á emissão, fosse conve-

niente que o govemo tratasse de amortizar o pa~el 
O Sn. ZACAmAS:-Apoiado. moeda ; mas entre nós, que estamos em· condiçiio· 
O Sn. VJEIM OA. SILVA:- .•.• e entretanto a muit·J diveJ·sa, onde o paJlt'l é que está em circula· 

FrançaJ'á abandonou essa descriminação. Em i872, çcro, como retirai-o sem que haja falta de meio cir· 
corno isse; já não se fez o orçamento ordinario culaute ? não o podemos retirar. · 
e extraordinario, porque vio-so que não era· por S 
ahi que se haviam de realizar economias. . O R. ZAcARIAs : - Foi lambem por causa da 
· Não duvido que o legislador conslituinte, entre guerra que se fllZ emissilo. 

nós, so lcmilrasse de estabelecer, como em Ingla· .O Sn. VIEmA DA SILVA :- 1\las ·a guerra n<to 
. terra, o consolldated fond parafazm· frente ás despe· nos obl'igou só a emissão de papel moeda; tive· 
sas que, uma vez decretadas, eonsidei·am-se ve1·da· mos de contrahir lambem grandes emprestimos, 
deiro compromisso, . como a dotaçiio imperial, o ~anto intemos como ex temos ; ll os emprestimos-

. serviço da ui vida, e por este motivo determinasse o ·mtcrnos trem, como S.Ex. sabe, o inconveniente 
que se acha disposto no ar!. i7i, isto tl, que as de immobilisar capitaes que são retirados da cir· 
contriiluições directas à· excepção daquellas que culaçilo e que deixam de fecundar a agricullu•·a e as 
tiveram applicação ao jm·o e amo1·tisação tia div1ua outras industrias do paiz. 
publica, serão annualmente esta!Jelecitlas .pela r lia um aparte). 
assémbléa geral, mas continuarão até que se publi· 
que a sua revogar.<io. Nesta disposição do art. i7i, Em conclusão, digo que a experiencia, a pratica 
eu vejo o germen para estaiJelecer-se entre nós 0 e o conhecimento dos negocios publicas é p•·ova· 
que se p1·atica na Inglaterra; mas o que não en· ~elmente que ~c.onselham o governo antes a amor
xergo é que essa disposição autorise a subt1·ahir-se IIzação da dJVida do que a amortizaç<lo do papel 
do parlamento a atlribuição de votar os impostos moeda. . . 
e de fazer os OI'Çamentos, attribuição importan· Sr. presidente, fiz mal cm tomar hoje a palàvra, 
tissima a que niio podemos renunciar. porque não podia occupa I' a tribuna ilurante uma 

hora pelo estado de minha sande e, assim, ponho 
O Sn. ZACARIAS : -Apoiado. termo a estas considerações, pedindo desculpa aos 
O Sn. VIEIRA DA SJLVA: - Creio, pois, ter de- orado~cs, que se acham insc1·iptos com a palav~a, . 

monstrado que não se' póde ·confundir a opinião por nao ter esgotado a hora, embora Já .muito 
emittitla na outJ·a camam relo illustre deputado adiantada. 
pela Parahyba, com a ~rillJáo que foi sustentada 
aqui no senado pelo mllustro da fazenda de i866. 

S1·. pi·esitlente, estra!lh_ou o noilre . senado!' pela 
Bahia que o honrado mllustro da marwha d1ssesse 
que o cenJ.·o de g1·avidade se achava no _senado e 
não na carnara dos deputados. A este respe1lo, S. Ex. 
abundou em consideraçpes sobre a nossa Yida par
lamentar, que mereceu-lho detitlo examl1, e cm que 
ufio posso en!J·ar po1· n:1o me pa1•ecer, que tenham 
cabimento neste debale, que e rcstl'icto. 

Depois passou a oufJ•os assumptos, 'concluindo S. 
Ex. o seu- discurso impugnamlo a p1·oposta do hon· 
rado ministro da fazem! a, I'clativamcntc :l amol'liza
ção da divida, que o actuat minisl1·o prr_ferc a an!OI'· 
tizacão do papel moeda. Eu, Sr. p1·es1dcnlo, SIJlto 
nfio · pode•· at•ompaniiar, ainda que de longe, esta 
discussão de tanto alcance pam o pniz c do tanta 
actualidade. Nilo participo, ncsto caso, das thcol'ias 

~ lir. P, Octln'inuo 1 - Se meu honrado 
am1go, que acalla do fallar, tem direito, como um 
dos omamcntos do senado, a escolher a hora pai'il 
nprcsentar suas consitleraçilos, o mes1uo n:Io mo 
succedr.; e, por consequencia, aceito com· prazer · 
esta ultima hora para couvei'Sal' um pouco sobro o 
assumplo, que nos prcoccupa a atlenção. 

E' evidente quo a opposiça_o dq senatlo n~o pro. 
tolla este debate; e, g,-, arn·ovcJto esta ultima ho1·a tl 

I . ' p01·q~e lOJO nfio se podenl votar. 
O Jllusti'<Hio s~natlO!' pela província da Bahia, 

q~o com tanto lmlhant1smo occupa q_uasi todos os. 
ti tas t~ atten~iio do sonado, j:l onuiic1ou um pen
samento, ·que tl ?Ommum :l toda opposição liberal 
desta cam:!l'a. DOJxamos do oppo1··nos :l passagem 
d_csta mctiJda, não porquo n:lo lenhamos justo mo· 
llvo pal'a fazer-lhe opposiç<io, mas porque nas cir-
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cumstaneias cspeciacs, em que o govorn o se deixou 
coltor:ar, mlo podemos acompanhal·o no seu erro 
e consenti1· na al'rccada~·iÍO tios impostos sem uma 
I~ i que a autorir.c. · 

NilO ha nccessidatle rlo repetir mais que a opiniilO 
lihcl·al, bem como, C1·cio eu, todo o senado, mlo ad· 
mi !te que no Umsíl se. al'l'ccaclen'i os impostos sem 
lei expressa ,Jo padamcnto, sern lei an1ma do or· 
çamento. 

Peço,.pol'll!'ll, licença ao . distin<:lo sonad~r pela 
Bahia pam d!Z<Ji' que cilc fo1 bcnorolo <le ma1s com 
o •ovemo, quando attenuou a falta, por este com
m~ttida, do ainda nestc·mer. de sess;io não ap1·esen· 
ta1· ao senado um Ol'r:amento normal. Se ha anno, 
cm i1uc, no meu hum'ildo modo <lo elltenrlur, o go· 
vc!'llo se não pótle justificar dessa falta, é esto. 

O governo devia recordar·se de que llilo, po1· c~llpa 
nossa, nem tla nação, mas .ror culpa sua, estive
mos ssrn J'epresgntar~ilo nacwual duran.to um ~nno 
inteiro; e lambem de que quanto mut; se dilata 
uma situar-ão tanto maior tl sua rcsponsahilida<le c 
mais necéssita ella ii· entrando nas boas p1·aticas 
antigas do syslema representativo.. porque mio se 
pótlc qncix:u· de flBJ'lurbação no seu programma, na 
sua m:u·cha, nem de falta tlo confl:uwa tlo poder, que 
cntJ•c nós mais perturba a Wtl'cha dos partidos. 

Em que occupou o ministcrio quaiJ·o mezcs de 
sessão na camam tlos S1·s. deputados"/ Qual o pl'O· 
jcclo de lei que o senado j:i riJt:ebcu 1 Qual a re· 
forma indícad:1 pelas necessidades publicas c a que 
os honr:ulos minish·os houvesscrn attentlido? 

E ha alguma attenuante para seu procedimento'? 
Dir:l meu uoiH'e amigo ministro ria fazenda : 

" 'fern havido algJJma manifestação de opposição d.a 
pa1•le do ·P!'Opl·io p:u·ti~o d? fjOVe!'no. " 
· Sr. p1·estdente, se o llllll!Sleno lutasse, como 

lutou o honrado senador pela Oahia c como lutou o 
honrado Sr. visconde do IIi o Br:tnco com uma op
posi~ão formal no seio do seu prop!'Ío pal'lido, cu 
acharia pam elle uma attcnua1tto; mas as condioües 
do ministedo actual nilo são as mesmas em que se. 
acharam o honrado senador pela Dali ia (l o St•. 
vis~ouda elo Rio B1·ancc; não; o ministerio a dual 
tem vivido em calmaria, tem abandonado as dis
cussões da camara dos S1·s. deputados, nada faz, 
nada propõe. 

Po1· conseguinte, nrro ha nada que attenue o facto 
ele havermos cll('gatlos ao segundo período Jcgisla
livo o w1o lermos a lei de orçamento para a tlis· 
Ct!SR:1o do sen:ulo. 

Outr'ora, S1·. (ll'esidcnte, os dislinclos scnatlorcs, 
qt:o formam a phalangc direclol'il tio partido con
sci'Vador, scrnpl'O se Ol'guiam iiC{Ui para nos con· 
dernna1·cm, a 11lis os li!Jcracs tia ·camam, quando 
lhos m:uula·•amos o Ol'<~iunenlo tar<lc. N:io <•ra 
fjiWIHio dcixal'amos de m:1111lal·O, era quan<lo vinha 
um pouco tanlc. Entretanto, hoje nem Oi'l~amcnto 
se IIDS manda I Esrjuecíl!n·SO os ho!H'ados senadores 
das tJ•:u.li<~Õ·'s glortosas do seu tempo, desse tnmpo 
de rJ uu tai1to se ufanillll, cm que Cl'illll os Jiscaes do 
Jli'OC<'IIÍillCII(O da canJal'il, 

Desta rcz uilo silo os Jiscaos; Silo, p<'IO conll'ill'io, 
os rcos principacs do m:io procotlimcnlo tio parla
mento. 

VQL' IV 

E, S1·. pl·csitlcntc, tenho sempro pendor pam 
achar os defeitos da nossa fôJ•ma de governo, pelo 
modo po1· cruc ó exercida no Brasil, mais nos mi· 
nisle1·ios do que na camara dos deputados. Sabe
mos qne o systema rcpl·cscntativo nos paizes, onde 
ello tem dado gmndcs fi'Uctos, exige que sejam os 
ministms os principacs directores das camaras, 
pam quo n:io se at!i·ibua :ls capacidades some
nos aquillo que se devo altribuir :ls capacida~ 
dos prineipacs. Devemos suppor que o gabinete 
é composto dos p1·indpacs oradores, de homens 
dislinctos das duas camams c que, por conseguinte, 
devenrler força sufficiente para dirigir seu partido. 
A censura, portanto, cm que pótle incor1;er a camam 
dos Srs. deputados, dévc sct• levada :l conta de seus 
directores, rruc são os ministi'Os, solmtudo os mi
nistJ·os deputados, a quem cumpre zelar o credito da 
camam onde tecm assento e onde tlevem ser consi· 
demdos chefes, porqu<J, 81·. presidente, ni!O dei'O 
suppor que o honrado duque rle Caxias e meu dis
tincto amigo o S1·. uJinislro tia fazenda procumssem 
nagul'lla carnnra para ministros os deputados, que 
al11 não tivessem a inJluencia necessar1a pa1'a obter 
da cama1·a os meios <lo IJcm gOI'CI'nat• o paiz. 

Eis aqui, Sr. pl·csidcnte, à distincção U.LJÍea que 
faço entre a minha opiniiío c a opini:!o do1Jonrado 
senador pela Bahia: S. Ex. qn1z ser hcnevolo do 
mais com o gabinete; e por isso nilo aclmim que o 
nobre minist,·o da fazenda começasse sou discurso, 
como doclamram as folhas, dizendo que estava 
pi'Dmpto a sulls<:I'OVel' rruasi todas as opiuiüés omit, 
tidas pelo nobre senador pela Bahia. 

~las 11islo mesmo Yi um g1·antle ldumpho do 
meu illustre amigo sohrc S. Ex. o Sr. ministro da 
fazenda, pOi'fJUC, ha dons dias, estamos a attrihuir 
culpa a quem só a tem em segundo Ioga!', quando n 
theoria, de que se accusa ao S1·. Ca1·rao e ao 
S1·. dcpulatlo pela Parahyba, foi sustent.1da no p11r-· 
lamento pelo honrado minisfl·o da fazenda em !8fí3. 
Eu pel'lencia :l camara;' ouYi S. Ex. cnuncim·-so 
nesse scnOtlo. 

E' wrd<~tlc que os lavamos cm tempo de obuliçiio, _ 
u:lo tínhamos itléas assentadas. Quero crer que o 
noilrc winistro repudiou essa lhe.oria e com razão. 

Pol'lallto, um g1·:uHie ldumpho agora se obteve ou, 
J!Cio contra!'Ío, acredito em boa fé que a questão foi 
en li!o tJ•alatla tle leve. 

RccoJ•tla-so o honl'ildo senador pelo ~[:u·anh:io, · 
meu colloga naquctl:t sess;io (o Sr. Mendes do Al· 
mci<la), que houYc um pi'Ojeclo sobre impostos de 
mincrnÇiÍO que, por esquecimento, m1o ent1·aram 
no or~nmcnto. Alguns deputados diziam qtio esses 
impostos deveriam continuar, embora lli1o csliYcs
sem comprchendidos no orçamento. So!JJ•e isto 
IIIOVCU·SO diSCUSSiÍO, O O JIOU!'C minis!I'O tia filzcncJa, 
cnliio Dl'llamento tla<)lJCila ca:m como !tojo c desta, 
sustentou cont1'11 outro honrado scnatlOI' pela su~ 
pl·ovincia, tamhcm Ol'llamonto tlaquclla o desta 
casa, o do qnal lodos nós lemos saud:lli<!S, o 
Sr. Ferraz, a Uworia quo tlepois o Sr. Carl'i1ú acoi
tou.. sem l'epa!':tl' que devia Jilzol·o a IJOJ)cJicio do 
inrcnla!'Ío, pOi'<JIIO de adrersarios uada se aceita 
scn1 muito cuidado, 

O nobre 111inislro JJiiO aprcsenlotl essa opini:io 
'J~ 
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como fntCto do um estudo profundo ; allcgnva-sc 
necessidade de se entender desse modo a consli · 
tni1fin; mas, digo, no parlamento po1• vezes t•ss~ 
excentl'icidado do opini:1o .tem apparecido; não fo1 
só o Sr. ministro do :1866 quem a sustentou .. · 

tanto funccionario, não tem Hido por se!J pa~tido 
elevado :i posição de /cariei' o, portanto, sua opi· 
ni:!o não póclc ter tal influencia que mereça um de· 
bato especial. Al.ém. de que o nobre senador tratou 
tbssc. assumplo mCHlcntemcnto c não para fazer 
dellc um ponto capital. 

O Sn. ZACA~IAS :;-Appareco de :lO em :10 annos. 
O Sn. F. OcTAVIANO : - .. ; j:í em :18ti3 tinha 

sido sustentada essa theoria, quando quem a sus· 
tentava devia recordar-se de que nossa primeim 
lei do orç.amento, a de :1828, teve logo cmdado de 
dizer: "Ficam em vigor pelo anuo de :1829 os im
postos ~cluaes o~ que ex_istirem, até que se faça 
nova le1. • Não duse: "liJCam cm pé toilos os Jnl: 
postos até que se faça outra lcin; mas-pelo anno 
do 1829-até que se faca nova lei. 

Eu, ·sr. presidente, não tinha intenção de neste 
dehatc dizer grande cousa; só queria fazer um re· 
dido ao meu hom·ado amigo pela província da Ua
hia, que hontem o abria, coni a p1·oficiencia com que 
semprtl falia; e é que, embora tivesse dilo que as 
circnmstaneias teem ob1·igado diversos ministel'ios 
de ambos os partidos a adoptarem este expediente 
da prorogaçáo do orçamento, fizesse comn~igo votos 
mui lo fo~es, para que não lenhamos mà1s de usar 
deste meio, para quo nossos governos apro· 
veilem os primeiros mezcs de sesst1o, afim do que 
tenhamos orçamento. E' preciso que o parlamento 
abandone este modo de sempre so snll'ragar, di· 
zcndo: " Jti se fez, j:l fizemos. » E' preciso aca· 
bmnos com isto. 

A prorogação do orçamento tem .sido, e é hoje, 
uma necessidade; mas devemos confessar que e.sta 
necessidade é muito triste. Todos nós reconhe
cemos; os proprios Srs. ministros teem reconhecido 
que este procedimento ó m:io. Por que nrro havemos 
todos nós tle fazer esforços para pllr 11111 aavo 
neste abuso ? Por que o honrado ministro da fa
zenda cm um anno cm que sentia quo as indnstl'ias 
do paiz e o credito do Estado prec1savam de maior 
al11HlÇfiO dos homens publicas, não foi mais tenaz, 
mais enet•gico na camam dos Srs. deputados, ou 
não obrigou os leaders daquella camam, seus coll~
gas, a fazerem com que a altençrro da maioria reca
hissn sobrr este as~umpto e nt1o sob1·e a~snmptos tle 
nenhuma importancia, assumptos espoeulativos •.•. 

· O Sn. VmmA nA SILVA : -Como theoria peri
gosa. 

O Sn. F. Or.TAVIANO :-Todavia, pc1·mitta o nohro 
senador quo nessas expressões quo S. Ex. leu cu 
encontre tambcrn o mesmo perigo que encontrou o 
meu nolll'e collega. E' bom que nestas mate1·ias não 
procuremos filagranas, nem franjas; vamos sempre 
pcln caminho mdical do nobre senador por Goyr.z. 

Quero a constituiç:io entendida e praticada pelo 
modo por que o tem sido, desde que nós temos sys· 
tema representativo ; m1o quero nada mais, nem 
nada menos; contento-me com isto. 

Se os nossos maiores, tão illustrados como os 
nobres senadores c mais illustrados do que cu, 
nas épocas ~roximris da in.tcrpi:etaçiT? constitu· 
cional, não hrma1·am esse prmc1p1o, nao scl·emos 
nós que o vamos firmar. O que elles praticaram é 
que ú a verdade do systcma. 

Elles entenderam, como entendeu o nolm se· 
~aLiar, e ~:amo felizmente o teem reconhecitlo todos 
os p:ll'tidos na tribuna do senado, que neste paiz 
não ha autoridade nenhuma para cobrar um im· 
posto, nem para deeretar uma despeza sentia o 
parlamento (1lpoiados). · 

Temos visto o executivo arrogar essa faculdade, 
mas sempre debaixo da censura do parlamento, 
e reconhecendo, quando estiio em opposiçiio, que 
fizeram mal. E is lo já não é pouco. Eu me contenlo 
que os homens políticos, quando praticam um eJ'l'o, 
liatam depois nos _peitos e mostrem penitencia, 
ainda que seja quan1lo elles estão longe do poder, 
porque, emtim, sempre nos fica o prazer de ver 
attcndidos, em algum tempo, aincla. quando não 
seja muito p1·oximo, estes esforços das opposições. 

O Sn. ZACARIAS :-Alargamento de ruas. 

Os nobres senadores hito de ter reconhecido, em 
suas consciencias, que, se não fossem as opposi· 
cões; o systema rep1·escntativo entre nós estaria 
inorto. Debato não havcl'ia se os libemes o aban· 
danassem, pórque cm geral a tendencia do todos 
os senhores é para votarem sem discuss:io. . . 

O Sn. F. OcTWIANO :-... sobre cousa~que não 
nos interessam no momento actual ? 

O que nos· interessa, no momento actual, é evitar 
que o povo hmsilciro pague mais impost.os, como 
cst:l ameacado do paga1·; e isto não. ha de sc1· evi
tado ro1· meio do diseussüo8 philosophicas c histori
cns; ha de ser pelo çxamc de nossos recursos. 

O honrado senado1· pelo !\!aranhão cumpri o um 
1lever de co-rcligionnrio, defendendo um deputado, 
cnja opinião ·o nobre senador pela Bahia combateu. 

Nós 11ão lemos o direito de ccnsm·ar aqui os de
pulados; mas suas opiniões publicadas pelos jor· 
nacH podem sm· combatidas nesta casn, como as de 
qaalqucr escriptor ou orador do pai?.. 

Nilo cntmrm ncit:l quesl:lo, mesmo porque 
case Sr. deputado, não ol.Js!anto ser um Impor· 

o Sn. ·s,LvEriU DA 1\loTTA :,...E é o que devia 
ser. 

0 1!R. F. OCTAVIANO :-Portanto, bojA o ~ystcma 
rep1•escntativo no BJ'ilsil púde-sc dizer quo depende 
do meia dnzia do Yelhos, que talvez cm breve des
apparer,am. VV. EExas.lcr:1o do se dividir cm dons 
pa1·lidos para c1·car0m uma opposição fictícia, pot·· 
que a natural tende a dcsappm·eco1'. 

llallo desse modo, porqu'o vejo gmndc tenacidade 
cm r1uorer se mostrar que n:to. existo um pa1·li,Jo 
lil.Jcral ; qne ludo é unanimemente consc1·vador, 
cxcnptuada meia duzia do vozes de ·oqcolas nesta c 
na outra camam. J:l ouvi dizCI'·SO na cau1a1·a dos 
S1·s. deputados c[ne por este moliyo e que o parti elo 
liberal não rnam ou representantes; do sorte quo 

......... 
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aquillo que_ existia, ha roucos annos, que dava ao 
. 'Brasil exercitas, leis, dota~ilo ao pl'incipe, isto j:l 
Mo existe, porque o que havia ora um phantasma; EM 28 DE MAIO DE 1.877 

o que ex.islia ora o p:'LI'tido conservador, que eslava rnESIDENCJA no sn. VISCONDE DE JAGÕAnv 
ausente, e a nação nilo estava t•epresentada I 

Ora, j:í veem os nobres senadores que, se conti· l!lummn.J•io.-ExPEDIENTE.·-Redacçilo.-OnoEM 
nuarmos neste proceder reciproco, o de negarmos a no ou. -Pensões.-Observacão do Sr. Dias de 
existencia de dous reaes, vei'Cladoit·os e naturaes Carvalho.-Jubilaçilo.-Pensdo.-Prorogativa do 
partidos, como silo o conservador e o liberal, não orçamento.- Discurso rto Sr. Corroia:- Expli· 

. representamos aqui senão uma farça e uma farça cação do Sr. barão de Cotegipe. 
bem custosa aos cofres publicas,. aos contl'ibuintcs 
do paiz. A's :1:1 horas dá manhl fez-se a chamada e acha· . 

Creio, Sr. presidente, que V. Ex. não tm·á de ram-se presentes 28 St·s. senadores, a saber : 'is
dat• a palavm a nenhum collega. Preenchi este conde de Jaguat·y,Dias de Carvalho, Cruz Machado, 

· pouco tempo, pam que algum_ orador distincto Ahneida e· Albuquerque, barão de 1\lamanguape, 
tenha occasião de fallar no primeit·o dia de sessão. hat•ão da Laguna, Luiz Carlos, visconde de Abaeté, 

· Apenas quiz salvar meu modo de entender a Chichol'l'O, FigueiJ•a de Mello, Jaguarihe, visconde . 
situação e declarar que o gabinete nfio tem atte' de 1\luritiha, Correia, visconde do Hio Grande, J•m
nuante ·nenhuma para não haver apresentado ao queira, Bat·ros Barreto, llat·ão de Camargos, Vieira . 
senado orçamento no devido tempo. da Silva, barão de Cotegipe, Fausto de Aguiar, 

Voto pela prorogativa. Joilo Alfredro, J9bim, Paranagú:í, Zacarias, Godoy, 
marquez de S. Vicente,~ Leitão da Cunha e Diogo · 

Ficou adinda a discussfio pela hora. Velho.· • 
o Sn. PnESIDENTE: deu a ordem 110 dia para 28 : Deixaram de comparecer com causa participada 

os Srs. : 
Continuaç,ão da 2• disr,ussilo da proposioão da Diniz, barão de 1\Iaroirn, bar~o de Pirlfllama, Fir-

camara dos Srs. deputados n. 70 do. cOJ•rente anno, mino, Paula Pessoa, visconde do Rio Branco,· Si I· 
approvando a pensão concedida repartidamente aos veira Loho, Paes de l\Iendonça, Antão, Ribeiro da 
menores Maria, João. e Salustiano, tilhos do i • Luz, Fernandes da Cunha, Saraiva, Cunha Figuci· 
cirurgiilo de com missão Dr. Augusto Cesar de redo, Nabuco, marquez tio Herval, Pompeu, viscon· 
Sampaio Vianna, e :í outra. . , de do Bom Retiro, visconde de Caravellas, visconde 

de Nitherohy, Teixeira Junior e Silveira da lllotta. 
3• discussi!o da proptlsição da mesma camara Deixaram de comparecer sem causa: participa1la 

n. 63 do c01·rente anno, appt·ovando a pensão con· os Srs. : · 
ceditla a D. 1\Iaria Antonia de Araujo Doria c Barão de Souza Queiroz e visconde de Suas, suna. 
outras. 

O Sn. :1• SECRETARIO deu conta do segui_nte 
2• dita das proposiçlles da dita camara e 1lo 

mesmo anno : . BXPEDIENTE 

N. 61, approvando a pensão concedida repat·ti- Officio de 26 do corrente mez, do i• secretat•io 
1lamente a D. Auna Etlellrude~ do Menezes e da camara dos Srs. deputados, remettendo a se-
D. Emília Augusta de ~Ienezes. guinte 

N. 68, idem a D. Felismina Valentina de 1\Iello 
e ouh·as. • 
· N. 331 de i87ii, autorizando o ~;overno para ju· 

bi!at• com os seu> vencimentos o Dt•. Ernesto For· 
reira França, lente da facuhlade de direito de 
S. Paulo. 

N. 89 do C<Jrt·cnto anno, apprOI'atulo a pensão 
concctlitla repartitlumcnto a D. 1\Iaria Luiza de 
Souza Coutinho e outros. 

(Nilo excedendo do móio dia.) 

Ao meio dia. ou antes.-Continua,~ão da 2• dis· 
cuss:1o da pt·oposi\~:1o d:t carnara dos S't·s. deputados 
n. Hi'i do cot•ronlo anuo, mandando vi~:onu· no 
i• somostre do 1877-!878 a lei n. 2,ü70 tlc ::!0 de 
Outub•·o do ibi~. · 

Lül'illllou-so a soss:io :ls :~ hot·as da tarde. 

PROPOSIÇÃO 

A assembléa gemr resolve : 
Art. L• E' o governo autorizado para conceder 

all desembargador da relação da Córte Jo&é·Tavares 
Bastos um atlllO de licença, com ordenado por in· 
te iro, 1Jara h·atar de sua. sautle onde lhe convier. 

A.l'l. 2.' Ficam revogadas as disposições em con· 
trat·to. . 

Paço da ~amara dos deputados, em 26 de Maio 
do 1877. - Paulino José Som·es de Souza, presi
dente:.- Josl! Lu i::; de Almei<lc1 Nog11eira, :1• see~·e-' 
tat·io. - Francisco Ignacio de Catvallto Rezmde, 
2° secretario. 

A' commisst1o do pensúes e ordenados. 
Otltt·o de IR do mesmo moz, da presidencia da 

provinda tia Bahia, t•cmetlendo, em additamcnto 
ao de 22 du Marro uo· col'l·cuto anno, rlous oxempla· 
t•es dos tloeumontos aunoxos ao rclatot•io com que 
abria a assetnlJiéa legislativa da dila provincia,
Ao archi\'o. 
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Carta, datada de hoje, do .Sr. senador Diniz, par· 
ticipando nito poder comparecer ás sessões por 
acharwso incommodado.-Iuteirado. . 

Tendo comparecido mais os Srs. Sinimbú9 F. 
Octaviano, Mendes de Almeida, Uehôa Cavalcanli, 
duque de Caxias, conde de Daependy e Nunes Gon · 
çalves, o Sr. presidente abl'io a·sessa:o. 

Leu-se a acta sessrLo antecedente, e, não ha\•cndo 
quem sobre ella fizesse observaçCJes, deu-se por 
appt:ovada. 

Foi lido, J.poiado e mn.r):dou-sc. imprimir para en
trar na ordem dos trabalhos o projeeto offetecido 
na sesstto de ::!5 do corl·ente pelo Sr. seMdor Al
meida e Albuquerque, autorizandç o governG a auxi
liar as companhias anonymas agricolas que se or
gimizarem. 

A· requerimento do seu autor foi remetfido <is 
commissOes de commcrcio, agricultum, industria. r 
artes e de fazenda. 

Foi lida, posta em discussi!o a approvada para 
ser remettida á. outra camara a segumte 

l'I.EDACÇÃO 

Emendas approvadas pelo senado a proposta do 
poder executivo, fixando a força na\'al para o anf'lo 
financeiro de :1877 a ·f878, conw~rtida cm projecto 
de lei pela camara dDs deputados, c ás emendas á 
ella feitas 'pela mesma camara. 

Ao li ~G ao art. i" e cmentla substitua-se: -
Em circurustáncias ordinarias de 21500 prar,as de 

pret dos corpos de impP.riaes marinhc1ros , e do ba
talhão naval embarcadas, e de 6,000 praças desses 
corpos, e de marinhagem cm circumstancias exfra-
ordmarias: ' 

·Ao§ 3° do art. 1_o e emenda substitua-se: 
Das praças dos corpos de impcriacs mal"inhciros 

e do balal!Jão naval, que na: o estiverem em!Jarcallas, 
ficando os primeil·os reduzidos a 3,10'! praças, 
sendo 10l do de Matto Grosso, que formarão a pi:' na~ 
uma companhia, e o ullimo a 750 praças. As com: 
panhias tle aprendizes marinheiros ficam reJuzitlas 
a !,000 praça<. 

O art. 2ó seja subsbtuido pelo seguinte: 
Art. 2:.0 I?a.ra preencher a força dccrctaJa, pro

ceder-se-ha na forma da lei de 26 de SctembrQ de 
~87~, ficando o governo autorizado a conceder o 
premio de -iOO.$ aos Yoluntaríos, e 500$ aos enga
jados; e em circumstanc.ias extraordinarias a con· 
tratar marinheiros na~io11aes e estrangeiros. 

Art. 3° (additivo). Suprima-se. 
Pa'ço do senatlo em 28 de Maio de 1877,-Ma,·quez 

de S. Vicente.- F. Octaviano.- VI-Sconde do Rio 
Grande. 

ORDEM DO DIA 

IENSOES 

ProsPguio a 3• discussao da proposição da ca
mara dos Srs. deputados n. 70 do corrente anno, 
approvando a pcnsa:o concedida rt>padidamente aos 
menores Maria, João e Salustiano, filhos do fo ci
rnrgilo de commiss~o Dr. t\ugusto Cesar de Sam
paio Vianna e á outra. 

.~ O SJ•. Dias de Carvalbo:-Sr. presidente' 
qu::~ntlo entrou em 3• discussão este projecto, prd 
o adiamento delle, não porque tencionasse faz,er 
opposir.ao á mercê r.oncedida ás duas primeiras 
pessoas, cle quem se tinta na resolução, mas porque 
me occorreu uma duvida a respeito da terceira 
agraciada. 

O nolJre presidente Uo senado, pondo em d!scus
são esta materia, notou e chamou a minha attenção 
pat·a os doenmcntos relativos .á terceira agraciada. 

Estando já adiantada a. hora e não se achando 
presente nenhum dos memhros der com missão, a 
quem eu pudesse pedit· algumas informaçocs, e en
t~Jndentlo que nrro se devia encerrar a 3a disr.ussão 
tlesse projecto, sem I}Ue ficasse bem liquida a ques
tão a respeito da qual nos tinha Ot~OlTido a duvi
da, eu reconi ao unico expediente, que me restava, · 
-o de perlir o adiamento; e, como na 3a discussão 
o adiamento impede a votaç.a:o da materia, 11cou 
encermdo ; e na sessão seguint·e o senado ap
provou-o. 

Hoje, que a materia volta á disl•.uss<io, cumpre
me, Sr. presidente. dar ao s~nado a raztto que jus
tifica o pedido de adiamento. 

Os Uocum~ntos relativos á ultima agraciada, con
tinham :-o requerimento prdindo a penslio em 
nome da vin,·a, mãe do official que havia: des- • 
apparecido na campanha do Paraguay, e a sua 
habilitação para o gozo do monte-pio; entretanto 
que a pcns(io apparP.1~ia conceditla. a urna filha legi
timada Uesse official. Neto h:wia quem nos dêsse 
explicações a este respeito. 

A viuva, mãe úo official,:tinha feito a sua jus
tificação perante o thesouro, tinha-se habilitado, 
estava no gozo do monte-pio; ent1·etanto que não 
constava que a filha Uo official estivesse no mesmo 
easo. Se a pcnstro fosse concedida <i vínva e á filha, 
não havia a menor duvida a este respeito; mas, 
entretanto, apparecia a pens~o somen~e concedida 
á filha. 

Podia ter ha.\'ido algum engano, porqne náo é 
a primeira vez que feem passado no corpo legis
lativo pensiJes concedidas a IW.Ssoas com o nome 
trocado, e podia, neste C"aso, a pensão, em vez de 
ser concedida a uma pessoft, ter sido lavrada com 
o nome de outra. 

Não estando presente, como já disse, na ultima 
hora da sesstr.o nenhum dos memhros da commissão, 
a quem pedisse informações a este respeito, en
tendi que não devia deixar passar um negocio desta 
ordem sem examinar a demonstraç.a:o de seus fun
damentos. 

Como o senado approvou o adiamento, tive de 
examinar estes documentos, e então vel'ifiquei o 
seji!'uinte: Que cle fa..-:to a viuva., mã:e do offieial, 
habilitou-se e obteve o monfe-pio. Posteriormente, 
ella requereu a pensão, alleg:mrlo a circumstancia. 
de ser quem mantinha a filha legitimada do 
finado official. Esta não participava do mon!e-pio~ 
porque não , tinha se habilitado conveniente· 
mente; por conseguinte esta\·a privada de uma 
das vantagens que a lei de 1827 concede ás filhas 
e mães dos offieiaes do exercito, ou quando elles 
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se iMpossibilitam, ou qu:mdo succnmbem depois 
de _prestarem serviços relevantes P.m campanha. 

O governo, creio, reparou esta f:l.lta, ronccdendo 
a pens!to á. filha, enlt•etanto que a m1<J goza elo 
monte-pio. 

Ficam, pois, assim equílibt·adas as duas pensio~ 
nistas e rc~;ompensados os serviços do officia.l, que, 
tendo assistido a uma das campanhas, de cujo 
nome nfio me ·recordo, dcsappareccu, sem que 
jamais fos$e visto; por consequcnci:\ é considerado 
como tendo mOTrido. 

Portanto, me pare~e que a pens~ está no c:.aso 
de ser approvada, e eu,lent.lo i nterrompUo a appro
vaçao por C:l.USa desta duvida, que O senatln me 
far<i a justiça de reconhecer quc algum fundaménto 

'tinha, nllo podia deixar passar sem alguma explica· 
CãO O ado que tinha pt•alicado. para 9ue nãO pa
l'CCCSSC que eu linha simplesmente pednlo o adia
mento para impedir que a propo~ição fosso votada. 
Hoje tlcc.laro: voto por c-lia, porque entendo q1.1.e 
eslti. no caso de ser approvada. 

O Sa. VIEIRA nA SILVA :-~!uito bem. 
· Encerrada a discussrto. votou-se e foi approvada 

para set· dirigida á sanGçiío imperial. 
Seguia-se igualmente em 3n discussifo e foi sem 

dehalt} approvada para ser dirigida :i sa.nccio im
pcdal a proposiç!io da. mesma camara n. ü3 do 
corrrnte anno. approvando a pens1o conccdiUa a 
D. Maria Antonia de Araujo Daria e outras. 

Entraram successivamente em ~·· discussão~ e 
foram :tpprovadas pat·a passar a 3• as proposições 
da mesma camara e do mesmo anno : 

PENSÕES 

N. 6\, approvando a prn~ão concedid'l. reparti· 
rlamente a D. Anna Eddlt1ldes de Mi•nezes e 
D. Emilja Augusta de Menf'us. 

N. 68, idem a D. Felismina Vn.lentina de Jltlrllo 
e outras. 

JUIJILAÇÃO 

N. 331 Ue 1875, autot·izando o governo para 
jubilar com os seus vencimentos o Dr. Ernesto 
Ferreira França, lente da faculdade de direito de 
S. Paulo. 

PENS.~O 

N. 89 do corrente anno, approvando a pE?ns:lo 
concedida rcuartidmn~nte a D~ Maria Luiza de 
Souza Coulin1w e outros. 

PROROG.A TIV A DO ORÇAMENTO 

Pl'oseguio a 2.• discuss[o do art. 1° da proposiçll:o 
da camara dos Srs. .deputados n. H5 ila mesma 
camara do corrente anno, mandando vigora 1• no 
~o semestre de i877-!878 a lei n. ~,670 de 20 de 
Outubro de 1870. 

O Sr. Correia. :-As declaraçÕes feitas pelos 
honmdo~membros da opposiç.ão1 que tcem tomado 
parte nesta discuss:Io, levam-me a crer que a reso
lução será votada unanimemente no seriado. Pare-

ceria, p01·tanto, que não devia eu retardar a_ sua. 
ra~sagem,· e effectlvamente assim praticada, se 
ile tomar a palavra resultasse qualquer diffieuldade 
para. a expedição das ordens fiscaes necessarias, 
afim dt~ que, no proxirno exerci:cio, se procedesse 
em todas as proviueias do Imperio com a precisa 
regularidade. · 

Mas, não havendo este inconvertiente c tendo-se 
suscitado graves questões a proposi to do assumpto 
11ue nos occupa, entendi que n<!o era sem con· 
venient;ia o tomar cm consitleraç!Io esses pontos de 
doutrina, seguindo o que nos disse o nobre senador 
p'"!l:l provincaa do Rio de Janeiro, o Sr. Oet~vi~no, 
a uando na. ultima scss[o !ratou desta, mat'erw, 1sto 
i, que de\'eotos procurar firmar os bons principias, 
na esperança. tle que, mais cedo ou mais tarde, elles 
hão de ser aceitos na pratica.. 

Suscitou -se a quest!to de saber se as resoluções 
prorogativas da lei do orçamento anterior srto ou 
n.:to constitucionaes. 

Nao posso l'esponder a este quesito -sem fazer 
uma dit:tinCÇãC">. A resoluç:lo prorogativa da lei do 
orçamento ou pórle c.omprehender simplesmente 
uma pa1'l~ do exercicio futuro, ou póde estcn.der-se 
por todo elle. Neste segundo caso, reputo mcon
stítucional a resolução prorogativa; mas n:Io a con· 
sidero assim, quaildO, pot· c.ircumstanóas urgentes 
e imperiosas, a resolução se _prop6e a a~auteiar o 
facto de n:Io se cobrarem impostoi< nem se fazerem 
desp~zas sem lei antt'riot· que o autorize. 

Disse eu que a resoluçtio pmrogativa do orça~ 
menta, quanilo tem de ser oLscrvada durante o 
ex.ercicio inteiro, é inconstitucional ; e-. vou <lar as 
razões por que assim penso. 1 

Pullcr·se-ia tah·ez, como o fez na sess[o do 
Hi de Maio de 1866 o honrado e distineto senador 
pC'la pro\'iocia de S. Paulo, que senta-se a meu 
lado, o Sr. marquoz de S. Vicente, qualifl~ar este 
facto de c~canllaio; mas, cm todo caso, Vüjo, na 
resolut.::to que proroga.. a lei do orçamento pêira um 
exercicio inteiro, uma violaQtto do _preceito do 
art. i5 § W Ua constituiç1to, quando manda fixar 
annualmentc as despezas publicas. A palavra fixat· 
que o lcgis!adür c.onstituinte ctnprrgou bem rnostra 
que se trata de uma minuciosa analvse c nfto de 
uma synthese grandiosa, como aquC'l!a quiJ a re

·solução proro~ativa do orçUJDento encerra, quando; 
·em pon~as palavras, determina que ~c proceda á 
arrecadaç:lo dos impostos e á. realizaç:to da~ des
pezas por todo tempo em que deve vigorar a lei do 
orç_amento regular. 

QUando, porém, circumstancias que n!ío podt!ram 
ser remo"tidas colloca.m o poder legislativo na 
ne.~cssidade de prorogar por algum tempo a lei do 
orçamento anterior, afim de que no -principio do 
cxercicio que se approx_ima haja funda~ento legal 
para a perc~pção dos Hupostos e reahz.ação das 
despezas publicas, então o facto n:Io tem o mesmo 
caracter ; então trata·se de prover de remedia a. 
uma necessidade, diante da qual o podct· legisla
tiro se curva. embora não com o contentamento 
que reSulta étuantlo Se cumpre fiei e exactamente 
um dever. 

Ainda assim o honrado senador pela Dahià., que 
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encetou esta !liscussilo, considei'OU C(Ue esse facto, no fim da sessão que póde a lei do orçamento ter 
embora com tal rr.striccilo, é um vicio do syslema ónl•·ada nesta casa; de sorte que fica pouco tempo 
pal'iamenlar, c o nobre senat!or pelo llio do Janeiro, ao senado para faz~r o exame de cada um dos al'· 
se~undando esta idéa, ent01ideu lambem que devia ligas do or~amento. Este inconveniente se remo
excita•· o podal' legislativo a procurar cmnpl'ir sem- vel'ia so acaso os dill'crentes artigos relativos á des
pm o dever de votar a lei do· Ol'llamcnto, como a peza dos sole ministerios viessem para o senado, 
constituição deseja. . cada um dclles por sua vez, logo depois de votados 

Não posso ter, S1·. presidente, desejo dive1·so. separadamente na camara em 3" discussilo. 
Quizem lambem que puclessemos em todas as sessões Havel'Ü pãm isso algum.embaraço constitucional? 
votar a l~i· onlinal'ia c regular do orçamento; mas, Haver:l algum artigo da constituicilo prohibindo que, 
se uma dllTiculdade, sentida por todos os governos po1· cxeiJiplo, os a1·tigos relativo's á ilespeza pu!Jli'ca 

· e JIOr todos os part.idos, n:to tem permittido que constituam uma lei, e os artigos relativos á receita 
este devur se cumpra invariavelmente, deve pro- e lls disposições gemes constituam outra? Não 
ctu·m·-so a causa de que o facto provtlm, pam, descubro. 
tanto quanto for passivei ao legislador, p1·eparar-se Este systema j:i seria um melhoramento ••. 
o ter1·eno de forma que o faclo, que no passado se o Sn. MARQUEZ DE s. VIcENTE: -:- E' 0 systema 
te~n dado e que . temos em presenca actualmente, inglez . 

. SOJa o menos poss.1vel repeticlo no futuro. ·. · 
Qual será esta causa ? Devc•·cmos altribuil·a O Sa. Connr.JA: - .•. e o honrado senador pela 

simplesmente á pouca dura~fio das sessões legis- província de S. Paulo acaba de preconizai-o, dizendo 
lativas 'I Ou haverü, no proprio pt•ocesso da dis· que é o systema inglez. . 
cuss<io nas camai·as, embaraces, que tolhem o poder . :Mas, Sr. presidente, este systema podia ainda 
legislativo de satisfazer em iodas as sessões o dever ser aperfeiçoado se cada a1·tigo da despcza relativa 
eonstitucional de votar a lei do areamento ? a urn ministcrio constituisse lei especial.· 

. Parece, Sr. presidente, que o 'modo por que En!fio não seria preciso esperar nem sequer que' 
discutimos esta importante lei concorre pat•a que a camara dos deputados tivesbe votado toda a p<u·te 
u:to possamos desempenhar, como devemos, a da lei do orçameuto, que compn1hende· a despeza 
o.!Jriguçao constitucional a que mo tenho refe· publica, pan1 que a resolução pudesse vir ao se
l'lllo. Este assumpto tem preoccupado a atten- nado. . . -
ç;to tanto da camara dos deputados como do se· O exemplo eles ta sessao, confh·mando o das al)le· 
nado, e folgo neste momento de lembrar que o meu ri ores, mostra que ba já alguns dias votou-se na 
honrado amigo, senador pela Bahia, o Sr. Jun· carnara o Ul'ligo relativo à despcza do ministerio do 
IJUeira, quando com assento na camara dos depu Imperio. Entretanto· nao se póde mais tratar delle 
lados em l.87l., ap1·esentou um. p1·ojecto de lei com altl que todos os outros artigos da lei sejam vo
o louva1·~I intuito de fazer com que o orçamento lados cm 2• discussão; o que não poderá ter Jogar, 
mto conslltu•sse um todo, comp1·ehendendo não só senão muito depois de começar a futura sessao !e
as des11ezas de todos os ministerios como a receita gislalivu. Eis-ahi perdido tempo, que podia ser 
c as disposições geraes, mas que fosse dividido de aproveitado, entrnndo o senado na ap1·eciaçilo pau
modo que, emquanto uma parte dessa lei estivesse sada da impo•·tante parte das despezas publicas 
ainda em discussilo na camara dos deputados, ou· LJUO correm pelo ministerio do Impcl'io. 
ll·a parte estivesse sondo discutida no senado. O art. 17:l 1la constitui1li!O manda que o mi-

O Sn JuN u , E' · · 1. 1. · nistro da fazenda apresente'na camara dos deputa-· 
se sem 're 

0 
° .EIRA .- 0 umco 111010 c 0 c Jscuttr-l dos annualmente, logo . ~ue esta estiver reuni1la, 

·. P OIÇarncnto. um balan('O geral da rece1t:1 e despezu do thesouro 
O Sn. ConnEIA :-Qual é o systema p1·esente ? nacional do anno antecedente, o igualmente o orç.a· 

E' dar a com missão da camara dos deputados seu menta geral d1l todas as dcspe1.as publicas do anno 
parecer, primeiro sobre a pa1·te das despozas ·que futuro o da irnportancia de todas as contribuições 
o:orrem pelo ministerio do Impel'io. Entra em dis· o rendas pu!Jl icas. . . · . 
omssilo esta matcl·ia, vota· se, o· fica parado todo o Esta tletormiuaç;to da constitui\lilo indica o modo 
tt·alJalho das camaras a respeito dessa parte do or- por que o ministro da fazenda deve proceder na 
~amonto da dospeza, crnquanlo acamara dos depu- apresentaçrro do o1;çamento; ó um trabalho que 
lados l~<!o vota todos .o~ n1·t!gos relativos :l despeza devo ser foi lo no intomtllo das sessões Jegislati v~s 
dos sots restantes numstonos o mto tom !1·atado o apresentado ü camara dos deputados Jogo que 
<los artigos addilivos, da receita c de cada um esta se reuna. E, pam quo não haja duvida acerca 
elos artigos das tlisttosiMes go1•aes. da imporlanci:l que o legislador constit.uinlo liga a 

Só depois deste !Ôngo processo, que mmola esta lei, diz o~prossamenlo que sc1·:l o orçamcinto 
consome pou~o tempo das sessões, ó qno, entrando ~presentado logo qur, a canut1'a dos deputados esetver 
0111 3·• discussão a pt·oposi(:;1o convc1'lida em pro- !'Wnida. 
jedo. doioi, so pÓlio do novo Yir a tmla1' da p:il'lc Se esta dotcrm·inação obl'iga o go·vc•·no a apresen
rulaltva :ltlospeza do minislorio do Imporia. E só lar o or,amoulo uos prirneiJ·os dias do sessão, lam
dupois tle assim tlisculida o \'atada a le1 0111 :Jn tlis-1 bom est:\ moHlt•ando •1uo o poder legislativo deve 
~~~s~ão, c que YNn c!Ja ao senado form:u1tlo um só I 01:~upar-su Jogo. ~O li! essa lei; e, po1·tairto, tomar 
fli'OJeclo. latias as ]ll'UI'Hlcuctas a sou alcance para· que o 

O exame dos Annacs pal'l:unoutares mostm fJlW é Ol'\'arncuto seja volatlo o 111ais tloprossa possi1•el. 
& 

• 

• 
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A constituição, porém, não detel'minn. qu~ o Imesmo fado OCc,0rreu em i8Gl, mas prorogou-se a
podei' legislativo vote englobadamente o orçamento lei do orçamento eom a pl'eLi~a I'cstricção; primeiro
que fOi' apresentado pelo ministl'o da fazenda, O até 30 de Julho e depois ate 20 de Agosto.
minislro, para apre~ental' o Ol'p111e11 lo , deve le~mir No qne estamos de accúrdo, opposição e maiol'h,
todos 03 elementos que facilitem os exames do é CIJ1 que não devemos aceilnr resolução proroga
parlamento; mas o parlamento por sna parte deve tiva da lei do orçamento senão como mediLla ex
tarnbem procrcler de maneira que não se retarL1e a cepcionnl exigida por circumstanciéls imperiosas.
promulgação da lei, adaptando o processo de (lis- (.npoiu.dos.) Dadas essas cil'cumslancias, por meio
cussiío que mais concorrer para esse resultaüo, o cieJ!a cohram-se os impostos e fazem-se as clespezas
qual mais facilmente se consegllir:í enviand(,) a ca- publicas Jepalmente, Como se pretendeu que, SNn
mal'a elos deputados ao senarIo :l. pal'te que sem in- disposição legislativa, se póue legalmente :l.l'reCadal·
conV('niente puder ser destacada da proposta do impostos, desejo 0ppôl'.-me a esta doutrina, embora
minisLl'o e1:1 fazenda, como por lei for dclenninauo. fosse yidorios:\Inente combalieb pejos honrados

A deeretação da deEpeza pólle, pelo menos, ser membros que fallararn antes de mim, e que pel'mit
feita em aclo separado daqueJ]B em que se tl'atar da _tirito que os acolnpanhe para dar as razões em que
receita, Se cada artigo de c1espeza consLlluir uma me fUllllo ..
lei pela ql~al s~ deva reger? ministJ:o rc:pedivo, o O SR. F. OCTAVIANO: _ Gostamos muito.
processo snnpllílca.-se. EntaoJ quaauo nao se possa
em uma scssão votn!' ludo quanto se refira ao orça· O Sn. C')RllEIA:- Senhores, urna só observação
mellto, vo ta!'-se-h.1 ao lllenos UiDa part.e; ficará o póde dizer-se que põe termo á questão.
resto do lrabalho pal'a o Wllleço da fu tilrll sessã o Não se tem prete nd j do qu e, nos tcrmos II a con·
Vindo da camara dos deputarIas o adígo concer- ·f;t.ituição, se possa fazr.r c1espeza publica sem lei
nente i despcza elo ministro elo Illlperio, rom os qne a autorize, sem est'1r annllalmente fixada.
arlrlilivos correspondentes, o senado discute-o ao Assim sendo, como pretendei' que se róde al'l'C
mcsmo tempo que a camara dos deputados estiyer cadar impostos, a que não é possivel dar Out.ro
discutindo o orçamenlo da despeza do ministerio da destino -legal senão o de ficârem encerrados nos
jus tiça ou ele estrangeiros. cofres do thesouro ?

. . . Que s-rstema seria o do legislador constituintr,
,_ O SR, J~QÜElR.\ :.- Prmclpa!mente na dlscus- pelo qual ~lão tivesse o poder executivo a f.aculda(!l~

SilO nrnhum lllconvemente ha, legal de eflecLuar nenhuma despeza publica, e ti-
O SR. COLmEIA: - Se o senado appl'ova a lei, vesse entreta~to.·a. de arrecadar impostos? -

póde logo ser promulgada; se, porém, a emend;], Em. que. pai: ma buscar exemplo para semelhan·
volta á célrnara dos de;)utados; e em. lodo 'caso o te derermll1açao ?
arligo que se refere á <iespeza do ministel'io do Im- Ma~ s~ ~fio se tem preten~lido qu:e, dentro d,'\
perio póue ficar regulal'lllente decidiLlo. Desta arte o cOnS~JtUlçao, pó~le o ~xeclltIvo re,t1I~ar despez.:ls
processo será mais accommodaeb ti. verdade do sys· publzc3s sem 18.1 a~tel'lor que as autor~ze, veJamo:'\
tema representativo e ao exame e fiscalização dal:l que valor constlt~clOnal tem a pl'~.tençao .ele que S·)
camaras. podcm arrecadai' Impostos sem lei antenol' que os.

O systema aetual da discussfLo nas camara3 tem decrete,. .
grandes inconvenientes praticos, Ordinariamente o Bu~ca~s~ para ISSO. fl\n~lamento no al't. iH <.1.\
senado no principio das sessões não tem materia constltlllçao. Esse ar.tlg? ~IZ: . .

importante com que se occupe, salvo se 8.lguma CI TOlla3 as con~nbUlçoes dl.l'eetas, a e!-cepç;ío
das leis annnas deixou de scr votada na sessáo daquellas que esllverem apphcaelas aos Juros r.
anterior. amortização da divida publica, serão annnalnfelllt>.

Nos ultimos dias da sessão, porém, o trabalho estabelecidas p~la assernbléa geral, mas co~tinuaJ'tí()
principal vem a pesar sobre ,o senado, ao passo a;~ q.ue se publlque a sua elerogação ou sejam suiJ-
que a camal'a elos dJputados fica se occllpando s.lt~lldas po~' outras. l) ,

com assumptos de menor interesse. .E .u~ al:L.lgo quc trata excluslVamel?te ~as COll-

Eis, SI'. presidente, o que devemos ter n(l. maior lt:lbUJçoe~ Cll~'ectas; e, adoptando pro~lClencla espe· 
altcnção, quan~o procuramof; os meios de. impec1ir' ~.\(11 quanLo ~s..que· se ~pplJc~rc~ aos ,Ju~'os ?amor
qan se reprol.1l1za o facto que a opposlção e a tlzaçao da diVIda pu~llc~,_ cl1s-poe tel m~nanLelllell(,"
maioria lastimam. Eu não posso deixar de lastimar que mesmo as c~nstnbUlçues c11r6ctn.s sejam anllual·
que em cada sessão a lei regufal' de orçamento me~te ~stabeleCll.la.3 pela é\.ssemblea geral. 'Essa
não seja votada. obngaçao. deve s~r ?l~mpn~la; e, nesse ex.ame,

. . ' podem ate as contnbulçoes dlreclas ser derogadas.
O SR. F,. 9CTAVIAXO .-ApOIado. ,Bom é que O principio estabclecido é o da decrelar.flo annual ;

todos os partldos cheguem a esse accordo, e é isso o que importa. •.
O SR. CORREIA :-Meu espírito vacillou no mo- O arL :171 pI'ende-se ao 3rt. :15 § 1.0 da consti-

do _<.le considerar a re:!olu~,lo prorogaLiva. Rcco- tuição, no qual se declara que é altrihlliç.<lo da
nheci, porém, que, eUa tem sido uma necessidaet.~ assembléa geral fixar annualmente as despezas
do parlamento hl'asileil'o r. vi com satisfação que o publicas e repartir a contribuiçãO dil'ecta,
facto não é só pl'oprio deste paíz; que tambem Para bem comprehender o pensamento encenJllo
se ha dado na Inglaterra, considerada como nação nas palavras~repartir a contribulÇaO directa-deVê
mestra do sy.stema representativo, Em Porlugal o mos procurai' as fontes desta disposição constitu-
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cional. Resulta do artigo que r. ao poder legislativo Ipor contribuição directa, c assim Sf! fez, não con
I]ue cabe regular a contl'Íbuição directa, e que esta f(\rme os flrincipios de economia politica, ma~ con·
deve 5er repartida.. forme á mente elo legislado/' conslitucional.

No pl'(ljecto da constituinte brasileira., eis o que O illustre commentador diz:
se dispunha acerca deste ponto: (c DuvÍ(lou-se se, segundo a constitlliç.ão, deviam

c' Art. li2. Compete á assembléa geral fixar an. ser co~locadas entre ~s .contl'ibui?ões direetas outr~s
nualmenLe as despezas publicas e as contribuições, e que nao as esLabelecldas sobre as pessoas ou soble
determinar sua natureza quantidade e maneira de as terra~. . , , _ _.
robrança.' «( Declcl~o-se que as cont~lbUlçoes que nao rOd.larn

§. Repartir a contribuição direeta, havendo-a, ser re'parl~das (fe confonmdade com a constItUIção
Cllll'e as diversas comarcas do Imperio.» eram 1ll(llleeta~.lJ. . . t"

As idéas estão claramente expostas: competiria O .q~l~ constItue? c~uacLer. ~le contnbU\çao ~ a
á assembJéa geral fl:.ar annualmenle tanto as des- posslbllldacle ,(~e sei ella r,epalllda, _segundo as le
pczas publicas como as cont1'ibuições, repartindo gl'as esta~eJecldas acer,ca ,oa pop~la,ça? dos E~~~clos.
a cont"ibuição direda, se houvesse, entre as (11- O o legislador con~lltum,te ~I. ~sIielro,. se~ \!o-s.e
vel'sas comarcas do Imperio tambutTI das expressoes-1 eJ!m .tl~ a contr ~bmçua d~-

A origem dessa disl10si ção parece que é a con _ 1-ecta-, e'?1pregad~s na constltn.lçao dos ~staclos UfiI-
sLituicâo (los Estados Unidos. dos, e alh el~tendlda5 no senlldn qtte os commen-

Segundo essa conslituiçã.o as contribuições taclores ex~.Ilc~m_. " n

bmbem SÃO de duas ontens: dil'ectas e indireclas, As cont.II1JUlÇo~s, -c1nect.....s que em França se
As dil'ectas s:1o nJpa1,tidas p('los difl'erentes Estados chama~ de quat/te, essas devemos enlenc!el' q~e
da União conforme a sua população. QuanLo ás nã.o _sao aque!~~s ~ gue s.e, refere a noss~. ~onst.l
inLlireclas o systema é outro;. o pl'inópio estabele- t~lçaO, ~s ~ontllbUls~,oes dn ectas de repalLIça0 nos
ciclo é que ser{io as mesmas em fados os Esta'dos. amcla nao as rOSS~lln~o~. . .

Não é já o principio da repartição; é o principio .O:a, se as contr!bUlç00S dll'eeta~ a qu~ a c~nsh-
da uniformidade, tmç.ao fa~ referencla no arL 171 ameia ~lao eXistem

As disposicões são estas: no Brasil, com~ por força desse ·artIg~ se. quer
. sustentar que os Impostos palIem ser constitucIOnal.

«Constituição dos Estados Unidos, al'l. 1°, secção mente eobra(1os, alllda que tenha expirado o prazo
201 n. 3: As eontribuiçües dil'cctaa serií.o repar- de duração da ultima lei que os decretar?
tidas entre os di versos Estados, que poderão fazer '
perte da Uni1io, coÍlfol'me o numero respectivo ele °SR. ZACARIAS ,-ApOiado.
seus liabitantes, nmnero que será determinado O SR. CORREIA: - Senhores, ainda qunndo a
ajuntando ao numero total das pessoas livres tr'es constituição n~o tivE'sse expl'e~samente declarado
quintos de todas as outras pessoas. que as c1espezas publicas serão fixadas annualmente

Secção 8a , n. i. O congresso tem o pC\der de pelo poder legislati VO, bastaria :J. attl'ibuição, que é
fazer arrecadar contribuições directas, direitos e da essf.'ncia destr.~, a (le fazer as leis, para que
impostos, pOl'ém OS direitos e impostos serão os devesse ficar estabelecido o principio de que a:.;
mesmos em todos os Estados Unidos. )) despezas, como os impostos, devem ser annual-

A fxplica~'ão destas' digposições o senado a. me?-te decI:etados. Seria essa a primeira lei que se
encontra no illustre cOIDmentador daquella consti- de'la fazel., _
tlliçáo Story, Mas o legIsla,dor fundamenLal. nao se conten~ou

Diz ~lle : com a pro,ba~!1Jdade de que assim se pl'ocedena.;
. . .. deu no pnnclplO outra força, elevando a categona.·

C( A rE'g~a da .u~tfol'nlldade t~m por fim .Impedir de disposiç,ão consLitucional a de serem fix.adas
9ue nas lhsposlçoes sobl'e objeet?s relatIVOS aos annualmente as despezas publicas.
mt~resses (',ommuns dos Estados sepm uns tratados Sabia que o systema constitllcional representativo
m~llS favoravelmente que o~~l'~s. '., _ estaria profundamente aUel'ado, se acaso se pudes-

, lC A clausula cl~ l'epartl~ao das cOlltnbUlçoes se,m fazer despezas sem lei, se se pudessem arre
dJreetas tem por ~m garantll' os ~stad~s _do Sul cadar impost.os sem a prévia decretação delles pelos
conlra ? estabelecl~ento de toda Imros1çao des- repiesentantes da naçáo, e por tempo cmt'o.
proporcIOnada, e Dlvelnr qua.nto posslvel as des- Por isso encontra-se na constituição o § to do
igtlaldades da contI'ibuição. Os Estados do Sul art. i5.
tce.m numerosa. população escrava; e, por conse- A materia de que tenho tratado é de tanto
gU,ll1t~" a contn.1HlJç.ã.o por cabeça, regulad.a pelo alcance para o systema constit.ucional repl'('se.nta.
p1'lIlCIplO ~:l ulllfol:mlClade, o~ sobrecal'regana com tiro, é de tito grande imporLanda constiLllcional
exceSSIVO ngor, FOI esta a raza,o P?f que ,se ~d.?ptou que eu julgo que o sena~lo me es(',usari de ter-me
uma regra, que, pelo que respeita a contl'lb:'llrél.O.P?l' com ella occupado cÇ)m o desenvolvimento qUE:. en
cabeça. (poU taxes), Ilhe~Lou de toc1a contl'~bulçao tendi necessal'io. Estamos no primeiro seculo lIa
dollS qU1l1tos c1~ PQPulaçao escrava, consegUIndo-se nossa exist.encia politica; os prillL',ipios qu l neste
deste moc1o pqmlIbrar os encargos que elevem pesar tempo se firmarem, os precedentes que se estabe
sobre a pO[1UIC\~ão branca. II lecerem, as doutrinas que se snstentarem f 3m de

Para se observarem estas regras, de natureza se:' longamente invoca.das no futuro. ,
diversa, t'ra preciso firmar o que se devia entender O esforço que se empregar a bem do verdadolro
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O SR. ZACARIAS: - A idéa de S. Ex. é pagar a
divida fumlada com papel-moeda. .

O SR. CORREIA: - Os juros (eis o mecanismo)
das apolices que se puderem recolher não clesappa
recem tio orcamel1to e vão aunualmente ser"indo
para a amortização ele novas apolices.

Essa ir/éa apresentou-se ao meu espírito como
muito digna de exame, Dado o primeiro passo
para a amodização, retirado certo numero de
apo!ices, economisada a importancia dos juros que
se teriam de pagar, se ellas ainda. estivessem em
cin~ulação, continuam a ser applícados esses juros
á amortização de outras apolices; e assim cada armo
.1 somma deslillada a esse serviço cresce, sem que,
entretanto, a verba destin:l.lla aos juros augmente.

Se pudessemos, Sr. presillente, realizar essa icléa,
praticariamos um ado recommenda vel, prepara·
riamos o caminho para reduzil' em ULl1 futuro mais
ou menos proxinlO a avultada somma que se des·
pende com o serviço da di vida. puhlica.

Essa despeza improductiva para o serviço do Ei!'
tado cresce; como que até já se vae perdendo a
esperança de que ella possa diminuir. E', pois,
louvavel o empenho de faze I' renascer essa - cspe·
ranca.

S'enhores, nós devemos procurar por todos DS
meios equilibrar o ol'çamcnto da receita com o da
despeza .. ,

O SR. NUNES GONÇALVES :-Apoiado.
O SR, CORREIA :-. '. é este o sentimento una·

nime dos repl'esent<lntes da nação. Vej o com prazer
que é este o deseJo o da honrada opposição do sena-

49 -

deye ser devidamente apre- \ Banco do Brasil, que servem eomo moeda, e emit
tidas pelo Estado outras equivalentes, responderia
por ellas quem deve re~ponder.

Não ha necessidade, apreciando· se a idén.. da
amortização das apolices da divida publica intema
fundada, de ]igar esta questão COI}) a da retil'ada
das noLas do Banco do Brasil. Essa retirada deve
seguil' o seu cuí'so legal. A questão da amortização
das apolices da divida publica interna fundada
deve ser resol vida pelo Estado desasso mbrado de
toda consideração que se prenda á existencia da.
emissão de notas oelo Banco do Brasil.

Encarada uesse 'modo a idéa lembl'acla pelo nohre
mini.stro da fazenda q~allto á amol'ti!açãO .d:ls
apollces, pocler·se-:ha dIzer que elIa nao é dIgna
da maiol' attencão ~

Eu, SI'. presidente, muito desejaria que o estado
financeiro do paiz fosse tão prospero que pel'mit·
tisse a I'educção do papel·moeda inconversivel até
o ponto de não poder delle provir perlurhaçáo
no mercado monet:l.l'io. Votaria por essa provi
dencia hoje com a mesma satisfação com que VOA

tei quando se tratou das leis a que o nobre se·
nallor a!ludio.

Mas isso n,10 me inhille de pensar que é uma
idéa patriotica a de dar o primeiro passo para a
amortização elas apolices da divida publica,

O plano indicado pelo nobre ministro da fazenda
é, não só aceit,wel, mas digno de não ser esque
cido.

systema constitucional
dado,

Os vicios que presentemente se introduzirem
nesse sysLema podem ser funestamente explorados
nos tempos que hão de vir; -assim como a~ sãs
doutrinas rroduzirão seus beneficos fruelos.

Eu presumo ha.ver sustentado a doutrina mais
conveniente para a felicidade de minha patriil; ao
menos é animado por essa convicção que falIo.

Tendo tomado em consideracão os principaes
pontos dos discursos profeJ'idos na presente discus
são pelos honrados membros da opposiç:Io, poderia
pór ter'm/) ás minhas observações, se nã.o jol~asse
tambem dever acompanhar o honrado senador pela
prov~ncia da Bahia, o ~r. Zacarias, nas .re.flex.?es
que fez acerca da amol'l!zaçáo da nossa dIVIda ~n
terna fundada. E' um deveI' de cortezia pal'a com
S. Ex., que tão benevolo tem sido para commigo
na tribuna.

O nohre senador estabeleceu uma questão ele
preferencia; disse: « Entre o resgate do pape!
moeda, detel'lninado pOl' duas leis do orçamento,
referendadas pelo illustre cidadão, cuja perda tOllos
sempre sentimos, o visconde de Haborahy, e a
amortização da di Villa intel'lla fUllclada n<1o ha CJ ue
hesitaI'; deve se optar pelo resgate clt) papel-moeda.),
Para a~sim concluir S. Ex. instituio exame entre
os efi"eitos (1:lmnosos do papel-moeda e os effeitós
pre,Íudicia.es d() divida publica interna fundada,

Senhores, se a questão devesse ser posta nos ri
gorosos termos em que o nohl'e senador a collocou ;
se, tratando-se do resgate do papel.moeda, se de
vesse necessariamente abandonai' J amol'tizaç!io dai!
apolices da divida publica interna, ~ntão não pode·
riamos prescindir do estudo compal'ativo a que
o nobre senador se entregou.

Mas o nobre senador 11:1. de permittir-me dizer
lhe que essas questões são diversas, que uma idéa
não está. substancialmente ligada á outl'a, Púde-se
ao mesmo tempo tratar do resgate do papel-moeda
e da amortização das apolices da divida pulJlica.

O nobre senadoi' pela B:lhia referio-se ao topico
do relatol'io da fazenda, no qual o nobre ministro
indica um meio para principiar·se a amortização
das apolices da divida publica. Mas o mesmo reparo
que tomei a liberdade de fazer acerca da questãO
de pl'eferencia que o nobre senador pela Bahia
aventou, faço a respeito do topico do relatorio do
honrado ministro, quando ligou a questão da amor
tização das apolices da divida puhlica interna ao
facto da retirada da circulaçãO de notas do Ban:o
do Brasil.

São idéas, a meu vêr, inteiramente distinclas.
O que não se deve deixar de fazer a respeito das

notas do Banco do Brasil retiradas da circulaçãO
é o qlIe a lei determina,

Pelos bilhetes emittidos pelo Banco do Brasil,
o responsavel é elle; retirados da circulaçãO pela
fórma pOI' que está obrigado, não podem tornar
a ella.

Se é necessaria a emissão de papel·moeda, para,
a troco dessa emissão, amol'tizarem· se apolices da
divida publica interna fundada, enW.o essa emissãO
deve ser feila pelo Estado, Hetiradas as noLas do

VOIo, 1V
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do, c posso dizer que ê tamboril o nosso .. E, so ou -parc~e c.onvcniento rruo a ra1.rro juslificativa seja 
pudesse dirigir um pedido aos meus amrgos, rrtte dada ao sr,nado. A este rospotlo pois solicito oscla· 
ainda ha horn pouco fonun mnus eollcgas na camara recimcnlos. 

. d.os dnputado~, scl'ia a de J'I'Oeodcr·ern co~n. to.do 0 
0 ~r. Dm••ito de cote~ii!}c (ministro da (a· 

vr~or· nas .medula~ ne!~essa;;r:~s para o equrlrili'I~J;~~ ::ciU/a.) :_Sr·. pr·esirlt~ntc, h:l ~~~~ equivoco do h?l)· 
lei do orç.llnento! drr-11.1<. ... ,~ mcsm.~ qn~ estr!ccto 1 rado scnatlor·. o al'l. 2• nrro ~o refere ao exerctcr.o 
sem de n.ovo a dc.peza llolpar to lJUC J·Í foi ObJ cm quo tem tio ser cxecularla a lei, mas ao oxcr·cr· 
de volaç.tO... cio cOLTento. 

O Sn. ZACAiliAS =·-Apoiado. Ad1amlo-so esgotada a vorha-exercicios fin1los 
O Sn. CoRREIA:-... o na 3' rliscussãc, levas- -toi'Oa-so nc~cssaria ainda a qt!anti:l tlc-200:000$ 

sem mais longe o seu espil'ilo de rcduc!.'ão. para cs:ra <l?s.rcza, que tom de effectnaNc no cor· 
Se o deficit annunciado não fôr comlmliclo! •.lo· rente cx9rcrcro c nno naquello a que se refere a 

vemos roceiar não vel-o cxtinr.:o nos cxercrc1os pror·o~alrva. . _ . . 
futuros, porem, sim, accr·es~cntatlo. Agora, que o Crera que cou1 e~sa explrca('ao tenho satrsferto 
dcseqnilifirio se torna patente, cumpre empregar· ao honrado senador. . 
todos os esforços para romovel·o, afim do que, se Encerrada a discussão, votou-~o c foi tambem 
novos sacrificios tivermos de exigir.do conl!·ib~tin~e, approvado. 
elle receba esta medida como estrrctamente .mdts· Foi a proposiç:!o approvacla para passar a 
pensavel. . . 3• discussrro. , . 

O deficit, com que se encerr·ar o exeJ'CJcro que A reqnorimr.nto vOJ·hal.do Sr. Cr·uz Machado, foi 
vao começar em Julho proximo, scr:l um novo p•·~o dispensado o intm·sticio pam a dila discussão. 
para o exercício que principiar cm Julho de Hl78; Esr;otada a maioria da ordem do dia, o Sr·. pro-
~. se os deficits se accumulnrem, serão cad:~ yez sidentc deu o s<•printo pam 29 do corrente: 
maiores os sacriflcios n que nos leremos do .sujollar :J• diswss:to das proposições da camam dos de-
os que conlribuimos par·a ns tlespe1.as pulll1cns. pu tarJo;; do con·cnlc anno: 

Hcsumindo as minhas irléas soflro os pontos ca· N. 71, app1·ovarHio a pensão ,~oncedida a D. Ade· 
pitncs de que me occupei, ~~~ primeir·a r,arl.e do m.cu Jaidc Olympia de Moura Gamara e sua filha. 
discurso, direi qt\0 entendo que, :i vrsla das drs- N. Oü, conce<lcndo dispensa ao estmlante Fran· 
posições da constituiç:io, n:!o se pódA cobrar cisco Conr.gundes Vieira IJias. 
Impostos nem fazer despezas publicas sem lei an · 2• dita das proposições da mesma camara o do 
terior que tal autorizo ; que so chegarmos ao ox· mesmo armo : 
ti·emo ponto de ser preciso, como j:l foi, coin·ar N. t02, a~provando a pensão concedida. a D. Mar' ia 
irnposlos e fazer dospezas sem lei,· este facto deve José de Cantuaria Jacques o outras. 
considerar-se como anomalo, c (los que reclamam N. HO, idem a D. Maria Mariani Wandeley Costa 
bill de indemnidadc. (n:io excedendo (lo meio-dia). 

Quanto :Is résoluções pr·orogalivas, aceilc1-as so· Ao meio-dia ou antes.-3• discussão da propo· 
mente como medida .imposta pelas circtuuslnncias, ~ir.:to da camara d'o~ deputados n. 1 Hí do corrente 
enlendendo que não se a eira pcr·feilameutc enm· arino, mandando vi~ot•ar na 1 o smnestre do exer· 
prido o preceito constitucional acerca da ~JecJ·cta· cicio do 1877--1878 a lei n. 2,670 de 20 do Ou· 
ç:!o da lei do orçamento senão quanr~o se f!xam ~s tubro do t.87ti, cuja urgencia voto~-se hoje. 
despezas pubiir:as e se votam com Igual drscrrull· Levantou-se 1\ sessão á i hora e 20 minutos da 
nação os meios co1n que ellas devem ser satisfeilas. tarde. 

Foi mais para juntar os meus esforços aos que 
fize1·am outrcs honrados momhr·os para firmar estes 
p_rincipios, que tomei a palavra. Addil.~i ontr~s con: 
stderações porque, achando-me na trriJuna, JUlguei 
que não sel'ia inconveniente apresenta! as. l'eço 
llesculpa iio senado pelo tempo quo lhe tomei (A/ui· 
to bem, muito bem). 

I·· indo o debato votou-se o foi approvndo o art. i. o 

Seguio·so a discussão rio art. 2. 0 

O liílr. Co••a•elu :-Sr. presidente, pedi a pa· 
lavra solrre o art. 2" para solicitar esclarecimentos 
do nobre ministro da fazenda. 

A pt·esento resolu('do pr·or·oga a lei de OI'Çamcnto 
vigente dnmnte o J.o sr.mcstr·o do exercicio futmo. 
O ar!. 2• enccrl'n urna disposição pam um exercido 
fnteii o, o actual, que devo ser· declarado. E' uma 
mediria excepcional que a lei consagr·a. 

Para que ·possamoH votai' pcrfeitamenlo :l ce1•ca 
dessa medida, rclatjva i\ verba do-cxcrcicios findos 

E~l 29 DE MAIO DE !877 

PRESIDllNCI.I. DO SR. VISCONDE DE JAGUARY 

lilllllllllll'io.-Par·ecer da comrnissi!o do pensões 
e ordcnados.-onoE~I DO DIA.-Pensão. -Dispensa 
a estmlantos.-Pensues. -:- Prorogativa do oJ·ça· 
rnento. 

As H hor·as da manhã fez-se a chamada o acha· 
ram-se presentes 33 Srs. senadot•cs, a saber: vis· 
conde tio Jaguar·y, Dias do Carvalho, Almeida o 
AlbuqucrquL', bar·no de 1\hmanguape, Chichol'I'O, 
visconde ilo Ahacló, Godoy, Luiz. C:rl'ios, Jmão 
rlo Callllll'gos, Correia, l.arno de Cotogipo, ·cOlHi o 
de ll:ll'pcn<ly, Banos llat'I'Olo, barão da Laguna, 
visconde do Car·avell~g, Hibciro da Luz, visconde 



ANNAES DO SENADO 387

Siia t':Je!Jsão

EM 30 DE MAIO DE f877

PRESfDENCIA DO SR. VI.sCONDE DE JAGUARY

§umma:;'!io .-EXPEOIENTE.-Parecer da com
missão de instrucção pubJi~a.-ORDE)I DO DU..
-Pens5.o.-Reversão de pensã.o.-Discursos Jos
Sl's. Dias de Canalha e Vieira da 'Silva.-Meio
soldo.-Discurso e requerimento do Sr. Jun
queira.-Discurso do ~k Vieira da Silva.·-De
claração do Sr. barão de Colegipe (ministro da
fazenda) .-Pensães.-Projecto-9-do senado.
-Prejeeto-G-do senado. Disl~llrso e reque
rimento do Sr. Junqueira.-Diseurso e reque
rimento do Sr. Figueira de Mello. -Observação
do Sr. presiclente.-Discurso e requerimento do
SI'. Silveira da. Motla.-Exposição do Sr. pre·
sidente,

A's H horas da manh1 fez-se a chamada e acha
ram-se presentes 30 SI':'!: senadores, a saber:
visconde de Jaguary, Dias de Carvalho, Cruz Ma-

PARECER DA COMMISSÃO DE PENSÕES E ORDENADOS

ORDEM DO DIA

DISPENSA Ar:STUDANT8

. N. 96, conel~denclo dispensa ao estuc1ant e Fran
CISCO Cllneguncles Vieira Dias.

PENSÕES

Seguiram-se RUI~cessivamente em 2a discussão e
foram appl'Ovadas pal'a passar á 3a as proposições
da mesma c::uuara e do mesmo anno;

PENsIo

EntJ'aram em 3a discussão e fOl'am approvadas
p.a:~1. serem dirigidas ti sanL.ção imperial as propo
slçoes da canura dos deputados do COi'rente anno :

N. 71, a:lp"o "ando a pensã:o concedida a D. Ac1e
laide OlYll1(lil ele Moura Camara e sua fillla.

de MUl'itiba, Nabuco, Fausto de A~uiar, visconde N. W2, ap;Jrovanel0 a pensão concedicla a D. Maria
do Rio Grande, Johim, barão de Mal'oim, Vieira José de Cantuaria Jaeques e outl'OS. .
da Silva, Fel'l1anlles da Cunha, duqne de Cax.ias, N. BO, idem a D. Maria Mariani Wanderley
Diogo Velbo, Juguaribe, Paranaguá, Uclioa Caval- Costa. .
canti, Junqueira, Leitão da Cunha, Mendes de l'ROROGATIVA DO ORÇAMENTO
Almeida e Sinimbú. .

Compareceram depois os Srs CI'UZ M2:ch~\l10, En~rou em 3" chscussiio a proposição d':! Call1al'a
Zacarias, João Alfredo, barão de Pirapama e vis- d?s deputa(los n. H5, do corre~t~ [l.nIlO, mandando
conde de Nitherohy, . vJgo,rar no 1° semestre do ex.erCICIO de 1877-1878
. Deix.aram de comparecei' com causa participada a lei n. 2,670 de 20 de Ou~ubl'o de 1875.
os Srs. Diniz Nunes Goncalvcs Firm:no Octa- Não baven~o quem pedisse a palavra, votou-se
viano, Paula Pessoa, Sílvêira L~bo, viscdnde do e f .i approvada para ser dirigida á sancção imo
Rio Branco, Paes de Mendonça, Teixeira Junior, pe;:;al. . . .
Figueira de Mello, Antão, Saraiva,· Cunha e Fi- l!..sgotada. a ma~ena da oreIem do dJa, o SI'. presl-
gueiredo, Silveira da Motta, marqllcz do Herval, dE'l1!e ~Ieu a ~r.gUlnte para.3~ do corrente:
rnarql1ez de S. Vicente, Pompeu e visconde do 3 dlscussao das pl'OpOSlçoes dacamal'a dos depu-
Bom Helil'o. tados do corrente anno :

Deiyaram de comparecer sem causa participada .N. 7:3, approvando a pens~o conc.ed~ela a D, Maria
os SeS. vistonde d~ Suassuna e barão de Souza Plllto Braga Torres, D. Mana Antonla Braga Tol'-
Queiroz. res e outras.

. N. 109, mandando reverter a parte que tocava ao
O SR. PRESIDENTE abl'J~ a sessão. _ menor Pedro Augusto Braga Torres a favor das

T Leu-se a ada _~a sessa.o allteeedente, e nao ha- agraciadas D. Maria Pinto Braga Torres e D. Maria
Hndo quem soble ella fizesse ob3ervaç6es, !leu-se Antonia Braga Torres.
por ~ppro\'al1a. . 2a dita das proposições da mesma camara e elo

Nao houve expediente. mesmo anno :
O SR. 2° SECRETARIO Teu o seguinte N. 28, mandando pa~ar a D. Ete\vina Amelia de

Menezes a parte que lhe cabe, conjuntamente com
SU'lS irmãs, do meio soldo de seu finado pae.

N. f08, approvando a pensão concediüa a D. En
gracia Maria Petl'<l. de /3arros Bruce e outra.

N. i l t, idem a D. Th'lal'ia da Gloria f.1ariani.
f a dita e10B pl'ojec tos do senado do cOl'rente

anno: .
Letra:cJ)~ regulando a boa exeeuçâo do art. 4°

do :teto adtlÍllional e do al't. f21 da lei 11. 387 de
19 de Agosto ele 181,6.

Lelra .G, l'clati \'0 ao trrLnspol'te de escravos de
uma para outl'a~ províncias.

Levantou-se ::I sessão ás 11 3/!J. horas da manhã.

A eommissão ele pensões e ordenaclos, tendo
exa minado a proposição n. H 7 de 26 do corrente
mez, pela qual a eamara. cIos Srs. deput~do!; auto
l'iz~l"o governo par'a c0needer ao deseml>a.rg:u1C!· da
relacão da C6rte José Taval'cs Bastos um anno ele
Jiceti.ça com ordenado POI' inteiro, para tratar ele
sua saude onde llle convier, e ele parel~t>l' (me a
dita prorosi~:1o entre n~\ ordem dos traball~03 e
seja acloplac1a.

Payo do s"naelo. em 29 (le l\hio ele i377. 
L. A. Vieira da Silva. - A. Leiti"io da Cunha 
Antonio Pinto ChlChol"l"o da Gama..

Ficou sobre a' mesa para ser tomado em con!;í
deração com a proposição a que se refere, indo
entretanto a impl'ÍmÍl·. .
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chado, Almeida e Allmqucrque, harfio do Maman· 
~uapc, barlTo de Carnargos, bai·ilo de Cotegipe, 
ChiciJOI'fO, Luiz C:u·Jos, Coi'roia, Got.loy, Silvcil'a 
Lobo, visconde de Nilhm•ohy, vise.onde do Ahactú, 
visconde do 1\io G1·and~, mart1ur.z do S. Vicenlr., 
viseondo de· Mul'iliha, lwrilo de Piraparna, H alTOS 
Barreto, .Tnnqucira, Fausto tio Aguiar, Jaguaribe, 
duquo de Caxia~, Jobim, Vicií·a <la Sih·a, F. Oda
viano, Cunha e Figueiredo, Zacal'ias, Paranagu:l e 
Mendes do AlmeidÍl, 

gio Rodrigues de Oliveira, o qual, antes do exame 
das malerias do mesmo anuo, dore1·:l mostrar-so 
habilitado em hist01·ia. -

A commisslio concorda quo sejam .considel·ados 
v:ílidos os referir.los oxamcs de portugu~z,. latim o 
fr·an~e:z para a matrir.ula, mas não que seja matri
cnlatlo no i• anno da faculdade de medicina do 
Rio de Janeiro aquo!le estudante, som .tei' feito 
p1·cvia mente exumo ti e historia, como é determi-
nado nos estatutos I'Ospcclivos. · . 

Compa1·ecm·am depois os Sra. Lei tfio da Cunlm, 
Uch6a Cavalcanti, Sinimbü, Figueim tio Mollo, 
Lariío da Laguna, conde do Daependy, Nunes Gon
çalves e Silveim da Motla. 

Deixaram de comparccer·com cau~a pm·ticipada 
os S1·s. Diniz, banlo rio ~faroim, !?irmino, Paula 
Pessoa, visconde do Hio. Branco, Paes de Mendon· 
ca, Teixeira Junior, Anião, Hihoi1'b da Luz, Ft>r· 
Ílandes da Cunha, Sa1·ai1'a, Nainl!:o, ma1·quez do 
Herval, Pompeu, visconde do Bom RetiJ·o, V!S~omlc 
de Caravellas, Diogo Vulho o Jo;io AifJ•,etlo. 

Semelhante concoss:To imrorta dispensa tlc pro· 
pamc:To sdcntifica e n:io póde ser leita sem pre
JUizÓ da ma1·eha regular do ensino publico. · 

A' vista do exposto é a <:ornmiss:to de parecer, 
que sr,ia appi'Ovarla a pl'aposiç;to até ás pala Vl'as 
-Horlriguos do Oliveira-, S<)lldo climinatlas as que 
se seguem altl o fim do :ll'ligo. 

Deixaram de .eornpnre~er sem causa partkipada 
os S1·s. bai·iio do Souza Queiroz o ViSConde de 
Suassuna. 

O Sn. PRES!DI,NTE nbl'io a sessão. 
Leu-se a neta da s<•ss;io anteeud!'nte e, n;io ha· 

vendo quem Jizesse observações, deu-se po1· appro· 
vada. . 

O Sn. i• !gCRETARJO t!etl conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Dons officios de 28 do corrente mez do ministe
rio do Imperio, comrnunieando~ cm resposta aos 
do senarlo de H e 26 do "orrente: i•, que Sua AI· 
teza a .Princeza Imperial Hegente digna-se de retle· 

· bel' hoje no pa~o d.~ cidade :i I ho1·a da tm·t!c, a 
rleputar.lio que tem de apresPntar á mesma augusta 
sen!Jor:i o uecreto da assombl<!a grral; qne fixa as 
fol·~as eTc tel'l'a para o anno finnnceiro de 18 '7 a 
:1878; 2•, que a mesma augusta sen!Jom tlig·na·sn 
igualmente receber hoje, no paço da cidatle,a I hol'a 
da tarde, a tleputaçfl·J fJUe tem de pedir a designa· 
ção do dia, hal'i\ e 'loga1• d~ ent:r.rramento da pro· 
sente sess:io da assemhl<ia ge1·al, elo dia, hom· c 
logar d:1 abm·tura da s<•guinte sessão, e do dia o 
hora da missa do Espirita Santo.-Ficou o senado 
inteil·ado. 

Officio do 2~ do COI'I'~nte do presidente da pro
víncia do Hio ele Janeii'O, remottcmlo um exemplal' 
da coller,ção das leis o actos do govel'llo da mesrn:1 
pi'Ovincia, promulgados no anno passado.-A' com· 
.missão de assemblúas pl'avinciaes. 

0 Sn, 2•• SECRETAUIO leu O seguinte 

PAnECER DA COM~IISS.iO DE INSl'UUCÇ•\0 PUBLICA 

Foi pi·escnto :i commiss:lo ele instrucç:to publica 
a (li'Oposição n. 79 de 20 tio Al!ril ultimo tia t'a· 
mara dos S1·s. deputados, aulor1zando o gnvorno 
para mandar que s~jam consi<l~·atios v:llidos pnl'a 
a matl'icula do i• anno ela facu!tladt! de rnctlicitra 
do Hio de .Janeiro os oxa111cs tle porl.trguoz, lnlirn 
e fmnccz fcHos em :1872 pelo estud,mle Osc:u· Ser-

·Paço do sona<ln, cm 29 do M~io de !877.- Ri· 
beii'O da Ln::r.-Visconde de Caravellas. 

Fi~ou sobre a musa pn m se1· tomado em conside· 
rar.:to com a proposição a que se refm·e, indo 
entretanto 11 imprimi r. . 

01\DEI\1 DO DIA 

PENSÃO 

Entrou em 3' discussão e foi app1·ovada para ser 
dirigida :l sancç:lo imperial a proposiç:to lia eamara 
dos SJ'S, deputados n. i:l do corrente anno appl'O
vando a pens:to concerliila a D. 1\fal'ia Pinto Braga 
Torres, D. 1\faria Antonia Braga Torres e outras. 

REVERSÃO DE PENSÃO 

Seguio-se em 3• discuss:to a propo~ição da 
m~sma carn~rn n. i09 do COI'J'cn!c anno, manrlanrlo 
l'OI'ertcl' a parte que tocava ao meno1· Pedro Au· 
~mto Braga To1·rcs a favor das agmciar!as D. Maria 
Pinto llraga 'fol'l'es e D. lllal'ia Antonia Braga 
'forres. 

~~ til'. BUat>~ ele Cln·vnlhoa-Sr. prcsi· 
dente, a proposiç:lo de qno .se ll·ata dispõe q1io 
nma parto da pens:lo coneedtda a um elos filfios 
tio hr!gadoir•o Torres, por servi~os feitos ao Estado, 
revorla cm hent•ficio da viuva desso militar e de 
suas li lhas. N:io tl'rei du vitb de tl:u· n meu voto a 
esta proposiçã? pelas ciJ·cumstaneias ern que se 
ac!Jam as agntcw~as .. 

O Sn. J.\GUARmE :-Apoiado 
O Sn .. DIAS DE CAnVALHO :-... de ouli·a sorlo 

talvez cu me oppuzcsso.:l rovei'Süo. 
O facto é o soguinlc: concedeu-so a pensrro rc

pai'lidamr.nl.o :t vi uva e filhos tio brigadei1'o Torres. 
Autcs do approvada relo podCI'lcgislatii'O a pensão 
concedida pelo govemo, fallctlou um mona!'. O go
vemo enleutlcu que t!evia fazer· reverter a pa1·trJ 
dei; te 1\lt!trOI' :Is ont1·as agl'aci:ulas. Como este faetn 
se deu :mies quu o rneno1' l'alJo,~ido tivesse rntmrlo 
no gow da pcnsrrn, e eoltlo no rnomrnto de dar-so 
iiJljll'O\'a~.;iO ao ~Iii o r!~1 f:OVOI'llO O fat:Jo CJIIO SO VPl'i· 
fico, tl o da o~lsten<:Ht somento destas pessoas tia 
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familin, que foi agraciada pelo governo, não te roi nas idcas da commissáo, visto que tmta-se apenas 
duvida de dar o rnou \'o to a favor da proposição, • , de fazer reverter a pa1·to da poosrro que coube ao 

O Sn. FIGumnA DI~ MEJ.LO:-Apoiado. filho tio brigadeiro Torres, o qual ainda não tinha 
· · entrado no gozo della. · 

O Sn. DIAS DE CAnVALIIO : -.... embom en· 
tenda IJUO n;io convóm t•stcnder o bencfir:io da rever· O Sn-. Cnuz MACIIADO:- Apoiado. 
silo ~IJUellcs ~ue sob1·evivern aos ~ue já gozaram rla O Sn. VmmA DA SILVA:- O nobre l• secJ·e-
pensilo: (Apo1ado.1;) ~las, como o i'aclo é que o "tario n:To foz mais do que justificar a commissão 
aggrac1ado no pmneu·o decreto não chegou a per· e p1·eveui1·, talvez, que, cm cm·tos casos,não so devo 
erber a pens:To, e que, se tivesse morritlo anles de consentir na perpetuidade das pensllos; mas agora 
ser clla concedida, sem duvida sel'ia distribuida wio so vet·i.hca a hypothese de perpetuidade ou 
pdas outras agraciadas... herança de pnnsito, p01·quc o agt•aciarlo ainda não 

O Sn. JuNQUEinA d:l um aparte. li1Jha entrado uo gozo della. (Apoiados.) 
Em vista destas explicações do nobre i• secre-

0 Sn. DIAS ·DE CAnv.lLHo: - N;To entro nesta tario, que a:;radeço, pol'C(Ue contribuiram para 
questão. . esclarecer o senado a respeito da pcnsilo de que se 

Scnhores,-~e nós formos a apUI'ar esta qnestilo, !J·ata, nada tenho a accrcseenla1' senão que, pela 
teremos muito qt:e dizer, c eu não quero hoje ser miuha parte, desejarei acompanhar o nobt·e i• se· 
muito zeloso em favo1· do lhesom·o... crelal'io nas suas idéas, que s;To justas e muito 

O Sn. Cnuz MACHADO: -Não, senhor; V. Ex. aceitaveis. 
está plantando uma hoadou!J·ina. Findo 0 debate, votou-se e foi· approvada para 

O Sn. DIAS ?E CmvALHo: ~. :. e em prejuizo ser dirigida :l sancçfio imperial. . 
destas beneficiados, quando a respeito do tantos 
outros não se tem feito quest;To. Eu niúl me ocr:upo 
agora desta. mat.eria, quando vejo que centenares 
de pensões idenltcas a esta teefl! passado aqui sem 
~ menor obse1:vaçilo. O que chgo é que· o ~overno 
JU!~ou con~emm~te dat· uma pensilo de .600,;) :í fa. 
m1ha do brtgadetro Torres, que falleceu em conse· 
quencia de servioos prestarias ao Estado, e ftlZ 
reverter uma parte que coubera ao filho f;allccido a 
faYor :Ja vi uva e das filhas existentes, em canso· 
quencm deste facto e antes que o corpo Je~islativo 
tivesse approvado a pensão. 0 

O Sn. Cauz MAC!IAno :-Apoiado. · 
O Sn. DIAS DE CARVAr,Ho :-Vem a~ora a pt·o-• o 

posi,~O para ser approvada ·p~lo porlea· logisfatil'o 
com o decreto de revet·são, em !JeneJicio da viuva 
e. rias fi_lha~ e~istentes do offidal, l!a parto que tinila 
sado daslrabutda ao menor fa!Joctdo. Acho isto dll 
juslica, porq~w, ~o o meno1· já não existisse ao 
tempo da pa·tmcta•a coneess;io, a m8rcd teria desde 
logo comprehcndirlo os então 'í'Xislentcs. 

Levantei-mo pal'il faze1· esta observaç;io, nfio 
tanto pelo que cabe dizer nesta occasi;io o é muito 
pouco, prindpalmentc dando cu voto íl favot· da l'ü· 
sotur.ão, mas afim do chamat· a atlenJ•iio do senado 
pa1·a !l inconvenien~c tle soyerpetu;u·ei!J as pensül's 
(Apowdos.) A esta ,endenclil é que eu JUIJ.l•' CJIIO de
vemos ·oppormo-nos para que se não estabole"a o 
pi:e~etleut•J. do passarem as pensões a outros d;i fa
nulta depo1s do a~ hal'et·em gozado os fallecitlos. 

O Sn. JUNQUEm,\:- Apoiado. 
.o Sn. Cnuz 1\fACHAno:- Esta ú que (\a boa dou· 

tnna. · 

ME!D SOLDO 

Seguia-se em 2• discussao a pa·oposiono da mes· 
ma cnma1·a n. 28 do corrente anno, mandando 
pagar a D. Etelvina Amelia do Menezes a parte 
qne lhe cabe, conjuntamente com suas irmãs, do 
meio solclo de seu pae. 

o fila•. Jnn'lrueh•a 1-N;Io ouso manifestar· 
me contm o pa1·ecer da comrniss~o e a proposição, 
porém ·me parece que esta ma leria precisa ser bem 
examinaria. Nós estamos approvando aqui tCidos os 
dias ás cineo, seis e oito pensões em tr,mpo de paz, . 
e acho que é prct'.iso pdt• um cravo nisto. No o1·ça· 
meuto fi~ura uma yerba destinada a penscres supo· 
rio1· a 2,000:000$, e agora j;l não se contentam com 
as pensões as vi uvas ou li lhas dos agraciados·; 
tmta-se do revers;io, tJ·ata-se do pensões por duas 
o Ires vidas, em ultima analyse, h·ala·se de herança 
de pensão I 

Hnqucirn, portanto, que se mande impl'imir em 
avulso este parecei', afim de ser llistribuido, ficando, 
no entanto,, adia ria a .rliscns~:io, até que tenhamos 
pleno conhecimento da ma teria. . 

O Sn. Cnuz 1\f.lcuAoo:-Como se tt·ata rle hegocios 
da marinha, podia-se l'emetler á coinmissão do ma· 
rinha e guerra. . 

O Sn. JUNQUEm.\ :-0 que llcsejo é que seja im· 
pressa o parecer em avulso, distribuido nesta casa, 
ficando adiado o projecto. Nesle sentido faço o meu 
requel'imen to. 

Vae á mesa o seguinto 

O Sn. Dr,\s DE CAHVALno:- Eis o que íno leyou tmour.m~mNro 

a tomai' al~uns momentos do senado. . Requoii'O quo 0 pal'eco1· da commiss5o snja im-
d VI!~ a J:LVOI' da pous:io poJa razão que acabot 'presso en1 avulso e distribuido pelos St·s. senadol'e~, 

0 
(' • : li•:iindo adiada a discussiio desto projecto.-S. 11. 

O il'la•, ''ich•n ali\ 1ii5h·:t :-Sr. presidenln ~-Junqueira. 
o nobre i" sect•ntario niio fL•z mai~ dú que al.Ju1Hia;. Foi lido, apoiado e posto cm discussão, 
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PENSÕES

Entraram em ':?aa discussão e fOl'am approvadas,
pal'a passar á ;.la. as proposições da mesma <.:amal'a.
do correnle anno : .

N, !O8, approvanclo a pensão concedida a D. Eu
gracia ~Iaria Petra de Barros e Rru<.:e e outra.

N, 111, idem a D. Marid ua Gloria l\lariani.
PROJECTo-]!}-no SEN.<\.DO

Seguio.se em 1a discussão e foi sem debate ap·
provado, para passar á 2a , o projeclo do senado
do <.:orrente an110, 1etl'a-D-, regulando a boa.
execução do art. lj,o do acto addicional e do art. 121
da lei n. 387 de i 9 de Agosto de i8~6.

o §I'. r9nnqueka: - SI', presidente, em
vista das explicações dadas pelo honrado senadol'
pelo Maranhão, não insislirei em manter o mt'U
l'equerime.uto pela forma por que o apl'esp.ntei. Acho
llue o senado poderâ dar sua approvaç:Io á p1'OpO
Stç.Jo da camara dos Srs. deputados, visto como a
especie parece ser de outra ordem; não se trala
cie uma concessão puramente graciosa.

O SR, BARÃ.O DA LAGUNA :-Apoiado
O SR. JUNQUEmA: -Mas aproveitarei a occasião

para dirigir á. mesa um pedido e é que faça impri·

o SI'. Vieira' (Ia §il'l"a.-O pare<.:er da mil' em avulso todos os projeetos com os pareceres
cl1mmissão foi impresso 110 jornal ela casa. N,io e das respectivas commissões, A elespeza, que se fará
Jll'atil~a que estes pareceres se publiquem em avulso. com islo,ha de S~I' pequena e os resultados., que dahi
Entretanto, eomo °nobre s()nador pela Dal1ia deseja devem provi/', a compensaráo vantajosamente, Com
alguns esclareciméntos sobre a proposição da outra qll<Jnto se imprimam esses projecto~ e pal'eeerflS no
camara, qlle aliara se diseute, uar-lhe-ei os se- jOl'llal da casa, nem sem pre os Srs. senadores tcem
guintes: presente o numero do Dian'o em que se fez essa

D. Etelvina Amelia de Menezes, viuva de um impressão e ás vezes votam sobre varias materiai,
oGicial do corpo de fazenda da armalla, obtev'él, por eom a simples leitura do pare 'er, publicado 15 ou
1al1ecimento de seu marido, o monte-pio da marinba 20 dias antes e até na sessão anterior.
qlle lhe competia. O acrescimo de despeza, que com iso se faria,

Posteriormente, morre seu pae, o capitão de mar repito, será largamente cÇlmpensado pelos resulta
e guerra João Nepomuceno de Menezes e ella apre· dos que elahi aufiH'il':1o os interesses publkos,
sentou-se, como herdeira deste official, Tedamando imprimindo-se em avulsos, como se faz na camara
a parte COlT8spondente ao moute"'-pio que elle dei- dos deputados, os projp.etos e os pareceres que
xava. Suscitou-se a duvida sp ella podia ac~umular auxiliam a pass:lgem dos mesmos projectos.
os dous monte.pios, O plano do monte-pio da ma- E' este o pedido que faço á meza, na esperança
l'illl1a detel'mina que se pódem accumu]ar dous de que serei atlellllido, Entretanto, retiro o l'eque
monte pios, desde que uma das pensões não excprla rimenlo, enviado ha pouco.
a 201lr'), na hypothese de ter o pae fallecido e a filha O senado consentio.
casado depois. Proseguio a discussão da proposição e não ,ha-

EstJ. é a hypolhese figurada pe.la lei. l\tls, no vendo· quem pedisse a palavra votou-se e foi appro
caso verteute, da-se o inverso; a fdhacasou, en- vado para passar 'a 3a discussão.
viuvou e s6 depois é que o pae morreu. Entendeu-
so na repartição liscal que el'Cl preciso ínterpretayão O tjl1'. bará@ lte Cotegipe (ministro da
UO corpo legisla.tivo, para que olla possa accumular fazenda, pela o/'dem) :-Sr. presidente, tenho de
os dous monle-pios. Ora, nma vez que um del!es fazer uma dcdaração, por parte do governo, ao
Hão excede a 20~, não ha questão mais simples a senado.
l','solver; póde ou eleve accUlnulal' os duus monle- Não podendo Slla Alteza a~ Princeza Imperial
pios a viuva do oflicial da arreada, filha tambem ele Rpgt:'nte enCf'.rrar a pI'esente sessão e ahrir a que se
official de marinha? Póde, uma vez que uma das lhe sezuA, teem estes actos de ser praticados por
pensões não excede a 20.$000. No entanto, a hypo- u[n dus ministros, pOi' autol'ização de Sua Alteza
these da lei é ° inwrso da de que se trata, pois Imperial.
lIqui a questão é de uma viuva que, percebendo já Faço esta communicarão verbalmente por ser
ü monte, pio de seu marido, é depois chamada <l urgente qne o senado tenha del1a conhecimento,
herdai' pai' parle ele st'u pae. A commissão entendeu afim de que se proceda de conformidade com o
que pÓlle accumulal' os dous monte-pios; esta é, re~il11ento COmmHlll,
senhol'es, a hypoihese que se verifica, e de que Tenho, outrosim, de declarar que, pelo nlesmo
se occupa o parecer. molivo, não pó,le ser recehid~~ a deputarãO nOD1e~da

Parece qu~, n~o tendo a fensionista perdido pelo spnado,. mas gue :\ sr"s;~o lle, abertura e encer° seu direito lle herueira não excedendo um dos I ramento sera 110 elIa -l de Junho, a. '1 hora c1a laJ'(lr,
monte-pios ;\ 20~,. que cabia a interpretação ela no pnljo do senado, e.a missa llo ES'pirito. Santo, ás
lpi pela fórma por que o fez a commissão, acom- 10 1~01'[\~ clo mesmo dia, na cê~pella lmpenal. .
panhando o voto da camal'a dos Srs. deputados. E eVldente que tan.lbel11 n"o pó!le ser l'~ce~)lda

Se, porém, o nobre senallol' entende que preósa pOl' Sua Alteza Impenal a dep~taçao que hOJe tl1lha
mais esclareci mentos, não me opponho ao seu 1'e- de 1eVf\.l'-lhe o llecreto da fixaçâo ele forças de terra;
ql.lerimento, para que seja impresso o parecer em m~s não l~a inconvenien~e em que os autograp1r.os
avulso, bem que me pareça que isto nada adianta, sejam envHlc1o~ por OffiClO do SI', ia secretarIO.
porque a ~questão se adIa nos documentos e a elles O SR. PRESIDENTE: - Fica o senado inteirado.
se refere o parecer da cOll1missão, que, como já
disse, foi impresso no jornal da casa.
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Entrou cm i• discuss:1o o projecto do senado 
.. f.l- do corrente· anno, relativo ao tJ•ansporle 
, escravos de umas pam outrn,s provin~ias. 

quo nffo podemos discutil·a sem que isto se fa~:i. 
EnlJ·etan.lo, corno o nobre senador n_:Io se acha 

p1·esente, e ello mesmo não pódo 1mpugnar o 
adiamento apresentado pelo noure sr•natlor pela 
Balda, p:ll't'CHl·mo. mais convenien~e que, P,Or em· 
quanto, fosse a· cl1scussão. do p!'OJeclo adiada até 

o Iii•·~ diiDIIIIeil•a :-Sr· prr.siden le, sohre que estivesse presente o .seu illustJ·c autor, porque 
l:e pl·ajecto, que é sem duvida muito imp,o!'tantc, talvez S. Ex. podesse dar contra o adiamento 
o foi ouvida commiss:io alguma. O iJUe lo! apl'e· razlies ta0s, q110 nos conven~o~som de que a com
nlado peJo meu honrado amigo, o S1·. senarlu!' pcl~ missão n5.o h a do ap1·esenta1' 1déas novas. 
lmn:l, lm pouco approvado em i" thscussao, foJ Devo notar, senhores, que o projecto me pai'Ocll 
jeito :í audiencia de urna commiss:1o, em vll:tnrlu Wo extraonlinal'io, t:1o in~onstitucional e inwnve
reqn<ll'imento dfl seu propt:io. auto1·. O pro.Jedo nienlc, que estou hahilit.adopara, destle já, dai' con• 

1 discussão estabelece (H'otulução JHt~·a se cxp~rta- Ira elle 0 meu voto. O nobre senador .fere de frente 
n ~scravos do umas pam outras pro\'IIICI~S; :1 " 11 Ja urn artigo da nossa constitui~ão muito claro; o. 
o ·foi examinado fiO I' alguma das ~o mm 18~ues da cidad:io pódo faze•· o mais pleno uso do stla pro· 
a,~ po1• isso vou '.'eq_u~rer rp10 .. ~n.Jam .. ouvHI.as. as priedade, _c, segundo o dil·e~to romano, tem. o 
nm1ssões de consli!Ul('ao o .~g1 Mlllu1 ,\ pa1 a III· ((il·eito do usar e abusar tlella, 1sto é, de usar e 1hs· 
·po1·em o seu pal'l~cer. • . . po1· di' lia c~mo entender conveniente. Se, pois, é 
) assumpto envolvo uma i]Uestao ~ons!JllJCIOJ~al este o dil·eito do propl'ietal'io, como é que o nobre 
H'e a plenitude do di1·cito de. PI'OfJI'Ie.dade (a~o,lt· senarlor quiz Jogo ap1•escntar tantas limitaçlles 
), que, certamente, fica ccr~wdo; po1s que oses-~ conln a nossa conslilniç:lo? 
vos se _lornan1o um~ cspecw de se,': v o~. da glo!Ja: Assim, pelo projecto, vd se que e !lo p1•ohibe o 
JUIIIScl'lptos ao tcJ'J'Itol'la _da (li'O.IIUCI·1 eu~ quu commercio e transporte de escravos-de umas para 
stam .. P9r_isso,,? ~oc~ssano OU VIl' a ~om~ussito outras provinr:ías; que elle só tl:l o direito de 
conshtlllçao •. E mc!Jsp~nsavel que miei venha viajarem estes escravos cm companhia de seus res

,Lem a comm1ssao do agl'!eul!ura, po1·que, sendo pedi vos senhores, e só até certo numero marcado 
braços essent~iacs ao sai'V!CO da lavoura! cor- cm reaulamento do govemo; e que, finalmente, esta
ente mu1to teero CJllC ver. com a prodtJcr.ao, e, belec1~ um~ nova criminalidadA, que ha de dar Jogai' 
tant~, com a rmt~la do pa1z. ~m:c~a~elrnnllle, a a dil1iculdadcs aos trabalhos da justiça. Para que 
sagem desse Jli'OJecto podem mlluu·. s~bre a tudo isso, senhores~ Parcc~-me que ndo ·h a o 
ntitladc dos productos de algnm~s proVIIlCias. menor fmirlamento nas idéas apresentadas pelo 
om o pa1·ecm· das duas eon~nmsões, "0 senado nolu·c scnaúoi·. · 
habilitará melho1' pa1·a .a dJscns~ão de um as- Pnlo que respeita :l minha província, a provineia 
p!a, que merece ser exanuny:t!o cmda~?sa1~entc. do CcaJ·ü, essa província Jlagellada. ex~rao,·dina
owdos.) Eu sou antagolllc~ ao proJecto, mas riamr.nte por uma cruel secca,. devo d1zer no se· 
quero votar sem estudo. ma1s acurado. . nado que semelhante medida lhe seria muito pro· 

este stJJltido vou mallllm· :l mesa o meu req~te~· judicial nas circumstancias actuaes, porque muitos 
to. Se alguem ~ntoniiJi' que outm _comlnls_s,la senhores quer~nio mandar para outros Jogares ' 
a deve ser ouv1dil, não me oppore1 ao addJta· seus escrava>, afim de evitarem a perda total delles, 
to. em uma oecasi:io t:io oxtraordinaria, em que lhos 

l · t falta até os meios do os poder sustentar. J>ois nfio 1
e 

1 
mesa 

0 
segum e · é uma crueldade inaudita e desnecessaria prohibir 

REQUERUIENTO que os escmvos da província do Ceará possam ser 
transportados, na actualidade, para outros Jogares, 
conforme convenha a seus proprietarios ? Sem du· 
vida nenhuma. , 

E senho1·es, seja-me licito dizer ainda, em honm 
.j lido, apoiado c posto em discuss:io con- da minha· província, que os escravos hl n:Io fazem 
~amonte. falta; p,orguanto, c!llbOI'a alli se conte ·um ~scravo 

para 2a. o•dad:ios livres, facto !jUe não ex1ste em 

Requeiro que o pro'r.cto sejn rcmettido ás com· 
õcs do constitmç:io o agl'icultura.-S. n.
uoil·a. 11 

'iia•. Fia-neh•1ule iUelio :-Sr.p1·esirlen_tl', 
' quo o no!JJ•o senador o Sr. Teixeira .Tuu1or 
entott o pi·ojeclo, que se aci:a actualmente cm 
gsrro, entQndi que n:!o devia da1' ao mesmo 
'lo meu voto, poJ•quanto1 ap:za1· dos_ funda· 
•s com que S. Ex. quiz .lusllht~al-o, nao pudo 
I' convicr::io conforme com a sua. Propunha· 
)()rtanto,' a votar contra o projcclo o falla1' 
sentido, se me coubesse a palavJ·a. . 
obre senat!Oi' pela Bahia, que Jli'OJlOZ o ad;a
, pa1·ece-me que, ató t:OI'to ponto, 111111 i':Jzao; 
lo o aulOI' do projecto ap1·osr;ntarlo-o sem 
quo clle fosso a uma eomm1ssno, entendo 

nenhuma outra do Impel'io, todavm o h•abalho ma
nual não tem faltado :\queiJa província; a agricti I· 
tum n:1o tem definhado por causa dessa exportaç:io 
de escravos o póde-sc dizer que os braços esc,·avoR, 
IJIIC se l'climm da província, s:Io imrncdiatamente 
substituídos por outros tantos braços livres. Po•·· 
tanto, SIJ esle projocto li1•essc deSCI' adoptado, r.u 
qnizora qne se fizesse urna cxcepc.~o, relativamente 
:l província do Cear:i. 

D;Hlas essas razões, 1Jer swml!l! capita, contra o 
projecto, eu cntentlo quo mais conveniente s~l'i:1 
r1uc r.spc1·assemos po1· sou auto1· c quo, :l YJsta 
lias razões que [ olleJ déssc, votassomos jli'Ó ou 
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conlm, Sem duvida; S. Elr. não ha de doixar do r O. Sn. Srr.vErRA DA ~[OT1'1!--D.-arando-so o mo
sustentar com todas as suas forças' intéllectuaes tivo, entendo que o seriado nlio póde, regu1armente, 
do que possa dispor o seu projecto, manifest:mrlo- prescindir do uma discussúo, porrJue o autor do 
se lambem opiniiles ern contrario, e o senado, com· IH'ojccto não compnreecl,l. 
posto do homens p1'<1Licos em negocios puúlicos ,e · 
que nao igno1':1m as disposições constilucionaes, ha O Sn. ZAcAmAs:-E como o autor ntlo .c~mpa-
de approvar OU r•tieitar O projecto, conforme enten• roceu, póde·Se ente!Jder que abanqonOU O prOJOCtO, 
der ern sua justiça. - D~vemos.al~ votar J:l contra o proJecto, po1·que elle 
1 Assim, se o nob1·e senador pela Dahia me per- e !nccndrarJo, "' 
milte, cu suhstituiJ·ei o seu requel'imenlo pelo 0 Sn. SILVEIRA DA llloTTA:-Não podemos p1·csu
seguiute: que se adie a discus~:lo do pi'Ojecto attl mil' isto de sua ausencia, porque muitos accidenles 
a vinda de seu autor. Enl:io disJuti1·ernos com elle, 
e, :i vista das razões que clle dm·, pnderernos votar nos inhibern dil comparecer :Is sessiles, c, :Is vezes, 
con1 tmlo conhecimento de causa.. ·com gmnde pezar nosso. Aincla ha bem poucos 

dias, Sr. presidente, deu-se um facto destes commi· 
go: deixe1 de comparecer a uma sess:ío, a que, ali:ls, Vae á mesa o scgni1ile 

REQ UlilRI:UENTO 

"llequeiro que a i' uiscuss:io "elo projecto letra G 
do S1•. senailo1· Teixeira JuniOJ' fique adiada ató o 
cornp:u·ecirnento d'o seu auloi'.-Fi!Jueíra de J1Jcl/o. • 

O Sn. PRESIDENTE : - N:lo sei como deva consi
derai' este J'ccpwrimento do nobre senarlor, porque 
o que esl:i cm discussão é o requm·imento do 
Sr. Junqueira. Só depois que o senado resolver 
sobre este é que o nobre senador poderá reque1·er. 

O Sn. FiGUEIOA DE ~fELLo: -E' uma emenda ao 
adiamento. 

O Sn. Cnuz M.\CH.~oo: ...;... Emenda, n:io; é uma 
adjunliva! se n:io passar o l'iliJUerirnenlo do Sr. Jun· 
queira, seja aceito este; é o que V. Ex. queJ'. 

o Sn. F!GUE!OA DE ;iiE~LO :-E' urn auditamonto. 
O sn: PnES.!DENTE : -~Ias para que se considere 

ndcomo ditamr.nto é preciso que seja apoiado por 
cinco Srs. senadores, o por isso vou sujeitai-o ao 
senado. 

O requerimanto foi lido, apoiado e posto em dis· 
cussão conjunctamente. 

o Sr. HU,;·e~l'l\ til\ liloua t-Sr. presl· 
dente, eu acho algum inconveniente em que esta 
discussão p1·osiga na ausencia do antor do projecto. 

0 Sn. FIGUEIRA DE MELLO :-Apoiado. 

clesl1java muito vir. . 
O Sn. ZACAIIrAS :-E olho que fez 1)1Uila falta. 

Eu estava aó daqui a observar se V. Ex. chegava. 
O Sn. SILVEIIIA DA l\loTTA :-Deixei, entrclanlo, 

de romparcce1· por alguns embaraços e o mesmo, 
creio, ter:l acontecido ao nob1'e senado1· pela pro
víncia do 1\io de Janeiro. 

O Sn. CoRREIA :-Estou persuadido de que o 
S1·. TeixeiJ•a Junior fa!lou :i sessão de hoje por 
algum motivo imperioso. 

O Sn. S!I.VEJRA DA 1\lorrA :-Assim, não se deve 
adiai' o projecto aluo comparecimento de seu autor; 
adie-se por 24 ou 48 ho1·as ou pelo tempo que se 
quizc1·. Isto é mais decente e regular. 

Agora, Si·. p1·esidenle, vou encarar o requeri· 
menlo de adiamento pa1·a it• o projecto a duas coni· 
miss'iles. , 

Senho1·es, um projecto qur, .na ausencia do auto'r, 
julga-st• CJUe é neeessario que vli a duas com missões 
som·e logo uma· e;pccie tle condnmnação. Todos 
nós sabemos as diffir:uldadcs que ha eru congre· 
garem-se os membros d•l urna comrnissão para dar 
um parecer, quanto mais os de duas eorumissõcs. 

Não sei mesmo qual a razão por que este pro
jecto ha de ir :Is com missões de constituição e de 
agl'icultu1'a e não ha de ir a quasi Iodas as com
missões do que se compõe a casa e que teem sempre 
alguma analogia com este pi'Ojecto de transporte elo 
escravos, excluindo a commissúo de negocios eccle· 
siastieos ... 

O Sn. F. OCTAVIANO:- E a de tomada de 
contas. 

O Sn. S1LV!i:IRA D.\ J\lorrA: - ... a de tomada 
ele contas o talvez lambem a do instrucç:lo publica. 

O Sa.. F. Oc·rAY!ANO :-Esta mesmo tem elo vilr 
com a eruigm(:<io dos escravos do unu província 
pam outras. 

O Sn. SrLvr.nu DA Mo'I'TA: - Creio ató quo se 
poderia l'rHnetlel' o pr·ojcclo ;Is commissõos do fa. 
zemla, do orçamento o a todas as outras com missões 
da cnsa. · 

O Sn Sn,I'EinA DA MOTTA :-Entendo, po1·ém, 
que o requerimento substitutivo ~lo nobr·o senador 
pelo Cear:i não deve sm· con.cebJ(lo nos termos em 
que cst:i: "até o compal'CCimento do seu ~utor ... 
O senado n:io espera po1· autores do [li'O.Jedos; 
discutr• as mntel'ias logo que lhe s:io ap1·oscnt.adas. 
(ilJJOiados.) Quanclo se trata dn pmsr.nça do um 
ministro, pela necessidade r1ue lwja do informnrões, 
r.ntiio adia-se o projecto por utilidade publica, o 
n:!o [IOJ' conveniPncia particular Ncslo caso, con
venho que se possa diwr: " fica adiado ate corn
part•ccr·o ministrou,-p:ll'a oiJI'igal-o a cumpri!· o 
seu dever. Porürn,'qunndo se lmla tio autor de um 
p1•ojecto, a tllli1:a formula que o !10hro senador 
potlo1·ia ter adoptar/o pam conseguu· este mesmo 
tim era propo1· o adi:nnmrlo por ~ 1 ou 48 hol'as : 
isto é pcrmittido, mas sem se doclam· o motivo. 

O Sn. F. ÜCTA YIA:;n:-Esl:l c'aro. 

O Sn. Cnuz MACIIAIJO : - Devr1·ia ser antes :1 
eommissao de justir.a civil, poriJUO o projecto diz 
respeito :1 p1·oprietlarlo. E' uma cauda do raposa 
IJUO se solta pelo campo. 

I 
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o Sll •. S!LVEIM DA MorrA i-S··· presidente, n~·· que apresentem ;azões de tal ordem que leverri o 
~ala obse~vaçllo sóm~nte para torna•· sensi~el os senado a ter opinião diversa daquella que sigo. · 
1n_conv~mentes, que fi.a1 .nos paJ•Iamentos,dareme~sa o honmdo senador entende' que, quando .88 
de proJectos a comm1ssõo~ antes de hare; d1s- manda um projecto :l qualquer commissllo antes de 
~ussllo. Entend~ que os prOJectos da vem s~r 'em~t- encebda a discussao, importa isto uma condemnaçl!o 
tidos :Is commJssiles dcpo•.s de alguma dlsc~ssa.~, :\ morte. Ora, os precedontes desta casa prote;tam 
apparecencl~ no debate. o p16.e o contra da m.tteua contra esta affirrnativa. Ne. parlamento, a pratica 

· que se venbla. Esta chscuss~o pódo ~a~ a.lsuma _luz tem sido sempre em contmrio do que acaba de di: . 
àa eomm1ssiles p~ra ellas darem pa~ece1 em VIsta ~e 1•.nos 0 honrado senador. Acha s. Ex. que 0 P.ro· 
d~s razões expenchdas. Mas a _remessa a uma com- jecto deve entrar em discussão e depo1s de ini·. 
mlss4o,antes do debate, .mto .ad1anta nada a qt~e~t:to. ci~do 0 debate, estando já. um pouco adiantado, 

Eu nilo .voto pelo ad1auwntr~ par~ que o P~ 0Jecto seJa entao remeltido á cornmlSSI!o; quando a pi'a-
vá à commiSS~o ~ntes. de se~ !hscutJJI~. Depo~s. ~ue tica é que o debate se instit~a depoi~ ile examinada 
a for. e ~e assun conv1er_pm~harmom~ar o PJO).Cclo a quest:ío por uma óu ma1s commiSsões. Esta.é a 
com a d1sc~ssno, yotare1 Pai a que _vá .•. ante~ nao. . pratica aqui se~uid~, na camara dos Srs. depu·. 

Acho, p01s, ma•s. razoavel s.ubshtuu ~ ad1a!"ent? lados e em todoS' os parlamentos, ·porque um pró· 
proposto pelo nob1 e s~nado1 P,elo Ceai á P01 es1e jecto pód~ conter propo~icões de tal ordem levantar 
outro : que fique o PI'OJecto adiado por 2~ horas. questões taes que só uma "commissl!o, no silencio do 

O S!l. Z.I.CARIAS dá um aparte. gabinete, possa apreciai-as devidamente. Entretanto, 
O Sa. SILVEmA DA MoTu:- O nob1;e senadÓr o. que S. Ex. quer é ·que enc~lell)OS, des~e já, a 

pela Bahia entende que, pela ausencia do autor do d1scus.são e no COI'I'el' della env1emos o proJecto :i 
projecto, se presume que elle o abandonou. Eu acho commJssAo. . . . . 
que nfio se póde presumir isto. · · Por outro lado, diz-nos. o honrado senador. que 

. Portanto, por esta razão, hei de votar contra o não devemos discuth· o projecto porque o seu lion· 
requerimento' p~ra ir ás commissões .. Isto. ~ uma rado autor está áusente; de módo que n'llo' sei· o que 
morte disfarçada, que se quer dar ao proJecto; o honrado senador qnor que façamos. Por um lado, 
mandai-o a duas commissões é matai-o; melhor é nfio que1• que discutamos o proJecto, eml{uanló o _ 
votar-se francamente contra. (Apoiados.) Os que Sr. 'l'eixeira Junior nfio estivm· presente: por outro 
entenderem que a idéa do transporte de escravos lado, n4o quer que v:l o projecto· á commissão, 
de uma para outras províncias fere o direito de porque isto importa a morte do mesmo projecto: 
propriedade e tem outros inconvenien~és, esses Me parece que aquillo que propuz é o meio te;mo; 
votem logo contra; não é preciso que seJa remei· n~o é á discussao immediata, nem essa morte-certa 
tido a commissões, porque ellas nilo vem adiantar a que allu!lio o honrado 3enador. · 
nada. 

Como entendo que se deve ter alguma attençfio O .Sa. SILVEIRA DA MorrA : - Provavel, pelo 
eom o autor do projecto, não o pondo em discus- menos. · 
sllo na sua ausencia, que devemos crer que é por 
motivo legitimo (apoiados), parece-me que niio deve 
elle entrar já em discussiío; mas isso por meio de 
um adiamento com prazo certo c não servinclõ de 
jusli~caçl!o a nilsen•Jia do autor; por isso proponho 
o adiamento por 2~ horas. Deste modo, seu autor 
fica advertido de que o seu projecto ficou adiado, 
e que elle deve compuecer. Se o não fizer, o sena: 
do tomará a resolnçllo que entender; para isso não 
é precilio ir o projecto a commissões. 

Vae á mesa o seguinte 

RJIQUERI~IEN'rO 

• Requeiro o adiamento do projecto por 2~ hora~. 
-S. R.-Silv~im da llfotta. " 

Foi lido, apoiado e ·posto em tliscussi!o conjun-
ctamente · · 

O !Ir, dnnqaeh•" a-N5o tenho intençi!o de 
eondemnar o projecto do meu nobre collega pela 
prouincia do Hio do Janeii'O :l essa morto lenta, 
po•·êm certa, que acaba do annunciar o honrado 
!Cnador pela província de Goyaz. 
. O meu pensamento não ó s.vnpatico a este pro· 
Jecto, mas podem haver membros desta carnara, 

yor •. rv 

o SR. JUNQUEIRA :-Por consequencia; insisto no 
meu requerimento. As duas .commissOes, de con-:
stituição e de agricultura, podem apreciar a ques:. · 
lllo por essas multi pias faces por que pOde .·ser 
encarada. Ha a questão do direito qe. propriedade, . 
que se cerceia; lía a questão da ngglomeraçilo de 
escravos em certas províncias, tornando-se outras · 
inteiramente despovoadas desse elemento servil ;. 
ha a questão das finanças provinciaes, que estão. 
tirando grande proveito dos direitos de exporta· · 
r.ilo de escravos, e outras variadas questões, que 
podem ser estudadas por essas duas cot»missões e. 
8~bre ellas J!arem seu parecer. 

1\las, diz-nos o honraclo senador, que entito envie· 
mos lambem a outras commissões, porqu!l a materia 
so póde prender a assumptos sobre que ellas leem 
competencia. Desta maneira, e que poderia alguem 
entencler que se procurava dar ao projecto uma 
morte lenta. Se :ls duas commissões se associasse1n 
mais duas ou IJ'Os, enlito haveria difficuldade em 
reunir-se a maioria c.lessas com missões. Nilo ép1·axe 
enviarem-se os projedos a todas as commissúes a 
que podem, mais ou menos, pt·ender-se o objecto 
delles. E' certo quo a commissao do legislaçno, a 
do cstatislica, a tio assembléas provinciaes, todaw 
estas tinham que l'el' no assumpto; porém a que ton~ 

•o 
• 
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inlervençâo mais immediat:;\ é a de conslit.uição,
que é aquella que tem de apreciar o assumpto do
cerceamento do direito de propriedade, e a da
agricultura, que tem de e~aminar a quesLã? p~lo
lado da nossa producção agncola, que é a primeira
industria do paiz.

Insisto, portanto, na apresentação do meu reque
rimento. Acho que o senado, adoptando-o, dá o
voto que põde ser dado na siluaçãÇl presente; re
salva~ por assi!!l dizer, a dignidade do autor do
projecto, não o matanclo em prlmeira discllss:io, e
dá tempo a que a questão seja estudada. Não faço
ás commissões da casa essa especie de epygramma,
como fez o honrado senador, dizendo que ellas não
trahalhavam', e que remetter-lhes o projecto im
portav,a uma morte certa .

•

Findo o debate, votou-se e foram rejeitados os
requerimen tos.

Proseguio a la discussão do projecto e, não
havendo mais quem pedisse a palavra, votou-se e
foi tambem rejeitado.

O SR. PRESIDENTE :-Está esgotada a lfiêlteria da
orelem do dia.

A' vista da communicação que o Sr. ministro da
fazenda, em nome do goveruo, fez ao senado, con
vido aos Srs. senadores para comparecerem no paço
do senado no dia :10 de Junho meia hora antes da
designada para o encerramento dll actu~l sessão e
abertura da que se lhe segue. Disto se vae .fazer
communicaç:io á outra camara.

.Levanlou-se a sessão á :1 hora da tarde.

. ~.




